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OD REDAKCJI

P
rzed miesiącem postawiliśmy w tym miejscu pytanie: czy można powiedzieć 
coś nowego na temat wielokrotnie badanego i tak dobrze znanego zabytku, 
jakim są Drzwi Gnieźnieńskie? Teraz czas na odpowiedź. Można ją znaleźć, czy
tając artykuł Kwatery Drzwi Gnieźnieńskich. Próba nowej interpretacji, napisany przez 

historyka sztuki i konserwatora zabytków w Diecezji Elbląskiej ks. Grzegorza Wąsow- 
skiego (ss. 5-8). Drugi z artykułów - Opinogóra Krasińskich, autorstwa historyka sztuki 
i konserwatora zabytków Artura K. F. Wolosza (ss. 9-14) - to z kolei jeszcze jeden glos 
w dyskusji o polskim muzealnictwie. Jaka była owa tytułowa Opinogóra Krasińskich? 
Jaka jest, i jaka mogłaby być obecna Opinogóra muzealna? Czy wybudowanie po stu 
latach - na podstawie zamówionego przez hrabiego Adama Krasińskiego, ordynata 
Ordynacji Krasińskich, lecz niezrealizowanego projektu dworu - budynku przezna
czonego na sale ekspozycyjne, pracownie i pomieszczenia pomocnicze dla borykają
cego się z trudnościami lokalowymi muzeum jest pomysłem szczęśliwym, i czy efekt 
tego przedsięwzięcia jest w pełni zadowalający? To tylko niektóre z przewijających się 
w tym artykule pytań.

Z muzeami wiąże się jeszcze kilka innych tekstów w tym numerze. Zatrzymajmy 
się jednak na chwilę przy omówieniu wyczekiwanej od lat książki Katarzyny Chrudzim- 
skiej-Uhery, poświęconej życiu i twórczości Jana Szczepkowskiego, jednego z naj
wybitniejszych polskich rzeźbiarzy (Monografia Jana Szczepkowskiego, s. 40). Publi
kacja ukazała się w ubiegłym roku nakładem Urzędu Miejskiego w Milanówku, przy 
wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Było to możliwe 
przede wszystkim dzięki przemyślanej i konsekwentnie prowadzonej przez burmistrza 
Milanówka, Jerzego Wysockiego, i jego współpracowników kampanii na rzecz ratowa
nia mieszczącej się w tym mieście zabytkowej willi „Waleria”, w której Szczepkowski 
spędził blisko pół wieku, i w której pozostawił wiele swoich prac oraz dokumentów. 
W 2007 r. willa zakupiona została przez miasto w celu zachowania w niej dorobku ar
tysty, a w przyszłości utworzenia muzeum Jana Szczepkowskiego i związanego z nim 
centrum kultury. W marcu 2008 r. na Zamku Królewskim w Warszawie uczestnicy ko
lejnego spotkania w ramach „piątków konserwatorskich” (zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 3, 2008, s. 2) otrzymali materiały informacyjne na temat planowanych placó
wek, w tym - wykaz obiektów muzealnych przekazanych miastu przez rodzinę artysty. 
Pod koniec roku ukazała się wspomniana monografia (dystrybuowana nieodpłatnie 
trafiła do instytucji kultury oraz osób bezpośrednio zainteresowanych twórczością 
Jana Szczepkowskiego). W dyskusji podczas promocji tego wydawnictwa najdobit
niej zabrzmiat apel o podjęcie prac konserwatorskich mających na celu uratowanie 
bezcennej drewnianej rzeźby prof. Jana Szczepkowskiego, słynnej „Kapliczki Bożego 
Narodzenia”, która otrzymała Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Deko
racyjnej i Przemyślu Artystycznego w 1925 r. w Paryżu. Po paryskiej wystawie kapliczka 
zakupiona została przez francuski rząd, ale nie umieszczono jej, jak oczekiwała tego 
strona polska, w stałej ekspozycji Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Luwrze, lecz odesła
no do polskiego kościoła św. Stanisława w Dourges, małej miejscowości górniczej na 
północy Francji. Tam przez wiele lat pozbawiona opieki konserwatorskiej uległa duże
mu zniszczeniu. Na ratunek rzeźbie już niedługo ruszy trzyosobowy zespól fachowców 
pod kierunkiem dr. Janusza Smaży, który na zlecenie Zarządu Głównego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, podejmie się tego niezwykle trudnego zadania.

Nakład: 6000 egz.
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poglądy

Zloty Certyfikat Polskiej Organizacji 
Turystycznej w konkursie na najlepszy 
produkt turystyczny 2008 r. otrzymał 
Szlak Zabytków Techniki Wojewódz
twa Śląskiego. Szlak Zabytków Tech
niki tworzy 31 obiektów związanych 
z tradycją górniczą i hutniczą, ener
getyką, kolejnictwem, łącznością oraz 
przemysłem spożywczym. Jest wśród 
nich m.in. Sztolnia Czarnego Pstrąga 
w Tarnowskich Górach oraz Zabyt
kowa Kolej Wąskotorowa w Rudach. 
Przyznając obecną nagrodę - 700 tys. 
zl na kampanię reklamową, uznano, 
że śląskie zabytki poprzemyslowe 
świetnie reprezentują cały region, wy
grały m.in. z Jarmarkiem św. Dominika 
w Gdańsku i Operą Wrocławską.

Bezcenne pamiątki historyczne zwią
zane z księciem Józefem Ponia
towskim i okresem napoleońskim, 
należące do Muzeum Narodowego 
w Krakowie i Muzeum Książąt Czar
toryskich, skradzione w 2006 r. z wy
stawy „Napoleon i Polacy" w Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie, oraz 
Krzyż Orderu św. Stanisława z zam
ku w Kórniku zostały odzyskane. 
Przedmioty z muzeów krakowskich 
- Gwiazda do Wielkiej Wstęgi Orderu 
Virtuti Militari (własność Muzeum Na
rodowego w Krakowie), Wielki Krzyż 
Orderu Legii Honorowej po księciu 
Józefie Poniatowskim (własność Fun
dacji Książąt Czartoryskich) i czara 
z Kremla przywieziona przez Polaków 
w 1812 r. po nieudanej wyprawie Na
poleona na Rosję (własność Funda
cji Książąt Czartoryskich) należą do 
najcenniejszych tego rodzaju zabyt
ków w polskich muzeach, nie tylko 
ze względu na osobę księcia Ponia
towskiego, z którą są związane, ale 
przede wszystkim poprzez swoje zna
czenie historyczne. Gwiazda do Wiel
kiej Wstęgi Orderu Virtuti Militari jest 
jedynym egzemplarzem na świecie. 
Książę Józef otrzymał ją z rąk księcia 
warszawskiego Fryderyka Augusta 
w 1809 r. Byt pierwszą z dwóch osób 
udekorowanych tak wysokim odzna
czeniem aż do 1918 r. W tym samym 
czasie Józef Poniatowski dostał - 
jako pierwszy Polak w historii - z rąk 
Napoleona najwyższe odznaczenie 
francuskie, czyli Wielki Krzyż Orderu 
Legii Honorowej. Gwiazda do Wielkiej 
Wstęgi Orderu Virtuti Militari trafiła do 
Muzeum Narodowego razem ze słyn
ną kolekcją Emeryka Hutten-Czap- 
skiego, który kupił odznaczenie od 
Henryka Steckiego, a ten nabył je od 
sukcesorów osobistego kamerdyne
ra księcia Józefa. Obiekty te będzie 
można oglądać na stałej ekspozycji 
„Broń i Barwa w Polsce" w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodowego 
w Krakowie i w Galerii Militariów Mu
zeum Książąt Czartoryskich.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
otrzymało nową siedzibę - nowocze
sny budynek autorstwa architektów 
z Krakowa: Marka Kozienia, Mag
daleny Kozień-Woźniak i Katarzyny 

Kozień-Baczkowskiej; obiekt nomino
wany został do europejskiej nagrody 
architektonicznej im. Mięsa van der 
Rohe. Obecnie prowadzone są prace 
nad scenariuszem stałych ekspozy
cji tego muzeum. Do czasu ich po
wstania organizowane będą wystawy 
czasowe - do 31 stycznia można 
było oglądać rysunki Artura Grottgera 
i Marcelego Maszkowskiego. W bo
gatym zbiorze przemyskiego muzeum 
znajduje się jedna z największych ko
lekcji ikon w Polsce, zespól zabytków 
archeologicznych i etnograficznych, 
a wśród dzieł malarskich m.in. prace 
Jana Matejki i Wojciecha Kossaka. 
W czerwcu br. w Muzeum Narodowym 
Ziemi Przemyskiej odbędą się obcho
dy 100-lecia tego muzeum.

Słynna kamienica Jana Petersilge- 
go przy ul. Piotrkowskiej 86 w Lodzi 
odzyska dawny blask. Jej elewację 
zdobi rzeźba wynalazcy druku. Jest to 
jedyny pomnik Johanna Gutenberga 
w Polsce. Przed wojną byt drugi po
mnik w Częstochowie, ale niestety nie 
zachował się. Warto też zwrócić uwagę 
na ozdoby tej eklektycznej kamienicy 
w formie medalionów z wizerunkami 
znanych osób, m.in. Albrechta Diirera 
czy płaskorzeźbę pszczoły, symbolu 
pracowitości, która znajduje się w bra
mie. Za pieniądze z kasy miasta zosta
ną też odnowione inne cenne obiekty: 
kamienica przy ul. Piotrkowskiej 102 
i dom Floriana Jarischa z 1892 r. na 
rogu ul. Piotrkowskiej i Piłsudskiego, 
który połączony jest z odnowioną wil
lą od strony al. Kościuszki, znaną jako 
pałac ślubów. Planuje się też odrestau
rowanie elewacji i wymianę stolarki 
w willi rodziny Szarfów z 1920 r. przy 
ul. Senatorskiej 4 oraz kontynuację re
montu elewacji szpitala Jonschera; bu
dynek powstał w drugiej połowie XIX w. 
Na odnowienie zabytkowych budyn
ków należących do miasta w projekcie 
budżetu Lodzi na 2009 r. zarezerwowa
no 2,2 min zl.

W kościele św. Jana Chrzcicie
la w Złotym Potoku w woj. śląskim 
podczas konserwacji ścian i ołtarza 
kaplicy Matki Bożej dokonano licz
nych odkryć. W zdemontowanym 
i przewiezionym do pracowni konser
watorskiej ołtarzu odnaleziono jeden 
z najstarszych obrazów, wykonanych 
na wzór Czarnej Madonny z klasztoru 
jasnogórskiego. Zdaniem specjali
stów dzieło powstało w XVII w. Nawet 
najstarsi mieszkańcy Złotego Potoku 
nie pamiętają, kiedykolwiek było 
eksponowane. W ołtarzu znajdował 
się wizerunek Matki Bożej namalowa
ny na blasze, a pod spodem uszko
dzony oryginalny obraz Madonny 
- przez oblicze Maryi przechodziło 
głębokie pęknięcie. Nie wiadomo, 
kiedy zapadła decyzja o nałożeniu 
na wierzch blaszanego malowidła, 
być może nastąpiło to w końcu XIX w. 
lub w połowie ubiegłego stulecia. Po 
rozebraniu ołtarza - prawdopodobnie 
byt on wykonany niegdyś dla innego 
kościoła i do Złotego Potoku trafił do
piero później - i usunięciu grubych 
warstw tynku na ścianach kaplicy od
kryto polichromie pochodzące z XVII 
stulecia; najstarsze, przedstawiające 

postacie świętych i męczenników, wy
konano prawdopodobnie w okresie 
1670-1680. W regionie Jury Krakow
sko-Częstochowskiej zachowało się 
bardzo mało podobnych dziel, stąd 
decyzja o ich renowacji oraz przy
wróceniu pierwotnych barw. Wszyst
kie prace konserwatorskie w kaplicy 
Matki Bożej zostały zakończone. Jej 
wnętrze i piękny ołtarz z obrazem Ma
donny odzyskały dawny blask.

Bezcenna kolekcja polskich monet, 
medali i zabytkowych banknotów 
przekazana w 1895 r. polskiemu 
narodowi przez hrabiego Emeryka 
Hutten-Czapskiego (1828-1896), udo
stępniona zostanie publiczności. Od 
niemal 70 lat korzystać z niej mogą 
tylko badacze i okazjonalnie pokazy
wana jest na wystawach czasowych, 
organizowanych przez krakowskie 
Muzeum Narodowe, ale w 2013 r. 
w odremontowanym pałacyku Czap
skich w Krakowie ma powstać Euro
pejskie Centrum Numizmatyki Polskiej 
i właśnie tam znajdzie swoje miejsce 
ten cenny zbiór, który liczy obecnie 
około 100 tys. obiektów. Są wśród 
nich prawdziwe skarby numizmatycz
ne, np. denar Bolesława Chrobrego 
czy największa polska złota moneta 
- 100 dukatów koronnych Zygmunta 
III Wazy, a także starodruki, rękopisy, 
rzemiosło artystyczne, masonika, mi
litaria, tkaniny oraz pamiątki związane 
z rodziną Czapskich. Atrakcją będzie 
również odbudowany sam pałacyk 
Czapskich oraz towarzyszący mu pa
wilon muzealno-biblioteczny zaprojek
towany przez Tadeusza Stryjeńskiego 
w 1895 r. W planach Muzeum Narodo
wego w Krakowie jest też wzniesienie 
pawilonu poświęconego dorobkowi 
całej rodziny Czapskich.

Romański kościół św. Jana Chrzci
ciela w Siewierzu może okazać się 
najstarszym zabytkiem sakralnym 
w woj. śląskim. Pierwszeństwa ustąpi 
mu cieszyńska rotunda. Jest to efekt 
badań archeologicznych, jakie prze
prowadzono w rotundzie (ustalono, 
że jest o 100 lat młodsza niż sądzono 
i pochodzi z ok. 1180 r.). Siewierska 
świątynia jest to malutka, jednona- 
wowa budowla, zamknięta apsydą. 
Ściany wzniesione są z obrobionych 
bloków kamiennych. Otwory drzwi 
i okien są półkoliście sklepione. Ich 
małe rozmiary świadczą o obronnym 
charakterze budowli. Wąskie okienka 
wykorzystywane były jako strzelnice. 
Wewnątrz kościoła zachowało się 
sklepienie apsydy oraz fragmenty po
lichromii romańskiej i gotyckiej.

Rozpoczynają się prace archeologicz
ne na terenie warszawskiej Cytadeli. 
Prowadzone będą w rejonie, gdzie ma 
powstać Muzeum Wojska Polskiego. 
Cytadela w Warszawie została zbudo
wana przez Rosjan po upadku powsta
nia listopadowego. Na obszarze 10 ha 
powstały waty forteczne, kazamaty 
i strzelnice. Po wyjściu Rosjan z War
szawy nastąpiło w okresie Drugiej Rze
czypospolitej przejmowanie terenów 
pofortecznych przez miasto i powstała 
koncepcja wyburzenia Cytadeli. Zanie

chano jednak tego pomysłu, natomiast 
rozbiórce poddano inne zmurszałe bu
dynki zespołu. Doprowadziło to do po
wstania wielkiego placu - gruzowiska, 
który teraz będzie penetrowany przez 
ekipę archeologów.

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa 
w Lodzi 5 grudnia 2008 r. otwarta zo
stała stała wystawa pt. „Dawne zakłady 
Ludwika Geyera 1828-2002". Ekspozy
cja jest drugą z cyklu poświęconego 
historii łódzkich fabryk włókienniczych. 
Przy jej przygotowaniu zostały wyko
rzystane zbiory Działu Historii Włókien
nictwa i Działu Tkaniny Przemysłowej 
Centralnego Muzeum Włókiennictwa 
oraz Muzeum Regionalnego w Brze
zinach.
Wystawa jest próbą przypomnienia 
historii najstarszej i najdłużej działają
cej w Łodzi fabryki wyrobów bawełnia
nych. Założona w 1828 r. przez przyby
łego z Saksonii Ludwika Geyera, przez 
prawie 20 lat, aż do powstania fabryki 
Karola Scheiblera, była największą fir
mą przemysłową w mieście, która jako 
pierwsza wprowadziła nowoczesne 
przędzarki i krosna napędzane ma
szyną parową. Po drugiej wojnie świa
towej została upaństwowiona i przez 
wiele dziesięcioleci funkcjonowała pod 
nazwą Zakłady Przemysłu Bawełniane
go im. F. Dzierżyńskiego (w 1963 r. do 
nazwy dodano człon „Eskimo").
Pierwsza część wystawy - historyczna 
- ukazuje dokumenty ilustrujące skalę 
produkcji i zatrudnienia, widoki i plany 
architektury fabrycznej oraz fotografie 
pracowników. Druga poświęcona jest 
produkcji i prezentuje szeroki przekrój 
asortymentów i wzornictwa tkanin. Eks
ponowane są katalogi fabryczne i han
dlowe, fragmenty tkanin metrażowych 
i wyroby gotowe, które pozwalają prze
śledzić zmiany zachodzące w tech
nice, technologii i wzornictwie tkanin 
produkowanych od początku XX w. 
do 2002 r. Prezentowane na wystawie 
obiekty stanowią fragment kolekcji 
zgromadzonej przez muzeum w ciągu 
kilku dziesięcioleci.

Od ponad 50 lat Stowarzyszenie Wol- 
denberczyków z siedzibą w Dobie
gniewie prowadzi działalność mającą 
na celu zachowanie pamięci o jeńcach 
Oflagu II C, stanowiących w świado
mości narodowej wzór postawy moral
nej i hartu ducha. Są to jednocześnie 
starania o miejsca pamięci narodowej, 
które tworzyły nasze dziedzictwo na
rodowe. Gromadzone przez Muzeum 
Woldenberczyków zbiory muzealne 
składają się z oryginalnych, nierzad
ko unikatowych obiektów o dużych 
wartościach historycznych, a niekiedy 
również artystycznych. Idei zachowa
nia pamięci o jeńcach Oflagu II C mają 
też służyć organizowane systematycz
nie Zjazdy Rodzin Woldenberskich. 
Wśród ostatnich dokonań Stowarzy
szenia Woldenberczyków w Dobie
gniewie należy wymienić odremonto
wanie symbolicznego cmentarza na 
terenie byłego Oflagu II C, odsłonięcie 
odrestaurowanego Pomnika Czynu 
Żołnierskiego oraz spowodowanie 
wpisania do rejestru zabytków rzeźby 
Matki Bożej Obozowej, znajdującej się 
w miejscowym kościele parafialnym. 
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lAflAf wiedzieć 
więcej

działacz emigracyjny, przyja
ciel Adama Mickiewicza, także 
współzałożyciel Towarzystwa 
Braci Zjednoczonych, związany

cze z Poniatowską (jeżeli się nie 
mylę, może z Hotowińską) oże
nionemu Józefowi, na rozstanie 
się z nim sity i odwagi zabrakło.

Rubryka ta poświęcona jest przedmiotom, o których nie 
wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie 
powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom 
w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twór
cy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Redakcja 
w porozumieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak 
najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

na stałe miejscem zamieszka
nia z Józefem Zaleskim. Pisa) 
o nich w Sylwetach emigracyj
nych Teodor Tomasz Jeż: „[...] 
wiedziałem o dwóch Zaleskich: 
Józefie Bohdanie i Józefie, ucho
dzących z razu za braci, a trzy
mających się jeden drugiego 
silniej niż bracia rodzeni [...]. Nie 
rozstawali się, nie ruszali jeden

Ci się pobrali; on przy nich na 
zawsze, w charakterze zakonnika 
świeckiego, w roli brata starszego 
pozostał. Rola brata następnie, 
gdy Bohdanostwu dzieci rodzić 
się poczęty, zmieniła się na rolę 
dziadunia" (Z. Mitkowski [=T T 
Jeż], Sylwety emigracyjne, Lwów 
1904, ss. 212-213).
Mieszkając w Fontainebleau, 

„Jako miłośnik i pasjonata XIX w. 
nabyłem niedawno list jedne
go z dziewiętnastowiecznych 
poetów polskich. Jest to kartka 
papieru w formacie A4 z mato 
czytelnym znakiem wodnym. 
Pierwszą część listu pisze oso
ba, która podpisuje się “Józek”, 
natomiast drugą część ów poeta 
o imieniu Bohdan. W liście pada
ją nazwiska czołowych poetów 
polskich, takich jak Słowacki, 
Krasiński oraz imiona Adam i Ste
fan (myślę, że chodzi tu o Adama 
Mickiewicza i Stefana Witwic- 
kiego). Autor opisuje też wizytę 
u Koźmiana i ostatnie chwile ży
cia Niemcewicza. Istotną sprawą 
jest informacja autora o daniu do 
druku tomiku swojej poezji, a tak
że o ustosunkowaniu się do niej. 
W moim domyśle autorem listu 
jest Bohdan Zaleski, jednakże 
nie mam pewności, dlatego też 
zwracam się z pytaniami: czy 
rzeczywiście chodzi tu o Boh
dana Zaleskiego, kim jest autor 
pierwszej części listu podpisują
cy się «Józek» oraz kim są adre
saci listu, tzn. wymieniony w nim 
“brat Piotr” i osoba, do której list 
ten został wystany: «Stube” albo 
“Hubę Jozeph”.

J. G. 
stały czytelnik z Jawora

Domysły naszego czytelnika 
w większości są trafne, a rękopis 

z niewielkimi tylko skrótami 
w części pierwszej rękopisu do
czekał się publikacji w 11 nume
rze „Przewodnika Naukowego 
i Literackiego” [dodatek do „Ga
zety Lwowskiej"] z 1899 r. (Ko- 
respondencya Jozefa Bohdana 
Zaleskiego, ss. 961-963).

bez drugiego. Głęboko religijni, 
silnie wierzący, gdy po upadku 
powstania listopadowego, do 
Francyi się wraz z innymi dostali, 
o losy Polski zrozpaczeni, ratu
nek dla niej widzieli nie w dyplo- 
matyczno-legalnych zabiegach, 
nie w demokratyczno-rewolucyj- 
nej działalności, ale jedynie i wy

Zalescy robili od czasu do cza
su wypady na prowincję Francji. 
Potwierdza to odnaleziony list, 
pisany 17 czerwca 1841 r. w Be
aune (departament Cóte d’Or). 
Autorzy zwracają się w nim do 
„Kochanych i Serdecznych Bra
ci naszych": „Piotra", „Józefa", 
„Edwarda" i „Walerego", przeby-

Końcowe fragmenty listu Bohdana Zaleskiego i pole adresowe 
z datownikami pocztowymi urzędów w Beaune, Lyonie i Rzymie

- bardzo interesujący ze wzglę
du na występujące w nim oso
by i opisane wydarzenia - jest 
odnalezionym po wielu latach 
oryginalnym listem, napisanym 
w 1841 r. we Francji przez dwóch 
notowanych w Polskim Słowniku 
Biograficznym emigrantów. Nie 
cytuje go, co prawda, w swoim 
szczegółowym opracowaniu hi
storii Zgromadzenia Zmartwych
wstania Pańskiego (Congregatio 
a Resurrectione Domini Nostri 
= C. R., Zgromadzenie Zmar
twychwstańców), której dotyczy, 
ksiądz Paweł Smolikowski C. R., 
autor Historyi Zgromadzenia 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
t. I-IV, Kraków 1892-1895), ale

Pierwsza część listu wyszła 
spod ręki majora Józefa Zale
skiego, uczestnika kampanii 
napoleońskich w 1812 i 1813 r. 
oraz powstania listopadowego, 
później działacza emigracyjne
go we Francji, blisko związane
go z Adamem Mickiewiczem, 
współzałożyciela Towarzystwa 
Braci Zjednoczonych (19 grud
nia 1834 r.), od stycznia 1837 r. 
osiadłego w Fontainebleau, 
a pod koniec życia w Paryżu, 
gdzie zmart w 1864 r. Autorem 
części drugiej jest młodszy brat 
Józefa - Józef Bohdan Zaleski, 
używający na co dzień imienia 
Bohdan (1802-1886), poeta, 

łącznie w modlitwie. W przekona
niu tern, powzięli postanowienie 
wstąpienia razem do klasztoru, 
wybierając zakon reguły jednej 
z najostrzejszych - Trapistów. 
Na przeszkodzie w wykonaniu 
postanowienia tego stanęła - 
któżby inny? - niewiasta, panna 
Rosengarten z Warszawy, córka 
wynalazcy stawnych w czasie 
swoim, “rozengartenowskiemi” 
zwanych, pierogów. Urokowi 
jej uległ Bohdan. Starszemu od 
niego i przed powstaniem jesz-

wających w tym czasie w Rzymie. 
„Brata Piotra" bez trudu można 
identyfikować z księdzem Piotrem 
Semenenko (1814-1886), poetą, 
filozofem i teologiem katolickim, 
późniejszym współzałożycielem 
Zgromadzenie Zmartwychwstań
ców (1842), w latach 1842-1845 
przełożonym generalnym tego 
zakonu. „Brat Józef" (będący 
też adresatem listu: „Monsieur 
Monsieur / L'Abbe Hubę (Jo
seph) / a Rome piazza Morgana 
24’) - to z kolei kontynuujący od
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2. Dopisek na marginesie listu

3. „Portret Bohdana Zaleskiego", 
1840-1841, staloryt Jamesa 
Hapwooda według rysunku
z natury Józefa Kurowskiego
(w zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie)

W liście napisanym przez Boh
dana Zaleskiego pojawia się 
(poza osobami już wskazanymi) 
cała plejada ważnych w środo
wisku polskiej emigracji popo
wstaniowej postaci (ksiądz Jan 
Koźmian, hrabia Tomasz Lu
bieński, hrabia Cezary Augustyn 
Plater, dramaturg i powieściopi- 
sarz Julian Ursyn Niemcewicz 
oraz poeci Adam Mickiewicz, 
Stefan Witwicki, Juliusz Słowac
ki, Zygmunt Krasiński). Tę część 
rękopisu, ze względu na treść, 
publikujemy in extenso. Intere
sujący jest w nim fragment (na 
co zwrócił już uwagę właściciel 
rękopisu), w którym Zaleski za
powiada wydanie w Poznaniu 
i Paryżu swoich wierszy (dedy
kowana Adamowi Mickiewiczo
wi Poezija Bohdana Zaleskiego 
ukazała się w Paryżu w 1841, 
a Poezye Bohdana Zaleskiego 
wydane przez Edwarda Raczyń
skiego ukazały się drukiem 
w Poznaniu: t. 1 w 1841 r., t, 2 
w 1842 r.).
Ważne wydaje się także naświe
tlenie z innej strony, niż przedsta
wił to w swoim opracowaniu (na 
podstawie listów od Jana Koż- 

miana do Piotra Semenen- 
ki) ksiądz Smolikowski 

kwestii wstrzymania 
druku „programatu 
Domku Koźmia- 
na", oraz ocena 
przystosowania 
się do życia 
w tym zgroma
dzeniu młode
go Tomasza 
Lubieńskiego. 
Wreszcie - opis 

ostatnich chwil 
życia Juliana Ur

syna Niemcewicza 
i kapitalny dopisek 

na marginesie listu 
o „napisanej tu [przez] Sło

wackiego na Katolików ogromnej 
banialuce" (chodzi o poemat 
Juliusza Słowackiego Beniow
ski, wydany w Paryżu w 1841 r.) 
i o reakcji na nią Mickiewicza, 
Krasińskiego, a także (pośred
nio) autora listu, który nie chciat 
Słowackiemu wybaczyć „wysto
sowanej pod adresem Rzymu do 
Polski apostrofy [z Beniowskie
go, Pieśń I, wiersz 193 - WP]; 
«Krzyż twym Papieżem jest - twa 
zguba w Rzymie»" (Z. Mitkowski, 
op. cit., s. 208).

(WP)

października 1838 r. studia teolo
giczne w wiecznym mieście brat 
Józef Hubę (1804-1891), praw
nik, pisarz, członek Towarzy
stwa Historyczno-Literackiego 
w Paryżu i (tak, jak Semenenko) 
współzałożyciel Zgromadzenia 
Zmartwychwstańców, w latach 
1848-1854 przełożony general
ny zakonu. „Edward" - to ksiądz 
Edward Duński (1810-1857), 
uczestnik powstania listopado
wego, współzałożyciel Zgroma
dzenia Zmartwychwstańców, 
a „ Walery" - Walery Wielogtowski 
(1805-1865), działacz społeczny,
polityczny i wydawca.
List napisany przez Józefa Za
leskiego nie przynosi zbyt wielu 
informacji istotnych dla historii 
zakonu i dziejów emigracji pol
skiej we Francji. Wiele w nim
ogólników, sformułowań
grzecznościowych 
dywagacji natury 
światopoglądowej 
i religijnej. Zawiera 
jednak informa
cję o powodach 
wyjazdu Zale
skich do Beau
ne: „[...] nie ma 
też tu nas wię
cej [członków 
Towarzystwa 
Braci Zjednoczo

BOHKAn 2AMSKI.

nych -WP]; różne
okoliczności, a na- 
dewszystko pokój 
potrzebny Bohdanowi
do Jego prac zmusiły nas 
Fontainebleau opuścić, jeste
śmy tu w Beaune (cote d'or) bli
sko od miesiąca, sami, jak mó
wię we dwóch, w okolicy pięk
nej, w kraju nienazbyt drogim, 
ale w miasteczku handlowem,
ciasno zabudowanem, a stąd 
gwarniejszem niż Fontaineble
au, co zapewnie zniewoli nas 
szukać spokojniejszego gdzie 
indziej kąta [...]”. Jest też w nim 
podziękowanie skierowane do 
brata Edwarda Duńskiego za 
„troskliwość o moją karteczkę", 
gdyż dzięki niej „moja biedna 
żona i reszta rodziny dowiedzą 
się przynajmniej, że żyjemy”.

[Adres i data pisane ręką Józefa Zaleskiego:]
Beaune (cote d'or) 17 Czerwca 1841 roku 

au coin de la place St. Pierre ches les dammes Mimeur

[List Józefa Bohdana Zaleskiego do Józefa Hubego i Piotra Semenenki 
w Rzymie:]
„Kochani moi - a nasamprzód bracie Piętrzę! Dziękuję ci najserdeczniej 
za życzliwe słówko o moich poezjach. Zdaje się, że część tych poezji 
wyjdzie niebawem w poznańskiem, a reszta w Paryżu lub w Strazburgu. 
Niewierz jednak temu co kłamliwa wieść rozniosła o nich po świecie - i na 
moje wieczne umartwienie. Po większej części catkiem są światowe - a 
nawet prowincionalne: kilka ledwie kawałkówznajdziecie pobożniejszych 
i to niewiem czy zupełnie ortodoxe. V! ogólności od półtora już roku nie 
piszę wcale, a więc nie tylko chrześciańskie, ale wszelakie natchnienie 
opuściło mnie już z dawien-dawna. Smutki różnego rodzaju zachmurzyły 
mi duszę - a jakżeby Duch Boży mógł się źwierciedlić w takim mętnym 
zdroju? Módlcie się no - o dawną pogodę dla mnie! - Skoro wyjdą z 
druku moje poezje poślę wam exemplarz - daj tylko Boże! aby nie na 
zgorszenie wasze. - Józef napisał powyżej, że mam powiedzieć wam o 
duchu emigracyjnym, o robotach braci tutejszych -a wy o tych rzeczach 
lepiej wiecie niż ja. - Zresztą materia nielada obszerna! Chciatem 
jeno powiedzieć kilka stów o domku Kożmiana. Instytucia ta wcale się 
nieudaje. Chłopcy albo uciekają w świat, albo żyją w domku po świa [to]- 
wemu. Zgorszyłem się niedawno tam Łubieńskim - k[tóry] zapalczywie 
nienawidzi Katolików. Kożmian niem[a] dość powagi - ale bez osobnego 
daru Bożego - i poważniejszy nawet człowiek niewiele by poradził 
młodzieży przesiąklej naukami Wieku - i jeszcze śród Paryża. Mam w 
Bogu nadzieję - że za powrotem waszym z Rzymu, urządzicie tę instytucyę 
jakoś inaczej - na większą Chwalę Bożą i na pożytek Polski naszej. 
Kożmian upiera się jednak przy swojem. Chce drukować programat 
swego instytutu - i jak powiada za waszem upoważnieniem. Czytał nam 
ten programat - to jest Adamowi, Stefanowi i mnie. Niepodobala się nam 
szczególnie forma tego pisma - i to że niechce się pod niem podpisać 
a tern samem zwala solidarność na wszystkich spółkatolików, kiedy my 
i wy niemamy ani czasu, ani sposobności dozorowania jego instytutu. 
Kochany brat Kożmian jest jeszcze nieco drażliwy; obraził się naszemi 
uwagami: przynajmniej tak mi się zdaje - bo Cezary żalił się potem, że 
niema między nami wzajemnej ufności. Chowaj Boże! tu chodzi o co 
inszego - o rzetelny pożytek dla sprawy katolickiej z owej Instytucyi. 
Radźcież tedy kochani bracia Kożmianowi, aby niebrat rzeczy gorąco do 
serca, a nadewszystko aby ostrożniej badał młodzież przyjeżdżającą do 
domku - i nie naglił w niczem aż do waszego przyjazdu - a przynajmniej 
do przyjazdu choć jednego z was. Dom powinien być koniecznie 
urządzony poważnie i pod sterem Duchownej Osoby: inaczej będzie to 
jeno pension zwyczajny jak wszystkie francuskie.
Niema bo już miejsca na dłuższą pogadankę. Proście jeszcze Kożmiana 
i Cezarego aby niemieli żalu do nas - a mianowicie do mnie, który ich 
ledwie znam, a kocham z całej duszy, po bratersku. W roztargnieniach 
moich paryskich niemialem czasu wytłumaczyć się przed nimi osobiście
- a teraz na włóczędze i przez korrespondencye żmudna to sprawa! Wam 
więc kochani moi polecam tę rzecz. - Niemcewicz nasz stary skończył jak 
najprzyktadniej. Na parę tygodni przed śmiercią upamiętal się za Łaską 
Pańską. Mówię za Łaską Pańską, bo nasza w tern zasługa była drobna
- a nawet nieznacząca. Stefan posiał mu swego spowiednika, ale że mu 
długo nie dawał rozgrzeszenia - a stary czuł się codzień dogorywającym
- poszedł więc do Kościoła d'Assomption i tam po nowej spowiedzi 
przystępował do Najświętszej Komunii. Chodził i był przytomny niemal 
do ostatniego momentu. O testamencie dużo by pisać, a tu nie Izia. I 
mnie zapisał jakąś sumkę, podobno 1000 fr. Całuję was wszystkich po 
bratersku.
Łaska Pana Jezusa niech wiekuje z wami

Bohdan"

[W dopisku na marginesie:]
„Cieszę się niewymownie, że się wam jakoś nieźle powodzi, że się 
doktoryzujecie - a potem moje wy kochane doktory poślę wam kilka 
aforyzmów do zgryzienia - któremi nas pogaństwo ciemięży. Słowacki 
napisał tu na katolików ogromną banialukę - a najwięcej dokucza 
poetom, a najzapalczywiej Adamowi. Krasiński uraduje się - ale nie na 
długo”.
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Wokół Drzwi Gnieźnieńskich krąży wiele opinii i hipotez, szczególnie dotyczą one 
treści ideologicznych zawartych w poszczególnych kwaterach zawierających 

sceny z życia i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Autor artykułu podejmuje próbę 
nowej interpretacji niektórych scen.

Kwatery Drzwi Gnieźnieńskich. 
Próba nowej interpretacji

GRZEGORZ WĄSOWSKI

dyskusji wokół jednego z najszacowniejszych 
polskich zabytków, będącego wręcz repre

zentantem religijnej i państwowej tożsamości, czyli 
o romańskich Drzwiach Gnieźnieńskich, wypowiada
no wiele opinii, wyłuszczano wiele hipotez. Problem 
dotyczy braku potwierdzenia źródłami pisanymi ide
ologicznych treści zawartych w przesłaniu, płynącym 
z osiemnastu scen umieszczonych w kwaterach drzwi. 
Niemniej jednak założyć można, że ich treść miała być 
oczywista dla wszystkich znających podówczas sztukę 
czytania i pisania, zaś niepiśmienni ideologiczną wy
mowę ujętego w obrazy życiorysu św. Wojciecha mogli 
poznać dzięki pouczeniom kaznodziejów.

Znaczące interpretacje rozpoczął już ksiądz Joachim 
Lelewel (J. Lelewel, Drzwi kościelne płockie i gnieźnień
skie z lat 1133, 1155, w: Polska Wieków Średnich, IV, 
Poznań 1851). Autor pierwszego opracowania zabytku 
na podstawie analizy obiektu i powiązania z całokształ
tem procesu historycznego ustalił, że drzwi wykonane 
zostały przez miejscowy warsztat rzemieślniczy, funda
cję przypisał Bolesławowi Krzywoustemu oraz omówił 
stosunek przedstawień do legendy św. Wojciecha i upa
trywał w układzie scen znaczeń symbolicznych. Teza 
ta wywarła decydujący wpływ na późniejszą literaturę 
i wytyczyła kierunki nowszych badań.

Podstawową publikację stanowi zbiorowa praca 
pod redakcją Michała Walickiego, w której znalazło 
miejsce omówienie całokształtu zagadnień związanych 
z zabytkiem {Drzwi Gnieźnieńskie, pod red. M. Wa
lickiego, Wrocław 1956). Lech Kalinowski rozpatruje 
treści ideowe i estetyczne zabytku i jego miejsce w sys
temie znaczeń symbolicznych architektury tego czasu. 
Zdzisław Kępiński podejmuje próbę odczytania związ
ków przedstawień figuralnych z symboliką ornamentu 
bordiury, zawierającej aluzje oparte na wczesnośre
dniowiecznych pojęciach kosmologicznych i symboli
ce zwierzęco-fantastycznej oraz roślinnej. Aleksander 

Gieysztor rozpatruje zabytek na tle sytuacji ideowo- 
-politycznej w drugiej połowie XII w., jako dokument 
kultu związanego z rozwojem ideowych treści monar- 
chizmu i stosunku władzy politycznej i kościelnej. Ta 
potężna monografia pod redakcją M. Walickiego była 
próbą znalezienia dogłębnych podstaw interpretacyj
nych zabytku.

W 1997 r. w związku z jubileuszem tysiąclecia śmier
ci św. Wojciecha ukazała się publikacja Święty Wojciech 
w polskiej tradycji historiograficznej. Zawarta w niej 
rozprawa Jadwigi Karwasińskiej {Drzwi Gnieźnieńskie 
a rozwój legendy o Sw. Wojciechu, ss. 271- 283) stała się 
bezpośrednią przyczyną poszukiwań wyjaśnienia sensu 
i logicznej, chronologicznej ciągłości znajdujących się 
na Drzwiach Gnieźnieńskich kwater, zawierających 
sceny z życia i męczeńskiej śmierci świętego biskupa 
misjonarza. Niniejszy tekst jest głosem polemicznym 
w stosunku do rozważań autorki tej rozprawy.

Drzwi Gnieźnieńskie datowane są na drugą połowę 
XII w. Znajdują się obecnie w bazylice prymasowskiej 
w Gnieźnie. Są to drzwi dwuskrzydłowe: lewe skrzy
dło, o wymiarach 328 x 84 cm, odlane jest w całości, 
natomiast prawe, o wymiarach 323 x 83 cm, składa się 
z 24 odlanych i połączonych fragmentów. Na każdym 
ze skrzydeł znajduje się dziewięć płaskorzeźbionych 
scen figuralnych w prostokątnych kwaterach, oddzie
lonych od siebie listwami. Płaskorzeźby te są historią 
narodzin, życia i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. 
Wszystkie sceny po obu stronach skrzydeł otoczone są 
bordiurą, czyli wzorzystym, roślinnym pasem dekora
cyjnym, w który wplecione są motywy figuralne: posta
cie ludzkie, zwierzęce i fantastyczne. Dwie antaby - ko
łatki, w kształcie lwich łbów z pierścieniami w paszczy 
zostały dolutowane do całości. Początkowo obiekt wią
zany był z Bolesławem Chrobrym, a jego pochodzenie 
z Kijowem bądź z Saksonią (Edward Raczyński, Wspo
mnienia Wielkopolski, to jest województw: poznań
skiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, t. 2, Poznań 1843, 
ss. 323-324).
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DOTYCHCZASOWA INTERPRETACJA KWATER DRZWI GNIEŹNIEŃSKICH

1

Scena VIII: Wojciech 
zarzuca Bolesławowi 
handel niewolnikami.

Scena IX: Wojciech 
upuszcza gliniane 
naczynie, które 
nie tłucze się.

Scena XIII: Wojciech 
odprawia ostatnią mszę 
świętą w swoim życiu.

Scena I: narodziny 
Wojciecha; matka nowo 
narodzonego oraz on 
sam, obmywany przez 
położne w naczyniu 
o kształcie chrzcielnicy.

Scena III: przybycie 
rodziny Sławnikowiców 
do Magdeburga i oddanie 
Wojciecha na naukę 
do szkoły katedralnej.

Scena XIV: męczeńska 
śmierć Wojciecha.

Scena V: wyniesienie 
Wojciecha na tron 
biskupi; Otton II nadaje 
mu tę godność przez 
wręczenie pastorału.

Scena XV: wystawienie 
zwłok Wojciecha.

Scena VI: cudowne 
wydarzenie towarzyszące 
wyborowi Wojciecha 
na biskupa; Wojciech 
wyzwala opętanego 
człowieka przez diabla.

Scena XVIII: złożenie 
do grobu ciała 
św. Wojciecha.

Scena XII: Wojciech głosi 
kazanie.

Scena XI: chrzest 
Prusów.

Scena II: złożenie 
chorego dziecka 
na ołtarzu; w świątyni 
dziecko w cudowny 
sposób odzyskuje 
zdrowie.

Scena VII: sen, w którym 
ukazał się Wojciechowi 
Chrystus i upomniał 
go, że toleruje handel 
chrześcijańskimi 
niewolnikami przez Żydów.

Scena XVII: przeniesienie 
ciała Wojciecha z Prus 
do Gniezna.

Scena X: Wojciech 
przybywa łodzią 
do Prus wraz z dwoma 
duchownymi.

Scena IV: Wojciech 
zatopiony w żarliwej 
modlitwie przed 
budynkiem świątynnym 
w kształcie rotundy.

Scena XVI: wykupienie 
zwłok Wojciecha przez 
Bolesława Chrobrego.
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1. Schemat scen w kwaterach Drzwi Gnieźnieńskich

2. Kwatera ze sceną IV

3. Relikwiarz kopułowy na gtowę św. Grzegorza z Nazjanzu, pochodzący 
ze skarbca Welfów w Brunszwiku, ok. 1200 r. (w zbiorach Staatliche 
Museen, Preussischer Kulturbesitz, Kunstgewerbemuseum w Berlinie)

Układ scen w kwaterach Drzwi Gnieźnieńskich 
przebiega na lewym skrzydle od dołu do góry, przy 
czym pierwsze cztery sceny dotyczą czasu przed obję
ciem biskupstwa. Wszystkie sceny, dziejące się we wnę
trzach, są ujęte w dwa luki arkadowe. O ile pierwsze 
trzy sceny nie budzą interpretacyjnych wątpliwości, 
o tyle scena czwarta, spojona z antabą, dotyczy dość 
wątpliwej interpretacji codziennego wymykania się 
młodzieńczego Wojciecha do kaplicy. Otóż wszystkie 
sceny dotyczą nadzwyczajnych wydarzeń z życia świę
tego, zaś ta jedna miała dotyczyć codziennej czynno
ści, oczywistej dla niego. Śmiem twierdzić, że przed
stawia ona świętego klęczącego przed pokaźnym reli
kwiarzem. Życiorysy wspominają o wizycie Wojciecha 
w kilku sanktuariach, o jego pielgrzymce m.in. do Ko
lonii czy do opactwa St. Denis, by nawiedzić relikwię 
św. Dionizego. Relikwią tą była głowa św. Dionizego, 
co wspaniale koresponduje ze sceną umieszczoną bliź
niaczo na drugim skrzydle drzwi. Notabene relikwia 
głowy św. Wojciecha znaleziona została w roku 1127, 
podczas przebudowy Katedry Gnieźnieńskiej (wg Ry
szard Kiersnowski, O brakteatach z czasów Bolesła
wa Krzywoustego i roli kultu Sw. Wojciecha w Polsce, 
w: Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficz- 
nej, oprać. Gerard Labuda, Warszawa 1997, s. 319). 
Rotunda, przed którą klęczy boso Wojciech, to ogrom
ny relikwiarz, umieszczony na postumencie, przykry
tym kunsztowną materią. Umieszczenie tejże sceny 
razem z antabą miało też wymiar ideologiczno-propa- 
gandowy, gdyż pielgrzymi całowali antaby przed wej
ściem do świątyni, nie mogli zatem przeoczyć pokorne
go gestu Wojciecha - pielgrzyma. Było też w zwyczaju, 
że kandydaci na biskupów odbywali pielgrzymkę do 
sanktuariów Europy, co bez wątpienia dotyczyło rów
nież Wojciecha. Przedstawiony relikwiarz jest odwzo
rowany ze zdumiewającą dokładnością w stosunku do 
wykonywanych podówczas dzieł sztuki złotniczej z ta
kowym przeznaczeniem. Dla porównania warto spoj
rzeć na półmetrowej wysokości relikwiarz pochodzą
cy z Brunszwiku, ze skarbca Welfów, z około 1200 r., 
znajdujący się w Staatliche Museen, Preussischer Kul
turbesitz, Kunstgewerbemuseum w Berlinie. Zatem 
moja propozycja interpretacji tej sceny brzmi: św. Woj
ciech - pielgrzym, nawiedzający relikwie w pielgrzym
ce przed inwestyturą.

Kolejną sceną budzącą wątpliwości interpretacyjne 
jest scena VII, przedstawiająca sen Wojciecha. Zastana
wiająca jest sama budowla na ogromnym cokole. Przy
pomina klasztor benedyktyński na wyspie Isola Tibur- 
tina. Zagadką jest bogactwo wnętrza, draperie i łoże, 
nielicujące ze skromnym życiem zakonników. Nie bu

dzi wątpliwości tylko gest Chrystusa napominającego 
śpiącego człowieka. Uważam, że scena ta przedstawia 
Wojciecha po pierwszym wygnaniu z Pragi, zatem sce
na poprzednia dotyczyłaby wyzwolenia opętanego 
człowieka przez demona w Pradze, o czym wspomina
ją żywoty, a scena VII zawiera napomnienie udzielone 
Wojciechowi przez Chrystusa, by powrócił na swoją 
stolicę biskupią.

Logicznym następstwem wymienionych dwóch scen 
byłaby scena VIII, przedstawiająca napomnienie Woj
ciecha skierowane do księcia czeskiego Bolesława II, 
zajmującego się handlem ludźmi przez pośrednictwo 
Żydów, zgromadzonych za biskupem, w charaktery
stycznych, lejkowatych czapkach. Wojciech powtarza 
napominający gest Chrystusa, czyli gest ręki ze wznie
sionym jednym palcem.
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Kolejne wątpliwości budzi scena X. Nie jest to, 
moim zdaniem, scena przybycia do Prus, ale pożegnanie 
drużyny, którą wystawił Bolesław Chrobry dla ochrony 
świętego bądź błogosławieństwo załogi Gniezna. Bez 
wątpienia jednolitość uzbrojenia oraz wypukły, liściasty 
kształt tarcz, sugerujący, iż są wykonane z metalu, wy
klucza Prusów, niemogących się pochwalić takim po
ziomem wyposażenia. Drużyna karnie stoi przed łodzią. 
Gest błogosławieństwa dwoma palcami świadczy dobit
nie o pożegnaniu. Zwraca też uwagę wioślarz w łodzi. 
Jego umiejscowienie 
sugeruje odbijanie od 
brzegu, nie przybicie. 
Także dziób łodzi, 
z umieszczoną bestią, 
świadczy o kierunku 
oddalania, a nie przy
bliżania. Byłby to bar
dzo logicznie i chro
nologicznie ułożony 
ciąg następstw. Zasta
nawia fakt, że w łodzi 
oprócz Wojciecha jest 
trzech, nie dwóch, 
znanych z życiorysu 
towarzyszy. Ta trójka 
występuje we wszyst
kich kwaterach doty
czących misji.

Scena XI przed
stawia chrzest miesz
kańców Gyddanyzc, 
czyli Gdańska. Jest to 
jedyny, zaznaczony 
w kronikach sukces ewangelizacyjny biskupa-misjona- 
rza. Wszyscy w pokornym skłonie przyjmują gest bło
gosławieństwa, czyli czyniony dwoma palcami. Byłoby 
to znowu logicznie i czasowo zgodne przedstawienie.

W scenie XII Wojciech przemawia na wiecu w Tru- 
so. Prusowie są wyraźnie nieprzychylnie nastawieni, 
o czym świadczą marsowe miny. Biskup napomina ich 
gestem ręki z uniesionym palcem wskazującym. To 
naprzemienne powtarzanie gestów błogosławieństwa 
i napomnienia daje obraz misji Wojciechowej. Ta scena 
umieszczona jest bliźniaczo ze sceną z gestem Chrystusa 
wobec śpiącego człowieka, podkreślając .zymowę misji 
w imię Zbawiciela.

Scena XIII przedstawia ostatnią mszę świętą, przy 
czym asysta - to znowu trzech duchownych. Zwra
ca uwagę drewniana tarcza jednego z Prusów (płaska 
z wyżłobionym rowkiem, w odróżnieniu od liściastej 
tarczy drużyny wojów w scenie X) oraz gest odwróce
nia głowy z wyraźną odrazą. Moment śmierci świętego 
w scenie XIV - to powtórzenie pozycji ciała ze sceny 
IV, zatopionego w modlitwie przed relikwiarzem. Zna
mienny jest moment odcinania głowy, co treściowo ko
responduje ze sceną IV, będącą w tym ułożeniu w zasię
gu wzroku.

Głowa Wojciecha, wyeksponowana w scenie XV, 
połączona z antabą prawego odrzwia, czyli miejscem 
składania pocałunku przez pielgrzymów, stanowi in
tegralną całość ideologiczną. Już Joachim Lelewel za
uważył zarost na twarzy zatkniętej na palu głowy. Taki 
układ sprawia, że wystawione zwłoki stanowią sank
tuarium, zespolone z modlitwą świętego przed reli
kwiarzem w charakterystycznej pozie w scenie IV i po
wielonej w scenie ukazującej śmierć Wojciecha. Gło
wa umęczonego świętego, sama będąca już relikwią, 

tworzy wyjątkowo 
spójny zespół treścio
wy i z modlitwą Woj
ciecha, i z męczeńską 
śmiercią. Przekazuje 
ideę miejsca spoczynku 
tejże relikwii świętego 
męczennika, znajdują
cej się za monumen
talnymi drzwiami.

W scenie XVI, 
przedstawiającej na
bycie zwłok święte
go przez Bolesława 
Chrobrego, ukazanego 
w książęcym majesta
cie, pokornie biorą- 
cego udział w per
traktacjach, podobnie 
jak w innych scenach 
zwraca uwagę kształt 
tarcz Prusów. Musiały 
być na tyle charaktery
styczne dla współcze

snych, że od razu pozwalały zidentyfikować etniczne 
pochodzenie postaci. Warto tu także nadmienić, że 
obecność Bolesława Chrobrego w czasie tego wydarze
nia nie ma oparcia w pisanych legendach.

W scenie XVII, ukazującej przeniesienie ciała św. 
Wojciecha z Prus do Gniezna, śmiało zaznaczono ro
dzący się kult świętego, umieszczając postacie przy
klękających ludzi, będących świadkami peregrynacji 
zwłok, czyli de facto relikwii. W tejże procesji bierze 
udział sam Bolesław Chrobry.

W scenie XVIII - złożenia do grobu ciała świętego 
- przykuwa uwagę zarówno sam moment umieszczenia 
zwłok na marach, w sposób sakralny - procesjonalny, 
jak i niezwykle ozdobna architektura w tle oraz obec
ność księcia Bolesława.

Przedstawione rozważania są autorską próbą zna
lezienia klarownego wyjaśnienia poszczególnych scen 
umieszczonych na Drzwiach Gnieźnieńskich, są też 
owocem obcowania z problematyką zabytku od 1998 r. 
Wierzę, że wspólny wysiłek naukowy pozwoli znaleźć 
wiarygodną interpretację przesłania pozostawionego 
nam przed dziewięciuset laty.

Grzegorz Wąsowski

4. Kwatera ze sceną X

(1 - ilustracja na podstawie stalorytu G. Dobiera „Drzwi spiżowe w kościele 
katedralnym w Gnieźnie" [w:] Edward Raczyński, „Wspomnienia Wielkopolski, 

to jest województw: poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego", t. 2, Poznań 1843; 
zdjęcia: 2,4 - Piotr damski)
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O poecie Zygmuncie Krasińskim słyszał każdy Polak, który choćby otarł się o szkołę, 
ale pewnie niewiele osób skojarzy go z gminną wsią Opinogóra Górna, zamieszkiwaną 
obecnie przez nieco ponad pół tysiąca mieszkańców. Lokalny pejzaż i legendy wywarły 
niezatarte piętno na twórczości, epistolografii i życiu osobistym wieszcza. Klamrą łączącą 

przeszłość z teraźniejszością i przyszłością jest miejscowe Muzeum Romantyzmu, 
jedyna placówka muzealna w Polsce o takim profilu.

Opinogóra Krasińskich
ARTUR K.F. WOŁOSZ

M
azowiecka, podciechanowska Opinogóra - to 

niewielka wieś o średniowiecznej metryce. 
W domenie wywodzących się z Krasnego Krasińskich 
herbu Slepowron znalazła się w XVII w., gdy stała się 
rodowym starostwem dziedzicznym, a zatem królewsz- 
czyzną bez możliwości sprzedaży, odstąpienia czy podzia
łu. Na własność Krasińskich przeszła dopiero w 1811 r., 
za sprawą dekretu cesarza Napoleona I Bonaparte na 
rzecz generała Wincentego Krasińskiego.

Ambitny generał nie od razu osiadł we włości, dopie
ro niepowodzenia w pozyskaniu na własność niedalekie
go Krasnego skłoniły go do wybrania Opinogóry jako 
wiejskiej siedziby (miejską był od 1809 r. warszawski 
pałac Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu). Zastał 
tutaj drewniany, solidny dwór, stojący od drugiej połowy 
XVII stulecia, oraz folwark z browarem.

Co sprawiło, iż właśnie tutaj, w miejscu mężowskich 
łowów, zażyczyła sobie być pochowana jego żona Maria 
Urszula z Radziwiłłów? Wysuwano różne przypuszczenia. 
Autor niniejszego tekstu skłania się ku niepowtarzalnym 
i specyficznym walorom krajobrazowym - malowniczo 
wyniesionemu wzgórzu na równinie, opływanemu przez 
rzeczułkę. Może już wówczas planowała, aby Opinogóra 
stała się kolejną Arkadią, jak ta koło Nieborowa Heleny 
z Przezdzieckich Radziwiłłowej, Puławami Izabeli 
z Flemingów Czartoryskiej czy Radziejowicami Kazimierza 
i Józefa Krasińskich? Wiadomo także o wieloletnich sta- 
rożytniczych zainteresowaniach jej małżonka.

Jej woli stało się zadość i w 1822 r. pochowana zosta
ła w Opinogórze, w podziemiach kaplicy, wzniesionej 
w latach 1820-1821 jako dworska, podporządkowana 
parafii w Ciechanowie. Na to, że Opinogórę zaplanowa
no od początku jako założenie romantyczne, wskazuje 
mieszanina zastosowanych stylów. Na kaplicę w kształcie 
antycznej rotundy nałożono kostium klasycystyczny (nie
wykluczone, że jako przejaw serwilizmu, gdyż dokładnie 
w tym samym czasie budowano w Warszawie rotundę na 
cześć cara Aleksandra I), natomiast na wznoszone przez 
kilka lat przynajmniej od 1828 r. pałac i oficynę - neo
gotycki. O pierwotnej stylistyce ogrodu nic nie wiadomo,

skoro jednak zamierzano rezydencję przybrać w roman
tyczną szatę, to ogród winien być od początku w stylu 
angielskim. Jawi się też takim jeszcze na planie z 1868 r. 
i fotografiach z 1870 r. We środę 3 września 1828 r. 
pisał o nim - oraz o niespiesznie postępującej budowie 
rezydencji - nastoletni Zygmunt Krasiński w liście do 
ojca Wincentego: „Ogród bardzo pięknie utrzymany przez

1. Patac w Opinogórze, 2008 r.

Franciszka, ale nie wiem, co się znaczy, że niezmiernie rzad
ko widać na zamku lub oficynie głowy mularza. Całe dnie 
czasem przechodzą, a nikt nic nie robi na tych murach” 
(Z. Krasiński, Listy do ojca, oprać. S. Pigoń, [Warszawa] 
1963, s. 25).
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W tym samym czasie założony został rodowy dworski 
cmentarz grzebalny, na którym w zindywidualizowanych 
grobowcach spoczęli m.in.: pod żeliwną neogotycką 
płytą opiekunka poety Helena z Hammersów de la 
Haye (zm. 1829), pod kamiennym krzyżem jego niania 
Katarzyna z Boglerów Rozpendowska (zm. 1830), wete
rani, dawni towarzysze broni generała - w piramidzie 
lekarz Franciszek Girardot (zm. 1831), w arce hebraista 
Alojzy Ludwik Chiarini (zm. 1832).

Przez całą pierwszą połowę XIX w. przybywały 
kolejne elementy założenia. Przy ścieżkach stanęły klasy- 
cystyczne posągi, altany, kamienne meble, krzyż-pomnik 
poświęcony pamięci księcia mazowieckiego Bolesława IV, 
fontanna itp. Zwieńczeniem prac była rozbudowa pałacu 
przed ofiarowaniem go jako ślubny prezent w 1843 r. 
Zygmuntowi oraz Elizie z Branickich.

Poeta przybywał tutaj bardzo często od dzieciństwa 
i lubił powracać u progu dorosłości. Wykorzystał opino- 
górskie realia krajobrazowe we wczesnych prozatorskich 
utworach gotyckich, jak Pan Trzech Pagórków (1828), 
Władysław Herman i dwór jego (1829). Wylewał łzy 
w krypcie przy pomniku matki i na cmentarzu przy 
grobach znajomych i bliskich. Można stwierdzić, że jego 
ojciec budował splendor rodu, opierając go na prochach 
zmarłych.

Gospodarcze podwaliny rezydencji miała dać ordyna
cja opinogórska, ustanowiona w 1844 r. (działająca od 
1858 r.), której zręby Wincenty budowa* latami, wyku
pując upadające okoliczne majątki ziemskie.

W latach 1874-1877 przeprowadzono przebudowę 
kaplicy (arch. Wincenty Rakiewicz), w 1894 r. dokonano 
przekształcenia pałacu (arch. Józef Huss) oraz po 1895 r. 
Franciszek Szanior (arch. Walerian Kronenberg) prze- 
komponował ogród w stylu angielskim, ale podsta
wowe elementy przestrzeni pozostały bez zmian. Trzy 
zadrzewione pagórki opinogórskie otaczał w pewnym 
oddaleniu sukcesywnie rozbudowywany przez cate XIX 
stulecie folwark, natomiast najstarszy element założenia 
- dwór - chylił się powoli ku upadkowi. Na przełomie 
1914 i 1915 r. nastąpiła dewastacja rezydencji, a póź

niejszy międzywojenny krach finansowy w rolnictwie 
przyniósł zagładę podstawom gospodarczym ordynacji. 
Zrujnowany przez ostrzał artyleryjski podczas pierwszej 
wojny światowej pałac nie był zamieszkany ani wykorzy
stywany dla potrzeb reprezentacyjnych, natomiast ordy
nat mieszkał w... oficynie. Gospodarstwo popadało stop
niowo w coraz większe zadłużenie. Hitlerowska rekwi
zycja dóbr oraz komunistyczna reforma rolna 1945 r. 
tylko przyspieszyły nieuchronne... Miejsce hrabiów 
Krasińskich zajęli pracownicy PGR-u.

Zapewne w czasie pierwszej wojny światowej znisz
czeniu uległ także drewniany, barokowy dwór, chyba że 
nieznacznie wcześniej został rozebrany (decyzja o jego 
rozbiórce zapadła jeszcze przed grudniem 1907 r.), 
skoro w 1912 r. jego stan techniczny w oczach kore
spondenta „Ziemi” - periodyku Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego - był następujący: „stary dwór na wzgó
rzu, [...] nizki, gontem kryty, z długim gankiem gęsto 
oplecionym dzikiem winem, który dziś stoi pustką i grozi 
ruina. [...] Od zewnątrz przez drobne szyby okien widać, 
że we dworze była istotnie ogromna sala do zebrań i bie
siad oraz liczne pokoje wygodne, dziś' puste, a w niektó
rych nawet posadzki wyrwano” („Ziemia”, III, 1912, 
s. 724). Dekapitalizacja postępowała lawinowo, bowiem 
ledwie trzy lata wcześniej zamieszkiwał w nim zaborczy 
komisarz włościański oraz znajdowało się małe rodzinne 
muzeum pamiątek po wieszczu Zygmuncie.

Na przełomie 1944 i 1945 r. artyleria sowiecka źle 
obeszła się z częściowo już zniszczonym w czasie pierw
szej wojny światowej opinogórskim pałacem, zatem gdy 
władze komunistyczne zdecydowały o jego odbudowie, 
zakres prac budowlanych był ogromny, a wydatki gigan
tyczne, na poziomie ponad 3 min ówczesnych złotych. 
Tłumaczka Dantego Alighieri oraz autorka zbeletryzowa
nego żywota Zygmunta Krasińskiego, Alina Swiderska, 
trafnie oceniała ówczesną państwową politykę wobec 
poety: „Nieszczęściem dla Krasińskiego jako pisarza stało 
się to, że się urodził hrabią. To wpłynęło na ocenianie 
jego osoby i jego twórczości z punktu widzenia klasowe
go. Ulegali temu nawet krytycy poważni. Odnoszono się 
do niego z uprzedzeniem i z powziętą z góry niechęcią, 
odmawiano tytułu wieszcza, który mu przyznali współ
cześni i jego twórczość poetycką oceniano z tego właśnie 
aspektu” (A. Swiderska, Półtora wieku, „5 Rzek”, VI, 
1962, nr 1, s. 1). Dodałbym tutaj jeszcze jego patriotyzm 
zakrawający na nacjonalizm, dogmatyczny i ortodoksyj
ny ultrakatolicyzm oraz antyrosyjskość.

Muzeum w mazowieckim gnieździe rodowym 
Krasińskich jednak powstało. Zaważyły jednak nie wzglę
dy ideowe, polityczne oraz potrzeby muzealnicze (muze
alnicza sieć na Mazowszu była kształtowana dopiero kilka 
lat później). Inicjatywa zrodziła się w środowisku lokal
nym utworzonego w 1957 r. Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej (TMZC) - organizacji w owych 
czasach wyjątkowo dziwnej, bo z jednej strony „strasz
nych mieszczan”, rodem iście z wiersza Juliana Tuwima 
(mieszkających jednak nie w „strasznych mieszkaniach”, 
ale głównie w pożydowskich i poniemieckich), a z dru
giej - przykładnych katolików, rzemieślników, potomków
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2. Oficyna pałacowa, 2008 r.

3. Dwór na początku XX w. (repr. wg: Józef Kallenbach, Zygmunt 
Krasiński, Życie i twórczość lat młodych 1812-1838,1.1, Lwów 1904, s. 40)

4. Projekt dworu opracowany przez Józefa Galęzowskiego na konkurs
w 1908 r. - elewacja frontowa i ogrodowa (repr. wg: „Sztuka Stosowana”, 
z. 11,1908, s. 52)

szlachty zagrodowej, chcących działać na rzecz społecz
ności lokalnej, lecz niekoniecznie pod kierowniczą wo
dzą umiłowanej partii klasy robotniczej. W 1957 r. grono 
działaczy TMZC przedstawiło projekt odbudowy pałacu 
Gromadzkiej Radzie Narodowej w Opinogórze. W pod
ziemiach miało się znaleźć wiejskie kino, w przyziemiu
- świetlica i biblioteka gromadzka, a w wieży - izba histo
ryczna poświęcona poecie. Skala przedsięwzięcia przera
stała możliwości finansowe pegeerowskiej osady, ale po
mysł padł na podatny grunt i w prasie można było prze
czytać, że „lud Opinogóry zainicjował podniesienie z gru
zów zabytkowej budowli, dając w ten sposób swoisty wy
raz stosunku do wartości kulturalnych wniesionych przez 
twórcę «Nie-Boskiej komedii», «Irydiona» i «Przedświtu»” 
(wycinek prasowy, zapewne z „Trybuny Mazowieckiej”, 
w archiwum Muzeum Romantyzmu w Opinogórze). 
Koncepcję zaakceptowały też władze administracyjne 
i partyjne pow. ciechanowskiego, czego efektem było 
włączenie odbudowy pałacu do programu państwowych 
obchodów w 1959 r. stulecia śmierci poety.

Podczas gdy w Opinogórze pracowała ekipa budow
lana Pracowni Konserwacji Zabytków, prowadząc odbu
dowę oraz mocno dyskusyjną, z punktu widzenia kon
serwatorskiego, adaptację pałacu, w zaciszu swojego sto
łecznego gabinetu rozmyślał dyrektor Muzeum Adama 
Mickiewicza Adam Mauersberger, postać nietuzinkowa 
i nieszablonowa. Jego koncepcja muzeum biograficzne
go zakładała nieeksponowanie w nazwie osoby wieszcza, 
a zamiast tego - umieszczenie bezpiecznego słowa „ro
mantyzm”. Pomysł swój tak scharakteryzował w okolicz
nościowym wydawnictwie, przygotowanym na otwarcie 
Muzeum Romantyzmu 20 maja 1961 r.: „We wnętrzach
- wszędzie, gdzie częściowo zachowały się i gdzie odtwo
rzono dekoracyjną stylizację sklepień - starano się zgodnie 
z zamiłowaniami romantycznymi dać upust kolekcjoner
stwu, tworząc gabinety osobliwości zbierackiej: i że zaczę
to wówczas gromadzić drobne przedmioty, które zazwy
czaj i do dziś nie mają prawa obywatelstwa w ekspozy
cjach muzealnych. Tu także miejsce na nieliczne pamiątki 
po Zygmuncie Krasińskim. W wieży było pragnieniem 
utworzyć arsenał myślistwa, panteon łowiectwa. Dwum

pokojom pozostałym z dobudowy w r. 1877, a więc bez 
zabytkowej wartości, nadano charakter mieszkalny i są 
one wypełnione meblami w stylu Pierwszego Cesarstwa. 
Znajduje się tu popiersie Napoleona dłuta Canouy i ob
raz pędzla Suchodolskiego, gdzie w scenie batalistycznej, 
pośród postaci historycznych, rozpoznać można generała 
Krasińskiego w młodości pośród bohaterów szarży pod 
Sommosierrą. Tym samym Zameczek Myśliwski stać się 
ma przewodnikiem i opowieścią o Opinogórze i roman
tycznych tradycjach neogotyckich” ([A. Mauersberger], 
Opinogóra, [Warszawa 1961], s. nlb.).

Przez kilka dekad kierownictwo muzeum trzymało 
się tej koncepcji, a także wyjątkowo niefortunnego ter
minu „zameczek” na określenie budynku pałacowego. 
Stopniowo zmieniała się jednak zarządzana i zagospoda
rowywana przestrzeń historyczna. W 1962 r. przejęto od 
PGR-u dwudziestotrzyhektarowy park z przetrzebionym 
drzewostanem, domem ogrodnika i kompletnie znisz
czonymi przez miejscowych lumpów stawami, w 1968 r. 
tzw. dom z podcieniem, a w 1974 r. - pałacową oficy
nę. Pomimo tylu budynków, przez wiele lat w zasa
dzie jedynie pałac służył działalności wystawienniczej. 
Niewielki „dom z podcieniem” był de facto wzorcowym 
domem włościańskim z powiatowej wystawy rolniczej 
w Ciechanowie z 1907 r. i do celów ekspozycyjnych abso
lutnie nie nadawał się, natomiast oficyna zasiedlona była 
przymusowymi kwaterunkowymi pegeerowskimi lokato
rami, których pozbycie się trwało dekadę. Stosunkowo 
najprostsze wydawały się prace przy zabytkowym parku 
- drzewostanie, ścieżkach, schodach, wodach, małej ar
chitekturze, ale w efekcie wszystkie te miejsca okazały się 
dalekie od ideału romantycznego.

Przez cały okres PRL-u założenie opinogórskie było 
perłą w koronie muzealnictwa woj. warszawskiego, 
a później ciechanowskiego. Jak przed wojną, w kolejne 
rocznice zwożono tu młodzież z ciechanowskiego Liceum 
Ogólnokształcącego na coroczne obchody urodzin wiesz
cza, tyle że na progu witał uczniów nie ordynat Edward 
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Krasiński, ale dyrektor Janusz Królik. Opinogóra znalazła 
się we wszystkich przewodnikach turystycznych i na tra
sie wycieczek po północnym Mazowszu. Czegoś jednak 
brakowało duszy tego miejsca. Brakowało DOMU.

Zaczęło się jednak od pomnika Zygmunta Kra
sińskiego, który miał stanąć na wzgórzu koło oficyny. 
Przedtem miejsce musieli spenetrować archeolodzy. 
W latach 1987-1988 Maciej Czarnecki przeprowadził na 
wzgórzu koło oficyny badania archeologiczne, odsłania
jąc pozostałości drewnianego dworu, a w 1989 r. stanął 
pomnik dłuta Mieczysława Weltera. Był to impuls, któ
ry ożywił w świadomości społecznej tradycję MIEJSCA, 
ukazując w całej jaskrawości jego niekompletność.

Niepewny jednak był przez kilka lat status prawny za
łożeń podobnych do Opinogóry. Nie wiadomo było, czy 

życzeniem organizatorów, by budynek miał „charakte
rystyczny wyraz wiejskiego dworu polskiego” („Amor 
Patriae Nostra Lex”, I, 2008, s. 16). Kto się domyślił, ja
kim torem mogą podążać myśli sądu konkursowego oraz 
ordynata Adama i jego żony Wandy z Badenich - ten miał 
największe szanse. Do realizacji któregokolwiek z projek
tów jednak nie doszło.

Gdy po latach powrócono do pomysłu wzniesienia 
w Opinogórze dworu, tyle że do celów muzealnych, zde
cydowano się na zwycięski projekt Józefa Gałęzowskiego. 
Dlaczego właśnie na ten? Czy był to wybór najsłuszniej
szy? Pytania można by mnożyć.

Z pewnością przed stuleciem forma dworu oraz feu
dalna wymowa najbardziej odpowiadała Krasińskim, ale 
czy wobec powyższego powinien odpowiadać i nam,

5. Dwór nowy - plany piwnic, parteru i pierwszego piętra 
(oprać. Sawa-Tech)

zwycięży uczciwość dziejowa i zwracanie zawłaszczonych 
bezprawnie rezydencji ziemiańskich, czy też ludyczny po
pulizm. Ostatecznie za sprawą neoludowców i postkomu
nistów wygrało utrzymanie stanu rzeczy. Opinogórskie 
pagórki pozostały własnością państwową, a obecnie 
są w gestii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.

Przełamanie kryzysu ekonomicznego pozwoliło my
śleć o powrocie do idei Adama Krasińskiego (1870-1909) 
budowy w Opinogórze murowanego dworu. Ordynat 
był postacią intelektualnie nieprzeciętną w środowi
sku polskich ziemian drugiej połowy XIX w. Studiował 
na uniwersytetach w Bonn, Fryburgu i Heidelbergu. Po 
zrobieniu doktoratu z historii w 1897 r. powrócił do 
Królestwa Polskiego, gdzie natychmiast zajął się działal
nością publicystyczną, literacką, społeczną w kilku dzie
dzinach oraz polityczną. Mieszkał głównie w Warszawie, 
a w Opinogórze bywał najczęściej w okresie wakacyjnym 
i podczas dorocznych zimowych polowań. Pomysł budo
wy dworu w Opinogórze podjęło Tow...zystwo Polska 
Sztuka Stosowana w Krakowie, które 19 grudnia 1907 r. 
ogłosiło konkurs na jego projekt. Konkurs ów odbił się 
szerokim echem w środowisku architektonicznym i arty
stycznym. Nad nadesłanymi 23 pracami obradowano aż 
trzy dni, od 16 do 18 maja 1908 r. Przyznano I i II na
grodę oraz pięć „zaszczytnych wzmianek” i jedno wyróż
nienie. Projektem wybitnie tradycjonalistycznym wygrał 
architekt Józef Gałęzowski (1877-1963), przebywający 
w tym czasie w Dreźnie, związany zawodowo głównie 
z Warszawą i Krakowem. Jego wizja domu-siedziby z gan
kiem kolumnowym i wyniesionym dachem korespon
dowała z niewyrażonym ex post w programie konkursu 

6. 7. Elewacja frontowa (6) i ogrodowa (7) nowego dworu, 2008 r.

w XXI w.? Zdania są podzielone i wielka szkoda, że sko
ro już zapadła decyzja o wprowadzeniu nowej kubatury 
do opinogórskiego pejzażu, przed jej podjęciem, nie prze
dyskutowano tego publicznie w środowisku specjalistów 
od semantyki architektury, architektury krajobrazu, prze
strzeni kulturowej oraz historyków sztuki.

Jak się później okazało, nowy budynek jedynie jako 
bryła w przestrzeni miał wypełnić pustkę po dawnym 
dworze - siedzibie rodu Krasińskich, a faktycznie miał 
się stać elementem wykreowanego około 1998-2003 r. 
przez Janusza Królika Mazowieckiego Ośrodka Badań 
nad Epoką Romantyzmu Polskiego: „Wdworze [...] mają 
się znaleźć ekspozycje malarstwa i rzeźby romantycznej 
oraz romantycznej sztuki ogrodowej. Oczywiście budy
nek zachowa projektowaną formę i wygląd zewnętrzny, 
natomiast jego wnętrza zostaną przystosowane do po
trzeb muzealnych. Sale odczytowe i wystawowe, Ośrodek 
Dokumentacji, biblioteka z czytelnią i pomieszczenia ho
telowe znajdą się w nowoczesnym kompleksie, zlokalizo
wanym w południowo-wschodnim narożu parku w pobli
żu oficyny muzealnej i domu z podcieniem. Są to trzy wol
no stojące budynki o nieregularnych, rozczłonkowanych 
bryłach, których forma wynika z funkcji jakie mają one 
spełniać. Połączone są one szklanymi galeriami, które wy
znaczają obszar i kształt dziedzińca ozdobionego zielenią, 
przystosowanego do wypoczynku, na który od strony uli
cy otwiera się szklana weranda złożona z trzech ostrolu- 
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kowych traktów spacerowych. Gdyby ten cały zespół uda
ło się zbudować i zagospodarować, wówczas w oficynie 
muzealnej znajdzie się miejsce na zrekonstruowanie trzech 
czterech sal dawnego Muzeum Ordynacji Domu Hrabiów 
Krasińskich w Warszawie” (J. Królik, Perspektywiczny 
program rozwoju zespołu muzealnego w Opinogórze, 
„Gazeta Opinogórska”, nr 4, 1998, s. 7; zob. również: te
goż, Program rozwoju zespołu muzealnego w Opinogórze 
[w:] Tożsamość kulturowa regionu w warunkach integra
cji europejskiej - przykład Mazowsza, red. A. Koseski, 
A. Stawarz, Warszawa 2003, ss. 121-128). Autorem kon
cepcji architektonicznej budynków, w formach „eklektycz- 
no-modernistyczno-szklarskich”, był arch. Piotr Królik. 
Pomimo jej dyskusyjności, samorząd woj. mazowieckiego 
ową koncepcję muzealniczą i przestrzenną zaaprobował.

w praktyce sprawdzi się przestrzeń wewnętrzna - poka- 
żą muzealne wystawy oraz opinie pracowników na temat 
komfortu pracy w warunkach biurowych.

Budowa trwała od grudnia 2005 do września 2008 r. 
Należy żałować, że nie odtworzono przy tej okazji prze
strzennego układu wzgórza, pozostawiając nadal nie-

Gdy w 2004 r. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
objął Roman Kochanowicz, zmieniła się wizja przewod
nia placówki. Postanowiono zrealizować tylko budo
wę dworu (arch. Mariusz Krupiński, arch. Agnieszka 
Antoniewicz-Noetzel i tech. Sylwia Grabarczyk), szczę
śliwie odkładając na później wznoszenie nowych bu
dynków w sąsiedztwie restauracji „Parkowa”. Zgodnie 
z wytycznymi przyszłych użytkowników, projektanci za
chowali obrys, bryłę i dyspozycję okien według koncepcji 
opracowanej przez Józefa Gałęzowskiego, natomiast plan 
przekształcono z budynku mieszkalnego na typowo wy
stawienniczy (parter), dodatkowo z funkcjami biurowymi 
(poddasze), magazynowymi i gospodarczymi oraz edu
kacyjnymi (piwnica). Przy adaptowaniu projektu sprzed 
stulecia nie dostrzeżono jednak wielu jego subtelności, 
w efekcie czego zatracone zostały szlachetne proporcje 
dachu oraz portyku wejściowego w stosunku do parte
ru. W zadziwiający „pagodowy” sposób podgięto połacie 
dachowe. Ponadto oszczeblinowanie otworów okiennych 
jest stanowczo za mało wyraziste oraz brak flankujących 
je drewnianych okiennic, tak charakterystycznych dla 
polskich dworów. Na koniec rzecz chyba najistotniejsza - 
użyte nowoczesne materiały polimerowe zamiast tynków 
wapiennych sprawiają wrażenie plastikowości, a sam bu
dynek wygląda nieco jak makieta w skali 1:1. Szczęśliwie 
jednak dachy pokryto tradycyjną dachówką karpiówką, 
a nie jakimś współczesnym „wynalazkiem”. To jedynie 
uwagi dotyczące bryły i formy zewnętrznej budynku, jak 

fortunny wjazd w miejscu dawnego pałacowego sadu. 
Skupiono się za to na pytaniach fundamentalnych - 
komu ma służyć owa placówka? Po raz pierwszy chyba 
w jej dziejach dostrzeżono historyczne powiązanie opino- 
górskich wzgórz parkowych z problematyką gospodarczą 
i - co ważne - z krajobrazową.

Zaplanowano przybliżenie turystom wszystkich aspek
tów życia w ziemiańskiej siedzibie, także dnia codzienne
go na folwarku. Niestety, okazało się, że jest kilka lat za 
późno, zmiany własnościowe już się dokonały i niewiel
kie są szanse na przywrócenie do składu zespołu choć
by ułamka dawnych zabudowań folwarcznych. Ponadto 
część dawnego terenu folwarku jest już całkowicie zabu
dowana nowymi budynkami (w tym zbyt monumentalny
mi siedzibami gminy i szkoły).

W tej sytuacji można było sięgnąć tylko po relikty za
budowań od wschodniej strony pałacu, gdzie był niegdyś 
browar i szkoła, oraz uporządkować zmienione przez 
lata stosunki wodne. Muzeum, licząc na środki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz 
dotacje unijne, planuje przywrócić niektóre elementy 
wzgórza (jak fontanna czy oranżeria) oraz zasygnalizo
wać obecność folwarku (np. poprzez wozownię i ptaszar- 
nię), choć już, ze względu na wspomniane niefortunne 
przemiany własnościowe, nie w historycznych miejscach. 
Współczesne muzeum, aby przyciągać zwiedzających, 
musi proponować im coś niepowtarzalnego - nie tylko dla 
ducha, ale i ciała, stąd też szerokie plany gastronomiczne.
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8. Opinogórski kompleks muzealny-widok przed przemianami 
przestrzennymi oraz wizja z dworem i zaplanowanymi zabudowaniami 
Mazowieckiego Ośrodka Badań nad Epoką Romantyzmu Polskiego 
(oprać. Piotr Królik)

(zdjęcia: 1,2,7 - Artur K. F. Wolosz, 6- Mirosława Lewandowska-Wolosz)

Tradycyjne zadania mają zostać poszerzone przez zorga
nizowanie we współpracy z Akademią Humanistyczną 
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Ośrodka Studiów 
Epoki Napoleońskiej w Polsce oraz Europejskiego 
Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturalnego.

Wizje to piękne, godne idei romantycznej, oby tylko 
udało się wcielić je w życie nowym ludziom. Co do celów 
badawczych, to nie są one łatwe do zrealizowania przede 
wszystkim z powodu braku w tym miejscu tradycji badań 
naukowych oraz takiego zaplecza akademickiego, które 
umożliwiałoby codzienne wsparcie badaczy wyspecja
lizowanych w problematyce przełomu XVIII i XIX w. 
oraz wąsko pojmowanego polskiego romantyzmu. Jak 
niełatwa i specyficzna jest sytuacja Muzeum Romatyzmu, 
pokazały też ostatnie wystawy, bowiem zmiany zaistniałe 
w polskim muzealnictwie raczej nie sprzyjają organizo
waniu przekrojowych ekspozycji czasowych, a pozyski
wanie trwałych depozytów jest prawie niemożliwe.

Od wielu lat miejscowe powiedzenie „świeci jak 
Opinogóra” nie jest aktualne. Wzgórza są gęsto zadrze
wione, a ekspozycje Muzeum Romantyzmu nieudostęp- 
niane - rzecz jasna - nocą, tym samym pałacowe okna 
nie rozświetlają już nocnego mroku. Może jednak owo 
powiedzenie nabrać nowego znaczenia - świecenia przy
kładem dla wielu placówek muzealnych, nie tylko pro
wincjonalnych, dla których budżet przyznawany corocz
nie przez organ założycielski jest nie tylko podstawą, ale 
w ogóle uzasadnieniem egzystencji - byle było coroczne 
sprawozdanie.

Tym bardziej należy życzyć Muzeum Romantyzmu 
jak najpełniejszej realizacji ambitnych planów.

Artur K.F. Wołosz

Wokół jednego zabytku

Obraz z widokiem 
wnętrza bazyliki 

Mariackiej w Gdańsku

W minionym roku niezwykłym wydarzeniem w historii bazyliki 
Mariackiej w Gdańsku byto odkrycie i zakup najstarszego, 
jak dotychczas, bo powstałego w XVII w. obrazu ukazu

jącego wnętrze tej słynnej świątyni. Jak powszechnie wiadomo, 
kościół Mariacki w Gdańsku jest największą zabytkową świątynią 
w Polsce i największym ceglanym kościołem na świecie. Słynie 
jednak nie tylko skalą gotyckiej architektury, ale również bardzo bo
gatym zabytkowym wyposażeniem wnętrza. Znajdujące się w nim 
dzieła sztuki nie tworzą jednak wrażenia przepychu, są raczej roz
proszone w licznych nawach, kaplicach bocznych i na filarach. 
Odwiedzając dzisiaj tę historyczną świątynię, można zadać sobie 
pytanie, jak wyglądało jej wnętrze przed wiekami i czy znacznie 
różniło się ono od stanu obecnego. Na takie pytania znajdziemy 
odpowiedź, studiując dawne opisy wnętrza kościoła oraz przekazy 
ikonograficzne.

Łatwo dostępne, rozpowszechnione w licznych wydawnic
twach oraz zebrane w zbiorach archiwalnych fotografie wnętrza 
świątyni wykonane od lat siedemdziesiątych XIX w. do potowy lat 
czterdziestych XX w. można liczyć w setkach, jednak wcześniej
sze wizerunki wnętrza należą już do rzadkości. Kilkanaście grafik 
i obrazów ukazujących wnętrze kościoła w XIX w. - to głównie 
prace Augusta Lobegotta Randta, Johana Karla Schultza czy Ju- 
liusa Gretha. Prace Augusta Randta z lat 1822-1823 dotychczas 
uchodziły za najstarsze zachowane przedstawienia wnętrza świą
tyni Mariackiej. Jedynym śladem wcześniejszego przedstawienia 
jej wnętrza, jeszcze z końca XVII w., jest niewielkich rozmiarów 
litografia zamieszczona w dziele Teodora Hirscha z 1843 r. Nie 
może być ona jednak traktowana jako pełnowartościowe źródło 
archiwalne, gdyż obraz, którego jest reprodukcją, uznano za za
giniony już w latach dwudziestych XX w. Tak więc istnienie jakich
kolwiek przekazów ikonograficznych wnętrza kościota Mariackie
go powstałych przed 1822 r. można byto traktować do niedawna 
jako mało prawdopodobne.

Sytuacja zmieniła się w czerwcu 2008 r., gdy dom aukcyjny 
„Dorotheum" w Wiedniu wystawił w ofercie aukcyjnej obraz nie
znanego malarza z drugiej potowy XVII w. o wymiarach 66 x 76 cm. 
Temat dzieła określono zdaniem: „W kościele Mariackim w Gdań
sku. Widok na «Sąd Ostateczny* Hansa Memlinga". Cenę szacun
kową określono na 3-5 tys. euro. Jako miejsce pochodzenia ob
razu wskazano historyczny dwór Markowo (Reichertswalde) koto 
Morąga, należący do arystokratycznej rodziny Dohna-Lauck, któ
rej potomkowie niedawno odzyskali część rozproszonej kolekcji. 
Wiadomo, że do drugiej wojny światowej w barokowym dworze 
Reichertswalde znajdował się zbiór holenderskiego malarstwa por
tretowego z XVII w. Obraz mógł być jego częścią.

W wyniku aukcji przeprowadzonej 17 czerwca 2008 r. obraz 
został zakupiony za kwotę 3 750 euro przez jednego z belgijskich 
marszandów. Wkrótce po zakupie nowy właściciel, świadomy uni
katowej wartości dzieła, przygotował je do kolejnej aukcji, tym 
razem za cenę 15 000 euro. Być może znaczne zainteresowa
nie Belgów obrazem wynikało nie tylko z powszechnej w Europie 
rozpoznawalności „Sądu Ostatecznego" Memliga, ale również 
z faktu, że jego słynny oryginał byt główną ozdobą wielkiej wysta
wy dzieł malarza zorganizowanej w Brugii w 1994 r. Ostatecznie 
obraz z Wiednia trafił do Belgii i zapewne tam by pozostał, gdyby 
nie inicjatywa gdańskiego zabytkoznawcy i byłego wojewódzkie
go konserwatora zabytków Mirosława Zeidlera, który pod koniec 
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września dostarczy! proboszczowi bazyliki Mariackiej ks. infułato
wi Stanisławowi Bogdanowiczowi podstawowe informacje o dzie
le oraz niezbędną dokumentację fotograficzną. Materiały te, po
dobnie jak publikowana wcześniej przez dom aukcyjny fotografia 
oraz informacje o historii obrazu nie pozostawiały wątpliwości co 
do jego autentyzmu. Na prośbę Biura Ochrony Zabytków Bazy
liki Mariackiej w Gdańsku udało się doprowadzić do wycofania 
obrazu z planowanej w Belgii aukcji oraz wynegocjowano możli
wość bezpośredniego zakupu dzieła do zbiorów gdańskiej świą
tyni, gdzie powstało ono przed niemal czterema wiekami. Dzięki 
ofiarności chcącego zachować ano
nimowość gdańskiego biznesmena 
możliwość bezpośredniego zakupu 
została wykorzystana. Obraz przybył 
do Gdańska pod koniec listopada 
2008 r. i został zaprezentowany pu
blicznie w bazylice Mariackiej.

Opinie znawców malarstwa daw
nego i konserwatorów dzieł sztuki 
z uniwersytetów w Warszawie i Toru
niu okazały się niemal entuzjastycz
ne. Dzieło określono jako niewątpliwą 
sensację zarówno ze względu na te
mat przedstawienia, jak i unikatowy 
charakter wśród zachowanych do 
dziś przykładów siedemnastowiecz
nego malarstwa gdańskiego.

Obraz został namalowany 
w technice olejnej na płótnie, wtórnie 
naklejonym na podobrazie drewnia
ne. Tematem dzieła jest przestrzeń 
północnego ramienia transeptu oraz 
prezbiterium kościoła NMP w Gdań
sku. Na pierwszym planie ukazano 
tryptyk „Sądu Ostatecznego” Han
sa Memlinga. Słynne dzieło po raz 
pierwszy możemy oglądać tu w kon
tekście towarzyszących mu elemen
tów starszego ołtarza Św. Trójcy, któ
rego predella z dwoma świecznikami 
znajduje się poniżej dzieła Memlinga, 
natomiast nad nim widnieje przedsta
wiony mniej wyraźnie obraz retabu
lum wspomnianego ołtarza. Zarówno 
po dziele Memlinga, jak i po reta
bulum Św. Trójcy do dziś pozostały 
haki umieszczone w filarze znajdującym się naprzeciwko kaplicy 
Bractwa św. Jerzego, do której ołtarz ten należał. Sam filar nik
nie w mrocznej kompozycji obrazu, natomiast dobrze widoczna 
jest usunięta zapewne tuż po drugiej wojnie światowej murowana 
mensa ołtarzowa, znana z niemal wszystkich historycznych pla
nów kościoła.

Sam tryptyk Memlinga malarz przedstawił dosyć wiernie. Pierw
szoplanowe postacie ze św. Michałem Archaniołem oddają zarów
no ruch, jak i charakter gotyckiego oryginału. Siedemnastowieczny 
kopista nie uniknął nieznacznej barokizacji kilku postaci. W dalszym 
planie zredukował też liczbę osób. Drobne nieścisłości dotyczą tak
że kolorystyki niektórych detali, takich jak kula pod stopami Chrystu
sa. Ogólnie jednak słynne dzieło Memlinga autor ukazał w sposób 
wystarczająco precyzyjny, aby oddać jego znaczenie w kompozy
cji oraz fakt, iż ten cenny ołtarz otwarty został dla stojących w jego 
pobliżu czterech mężczyzn, ukazanych po prawej stronie obrazu. 
Z przekazów historycznych wiadomo, że ołtarz Memlinga na co 
dzień był zamknięty. Otwierano go jedynie za specjalną opłatą. Czte
rech mężczyzn mogło być właśnie osobami, które opłaciły nie tylko 
otwarcie ołtarza, ale mogły zdecydować o uwiecznieniu tego faktu 
w formie zbiorowego portretu we wnętrzu gdańskiej świątyni. Malarz 
sportretowat zatem nie tylko osoby pierwszoplanowe wraz ze słyn
nym obrazem, ale ukazał również w sposób dokumentalny samą 
świątynię Mariacką.

-wschodnim filarze prezbiterium zachowane do dziś epitafium Anny 
Loitz z 1563 r. Tuż obok, przy tym samym filarze widać zarysy eks
ponowanej dziś w innym miejscu gotyckiej wieży sakramentarium 
z XV w. oraz pomiędzy dwoma kolejnymi filarami bryłę zamkniętego 
ołtarza głównego wraz z gotyckim zwieńczeniem, które zdemon
towano w 1806 r. Malarz ukazał także jeden z zachowanych do 
dziś monumentalnych mosiężnych świeczników, towarzyszących 
predelli ołtarza. Po obu stronach ołtarza głównego widać również 
znane z opisu Frischa kratownicowe przegrody pomiędzy czterema 
pierwszymi filarami prezbiterium. Ich ówczesna forma udokumento
wana jest wyłącznie na tym obrazie. Autor wykazał się również dużą 
dokładnością w odwzorowaniu zachowanego do dziś na kolejnym 
filarze epitafium Daniela i Anny Zierenbergów, które powstało po 
1616 r. - przedstawił nie tylko charakterystyczne dla niego rzeź
biarskie obramienie, ale również główny element epitafium: portret 
burmistrza w białej kryzie. Powyżej znajdujemy czarną chorągiew 
nagrobną; liczba podobnych do niej w późniejszym okresie sięgała 
trzydziestu. Uwagę zwracają też mosiężne świeczniki zamontowa
ne na filarach i przyporach.

Dla ówczesnych odbiorców dzieła zapewne jednoznacznym 
elementem identyfikującym ukazane wnętrze kościelne byt słynny 
„Sąd Ostateczny”. Twórca obrazu nie poprzestał jednak wyłącznie 
na tym. Zdecydował się ukazać niemal wszystkie najważniejsze ele
menty wyposażenia prezbiterium gdańskiej świątyni. Ich lokalizację 
w XVII w. znamy dzięki najstarszemu opisowi wyposażenia kościoła 
sporządzonemu w latach 1694-1698 przez zakrystiana i dzwon
nika mariackiego Georga Frischa. Posługując się tym opisem 
i obserwując uważnie elementy ukazanego wnętrza, łatwo można 
odnaleźć na ukazanym w centrum obrazu pierwszym pótnocno-

1. „Wnętrze kościoła NMP w Gdańsku, widok sprzed kaplicy Bractwa 
św. Jerzego w kierunku transeptu i prezbiterium”, ok. 1650 r., olej 
na płótnie, naklejonym wtórnie na podobrazie drewniane, wym. 66 x 76 cm
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2. 3. Fragment obrazu ukazujący widok 
prezbiterium kościoła NMP w Gdańsku - 
na filarach widoczne epitafia Anny Loitz 
oraz Daniela i Anny Zierenbergów, w głębi 
zamknięty ołtarz główny z gotyckim 
zwieńczeniem (2) oraz stan obecny tego 
fragmentu wnętrza kościoła (3)

(fot.: Dariusz Kula / www.fotokula.pl)

Pozostałe partie obrazu malarz 
ukazał w półmrocznej tonacji, nada
jąc im charakter świadomie niedokoń
czonych i tylko lekko podmalowanych 
partii dalszego planu. Forma gwiaź
dzistych sklepień została znacznie 
uproszczona, choć zasadnicze kierun
ki głównych żeber wykazują podobień
stwo ze stanem faktycznym. Widoczne 
są również zarysy niezachowanych 
do dziś drewnianych zamknięć kaplic 
południowej nawy prezbiterium. Ol
brzymia grupa Ukrzyżowania w tęczy 
przedstawiona została również dosyć 
umownie i odbiega formą od orygi
nału z 1517 r. Natomiast interesują
cym szczegółem jest forma oszklenia 
wielkich okien prezbiterium, które są 
wypełnione szkłem bezbarwnym, a ich 
główna konstrukcja pozbawiona jest 
maswerków, które wykonano z żeliwa 
dopiero w XIX w. Lokalizacja dalszo- 
planowych elementów architektury 
uległa nieznacznym autorskim mody

fikacjom, co jest raczej naturalne dla 
tego okresu w sztuce.

Specjalistyczne badania obrazu, 
które przeprowadzono w Instytucie 
Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To
runiu nie ujawniły istnienia jakichkol
wiek oryginalnych elementów epigrafi
ki, w tym ewentualnej sygnatury mala
rza. Większość specjalistów przychyla 
się do datowania obrazu na rok ok. 
1650. Wskazuje na to nie tylko forma 
stylistyczna oraz stroje przedstawio
nych postaci, ale również technika wy
konania obrazu. Kompozycja powstała 
na prześwitującym w wielu miejscach 
czerwonym podkładzie, a olejna war
stwa malarska jest niezwykle cienka 
i w wielu miejscach wręcz niedokoń
czona.

Przyszłego wyjaśnienia domaga się 
kwestia pierwszoplanowej sceny malo
widła. Czy ukazane na nim osoby mogą 
być odwiedzającymi Gdańsk członkami 
pruskiego rodu Dohna, może być jedy
nie przedmiotem przypuszczeń i spe
kulacji historyków. Rozważenia wyma
ga również autorstwo dzieła. Można je 
przypisywać gdańskim malarzom poło
wy XVII w., do których należeli choćby 
Barlomiej Milwitz czy Adolf Boy.

Tomasz Korzeniowski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Miasteczko nad Czeremoszem

N
a początku XVIII w. w malow
niczym zakątku Rzeczypospo
litej, nad graniczną rzeką Cze
remosz, osiadła grupa Ormian, przy

byłych z sąsiedniego Hospodarstwa 
Mołdawskiego. W miejscu tym, u stóp 
góry Owidiusz, przy ważnym szlaku 
ze Lwowa przez Stanisławów, Kołomy
ję i Kosów do Mołdawii i Turcji, znaj
dowała się mała wieś Kuty, wzmian
kowana już w połowie XV w. „Kuty” 
- to po ukraińsku „kąty”, czyli zakątek 
właśnie. Tu kończy się historyczne Po
kucie (ciągnące się „po Kuty”), tu znaj
duje się wschodnia brama karpackiej 
Huculszczyzny. Ormianie, pod przy
wództwem Krzysztofa Szadbeja, rychło 
i z powodzeniem zajęli się tym, z czego 
słynęli wszędzie na Kresach - handlem 
towarami orientalnymi, końmi i by
dłem. Równie łatwo można było u nich 
dostać „błam gronostajów bardzo za
cny”, jak i „bakalijki tureckie”, o czym 
przekonał się w powieści Sienkiewicza 
pan Wołodyjowski, kupując podarunki 
dla Krzysi i Basi. Chętnie zajmowali się 
również rzemiosłem, w Kutach głów
nie wyrobem ze skór kozich miękkie
go, wysoko cenionego safianu, a także 
ulubionego przysmaku - wędlin z ko
ziego mięsa.

Dzięki przybyszom miejscowość 
tak się ożywiła, że w 1715 r. Józef 
Potocki, wojewoda kijowski i het
man wielki koronny, dziedzic Stani
sławowa, uzyskał od króla Augusta II 
prawo lokowania Kut jako miasta 
i nadał wiele przywilejów. Wkrótce 
napłynęli tu liczni Polacy, Rusini i Ży
dzi. By chronić ormiańskich kupców 
przed konkurencją, Potocki zapewnił 
im w 1736 r. monopol handlowy. Or
mianie szybko się polonizowali, choć 
jeszcze w latach trzydziestych XX w. 
wielu znało ojczysty język i zachowy
wało narodowe tradycje. Nie przewa
żali w Kutach liczebnie, ale wyróż
niali się aktywnością i zamożnością. 
A że miasto stało się największym ich 
skupiskiem w Polsce, nazywano je 
„Rzeczpospolitą ormiańską”.

Około 1716 r. utworzona została 
parafia, wspólna dla katolików Or
mian i Polaków, podlegająca dwóm 
lwowskim arcybiskupstwom. Było to

możliwe dzięki unii, zawartej przez 
polskich Ormian ze Stolicą Apostol
ską w latach 1635-1666. Drewniany 
kościół Niepokalanego Poczęcia Naj
świętszej Marii Panny, fundacji het
mana Potockiego, został w 1739 r. 
wraz z miasteczkiem zniszczony przez 
wojska rosyjskie, idące przez Pokucie 
na wojnę z Turcją. Odbudowany, padł 
ofiarą pożaru w 1779 r., już pod zabo
rem austriackim. Murowany kościół,

istniejący do dziś, ukończono w 1786 r. 
Wiernym obu obrządków służył do 
1841 r. Od 1917 r. proboszczem or
miańskim był ks. Samuel Manugie- 
wicz, wielce zasłużony dla parafii i dla 
miasteczka. W 1928 r. wybrany został 
senatorem Rzeczypospolitej, a dzie
sięć lat później - burmistrzem Kut. 
W 1931 r. przeprowadził gruntowną 
renowację świątyni. W 1946 r. władze 
sowieckie przeznaczyły kościół na ma

1. Kościół ormiański

2. Obraz Matki Bożej z kościoła ormiańskiego

gazyn. W 1990 r. zniszczony zabytek 
przekazano Ukraińskiej Autokefalicz
nej Cerkwi Prawosławnej. Nowi go
spodarze uszanowali podczas remontu 
zachowane elementy wyposażenia.

Kościół ormiański w Kutach - to 
jednonawowa budowla ze skrom
ną fasadą, poprzedzoną przedsion
kiem i z sygnaturką na kalenicy da
chu. W barokowym ołtarzu głównym 
umieszczony był obraz Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej, przesłaniany 
zasuwą z wyobrażeniem Świętej Trój
cy. Przekazany w 2000 r. do kościoła 
katolickiego, malowany na blasze ob
raz z drugiej połowy XIX w., przed
stawiający Matkę Bożą na kuli ziem
skiej w otoczeniu aniołów (niegdyś 
ozdobiony sukienką), jest może kopią

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 3 • 2009 | 1 7



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

skie odprawiano w cerkwi greckoka
tolickiej, wzniesionej w 1833 r. Pierw
szy kościół, zbudowany w 1861 r., 
spłonął doszczętnie w 1895 r. Na jego 
miejscu stanął w latach 1896-1898 
nowy, pod wezwaniem Najświętsze
go Serca Jezusa. Zaprojektował go 
inżynier Julian Łukasz Bodaszewski 
ze Lwowa. Jednonawową świątynię, 
łączącą elementy neoromańskie z neo
gotyckimi, najbardziej wyróżnia wie
ża na osi fasady, z rzeźbą Chrystusa 
w niszy. Historyzujący charakter ma 
też wyposażenie wnętrza z lat 1898- 
-1913, o cechach neoromańskich i kla- 
sycystycznych. W 1909 r. Adolf Orze
chowski z Kołomyi i Wacław Jeziorko 
z Bochni wykonali malowidła, nawią
zujące z kolei do tradycji barokowej.

reper, czyli znak geodezyjny, określają
cy wysokość nad poziomem morza dla 
celów pomiarowych. Na wystającym 
z muru niewielkim metalowym walcu 
widnieje orzeł - godło Polski według 
wzoru z lat 1919-1927, a wokoło na
pis: „ZNAK WYSOKOŚCI PN”.

Cmentarz katolicki przy drodze 
do Kosowa - to wspólna nekropolia 
Ormian i Polaków. Przed bramą stoi 
ormiańska kapliczka domkowa. We
wnątrz zachował się charakterystyczny 
metalowy ołtarzyk z Matką Bożą mię
dzy dwiema kolumnami. Kaplicę na 
cmentarzu ufundowała w XIX w. Ryp- 
syma Romaszkan. Wśród ormiańskich 
nagrobków (z wyłącznie polskimi na
pisami) zwraca uwagę niezwykła rzeź
ba Ormianki w tradycyjnym stroju.

3. Kościół katolicki

4. Reper w murze kościoła

5. Cmentarz - nagrobki
Ormian

6. Ratusz

7. Strażnica graniczna

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

niezachowanego wizerunku. Przy ołta
rzu znajduje się płyta nagrobna z na
pisem: „D. O. M. /TU LEŻY / PIOTR 
/ KIR / KOROWICZ / ROMASZKAN / 
FUNDATOR / UMARŁ DNIA / 7. 9bris 
1785”. Ocalały także struktury ołtarzy 
bocznych. W lewym ołtarzu przytęczo- 
wym znajdował się dawniej wizerunek 
św. Antoniego, uważany za cudowny 
(13 czerwca odbywał się w Kutach 
wielki odpust). Na sklepieniach prze
trwały malowidła z okresu przedwo
jennej renowacji: w prezbiterium „Boże 
Narodzenie”, „Św. Antoni”, „Ostatnia 
Wieczerza” i „Chrzest króla Armenii 
Tirydatesa III”, w nawie „Wniebowzię
cie Najświętszej Marii Panny”, „Koro
nacja Najświętszej Marii Panny” i wi
zerunki Ewangelistów. Przed kościołem 
stoi domkowa kapliczka św. Grzegorza 
Oświeciciela.

Katolicy - Polacy odłączyli się od 
Ormian w 1841 r., gdy utworzono ka
pelanię, później podniesioną do rangi 
parafii. Początkowo nabożeństwa łaciń- 

Na sklepieniu prezbiterium znalazło 
się „Wniebowzięcie Najświętszej Marii 
Panny”, w nawie „Przekazanie Moj
żeszowi Dziesięciu Przykazań” oraz 
scena, ukazująca biskupa lwowskie
go, błogosławionego Jakuba Strzemię, 
adorującego Najświętszy Sakrament.

W 1945 r. ostatni proboszcz, ks. 
Wincenty Smal, opuścił miasteczko 
wraz z parafianami. W latach 1946- 
-1990 w kościele mieściła się składnica 
opakowań szklanych. Zwrócony wier
nym w stanie daleko posuniętej dewa
stacji, został rekonsekrowany w 1993 r. 
Zachowały się ołtarze, ale bez obra
zów, z wyjątkiem „Najświętszego Ser
ca Jezusa” (sygn. „Batowski 1898”) 
z zasuwy ołtarza głównego. Zniszczo
ne malowidła ścienne odrestaurowali 
i zrekonstruowali w latach 1997-2001 
Anna i Kazimierz Patejukowie, konser
watorzy z Warszawy.

W ścianie kościoła, na lewo od 
wejścia, nisko nad ziemią znajduje się 
niecodzienna pamiątka przeszłości -

Z dawnej zabudowy miasteczka 
przetrwało sporo domów z czasów ga
licyjskich oraz międzywojennych willi. 
Kamieniczki przy rynku są w więk
szości zrujnowane, ale ratusz z końca 
XIX w. niedawno doczekał się re
montu. Nad centralną częścią z bramą 
wjazdową wznosi się wieża o cechach 
neobarokowych (stylizowane woluty).

W latach Drugiej Rzeczypospolitej 
Kuty, leżące wtedy przy granicy ru
muńskiej, stały się popularną miejsco
wością wypoczynkową, reklamowaną 
jako „najcieplejsze miasto w Polsce”. 
Letnicy chętnie kupowali pamiątki, 
zwłaszcza w pracowni garncarskiej 
Jana Broszkiewicza, który czerpał 
z wzorów huculskich, ale tworzył też 
własne. Jego barwne wazony pojawiają 
się na aukcjach dzieł sztuki. W 1935 r. 
przy moście nad Czeremoszem sta
nął nowy budynek Straży Granicznej. 
Żelbetonowy, z wysuniętą, zaokrą
gloną budką wartownika i okrągłym 
oknem - bulajem, nawiązuje do tzw.
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stylu okrętowego. W 1938 r. placów
kę przejął pułk „Karpaty” Korpusu 
Ochrony Pogranicza.

W połowie września 1939 r. w Ko
łomyi, Kosowie i Kutach znalazły się 
naczelne władze państwowe i wojsko
we Polski, by na tzw. przedmościu ru
muńskim organizować ostatni bastion 
oporu przed Niemcami. Agresja so
wiecka rankiem 17 września pokrzy
żowała te plany. Wobec bezpośred
niego zagrożenia, o 16.00 w kwaterze 

ministra spraw zagranicznych Józefa 
Becka w Kutach odbyła się narada na 
najwyższym szczeblu. Zadecydowano 
o ewakuacji do Rumunii, by konty
nuować walkę poza krajem. Około 
godziny 21.00 przez most granicz
ny w Kutach (a nie w nagłośnionych 
przez komunistyczną propagandę 
Zaleszczykach) przejechał prezydent 
Ignacy Mościcki i rząd z premierem 
Felicjanem Sławojem Składkowskim. 
Po wielu wahaniach, już 18 września 
o pierwszej w nocy granicę przekro
czył wódz naczelny, marszałek Edward 
Śmigły-Rydz ze sztabem, a nad ranem 
gen. Władysław Sikorski (niepełniący 
wówczas żadnej funkcji wojskowej). 
Przejechały też ciężarówki ze skarba
mi wawelskimi i Funduszem Obrony 
Narodowej. Ewakuacja władz Rzeczy
pospolitej zapobiegła wzięciu ich do 
niewoli, przez co ulec mogła przerwa
niu prawna ciągłość istnienia państwa 
polskiego, i umożliwiła powołanie le
galnych władz na emigracji oraz pod
ległych im sil zbrojnych.

Oddziały Armii Czerwonej weszły 
do Kut w południe 21 września. Przy 
moście poległ wówczas kapral pod
chorąży Tadeusz Dołęga-Mostowicz, 
znany pisarz, autor Kariery Nikodema 
Dyzmy, Znachora i Profesora Wilczu
ra. Most został zniszczony podczas 
wojny, pozostały jedynie przyczółki 
i leżące w nurcie Czeremoszu frag
menty konstrukcji. Dziś jest w tym 
miejscu kładka dla pieszych, a ścieżka

do niej prowadzi obok ruin strażnicy 
granicznej. Nowy most drogowy zbu
dowano dwa kilometry dalej.

Druga wojna światowa przynio
sła zagładę dawnych Kut. Okupanci 
rosyjscy zesłali na Wschód wiele pol
skich i ormiańskich rodzin. Okupan
ci niemieccy w 1942 r. zamordowali 
wszystkich Żydów, a Polaków wywo
zili do obozów i na roboty. W marcu 
i kwietniu 1944 r. nacjonaliści ukra
ińscy wymordowali dwustu Polaków 
i Ormian (pisał o tym ostatnio ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski w książce 
Przemilczane ludobójstwo na Kresach, 
Kraków 2008). W 1945 i na począt
ku 1946 r. władze sowieckie zmusi
ły do opuszczenia stron rodzinnych 
tych, którzy jeszcze pozostali. Polacy 
i polscy Ormianie wspólnie udali się 
na tułaczkę. W dzisiejszych Kutach, 
sennym miasteczku na Ukrainie, tego 
tragicznego końca nic nie upamiętnia.

Jarosław Komorowski

Spotkanie z książką

TRZECIE MIASTO GALICJI

Stanisławów (dziś leżący na Ukrainie) pozostaje w cieniu Krakowa czy
Lwowa, a byl przecież jednym z ważniejszych ośrodków kultury galicyj

skiej. Architektura miast galicyjskich została już obszernie opisana, nato
miast brakuje opracowań o Stanisławowie. Lukę tę wypełnia książka Żanny 
Komar, Trzecie miasto Galicji. Stanisławów i jego architektura w okresie au
tonomii galicyjskiej, wydana w 2008 r. przez Międzynarodowe Centrum Kul
tury w Krakowie. Autorka podjęta próbę ukazania fenomenu przeobrażenia 
i szybkiego rozwoju młodego miasta (Stanisławów założo
ny został w drugiej połowie XVII w. przez Potockich jako 
stołeczny ośrodek całego Pokucia), które z jednej strony 
jest symbolem postępu i przyszłości, a z drugiej - miej
scem refleksji nad historią. Miasto to, leżąc w najbiedniej
szej prowincji imperium austro-węgierskiego, nie miało per
spektyw rozwojowych, a jednak przekształciło się w prężny 
ośrodek kulturalny, a tygiel wielokulturowości nie ograniczył 
tożsamości narodowej jego mieszkańców.

Żanna Komar przedstawiła sytuację polityczno- 
-gospodarczą Galicji i rozwój przestrzenny Stanisławowa 
w pierwszych latach autonomii galicyjskiej, ruch budow
lany i bazę materiałową budownictwa w mieście w latach 
1867-1914, narodziny i rozwój środowiska architektonicz
nego Stanisławowa, działalność wystawienniczą w mie
ście. Wiele miejsca autorka poświęciła opisaniu tendencji 
stylowych w architekturze Stanisławowa w latach 1867- 

-1914 (od neoklasycyzmu po secesję i wczesny modernizm), inspiracjom, 
jakim podlegała (analiza wpływów wiedeńskich, lwowskich i krakowskich), 
oraz poszukiwaniom stylu narodowego. W książce oprócz bibliografii i in
deksu nazwisk zamieszczone też zostały dwa aneksy: pierwszy zawiera 
spis nazw ulic i placów Stanisławowa (podano nazwy współczesne i hi
storyczne), drugi - to słownik architektów, inżynierów i budowniczych 
miasta. Hasta dotyczące najbardziej znanych postaci ograniczono do 

niezbędnego minimum, szczegółowo ukazano twórców 
nieuwzględnionych w dotychczasowych publikacjach. 
Poszczególne osoby, przedstawione w porządku alfabe
tycznym, opisane zostały według katalogowego schema
tu: nazwisko i imię, lata życia, edukacja, profesja, droga 
zawodowa, aktywność twórcza w Stanisławowie, archi
walia, bibliografia.

Publikacja jest ilustrowana ponad 500 zdjęciami ar
chiwalnymi i współczesnymi. Stanowi ciekawą lekturę dla 
specjalistów, na pewno usatysfakcjonuje mieszkańców 
i sympatyków Kresów, pozostałych czytelników zaintere
suje opisem fenomenu Europy Środkowej, gdzie „grani
ce polityczne w XX wieku zmieniały się znacznie szybciej 
niż granice kulturowe". Książkę można zamówić (cena: 
38 zł) u wydawcy (Międzynarodowe Centrum Kultury, 
31 -008 Kraków, Rynek Główny 25, tel. 012 424-28-00, e-mail: 
sekret@mck. krakow. pl).
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AKCJA DWORY

Dwór w ruinie
W

 Pińsku, wsi w woj. kujawsko- 
-pomorskim, centralną część 
zajmuje stojący w parku 
masywny dwór, który powstał oko

ło 1870 r. Wieś była wówczas wła
snością niemieckiej familii Kiehn; od 

i materiały do dziejów Szubina, pod 
red. Janusza Ostoi-Zagórskiego, z. 2, 
Znin-Szubin, 1992, s. 45 i n.; Anna 
Koebernick, Giiter und Gutshduser 
im Kreise Schubin, Germany 1978, 
ss. 28, 36). W okresie międzywojen- 

do niewoli w bitwie pod Kutnem; 
zmarł w obozie koncentracyjnym 
w Hamburg-Neuengamme w maju 
1945 r.

Obszerny, klasycystyczny dwór 
w Pińsku jest budynkiem partero-

1. 2. Dwór w Pińsku, stan 
w 2008 r. - elewacja 
od frontu (1) i od tytu (2)

3. Fragment tylnej 
elewacji dworu, stan 
w 2007 r.

4. Zdewastowane 
wnętrze, stan w 2007 r.

5. Fragment 
zniszczonego parku, stan 
w 2007 r.

(zdjęcia: Anna Szybowicz)

końca XVIII w. do 1818 r. należała 
do rodu Mycielskich (Andrzej Wędz- 
ki, Rezydencja w Szubinie na Pałukach 
w świetle źródeł pisanych, w: Studia 

nym posiadaczami dóbr byli Załuscy, 
ale podczas drugiej wojny światowej 
majątek zarekwirowali Niemcy. Jan 
Załuski, syn Wacława, został wzięty 

wym, nakrytym dwuspadowym da
chem, z pozornym ryzalitem na osi, 
przechodzącym w zwieńczoną trój
kątnym naczółkiem wystawkę dacho
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wą, na której znajduje się dekoracyj
na rzeźba psa. Zanim w 1983 r. dwór 
uzyskał wpis do rejestru zabytków, 
utracił swoje cechy stylowe na sku
tek prowadzonej w latach siedem
dziesiątych samowolnej przebudowy 
i licznych późniejszych remontów 
(Marcin Libicki, Piotr Libicki, Dwo
ry i pałace wiejskie w Wielkopolsce, 
Poznań 2003, s. 272). Pierwotnie 
okna budowli zdobiły profilowane 
opaski, naczółki pozornego ryzalitu 
frontowego wieńczyła rzeźba męż
czyzny z psem u nogi (postać męż
czyzny uległa zniszczeniu), a balkon 
z ozdobną balustradą wspierały czte
ry drewniane, profilowane krokszty- 
ny. Wokół dworu rozciąga się krajo
brazowy park o powierzchni 9,3 ha, 
którego głównym elementem jest 
woda. Do parkowego układu wod
nego należy staw, który przewężając 
się tworzy dwie odnogi (wschodnią 
i zachodnią). Te z kolei odcięte są 
przez romantyczne wyspy, na które 
niegdyś prowadziły ozdobne mostki, 
umiejętnie wkomponowane w pię
ciu nawodnionych częściach parku 
(Renata Kaja, Przewodnik po zespo
łach pałacowych i dworskich. Walory 
przyrodniczo-architektoniczne, Byd
goszcz 2002, ss. 148-150).

Kiedy po drugiej wojnie światowej 
pińskie dobra przeszły na własność 
skarbu państwa, stały się siedzibą 
PGR-u (filia w Chraplewie, potem 
w Zalesiu). Na początku lat pięćdzie
siątych XX w. w dworze otwarty zo
stał sklep Gminnej Spółdzielni „Sa
mopomoc Chłopska”, a w drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych, gdy 
gospodarstwo wraz z dworem prze
szło na własność PGR Chwaliszewo, 
dwór pełnił funkcję mieszkań dla 
pracowników PGR-u i administra
cyjno-biurową.

W latach 1983-1986 prowadzone 
były prace renowacyjne zabytkowe
go kompleksu pałacowo-parkowego, 
za które PGR otrzymał złoty medal 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Przy
wrócono wówczas pierwotny stan 
zabytkowego parku. Odtworzono 
system wodny, odbudowano mostki 
i przyczółki oraz system komunika
cyjny. Dokonano również nowych 
nasadzeń drzewostanu. W tym okre
sie obiekt wraz z otoczeniem, stając 
się chlubą regionu, miał swoje nie
kwestionowane „pięć minut”. Pa

radoksalnie jednak był to początek 
procesu powolnej degradacji zespołu 
pałacowo-parkowego w Pińsku. Na 
skutek wieloletniego podtapiania 
wschodniej części parku zniszczeniu 
uległo wiele okazów starych i nowo 
zasadzonych drzew. Ławki i roman
tyczne mostki, które miały służyć 
pińskiej społeczności, zostały przez 
nią samą zdewastowane.

W 1993 r. cały zespół pałacowo- 
-parkowy przejęła na własność Agen
cja Rolna Skarbu Państwa, oddział 
w Bydgoszczy, a użytkownikiem- 
-dzierżawcą zostało Gospodarstwo 
Rolne Sp. z o.o. w Pińsku. Wówczas 
w dworze mieszkało kilka rodzin 
oraz znajdowała się świetlica. Po 
2000 r. wykorzystywane było tylko 

jedno mieszkanie, a w świetlicy odby
wały się zabawy i dyskoteki. Podczas 
hucznych imprez okoliczna młodzież 
dopełniła aktu zniszczenia zarówno 
wnętrza dworu, jak i parku. Ostat
ni mieszkańcy opuścili dwór w paź
dzierniku 2004 r., a w grudniu tegoż 
roku obszar 499 ha wraz z częścią 
pałacowo-parkową przeszedł na wła
sność Przedsiębiorstwa „AGROPIN” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Pińsku.

Obecnie opuszczony budynek 
znajduje się w stanie ruiny, a zabyt
kowy park zdziczał. Piński kompleks 
pałacowo-parkowy, stanowiący nie
gdyś prawdziwą ozdobę regionu Pa
łuk, dzisiaj czeka na ratunek!

Anna Szybowicz
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AKCJA DREWNO

Łódzki skansen

P
rzy Centralnym Muzeum Włó
kiennictwa w Łodzi we wrześniu 
2008 r. otwarty został Skansen 
Drewnianej Architektury Miejskiej; 

o planach jego utworzenia pisała Joan
na Matyszczyk w „Spotkaniach z Za
bytkami” w nr. 3, 2006 r. Całość została 

odzyskał swą świetność. Planowane 
jest tu utworzenie wystawy szat litur
gicznych ze zbiorów Muzeum Archi
diecezji Łódzkiej oraz przywrócenie 
mu funkcji sakralnych (z przeznacze
niem na większe uroczystości kościel
ne, śluby). 

ginące zawody rzemieślnicze. Znajdzie 
się tu warsztat wyrabiający kurdybany, 
tradycyjna piekarnia oraz pracownia 
witraży. Ostatni z domków muzeum 
zachowało dla własnych celów.

Muzeum wykorzystało dobrą ko
niunkturę na realizację projektów

1.2.3. Obiekty
w Skansenie Drewnianej 
Architektury Miejskiej 
w Lodzi: willa z Rudy 
Pabianickiej (1), zbór 
z Nowosolnej (2), domy 
tkaczy (3)

(zdjęcia: Anna Rylukowska)

zrealizowana według projektu przed
stawionego przez Fundację Otwartego 
Muzeum Techniki z Wrocławia.

Wewnętrzny układ łódzkiego skan
senu stanowią dwie prostopadłe ulicz
ki: Parkowa i Łódzka, które w miejscu 
przecięcia tworzą plac. Wchodząc do 
skansenu od strony ul. Milionowej 
pierwszym napotkanym budynkiem 
jest malownicza, secesyjna willa, prze
niesiona z Rudy Pabianickiej. Jako 
przykład architektury podmiejskiej 
jest ona symbolicznie usytuowana 
poza właściwym terenem skansenu. 
Inną przyczyną takiej lokalizacji jest 
przeznaczenie jej na cele komercyjno- 
-użytkowe; prawdopodobnie będzie tu 
hotel i restauracja.

Za bramą główną skansenu, przy 
ul. Parkowej położony jest dawny zbór 
protestancki z Nowosolnej. Budynek, 
wzniesiony dla niemieckich emigran
tów, powstał w latach 1847-1852 
według projektu Hilarego Szpilow- 
skiego. Po drugiej wojnie światowej 
przeszedł na własność parafii rzym
skokatolickiej. Pełnił funkcję sakralną 
do końca lat osiemdziesiątych XX w., 
kiedy został zamknięty i popadł w ru
inę. Obecnie, po przeprowadzeniu 
gruntownych prac konserwatorskich,

Naprzeciw kościoła rozciąga się ul. 
Łódzka, wzdłuż której ulokowano pięć 
domów mieszkalnych z przełomu XIX 
i XX w. Pod względem formy nawią
zują one do domów tkaczy z początku 
XIX w. Każdy z nich ma inne prze
znaczenie. Dom z ul. Żeromskiego 68 
przekazany zostanie w użytkowanie 
Muzeum Papieru i Druku, które obec
nie mieści się przy Instytucie Papiernic
twa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. 
Kolejne budynki będą prezentować 

kulturalnych z funduszy europejskich 
i stworzyło jedyny w Polsce skansen 
prezentujący dawną drewnianą zabu
dowę miejską. Ponadto dzięki temu 
udało się uratować dwa niezwykle cen
ne zabytki: kościół oraz willę. Dobrze 
zakonserwowane budynki świetnie 
prezentują się w otoczeniu pobliskie
go parku, tworząc jedno z ładniejszych 
miejsc w Łodzi.

Anna Rylukowska
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Figura Jana Nepomucena

F
igury św. Jana Nepomucena na
leżą do stałych elementów kraj
obrazu kulturowego Europy 
Środkowowschodniej. Ze względu na 

tragiczną śmierć (Nepomucen został 
utopiony w wodzie rzeki Wełtawy) 
wzywa się tego świętego w niebezpie
czeństwach związanych z żywiołem 
wody i zagrożeniach występujących 
w pracy żeglarzy, flisaków i budow
niczych mostów. Jako że nie chciał 
zdradzić tajemnicy spowiedzi, został 
również uznany za patrona tego sa
kramentu i opiekuna dobrej sławy.

Kult Jana Nepomucena nasilił się 
na początku XVIII stulecia, gdy trwał 
jego proces beatyfikacyjny, i upo
wszechnił się po 1729 r., gdy został 
kanonizowany. Zintensyfikowały się 
wówczas również wizerunki świętego. 
Prototypem i jednym z najpopularniej
szych przedstawień Jana Nepomucena 
jest jego figura wykonana przez Jana 
Maksymiliana Brokoffa w 1682 r., 
ustawiona na Moście św. Karola w Pra
dze. Jan Nepomucen został ukazany 
w postawie wyprostowanej, ze wzro
kiem skierowanym przed siebie, z kru
cyfiksem i palmą w dłoniach. Spoty
ka się również sceny ukazujące Jana 
Nepomucena klęczącego w obłokach, 
adorującego trzymany w dłoniach 
krucyfiks.

Na obszarze Polski znajduje się tak
że kilka rzadko spotykanych przed
stawień odwołujących się do wątku 
hagiograficznego dotyczącego jego 
pielgrzymki do sanktuarium Matki 
Bożej w Starej Boleslavii. Jan Nepo
mucen odbył pielgrzymkę do Starej 
Boleslavii na krótko przed śmiercią 
i modlił się w tamtejszym koście
le przed wizerunkiem Matki Bożej. 
W okolicy sanktuarium w Starej Bo
leslavii stoją figury potwierdzające, że 
na tym terenie kult Jana Nepomucena 
jest upowszechniony.

W Polsce przedstawienie Jana 
Nepomucena pielgrzymującego do 
Starej Boleslavii widnieje na cokole 
wykonanej w 1723 r. przez Jana Je
rzego Urbańskiego figury tego świę
tego, umieszczonej przed kościołem 
św. Macieja we Wrocławiu, na bazie 
pomnika przed wejściem do kościoła 
w Grodowicach (pow. polkowicki), na 
figurze przed kościelnym wzgórzem 

w miejscowości Żelazno (pow. kłodz
ki). Wizerunki te można również spo
tkać w Głębowicach, Olbrachcicach 
Wielkich, Starym Wiązowie i Swię- 
ciechowie.

Figura św. Nepomucena w Narolu

(fot. Agnieszka Szykula)

Przedstawienie Jana Nepomucena 
adorującego wizerunek Matki Bożej 
ze Starej Boleslavii znajduje się także 
w Narolu w woj. lubelskim. Jan Ne
pomucen ukazany w klęku pochyla się 
nad wyrzeźbionym wizerunkiem Mat
ki Bożej z Dzieciątkiem. Jedną dłoń 
składa na klatce piersiowej, w drugiej 
trzyma beret.

Według przekazów źródłowych, 
w drugiej połowie XVIII w. święty 
uratował życie Feliksowi Antonie
mu hrabiemu Łosiowi, właścicielowi 
Narola i wznoszonego wówczas pa
łacu w tej miejscowości. Informacji 
o przyczynie i historii powstania fi
gury dostarczają najstarsi mieszkańcy 
Narola. Z ich opowieści wynika, że 
po kilkudniowym pobycie na uczcie 
w majątku Łowcza hrabia Łoś wracał 
do domu. W tym czasie wody prze
pływającej przez Narol Tanwi przy

brały i zerwały most. Mimo sugestii 
powożącego karocą Kozaka hrabia 
zdecydował się, by ruszać przez rze
kę. Rwący nurt przewrócił karocę 
i wraz z końmi ją zatopił. Jak prze
kazuje mieszkanka Narola, „Kozak po 
ciężkich trudach wyciągnął hrabiego 
z wody za włosy. Przemoknięci pieszo 
dotarli do pałacu, gdzie hrabia Łoś 
nakazał swojemu woźnicy przyłożyć 
50 batów za to, że chamską ręką go 
wyciągnął. Za wyratowanie zaś wy
nagrodził, hojnie dając mu wołność, 
30 krów i folwark na Ukrainie”. 
I właśnie w podziękowaniu za ocale
nie ze wzburzonych wód hrabia Łoś 
ufundował w swoich dobrach figurę 
św. Jana Nepomucena (Jan Nowak, 
Z wycieczki w Narolszczyznę, „Zie
mia”, T. IV, 1922, ss. 127-128). Fi
gura pierwotnie była usytuowana nad 
rzeką w miejscu zdarzenia, a przy
puszczalnie na początku XIX w. przy 
ul. "Warszawskiej wybudowano kapli
cę. Na jej bazie był wygrawerowany 
napis: „Co Pan Panu winien, Pan Wie / 
Ze Pan Pana wyratował w Panwie / Ze 
więc tedy Pan Pana z Tanwi wyrato
wał / Pan Panu w zamian za to figurę 
ufundował”.

Dziś napis jest nieczytelny, brak 
też informacji na temat pomysłodaw
cy i autora przedstawienia - jedynego 
w tym typie ikonograficznym na tere
nie Roztocza. "W poszukiwaniach źró
dła inspiracji należy wziąć pod uwagę 
osobę hrabiego Łosia, światłego fun
datora i uznanego znawcę sztuki. Hra
bia w swoim pałacu w Narolu pro
wadził szkołę dramatyczną i muzycz
ną, a o jego zdolnościach literackich 
świadczyły m.in. łacińskie sentencje 
umieszczone na bramie wjazdowej do 
pałacu (Stanisław Franciszek Gajer- 
ski, Feliks Antoni Łoś (1737-1804), 
„Materiały i Studia Muzealne”, 
T. III, ss. 175-176). Biorąc pod uwa
gę stylistykę figury, szaty formowane 
za pomocą ostro ciętych fałd, można 
wnioskować, że jej autor wzorował się 
na lwowskiej rzeźbie rokokowej, roz
powszechnionej pod koniec XVIII w. 
na wschodnich terenach Rzeczypo
spolitej.

Agnieszka Szykufa
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Opolskie piece wapienne

N
a Śląsku Opolskim, zwanym 
również „białym zagłębiem”, 
znajduje się jedno z najwięk
szych w Polsce nagromadzeń pieców 

wapiennych, czyli tzw. wapienników. 
Obiekty te stanowią od wieków cieka
wy element krajobrazu tego regionu. 
Jednak od momentu wprowadzenia 
nowych technologii produkcji wapna, 
tradycyjne wapienniki odeszły w za
pomnienie i powoli niszczeją w samot
ności. Bez naszej opieki te niezwykłe 
zabytki techniki, będące wyjątkowy
mi warsztatami pracy naszych przod
ków, nie przetrwają próby czasu. 
Egzystują jako trwała ruina, gdyż 
nadanie im wtórnych funkcji z zacho- 

najtańsza farba i jednocześnie środek 
odkażający. W 1714 r. uruchomio
no w Górażdżach pierwszą palarnię 
wapna. Pół wieku później, w 1769 r. 
krapkowicki ordynat hrabia Karl 
Wilhelm von Haugwitz wybudował 
siedem pierwszych pieców wapien
niczych. Produkcja wapna na ska
lę przemysłową rozwinęła się tu na 
przełomie XVIII i XIX w. Powstały 
wówczas pierwsze specjalistyczne 
piece do jego wypalania. Na począt
ku były to piece szybowe, a później 
kręgowe, tzw. piece Hoffmana, któ
re jednak w odróżnieniu od pieców 
szybowych nie zachowały się do dnia 
dzisiejszego. Do intensywnego roz-

Na początku XVI w. rozwinął się 
również mniejszy ośrodek wypalania 
wapna w rejonie Tarnowa Opolskie
go, który jednakże w obliczu rozwoju 
ośrodka gogolińskiego i braku dostę
pu do kolei był skazany na ekonomicz
ną porażkę. Po reaktywacji w tym re
jonie wypalania wapna ćwierć wieku 
później, wzdłuż otworzonej w 1878 
r. linii kolejowej z Opola do Strzelec 
Opolskich, nie wzniesiono już no
wych pieców szybowych, lecz roz
poczęto eksploatację bardzo nowa
torskich wówczas pieców kręgowych 
Hoffmana. Do dziś nie zachował się 
żaden z nich, gdyż rozebrano je w la
tach sześćdziesiątych i siedemdziesią-

1. Wapienniki w Górażdżach na pocztówce z początku XX w. 
(ze zbiorów autora)

2. 3. 4. 5. Wapienniki w okolicach Gogolina (2), na Górze Świętej 
Anny (3), w Ligocie Dolnej (4), w Kamieniu Śląskim (5)

(zdjęcia: Krzysztof Spalek)

waniem ich układu przestrzennego 
jest niezwykle trudne.

Przemysł wapienniczy w woj. 
opolskim rozwinął się dzięki boga
tym złożom wapienia. Jeden z pierw
szych, większych kamieniołomów 
tego surowca powstał w okolicach 
Górażdży na początku XVI w. Już 
wtedy wapno było cenionym towarem 
handlowym i początkowo zaczęto je 
wypalać w prymitywnych piecach 
polowych. Środek ten wykorzysty
wany jest do dnia dzisiejszego w bu
downictwie, metalurgii, przemyśle 
szklarskim i ceramicznym. Dawniej 
wapno było również stosowane jako 

woju tej gałęzi przemysłu przyczy
niło się uruchomienie w 1846 r. linii 
kolejowej relacji Berlin-Wroclaw, 
a przebiegającej również przez Opo
le i Gogolin. Dzięki niej w znacznej 
mierze zostały rozwiązane problemy 
transportowe. W 1870 r. wybudowa
no w Gogolinie cztery piece szybo
we, nazwane od nazwiska właściciela 
„Bunke Pacht”. Trzy następne piece 
powstały w 1874 r., a pod koniec 
XIX w. zbudowano w Górażdżach 
unikatowy piec w kształcie litery „T” 
z 42 komorami i kominem wysokości 
92 m. Niestety, w 1969 r. piec ten zo
stał wyburzony.

tych XX w. W 1881 r. w Strzelcach 
Opolskich w sąsiedztwie dworca ko
lejowego wybudowano unikatowe 
w skali Śląska dwa piece do wypa
lania wapna typu Rumforda, które 
zostały zaprojektowane w XIX w. 
przez słynnego niemieckiego archi
tekta Karla Friedricha Schinkla. Były 
to sześcioboczne piece, które odegra
ły bardzo dużą rolę w rozwoju prze
mysłu wapiennego. Niestety do dnia 
dzisiejszego przetrwały po nich tylko 
niewielkie pozostałości.

Praca w zakładach wapienniczych 
w tamtym okresie nie należała do ła
twych. Wiele czynności trzeba było
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ły w woj. opolskim. 
Ogółem wszystkich 
zachowanych w tym 
regionie pieców wa
pienniczych, nie
czynnych i będących 
w różnej kondycji, 
jest około 60. Zasa
da ich działania była 
taka sama, a różnią 
się one jedynie szcze
gółami konstrukcji. 
Budowane najczęściej 
z równo obrobionych 
ciosów kamienia wa
piennego, do dziś 
zachwycają precyzją 
wykonania. Powsta
wały na planie koła, 
czworo-, pięcio- lub 
sześciokąta i zwęża
ją się ku górze. Piece 
wzniesione na planie 
koła mają ponadto

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Anny w sąsiedztwie największego 
w Polsce i jednego z największych 
w Europie amfiteatru; amfiteatr po
wstał w latach 1934-1938 w nieczyn
nym kamieniołomie wapienia, w któ
rym wapno wypalano od początku 
XVIII w. Na obrzeżach dawnego 
kamieniołomu znajdował się jeszcze 
drugi wapiennik, który został zbu
rzony, a na jego miejscu wzniesiono 
rotundę - mauzoleum dla bojowni
ków niemieckich poległych w bitwie 
o Górę Świętej Anny w czasie III po
wstania śląskiego. Po wojnie w 1955 r. 
miejsce rotundy zajął pomnik Czynu 
Powstańczego autorstwa Xawerego 
Dunikowskiego. Natomiast żaden ślad 
nie pozostał już po piecach wapien
nych w okolicach Otmic oraz w Po
rębie koło Góry Świętej Anny, gdzie 
wapiennik znajdował się na szczycie 
tzw. Góry Oliwnej w sąsiedztwie ka
plic kalwarii. W Ligocie Dolnej koło 
Strzelec Opolskich na stoku Kamien-

wykonywać ręcznie, co wymagało 
dużych sił fizycznych i wytrzymało
ści. Do transportu ładunków używa
no koni, które ciągnęły wózki na szy
nach. Kamień wapienny był wożony 
taczkami przez robotników i wysy
pywany do pieców kręgowych. Przy 
piecach kręgowych pracowało około 
15 robotników. Dwóch z nich wrzu
cało kamienie do pieca, brukarze 
natomiast układali z kamieni stosy 
szerokości około 1,5 m, aż osiągnęły 
one sklepienie pieca. Każdy z nich był 
następnie przykrywany papierem kar
tonowym, a wejścia zamurowywano. 
Pracownicy na tym stanowisku byli 
bardzo doświadczonymi fachowcami, 
gdyż bez termometru umieli skutecz
nie oceniać temperaturę wewnątrz 
pieca. Gdyby temperatura była zbyt 
wysoka lub za niska, wapno nie mia
łoby pożądanych właściwości. Wy
palanie wapna w piecach szybowych 
wyglądało następująco: przygotowa
ny surowiec był transportowany win
dą do pieca, a następnie wypalacze 
wrzucali go do cylindrów. Kamienie 
przykrywano koksem, na który wsy
pywano kolejną warstwę kamieni 
i rozpoczynał się proces wypalania. 
Wapno osadzało się na rusztach, skąd 
rynnami zsuwało się do wózków wy
wrotowych, a następnie ładowano je 
do wagonów.

Dziś trudno precyzyjnie określić 
ogólną liczbę pieców, które powsta-

zewnętrzne przypory. Typ wznoszony 
na planie wielokąta wydaje się naj
wcześniejszy. Ponadto kilka pieców 
ma wewnętrzne korytarze obsługowe, 
co jest jednak rzadkością.

Obecnie najwięcej wapienników 
znajduje się w okolicach Gogolina, 
gdyż z 47 szybowych pieców wapien
niczych funkcjonujących tam w po
łowie XIX w. zachowało się aż 17. 
Lepiej lub gorzej zachowane ruiny 
pieców wapiennych zobaczyć można 
jeszcze m.in. w Górażdżach, Krapko
wicach, Szymiszowie, Olszowej, Błot
nicy Strzeleckiej, Ligocie Dolnej, Ka
mieniu Śląskim oraz na Górze Świętej 

nej Góry w sąsiedztwie nieczynnego 
kamieniołomu wapienia znajduje się 
interesujący wapiennik, na którym 
widnieje sugestywna płaskorzeź
ba przedstawiająca Ikara - symbol 
przedwojennej niemieckiej organiza
cji lotniczej. W 1932 r. na wapienni
ku tym ponoć rozbił się w czasie lotu 
ćwiczebnego jeden z instruktorów. 
Z kolei w nieczynnym kamieniołomie 
wapienia w Kamieniu Śląskim zoba
czyć można bardzo rzadki na Śląsku 
piec wapienniczy, zwany od swego 
kształtu „cygarem”.

Krzysztof Spalek

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 3 • 2009 I 25



WOKÓŁ TRADYCJI

Na poddaszu

W
 październiku 2008 r. dotarła 
do mnie z kilku źródeł niepo
kojąca wiadomość. Moi roz
mówcy twierdzili, że w organizującym 

się Muzeum Historii Żydów Polskich 
ktoś wpadl na pomysł, by rozebrać 
i przenieść na przyszłą salę ekspozycyj
ną piec do wypiekania macy, znajdujący 
się od ponad stu lat na poddaszu Domu 
Studiów Religijnych i Modlitwy Alte- 
rów w Górze Kalwarii.

W niedzielny poranek przyjecha
łem do Góry Kalwarii. Dom Studiów 
Religijnych i Modlitwy przy ul. Pijar- 
skiej 5 przypomina nieco zewnętrznym 
wyglądem dawny zakład przemysłowy. 
Powstał około 1903 r., u schyłku życia 
Judy Arie Lejba Altera (1847-1904), 
wnuka i następcy założyciela słynnej 
dynastii cadyków: Icchaka Majera Ro- 
tenberga-Altera.

Zamknąłem za sobą masywne sta
lowe drzwi i przeszedłem przez obszer
ną salę modlitewni. Jej strop wspiera 
osiem żeliwnych słupów; między nimi 
stoją ławy i długi stół, służące przyjeż
dżającym tu co pewien czas chasydom. 
Pogłos jest tak silny, że nawet lekkie 
położenie dłoni na blacie stołu wywo
łuje zwielokrotnione echo. W miejscu 
aron ha-kodesz widnieje tabliczka z te- 
tragramem, czyli świętym Imieniem 
Boga oraz napis: „Stawiam zawsze Pana 
przed sobą” (Ps. 16,8). Proste wnętrze 
o bielonych ścianach emanuje czymś 
tak radosnym i kreatywnym, a zarazem 
uroczystym, że miałem przez chwilę 
wrażenie całkowitego oddzielenia od 
świata pozostawionego za drzwiami 
chasydzkiej modlitewni.

Na poddasze wszedłem po zanurzo
nych w półmroku schodach. Strych mo
dlitewni nieodparcie kojarzy się z po
krytym żebrowaniem wnętrzem kadłuba 
starego okrętu, odwróconego do góry 
dnem. Znalazłem się na jednym z naj
bardziej niezwykłych poddaszy w Pol
sce. Z relacji przedwojennych mieszkań
ców Góry Kalwarii - Feliksa Karpmana 
i Henryka Prajsa - wynika, że strych, na 
którym przechowywano część księgo
zbioru rodziny Alterów, spełniał przed 
1939 r. także funkcję sali modlitewnej 
dla kobiet. Przez specjalny otwór wyko
nany w stropie mogły słyszeć i oglądać 
modlących się na dole chasydów.

Ocalałym śladem, być może związa
nym ze wspomnianą funkcją, jest reszt

ka skromnej dekoracji: fragment biało- 
-niebieskiego poziomego pasa, namalo
wanego na ścianie w południowej czę
ści poddasza. Do tej samej ściany przy
lega piec, w którym niegdyś wypiekano 
macę. Jest konstrukcją o wysokości 
170 cm, ustawioną na planie prostoką
ta, wykonaną z cegły i spiętą pięcioma 
kotwami. Długość ściany z zakończe
niami kotew wynosi 280 cm, długość 
ścian bocznych - 263 cm.

1. Dom Studiów 
Religijnych i Modlitwy 
Alterów w Górze Kalwarii

tew niczym po szczeblach drabiny, by 
z większej wysokości spoglądać na cha
sydów, widocznych przez wspomniany 
otwór w podłodze. Był też świadkiem 
wypiekania macy, w tamtych czasach 
wyrabianej w formie okrągłej, a nie 
prostokątnej. W rozwałkowanym cie- 
ście wykonywano otwory, przeciągając 
po nim tzw. grzebieniem, po czym tak 
przygotowane mace wkładano do roz
grzanej komory pieca, z której wcze
śniej wygarniano węgle. Prace przy 
wypieku odbywały się w podniosłym 
nastroju, przy akompaniamencie reli
gijnych pieśni.

W chasydzkiej tradycji, będącej dla 
mnie główną inspiracją w poszukiwa
niach sensu otaczania opieką pamiątek 
przeszłości, fundamentalne miejsce zaj
muje kwestia bardzo szeroko rozumia
nej umiejętności przyjmowania; zdol
ności „wsłuchiwania się” także w to, co 
„mają nam do powiedzenia” rzeczy oraz 

2. Poddasze modlitewni, 
po prawej widoczny 
korpus pieca

3. Piec do wypiekania 
macy

4. Wylot komory pieca

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

Zarówno obudowa komory pieca, 
jak i jej wnętrze przetrwały w dobrym 
stanie. Spękania i rozwarstwienia cegły 
spowodowane różnicami temperatur 
nie są na tyle rozległe, by wymagały in
terwencyjnych prac konserwatorskich.

Korpus pieca wygląda trochę jak te
atralna dekoracja. Słoneczna poświata 
wdzierająca się przez okienka podda
sza wydobywa całą surowość ceglanej 
ściany, pogrubiając delikatnym cieniem 
kontury kotew. Niegdyś kotwy służyły 
zresztą nie tylko celom konstrukcyj
nym. Henryk Prajs opowiadał mi, że 
w latach trzydziestych minionego stule
cia, jako dwunastoletni chłopak wdra
pywał się na piec po zakończeniach ko

ich konfiguracje współtworzące bogac
two otaczającego świata. Zdolność taka 
otwiera jedną z dróg wiodących ku peł
ni duchowego rozwoju.

Relikt nieruchomy zachowuje naj
silniejszą moc oddziaływania na wy
obraźnię człowieka, gdy prezentuje 
się w kontekście pierwotnego miejsca 
i otoczeniu rzeczy, wśród których zo
stał uformowany, a następnie podlegał 
procesowi zakorzeniania w przeszło
ści. Percepcja takiego reliktu jest fak
tycznie rezultatem syntezy emocjonal
nych odczuć, rodzących się podczas 
jednoczesnego odczytywania danej 
rzeczy i elementów budujących jej sta
łe otoczenie. Dlatego nawet bez odwo-
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ływania się do konserwatorskich teorii 
czy doktryn, a zatem czysto intuicyj
nie, „wyrywanie” reliktu z pierwot
nego kontekstu uznawane jest za zło 
konieczne i dopuszczane tylko w wy
padku jednoznacznie występującego 
zagrożenia danego obiektu fizycznym 
zniszczeniem.

Bogactwo odczuć i nastrój, jaki po
zostawiła we mnie wizyta na poddaszu 
Domu Studiów Religijnych i Modlitwy 
Alterów, bardzo dobitnie uzmysłowiły 
mi słuszność powyższej zasady.

Pomysł przeniesienia pieca do mu
zeum krytycznie ocenił m.in. kierow
nik Działu Dokumentacji Zabytków 
Żydowskiego Instytutu Historyczne

go, Jan Jagielski. „Uważam, że jest to 
działanie niewłaściwe - oświadczył. 
Autentyczny budynek synagogi istnieje, 
jest wpisany do rejestru zabytków i nie 
można usuwać z jego wnętrza części hi
storycznego wyposażenia, tym bardziej 
że taka operacja mogłaby doprowadzić 
do uszkodzenia pieca. Należałoby ra
czej eksponować zdjęcia tego zabytku 
w muzeum i umożliwić jego oglądanie 
na miejscu, w ramach wycieczek do 
Góry Kalwarii, które może organizować 
nowa placówka muzealna”. Barbara Je
zierska, mazowiecki wojewódzki kon
serwator zabytków, również nie kryła 
zaskoczenia inicjatywą demontowania 
i przenoszenia zabytku.

Kilka dni po oględzinach reliktu 
udało mi się wreszcie nawiązać kontakt 
z kompetentnymi pracownikami Mu
zeum Historii Żydów Polskich, którzy 
jednoznacznie zdementowali infor
mację o projekcie przenoszenia pieca. 
Odetchnąłem z ulgą.

Janusz Sujecki

Informacje o dynastii cadyków oraz Domu Stu
diów Religijnych i Modlitwy Alterów w Górze 
Kalwarii pochodzą z opracowania Eleonory 
Bergman Góra Kalwaria — Ger [w:] Przegląd 
Dokumentacji Zabytków. Warszawa-Mazowsze, 
z. 2, Warszawa 1990, ss. 3-47. Autor uprzejmie 
dziękuje Feliksowi Karpmanowi i Henrykowi 
Prajsowi za życzliwość oraz cenne informacje.

Spotkanie z książką
GLIWICKIE ZABYTKI

W2003 r. dyrektor Muzeum w Gliwicach Leszek Jedliński zapo
czątkował organizowanie cyklicznej imprezy poświęconej pro
mocji miejskich zabytków - Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego 

(GDDK), na wzór corocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Kontynu
owany w następnych latach projekt pozwoli! ukazać bogactwo dzie
dzictwa kulturowego Gliwic i Górnego Śląska. Udostępniane do zwie
dzania zabytki opisane zostały przez pracowników Muzeum w Gliwi
cach w specjalnych folderach. Taki sposób prezentacji 
spotkał się z dużym zainteresowaniem zwiedzających, 
Muzeum w Gliwicach postanowiło więc w 2007 r. 
wszystkie materiały związane z GDDK w latach 2003- 
-2005 wydać w książce Gliwice znane i nieznane.

\N ubiegłym roku nakładem muzeum ukazała się 
kolejna publikacja - Gliwice znane i nieznane II. Zabytki 
Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego (pod redakcją 
Damiana Rectawa), obejmująca prezentację zabytków 
w ramach GDDK w latach 2006-2007. Tematem Gliwic
kich Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2006 r. była archi
tektura utylitarna Gliwic, a w 2007 r. - gliwickie szkolnic
two. Zamieszczone w książce teksty zebrane zostały 
w dwóch odpowiadających tym tematom częściach. 
Architekturę utylitarną Gliwic reprezentują zabytkowe 
budynki sądu wojewódzkiego, okręgowego i rejono
wego, port i kanał, Kopalnia Węgla Kamiennego „So- 
śnica-Makoszowy", Willa Arthura Neumanna z 1926 r., 
Dawna Królewska Szkoła Budowy Maszyn i Hutnictwa,

Dawne Państwowe Gimnazjum Katolickie, kompleks Teatru Viktoria, 
cmentarz żydowski w Wielowsi oraz osiedla robotnicze wybudowane 
w latach 1922-1939. W drugiej części książki przedstawiono zabytkowe 
obiekty związane z gliwickim szkolnictwem: budynki szkól podstawo
wych z 1903, 1906 i 1964 r, liceów ogólnokształcących z 1870, 1903 
i 1919 r. oraz Politechniki Śląskiej, oddane do użytku na początku XX w. 
Wszystkie zabytki zostały szczegółowo opisane, przedstawiono ich 

historię i stan obecny. Mimo wielu przeprowadzonych 
remontów prawie wszystkie do dziś pełnią funkcje, do 
których zostały powołane. Czasami można odnaleźć 
w nich nawet unikatowe detale z czasu wznoszenia 
budynków (np. zachowany piec kaflowy w budynku IV 
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kozielskiej 1 a).

Ilustrowana 200 archiwalnymi i współczesnymi 
zdjęciami publikacja wydana w formie przewodnika 
pozwoli przywołać wspomnienia i usystematyzować 
wiadomości tym czytelnikom, którzy uczestniczyli 
w obchodach Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
i zwiedzali opisane obiekty (do tego przyda się na pew
no zamieszczony na końcu indeks opisanych miejsc, 
uporządkowany według grup tematycznych), a pozo
stałym przybliży historię Gliwic i urok ich znanych i nie
znanych zabytków. Książkę można nabyć (cena: 20 zł) 
w Muzeum w Gliwicach (44-100 Gliwice, ul. Dolnych 
Watów 8a, tel. 032 231-08-54, e-mail: info@muzeum. 
gliwice.pl).
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Przedwojenne drogowskazy 
turystyczne w Sudetach

S
udety są regionem o wyjątkowo 
długich i bogatych tradycjach tu
rystycznych. Tutaj też wcześniej 
niż w pozostałych pasmach górskich 

w granicach dzisiejszej Polski rodziła 
się masowa, komercyjna turystyka, 
której początki na tym terenie datuje 
się na połowę XIX w. Nieco później, 
bo pod koniec XIX w. zaczęto wyty
czać w Sudetach specjalne trasy dla tu
rystów, które bardzo szybko rozrosły 
się w gęstą sieć, z której w większości 
korzystamy po dzień dzisiejszy.

Zanim zaczęto znakować szlaki za 
pomocą różnokolorowych znaków, 
malowanych farbą na skałach i drze
wach, stosowano drogowskazy, które 
ustawiano przy skrzyżowaniach dróg, 
schroniskach i gospodach, stacjach 
kolejowych czy różnych atrakcyjnych 
miejscach turystycznych. Bardzo róż
niły się one jednak od dzisiejszych - 
były to przeważnie kamienne, prosto- 
padłościenne słupki o wysokości oko
ło 1 m, na których wykuwano lub ma
lowano czarną farbą napisy i strzałki 
wskazujące kierunek do ważniejszych 
celów turystycznych: miejscowości, 
schronisk, górskich szczytów, grup 
skalnych, zamków itp. Bardzo wiele 
tego rodzaju obiektów dawnej infra
struktury turystycznej zachowało się 
do dzisiaj w różnych częściach Sude
tów, choć rzadko pełnią one swoją 
pierwotną funkcję.

Początkowo drogowskazy ustawiali 
w górach właściciele ziemscy, którzy - 
wytyczając specjalne drogi dla turystów 
- zyskiwali w ten sposób gwarancję, że 
wędrowcy nie będą z nich zbaczać na 
ich terenach. Od lat osiemdziesiątych 
XIX w. obowiązek ten przejęły licznie 
powstające w tym czasie organizacje 
górskie, takie jak Towarzystwo Karko
noskie (Riesengebirgsverein, w skrócie 
RGV), Kłodzkie Towarzystwo Górskie 
(Glatzer Gebirgsverein, GGV), Mo- 
rawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo 
Górskie (Mahrisch-Schlesischer Su- 
detengebirgsverein, MSSGV) i wiele 
innych. Drogowskazy wykonywano 

przeważnie z miejscowego materiału, 
czyli np. w Karkonoszach z granitu, 
w Górach Stołowych z piaskowca, 
a w Masywie Śnieżnika - z marmuru. 
Kamienne słupki były więc bardzo 
trwałe (odporne na warunki atmosfe
ryczne i zniszczenie przez wandali), ale

miejscach Sudetów do dzisiaj można 
napotkać kształtne kamienne słup
ki. Najwięcej z nich zachowało się 
w tych rejonach gór, które były mniej 
uczęszczane przez turystów i gdzie 
mało kto zwracał na nie uwagę. Do 
prawdziwych rarytasów należą te, na 

koszty ich wykonania - stosunkowo 
wysokie.

Po drugiej wojnie światowej nie
mieckie napisy drażniły Polaków, tak 
więc znaczną część drogowskazów 
zniszczono bądź też pozbawiono ory
ginalnych nazw, skuwając je, zama
lowując farbą lub też przemalowując 
na polskie. Pomimo tego w wielu 

których przetrwały niemieckie napisy, 
przeważnie jednak czas zrobił swoje 
i są one już słabo czytelne.

W Karkonoszach najwięcej przed
wojennych drogowskazów turystycz
nych można napotkać w rejonie So
snówki. Przed 1945 r. ten fragment 
gór miał gęstą sieć pieszych szlaków, 
natomiast po wojnie przecięły go za-
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3. Drogowskaz kolo Chełmska 
Śląskiego z 1913 r., z namalowanymi 

współczesnymi znakami szlaków

4. Znak dawnego szlaku Szczeliniec 
Wielki - Hvezda, znajdujący się na 
granicy koto Machovskiego kriża

5. Drewniany drogowskaz
w Janowicach Wielkich

6. Zrekonstruowany drogowskaz 
Klubu Czechosłowackich Turystów 
na Przełęczy pod Śnieżką

(zdjęcia: 1,2,5,6 - Michał Woźniak, 
3,4- Tomasz Rzeczycki)

ki Wodospadu Kamieńczyka i skoczni 
narciarskiej, a pod nimi nazwy tych 
obiektów i odległości w kilometrach. 
Podobny drogowskaz odnaleźć można 
w centrum Białej Doliny, ale tutaj nie
mieckie nazwy i strzałki kierunkowe 
zastąpione zostały symbolami upamięt
niającymi 600-lecie Szklarskiej Poręby 
i miejscowego hutnictwa szkła.

Poza Karkonoszami najcenniej
sze zespoły dawnych drogowskazów, 
przeważnie z oryginalnymi niemiecki
mi nazwami, zachowały się w Górach 
Ołowianych (południowo-wschodnia 
część Gór Kaczawskich), we wschod
niej części Kotliny Jeleniogórskiej (po

lędwic nieliczne trasy dla turystów. 
Na niektórych drogowskazach można 
jeszcze dostrzec wymalowane farbą 
resztki niemieckich lub polskich nazw. 
Najlepiej zachowane po polskiej stro
nie Karkonoszy niemieckie napisy ma 
drogowskaz w Cichej Dolinie koło 
Piechowic. Na dawne drogowskazy 
turystyczne, pozbawione jednakże

napisów, natkniemy się także w wielu 
innych miejscach, m.in. w Borowi- 
cach, powyżej Wodospadu Szklarki, 
nad Kotłem Wielkiego Stawu czy na 
krawędzi Wielkiego Śnieżnego Kotła. 
Czasami walają się one przewrócone 
na poboczu drogi - taki drogowskaz 
od lat napotkać można chociażby na 
Polanie, przy bardzo popularnym 
niebieskim szlaku z Karpacza Górne
go na Śnieżkę.

Jedyne w swoim rodzaju kamienne 
drogowskazy zachowały się w dwóch 
zachodnich osiedlach Szklarskiej Porę
by - Hucie i Białej Dolinie. Przy par
kingu pod Wodospadem Kamieńczyka 
w Hucie stoi trójboczny słup o wyso
kości około 3 m, wyrastający z czte- 
robocznego postumentu. Po wojnie 
zrobiono z niego bardzo oryginalny 
polski drogowskaz, umieszczając na 
ściankach ażurowe metalowe wizerun- 

między miejscowościami Trzcińsko, 
Radomierz i Janowice Wielkie) oraz 
w Górach Stołowych. W tych ostat
nich szczególnie interesującą postać 
przyjęły drogowskazy na utworzonym 
w 1889 r. szlaku turystycznym łączą
cym kaplicę Hvezda w Broumovskich 
stenach ze Szczelińcem Wielkim. Wy
ryta w jedną stronę strzałka wskazywa
ła pięcioramienną gwiazdę (hvezda to 
po czesku gwiazda), a w drugą - literę 
„H” (skrót od Heuscheuer - niemiec
kiej nazwy Szczelińca Wielkiego). Zna
ki takie wykuwano na piaskowcowych 
skałkach lub też specjalnie ustawianych 
kamiennych słupkach. Poszczególne 
drogowskazy były numerowane, stąd 
też wiadomo, że najprawdopodobniej 
było ich łącznie 46. Wiele z nich za
chowało się do dzisiaj.

Poza drogowskazami wykonany
mi z kamienia powszechnie używano 
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w Sudetach przed wojną także dro
gowskazów drewnianych. Były one 
znacznie tańsze, ale też mniej trwałe 
i bardziej podatne na uszkodzenia. 
Z tego względu do dzisiaj zachowa
ły się tylko pojedyncze egzemplarze. 
Szczególnie ciekawe formy przyj
mowały drogowskazy wykonywane 
przez absolwentów szkoły snycerskiej 
w Cieplicach, które były zdobione 
płaskorzeźbami ludzi i zwierząt, czę
sto z dowcipnie dobranymi atrybu
tami. Nawiązywały one do charakte
ru obiektu, do którego wskazywały 
kierunek, a niekiedy karykaturowały 
samych turystów. Drogowskazy takie 
występowały powszechnie w Sude
tach Zachodnich, w rejonie Wałbrzy
cha i w Górach Sowich.

Do dzisiaj przetrwał tylko jeden 
taki obiekt w Janowicach Wielkich. 
W jedną stronę wskazuje on kierunek 
do stacji kolejowej, a w drugą - do 
znanej z browaru Miedzianki, stąd też 
ponad nazwami widnieją wizerunki 
podróżnego z torbą w ręku i gospo
darza toczącego beczkę piwa; po woj
nie niemieckie nazwy na ramionach 
drogowskazu zostały zastąpione pol
skimi. Drugi drewniany drogowskaz 
znany jest z czeskich Sudetów, a znaj
duje się on w miejscowości Ruprech- 
tice w Javorich horach (polskich Gó
rach Suchych) koło Mezimesti. Jest 
on dużo skromniejszy pod względem 
formy i ma dwujęzyczne napisy - cze
skie i niemieckie.

Ze smutkiem trzeba przyznać, że 
stojące obecnie w różnych miejscach 
Sudetów poniemieckie drogowskazy 
turystyczne - to zaledwie nikły pro
cent wszystkich istniejących dawniej 
tego rodzaju obiektów. Tymczasem 
należą one dzisiaj do nielicznie za
chowanych pozostałości po przed
wojennej turystyce, dużo mówiących 
o historii regionu. Czesi w ostatnich 
latach po swojej stronie gór wiele 
takich drogowskazów odmalowali 
(z oryginalnymi, niemieckimi na
zwami!), a nawet zrekonstruowali 
(np. w Karkonoszach na Przełęczy 
pod Śnieżką, koło schroniska Vyro- 
vka i na Lućinach powyżej Pecu pod 
Sneźkou). U nas tego rodzaju zabytki 
wciąż pozostawia się ich własnemu 
losowi, a mogłyby stanowić ciekawą 
i oryginalną atrakcję turystyczną na 
szlaku.

Michał Wożniak

Ginące strzałki

S
pacerując ulicami Warszawy, 
szczególnie w rejonie starej zabu
dowy, na niektórych budynkach 
zobaczyć możemy... białe „strzałki”. 

Są to oznaczenia malowane podczas 
okupacji niemieckiej w okresie dru
giej wojny światowej, które kierowa
ły mieszkańców oraz przechodniów 
do ukryć przeciwlotniczych znajdu
jących się w piwnicach pod danym 
budynkiem.

W wyniku coraz większych bom
bardowań miast na terenie Rzeszy 
oraz Generalnej Guberni przez lot

się w danym ukryciu. Prócz tego 
w wypadku zasypania gruzem strzał
ki stanowiły wskazówkę dla ratowni
ków, iż pod budynkiem znajduje się 
ukrycie, w którym mogą być ludzie.

Bardzo często przy strzałce na
malowany by, również z szablonu 
napis LSR - Luftschutzraum, nieco 
rzadziej LSK - Luftschutz Keller oraz 
LSR - Hof, czyli pomieszczenie prze
ciwlotnicze w podwórzu. Mimo iż 
ukrycie przeważnie znajdowało się 
w piwnicy budynku, Niemcy rzadko 
stosowali oznaczenie LSK, zastąpili je

nictwo alianckie oraz sowieckie 
w 1944 r. Niemcy wzmocnili obronę 
przeciwlotniczą i wydali zarządze
nie o urządzaniu w piwnicach ukryć 
przeciwlotniczych - w języku nie
mieckim Luftschutz - Keller. Każde 
takie ukrycie musiało być należycie 
oznakowane od strony frontowej bu
dynku. Owe oznakowanie w termi
nologii niemieckiej LS - Pfeile było 
zazwyczaj malowane białą lub fluore
scencyjną farbą z szablonu w formie 
strzałki kierującej na okienka piw
niczne lub na wejście do klatki scho
dowej, tak aby przechodzień znajdu
jący się w tym miejscu podczas alar
mu przeciwlotniczego mógł schronić 
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1. 2. Dom Kolejowy przy rogu ulic Chmielnej i Żelaznej - strzałka na ścianie parteru (1)

oraz obmurowania okien piwnicznych (2)

3. 4. 5. Strzałki na budynku w al. Niepodległości 243 (3), budynku PKO przy ul. Świętokrzyskiej (4) 
oraz Śniadeckich 17 (5)

6. Strzałka na budynku w Pruszkowie

(zdjęcia: 1,3,6 i reprod. 2,4,5 - Jakub Jakubowski)

oznaczeniem LSR, czyli w tłumacze
niu „pomieszczenie przeciwlotnicze”. 
Malowanie oznaczeń należało do 
obowiązków właściciela lub admi
nistratora nieruchomości, który za
zwyczaj zlecał jego wykonanie firmie 
budowlanej, np. w Warszawie taką 
firmą specjalizującą się w wykonywa
niu prac budowlanych na potrzeby 
Luftschutzu była firma Schmidt und 
Miinstermann.

Niestety, w Warszawie takich 
oznaczeń zachowało się bardzo nie
wiele, a te, które przetrwały, w przy
szłości znikną prawdopodobnie pod
czas prac renowacyjnych w budyn
kach. A szkoda, bo zabezpieczenie 
takiej strzałki nie wymaga dużych 
nakładów finansowych.

Jedną z takich strzałek można zo
baczyć na elewacji Domu Kolejowe
go od strony ul. Chmielnej. Jest tam 
strzałka pionowo wymalowana na 
ścianie wysokiego parteru, kierująca 
na okno przyziemia. Na podstawie 
zachowanych zdjęć tego budynku 
z okresu Powstania Warszawskiego

można stwierdzić, iż takich strzałek 
było na nim więcej - następna znaj
dowała się na elewacji na samym 
rogu ulic Żelaznej i Chmielnej. Bacz
ny obserwator wypatrzy również, iż 
wszystkie okna piwniczne budynku 
są obmurowane - były to zabezpie
czenia chroniące osoby przebywające 
w ukryciu podczas ataku lotniczego 
przed odłamkami oraz podmuchem.

Następne oznaczenia przetrwa
ły na budynku w al. Niepodległości 
243. Zaczynają się one między okna
mi pierwszego piętra, idą pionowo 
i następnie rozdzielają się na dwa 
groty wskazujące okna piwniczne. 
Te oznaczenia powinny być objęte 
ochroną konserwatorską. Najpraw
dopodobniej okna piwniczne w tym 
budynku były osłonięte ceglanymi 
przelotniami lub pancernymi okien
nicami LS - Keller Fenster, lecz z bra
ku zdjęć z okresu wojennego lub tuż 
powojennego dokładnie stwierdzić 
tego nie można.

Oznaczenia kierujące do ukryć 
przeciwlotniczych w piwnicach 

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

utrwalone zostały też na kilku zdję
ciach z okresu Powstania Warszaw
skiego. Jedno z najbardziej znanych, 
autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, 
przedstawia gmach PKO przy ul. 
Świętokrzyskiej. Na fotografii wi
doczne są strzałki wskazujące na 
okienka piwniczne z szablonowym 
napisem LSR oraz malowane rów
nież z szablonu błyskawice, które 
najprawdopodobniej oznaczały wloty 
powietrza. Okienka piwniczne były 
osłonięte ceglanymi ścianami. Dziś 
po oznaczeniach i zabezpieczeniach 
okien piwnicznych nie pozostał ża
den ślad.

Kolejnym budynkiem w Warsza
wie, na którym zachowały się ozna
czenia jest gmach przy ul. Śniadec
kich 17. Podczas okupacji niemiec
kiej mieścił się tu szpital frontowy. 
Na fotografii wykonanej w lipcu 
1944 r. widać strzałki namalowane 
nad ceglaną przelotnią, wybudowaną 
przy okienku piwnicznym do ukry
cia przeciwlotniczego. Można też 
zauważyć, że ukrycie przeciwlotni
cze ulokowano w całej piwnicy pod 
budynkiem, o czym świadczą ceglane 
obmurowania wszystkich okien piw
nicznych.

Strzałka kierująca do ukrycia 
przeciwlotniczego zachowała się 
też na budynku w podwarszawskim 
Pruszkowie. Jest to budynek admi
nistracji dawnego Zakładu Napraw 
Taboru Kolejowego. Znajdująca się 
na nim strzałka kieruje na okienko 
piwniczne; w piwnicy było ukrycie 
przeciwlotnicze LS - Keller. Strzałka 
jest bardzo dobrze zachowana.

Jakub Jakubowski

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na 
temat oznakowania ukryć przeciwlotniczych 
w Warszawie, proszone są o kontakt: e-mail 
kubjakk@gmail.com
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Bursztynowe skarby

R
ealizując projekt utworzenia
w Gdańsku w 2006 r. Muzeum 
Bursztynu, jako oddziału Muzeum 

Historycznego Miasta Gdańska (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 2006, 
s. 2), zespół specjalistów prowadził prace 
badawcze, projektowe, konserwatorskie, 
a w końcowej fazie adaptacyjne. Jedno
cześnie drogą zakupów, darowizn i wy
pożyczeń rozpoczęto tworzenie własnych 
zbiorów dla trzech działów: przyrodni
czego, sztuki dawnej oraz współczesnej.

Współczesna aranżacja ekspozycji 
muzealnej wykorzystuje surowe, śre
dniowieczne mury siedziby muzeum 
- Zespołu Przedbramia ul. Długiej. Za
bytkowy charakter wnętrz kontrastuje 
z bardzo nowoczesnym wystrojem. Gra 
świateł buduje przestrzeń pomieszczeń, 
tworząc niepowtarzalny nastrój. Roz
wiązania wystawiennicze nie stanowią 
konkurencji dla interesujących wnętrz 
i unikatowych bursztynowych obiektów. 
Efektowna plastycznie ekspozycja czy
telna i zrozumiała jest dla wszystkich. Jej 
interaktywny i multimedialny charakter 
zaspokaja indywidualnego odbiorcę, 
oczekującego przekazu informacji w no
woczesnej formie.

Najnowszym wydarzeniem gdań
skiego Muzeum Bursztynu jest wy
stawa czasowa „Bursztynowe Skarby 
XVI-XVIII w. Nowa Kolekcja Muzeum 
Bursztynu”, czynna od 21 listopada 
2008 do 20 września 2009 r. (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 2, 2009, s. 2), 
na której prezentowanych jest kilkana
ście obiektów pozyskanych do zbiorów 
tego muzeum oraz zabytki wypożyczone 
z kolekcji Kunstkammer Georg Laue.

Legendę Gdańska od wieków two
rzą wybitne dzieła rzemiosł artystycz
nych. W okresie nowożytnym meblar
stwo, złotnictwo oraz bursztynnictwo 
sławiły to miasto w świecie. Działało tu 
wielu najwybitniejszych twórców, któ
rych prace, pełne przepychu, elegancji 
i bogactwa, doskonale nadawały się na 
dyplomatyczne podarunki dla papieży, 
carów, sułtanów i kalifów oraz wład
ców państw europejskich. W gdańskich 
pracowniach powstawały liczne dzieła 
z bursztynu na zamówienie bogatych 
mieszczan, szlachty, magnatów, ducho
wieństwa oraz królów polskich. Bursz
tynowe arcydzieła stały się prawdziwą 
wizytówką miasta. Do dzisiaj w świato
wych kolekcjach muzealnych oraz zbio

rach prywatnych odnaleźć można prace 
gdańskich mistrzów.

Przed drugą wojną światową 
w zbiorach Stadt und Kunstgewerbe- 
museum (Muzeum Miejskim i Rze
miosł Artystycznych) w Gdańsku 
znajdowało się 36 dzieł dawnej sztuki 
bursztynniczej. W wyniku działań wo
jennych bursztynowe zbiory muzealne 
zostały utracone. Teraz Muzeum Bursz
tynu w Gdańsku stara się na nowo, 
od podstaw, stworzyć kolekcję doku
mentującą bursztynowe dziedzictwo 
kulturowe. Niepowtarzalną okazją do 
tego stała się złożona w 2006 r. przez 
Georga Laue, antykwariusza z Mona
chium, oferta sprzedaży unikatowych, 
nowożytnych zabytków bursztynnic- 
twa. Kolekcja gromadzona była od lat 
międzywojennych XX w. przez ojca 

toryczny gdańskiego muzeum, dodat
kowym atutem jest ich bardzo dobry 
stan zachowania. Wszystkie eksponaty 
są najwyższej klasy, mają charaktery
styczne dla gdańskich wyrobów cechy, 
takie jak wspaniała harmonia rzadkich 
odmian bursztynu, łączenie z reliefami 
z kości słoniowej, zastosowanie wy
kwintnych, zapomnianych dzisiaj tech
nik dekoracyjnych. Reprezentują różne 
przykłady wyrobów bursztynowych 
- od sztuki sakralnej poprzez użytko
wą, do wyrafinowanych prezentów dy
plomatycznych, tym samym pokazując 
możliwości gdańskich mistrzów.

Najcenniejszym obiektem na obec
nej wystawie w Muzeum Bursztynu 
jest kabinet bursztynowy, sygnowany 
„Danzig / 28Julius / Ao 1724 / Johan 
George- / Zernebach”. Zachowało się 

i dziadka Georga Laue. W tym czasie 
stała się jedną z największych prywat
nych kolekcji dawnej sztuki bursztyn
niczej w Europie. Wyrazem uznania 
dla zbioru było wypożyczenie części 
kolekcji na prestiżową wystawę bursz
tynu „Bernstein fur Thron und Altar”, 
prezentowaną na przełomie 2005 
i 2006 r. w Kunsthistorisches Museum 
w Wiedniu i powierzenie Georgowi 
Laue funkcji kuratora gościnnego.

Przedmioty z kolekcji Georga Laue 
idealnie wpisują się w program mery

zaledwie kilka bursztynowych dzieł, 
na których mistrzowie umieścili swoje 
nazwiska; w rzemiośle bursztynowym 
bardzo rzadko sygnowano wyroby. 
Kabinet reprezentuje grupę eksklu
zywnych prezentów przekazywanych 
między dworami królewskimi i ksią
żęcymi. Analogiczne kabinety znajdu
ją się w Victoria and Albert Museum 
w Londynie i Kunstgewerbemuseum 
w Berlinie. Zakup kabinetu zainicjował 
nowe badania naukowe w historii sztu
ki bursztynnictwa w Gdańsku. Szcze-
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1. Gra we flirt - szkatuła z czterema szkatułkami i żetonami, 
Gdańsk, pierwsza ćwierć XVIII w.

2. Szkatuła z medalionami, Gdańsk, przełom XVII i XVIII w.

3. Matka Boska z Dzieciątkiem, Gdańsk (?), druga połowa 
XVI w.

4. Medalion z reliefowym przedstawieniem Pokłonu Pasterzy, 
Christoph Maucher, Gdańsk, ok. 1690 r.

5. Świecznik stołowy, Gdańsk, 1680 r.

6. Widelec, Gdańsk, Elbląg lub Słupsk,
ok. 1650 r.

(wszystkie eksponaty ze zbiorów Muzeum Bursztynu 
w Gdańsku; zdjęcia: Jens Bruchhaus)

gółowa sygnatura nieznanego wcze
śniej mistrza umożliwiła odnalezienie 
kolejnego bursztynnika w archiwach 
i wzmogła zainteresowanie tym tema
tem wśród badaczy.

Najdroższym z kolei nowym ekspo
natem jest gra we flirt. Na wartość zabyt
ku z pewnością ma wpływ jego wysoki 
poziom artystyczny, rozmiar oraz liczba 
elementów tworzących obiekt. Bardzo 
podobne eksponaty znajdują się w Er
mitażu, Carskim Siole w Petersburgu, 
Griines Gewólbe w Dreźnie. Z bursz
tynu chętnie wykonywano różnorodne 
gry towarzyskie, które w owym czasie 
cieszyły się dużą popularnością, a wyro
by tego rodzaju były typowe dla gdań
skich warsztatów. W przedwojennej ko
lekcji Muzeum Miejskiego i Rzemiosł 
Artystycznych w Gdańsku również 
znajdował się podobny obiekt.

Wyjątkowym, nieprezentowanym 
dotychczas wyrobem jest medalion 
z płaskorzeźbioną sceną Pokłonu Pa

sterzy, przypisywany słynnemu gdań
skiemu bursztynnikowi - Christopho- 
wi Maucherowi. Zazwyczaj atrybucji 
bursztynowych zabytków dokonuje się 
na podstawie analiz i porównań z inny
mi dziełami, tak też jest w tym wypadku. 
Z materiałów archiwalnych wiemy, że 
u tego artysty bursztynowe przedmioty 
były zamawiane także przez członków 
Rady Miejskiej, przeznaczano je na pre
zenty dyplomatyczne. Obiekt wyróżnia 
się dynamiczną kompozycją oraz mi
strzowskim wykonaniem najdrobniej
szych szczegółów.

Najnowszym nabytkiem muzeum 
jest gdańska bursztynowa szkatułka 
z przełomu XVII i XVIII w., zakupiona 
w antykwariacie w Nowym Jorku. De
korowana medalionami w technikach 
dekoracyjnych intaglio, eglomisee, in- 
tarsje, w całości wykonana jest z bursz
tynowych kształtek, bez drewnianej 
konstrukcji, co dodatkowo wpływa na 
jej wartość artystyczną. Bliźniacze szka

tułki znajdują się w Ermitażu, Carskim 
Siole w Petersburgu, Griines Gewólbe 
w Dreźnie, Victoria and Albert Museum 
w Londynie oraz Deutsches Bernstein 
Museum w Ribnitz-Damgarten.

Wyroby gdańskich mistrzów sta
nowią ważną część najznakomitszych, 
światowych kolekcji muzealnych. Dzię
ki sukcesywnym zakupom będą prezen
towane również w Gdańsku.

Edukacyjna i popularyzatorska rola 
zabytkowego zbioru bursztynu w Gdań
sku jest nie do przecenienia. Dzięki 
różnorodności przedmiotów jest on 
reprezentatywny i w znakomity sposób 
ilustruje mistrzostwo dawnych twór
ców z najwybitniejszego okresu historii 
bursztynnictwa. Wyjątkowymi zabytka
mi mogą się twórczo inspirować współ
cześni artyści. Kolekcja sztuki dawnej 
stanowi najcenniejszą część zbiorów 
gdańskiego Muzeum Bursztynu.

Joanna Grążawska

Muzeum Bursztynu mieści się w Gdańsku, w Zespole Przedbramia ulicy Długiej tel.: 058 301 47 33, www.mhmg.gda.pl. 
Godziny otwarcia: poniedziałek nieczynne, wtorek 10.00-15.00 (dzień wolnego wstępu), środa-sobota 10.00-16.00, 
niedziela 11.00-16.00.
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Wrocławski jubileusz

M
uzeum Narodowe we Wrocła
wiu w listopadzie ubiegłego 
roku obchodziło jubileusz 60- 
lecia swego istnienia. Przypominamy 

przy tej okazji, że początki instytucjo
nalnego muzealnictwa w tym mieście 
sięgają okresu dużo wcześniejszego. Już 
w 1815 r., kiedy Śląsk był pod pano
waniem Prus, powstało we Wrocławiu 
Królewskie Muzeum Sztuki i Staro
żytności, później, w 1880 r. - Śląskie 
Muzeum Sztuk Pięknych, a w 1899 r. 
- Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycz
nego i Starożytności. Te dwie ostatnie 
placówki muzealne stanowiły bardzo 
ważne ośrodki popularyzacji twórczo

także polityczne. Szczególne znaczenie 
miał tu fakt umieszczenia w ekspozy
cji sztuki polskiej XVII-XVIII w. dzieł 
przekazanych ze zbiorów muzealnych 
Lwowa i Kijowa. Siedzibą muzeum stał 
się gmach dawnego Zarządu Prowincji 
Śląskiej, wzniesiony w stylu neorenesan- 
su niderlandzkiego w latach 1883-1886 
według projektu Karla Friedricha Endel- 
la (1843-1891).

W zbiorach wrocławskiego muzeum 
bardzo ważne miejsce zajmuje kolekcja 
sztuki śląskiej XIV-XVI w. - jedna z naj
większych kolekcji sztuki średniowiecz
nej w Polsce, m.in. zespól rzeźb z XIV w. 
z kręgu Pięknych Madonn i Madonn na 

lic się największą kolekcją dziel Magda
leny Abakanowicz.

Do wyjątkowo cennych dzieł sztuki 
obcej we wrocławskim muzeum należą 
„Pejzaż zimowy z łyżwami i pułapką na 
ptaki” z pracowni Piotra Bruegla Młod
szego, „Portret chłopca” przypisywany 
Jeanowi Chardinowi, „Wieczór” Wassila 
Kandynsky’ego.

Chlubą zbiorów wrocławskiego Mu
zeum Narodowego jest też tzw. skarb 
średzki - unikatowej wartości zespół 
średniowiecznych klejnotów i monet, 
odkryty w 1988 r. w czasie prac roz
biórkowych na terenie Starego Miasta 
w Środzie Śląskiej (zob. „Spotkania 

1. „Nowy targ od 
północy”, akwaforta 
kolorowana wg
F. B. Wernera, wyd. 
1736 r.

2. „Zachodnia część 
Rynku i kościół św. 
Elżbiety” (druk optyczny), 
akwaforta kolorowana wg 
F. B. Wernera, ok. 1760 r.

z Zabytkami”, nr 4, 1989). Te cenne 
złote i srebrne przedmioty prezentowa
ne były na wielu wystawach w Polsce 
oraz za granicą - w Dreźnie, Valladolid, 
a ostatnio w Brukseli.

Z okazji obchodzonego przez mu
zeum jubileuszu właśnie skarb średzki 
jest tematem wystawy „Klejnoty Euro
py. Skarb średzki” (czynnej do 29 marca 
br.). Jej wielką atrakcją - oprócz kolej-

ści rodzimych artystów. Dzięki zgro
madzonym przez nie zbiorom możemy 
dziś oglądać we wrocławskim Muzeum 
Narodowym m.in. obrazy wybitne
go malarza śląskiego baroku Michała 
Willmanna, piękne rzeźby barokowe, 
dziewiętnastowieczne malarstwo nie
mieckie, dzieła śląskiej sztuki średnio
wiecznej.

W czasie drugiej wojny światowej 
duża część zbiorów wrocławskich mu
zeów została wywieziona, część uległa 
dewastacji i rozproszeniu. Niektóre cen
ne zabytki znalazły, na szczęście, miejsce 
w składnicach muzealnych na terenie 
całego Śląska. Po zakończeniu wojny, 
kiedy Śląsk znalazł się w granicach Pol
ski, duże zespoły kolekcji powróciły do 
Wrocławia i proces ten, wprawdzie na 
dużo mniejszą skalę, trwa do dziś.

Już w 1947 r. powołane zostało 
we Wrocławiu Muzeum Państwowe, 
a w 1948 r. nastąpiło jego otwarcie 
dla publiczności; w 1950 r. otrzyma
ło nazwę Muzeum Śląskie, a w 1970 
- Muzeum Narodowe. Było to wielkie 
wydarzenie nie tylko kulturalne, ale 

nej możliwości obejrzenia kunsztownej 
złotej korony wykonanej w XIV w., 
jedynego zachowanego tego rodzaju 
klejnotu kobiecego, kolistej zapony, zło
tych zawieszek z końca XII w., złotych 
pierścieni - są odzyskane trzy lata temu 
i po raz pierwszy udostępnione zwiedza
jącym dwa brakujące elementy korony 
średzkiej (jeden z orłów i kwiaton) oraz 
pierścień z perłą i srebrny grosz praski.

Jubileuszowi 60-lecia wrocławskiego 
Muzeum Narodowego poświęcona też 
była wystawa „Oblicze miasta” (czyn

Lwach, kolekcja 
śląskiej rzeźby 
kamiennej XII- 
-XVI w., malar
stwo tablicowe. 
Dział sztuki no
wożytnej repre
zentują obiekty 
sztuki śląskiej
XVI- XIX w. oraz 
sztuki polskiej
XVII- XIX w.
- tu m.in. „Au
toportret” Hen
ryka Rodakowskiego, „Śluby Jana Ka
zimierza” Jana Matejki, „Klucznik Ger
wazy” Wilhelma Leopolskiego, „Bo
gurodzica” Józefa Brandta, „Chłopiec 
niosący snop” Aleksandra Gierymskie
go. Aż ponad 20 tys. eksponatów liczy 
kolekcja polskiej sztuki współczesnej, 
jedna z największych w kraju. Repre
zentuje wszystkie dyscypliny artystycz
ne, od malarstwa, grafiki, rzeźby, szkła, 
ceramiki do projektów konceptualnych 
i dokumentacji happeningów. Dział pol
skiej sztuki współczesnej może pochwa- 
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na od 19 listopada 2008 do 25 stycznia 
2009 r.), ukazująca zmiany w wyglądzie 
Wrocławia od czasów średniowiecza do 
początku XX w. Wśród zgromadzonych 
550 zabytków przeważały grafiki i ry
sunki, na których mogliśmy m.in. zo
baczyć słynne benedyktyńskie opactwo 
na Ołbinie, rozebrane w XVI w., a także 
dawno wyburzone lub całkowicie prze
budowane kamienice gotyckie. Pierwszy 
widok Wrocławia przypomniała nam 
rycina z Kroniki świata z 1493 r. Hart- 
manna Schedla, a najstarszy plan miasta 
- plan widokowy namalowany w 1562 r. 
przez ojca i syna Barthelów. Z kolei 
barokowy obraz miasta przekazały 
nam ryciny według Friedricha Bernhar
da Wernera, dzieła Ottomara Oertla, 
Thomasa Jeneweina, dokumentujące 
nie tylko budowle, ale także atmosfe
rę życia miejskiego: obyczaje, zabawy, 
uroczystości.

Bardzo ciekawy zespół na wystawie 
stanowiły tzw. druki optyczne - grafiki 
przeznaczone do oglądania w specjal
nych urządzeniach, ukazujących obraz 
poprzez odbicie lustrzane, często pod
świetlony od tyłu. W tej części ekspozy
cji znalazły się m.in. prace poświęcone 
głośnej katastrofie wrocławskiej - wy
buchowi wieży prochowej po uderzeniu 
pioruna w 1749 r.; zginęło wówczas 65 
osób, głównie mieszkających w tym re
jonie miasta Żydów.

Ważne miejsce w ekspozycji zajęły 
też liczne prace dokumentujące obraz 
Wrocławia w XIX w., kiedy to w wyglą
dzie miasta zaszły ogromne zmiany. Na 
miejscu wyburzonych murów miejskich 
powstała nowoczesna promenada, któ
rej spacerowiczów uwiecznił na swoich 
grafikach Maksymilian von Grossmann, 
zbudowane zostały monumentalne gma
chy, uruchomiono ciąg komunikacyj
ny opasujący Stare Miasto. Popadające 
w ruinę, ale malownicze stare zabytki 
stały się inspiracją dla wielu artystów, 
których prace przypomniały nam obraz 
Wrocławia tamtych lat.

Obie wystawy we wrocławskim 
Muzeum Narodowym godnie uczciły 
jubileusz tej ważnej placówki muzealnej 
w Polsce.

Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, 50-153 Wroclaw, 
pl. Powstańców Warszawy 5, 
tel. 071 372 51 50, e-mail: 
MuzeumNarodowe@wr.onet.pl, 
www.mnwr.art.pl;
dni i godziny zwiedzania; 
poniedziałek i wtorek - 
nieczynne, środa - 10.00- 
16.00, czwartek - 9.00-16.00, 
piątek - 10.00-16.00, sobota 
- 10.00-18.00, niedziela- 
10.00-16.00.

Park w nowej szacie
P

odworski, 4,5-hektarowy park 
w Siennowie (w woj. podkarpac
kim) doczekał się wreszcie lep
szych czasów. W 2007 r. oczyściła go 

młodzież szkolna, a w 2008 pieniądze 
na ten sam cel znalazły się w projekcie 
„Zielone Podkarpacie”, finansowanym 
z programu Funduszu Norweskiego.

Wydawało się, że lata świetności sie
demnastowieczne założenie dworsko- 
-parkowe w Siennowie ma już za sobą. 
Czasów PRL-u nie przetrwał zabytkowy 
dwór alkierzowy, po którym został tylko 

gminy Haczów, Stubno, Tryńcza, Noz
drzec i Wiśniowa.

Szkoleniowcy Stowarzyszenia „Pro 
Carpathia” starają się uświadomić lokal
nym społecznościom wartość parków 
podworskich. Później fachowcy wy
jaśniają, jakie działania można w nich 
realizować. Praca kilkudziesięciu osób 
w ciągu krótkiego czasu pozwala na 
oczyszczenie znacznej części przeciętnego 
4-5-hektarowego parku. Wynajęta fir
ma potrzebowałaby na to kilku miesięcy 
i koszty byłyby zdecydowanie większe.

Dzieci w parku 
po zakończeniu pracy

(fot. Krzysztof Zieliński)

zarys fundamentów. Gąszcz krzewów 
zarastał zabytkowy park leśny. Urato
wano jedynie przed rozbiórką oficynę 
dworską z 1674 r., urządzono także bo
isko na terenie dawnego ogrodu. Jesz
cze w latach osiemdziesiątych XX w. na 
obrzeżach parku stały chlewnie. Na ich 
miejscu gmina zbudowała później Dom 
Strażaka i amfiteatr.

W 2008 r. gmina Zarzecze zwróciła 
się do Stowarzyszenia „Pro Carpathia” 
w Rzeszowie, które realizując projekt 
„Zielone Podkarpacie” miało środki 
na odkrzaczanie zabytkowych założeń 
podworskich. Do prac porządkowych 
zgłosiło się 25 mieszkańców Siennowa 
i 31 dzieci z nauczycielami-opiekunami 
ze szkoły podstawowej. W parku na po
wierzchni ponad 2 ha wycięto zarastające 
go krzewy i niepotrzebne samosiejki. Po 
raz pierwszy od lat ukazał się jego zarys 
przestrzenny. Cały teren został także 
oczyszczony ze śmieci. W ciągu jedne
go dnia ponad 50 osób wykonało pracę, 
której efekty widoczne były natychmiast. 
Dzięki temu gmina będzie miała kolejny 
własny park. Nie tak wielki, jak w Za
rzeczu, ale za to ze wspaniałymi okazami 
starych dębów, lip, platanów, magnolii 
i akacji. W bieżącym roku porządkowane 
będą kolejne parki podworskie. Zainte
resowanie tymi działaniami wyraziły już 

Program „Zielone Podkarpacie” zo
stanie zakończony w sierpniu 2009 r. 
Efektem półtorarocznych prac będzie 
m.in. wzorcowa ścieżka kulturowo-przy
rodnicza oraz specjalny portal interneto
wy, gdzie pod adresem: www.zielonepod- 
karpacie.pl będzie można znaleźć wszyst
ko, co wiąże się z przyrodą regionu. 
Portal będzie pierwszym tego typu woje
wódzkim serwisem poświęconym ochro
nie przyrody i dziedzictwa kulturowego. 
Oprócz wyczerpujących informacji znaj
dzie się na nim 16 filmów o rezerwatach, 
ogrodach i parkach podworskich oraz 
o obszarach chronionych Podkarpacia.

Projekt „Zielone Podkarpacie” re
alizuje Stowarzyszenie „Pro Carpathia” 
z Rzeszowa dzięki wsparciu udzielonemu 
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finan
sowego, a także ze środków budżetu RP 
w ramach Funduszu dla Organizacji Po
zarządowych.

Krzysztof Zieliński

Chętni do udziału w programie: samorzą
dy, instytucje oraz właściciele prywatni, na 
których terenach znajdują się parki podwor
skie, proszeni są o kontakt ze Stowarzysze
niem „Pro Carpathia”, tel. 017 852 85 26, 
e-mail: info@procarpathia. pl
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Przykład katowickiego 
modernizmu

Nawiązując do artykułu o ar
chitekturze Katowic powstałej 
w okresie międzywojennym („Spo

tkania z Zabytkami”, nr 2,2009, ss. 
3-6), uzupełniam go informacją 
o budynku mieszkalnym przy ul. 
PCK 10. Został on zlokalizowany 
na posesji przylegającej do ulic 
PCK i Curie-Sklodowskiej. Jego 
realizacja nastąpiła tuż przed sa
mym wybuchem drugiej wojny 
światowej, w latach 1938-1939.

od strony wewnętrznej są dużo 
skromniejsze. Budynek wykona
ny jest w konstrukcji murowanej 
z użyciem elementów żelbeto
wych. Ośrodek rozplanowania 
wewnętrznego stanowi klatka 
schodowa z pionem windowym. 
Z każdego podestu piętrowego 
dostępne są trzy lokale mieszkal
ne. Zarówno zewnętrzne, jak i we
wnętrzne wykończenie obiektu 
odznaczało się wysoką jakością

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

1. 2. Elewacja budynku od strony ul. PCK (1) 
oraz wejście do budynku (2)

i, co ważne, zachowało się w pra-
Autorem projektu byt miejscowy 
architekt Stanisław Gruszka - ab
solwent Politechniki Lwowskiej. 
Projektant nawiązał do już wcze
śniej wzniesionych okolicznych 
domów. Starannie opracowana 
strona zewnętrzna budynku ma 
formę zaokrąglonego narożnika. 
W elewacjach dominują poziome, 
jasne pasy pól podokiennych, 
umieszczone na ciemnym tle po
zostałych ścian parteru i pięter. 
Zastosowane w tynku kwadrato
we podziały w ciemnych partiach 
imitują okładzinę kamienną. Wej
ście do budynku zaakcentowane 
jest zaokrągloną wnęką. Elewacje 

wie pierwotnym stanie. Oprócz 
lokali mieszkalnych w budynku 
zaprojektowano pomieszczenia 
obsługowe, takie jak pralnia, ko
tłownia, maszynownia dźwigu, 
a nawet schron.

Utrzymany w dobrym stanie 
budynek mieszkalny przy ul. PCK 
10 w 2005 r. został wpisany do 
rejestru zabytków. Jednocześnie 
mimo upływu siedemdziesięciu lat 
od wybudowania jego architektu
ra prawie się nie zdezaktualizowa
ła i stanowi jeden z ciekawszych 
przykładów modernizmu z okresu 
międzywojennego.

Stanisław Grzelachowski

Oberża muzealna
Ocalenie dziedzictwa kulturo

wego od zapomnienia stano
wi misję powstałej w 1995 r. Fun

dacji „Zamek Chudów". Dzięki jej 
działalności zamek w Chudowie 
na Górnym Śląsku odzyskuje 
dawną świetność, stając się jed
nocześnie ważnym ośrodkiem 
imprez historycznych, kultural
nych i rozrywkowych. W odbudo

wyposażenia wnętrza zostały 
pieczołowicie dobrane przez hi
storyków i archeologów. Zacho
wano m.in. elementy dawnego 
pieca chlebowego, znalezio
nego w trakcie prac archeolo
gicznych. W „Oberży pod św. 
Jerzym” znajduje się ponadto 
jedyny w Polsce czynny późno
średniowieczny piec kaflowy, 

„Oberża pod św. Jerzym” w Chudowiewanej wieży mieści się muzeum, 
prezentujące zabytki pochodzące 
z badań archeologicznych zam
ku. Obecnie Fundacja jest także 
właścicielem wieży książęcej 
w Siedlęcinie, zamku w Owieśnie, 
pałacu i klasztoru w Wierzbnej, 
a ostatnio - w grudniu 2008 r. - 
z jej inicjatywy została otwarta 
w Chudowie pierwsza w Polsce 
oberża muzealna.

„Oberżę pod św. Jerzym” - 
taką otrzymała nazwę - zloka
lizowano w budynku dawnego 
browaru, wiernie odtworzonym 
na podstawie dziewiętnasto
wiecznych fotografii oraz wyko
palisk archeologicznych prowa
dzonych w Chudowie w latach 
2003-2004. Wszystkie elementy 

zbudowany według wzorów od
nalezionych na zamku w Chu
dowie. Kafle tego pieca zostały 
wykonane przez pracowników 
Fundacji w specjalnie stworzonej 
pracowni ceramicznej. Motywy 
ikonograficzne wielu kafli nawią
zują do postaci św. Jerzego.

Stroje kelnerów w oberży wzo
rowane są na ubiorach przed
stawionych w malarstwie Piotra 
Bruegla, jadłospis ułożony na 
podstawie starych przepisów 
i receptur, a zastawa i szkło wy
konane na zamówienie według 
historycznych wzorów i technik 
przez najlepszych rzemieślników 
w Europie.

Spotkanie z książką
PRZEWODNIKI DLA DZIECI

W 2008 r. Muzeum Narodowe w Krakowie zdobyto już po raz drugi certyfikat 
Miejsca Przyjaznego Maluchom w III edycji konkursu pod takim tytułem. Orga
nizowane są tu od lat lekcje muzealne, warsztaty plastyczne i wydawane specjalne 

książeczki - przewodniki dla najmłodszych z cyklu Historie i sztuczki, czyli wprawki 
z historii sztuki (krakowska placówka była prekursorem przygotowywania cyklu mu
zealnych przewodników książkowych dla młodych widzów). Publikacje te pozwalają 
usystematyzować wiedzę, są też doskonałym narzędziem 
jej popularyzowania poprzez prezentowanie dorobku po
szczególnych artystów, często są poświęcone wybranym 
zagadnieniom bądź stanowią minikatalogi muzealnych 
wystaw. Wydawnictwa te byty już omawiane na lamach 
„Spotkań z Zabytkami" (nr 6, 2006), teraz chcemy zwrócić 
uwagę na dwie kolejne pozycje z cyklu.

Pierwsza, autorstwa Agnieszki Gacek, wydana w 2007 r. 
(obchodzonym jako rok Karola Szymanowskiego), przy
bliża sylwetkę kompozytora. Historia jego życia przedsta
wiona została w formie gawędy (historyjka o trudnościach 
młodego Karola z wymową litery „r" spełni funkcję wycho
wawczą!). Specyfikę warsztatu pracy Szymanowskiego 
poznajemy m.in. poprzez odgadywanie nazw przedsta

wionych na zdjęciach instrumentów. Z publikacji dowiadujemy się o historii „Atmy” 
(willi zakopiańskiej będącej jego domem) i przyjaźni Szymanowskiego z góralami 
(która zaowocowała skomponowaniem baletu Harnasie). Nazwy dziel stworzonych 
przez Szymanowskiego czytelnicy utrwalą rozwiązując krzyżówkę.

Księżniczka malarstwa polskiego - to tytuł drugiej książeczki, napisanej przez 
Agnieszkę Kwiatkowską, wydanej w ubiegłym roku, towarzyszącej wystawie twór

czości Zofii Stryjeńskiej w krakowskim Muzeum Narodo
wym. Na czytelnika czekają liczne atrakcje: może pobawić 
się w malarkę, co umożliwiają mu zadania pokolorowania 
szkiców do obrazów Stryjeńskiej (reprodukcje oryginałów 
pozwalają na konfrontację własnego dzieła z pracą ar
tystki), odgadnąć nazwy płócien na podstawie przedsta
wionych fragmentów, wykonać zabawkę smoka, na wzór 
słynnego projektu Stryjeńskiej, opisać tańce polskie, które 
malowała artystka. Liczne rebusy, gry i krzyżówki pozwa
lają zapamiętać poznane wiadomości.

Publikacje te, będące doskonalą alternatywą dla go
dzin spędzanych przez dzieci i młodzież przed monitorem 
komputera, można nabyć w sklepiku muzealnym. Każda 
kosztuje 8 zt.
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Z kryminalnej kroniki

Zbrodnia w Tower
Twierdza Tower nad Tamizą od wieków byta mieszkaniem, wię

zieniem oraz miejscem kaźni - wyłącznie dla arystokratów, Byta 
też wielokrotnie miejscem zbrodni. Do wyjątkowo odrażających 

należy słynne zabójstwo małoletnich synów króla Edwarda IV - dwu
nastoletniego władcy Edwarda V (ur. 1470 r.) i jego dziewięciolet
niego brata Ryszarda, księcia Yorku (ur. 1473 r.). Mord miał miejsce 
6 lipca 1483 r. (wymieniany jest również wrzesień) w Krwawej Basz
cie (Bloody Tower), a wiąże się go, nie bez podstaw, z osobą księ
cia Ryszarda z Gloucester, późniejszego osławionego Ryszarda III, 
rodzonego stryja i opiekuna młodych książąt po przedwczesnej 
śmierci ich ojca, Edwarda IV, która nastąpiła 9 kwietnia 
1483 r.

Książę Ryszard otrzymał tytuł protektora królestwa 
i władzę, którą sprawował w imieniu małoletniego Edwar
da V, ale to mu nie wystarczało. Błyskawicznie dokonał 
zamachu stanu. Rozprawiwszy się najpierw z krewnymi 
matki Edwarda (a swojej bratowej), Elżbiety Woodville, 
uwięził obu bratanków w Tower, po czym około 10 czerw
ca tego roku ogłosił ich za pochodzących z nieślubnego 
związku pod pretekstem, iż potajemnie zawarte małżeń
stwo jego brata było nieważne. Parlament potwierdził tę 
decyzję i zamiast koronować Edwarda V ogłosił Glouce- 
stera królem jako Ryszarda III. Jego małoletnich bratan
ków widziano po raz ostatni w lipcu 1483 r., bawiących 
się w ogrodzie twierdzy, po czym obaj zniknęli bez śladu, 
a w kraju i za granicą rozeszły się plotki, iż „królewiątka" 
nie żyją.

Sir Thomas More w swojej History of the reign of Ri
chard III (1513) pisał, iż Ryszard III krótko po swojej koro
nacji wystał do komendanta Tower, sir Roberta Bracken- 
bury’ego, posłańca z rozkazem zamordowania książąt. 
Brackenbury odmówił, zatem świeżo upieczony król wystał 
tam jednego ze swych popleczników, sir Jamesa Tyrella, 
któremu „na jedną noc” udało się wydębić od rzeczonego 
komendanta klucze do pomieszczeń, w których przebywali 
synowie Edwarda IV. A potem „sir James Tyrell postanowi! 
zabić ich w łóżkach - opisywał More. Rozkaz wydaf Mile
sowi Forestowi, jednemu z czterech strażników, który miał 
na swoim koncie niejeden mord. Do pomocy przydzielił mu
Johna Doghtona, własnego koniuszego, dużego i silnego mężczyznę 
[...]. Miles Forest i John Doghton weszli o północy do pomieszczenia, 
kiedy [...] dzieci leżały w łóżkach. Zawinęli je w ubrania i z ogromną 
siłą przyciskali pierzynami i poduszkami ich głowy, tak długo, dopóki 
nie udusili ich". Aby ukryć ciała, Tyrell kazał mordercom „pochować je 
u podnóża schodów pod wielką stertą kamieni".

W 1674 r., za panowania Karola II Stuarta, robotnicy, zrywając 
podłogi na klatce schodowej zamku - twierdzy Tower, znaleźli zako
paną na głębokość 3 m drewnianą skrzynię. Zawierała ona szkielety 
dwojga dzieci. Karol II zażądał zbadania szczątków i doszedł do 
wniosku, że są to zaginieni książęta. Pochowano ich z honorami 
w opactwie Westminster w zaprojektowanym przez Christophera 
Wrena marmurowym sarkofagu.

W 1933 r. grupa badaczy pod kierunkiem patologa prof. Wil
liama Wrighta i stomatologa dra Georga Northcrofta ekshumowała 
i nowoczesnymi metodami przebadała szczątki. Pomimo, iż oka
zały się one już niekompletne, można je było zidentyfikować jako 
szkielety dwojga dzieci w wieku około 10 i 12 lat; stwierdzono przy 
tym, że starszy chłopiec, czyli Edward V, cierpiał na ciężkie zapale
nie żuchwy.

Okrutne zabójstwo „książątek z Tower” zainteresowało dzie
więtnastowiecznych malarzy. Prerafaelita John Millais (1829-1896) 
namalował ich stojących na tle mrocznych schodów i kurczowo trzy
mających się za ręce; Paul Delaroche (1797- 1856) uwiecznił mo
ment upiornego oczekiwania przycupniętych na łożu, strwożonych 

braci na swych morderców; Ferdinand Theodor Hildebrandt (1804- 
-1874) uchwycił z kolei samą chwilę zbrodni, dokonanej na śpiących 
chłopcach. To ostatnie płótno, sygnowane „Th. Hildebrandt 1835", 
warte jest większej uwagi, ponieważ zamówił je u artysty w Dussel
dorfie 25 stycznia owego roku Atanazy Raczyński. Dzieło, zakupione 
2 maja 1836 r. za kwotę 566 talarów (równowartość 100 frydrychsdo- 
rów), ozdobiło galerię Raczyńskiego w Poznaniu i znajduje się tam 
do dziś. Hildebrandt wykonał wtedy - poprzedzone szkicem barw
nym z 1834 r. - dwie repliki; drugie płótno, większe, niemal identycz
ne w kompozycji, jest przechowywane w Kunstmuseum w Dussel-

(w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)

dorfie. W 1837 r. artysta sporządził trzecią wersję dzieła, wielkości 
identycznej jak obraz poznański, dla księcia Augusta pruskiego (od 
1856 r. w zbiorach Mathilde von Waldenburg, potem sprzedany na 
aukcji w Berlinie w 1889 r.). Inspirując się Szekspirowskim dramatem 
Król Ryszard III (akt IV, scena 3), stworzył teatralną aranżację „żywe
go obrazu”, o kontemplacyjnym nastroju i drobiazgowym sposobie 
malowania. Do głowy mordercy o jasnych włosach pozował ma
larz Jacob Becker, a do postaci śpiącego Edwarda V (na obrazie 
po lewej stronie) - późniejszy malarz, portrecista Willy Hamacher. 
Warto dodać, iż niemal równocześnie w Dusseldorfie powstał obraz 
o identycznej tematyce autorstwa Franza Nadorpa.

Opisane dzieło Hildebrandta wiernie skopiował berliński gra
fik Friedrich Jentzen (1804-1875), pracujący na usługach dynastii 
Hohenzollernów i specjalizujący się w technice litografii, w której 
utrwalał portrety i sceny historyczne oraz obrazy dawnych mistrzów. 
Litografia Jentzena, odbita w Królewskim Litograficznym Instytucie 
w Berlinie, pochodzi z kolekcji Potockich z Wilanowa.

Hanna Widacka

Friedrich Jentzen według obrazu Ferdinanda Theodora Hildebrandta, 
„Zabójstwo synów króla Edwarda IV”, litografia, po 1835 r.
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NAŚWIETLANIE RZEŹBY LWOWSKIEJ

Adam Bochnak (1899-1974), historyk sztuki związany z Uniwersyte
tem Jagiellońskim i Polską Akademią Umiejętności, muzealnik, wi
cedyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, dyrektor Muzeum 

Narodowego w Krakowie, badacz sztuki baroku i rzemiosła artystycz
nego, szczególnie pasjonował się fotografowaniem zabytków. Zbiór 
wykonanych przez niego zdjęć stal się bazą cennej dokumentacji. 
Początkowo fotografował zabytki Krakowa i Małopolski, województw 
południowo-wschodnich, później dotarł do Lwowa i jego okolic, 

województw stanisławowskiego 
i tarnopolskiego. Zafascynowany 
rzeźbą lwowską XVIII w. uwiecznił 
w obiektywie m in. figury z kościo
łów Lwowa, Przemyśla, Hodowi- 
cy, Buczacza, Dukli i Tarnopola. 
Fotografie wykonane w latach 
1920-1925 opublikował w książce 
Ze studiów nad lwowską rzeźbą 
w epoce rokoka (Kraków 1931), 
natomiast zbiór negatywów (nie
stety, nie cały - niektóre zaginęły, 
inne spłonęły w 1939 r.) przekazał 
do Instytutu Sztuki PAN w Warsza
wie, gdzie, pieczołowicie przecho
wywany, zajął należne mu miejsce. 
Znajdująca się tu kolekcja fotogra
fii Adama Bochnaka liczy około 
1440 negatywów i 450 pozytywów.

Niewielka część zdjęć powojennych znajduje się też w zbiorach Zam
ku Królewskiego na Wawelu i w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Wielkoformatowe szklane klisze - kruche i jednocześnie ciężkie, 
były znane wąskiej grupie naukowców. Nowoczesne techniki kompu
terowe, umożliwiające skanowanie szklanych negatywów, pozwoliły 
udostępnić zdjęcia na wystawie, zorganizowanej w 2008 r. w Instytucie 
Sztuki PAN w Warszawie pod tytułem „Adam Bochnak. Naświetlanie 
rzeźby lwowskiej", której dopełnieniem stał się katalog pod redakcją 
autorów ekspozycji Piotra Jacka Jamskiego i Andrzeja Betleja (wcze
śniej o wystawie informował folder Adam Bochnak i badania nad lwow
ską rzeźbą rokokową, przygotowany również przez historyków sztuki 
z Warszawy i Krakowa).

Użycie w tytule wystawy określenia „naświetlanie" rzeźby lwowskiej 
tak tłumaczy w eseju otwierającym katalog Piotr Jacek Jamski: „[...] 
dotyczy obu dziedzin, jakimi zajmował się Pan Profesor. To on często 
z pionierskich «furmankowych» wypraw przywozi! do Krakowa naświe
tlone negatywy i wprowadza! je w obieg naukowy. Również On jako 
pierwszy próbował nazwać, opisać i zrozumieć, czyli "wyświetlić* owo 
do dziś frapujące zjawisko w kulturze Rzeczypospolitej”. Piotr J. Jamski 
ciekawie opisuje warsztat pracy i warunki, w jakich wówczas przyszło 
robić zdjęcia; dla współczesnego fotografa brzmi to jak anegdota. 
W publikacji oprócz wzruszających i bardzo osobistych wspomnień 
o Adamie Bochnaku, napisanych przez Adama Małkiewicza i Jerzego 
T. Petrusa, zamieszczone są również eseje Andrzeja Betleja (Adama 
Bochnaka studia nad lwowską rzeźbą epoki rokoka) i Jakuba Sito (Ro
kokowa rzeźba lwowska. Zarys problematyki) Wszystkie teksty zostały 
opublikowane wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Do zreprodukowania w katalogu wybrano 118 fotografii wykona
nych ze szklanych negatywów. Artyzm zdjęć Adama Bochnaka choć 
w części przybliża kilka z nich zamieszczonych na s. IV okładki w tym 
numerze pisma, a czytelnicy, którzy nie widzieli wystawy, będą mogli 
podziwiać kunszt fotografa, gdy kupią katalog (cena: 40 zł) w Insty
tucie Sztuki PAN. Fotografie i eseje z katalogu dostępne są też na 
stronach internetowych www.zabytki.pl.

Wystawa prezentowana była w ubiegłym roku również w Collegium 
Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie gości ją Lwowska Gale
ria Obrazów, a w przyszłości będzie eksponowana na Ukrainie.

Warto dodać, że takich archiwalnych fotografii wykonanych 
ze szklanych negatywów, dokumentujących prace wielu bardziej 
i mniej znanych autorów, jest w zbiorach IS PAN ponad 10 tys. Szkoda, 
że tak rzadko można je oglądać.
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Zabytki i prawo

UNESCO
na straży podwodnego 

dziedzictwa kultury

Podwodne dziedzictwo kul
tury jest fascynujące z wie
lu względów. Znajduje się w za

dziwiającym otoczeniu, jakim 
jest morska głębina. Pozostaje 
w ścisłym związku ze szcze
gólnym kontekstem historycz
nym, traktuje często o ludzkiej 
tragedii. Pozwala przez to na 
metafizyczne zetknięcie się 
z czasem zatrzymanym, ostat
nimi chwilami tak dla statku, jak 
i przede wszystkim jego załogi. 
I w końcu poszukiwanie samo 
w sobie jest niezwykłą przygo
dą, zwłaszcza gdy zakończone 
zostaje sukcesem w postaci 
odnalezienia czegoś, czego 
nikt wcześniej nie odnalazł. 
Należy przy tym wszystkim pa
miętać także o moralnym wy
miarze problemu, gdyż prze
cież bardzo często w wypadku 
podwodnego dziedzictwa kul
turowego mamy do czynienia 
z podwodnymi cmentarzami, 
gdzie znajdują się szczątki 
ludzkie. Podwodne dziedzic
two kultury jest nad wyraz 
zróżnicowane i bardzo bogate. 
Jak szacuje UNESCO, na dnie 
mórz i oceanów znajduje się 
przeszło trzy miliony wraków.

Do głównych zagrożeń 
w stosunku do tego dziedzic
twa należą: nielegalna eksplo
racja przez tzw. poszukiwaczy 
skarbów oraz zniszczenie wy
nikające z upływu czasu i bra
ku konserwacji (zob.: W. Pty- 
waczewski, Grabież i niszcze
nie podwodnego dziedzictwa 
kultury, „Prokuratura i Prawo", 
nr 2, 2008, s. 24 i n.). Niele
galna eksploracja wraków jest 
dla wielu osób intratnym za
jęciem przynoszącym bardzo 
wysokie zyski. Wzrasta przy 
tym dostępność dziedzictwa 
zatopionego, a nowoczesna 
technika pomaga w eksploracji 
dna morskiego.

W związku z powyższym 
UNESCO postuluje wpro
wadzanie systemów kontro
li obiektów i ich strzeżenia.

Z drugiej strony konieczne jest 
wypracowanie systemu udo
stępniania dziedzictwa pod
wodnego. Chodzi o udostęp
nienie poszczególnych obiek
tów podwodnym turystom oraz 
umożliwienie, co jest nawet 
ważniejsze, prowadzenia ba
dań naukowych tych obiektów. 
Mamy więc tu do czynienia 
ze szczególnym działem ar
cheologii, określanym mianem 
archeologii podwodnej. Ważne 
jest zatem oddzielenie moty
wów i celów zarobkowych od 
badawczo-naukowych. W wie
lu punktach pojawia się tu ana
logia do archeologii lądowej, 
gdzie od lat trwa spór między 
archeologami a tzw. poszu
kiwaczami skarbów. Ten sam 
spór przenosi się pod wodę.

Jako szczególne propozy
cje zabezpieczania najcenniej
szych obiektów należących do 
podwodnego dziedzictwa kul
turowego UNESCO postuluje: 
a) używanie boi-sonarów, dzia
łających na zasadzie alarmu, 
kiedy bez uzyskania stosownej 
zgody statek czy łódź wpłyną 
na chroniony teren, b) alarm 
taki ma wówczas monitorować 
zdarzenie i informować o nim 
właściwe organa państwowe, 
które mogą podjąć stosowną 
interwencję, c) instalowanie 
metalowych skrzyń lub worków 
z piaskiem w celu zabezpiecze
nia obiektów przed grabieżą lub 
przypadkowymi zniszczeniami, 
np. w czasie zrzucania kotwicy.

Ważne jest również spo
łeczne udostępnianie i wyko
rzystywanie podwodnego dzie
dzictwa kultury. Może być ono 
udostępniane w muzeach na 
lądzie, w takich placówkach, 
jak np. Centralne Muzeum 
Morskie w Gdańsku, Vasa Mu
seum w Szwecji, Bodrum Mu
seum w Turcji, lub pod wodą, 
tak aby poszczególne obiekty 
nie były wyjęte z kontekstu, 
w jakim zostały odnalezione, 
jak np. w wypadku Aleksandrii
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w Egipcie (m.in. zatopiony na 
głębokości 6-8 m p.p.m. Pałac 
Kleopatry).

Stosunkowo nowym na
rzędziem międzynarodowego 
prawa publicznego w dzie
dzinie ochrony podwodnego 
dziedzictwa kultury jest „Kon
wencja o ochronie podwodne
go dziedzictwa kulturowego”, 
przyjęta w Paryżu 2 listopada 
2001 r., podczas 31. sesji Kon
ferencji Generalnej UNESCO, 
która odbyta się w Paryżu 
w dniach od 15 październi
ka do 3 listopada 2001 r. Zo
stała ona ratyfikowana przez 
dwadzieścia państw i weszła 
w życie 2 stycznia 2009 r. Pol
ska, jak na razie, jej nie ratyfi
kowała, ale biorąc pod uwagę 
znaczenie oraz zakres spraw 
uregulowanych w tym doku
mencie, wydaje się, że będzie 
on musiat być włączony do na
szego systemu prawnego.

Konwencja UNESCO z 2001 r. 
ma na celu bardziej efek
tywną ochronę podwodnych 
wraków i ruin. Opiera się na 
czterech głównych zasadach: 
1) zobowiązaniu do ochrony 
podwodnego dziedzictwa kul
tury; 2) ochronie in situ, czyli 
pod wodą, w miejscu, gdzie 
dane obiekty się znajdują;
3) zakazie eksploracji pod
wodnego dziedzictwa kultury 
w celach ekonomicznych oraz
4) współpracy między państwa
mi w celu ochrony podwodne
go dziedzictwa, promocji pod
wodnej archeologii i rozwijania 
społecznej świadomości wagi 
i konieczności ochrony tego 
dziedzictwa. Konwencja nie 
rozstrzyga jednak spraw zwią
zanych z własnością podwod
nego dziedzictwa kultury, jak 
też podnoszonych w stosunku 
do niego roszczeń oraz nie 
ingeruje w suwerenność po
szczególnych państw.

Główne założenia konwen
cji, przedstawione w preambu
le, przyjmują, że państwa-strony 
uznają podwodne dziedzictwo 
kulturowe za integralną część 
kulturowego dziedzictwa ludz
kości oraz za niezwykle ważny 
element historii narodów oraz 
relacji między nimi, mają świa
domość potrzeby jego ochro
ny oraz, że odpowiedzialność 
za tę ochronę spoczywa na 
wszystkich państwach. W pre
ambule stwierdzono także, że 
podwodne dziedzictwo kultury

Jeden ze sposobów 
zabezpieczania obiektów 
podwodnego dziedzictwa 
kulturowego

(fot. pochodzi ze stron 
internetowych UNESCO)

jest zagrożone na skutek po
dejmowania nieuprawnionych 
działań, narażone jest na ko
mercyjną eksploatację i nie
legalne wydobycie. Państwa- 
-strony konwencji wyrażają 
przekonanie, że dla zapewnie
nia ochrony i zachowania tego 
dziedzictwa niezbędna jest 
współpraca międzynarodowa, 
a także współpraca pomiędzy 
instytucjami naukowymi, orga
nizacjami, stowarzyszeniami, 
archeologami i nurkami.

Artykuł 1 konwencji definiuje 
przedmiot ochrony i precyzuje, 
że podwodnym dziedzictwem 
kulturowym są wszelkie ślady 
ludzkiej egzystencji, mające 
kulturalny, historyczny lub ar
cheologiczny charakter, które 
znajdowały się częściowo lub 
całkowicie, okresowo lub trwa
le pod wodą, przez co najmniej 
sto lat, a w szczególności: 
miejsca, struktury, budynki, 
pozostałości oraz szczątki 
ludzkie wraz z ich archeolo
gicznym i naturalnym środo
wiskiem (kontekstem); statki, 
samoloty, inne pojazdy lub 
każda ich część, ich ładunek 
lub inna zawartość wraz z ich 

archeologicznym i naturalnym 
środowiskiem (kontekstem); 
obiekty o charakterze prehisto
rycznym. Z definicji wyłączone 
natomiast zostały rurociągi 
i kable położone na dnie morza 
oraz nadal używane instalacje. 
Jak widać z przedstawionej 
definicji, przedmiotem ochrony 
są przede wszystkim zatopio
ne ruiny dawnych budowli oraz 
różnego rodzaju wraki okrętów, 
statków, samolotów.

Zawarte w artykule 2 kon
wencji cele powinny być re
alizowane przy współpracy 
wszystkich państw sygnatariu
szy, które zobowiązują się do 
podjęcia wszelkich możliwych 
środków, zgodnych z konwen
cją oraz prawem międzynaro
dowym, niezbędnych do ochro
ny podwodnego dziedzictwa 
kulturowego. Państwa-strony 
zobowiązują się także do na
leżytej konserwacji oraz prze
chowywania już wydobytego 
dziedzictwa w taki sposób, aby 
mogło ono jak najdłużej zostać 
zachowane, a także do oka
zywania szacunku szczątkom 
ludzkim znajdującym się na ob
szarach morskich. Zabroniona 
jest komercyjna eksploatacja 
podwodnego dziedzictwa, ale 
dozwolony, a nawet wskazany 
jest nieinwazyjny dostęp do 
tych dóbr w celu kształtowania 
powszechnej świadomości.

Do konwencji załączony 
został aneks, który szczegóło

wo reguluje kwestie związane 
z podejmowaniem działalności 
nakierowanej na podwodne 
dziedzictwo kulturowe.

Miejmy nadzieję, że wkrótce 
rząd polski podejmie działania 
mające na celu przygotowa
nie, ratyfikację oraz implemen
tację „Konwencji o ochronie 
podwodnego dziedzictwa 
kulturowego". Zwłaszcza, że 
nie zawiera ona postanowień, 
co do których można było
by się obawiać, iż Polska nie 
będzie mogła ich realizować. 
Oczywiście z punktu widzenia 
liczby wraków na dnie Bałty
ku, szczególnie na polskich 
wodach terytorialnych, budzić 
może pewne wątpliwości ko
nieczność wdrażania systemu 
ich ochrony; system ten winien 
być uzależniony od wartości 
danego obiektu, tak aby chro
nić te najcenniejsze. Nadą
żając za nowymi regulacjami 
prawno-międzynarodowymi, 
powinniśmy podejmować wy
zwanie sprostania postano
wieniom nowo powstających, 
ważnych konwencji, w tym 
wypadku konwencji służącej 
ochronie podwodnego dzie
dzictwa ludzkości.

Kamil Zeidler

Szerzej na temat konwencji zob.: 
Patrick J. O'Keefe, Shipwrecked Herit
age. A Commentary on the UNESCO 
Convention on Underwater Cultural 
Heritage, Leicester 2002.
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pomagamy licytować 
na aukcjach dzieł sztuki 

doradzamy i wyszukujemy

aukcje@artinfo.pl
022 818 94 68

poszukujemy obiektów 
na aukcjach dzieł sztuki i w ofertach galerii 

wystarczy zgłosić nam, jakimi obiektami 
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MONOGRAFIA JANA SZCZEPKOWSKIEGO

\ Ą/opracowaniach historii współczesnej rzeźby próżno szukać opisu twór- 
Wczości Jana Szczepkowskiego (1878-1964), okazała się zbyt mało 
nowoczesna. Dorobek rzeźbiarza powstały w okresie międzywojennym też 
musiat długo czekać na odkrycie i zbadanie. Dwie monografie artysty (Jerzy 
Warchatowski, Jan Szczepkowski. Snycerz i rzeźbiarz, Warszawa 1932 oraz 
Joanna Szczepińska, Jan Szczepkowski, Warszawa 1957) nie wyczerpały 
analizy wszystkich kierunków jego twórczości. Publikacje dotyczące polskiej 
sztuki dekoracyjnej ukazywały natomiast Szczepkowskiego jako jednego 
z czołowych twórców rzeźby okresu polskiego art deco, a przecież artysta ten, 
jako architekt i urbanista, projektował wnętrza, obiekty rzemiosła artystyczne
go i cmentarze wojskowe, próbował sil także jako rysownik. Powierzchowne 

traktowanie dorobku Szczepkowskiego powo
dowało, że mylnie przypisywano mu podobne 
stylistycznie rzeźby, powstałe w kręgu zako
piańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego; takie 
pomyłki do dziś zdarzają się w inwentarzach 
muzealnych i katalogach domów aukcyjnych.

W 2008 r. ukazała się kolejna, obszerna mo
nografia, napisana przez historyka sztuki Kata
rzynę Chrudzimską-Uherę (Jan Szczepkowski. 
Życie i twórczość), wydana przez Urząd Miejski 
w Milanówku. „Historia sztuki pisana jest jako 
historia malarstwa. Rzeźba pozostaje dziedziną 
drugoplanową, cieszącą się mniejszym zainte
resowaniem badaczy, miłośników i kolekcjone
rów" - pisze we wstępie do publikacji Katarzyna 
Chrudzimska-Uhera. Może dlatego twórczości

Szczepkowskiego towarzyszyło nikle zainteresowanie, a na jej ocenach ciążą 
mylące schematy. Omawiana tu książka stanowi udaną próbę zweryfikowa
nia wiedzy na temat artysty i jego dorobku. Autorka wykorzystała niezbadane 
dotychczas materiały archiwalne, wizje i projekty rzeźbiarskie, aby ukazać 
nieznane aspekty aktywności Szczepkowskiego.

W pierwszej części monografii ukazane zostało życie i twórczość rzeź
biarza od czasów edukacji i początkowych prac, przez działalność w latach 
pierwszej wojny światowej (do tej pory nieopisaną), w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, w latach drugiej wojny światowej i okresie powojennym. 
Każdy rozdział podzielony został na dwa podrozdziały: najpierw przedstawio
no życie rodzinne i zawodowe w danym okresie, potem poddano analizie po
wstałe w tym czasie dzieła. Podstawowe daty z życia prywatnego i zawodo
wego artysty zestawione zostały w kalendarium. Drugą część książki stanowi 
obszerny katalog prac Szczepkowskiego; są tu reprodukcje rzeźb sakralnych, 
sepulkralnych, dekoracji architektonicznych, rzeźb pomnikowych, figuralnych 
i portretowych, projekty wystroju wnętrz, ceramika i medale, szkice architek
toniczne, projekty cmentarzy wojskowych. W aneksach zamieszczono wykaz 
wystaw prac Jana Szczepkowskiego w latach 1903-1995 oraz przedstawiono 
udział artysty w jury konkursowych w latach 1905-1959.

Publikacja wydana została przez Urząd Miejski w Milanówku; Szczepkow
ski był związany z tym miastem, mieszkał tu po wojnie w willi „Waleria”, gdzie 
teraz powstaje muzeum artysty.

Książki nie można kupić, dostępna jest w czytelniach większych bibliotek.

OBCHODY ROKU WOJCIECHA KORFANTEGO 
W MUZEUM ŚLĄSKIM W KATOWICACH

Muzeum Śląskie inauguruje obchody roku Wojciecha 
Korfantego akcją gromadzenia pamiątek po wielkim 
Ślązaku, w szczególności fotografii, dokumentów pisa
nych, pamiątek rzeczowych.

Za zgodą właścicieli oryginały lub ich kopie będą pokazane na wy
stawie poświęconej Wojciechowi Korfantemu w Muzeum Śląskim 
w Katowicach, która będzie eksponowana od czerwca do sierpnia 
2009 r.

Liczymy na żywy odzew nie tylko mieszkańców Śląska. Dzięki po
zyskanym pamiątkom wzbogacimy wiedzę o jednej z najciekaw
szych postaci historycznych naszych czasów, która odegrała tak 
ważną rolę w dziejach regionu i trwale wpisała się w historię Polski 
XX w.

Kontakt z pracownikami Działu Dokumentacji Mechanicznej i Dzia
łu Historii Muzeum: codziennie od 8-15.30 oprócz sobót i niedziel 
lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 
Tel. (032) 2 595 661-3 w. 359 i 386.
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Szanowna Redakcjo „Spotkań z Zabytkami"!

Po przeczytaniu grudniowego numeru pisma chcialam odnieść 
się do listu pana Piotra Pietrzaka, który wyrazi! swe ubolewanie 
dotyczące złych godzin otwarcia polskich muzeów. Rzeczywistość 
jest jednak inna. Na przykład poznańskie Muzeum Narodowe od 
listopada ubiegłego roku wprowadziło we wszystkich oddziałach 
miejscowych nowe godziny otwarcia, gdzie m.in. w piątki muzeum 
można odwiedzać od 12.00 do 21.00, natomiast w soboty i nie
dziele od 11.00 do 18.00. Co więcej, to właśnie w piątki i soboty 
(jest to zarazem dzień bezpłatnego wstępu do poznańskiej „świą
tyni sztuki") odbywa się wiele zajęć, wykładów, koncertów, które 
mają na celu oswajanie zainteresowanych ze sztuką oraz prezen
tację muzealnych zbiorów. W pozostałe dni muzeum jest otwarte 
co prawda od 9.00 do 15.00, jednakże są to najlepsze godziny dla 
prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami

Adriana Podmostko-Ktos
Galeria Sztuki Polskiej XVI-XVIII w. Muzeum Narodowego w Poznaniu

Szanowna Redakcjo!

Nawiązując do informacji „Pamiętając polskich grobach’ Krzysztofa 
Zielińskiego („Spotkania z Zabytkami", nr 1, 2009) chciatem dodać 
kilka faktów.

Z inicjatywą restauracji grobowca rodziny Makarewiczów na 
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w którym pochowany jest 
m.in. wybitny profesor prawa i senator II Rzeczypospolitej Romuald 
Makarewicz, zwróciła się kilka lat temu b. Marszalek Senatu 
prof. Alicja Grześkowiak do prof. Andrzeja Stelmachowskiego, 
również prawnika, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", 
z prośbą o pomoc finansową i organizacyjną. Sprawą zajął się 
Ośrodek dis Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska", kierowany przez prof. Ryszarda Bykowskiego. 
Skromne fundusze, zbierane w kraju przez prawników, oraz brak 
początkowo odzewu ze strony Kancelarii Senatu, przesuwały termi
ny podjęcia zabiegów konserwatorskich.

Dopiero w drugiej połowie 2007 r. Kancelaria Senatu zapro
ponowała niezbędne fundusze na ten cel. Jednak podjęcie prac 
w tym terminie było niemożliwe ze względów organizacyjnych, 
trwał bowiem w pełni sezon prac konserwatorskich i skompleto
wanie odpowiedniego zespołu było nierealne, a także uzyskanie 
niezbędnych zezwoleń ze strony ukraińskiej.

Następny 2008 r. okazat się przełomowy w ratowaniu grobowców 
i pomników nagrobnych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. 
Stato się to dzięki protokołowi podpisanemu w grudniu 2007 r. przez 
Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Jacka Milera, ze strony pol
skiej, a ze strony ukraińskiej przez p. Wasyla Kosiwa, Zastępcę Mera 
Lwowa. Protokół ten dotyczy współpracy na najbliższe lata w sferze 
ochrony wspólnego dziedzictwa we Lwowie. Na jego podstawie 
rozpoczęto kompleksowe i profesjonalnie prowadzone prace kon
serwatorskie przy zabytkowych grobowcach typowanych przez 
wspólną, międzynarodową komisję. Wykonawcami prac są między
narodowe zespoły dyplomowanych konserwatorów dziel sztuki. 
W ubiegłym roku prace wykonano przy następujących grobowcach:
1) abpa ormiańskiego Samuela Stefanowicza, pocz. XX w., autor 
J. W. Beltowski:
2) Pauliny i Stanisława Paparów, koniec XIX w., autor A. Kurzawa;
3) Omeliana Ogonowskiego, przełom XIX i XX w., autor firma Perier 
i rzeźbiarz A. Rodziewicz;
4) rodziny Makarewiczów, pocz. XX w.
W 2009 r. prace będą kontynuowane przy następujących gro
bowcach:
1) Artura Grottgera,
2) Karola Szajnochy,
3) Markijana Szaszkewycza,
4) bpa Mikołaja Izaaka Issakowicza,
5) rodziny Wenzlów,
6) Marcelego Ciemirskiego.

Trzeba też dodać, że Towarzystwo Opieki nad Zabytkami prowa
dziło w 2006 r. prace przy restauracji grobowca rodziny Herbertów.

Prace przy nagrobku rodziny Makarewiczów finansował Senat 
RP oraz Radcy Prawni z Polski, organizował je wspomniany wyżej 
Ośrodek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" oraz Radcy Prawni, 
natomiast wszystkie pozostałe prace finansowało i nadal będzie 
finansować Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
a instytucją prowadzącą prace jest Zarząd Główny Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami.

Janusz Smaza
Warszawa

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2004, 2005 lub 2006 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami każdego 
miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym Prenumeratorom, którzy 

zamówią „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację 
niżej) książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
Małgorzata Koska z Pruszkowa - Owen Jones, Ornament. Przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej 
i architekturze, wyd, ARKADY Warszawa 2008

Adam Hulanicki z Piaseczna - Gliwice znane i nieznane. Zabytki Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, 
wyd. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2008

Jadwiga Suchodolska z Głubczyc - Adam Bochnak. Naświetlanie rzeźby lwowskiej, wyd. Instytut Sztuki 
PAN, Warszawa 2008

Czesław Szczerski ze Szczecina - Paolo Cau, Bitwy. 100 wielkich bitew w dziejach świata od Kadesz do 
zdobycia Bagdadu. Trzy tysiące lat sztuki wojennej, wyd. ARKADY Warszawa 2008

Gimnazjum im. Adama Loreta w Łęczycach - Marek Barszcz, Judyta Kurowska-Ciechańska, Technika, 
wyd. Carta Blanca, Warszawa 2008

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, numer 
konta: 90 1240 6175 1111 0000 4563 2608. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach 
przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym mie
siącu; cena numeru w 2009 r. 7 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2009 r. 
- 77 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2001- 

-2006 w cenie 1,50 zl 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 wszystkich urzędach pocztowych oraz 
przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędów 
pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listo
pada na okres od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, 
do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października. Wszystkie 
urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania 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 blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze 
są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby. Prenumeratę 
można zamawiać również za pośrednictwem stron internetowych (www.poczta.lublin, 
pl/gazety).

Ruch S. A. - zamówienia na prenumeratę na II kwartał 2009 r. przyjmowane są do 
5 marca br., infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl; szczegółowe informacje na 
stronie internetowej „Spotkań z Zabytkami”.

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. Grzymaly- 
-Sokołowskiego 2), w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kio
skach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



Rzeźba sakralna
na fotografiach Adama Bochnaka

(zob. Spotkanie z książką, s. 38)

1. Krucyfiks procesyjny z kościoła 
parafialnego Wszystkich Świętych 
w Hodowicy, wykonany przez Jana 
Jerzego Pinsla, ok. 1751-1754,
fot. z 1925 r.

2. Figura apostola z ołtarza głównego 
w kościele św. Marcina we Lwowie, 
ok. 1753 r., fot. z 1927 r.

3. Fragment ambony w kościele
św. Mikołaja we Lwowie, fot. z 1927 r.

4. Personifikacja Męstwa z ołtarza 
św. Walentego w kościele 
Wniebowzięcia NMP w Nawarii, 
fot. z 1927 r.

5. Głowa figurki św. Franciszka 
z lawaterza w kościele św. Marii 
Magdaleny w Przemyślu, ok. 1760 r., 
fot. z 1927 r.

(wszystkie fotografie w zbiorach Instytutu Sztuki PAN)


