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W
 marcowym numerze „Spotkań z Zabytkami" w rubryce „Przeglądy, poglądy” za
mieszczona została informacja o renowacji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 86 
w Łodzi. Elewację tej kamienicy zdobi rzeźba przedstawiająca Jana Gutenberga 
i według opublikowanej informacji jest to jedyny zachowany pomnik Gutenberga w Pol

sce, a istniejący przed drugą wojną światową drugi pomnik wynalazcy druku, w Często
chowie, nie przetrwał; taka informacja zamieszczona jest też w Wikipedii (I). Tymczasem 
okazuje się - o czym napisał do nas dr inż. arch. Sebastian Wróblewski z Wydziału Ar
chitektury Politechniki Wrocławskiej - że rzeźba przedstawiająca popiersie Gutenberga 
w Częstochowie zachowała się i, podobnie jak w Lodzi, zdobi jedną z częstochowskich 
kamienic; artykuł na ten temat na ss. 24-25.

Na tym jednak nie kończy się sprawa pomników Jana Gutenberga w Polsce. Sprowo
kowani licznymi telefonami i wiadomościami e-mailowymi od naszych skrupulatnych Czy
telników, podjęliśmy próbę sprawdzenia, czy jeszcze w innych miejscach w Polsce nie ma 
wizerunków Gutenberga. I rzeczywiście są! Najbardziej burzliwa historia dotyczy pomnika 

Gutenberga w Gdańsku Wrzeszczu. 
W 1840 r., z okazji 400-lecia wyna
lezienia druku, zbudowano w tzw. 
Gaju Gutenberga przy Jaśkowej 
Dolinie altanę, w której początkowo 
ustawiono popiersie Gutenberga, 
a w 1895 r. ponad dwumetrowej wy
sokości posąg z brązu, ufundowany 
przez Alberta W. Kafemanna, gdań
skiego wydawcę i drukarza. Ten oka
zały pomnik przetrwał do końca dru
giej wojny światowej; około 1945 r. 
zaginął i dopiero w 1998 r., dzięki 
staraniom Komitetu Odbudowy Po
mnika, powstała jego replika według 
projektu prof. Stanisława Radwań
skiego z gdańskiej Akademii Sztuk

(zdjęcia: 1 - Magdalena Marcinkowska, 2 - Franciszek E. Kazimierski) Pięknych, wykonana Z Żywicy Z do
mieszką brązu. Niestety, w 2003 r.

1. 2. Pomnik Jana Gutenberga w Gdańsku Wrzeszczu (1) 
oraz na fasadzie kamienicy w Toruniu (2)

pomnik został spalony przez wandali. Tym razem dość szybko został odnowiony i już 
w 2004 r. w czasie obchodów Dnia Drukarza nastąpiło odsłonięcie kolejnej wersji posągu 
w Gaju Gutenberga. Ze względu jednak na stałe niebezpieczeństwo ataku wandali, kopię 
spalonego wcześniej pomnika, wykonaną przez rzeźbiarza Stanisława Geradę, przeka
zał prezydent Gdańska w 2004 r. Muzeum Diecezjalnemu w Pelplinie. Dzięki tej decy
zji w Ogrodzie Biskupim w Pelplinie stoi pokaźna figura wynalazcy druku, pierwszego 
wydawcy Biblii, której jeden egzemplarz spośród 48 zachowanych na świecie znajduje 
się właśnie w pelplińskim muzeum. Tymczasem nad pomnikiem Gutenberga w Gdańsku 
Wrzeszczu, pozbawionym nawet jakiejkolwiek tablicy informacyjnej, nadal pastwią się
wandale.

Dużo lepszy los spotkał naturalnej wielkości pomnik Jana Gutenberga umieszczony 
we wnęce na fasadzie kamienicy przy ul. Świętej Katarzyny 4 w Toruniu, o czym doniósł 
nam p. Franciszek E. Kazimierski. Kamienica ta, znana pod nazwą kamienica Gutenber
ga, zbudowana została w 1905 r. dla toruńskiego drukarza Karola Dombrowskiego, wy
dawcy pisma „Thorner Presse”. W okresie międzywojennym mieściła się w niej Drukarnia 
Toruńska, a po drugiej wojnie światowej toruńskie Zakłady Graficzne. Obecnie jest pięknie 
odrestaurowana i stanowi najbardziej charakterystyczny budynek ul. Świętej Katarzyny.

Tyle zebraliśmy wiadomości o pomnikach Jana Gutenberga znajdujących się w Pol
sce. A może jest ich więcej? Każdą informację na ten temat przyjmiemy z wielkim zainte
resowaniem i, oczywiście, opublikujemy.

W bieżącym numerze polecamy artykuł kontynuujący rozważania nad ciągle żywym 
i dyskutowanym problemem zakresu ochrony dziedzictwa powojennego modernizmu 
(ss. 3-6), wstępną relację z podjętych badań nad obrazem „Trzy Marie u grobu" i „Re
tabulum Augustiańskim”, stanowiących własność krakowskiego Muzeum Narodowego 
(ss. 7-10), a także teksty prezentujące zabytki w krajobrazie, wydarzenia i ekspozycje
muzealne.

Nakiad: 6000 egz.



DD przeglądy 
rf* Poglądy

W dwudziestej dziewiątej edycji Kon
kursu na Wydarzenie Muzealne Roku
- Sybilla 2008 przyznano Grand Prix 
oraz 40 nagród i wyróżnień w dzie
sięciu kategoriach regulaminowych. 
Konkurs organizowany jest corocznie 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzi
ctwa Narodowego. Jego celem jest 
uhonorowanie najciekawszych ini
cjatyw z zakresu wszystkich dziedzin 
działalności muzealnej, wyrażenie 
uznania dla pracy autorów, twórców 
i realizatorów dokonań muzealnych, 
upowszechnianie nowatorskich roz
wiązań organizacyjnych. W tego
rocznej edycji konkursu Grand Prix 
otrzymało Muzeum Sztuki w Lodzi za 
ekspozycję stalą „Kolekcja Sztuki XX 
i XXI wieku". W kategorii „Wystawy 
Sztuki” pierwszą nagrodę przyznano 
Muzeum Narodowemu w Warsza
wie za wystawę „Wyprawa w dwu
dziestolecie”, w kategorii „Wystawy 
historyczne, biograficzne, literackie"
- Muzeum Sopotu za wystawę „Jó
zefa Wnukowa 1911-2000. Twór
cy i założyciele szkoły sopockiej", 
w kategorii „Wystawy przyrodnicze, 
techniczne i medyczne" - Muzeum 
Okręgowemu w Toruniu za wystawę 
„Toruńskie zegary i zegarmistrzo
wie". W kategorii „Osiągnięcia z za
kresu działalności naukowej" pierw
szą nagrodę otrzymało Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu. Dwiema 
pierwszymi nagrodami w kategorii 
„Dokonania z zakresu konserwacji" 
uhonorowane zostały: Zamek Kró
lewski w Warszawie za remont i prze
budowę pałacu „Pod Blachą" oraz 
Muzeum Narodowe w Krakowie za 
konserwację Chorągwi Hetmańskiej 
Iwana Mazepy. Wymienieni laureaci
- to tylko niektórzy z nagrodzonych 
licznych uczestników tegorocznej 
edycji konkursu.

W Białymstoku podjęte zostały 
remonty budynków w dawnej osadzie 
fabrycznej Hasbacha na Dojlidach. 
Zaplanowane są głównie prace 
wewnątrz - w korytarzach i klat
kach schodowych. Parterowe domy, 
z dwuspadowym dachem krytym 
dachówką, z niewielkim podwórzem 
od strony ul. Suchowolca, figurują 
od 1987 r. w rejestrze zabytków woj. 
podlaskiego. Powstały one w latach 
osiemdziesiątych XIX w. Zbudowali 
je Hasbachowie, właściciele pobli
skiej fabryki, produkującej sukno. 
Przeznaczone byty dla zatrudnionych 
w fabryce robotników. Po 1915 r., gdy 
Rosjanie wywieźli cały sprzęt fabrycz
ny w głąb Rosji, a do Białegostoku 
wkroczyli Niemcy, zakład zamieniono 
na fabrykę dykty; w 1933 r. ogłoszono 
jej upadłość. Niewielkie domki osady 
robotniczej tworzą kompleks razem 
z pałacykiem, powstałym w 1890 r. 
dla Artura Hasbacha. Częściowo 
zachowały się również dawne zabu
dowania fabryki. Obecne remonty 
będą prowadzone pod nadzorem 
konserwatorskim.

Rozpoczęto się znakowanie elblą
skich zabytków. Docelowo na 125 
wpisanych do rejestru obiektach 
umieszczone zostaną tabliczki in
formujące o tym, iż jest to „zabytek 
chroniony prawem". Oznakowane już 
zostały m.in. ratusz, Brama Targo
wa, katedra św. Mikołaja i muzeum. 
W pierwszej kolejności oznakowane 
będą wszystkie zabytki należące do 
miasta, następnie obiekty prywat
ne, w tym wypadku konieczna jest 
bowiem zgoda właściciela. Jeszcze 
w tym roku przy najważniejszych 
obiektach oprócz tabliczek „zabytek 
chroniony prawem" pojawią się bar
dziej szczegółowe informacje doty
czące obiektu.

Społeczny Komitet Opieki nad 
Starymi Powązkami w Warszawie 
obchodzi 35-lecie. Jego głównym 
założycielem byt Jerzy Waldorff, który 
kierował Komitetem przez 25 lat. 
Jerzy Waldorff wymyślił też zbiórkę 
pieniędzy na cmentarzu, pierwszą 
zorganizował 1 listopada 1975 r. 
Od tamtej pory kwesta na Starych 
Powązkach odbywa się co roku. 
Pomysł ten rozprzestrzenił się na inne 
zabytkowe cmentarze w Warszawie 
i Polsce. Kwesta na wzór powąz
kowskiej organizowana jest też 
na wileńskiej Rossie. W czasach 
Waldorffa Komitet Powązkowski stal 
się instytucją. Charyzmatyczny pre
zes pieniądze na ratowanie zabytków 
cmentarza zdobywał od państwa, 
miasta, największych banków i fun
dacji. Do dziś Komitet odrestaurował 
około 1250 pomników i kaplic. Jego 
działalność nie ogranicza się jednak 
tylko do kwest i prac konserwator
skich. Wydaje przewodniki i mapy 
po Starych Powązkach. Wielkim 
przedsięwzięciem jest wykonanie 
dokumentacji cyfrowej 1900 najcen
niejszych obiektów cmentarza. Dzięki 
niej będzie można dokładnie odtwo
rzyć każdy uszkodzony lub skradzio
ny element zabytkowego pomnika.

Kościół Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Zwoleniu w woj. mazo
wieckim czyni starania, aby kryptę 
z trumnami rodziny Kochanowskich 
otworzyć dla zwiedzających. Kościół 
ten należy do najstarszych zabyt
ków sakralnych w regionie, a jego 
historia jest związana z rodziną 
Kochanowskich. Pierwotnie kościół 
byt drewniany, w 1559 r. spłonął, a na 
jego miejscu kilka lat później wznie
siono kościół murowany. Około 1610 r 
z fundacji Adama Kochanowskiego, 
bratanka poety Jana Kochanowskie
go i sędziego ziemi lubelskiej, dobu
dowano do niego kaplicę rodzinną. 
Na ścianie kaplicy można dziś zna
leźć epitafia Kochanowskich: Jana, 
wykute w czerwonym chęcińskim 
marmurze i jego rodziców oraz bra
tanka Adama. Na sąsiedniej ścianie 
obok nagrobka rodziców umieszczo
na jest marmurowa wczesnobaro- 
kowa tablica poświęcona Piotrowi 
Kochanowskiemu, ostatnia owalna 
tablica poświęcona została Katarzynie 

z Jasieńca. Pod posadzką kaplicy 
znajduje się krypta, w której złożono 
szczątki poety i jego bliskich.

W 2009 r. mija sto lat od chwili, gdy 
w Częstochowie odbyła się wielka kra
jowa Wystawa Przemysłu i Rolnictwa. 
Z okazji tego jubileuszu samorząd 
miasta Częstochowy przy wsparciu 
Muzeum Częstochowskiego przygo
tował specjalny program obchodów. 
Zostaną urządzone wystawy, wyda
ne publikacje, zorganizowane spot
kania środowiskowe i gospodarcze; 
inauguracja obchodów odbyta się 22 
maja. Handlowa Wystawa Przemysłu 
i Rolnictwa, zorganizowana przez 
częstochowską Izbę Przemystowo- 
-Handlową w dniach od 5 sierpnia do 
3 października 1909 r, była ważnym 
wydarzeniem społeczno-gospodar
czym. Zostały wybudowane specjalne 
pawilony, m.in. Hala Maszyn, Muzeum 
Higieniczne, Dom Sztuki, Pawilon 
Ogrodnictwa, w których przedsiębior
cy z całej Polski reklamowali swoje 
usługi. Wystawa stanowiła istotny 
element promocji Częstochowy, prze
żywającej w tamtym okresie dyna
miczny wzrost gospodarczy, oraz 
wzmacniała poczucie patriotyzmu 
i tożsamości narodowej w trudnym 
okresie zaboru rosyjskiego. Tematyka 
Wystawy była adresowana do każ
dej grupy społecznej: rolnicy mogli 
dowiedzieć się o nowych metodach 
uprawy ziemi, robotnicy otrzyma
li informacje dotyczące szkolnictwa 
i funkcjonowania związków zawo
dowych, były ekspozycje placówek 
oświatowych oraz kulturalnych, nie 
zabrakło też sportu (rozegrano mecz 
piłki nożnej i zorganizowano m.in. rajd 
samochodowy). W trakcie rozmaitych 
spotkań i odczytów propagowano 
nowatorskie rozwiązania w dziedzinie 
technologii i polski styl architekto
niczny. Do dziś zachowały się niektó
re pamiątki z Wystawy, m.in. album 
widoków, medal, „bilety sezonowe”, 
Przewodnik po Wystawie.

W Zamku Królewskim w Warszawie 
w dniach od 4 maja do 14 czerwca 
br. czynna była wystawa „Dziedzictwo 
kultury narodowej w konserwacji". 
Ekspozycja była prezentacją dorob
ku działającej od 30 lat warszaw
skiej Pracowni Konserwacji Dziel 
Sztuki Małgorzaty i Wiesława Faber, 
specjalizujących się w ratowaniu 
ruchomych obiektów zabytkowych. 
Pokazano na niej odrestaurowane 
rękopisy, starodruki, grafiki, dokumen
ty i obrazy - w oryginale i na plan
szach. Obok obiektów zabytkowych 
zaprezentowano też urządzenia 
naukowo-badawcze, wykorzystywane 
w pracy konserwatorskiej (m.in. tor 
wizyjny mikroskopii konserwatorskiej, 
urządzenie do uzupełniania ubytków 
papierowych, rentgenografia do dziel 
sztuki, ekologiczna komora do dezyn
fekcji i dezynsekcji), zaprojektowa
ne przez autora wystawy. W 2007 r. 
na urządzeniach zaprojektowanych 
przez Pracownię przeprowadzone 
zostały badania naukowe na Ukrainie 
w kompleksie zabytkowym sobo

ru Sofijskiego w Kijowie. Wykonane 
tam badania umożliwiły podjęcie 
właściwych decyzji konserwatorskich 
przez Międzynarodową Komisję 
Konserwatorską. Z kolei w 2008 r. 
zakończono prace przy projekcie 
rentgenografii przenośnej - cyfrowej. 
Urządzenie to pozwoli na bezpieczną 
pracę w terenie i obniży znacznie 
koszty oraz poprawi jakość wykony
wanych zabiegów konserwatorskich. 
Wystawa przygotowana została pod 
kątem edukacyjnym dla młodzieży 
i kolekcjonerów. W każdą sobotę 
i niedzielę towarzyszyły jej warsztaty 
konserwatorskie (m.in. szycie książek, 
złocenie, mikroskopia konserwator
ska) z pokazami dla zwiedzających.

W tym roku laureatami konkursu 
„Polska pięknieje - siedem cudów 
funduszy europejskich" zostały m.in. 
opactwo benedyktynów w Tyńcu, 
Manufaktura w Lodzi, Centrum 
Hewelianum w Gdańsku. O najlep
sze wykorzystanie funduszy europej
skich rywalizowało 37 projektów, 40 
procent więcej niż w roku ubiegłym. 
Nagrodą dla zwycięzców będzie pro
mocja w kraju i za granicą.

W Muzeum Narodowym we Wro
cławiu czynna jest (do 31 sierpnia 
br.) wystawa „Kształt piękna. Rzeźba 
europejska XIX i początku XX w.". 
Zgromadzono na niej ponad 80 rzeźb 
powstałych w latach od 1800 do 
1914 r. Są to dzieła artystów francu
skich, włoskich, niemieckich, węgier
skich i rosyjskich, reprezentujących 
różne style - od klasycyzmu poprzez 
realizm, impresjonizm do ekspresjo- 
nizmu. Wśród pokazywanych rzeźb 
są wybitne dzieła Christiana Daniela 
Raucha, Georga Kolbego, Paula 
Schulza, Constantina Meuniera. 
Szczególne miejsce zajmują prace 
artystów działających w tym okresie 
we Wrocławiu, m.in. Theodora von 
Gosena.

Tematem przewodnim tegorocz
nej, trzeciej już edycji „Piątków 
Konserwatorskich" na Zamku 
Królewskim w Warszawie, organizo
wanych przez Regionalny Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie, są „Nowe koncepcje 
muzeów na Mazowszu jako inter
dyscyplinarne ośrodki prezentacji 
dziedzictwa kulturowego regionu”. 
Z trzech zaplanowanych spotkań 
odbyły się już dwa. Pierwsze (22 
maja br.) było kontynuacją tema
tu ubiegłorocznego i dotyczyło ini
cjatywy utworzenia pierwszego 
na Mazowszu Parku Kulturowego 
„Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 
1920 Roku". Na drugim (26 czerw
ca) przedstawiona została koncepcja 
rozbudowy oraz program działalno
ści w nowych warunkach Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku. Na 25 
września 2009 r. zapowiedziano 
ostatnie zebranie z cyklu. Jego tema
tem będzie „Przebudowa Muzeum 
Walk i Męczeństwa w Palmirach pod 
Warszawą".
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Ogromnym połaciom betonowych, aluminiowych czy szklanych ścian nie do twarzy 
jest z patyną. Nowoczesne ruiny nie wydają nam się jeszcze romantyczne, 

a wielu z nas nie ma nic przeciwko wyburzaniu czy drastycznym przebudowom 
tzw. młodych zabytków.

Ochrona dziedzictwa 
powojennego modernizmu

1. Fragment zabudowy warszawskiego osiedla Sady Żoliborskie, 
1958-1973, proj. Halina Skibniewska

KARINA KOZIEJ

/" % rchitekturę modernistyczną cechuje nie 
JL. JL tylko minimalistyczna forma i wrażli
wość na problemy społeczne, ale także skwapliwe 
korzystanie z innowacyjnych technologii. Ponieważ 
po wojnie budowano coraz więcej i coraz szyb
ciej, konieczne było również cię
cie kosztów. Pojawiło się wiele 
rodzajów materiałów dotychczas 
nieznanych w budownictwie, któ
rych żywotność okazała się bar
dzo ograniczona. Siłą rzeczy tech
nologie te nie były sprawdzone, 
nikt nie mógł przewidzieć, w jaki 
sposób użyte materiały będą się 
starzały. Dziś już wiemy, że wiele 
z tych pomysłów było niedopra
cowanych lub po prostu chybio
nych. Stajemy więc przed prob
lemem, jak bez ponoszenia zbyt 
dużych kosztów sprawić, aby to, 
co nie miało być trwałe, utrwalić.

Przede wszystkim budynki te 
muszą być wciąż atrakcyjne pod 
względem ekonomicznym. Trzeba 
dla nich znaleźć nowe zastosowa
nie, bo obiekt nieużytkowany naj
szybciej popada w ruinę i zagro
żony jest wyburzeniem. Aby nie 
stracić budynku całkowicie, trzeba pójść na pewien 
kompromis i zgodzić się na wymianę wadliwych 
elementów na nowe. To wszystko wymaga zmia
ny dotychczasowego podejścia konserwatorskiego. 
Należy zweryfikować nazbyt nabożny stosunek 
do oryginalnej substancji materialnej, bowiem nie 
tylko w niej zaklęty jest autentyzm dzieła. To, co 
należy dziś chronić, to przede wszystkim idea, którą 
ma do przekazania dany projekt. Wiele z nowoczes

opracowano metody pozwalające zachować jak 
najwięcej oryginalnych elementów i przedłużać ich 
żywotność. Niestety, nie powstały jeszcze podobne 
sposoby ratowania budynków wykonanych przy 
użyciu betonu, aluminium czy szklą. Konieczne 
jest poszerzenie wiedzy na temat postępowania 

nych budynków „brzydko się starzeje” i nie speł
nia współczesnych kryteriów technicznych, dlatego 
też trudno stosować tu najbardziej fundamentalne 
zasady - minimalną interwencję, odwracalność 
i maksymalne poszanowanie autentycznej substancji 
materialnej. W wypadku budynków budowanych 
w technologii tradycyjnej, z drewna czy kamienia,
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z materiałami stosowanymi 50 czy 30 lat temu. 
Niedoskonałe metody reperacji oraz brak zrozu
mienia dla wartości dziedzictwa architektonicznego 
tego okresu - to ważny problem, z jakim na co dzień 
spotykają się specjaliści walczący o zachowanie naj
lepszych przykładów współczesnej architektury.

Kolejnym problemem jest strategia wybierania 
budynków, które powinny być objęte ochroną. 
W przeciwieństwie do poprzednich stuleci, w XX w. 
wielcy architekci zaczęli projektować obiekty, któ- 

ryczną manifestację sposobów myślenia, nie pasują 
do aktualnej koncepcji kultury lub są zwyczajnie 
nielubiane przez odbiorców. Często zdarza się, że 
tam, gdzie architektura była wynikiem przeprowa
dzania społecznych eksperymentów, jest ona przez 
to społeczeństwo odrzucana, choć jej zachowanie 
dla kolejnych pokoleń jest konieczne.

Na pytanie: czy „gomułkowskie” bloki z wielkiej 
płyty są przykładem nowatorskiego (na skalę nasze
go kraju) sposobu myślenia w społecznym, tech-

2. Przystanek PKP
Warszawa-Powiśle 
warszawskiej linii 
średnicowej, 1954-1963, 
proj. Arseniusz Romanowicz 
i Piotr Szymaniak
3. 4. „Supersam”
w Warszawie, 1962 r., 
proj. Jerzy Hryniewiecki
i Wactaw Zalewski
(budynek rozebrany w 2006 r.)
- główne wejście (3)
i fragment hali handlowej (4)

rych twórcy wcześniej byli anonimowi - fabryki, 
budynki mieszkalne dla ludzi o niskich dochodach, 
szpitale, biura, szkoły, kompleksy sportowe itp. Ta 
zmiana wiąże się także z tym, iż w XX w. wybu
dowano znacznie więcej, niż we wszystkich wie
kach poprzednich. Nie jest więc ani możliwe, ani 
pożądane zachowanie wszystkich budynków z tego 
okresu. W pierwszej kolejności należy zastanowić 
się nad tym, które budynki powinniśmy zacho
wać i w jaki sposób je chronić? Nowoczesność, 
w kontekście architektonicznym, można definio
wać jako coś, co jest innowacyjne w społecznym, 
technicznym i estetycznym aspekcie. Moderniści 
starali się eksperymentować z nowymi koncepcjami 
socjalnymi, nowymi technologiami i materiała
mi, a także niekonwencjonalnymi kolorami i for
mami. Obiekty wybrane do zachowania powinny 
wykazywać właśnie tę innowacyjność. Problemem 
jest jednak to, że nie wszystkie tego typu budynki, 
choć na to zasługują, cieszą się uznaniem. Niektóre 
dość szybko stają się powszechnie szanowanymi 
ikonami, podczas gdy inne, choć także niosą histo- 

nicznym i estetycznym aspekcie, będziemy musieli 
odpowiedzieć twierdząco, ale ponieważ ich kon
dycja społeczna i techniczna jest często nie najlep
sza, wykonanie odpowiedniej dokumentacji będzie 
wystarczającym sposobem ochrony tego typu obiek
tów. Czasami jednak konserwacja jest usprawiedli
wiona ekonomicznie oraz pożądana ze względów 
emocjonalnych i naukowych. Należy więc wybrać 
najwybitniejsze przykłady budownictwa danego 
okresu (w wypadku blokowisk lat sześćdziesiątych 
będą to choćby warszawskie Sady Zoliborskie) i za 
wszelką cenę walczyć o ich zachowanie. Należy 
dokonać rozróżnienia pomiędzy budynkami słabymi 
pod względem koncepcji, funkcji i ich znaczenia, 
a tymi, które są wizjonerskie i - choć niepozbawione 
skazy - mogą zasługiwać na przetrwanie ze względu 
na historyczne znaczenie. Trzeba również zauwa
żyć, że nie wszystkie zabytki muszą być chronione 
w ten sam sposób, poprzez fizyczną konserwa
cję. Zdaniem założyciela Docomomo International, 
Huberta-Jana Henketa, na ogół wystarczy dobra 
dokumentacja, zawierająca rysunki, zdjęcia, mode-
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Często okres, w którym budynek dwudziesto
wieczny doczekałby się uznania, jest dłuższy ani
żeli okres jego rentowności. Większość budynków 
powstałych w latach pięćdziesiątych, sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych wymaga obecnie dużych 
remontów. Zazwyczaj nie spełniają one dzisiejszych 
norm bezpieczeństwa czy energooszczędności, nie 
są także dostosowane do ery nowych technologii. 
Rozkład pomieszczeń często nie odpowiada dzi
siejszym standardom i zmieniającemu się stylowi 
pracy. Wielu tym budynkom, bez przeprowadzenia 
stosownych zmian i adaptacji, grozi ekonomiczna 
śmierć, a więc i wyburzenie. Obiekty wykonane

le, wywiady i filmy lub komputerowe 
animacje. Może to być efektywny spo
sób konserwacji, szczególnie w wypad
ku architektury dwudziestowiecznej, 
ponieważ ludzie, którzy pracowali przy 
projektowaniu konserwowanych budyn
ków, lub ci, którzy w nich mieszkali, 
jeszcze żyją, więc duża część informacji 
jest wciąż dostępna.

Człowiek z natury jest istotą dyna
miczną, podczas gdy budowane przez 
niego budynki pozostają statyczne. 
Przed XIX w. wszelkie zmiany zacho
dziły dużo wolniej, kontrast ten nie 
był więc aż tak rażący, jednak od czasu 
rewolucji industrialnej wymagania sta
wiane budynkom wzrosły dramatycznie 
(i cały czas rosną). Nieustannie dąży się 
do jednoczesnego podwyższenia stan
dardu i funkcjonalności przy ograniczeniu kosztów. 
Zaowocowało to powstaniem ogromnej liczby 
typów budynków, które są najczęściej dostosowane 
do pełnienia tylko jednej, określonej funkcji, a im 
bardziej dany budynek jest wyspecjalizowany, tym 
trudniej jest znaleźć dla niego nowe zastosowa
nie. Ważne budynki epoki przedindustrialnej były 
projektowane tak, aby przetrwać stulecia - były 
bardziej uniwersalne i mogły służyć różnym potrze
bom. Dziś architekturę traktuje się jako twór tym
czasowy, który można „wyrzucać”, gdy się zuży
je. Projektanci, ale przede wszystkim inwestorzy 
zapominają, że w wyniku zmian ekonomicznych 
czy kulturowych, które w świecie współczesnym 
przebiegają nadzwyczaj szybko, budynek, który był 
biurowcem czy fabryką, może się zamienić w apar- 
tamentowiec czy galerię sztuki tylko dlatego, że 
będzie to po prostu bardziej opłacalna inwestycja. 
Zachowanie obiektu jedynie jako dzieła sztuki bez 
funkcji użytkowych jest głęboko nierealistyczne 
nie tylko z ekonomicznych przyczyn. Architektura 
- to nie rzeźba, jej ideą jest służyć potrzebom 
funkcjonalnym.

w technologii tradycyjnej powinny być remontowa
ne średnio co 50-60 lat, a co 100-120 lat powinien 
być przeprowadzony remont generalny. Dla budyn
ków modernistycznych okres ten okazuje się dużo 
krótszy. Pierwszy duży remont należy wykonać już 
po 25-30 latach. Kiedy się o tym zapomina, niezwy
kle łatwo doprowadzić budynek do takiego stanu, 
w jakim znajduje się obecnie Dworzec Centralny 
w Warszawie, Dworzec Główny w Katowicach czy 
w jakim był warszawski „Supersam” przed wyburze
niem. Remont przestaje być wtedy opłacalny, a spo
łeczeństwo nie godzi się na ponoszenie wysokich 
kosztów renowacji budynków, które są nielubiane 
choćby właśnie ze względu na ich tragiczny stan. 
Dlatego więc już na tym etapie wiele z powojen
nych obiektów jest ocenianych jako te mające zbyt 
niską jakość, aby w ogóle remont przeprowadzać.

Decyzje dotyczące wyglądu miasta, jego architek
tury i układu urbanistycznego nazbyt często w dzi
siejszych czasach podejmowane są na podstawie 
przesłanek ekonomicznych i politycznych. Wartości 
estetyczne i artystyczne często nie są w ogóle brane 
pod uwagę. Zapomina się, że dobrze zaprojek-
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W czasach społeczeństwa informacyjnego dobre 
wzory powinny rozprzestrzeniać się znacznie szyb
ciej, dlatego dziwić może zapóźnienie, z jakim 
możemy spotkać się w Polsce pod względem ochro
ny współczesnego dziedzictwa. To, co jest od dwu
dziestu co najmniej lat oczywiste w krajach Europy 
Zachodniej, u nas przychodzi z dość dużym trudem. 
Zupełnie niezrozumiale i napawające wstydem jest 
ignorowanie przez służby konserwatorskie nisz
czenia tak wybitnych obiektów, jak warszawski 
„Supersam” czy dworzec w Katowicach. A prze
cież wystarczyłoby wpisać te budynki do rejestru 
zabytków, aby pohamować destruktywne zapędy 
obecnych właścicieli obiektów, którym zależy jedy
nie na maksymalnym wykorzystaniu lukratywnych

5. Fragment hali Dworca Głównego w Katowicach, 1964-1972, proj.
Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński i Eugeniusz Wierzbicki
6. „Spodek" - hala widowiskowo-sportowa w Katowicach, 1969-1971, proj. 
Maciej Gintowt i Maciej Krasiński z zespołem

(zdjęcia: 1,2- Stanisław Grzelachowski, 4 - Jakub Lewicki, 5, 6- Irma Kozina)

towana przestrzeń przynosi wymierne korzyści 
finansowe. W globalnej gospodarce wygrywają te 
miasta, które są przyjazne dla mieszkańców i mogą 
pochwalić się pewnym kapitałem kulturowym. Takie 
miejsca przyciągają zarówno inwestorów, turystów, 
jak i ludzi, którzy wolą mieszkać w miejscu zapew
niającym im wysoką jakość życia, nie tylko w sensie 
materialnym. Dlatego ważne jest projektowanie 
architektury i przestrzeni najwyższej jakości, ale 
także dbanie o interesujące świadectwa przeszłości, 
nawet tej niedawnej. Rozwój miasta jest nieunik
niony i pożądany, pod jednym wszak warunkiem - 
musi być prowadzony w sposób „cywilizowany”, co 
oznacza także poszanowanie dla przeszłości. 

działek, znajdujących się w centrum miasta. Dla 
„Supersamu” jest już za późno, ale katowicki dwo
rzec wciąż można jeszcze uratować. Trzeba pamię
tać, że dobra kultury współczesnej, które powstały 
za naszych czasów, dla kolejnych pokoleń staną 
się zabytkami. Nie mamy prawa niszczyć tego, 
co dla naszych potomnych będzie wartościowe. 
Niech ku przestrodze służą mocne i wciąż aktu
alne słowa wypowiedziane przez Johna Ruskina: 
„Żaden monument, jakikolwiek by on nie był, nie 
należy do motlocbu, który go zniszczył. Gdyż nisz
czący są i będą zawsze tylko motłochem. Na rzecz 
tę nie ma wpływu to, czy wykona to w gniewie 
lub rozważnym szaleństwie, czy jest ulicznym, czy 
zamkniętym w korporacjach; ludzie niszcząc bez 
przyczyny są motłochem, a architektura zawsze 
bywa niszczona bez przyczyn” (J. Ruskin, The seven 
lamps of architecture, [w:] Edmund Małachowicz, 
Ochrona środowiska kulturowego, t. 2, PWN, 
Warszawa 1988, s. 323).

Karina Koziej
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Redakcja „Spotkań z Zabytkami” przesiała mi zdjęcie nabyte na aukcji internetowej. 
Fotografia przedstawia obraz, stanowiący własność Muzeum Narodowego w Krakowie, 

szeroko znany pod nazwą „Trzy Marie u grobu”. Obraz reprodukowany był niezliczoną liczbę 
razy, m.in. na frontyspisie kolejnych wydań popularnej książki Tadeusza Dobrowolskiego 
Sztuka Krakowa. Reprodukcje w różnych formatach i technikach poligraficznych nabyć 

można choćby w sklepiku muzealnym w Pałacu biskupa Erazma Ciołka, Oddziale Muzeum 
Narodowego w Krakowie, gdzie obraz wystawiany jest od 2007 r. Otrzymana stara fotografia 

przyczyniła się do podjęcia szczegółowych badań malowidła.

Obraz z Niegowici 
i „Projekt Haberschrack"

F
I WOJCIECH MARCINKOWSKI

otografia pokazuje obraz „Trzy Marie u grobu” 
najpewniej jeszcze we wnętrzu kościoła 

w Niegowici koło Gdowa. Tłem wydają się ściany 
drewnianego osiemnastowiecznego kościoła przenie
sionego w 1973 r. do Mętkowa pod Oświęcimiem. 
Obraz umieszczony jest w ramie, przesłaniającej 
częściowo lico, która usunięta zostanie wkrótce po 
pozyskaniu do Muzeum (obecna rama pochodzi 
z 1949 r.). Stan malowanej tablicy wydaje się zły, 
przedstawienie jest w znacznym stopniu nieczytelne. 
Fotografia rejestruje przede wszystkim uszkodzenie 
warstwy werniksu, tj. utratę przezroczystości i zmiany 
strukturalne, jakie powstają w wyniku procesów foto
chemicznych, fizykochemicznych, działania wilgoci 
oraz ataku mikroorganizmów.

O trzech niewiastach - Marii Magdalenie, Marii, 
matce apostoła Jakuba Mniejszego i Marii, córce 
Salomasa, które, kupiwszy wonności, poszły wczes
nym rankiem po upływie szabatu namaścić ciało mar
twego Chrystusa, mówi Ewangelia św. Marka 16,1. 
Obraz z Niegowici (około 1470 r., tempera na desce) 
w obecnym kształcie jest jedynie fragmentem (90 x 
72 cm) pierwotnie znacznie większej kompozycji. Jak 
zauważył prof. Jerzy Gadomski, mogła ona przypo
minać domniemane wspólne dzieło Huberta i Jana 
van Eycków w rotterdamskim Museum Boijmans van 
Beuningen, uwzględniające motywy pustego grobu, 
czuwającego przy nim młodzieńczego anioła, śpiących 
strażników. Słowem - było to jakby uplastycznienie 
dalszego ciągu wielkanocnej narracji ewangelisty (wer
sety 3-7): „A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie 
kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, 
zauważyły, że kamień był już odsunięty [...] i ujrzały

1. „Trzy Marie u grobu”, stan przed 1916 r., stara fotografia ukazująca 
obraz prawdopodobnie we wnętrzu kościoła w Niegowici

młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego 
w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł 
do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, 
ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu»”.
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Tę okoliczność tłumaczy zapis prof. Feliksa 
Kopery, drugiego dyrektora Muzeum Narodowego 
w Krakowie, w dzienniku podawczym, pod datą 
20 czerwca 1916 r.: „[Obraz] obciąć kazał ks. 
Kaczmarczyk [chodzi o Józefa Kaczmarczyka, profe
sora teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ofiaro
dawcę obrazu - uwaga W. M.] bo był u dołu i u góry 
nadprócbniały, stąd figury nie mają nóg”. Zakres tej 
operacji możemy sobie dobrze uzmysłowić, patrząc 
na rewers tablicy, zawierający niegdyś przedstawienie 
Chrystusa - Męża Boleści, w czerwonym płaszczu, 
z biczem w lewej dłoni. Postać Męża Boleści prze
chowała się tylko od pasa do stóp. Jeśli zestawienie 
z obrazem rotterdamskim jest trafne i „Trzy Marie...” 
stanowiły (skądinąd zgodnie z opisem miejsca akcji 
w Ewangelii św. Markal) lewą dolną część pierwotnej 
tablicy, Chrystus wypełniałby prawą stronę jej odwro- 
cia. Rewers byłby zatem zakomponowany podobnie 
jak, przykładowo, „Epitafium Ambrosiusa Wirsunga” 
z fary w pohidniowotyrolskim Bolzano (Bozen), dziś 
w miejscowym muzeum miejskim. Z lewej strony znaj
dowała się pewnie Matka Boska Bolesna, jako typowe 
ikonograficzne dopełnienie Męża Boleści. Już sam 
rozmiar tablicy z Niegowici w tak rekonstruowanym 
kształcie wyklucza jej zastosowanie do wypełnienia 
skrzydła retabulum ołtarzowego. Także wybór tematu 
nie odpowiada zwykłemu repertuarowi dwustronnie 
malowanych skrzydeł. Mamy tu raczej do czynienia 
z fragmentem korpusu, centralnej, nieruchomej części 
nastawy ołtarzowej. Dwustronność tablicy świadczy 
przy tym o jej wolnym usytuowaniu w przestrze

ni. Można ją było obejść. 
Zatem retabulum, z naszym 
fragmentem w korpusie, nie 
było przysunięte do ściany, 
lecz stało pośrodku prez
biterium, na ołtarzu głów
nym. Parafia w Niegowici 
ma wprawdzie starą metry
kę, ale wezwanie średnio
wiecznego kościoła, jak 
i późniejszych na tym miej
scu, było maryjne, co impli
kować musiało zgoła inny 
program przedstawień na 
ołtarzu głównym. A zatem 
„Trzy Marie...” trafiły tu 
najpewniej z któregoś 
z kościołów krakowskich, 
modernizujących w czasach 
nowożytnych swój wystrój. 

Fotografie w archiwum 
muzealnym potwierdza
ją znaczny stopień inge
rencji restauratorskich na 
naszym obrazie. Na zdjęciu 
Antoniego Pawlikowskiego 

z 1929 r., wykorzystanym w starym katalogu zbioru, 
autorstwa Feliksa Kopery i Józefa Kwiatkowskiego, 
widać np. częściowe usunięcie uszkodzonego werniksu.

Michał Walicki, który położył wielkie zasługi 
w badaniu sztuki gotyckiej w Polsce, jako pierw
szy zauważył „uderzające podobieństwo wszystkich 
trzech Maryj do ujęcia postaci Anny w «Zwiastowaniu 
Annie» z krakowskiego poliptyku augustiańskiego”. 
Ów poliptyk augustiański, pierwotnie na ołtarzu 
głównym kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu 
w Krakowie, zajmuje szczególne miejsce w dziejach 
sztuki gotyckiej w Małopolsce. Stanowi kulminację 
okresu, w którym powstawały wielkie nastawy chó
rowe kościołów krakowskich, bezpośrednio przed 
przybyciem w 1477 r. Wita Stwosza do miasta. Jest 
to zarazem pierwszy przypadek w dziejach mało
polskiej sztuki gotyckiej, kiedy znamy nazwisko 
mistrza - Nicolaus (Niklas) Haberschrack, datę 
zawarcia z nim kontraktu (1468 r.) oraz przewidy
wany czas realizacji dzieła (pół roku). Z „Retabulum 
Augustiańskiego” zachowało się 12 kwater, w tym 
dwie dwustronnie malowane i jedna we fragmencie. 
Podobnie jak obraz z Niegowici, stanowią one włas
ność Muzeum Narodowego w Krakowie.

Choć „Retabulum Augustiańskie” było od dawna 
przedmiotem badań historyczno-artystycznych, ale te 
prowadzone były bez uprzedniego wnikliwego rozpo
znania stanu zachowania oryginalnej warstwy malar
skiej dzieła. Tymczasem kwatery retabulum doszły do 
nas w stanie mocno zniekształconym. Zdemontowane, 
w większości rozpiłowane, służyły jako stacje Drogi
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2. Bracia van Eyck (?), „Trzy Marie u grobu”, 1425-1435; Rotterdam, 
Museum Boijmans van Beuningen
3. Rewers „Trzech Marii u grobu” z przedstawieniem fragmentu obrazu 
„Mąż Boleści”, Kraków, Muzeum Narodowe
4. 5. „Trzy Marie u grobu” - stan z 1929 r. (4) i obecnie (5), Kraków, 
Muzeum Narodowe

Krzyżowej w krużgankach klasztornych. Większość 
oryginalnych drewnianych podobrazi nie zachowała 
się, malowidła przeniesiono z nich na nowe deski. 
Poszczególne kwatery „Retabulum Augustiańskiego” 
są skądinąd doskonałym przykładem przewartościo
wań poglądów w zakresie teorii i praktyki konserwa
torskiej XIX i XX w. Zmieniające się pryncypia postę
powania z zabytkami spowodowały znaczne zróżnico
wanie ich aktualnego wyglądu - różnią się wzajemnie 
zarówno zakresem przemalowań, jak i tym, że raz 
przemalowania usuwano („Wjazd do Jerozolimy”), 
raz nie („Pojmanie Chrystusa”), innym jeszcze razem 
po usunięciu przemalowań zastępowano je szarym, 
neutralnym kolorem („Pokłon Trzech Króli”).

Konkludując, w wypadku „Retabulum Augus
tiańskiego” bodaj w jeszcze większym stopniu niż 
u „Trzech Marii...” z Niegowici pojawia się nie
pokojąca kwestia, co jest autentycznym dziełem 
Haberschracka, a co rezultatem późniejszych prze
malowań, restauracji i konserwacji. Niejednokrotnie 
opinie o malarstwie Haberschracka formułowano 
odwołując się akurat do nieautentycznych partii 
malowideł.

W tej sytuacji pilnym postulatem wydało się 
uchwycenie historii konserwowania każdej z kwa
ter. Temu właśnie ma służyć projekt badawczy 
„Nicolaus Haberschrack pictor de Cracovia”, przed
stawiony przez pracowników pionu konserwator
skiego Muzeum Narodowego w Krakowie (Łukasz 
Bratasz, Piotr Frączek i Anna Klisińska-Kopacz 
z zespołu Laboratorium Analiz i Nieniszczących 
Badań Obiektów Zabytkowych, Regina Klincewicz- 
-Krupińska z Pracowni Konserwacji Malarstwa 
i Rzeźby w Pałacu biskupa Erazma Ciołka) oraz 
Działu Polskiego Malarstwa i Rzeźby do 1764 r. 
(Wojciech Marcinkowski).
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6. 7. 8. Kwatery „Retabulum Augustiańskiego” Nicolausa Haberschracka 
- „Wjazd do Jerozolimy” (6), „Pojmanie Chrystusa” (7), „Pokton Trzech 
Króli” (8)

9. Fragment ekspozycji z kwaterami „Retabulum Augustiańskiego” w Pałacu 
biskupa Erazma Ciołka (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)

(zdjęcia: 1, 3-9 - Muzeum Narodowe w Krakowie, 2 - archiwum autora)

-artystycznych. Chodzi tu zarówno o studia nad gene
zą stylu Nicolausa Haberschracka, właściwościami 
ikonograficznymi jego dzieł, typologią „Retabulum 
Augustiańskiego”, podziałem zadań w obrębie war
sztatu, jak i o uzyskanie możliwości zweryfikowania 
dawnej, odnoszącej się do obrazu z Niegowici, obser
wacji Michała Walickiego oraz późniejszych atrybucji 
na rzecz Haberschracka.

Mamy nadzieję, że „Projekt Haberschrack” uzyska 
możliwość realizacji. Dzięki temu powstanie nieczę
ste w polskim muzealnictwie - acz na Zachodzie już 
zwykłe - kompleksowe, przeprowadzone zarówno 
z punktu widzenia metodologii konserwatorskiej, jak 
i badań historycznych, opracowanie znacznego zespo
łu dzieł sztuki o wielkiej wartości artystycznej.

Wojciech Marcinkowski

W ramach tego interdyscyplinarnego projektu 
mają być przeprowadzone studia z zakresu historii 
sztuki i nauk pomocniczych historii oraz szeroko 
zakrojone badania konserwatorskie. W pierwszym 
etapie zostanie wykonana dokumentacja fotogra
ficzna z wykorzystaniem tzw. promieniowania ana
litycznego: VIS (światło widzialne), UV (ultrafiolet), 
IR (podczerwień), RTG (rentgen) oraz makrografia. 
Następnie ustalona zostanie stratygrafia malowideł 
i zakres dawnych ingerencji restauratorskich.

Dopiero w następstwie tych badań uzyskać może
my pewniejszy grunt dla dociekań historyczno- 

Autor dziękuje p. mgr Reginie Klincewicz-Krupińskiej, kierow
niczce Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Pałacu bisku
pa Erazma Ciołka (Muzeum Narodowe w Krakowie) za łaskawą 
konsultację tekstu pod kątem problematyki konserwatorskiej.

Patac biskupa Erazma Ciołka, 
Oddział Muzeum Narodowego 
w Krakowie, ul. Kanonicza 17, 
otwarty jest dla zwiedzających 
od wtorku do niedzieli w godzinach 
10.00-18.00.
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W polskim życiu artystycznym odnotować można w ostatnich latach powrót wielu zjawisk, 
które zniszczone zostały przez obie wojny światowe i zapomniane w ich następstwie 

przez ostatnie dziesięciolecia. Należą do nich m.in. prywatne kolekcje sztuki.

Kolekcja smólska
ELIZA PTASZYNSKA

Polsce rozkwit kolekcjonerstwa, na miarę 
oczywiście naszego niewielkiego w grun

cie rzeczy zainteresowania sztuką, nastąpił w XIX w.
Najpiękniejsze, najbardziej świadomie gromadzone, 
z największym wyrobieniem estetycznym i smakiem 
były kolekcje stworzone przez np. Ignacego Korwina 
Milewskiego, Edwarda 
Raczyńskiego, Feliksa 
Mangghę Jasieńskiego, 
Leona Franciszka 
Goldberga-Górskiego, 
Stanisława Rotwanda. 
Różne stawiali oni sobie 
cele, różne były losy 
dziel przez nich zebra
nych. Część uległa roz
proszeniu, przepadła 
w zawierusze dziejów. 
Dziś ważna jest także 
pamięć o nich. Nie
które obrazy ze zbioru 
hrabiego Milewskiego 
- po okresie awantur
niczych przygód właś
ciciela i burzliwej histo
rii kolekcji - trafiły do 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Wspaniała 
kolekcja Edwarda Ra
czyńskiego jego roz
tropną decyzją tworzy do dziś Galerię Rogalińską, 
a Feliksa Mangghi stała się częścią zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie.

Ideałem jest, gdy zbiory sztuki, malarstwa, gromadzi 
się przede wszystkim dla piękna i wartości artystycz
nych zbieranych obiektów. Właściciele kupują je powo
dowani pragnieniem nie tylko posiadania, ale także 
tworzenia wartości ponadczasowej, jaką jest zachowa
nie tych dzieł dla przyszłych pokoleń. Mają przy tym na 
względzie nie tylko własne upodobania estetyczne, ale 
i czas powstania prac, środowisko artystyczne, z które
go wywodzą się autorzy, prezentowaną szkołę, czasem 
technikę. Tworząc kolekcję poza granicami kraju, kie
rowano się w gromadzeniu eksponatów przede wszyst
kim kryterium narodowym. Takie kolekcje po wojnie

i współcześnie stworzyli np. Tadeusz Lewkowicz i Tom 
Pódl. Czasem kolekcjoner pragnie jednocześnie odgry
wać rolę mecenasa sztuki, wspierać twórców poprzez 
kupowanie ich dzieł. Takim zbieraczem byl Ignacy 
Korwin Milewski, dziś jest nim Grażyna Kulczyk.

Prywatne kolekcje żyją najczęściej życiem ukrytym 
przed oczami miłośników sztuki. Czasem ktoś przekaże 
jakiś szczególnie cenny i piękny eksponat do muzealnego 

depozytu. Coraz częś
ciej właściciele wypo
życzają swoje obrazy na 
wystawy, czasem godzą 
się na reprodukowa
nie w specjalistycznych 
lub popularyzujących 
sztukę książkach. Na 
szczęście bywa i tak, że 
kolekcjoner decyduje 
się pokazać całą swoją 
kolekcję na specjalnej 
wystawie. Zdarzyło się 
i tak, że właściciele 
dużego zbioru malar
stwa polskiego zdecy
dowali się na upublicz
nienie kolekcji poprzez 
wydanie albumu z re
produkcjami posiada
nych dzieł.

Taki właśnie album
- o kolekcji smólskiej
- autorstwa Stefanii 

Krzysztofowicz-Kozakowskiej trafił ostatnio do rąk 
wielu historyków sztuki, muzealników, zbieraczy. Z ini
cjatywy właścicieli zebranej kolekcji polskiego malar
stwa i ich kosztem została wydana publikacja Kolekcja 
smólska. Polskie malarstwo XIX i początku XX wieku. 
Ważne miejsce w tej kolekcji zajmuje Piotr Michałowski, 
romantyk, batalista, samotna gwiazda na bladym firma
mencie ówczesnej sztuki polskiej, outsider artystyczny 
w wyniku życiowych wyborów. Po powstaniu listopa
dowym wyjechał na jakiś czas do Paryża i poświęcił 
się całkowicie sztuce. Kolekcja smólska liczy pięć jego 
prac. Ich obecność świadczy o smaku i zdecydowaniu 
twórców zbioru. Rysunki i akwarele są bowiem mniej 
chętnie nabywane do prywatnych kolekcji z powodu 
czy to ich mniejszej efektowności, czy mniejszej trwa-

1. Piotr Michałowski, „Studium konia stojącego z uniesioną nogą”, 1846 r., oiówek, 
akwarela na papierze, wym. 45,3 x 58,5 cm
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Album Kolekcja smól- 
ska. Polskie malarstwo XIX 
i początku XX wieku, został 
wydany bardzo starannie 
dzięki zabiegom Grzegorza 
Dolińskiego, patronują
cego publikacji i kolekcji. 
Autorką tekstu jest Stefania 
Krzysztofowicz-Kozakowska, 
noty biograficzne przygoto
wała Katarzyna Łomnicka, 
zdjęcia wykonali Dariusz 
Grajkowski i Jerzy Szot. 
Graficznie album opracował 
Olgierd Chmielewski.

łości w stosunku do malarstwa olejnego, a to właśnie 
rysunki piórkiem i ołówkiem, te ostatnie podmalowane 
tuszem, gwaszem i akwarelą, trafiły do zbioru. Studia 
koni, przedstawienia rycerzy na spiętych koniach oraz 
domniemany portret pułkownika Jana Szwerina dają 
doskonałe świadectwo talentu malarza. Ale przecież 
wśród zachowanych prac Piotra Michałowskiego trud
no znaleźć inne.

W smólskiej kolekcji nie dziwi też obecność innych 
zamiłowanych „koniarzy”: Juliusza, Wojciecha i Jerzego 
Kossaków. Ich prace - to najliczniejsza grupa dzieł 
w zbiorze. Juliusz, mistrz akwareli i portrecista koni, 
który pobierał nauki w Monachium u jednego z człon
ków malarskiego rodu, batalisty i doskonałego malarza 
koni, Franza Adama, w odróżnieniu od Michałowskiego 
(poznał go osobiście i podziwiał jego twórczość), całko
wicie poświęcił się sztuce. Zgromadzone w kolekcji jego 
prace - to przede wszystkim akwarele, ale także rysunki 
ołówkiem, wykonane w sepii i w technice mieszanej, łą
czącej gwasz, akwarelę i tusz. Zdecydowana większość 
z nich - to wielofigurowe sceny historyczne, te odwo
łujące się do chwil chwały polskiego oręża: „Spotkanie 
Jana III Sobieskiego z cesarzem Leopoldem”, „Stanisław 
Fredro pod Smoleńskiem” lub powstańcze zrywy, jak 
„Scena historyczna pod Wawelem” z wizerunkiem wzy
wającego do walki Kościuszki czy sceny z nieodległego 
przecież w czasie powstania styczniowego. Jest wśród 
nich także kilka konnych portretów wodzów, Stanisława 
Żółkiewskiego, Bohdana Chmielnickiego, ale też rosyj
skiego dragona czy drużby z krakowskiego weseliska. 
Juliusz Kossak kochał konie. W młodości zjeździł Podole, 
Wołyń, Ukrainę, wędrując od dworu do dworu, portre
tując nie tyle ziemian, ale przede wszystkim rumaki z ich 
stadnin. A zapraszano go chętnie. Tak powstały rozlicz
ne wizerunki pełnokrwistych arabów. Kilka kart takich 
przedstawień z kolekcji smólskiej daje obraz zamiłowań 
Juliusza i jego umiejętności. Artysta najczęściej umiesz
cza sylwetki koni szlachetnej krwi na tle syntetycznie 
ujętego pejzażu, doskonale oddając ich charakterystykę, 
bez pomijania, chciałoby się powiedzieć, „psychiki”.

Piękną pracą jest akwarela „Przed pałacem 
w Krzeszowicach” z 1877 r. Utrzymana w kolorystyce 
o tonie ugrowym, przełamanym lekkimi zieleniami 
tchnie elegancją, spokojem i harmonią. Przedstawienie 

odznacza się doskonałą kompozycją. Czekające na swo
ich jeźdźców rumaki, odwrócone tyłem lub bokiem do 
widza zamykają przestrzeń podjazdu pałacu, na który 
wjechał właśnie czterokonny zaprzęg. To one, gniade 
konie, są głównymi bohaterami sceny, to im podpo
rządkowane są wszystkie jej elementy. Cienie na piasku

podwórca, zieleń otaczającego go parku, rasowe psy 
bawiące się na pierwszym planie, logicznie rozłożone 
kierunki głównych linii - czynią z tej pracy prawdziwą 
ozdobę smólskiej kolekcji.

Wojciech Kossak i jego syn prezentowani są w zbio
rze kilkoma pracami. Jerzy Kossak niektórymi nadspo
dziewanie dobrymi, jak „Napoleon ze sztabem prze
kraczający most na rzece Wilii” czy „Wizja Napoleona 
w odwrocie spod Moskwy”. Zawsze podziwianym 
trzem Kossakom towarzyszą dzieła zupełnie niezna
nego jako twórcy Leona, brata Juliusza oraz cały 
zespół akwarelek Karola, wnuka Juliusza, a bratanka 
Wojciecha. Karol Kossak dość często pojawia się dziś 
na aukcjach dzieł sztuki pracami niedorównującymi 
obrazom swoich protoplastów. Właścicielom smól
skiej kolekcji udało się jednak zgromadzić cały zespół 
dobrych akwarel tego artysty.

Technika akwarelowa należy chyba do ulubionych 
technik właścicieli zbioru, skoro znalazły się w nim całe 
zespoły prac znanych akwarelistów, jak: Adam Setkowicz, 
Stanisław Gibiński, Juliusz Holzmuller i Julian Fałat.
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„Kozakiem na koniu” z 1900 r. oraz brawurową sceną 
pt. „Potyczka ze Szwedami”. Pierwsza z nich jest spo
kojną, wyważoną kompozycją przedstawiającą jeźdźca 
na koniu z wolna podążającego w rytm przesuwającego 
się w tle żołnierskiego taboru. Taki wybór motywu był 
okazją do stworzenia mistrzowskiego portretu konia. 
Ciemno umaszczony rumak z jasnym ogonem i grzy
wą z gracją godną najszlachetniejszego wierzchowca 
niesie malowniczego Kozaka, obwieszonego bronią, 
jakimiś worami, kapotami, w przystrojonej polnym 
kwieciem czapie, flegmatycznie pykającego fajeczkę. 
Całość tchnie spokojem, tylko malując trawy na pierw
szym planie dał się Brandt ponieść swojej energii, 
kreśląc pędzlem kilka zdecydowanych, energicznych 
kresek tworzących zdeptany końskimi kopytami step.

2. Wojciech Kossak, „Szwoleżer 
w wąwozie Somosierry”, 1907 r., 
olej na płótnie, wym. 80 x 57 cm
3. Julian Fałat, „Pejzaż zimowy 
z Nieświeża”, akwarela, gwasz 
na papierze, wym. 53 x 75 cm
4. Alfred Wierusz-Kowalski, 
„Osaczony”, 1885-1888, olej 
na płótnie, wym. 47,5 x 72 cm

„Pejzaż zimowy z Nieświeża” i „Autoportret ze sztalu
gą” z 1911 r., obie akwarele autorstwa Fałata należą do 
doskonałych dzieł tego wytrawnego artysty. Akwarela 
była jego ulubioną techniką, a że był jej mistrzem, widać 
w „Pejzażu zimowym z Nieświeża”, dziele sporych roz
miarów. Wśród zabarwionych rozmytym granatem śnie
gów stoją przykryte białym puchem drewniane chatki, 
nad nisko umieszczonym horyzontem wisi zimowe nie
bo ze smugami ciemnych chmur. Minimum środków 
malarskich - maksimum treści charakteryzuje tę pracę. 
Trzeba uznać wysokie wyrobienie smaku artystycznego 
u właścicieli takiej kompozycji.

Dzieł wybitnych w kolekcji smólskiej nie braku
je. Wystarczy przytoczyć kilka nazwisk, jak Józef 
Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski, Józef Chełmoński, 
Maksymilian Gierymski, Władysław Małecki, Zygmunt 
Sidorowicz, Roman Kochanowski. Towarzyszą im mniej 
znani, czasem nie mniej utalentowani artyści: Antoni 
Kozakiewicz, Marian Zarembski, Adam Ciemniewski, 
Antoni Piotrowski itd., itd. Brandt prezentowany jest 
doskonałym, acz niewielkich rozmiarów, spokojnym 

Właściwej artyście żywiołowości nie zabrakło natomiast 
przy tworzeniu drugiego obrazu z prezentowanego 
zbioru. Zdecydowanie słabszy kolorystycznie, z roz
rzuconymi na płótnie jaskrawymi plamami czerwieni 
i ostrej zieleni, pozbawiony jednorodności treściowej 
i formalnej cechującej „Kozaka na koniu” uderza filmo
wym ujęciem rozgrywanej przed oczyma widza sceny.

Właściciele smólskiej kolekcji zdecydowali się na 
zakup aż pięciu prac Alfreda Wierusza-Kowalskiego. 
Ten zawsze bardzo popularny i wysoko sprzedający 
swoje dzieła malarz tutaj pokazany jest dobrymi i bar
dzo dobrymi pracami. Wszystkie utrzymane w zimowej 
scenerii. Są to wyciszone patrole powstańcze z 1878 
i 1880 r., czyli z pierwszego okresu twórczości, duża, 
rozsłoneczniona, radosna scenka rodzajowa, doskonale 
malowane „Wilki w nocy” z około 1900 r. oraz skrząca 
się śniegiem, z niebem krwawo barwionym zachodzą
cym słońcem scena napadu wilków ze złowróżbnym 
tytułem „Osaczony”.

W duchu omówionych prac mieści się jedyny w zbio
rze, ale jakiej klasy obraz Józefa Chełmońskiego „Próba
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5. Józef Chełmoński, „Próba czwórki”, 1878 r., olej 
na płótnie, wym. 71 x 174 cm
6. Maksymilian Gierymski, „Patrol polski w 1830 roku”, 
1869 r., olej na płótnie, wym. 35 x 51 cm

czwórki” z 1878 r. Sceny z pędzącymi 
końmi w rolach głównych przerażały sta
tecznych bawarskich mieszczan nadmia
rem życia, w Paryżu natomiast podobały 
się bardzo. Wydłużony, tzw. ręcznikowy 
format „Próby czwórki” mieści rozszala
ły, czterokonny zaprzęg na środku jakiejś 
wsi, nad którym próbuje zapanować 
przerażony woźnica. Centralna grupa 
przesunięta jest lekko w lewo, gdzie 
widać budy, gromadkę psów, stodołę 
i dwóch chłopów uczestniczących w pró
bie. Prawa strona kompozycji, z gapiami i gazonem 
kwiatów, swoją przestrzennością, czerwonymi plamami 
kwiecia i spokojem obserwatorów równoważy dynami
kę pędzącego zaprzęgu. „Próba czwórki” jest świetnie 
skomponowana, a przyjęte rozwiązania kolorystyczne - 
brązy rozświetlone żółcieniem siana na wozie, błyskami 
bieli pierwszoplanowego gniadosza i drobne plamki 
czerwieni kwiatów i stroju po prawej stronie - dowo
dzą talentu i wrażliwości autora. To niekwestionowana 
ozdoba całego zbioru.

Pozornie mniej efektowne, ale także niezrów
nanej klasy, są dzieła pozostałych monachijczyków. 
Monachium jako miejsce życia artystycznego było rze
czywiście rajem malarzy, dla których pejzaż stanowił 
najważniejszy obiekt twórczości. Mimo że w akademi
ckiej hierarchii tematów zajmował on raczej poślednie 
miejsce, w stolicy Bawarii przeżywał w drugiej połowie 
XIX w. czas pełnego rozkwitu. Znacznie przyczyniali 
się do tego artyści polscy. Malowanie krajobrazu było 
dla nich środkiem wyrażenia własnych i tych odczyta
nych w naturze uczuć, było także znakiem patriotyzmu 

i wyrazem tęsknoty za utraconą ojczyzną. „Jesienny 
pejzaż” Romana Kochanowskiego, który spędził 
w Monachium ponad 60 lat swojego długiego życia, jest 
doskonałą ilustracją tego zjawiska. Pejzaż datowany jest 
na około 1880 r., powstał jednak, moim zdaniem, już po 
1881 r., po przyjeździe Kochanowskiego do miasta nad 
Izarą, gdyż ani charakterem, ani tematyką, ani sposo
bem malowania nie odbiega od tworzonych przez niego 
tam pejzaży. Maleńki format, takie malował najchętniej, 
szary, „codzienny” wycinek zarejestrowanego świata, 
sytuacji, typowo polski, podkrakowski (Kochanowski 
urodził się w Krakowie) „nieefektowny pejzaż”. Spokój, 
harmonia kolorystyczna i kompozycyjna, mistrzostwo 
w oddaniu nastroju i charakteru przedstawianego 
krajobrazu. Podobne cechy mają wspaniałe płótna 
„O zachodzie słońca” z 1878 r. Zygmunta Sidorowicza, 
„Kawaleria powstańcza we mgle porannej” z 1877 r. 
Władysława Małeckiego czy „Patrol polski w 1830 
roku” (1869 r.) Maksymiliana Gierymskiego. Każdy 
z tych obrazów, mimo obecności w mniejszej lub 
większej roli sztafażu, to wspaniały pejzaż urzekający 
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nie tyle zewnętrzną malowniczością, co wewnętrz
nym pięknem i oddanym nastrojem. W tej konwencji 
mieszczą się dzieła cokolwiek idylliczne, jak „Powrót 
z pola” (1895 r.) Adama Kazimierza Ciemniewskiego, 
czasem nawiązujące do monumentalnego w ujęciu wiej
skich bohaterów malarstwa J.F. Milleta, jak „Siewca” 
(1888 r.) Mariana Zarembskiego.

Kolekcja smólska kryje w sobie jeszcze wiele pięk
nych, interesujących i godnych podziwiania dzieł sztu
ki. Trudno je wszystkie w tym miejscu omówić, czy 
chociaż wymienić. Nawet nie wszystkie nazwiska padły 
na tych stronach. A przecież Teodor Axentowicz, Jacek 
Malczewski, Antoni Kozakiewicz, Włodzimierz Łoś, 
Henryk Pillati, Tadeusz Rybkowski, Piotr Stachiewicz 
i doprawdy wielu, wielu innych winno być tu wymie
nionych. Każde dzieło zostało starannie dobrane do 
całokształtu zbioru, pasujące do tej czy innej grupy 
obrazów, połączonych jednym mianownikiem: dobre 
malarstwo drugiej połowy XIX i początku XX w., 
powstałe przede wszystkim w orbicie polskiego środo
wiska w Monachium, świadczące doborem motywów 
malarskich o patriotycznych uczuciach autora. Czasem 
tworzący zbiór zapominali o tej regule, ulegając prag
nieniu posiadania czegoś, co szczególnie przypadło do 
gustu.

Smólska kolekcja zasługuje na uwagę z powodu 
jej wartości artystycznej i merytorycznej, ale także, co 
doprawdy nie mniej ważne, z tytułu idei, zasad, któ
rymi kierują się w odniesieniu do niej jej właściciele. 
Tworzona w niedługim czasie, od pierwszego zakupu 
minęło około 8 lat, liczy dziś ponad 150 eksponatów 
malarskich, graficznych, rysunków. Ta liczba wciąż się 
powiększa i należy sądzić, że nadal tak będzie. Ponadto 
kolekcji dzieł plastycznych towarzyszy zbiór cennych 
map polskich, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
ukazujących Kresy, oraz osiemnasto- i dziewiętnasto
wiecznych sztychów i rycin przede wszystkim o tema
tyce patriotycznej.

Kolekcja przechowywana jest w pięknym, klasycyzu- 
jącym pałacyku w Smólsku, we wnętrzach wypełnionych 
eleganckimi stylizowanymi meblami, wśród kwiatów 
i starannie dobranych bibelotów, co tworzy razem świat 
piękna i harmonii. W zamysłach autorów zbioru ma 
być on udostępniony w przyszłości zwiedzającym. Jest 
to cenna, prospołeczna idea, otwierająca przed zainte
resowanymi możliwość obcowania ze sztuką w miejscu 
oddalonym od centrów życia kulturalnego, położonym 
trochę na uboczu szybkiego nurtu dzisiejszego życia. Jej 
atrakcyjność, liczba zgromadzonych dzieł sztuki oraz 
sceneria, w której będzie można je podziwiać, przyciąg
ną z pewnością rzesze zwiedzających. Ignacy Korwin 
Milewski pragnął śladem monachijskiego przemysłow
ca i kolekcjonera hrabiego Schacka podarować swoją 
kolekcję narodowi. Niestety, dar serca nie został przyję
ty, zabrakło najprawdopodobniej wzajemnej otwartości 
na oczekiwania i ograniczenia obu stron. Oby tym 
razem było inaczej.

Eliza Ptaszyńska

Zabytki i prawo

Jakiego ustroju 
administracji 

konserwatorskiej 
potrzebujemy?

U
strój administracji konserwatorskiej od 20 lat pod
dawany jest ciągłym przemianom, w poszukiwaniu 
najwłaściwszej formy jego organizacji. Na podsta
wie ustawy z 19 lipca 1990 r. (Dz. U., Nr 56, poz. 322), 

zmieniającej z dniem 23 września 1990 r. ustawę o ochro
nie dóbr kultury, proces ten rozpoczęto powołanie przy 
ministrze kultury i sztuki państwowej służby ochrony zabyt
ków, kierowanej przez generalnego konserwatora zabyt
ków, obejmującej wojewódzkich konserwatorów zabytków, 
będących terenowymi organami rządowej administracji 
specjalnej do spraw ochrony zabytków. Państwowa służba 
ochrony zabytków została jednak niebawem zreorgani
zowana, zgodnie z ustawą z 8 lipca 1996 r. o zmianie 
niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki 
i administracji publicznej (Dz. U., Nr 106, poz. 496), na 
podstawie której generalny konserwator zabytków zyskał 
rangę centralnego organu administracji rządowej. W woje
wództwie zadania z zakresu ochrony zabytków wykonywał 
wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, jako kierownika wojewódzkiej służby ochrony 
zabytków. Następnie ustawa z 1 marca 2002 r. o zmianach 
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów admi
nistracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz 
o zmianie innych ustaw (Dz. U., Nr 25, poz. 253) zniosła 
z dniem 31 marca 2002 r. urząd generalnego konserwatora 
zabytków. Od tej pory, aż do 17 listopada 2003 r. - dnia 
wejścia w życie obowiązujących przepisów, generalny kon
serwator zabytków był sekretarzem lub podsekretarzem 
stanu.

Obecnie organizacja administracji konserwatorskiej 
zakłada powierzenie zadań z zakresu ochrony zabytków 
ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje 
wykonuje sekretarz lub podsekretarz stanu, oraz wojewo
dzie, w imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakre
sie wykonuje wojewódzki konserwator zabytków, będący 
organem administracji zespolonej. Przyjęty w ustawie z 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami; dalej: 
u.o.z.o.z.) sposób organizacji administracji konserwator
skiej rodzi wiele krytycznych komentarzy. Przede wszystkim 
zarzuca się administracji konserwatorskiej upolitycznienie, 
poprzez powierzenie funkcji generalnego konserwatora 
zabytków urzędnikowi pozostającemu w strukturze mini
sterstwa, a także znaczne ograniczenie samodzielności 
wojewódzkich konserwatorów zabytków poprzez oparcie 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 7 • 2009 | 1 5



terenowej administracji konserwatorskiej na strukturach 
zespolenia pod zwierzchnictwem wojewody. Coraz głośniej 
podnoszone są argumenty, że powinniśmy dążyć raczej do 
odpolitycznienia urzędu generalnego konserwatora zabyt
ków, a także przekształcenia wojewódzkich konserwatorów 
zabytków w organy administracji niezespolonej. Czy rze
czywiście proponowane zmiany organizacyjne uzdrowią 
działania administracji konserwatorskiej?

W pierwszej kolejności rozważyć można zasadność 
„odzespolenia" wojewódzkich konserwatorów zabytków. 
Doktryna prawa wyróżnia cztery kategorie zespolenia: 
organizacyjne, finansowe, osobowe i kompetencyjne (Jan 
Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2006, 
s. 167 i n.). W wypadku pierwszej kategorii mówić możemy 
o zespoleniu „słabszym”, jako że wojewódzcy konserwa
torzy zabytków działają za pomocą odrębnego aparatu 
pomocniczego, jakim jest wojewódzki urząd ochrony 
zabytków. W wypadku zespolenia finansowego, w związ
ku z przyjęciem „słabszego1' zespolenia w płaszczyźnie 
organizacyjnej, pozycja wojewody jest znacznie ograni
czona. Należy jednak podkreślić, że administracja kon
serwatorska zaliczana jest do najsłabiej opłacanych orga
nów administracji zespolonej w województwie. Z kolei 
w wypadku zespolenia osobowego należy przyjąć, że 
możliwość powoływania i odwoływania wojewódzkich kon
serwatorów zabytków przez wojewodę została ograniczo
na, gdyż zgodnie z art. 91 ust. 1 u.o.z.o.z. każdorazowo 
potrzebuje on zgody generalnego konserwatora zabytków. 
Stosunkowo najsilniejsze więzi obserwuje się zazwyczaj 
w ramach zespolenia kompetencyjnego, gdzie wojewoda 
ma możliwość oddziaływania na treść podejmowanych 
rozstrzygnięć. Naciski, o których mowa w relacji wojewoda 
- wojewódzki konserwator zabytków, mają raczej charakter 
pozaprawny.

Przyjęta konstrukcja zespolenia nie ogranicza zatem 
samodzielności administracji konserwatorskiej w takim 
stopniu, na jaki zazwyczaj się wskazuje w dyskusji. Trzeba 
jednak dostrzec inne, mające doniosłe znaczenie, argu
menty przemawiające za przyjęciem konstrukcji admini
stracji niezespolonej. Przede wszystkim zgodnie z art. 57 
ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U., Nr 31, poz. 206; dalej: 
u.w.a.r.w.) „ustanowienieorganówniezespolonejadministra
cji rządowej może następować wyłącznie w drodze ustawy, 
jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem 
wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania 
przekraczającym obszar jednego województwa". Nie budzi 
wątpliwości fakt, że zadania powierzone administracji 
konserwatorskiej mają charakter ogólnopaństwowy, jako 
że zachowanie zabytków leży w interesie ogólnospołecz
nym. Za „odzespoleniem” przemawia więc przede wszyst
kich rodzaj powierzonych zadań. Dążenie do oderwania 
administracji konserwatorskiej od wojewody, jako organu 
administracji ogólnej, powinno zatem wynikać z potrzeby 
większego wyspecjalizowania tych organów.

Należy również zauważyć, że art. 59 u.w.a.r.w. przewi
duje, iż na podstawie i w granicach upoważnień zawar
tych w ustawach organy niezespolonej administracji rzą
dowej stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące 
w województwie lub jego części. Wydaje się, że przyjęty 
w u.o.z.o.z. katalog form ochrony zabytków powinien 
obejmować swoim zakresem także formy ochrony stano

wione w postaci aktów prawa miejscowego (formy ochrony 
obszarowej). Szczególnie rozważyć można by wprowadze
nie odrębnej instytucji dla ochrony historycznych układów 
urbanistycznych i ruralistycznych, w tym przede wszystkim 
miast historycznych, wprowadzanej w formie aktu prawa 
miejscowego. Potrzeba rozważenia tych propozycji jest 
szczególnie aktualna ze względu na brak miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego na większo
ści terytorium naszego kraju. Plany te miały wprowadzać 
ochronę założeń przestrzennych, a także gwarantować 
zachowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
Wyposażenie wojewódzkiego konserwatora zabytków 
w możliwość wydawania aktów prawa miejscowego można 
by było również połączyć z mechanizmem ustanawiania 
parków kulturowych, jako formy ochrony krajobrazu. Liczba 
dotychczas powołanych parków kulturowych (18) potwier
dza wcześniejsze obawy, że gminy niechętnie sięgną do tej 
formy ochrony, gdyż prowadzi ona m.in. do ograniczenia 
prowadzonej na tym terenie działalności gospodarczej. 
W związku z tym ewentualnym zmianom w konstrukcji tej 
formy ochrony powinno towarzyszyć przekształcenie woje
wódzkich konserwatorów zabytków w organy administracji 
niezespolonej.

Kolejną kwestią wartą rozważenia jest włączenie wyspe
cjalizowanej instytucji, jaką jest Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków wraz z regionalnymi ośrodkami, 
w strukturę szeroko rozumianej administracji konserwator
skiej; obecnie Ośrodek wykonuje większość zadań, jakie 
zostały przekazane przez ustawodawcę do właściwości 
generalnego konserwatora zabytków. Szczególnie ważne 
byłoby określenie relacji prawnej między wojewódzki
mi konserwatorami zabytków i regionalnymi ośrodka
mi badań i dokumentacji zabytków. Umocowanie regio
nalnych ośrodków do prowadzenia części postępowań 
dowodowych, w tym sporządzania opinii i badań doty
czących zabytków i ich wartości, usprawniłoby działanie 
wojewódzkich konserwatorów zabytków, których głównym 
problemem jest obecnie zbyt mata liczba etatów. Wydaje 
się, że wojewódzki konserwator zabytków powinien mieć 
możliwość zlecania określonych badań właściwej komórce 
KOBiDZ na szczeblu terenowym, które bytyby następnie 
podstawą rozstrzygnięć władczych (np. wpisu do rejestru). 
Postulowana konstrukcja zakłada więc, aby regionalne 
ośrodki stanowiły zaplecze merytoryczne i pomocnicze 
wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Nie ma prostych recept na kryzys - ani gospodarczy, 
ani na ten, z którym mamy do czynienia od 20 lat w dzia
łalności administracji konserwatorskiej. Bez wątpienia 
efektywność tej działalności w dużej mierze zależy od 
sposobu organizacji administracji. Nie zmienia to jednak 
faktu, że uleczeniu prawnej ochrony zabytków towarzyszyć 
powinny zmiany systemowe m.in. w zakresie finansowania 
ochrony dziedzictwa kulturowego, wyraźny podział kompe
tencji i odpowiedzialności między administrację rządową 
a administrację samorządową, szkolenie kadry urzędniczej 
oraz organów ścigania, a także liczne zmiany legislacyjne 
związane z ukształtowaniem poszczególnych form ochrony 
zabytków. Złudne są nadzieje, że niewielka zmiana ustawy 
w części dotyczącej ustroju administracji konserwatorskiej 
doprowadzi do istotnej zmiany sytuacji.

Katarzyna Zalasińska
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Wokół jednego zabytku

Medalion Marii Grąbczewskiej
B

yta mtoda, piękna i inteligentna, nic dziwnego przeto, 
że stanowiła obiekt zainteresowania wielu mężczyzn. 
Wczesna młodość Marii Grąbczewskiej (1897-1962), bo 
o niej tu mowa, przypadła na lata bezpośrednio przed pierw

szą wojną światową. Nauki kończyła w liceum sióstr urszula
nek w Merbes-le-Chateau w Belgii, wynosząc stamtąd świetną 
znajomość języka francuskiego; znała zresztą jeszcze kilka in
nych. W czasie wojny przebywała z rodziną w Rosji, a później 
w Szwecji, jako nauczycielka francuskiego. Po zakończeniu

W czasie pobytu w Rzymie poznała Maria księcia 
Borsarelliego. „Był to typowy przedstawiciel włoskiej arystokra
cji, wysoki brunet o czarnych, płonących oczach i pięknych 
szlachetnych rysach. Zakochał się w Mamie od pierwszego wej
rzenia... Byl przy tym tak atrakcyjną partią w Rzymie, że wszyst
kie miejscowe hrabianki i księżniczki chciaty utopić rywalkę 
w szklance wody" - relacjonuje syn. „Borsarelli koniecznie chciaf 
się żenić z Mamą, ona jednak miała świadomość, że w książęcej 
rodzinie byłaby czarną owcą”. Romans trwał pięć lat i skończył 
się wraz z wyjazdem do Polski.

Do wielbicieli Marii podczas pobytu w Rzymie należał 
również znany wówczas polski rzeźbiarz, mieszkający od lat 
w tym mieście Antoni Madeyski (1862-1939), autor m.in. sarko
fagów królowej Jadwigi i Władysława Warneńczyka na Wawelu. 
Starszy pan, dobiegający sześćdziesiątki, artysta czuty na 
piękno, nie mógł oprzeć się urokowi Marii, która wniosła w jego 
życie jakby powiew wiosny, przywołała wspomnienia dawno 
minionej młodości (jakże to często się zdarza).

„ Gdy mam przed sobą Twoją postać wiotką
I Twoje usta coś mile szczebioczą, 
Wszak maj się cieszy swą krasą uroczą, 
Smętna ma dola zdaje mi się słodką.

Pozwól mi pieścić Twą główkę dziecinną, 
Pozwól mi głaskać Twoje włoski płowe, 
Na Twe kolana pochylić mą głowę, 
Bądź mi natchnienia Muzą dobroczynną. 
Jak słońce, które do mojej pustelni 
Zagląda tylko bladawem odbiciem, 
Jasnym promieniem darząc me sąsiady,

Co w blasku chodzą, jak goście weselni, 
Tak Ty mi daruj płomyk z serca blady 
A ten płomyczek pogodzi mnie z życiem"

wojny i powrocie do Warszawy zgłosiła się do pracy w sekre
tariacie Ignacego Jana Paderewskiego. Jako tłumaczka, z ra
mienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jesienią 1919 r. 
uczestniczyła w rokowaniach dotyczących polsko-czeskiej gra
nicy w Cieszynie; do projektowanego w tej sprawie plebiscytu, 
jak wiadomo, nie doszło.

Doszło natomiast, jeszcze przed wyjazdem do Cieszyna, do 
pierwszego małżeństwa Marii z młodym przystojnym poruczni
kiem szwoleżerów panem Rudnickim. Małżeństwo to jednak, 
zawarte po krótkotrwałej znajomości, nie przetrwało nawet mio
dowego miesiąca, ale zaważyło istotnie na jej dalszym życiu. 
Na ślubie bowiem poznała przyjaciela swego męża, także 
oficera szwoleżerów, Mariana Bobrowskiego, który zapałał 
do niej ognistym uczuciem. Rozczarowana jednak do związ
ków damsko-męskich Maria, pracując w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, wystarała się o wyjazd na placówkę zagra
niczną; w 1920 r. wyjechała do Rzymu. „Włoski opanowała bły
skawicznie. Zaczęta tłumaczyć, między innymi Pirandella «Cień 
Macieja Pascala*. Pisała też wiersze, głównie liryki" - wspo
mina po latach jej syn Michał Bobrowski. Swe próby literackie 
przestała do oceny Stefana Żeromskiego. „Wielki i ogromnie 
wówczas popularny pisarz pomaga jej w opublikowaniu niektó
rych utworów. Mama z kolei chce tłumaczyć na włoski dramat 
Żeromskiego «Ponad śnieg», wspólnie z włoskim tłumaczem 
p. Puccinim... Żeromski daje też Mamie upoważnienie do 
przetłumaczenia na włoski jego dramatu «Uciekta mi przepió
reczka*" - wspomina dalej syn.

Tak pisał rzeźbiarz i - jak się okazuje - sentymentalny poeta 
do Marii w Rzymie 14 listopada 1921 r.

Mógłby ktoś zgorszyć się pisanymi przez starszego pana 
słowami o „pieszczeniu główki” i „głaskaniu włosków płowych”, 
lecz zważywszy na zachowany do dziś portretowy medalion 
Marii Grąbczewskiej dłuta Madeyskiego, słowa drugiej zwrotki 
wiersza nie mają niestosownego podtekstu i są całkiem zrozu
miałe. Medalion ten jest owalny (wym. 18 x 15,3 cm) i przedsta
wia prawy profil kobiecy typu en camea, rzeczywiście „wypiesz
czony” i „wygłaskany” dłutem. Ukazuje delikatnie zarysowany 
kształt głowy na długiej szyi, z włosami upiętymi w kok z tyłu, 
z lekko kręcącymi się kosmykami na skroniach, nad uchem 
i z boku, kontur twarzy wyraźnie, choć miękko obrysowany, 
wysokie wypukłe czoło, głęboko osadzone oczy, prosty, dość 
wydatny nos, wąskie usta i długa broda z podciętym podbród
kiem. W otoku medalionu, po lewej stronie wypukłą antykwą 
znajduje się podpis: „MARJA GRĄBCZEWSKA’, zaś po prawej 
na dole przy samej krawędzi - ryta matą antykwą sygnatura 
rzeźbiarza: „ANT. MADEYSKI RZYM 1922".

Odlany w gipsie medalion na szczęście przetrwał wojnę 
i stanowi, podobnie jak rękopis sonetu Madeyskiego, cenną 
pamiątkę rodzinną.

Za możliwość opublikowania zdjęcia medalionu oraz wspo
mnień - serdecznie dziękuję; nieznane dotąd szerszemu ogó
łowi wzbogacą teraz oeuvre tego znanego artysty.

Maria Irena Kwiatkowska
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Polscy konserwatorzy
w Trokach

P
ołożone w okolicach Wilna
Troki, ze względu na malowni
cze usytuowanie i znajdujące się 

tu zabytki, są miejscowością licznie 
odwiedzaną, zarówno przez mieszkań
ców Litwy, jak również i przez tury-

rozplanowanie i wykorzystano zacho
wane mury. Zrezygnowano przy tym 
ze skrzydła głównego i utrzymano 
tylko dwa trakty boczne, jednocześnie 
je podwyższając. Dziedziniec zamko
wy w ten sposób uzyskał kształt pro-

stów zagranicznych. Wśród tych ostat
nich niemałą grupę stanowią Polacy. 
Obiektem wzbudzającym największe 
zainteresowanie jest średniowieczny 
zamek na wyspie jeziora Galwe.

Zbudowany na przełomie XIV 
i XV w. zamek obronny był jed
nym z ważniejszych ośrodków zarzą
dzania w państwie litewskim. Troki 
były wówczas stolicą dzielnicy księcia 
Kiejstuta, a potem jego syna Witolda. 
Dopiero później znaczenie Trok 
zmalało na rzecz pobliskiego Wilna. 
Badania archeologiczno-architekto- 
niczne dokonane po drugiej wojnie 
światowej wykazały, że kompleks 
zamkowy wzniesiony został w trzech 
etapach. W pierwszym etapie powstał 
obronny zamek na planie prostoką
ta, z traktami mieszkalnymi wokół 
wewnętrznego kwadratowego dzie
dzińca. Na skutek pożaru ta pierwsza 
budowla nie została jednak dokoń
czona i odbudowa nastąpiła w drugim 
etapie. Utrzymano wtedy pierwotne
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1. Widok na zrekonstruowany zamek na wyspie 
w Trokach
2. Plan zespołu zamkowego (wg Sanislovas 
Mikulionis, Trakajskii zamok, Wilno 1978)
A - zamek główny: 1 - wieża z przejazdem 
bramnym, 2 - skrzydła zamkowe i dziedziniec, 
3 - mury obwodowe; B - fosa i most zwodzony; 
C - podzamcze: 4 - baszta północna, 5 - mury 
obwodowe, 6 - baszta południowo-zachodnia, 
7 - wieża z przejazdem bramnym, 8 - baszta 
południowo-wschodnia, 9 - trakty gospodarczo- 
-mieszkalne, 10 - dziedziniec podzamcza
3. Ruiny zamku - stan z 1940 r. (wg lonas 
Gliemża, Pamiatniki architektury Litwy, 
Leningrad 1978)
4. Fragment zespołu zamkowego po 
rekonstrukcji - widok z dziedzińca podzamcza 
na jego ścianę frontową
5. Baszta południowo-zachodnia podzamcza 
od strony zewnętrznej (widoczne partie 
zachowane)

stokątny. Do ściany frontowej, na osi 
dobudowana została wysoka wieża 
z przejazdem bramnym w przyzie
miu. Całość w pewnej odległości 
otoczona była jeszcze obwodowymi 
murami obronnymi. Autorzy badań 
uważali, że w ukształtowaniu, które 
otrzymał zamek w drugim etapie, 
widoczne są powiązania z zamkami 
krzyżackimi i inflanckimi, natomiast 
Marian Morelowski dostrzegał ana
logie w zamkach francuskich. Wydaje 
się jednak, że w ogólnym układzie 
zamek trocki najbardziej zbliżony 
jest do zamku w Liwie, który pra
wie w tym samym czasie wzniesiony 
został na dawnej granicy Mazowsza 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
W trzecim etapie do założenia zamko
wego dodano podzamcze - pobudo
wane na nieregularnym planie trape
zowym, z murami obronnymi, trzema 
basztami w narożach i wieżą przejaz

dową. Do murów przylegały trakty 
gospodarcze i mieszkalne. Podzamcze 
od głównego zamku oddzielone było 
fosą z mostem zwodzonym.

Zamek jako rezydencja użytkowa
ny był przez pierwszych Jagiellonów, 
później w XVI w. zaczęto go wyko
rzystywać do przetrzymywania 
w odosobnieniu znaczniejszych osób. 
Stopniowo jednak tracił na znaczeniu, 
a jego kres nastąpił w czasie najaz
du moskiewskiego w 1655 r., gdy 
został zniszczony. Nieodbudowywany 
w następnych wiekach stawał się coraz 
bardziej ruiną. W XIX w. pozostałości 
zamku zaczęły wzbudzać zaintereso
wanie, lecz nie podejmowano żadnych 
działań porządkowych i zabezpieczają
cych. Pierwsze niewielkie prace konser
watorskie podjęto dopiero na począt
ku XX w. W 1905 r. pod kierunkiem 
inżyniera Bronisława Malewskiego 
przeprowadzono roboty przy najlepiej 

zachowanej baszcie w południowo- 
-wschodnim narożu podzamcza. Po 
usunięciu rumowiska zabezpieczono 
fundamenty i zbudowano nowy mur 
kamienny, naprawiono także uszko
dzone ściany zewnętrzne.

Dalsze prace konserwatorskie 
wykonane zostały już po pierwszej 
wojnie światowej. Przeprowadzono 
je w dwóch okresach: 1929-1931 
oraz 1936-1939 r. Inicjatywy tych 
prac podejmowane były przez kolej
nych konserwatorów zabytków woje
wództw wileńskiego i nowogródz
kiego: Jerzego Remera, Stanisława 
Lorentza, Ksawerego Piwockiego 
i Witolda Kieszkowskiego. W 1929 r. 
Stanislaw Lorentz, po dokonaniu 
oględzin zachowanych ruin zamku, 
wspólnie z Juliuszem Kłosem 
i Janem Borowskim, zdecydował się 
na rozpoczęcie robót konserwator
skich. Zaangażował się w nie osobi
ście, pobierając pożyczkę bankową 
na własne konto z przeznaczeniem 
na finansowanie przedsięwzięcia. 
Ponieważ decyzję tę podjął bez poro
zumienia z władzami zwierzchnimi, 
uznane to zostało za akt niesubor
dynacji. Jednocześnie w tym samym 
czasie sprawa pilnego podjęcia prac 
spotkała się z gorącym poparciem 
społeczności wileńskiej. Ostatecznie, 
po wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji, 
władze państwowe przyznały odpo
wiednie kredyty finansowe na rozpo
czętą już konserwację ruin zamku.

Podstawowym założeniem przy 
podejmowaniu robót była konserwacja 
zachowawcza, z wykluczeniem odbu
dowy zabytku; wszystkie prace nad
zorował architekt Jan Borowski. Na 
podzamczu wykonane zostały roboty 
przy baszcie południowo-zachodniej, 
polegające na wzmocnieniu funda
mentów i zrekonstruowaniu ścian 
przyziemia. Również przy baszcie 
północnej odczyszczono całkowicie 
teren wokół niej i częściowo przemu- 
rowano okładziny ścian. Na terenie 
zamku głównego usunięto zalegające 
gruzowisko, umocniono fundamen
ty i ściany przyziemia. Porysowane 
ściany wieży oraz narożniki murów 
obwodowych zabezpieczone zostały 
skarpami. W czasie robót odkryto 
też zachowane sklepienia w przyzie
miach skrzydeł zamkowych i wieży. 
W robotach użyto oryginalnych cegieł 
wydobytych z rumowiska, a po ich 
wyczerpaniu nowych, o podobnym 
kolorze i zbliżonych wymiarach.
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6. Fragment ściany dziedzińca wewnętrznego
z drewnianą galerią wejściową do pomieszczeń 
zamkowych (widoczne partie zachowane)
7. Okno w ścianie zewnętrznej skrzydła 
wschodniego zamku głównego

(rys. i zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

W czasie prowadzenia prac 
w latach 1936-1939 skoncentrowa
no się na rekonstrukcji zachowanych 
elementów i detali. Równocześnie 
w gronie konserwatorów zaczęło 
narastać przekonanie o możliwości 
pełnej odbudowy założenia zamkowe
go. Stwierdzono, że zachowane frag
menty sklepień górnych kondygnacji 
stwarzały warunki do całkowitego ich 
odtworzenia. Brano też pod uwagę 
fakt, że pozostawienie odrestaurowa
nych ruin bez przykrycia może narazić 
je na ponowne zniszczenie. Wyrażano 
również pogląd, iż stan kompleksu 
zamkowego po wykonanych pracach 
pozwala na odczytanie jego pierwot

nego ukształtowania kubaturowego. 
Wszystkie te przesłanki doprowadziły 
do decyzji o przystąpieniu do rekon
strukcji zamku. W warunkach do 
decyzji podkreślone zostało, aby zre
konstruowany zamek w całości zacho
wał charakter autentycznego obiektu 
historycznego. Wkrótce wybuch dru
giej wojny światowej uniemożliwił 
jednak realizację tych planów.

Po zakończeniu wojny, na początku 
lat pięćdziesiątych XX w. powrócono 
do idei pełnej rekonstrukcji całego 
założenia zamkowego. W związku 
z tym zlecono architektom litewskim 
opracowanie dokumentacji projek
towej odbudowy zamku, w połącze

niu z dalszymi studiami i badaniami 
zachowanych partii zabytkowych. 
W trakcie jej wykonywania pomoc
ne były wcześniejsze projekty Jana 
Borowskiego, który po wojnie konty
nuował już swoją działalność zawodo
wą w Gdańsku, pełniąc tam funkcję 
miejskiego konserwatora zabytków. 
Prowadzącymi kompleksową odbu
dowę byli architekci: początkowo 
Bronius Kruminis, później Stanislovas 
Mikulionis.

Inwestycja rekonstrukcji całego 
założenia podzielona została na dwa 
etapy. W pierwszym etapie zrealizowa
no odbudowę zamku głównego, którą 
zakończono w 1962 r. Obiekt przeka
zany został Muzeum Historycznemu 
w Trokach. W następnych latach 
w ramach drugiego etapu kontynu
owano prace budowlane na terenie 
podzamcza. Restaurowane były baszty, 
wieża bramna i mury obronne, póź
niej od strony zachodniej i frontowej 
zrekonstruowana została dawna zabu
dowa gospodarczo-mieszkalna. Prace 
z tym związane zakończono w 1987 r. 
W odbudowanych obiektach miej
scowe muzeum urządziło ekspozycję 
z eksponatami pochodzącymi z róż
nych pałaców i dworów litewskich.

W długim procesie rewitalizacji 
zamku w Trokach mamy również i my 
swój udział, a zwłaszcza w konserwa
cji ruin i pierwszych przygotowaniach 
do odbudowy.

Stanisław Grzelachowski

Spotkanie z książką
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W WILNIE

Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Grani
cą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydat w 2008 r. 
książkę Henryki llgiewicz Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907-1939) i jego poprzednicy. Książka powstała 
dla uczczenia setnej rocznicy założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wil
nie (TPN), działającego od 1907 r. Przy tej okazji przypomniane zostały dzie
je towarzystw z nim połączonych: Towarzystwa Miłośników Starożytnictwa 
i Ludoznawstwa (założone w 1899 r., w 1907 r. zostało włączone do TPN), 
Towarzystwa Muzeum Nauki i Sztuki w Wilnie (działało od 1907 r., w 1914 
weszło w skład TPN) i Towarzystwa Miłośników Wilna (założone w 1919 r., 
zlikwidowane w 1933 r., jego zbiory przekazano TPN).

Na 668 stronach książki opisane zostały warunki rozwo
ju polskich towarzystw naukowych w pierwszej połowie XX w. 
Autorka ustaliła, kiedy i w jakich okolicznościach towarzystwa 
te powstały, kto był ich założycielem, jaki cel zamierzały osiąg
nąć, na jakie przeszkody napotykały w staraniach o uzyska
nie zezwoleń na realizację planów. Przedstawiła też strukturę 
organizacyjną towarzystw i źródła finansowania, dużo miejsca 
poświęciła opisowi ich działalności wydawniczej. Szczególną 
uwagę autorka zwróciła na skład osobowy towarzystw, wspiera
nie ich przez ziemian, inteligencję polską, instytucje państwowe 
i społeczne (w tym biblioteki, czytelnie, muzea), kontakty z inny
mi ośrodkami naukowymi za granicą i znaczenie tych więzi dla 
zachowania i rozwoju polskiej kultury na Wileńszczyźnie.

We wstępie do publikacji czytamy: „Potrzeba podjęcia badań nad wy
mienionymi towarzystwami jest oczywista. Dotychczas ani w historiografii pol
skiej, ani litewskiej nie doczekały się one monograficznego opracowania. Są 
tylko artykuły w czasopismach, słownikach i pracach zbiorowych".

Książka Henryki llgiewicz zamyka się w pewnych ramach czasowych; 
zaczyna się od opisania założenia nielegalnego Towarzystwa Miłośników 
Starożytnictwa i Ludoznawstwa w 1899 r., a kończy na przedstawieniu 
okoliczności zawieszenia legalnej działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w 1939 r. po włączeniu Wilna do Republiki Litewskiej. Jednak - jak 
autorka pisze w podsumowaniu - po wybuchu drugiej wojny światowej 

TPN kontynuowało działalność nielegalnie. Władze litew
skie w 1940 r. znacjonalizowaty jego majątek i przekazały 
Muzeum Kultury w Kownie. Zbiory Towarzystwa zostały roz
proszone w czasie okupacji niemieckiej, pozostały wydaw
nictwa, rękopisy w archiwach i bibliotekach oraz eksponaty 
w muzeach Wilna.

W książce zamieszczono tabele zawierające dane 
o członkach opisanych towarzystw, jest tu też szcze
gółowa bibliografia (na którą składają się źródła archi
walne, opublikowane, czasopisma, prasa i opracowa
nia), indeks osób oraz streszczenia w języku angielskim 
i litewskim.

Publikacji nie można, niestety, kupić, dostępna jest tylko 
w bibliotekach.
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Bernardyni
w Prusach Królewskich

W
 Lubawie, miasteczku w woj. 
warmińsko-mazurskim, 
dawnej siedzibie biskupów 
chełmińskich, znajduje się kościół 

św. Jana Chrzciciela wraz z zespo
łem poklasztornym bernardynów. 
Jego początki sięgają XIV w.

Świątynia powstała na miej
scu ufundowanej około 1366 r. 
przez biskupa Wikbolda Do-

Okres reformacji - to zły okres 
w historii klasztoru. Nowi zakon
nicy nie przybywali, a dotychczaso
wi umierali w wyniku chorób lub 
ze starości. Ostatnim zakonnikiem 
odnotowanym w kronikach klasz
tornych był spowiednik, na co dzień 
parający się również nauczaniem 
dzieci pisania i czytania, Andrzej 
Laurenti. Gdy i jego zabrakło, klasz

Hieronim Przybiński i pięciu innych 
zakonników. W 1584 r., pomimo 
oporu władz kościelnych, klasz
tor został odłączony od prowincji 
saskiej i odtąd podlegał władzom 
zakonu w Warszawie. Do konwentu 
wróciło również wyposażenie prze
chowywane tymczasowo na zamku 
biskupim, a klasztor lubawski po 
odrestaurowaniu był jednocześnie

1. Fragment malowidła z ołtarza w kościele św. Anny 
w Lubawie, około 1655 r. - widoczny lubawski kościół 
i zabudowania klasztorne

bilsteina (1363-1385) kaplicy 
pod tym samym wezwaniem. 
Już wtedy pobudowano przy 
niej niewielki budynek pełnią
cy funkcję zakrystii i mieszka
nia kapelana. Kolejny funda
tor, biskup Mikołaj Chrapicki 
(1496-1508), w latach 1502- 
-1506 powiększył kaplicę, 
pobudował klasztor i osadził 
w nim niemiecki konwent 
franciszkanów sprowadzo
nych z Saksonii. Za sprawą 
zakazów papieskich, pomimo 
przynależności Lubawy do 
Rzeczypospolitej, nie udało się 
sprowadzić, zgodnie z intencją 
donatora, bernardynów z pro
wincji polskiej. W konsekwen
cji oddania obiektu zakonni
kom dotychczasową kapelanię 
przeniesiono do niedalekiej 
kaplicy św. Barbary. Fundator 
dostatnio uposażył klasztor. 
Uposażenie to było potwier
dzone w kolejnych przywile
jach biskupich oraz licznych 
darowiznach, które pomnaża
ły majątek klasztorny; sporą część 
dochodów stanowiły darowizny 
osób świeckich.

Skrzydło wschodnie klasztoru 
wzniesiono na bazie wcześniejszego 
zabudowania, a następnie dostawio
no do niego skrzydło południowe. 
Od tego czasu, pomimo wielokrot
nych remontów i przebudów, aż do 
pierwszej ćwierci XVIII w. klasz
tor składał się z dwóch, prostopad
le usytuowanych względem siebie 
budynków.

tor podupadł całkowicie i w latach 
1566-1580 stał pusty - po tym, jak 
biskup Stanisław Żelichowski (1562- 
-1571) polecił zamknięcie konwen
tu. W trosce o klasztorny majątek 
nakazał następnie przenieść droż
sze sprzęty na lubawski zamek, aby 
uniknąć kradzieży lub zniszczenia. 
Dopiero jego następcy - biskupowi 
Piotrowi Kostce (1574-1595) udało 
się sprowadzić do Lubawy nowych 
zakonników, tym razem byli to już 
bernardyni z polskiej prowincji:

pierwszym polskim konwen
tem bernardyńskim w Prusach 
Królewskich.

Niedługo potem, w latach 
1602-1610, z fundacji miecz
nika, chorążego pruskiego 
Seweryna Zalewskiego, pod 
nadzorem rezydujących w Lu
bawie biskupów, rozpoczęła 
się kolejna faza rozbudowy. 
Dotychczasowa kaplica została 
przebudowana na prezbiterium 
i dobudowano do niej szerszą 
nawę główną. Powstało wte
dy jednonawowe założenie na 
planie prostokąta, z węższym 
również prostokątnym prez
biterium, kryte drewnianym 
manierystycznym stropem ka
setonowym, z płaskorzeźbioną 
dekoracją świętych, aniołów 
i apostołów. Przebudowany 
i odnowiony kościół konsekro
wano w 1613 r.; nie miał on 
jeszcze wtedy okazałej wieży 
zwieńczonej pięknym baroko
wym hełmem.

Po 1720 r. nastąpiły kolejne 
duże prace remontowe, a w 1728 r. 
rozpoczęła się przebudowa założe
nia klasztornego i dopiero wtedy 
powstało skrzydło zachodnie, 
w którym umieszczono, jak poda- 
je kronika klasztorna, celę Karola 
Szembeka, kasztelana nakielskie- 
go, który w wieku 50 lat wstąpił 
do zakonu. Prawdopodobnie to on 
finansował ten etap rozbudowy.

W drugiej połowie XVII w. 
w czasach swojej świetności klasztor 
był już cały murowany. W najstar-
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2. 3. Zespól klasztorny 
w Lubawie, widok od strony 
południowo-wschodniej (2) 
i od wschodu (3)
4. Kościół św. Jana Chrzciciela

(zdjęcia: Robert Swat)

szym skrzydle znajdowała się zakry
stia ze skarbcem, oficyna, biblio
teka oraz pokoje nad refektarzem. 
Późniejsze skrzydła - drugie i trzecie 
- były bogato wyposażone, a całość 
zamykało ostatnie, czwarte skrzyd
ło, położone najbliżej kościoła, two
rząc w ten sposób założenie na 
planie kwadratu. Wszystkie skrzydła 
miały krużganki i okazale zdobione 
sklepienia.

Z tego czteroskrzydłowego 
założenia do dziś przetrwały trzy 
skrzydła: wschodnie, południowe 
i zachodnie. Skrzydło północne było 
najprawdopodobniej tylko ozdob
nym krużgankiem. Podczas badań 
konserwatorskich w 2006 r. odkryto 
na zewnętrznej ścianie prezbiterium 
kościoła relikty dekoracji freskowej. 
Po lewej stronie skrzydła zachod
niego, mniej więcej tam, gdzie dziś 
jest wolna przestrzeń pomiędzy 
tym skrzydłem a kościołem, istnia
ła furta, prowadząca na klasztorny 
wirydarz.

W okresie rozkwitu lubawski 
klasztor liczył kilkunastu zakonni
ków posiadających śluby zakonne 
oraz kilkunastu laików i nowicju
szy. Klasztor pełnił również funk
cje pozareligijne, przede wszystkim 
oświatowe, znajdowała się tu szkoła 
oraz dobrze zaopatrzona biblioteka, 
a mnisi zajmowali się nauczaniem.

12 marca 1821 r. na rozkaz kró
la pruskiego Fryderyka Wilhelma III 
kościół został przekazany gmi
nie protestanckiej. Odbyło się to 
w dość drastyczny sposób, ponie
waż mieszkańcy Lubawy nie chcieli 
oddać kościoła w ręce luteranów. 
Do miasta skierowano wojsko, ale 
nie osiągnięto porozumienia. Pomo
gły dopiero zapewnienia, że kościół 
pozostanie katolicki, jednak pod
stępem, w nocy, wywieziono ostat

nich zakonników do Dzierzgonia, 
a od rana kościoła strzegli uzbrojeni 
żandarmi. Wkrótce wnętrze kościo
ła przystosowano do liturgii prote
stanckiej. Zespół klasztorny został 
podzielony. Skrzydło wschodnie 
przeznaczono na szkołę, a pozosta
łe dwa zaadaptowano na potrzeby 
sądu, by z czasem oddać je w użyt
kowanie szkole. Sytuacja kościoła 
i klasztoru nie zmieniła się rów
nież po odzyskaniu niepodległości;
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w czasach Drugiej Rzeczypospolitej 
całość także była w zarządzie gminy 
protestanckiej. Adaptując północne 
i zachodnie skrzydło na potrzeby 
sądu, dobudowano piętro w skrzyd
le zachodnim, a po 1920 r., przy 

adaptacji całego budyn
ku na szkołę, nadbudo
wano jeszcze skrzydło 
południowe.

Po drugiej wojnie 
światowej budyn
ki klasztorne zosta
ły przekazane szkole 
podstawowej, a koś
ciół służył jako maga
zyn. W 1960 r. w celu 
uzyskania miejsca na 
małą salę gimnastyczną 
dokonano przebudowy 
w skrzydle wschodnim. 
Podniesiono wtedy 
w tej części poziom 
stropu i wykonano 
żelbetowe schody, 
prowadzące na piętro. 
W latach 1974-1975 
kościół, popularnie 
zwany wtedy szkol
nym, został oddany 
jako filialny w użytko

wanie lubawskiej parafii. Szkoła 
podstawowa w budynkach klasz
tornych miała swoją siedzibę do 
1975 r. W 1978 r. mieściły się tu 
rozmaite urzędy i klub nauczycie
la. 3 września 2003 r. budynek 

dawnego klasztoru został przeka
zany parafii katolickiej św. Jana 
Chrzciciela w Lubawie. W ten spo
sób prawie po 200 latach całością 
zabudowań ponownie administruje 
kościół katolicki.

Z lubawskim klasztorem zwią
zana jest również historia pozy
skania do Polski egzemplarza 
Biblii Gutenberga, dziś znajdują
cego się w Muzeum Diecezjalnym 
w Pelplinie. Według części badaczy 
ten sam biskup Mikołaj Chrapicki, 
który osadził w Lubawie zakon
ników, zakupił dla biblioteki kon
wentu 26 woluminów, w tym praw
dopodobnie Biblię Gutenberga. 
Inna hipoteza głosi, że Biblię do 
Lubawy sprowadził urodzony tu 
Krzysztof Kuppener (1466-1511), 
profesor uniwersytetu w Lipsku, 
lub że zakupu dokonał biskup 
Piotr Kostka (1574-1595). Jedno 
jest natomiast pewne, że Biblia 
Gutenberga została zakupiona dla 
klasztoru franciszkanów w Lubawie 
- w tomie pierwszym znajduje się 
odręczny napis po łacinie „Pro loco 
Lubaviensi”.

Robert Swat

Spotkanie z książką
MILANÓWEK W DOKUMENCIE I FOTOGRAFII

W czerwcu ub. roku odbył się w Milanówku Festiwal Otwartych 
Ogrodów, który miat na celu popularyzację miejscowości i inte
grację tutejszej społeczności. Festiwalowi towarzyszyła przygotowa

na przez Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej 
w Milanówku wystawa fotografii przedstawiających przedwojenne 
milanowskie wille. Ze względu na duże zainteresowanie wystawą Ar
chiwum wydało album Milanówek w dokumencie i fotografii, w którym 
zamieszczone zostały zdjęcia i dokumenty pozyskane z zasobów Na
rodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego m.st. War
szawy - Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Archiwum Towarzystwa 
Miłośników Milanówka oraz ze zbiorów prywatnych. Wydanie albumu 
uświetniło również obchody 200-lecia istnienia 
archiwów państwowych w Polsce i międzynaro
dową konferencję archiwistów, która w 2008 r. 
odbyła się w Pułtusku.

We wstępie do albumu opisana została przez 
Marię Smoleń historia miejscowości od 1901 r. do 
czasów współczesnych, proces jej przekształca
nia w modne podwarszawskie letnisko oraz archi
tektura milanowskich willi. W kolejnych rozdzia
łach przedstawiono najważniejsze budynki Mila
nówka na przedwojennych i współczesnych foto
grafiach: dwór Lasockich (rozebrany w 1979 r.), 
kościół św. Jadwigi Śląskiej z plebanią, budynek 
dawnej stacji kolejowej i końcowy przystanek 
Elektrycznej Kolei Dojazdowej, Galerię „Letnisko” 
(pierwotnie sklep spożywczy, obecnie Centrum 
Kultury i Promocji w Milanówku) oraz 53 wille 

ukazane w porządku alfabetycznym (od „Aleksandrówki” po „Zielony 
Dworek”). Każda willa została dokładnie opisana, podano jej obecne 
usytuowanie, rozwiązania architektoniczne, przedstawiono losy pier
wotnych właścicieli, dzieje budynku podczas drugiej wojny światowej 
i jego obecne przeznaczenie. Niektóre wille zostały zaadaptowane 
na restauracje z zapleczem hotelowym („Borówka”), sklepy („Dom 
Inkielmana”, „Dom Jankowskiego”, „Dom Piekarskiego”), wydzierża
wione Szkotom („Bożenka”), przedszkolom („Dworek Dęby", „Matu- 
linek"), część pozostaje lub pozostawała do niedawna we własności 
spadkobierców. W willi „Matulka” w 2006 r. urządzono Muzeum Mi
lanówka, w willi „Waleria” powstaje Muzeum Jana Szczepkowskiego.

Wiele z tych budynków było schronieniem dla 
działaczy Armii Krajowej, urządzano tu konspi
racyjne zebrania, z wieloma wiążą się mato zna
ne historie. Na przykład w willi „Ewarystówka" 
w 1944 r. ukrywano wywiezioną ze zrujnowanej 
Warszawy urnę z sercem Chopina, a willa „Sów
ka” była w czasie wojny schronieniem dla Żydów 
- jej właściciele otrzymali pośmiertnie medal 
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Dużo 
milanowskich budynków jest w remoncie lub na 
niego czeka, niektóre zostały wpisane do reje
stru zabytków.

Album ukazuje zdjęcia willi i dokumenty zwią
zane z ich historią na 480 ilustracjach. Zawiera 
tłumaczenie na język angielski i indeks osób. 
Można go nabyć (cena: 50 zł) w księgarniach na 
terenie Milanówka.
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Kamienica z Gutenbergiem

P
opiersie Jana Gutenberga 
w Częstochowie jest mało znane 
częstochowianom, stanowi 
bowiem element kompozycji elewa

cji frontowej nie kamienicy głównej, 
lecz oficyny podwórzowej przy Alei 
Najświętszej Marii Panny nr 52.

Zarówno kamienica, jak i oficyna 
wpisały się w historię częstochow
skiej Alei. Kamienica, według daty 

stosunkowo niskiej wysokości budyn
ków. Katalog Zabytków... wymienia 
jako element kompozycji elewacji 
frontowej kamienicy gzyms wieńczą
cy o zredukowanych formach klasy- 
cystycznych, z otworami strychowy
mi we fryzie - niestety, elementy te 
znikły w trakcie ostatniego remontu. 
W elewacji tylnej kamienicy zacho
wał się gzyms, bez partii fryzu. Ta 

część również została zredukowana 
podczas ostatnich prac remontowych, 
polegających głównie na ociepleniu 
budynku i dodaniu dziwnych form 
pseudoboniowania zarówno w parte
rze, gdzie tworzą formę odwołującą 
się do rodzaju portali wejściowych, 
jak i, niestety, w kondygnacji wyższej 
- gdzie takie formy nigdy nie wystę
powały. Dysharmonijne wrażenie 
sprawiają wielkie witryny sklepowe, 
wybite w XX w., dziwnie niedobrana 
stolarka drzwiowa sklepów i ogólny 
rozgardiasz reklam. Z oryginalnych 
elementów dziewiętnastowiecznych 
zachowały się kute z metalu barierki 
dwóch balkonów i metalowe wrota 
bramy wjazdowej z okratowanymi 
wizjerami, w których zastosowano 
ornamenty floralne.

Od strony podwórza zachowały 
się dwa symetryczne skrzydła połą
czonych z kamienicą oficyn. Ich ele
wacje, podobnie jak elewacja tylna 
kamienicy, poza gzymsem wieńczą
cym i profilowanymi parapetami pod- 
okiennymi nie mają żadnego detalu 
architektonicznego.

W 1912 r. właścicielem kamienicy 
był Józef Szwakopf, jednak dopie
ro po przejęciu jej przez Franciszka 
Wilkoszewskiego nastąpiły większe

umieszczonej w tympanonie naczół
ka, powstała w 1883 r. Data ta jed
nak pojawiła się dopiero podczas 
remontu w ostatnich latach. Katalog 
Zabytków Sztuki w Polsce informu
je, że jest to kamienica o zatartych 
obecnie cechach klasycystycznych, 
pochodząca z drugiej połowy XIX w., 
bez określenia szczegółowej daty. 
Elewacja frontowa jest jedenastoosio- 
wa, z bramą przejazdową w pozor
nym ryzalicie na osi głównej budynku, 
dodatkowo podkreślonej tympano
nem. Tego typu kompozycja frontonu 
kamienicy - o dużej liczbie osi werty
kalnych i symetrii podziałów, często 
z wjazdem bramnym w osi centralnej 
- jest cechą charakterystyczną dla 
wczesnej zabudowy częstochowskiej 
Alei, gdzie szerokie działki w pierze
jach ulicznych pozwalały na kom
ponowanie rozległych elewacji, przy
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1. Kamienica w Alei Najświętszej Marii Panny
w Częstochowie

kowej osi widokowej bieg
nącej od wjazdu bramne- 
go kamienicy i zamkniętej 
symetrycznie skomponowa
nym budynkiem oficyny, tak 
iż są widoczne z Alei. Nad 
pierwszym piętrem, w nie
wielkiej niszy umieszczone 
jest popiersie Gutenberga, 
z napisem identyfikującym 
na postumencie. Bardziej 
interesującym elementem 
jest umieszczona nad wej
ściem płaskorzeźba „Alegoria 
Pracy”. Przedstawia ona 
Świętą Rodzinę przy pracy. 
W centrum kompozycji znaj
duje się młody Jezus, pomaga
jący św. Józefowi w pracach 
ciesielskich, a z boku siedzi 
św. Maria przy kołowrot
ku. Postacie Świętej Rodziny 
znajdują się w wypełnio-

nak autorstwo obu rzeźb nie zostało 
ustalone.

Budynek drukarni miał efektow
ną szatę neobarokową: dekoracyjny 
szczyt wieńczący w partii poddasza 
cały ryzalit i elementy stolarki okien
nej. W szczycie ozdobionym spły
wającymi wolutami znajdowało się 
duże półkoliście zamknięte okno. 
Ryzalit podkreślały dwie narożne lize- 
ny. Wyróżnienie ryzalitu dodatkowo 
zaakcentowane zostało rozerwaniem 
masywnego gzymsu wieńczącego 
i gzymsu międzykondygnacyjnego, 
zakończonych na lizenach narożnych 
pełnym profilem. Otwory okienne 
i drzwi na parterze zamknięte były 
łukami koszowymi i wyposażone 
w dekoracyjną, o płynnej linii stolar
kę, na pierwszym piętrze miały formę 
uproszczoną. Wszystkie te detale 
w 1963 r. zostały zniszczone, kiedy to 
obok redukcji, ujednolicenia i zmniej

2. Budynek oficyny dawnej drukarni Franciszka 
Wilkoszewskiego - stan obecny
3. 4. Popiersie Jana Gutenberga umieszczone 
na elewacji oficyny (3) oraz płaskorzeźba 
„Alegoria Pracy” (4)

(zdjęcia: Sebastian Wróblewski)

zmiany. Wilkoszewski był właścicielem 
drukarni, która po połączeniu z innymi 
zakładami utworzyła Częstochowskie 
Zakłady Graficzne; funkcjonowa
ły one do końca XX w. Drukarnia 
Wilkoszewskiego wydawała jedno 
z najbardziej znanych regionalnych 
czasopism - „Goniec Częstochowski”, 
wiele periodyków gazetowych - m.in. 
„Czasopismo Literackie” oraz książki 
naukowe i beletrystykę. W 1936 r. 
powstała seria pocztówek reprodu
kujących 24 akwarele z Jasną Górą 
i Częstochową.

W 1923 r. ukończona została budo
wa oficyny tylnej z przeznaczeniem 
na siedzibę drukarni. Wilkoszewski 
nakazał wykonanie dwóch ozdobnych 
elementów rzeźbiarskich w brązie, 
umieszczonych na elewacji fronto
wej oficyny, jednym było popiersie 
Gutenberga, drugim - duża, płasko
rzeźbiona płyta z „Alegorią Pracy”. 
Obydwa elementy, pomimo ogrom
nych zmian, jakie zaszły w budynku, 
zachowały się i są jedyną pozostałością 
po dawnym wystroju. Umieszczone 
zostały w ryzalicie oficyny, na środ

nym przedmiotami, otwartym na 
krajobraz wnętrzu, sygnalizowanym 
przez oplecioną przez wino kolum
nę. Ciekawostką jest przedstawienie 
w krajobrazie, obok tradycyjnego 
pokazania Nazaretu z całym blisko
wschodnim sztafażem w postaci palm, 
lokalnej zabudowy i murów obron
nych, wynurzającej się z chmur syl
wetki Jasnej Góry. W środkowej czę
ści kompozycji, na boku postumentu, 
na którym pracuje Jezus, umieszczo
no napis „LABOR OMNIA VINCIT” 
i datę ,A-D. 1899” - jest to data 
powstania drukarni Wilkoszewskiego, 
wcześniej funkcjonującej w innym 
budynku w Częstochowie. Data 
powstania płaskorzeźby - 1937 r. - 
częściowo ukryta jest za szatą Marii 
w prawym narożniku. Obok tej daty 
znajduje się sygnatura rzeźbiarza, jed

szenia otworów okiennych, budynek 
podwyższono o jedną kondygnację, 
likwidując stromy, pokryty dachówką 
dach z neobarokowym szczytem.

Do połowy XX w. budynki 
kamienicy i oficyn, wraz z dekora
cyjną zielenią, tworzyły symetryczny, 
widoczny z Alei harmonijny układ 
dziedzińca wewnętrznego, niestety, 
późniejsze przebudowy zniszczyły tę 
harmonię. Pozostaje mieć nadzieję, 
że być może w przyszłości zaistnieje 
możliwość przywrócenia pierwotne
go wyglądu budynku oraz lepszego 
wyeksponowania, np. poprzez ilumi
nację zachowanych elementów deko
racyjnych z czasów, kiedy właściciele 
zakładów przemysłowych świadomie 
dbali o estetykę otoczenia.

Sebastian Wróblewski

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 7 • 2009 | 25



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Murowana cerkiew obronna
W

 Posadzie Rybotyckiej, 36 km 
na południowy zachód od 
Przemyśla, na niewielkim 
wzniesieniu nad rzeką Wiar, położona 

jest dawna cerkiew obronna. Najstarsze 
wzmianki o jej istnieniu pochodzą 
z 1367 r., a budowa świątyni w obec
nym kształcie rozpoczęła się po 1443 r. 
Wznoszono ją etapami - najpierw prez
biterium i nawę, potem (ok. 1500 r.)

Wschodnią, prostą ścianę prezbiterium 
wieńczy szczyt schodkowo-sterczynowy. 
Pod dachami cerkwi widoczne są otwo
ry strzelnicze. Każda część cerkwi przy
kryta jest innym dachem: prezbiterium - 
siodłowym z kopulastą wieżyczką, nawa 
- namiotowym na kroksztynach, wieża - 
łamanym polskim. Zabytek jest jedynym 
zachowanym w stanie prawie nienaru
szonym przykładem inkastelowanej go

w partiach wyższych pochodzą z około 
połowy XV w., a w dwóch strefach naj
niższych - z drugiej połowy lub końca 
XV w. W nawie malowidła zachowały 
się w gorszym stanie i są odmienne sty
listycznie. Na ścianie tęczowej widnie
je „Maiestas Mariae” i przedstawienie 
Dobrej i Złej Śmierci, na południowej 
- wątek ewangeliczny, a na północ
nej - pasyjny w układzie pasowym; na 

1. 2. 3. Cerkiew 
w Posadzie 
Rybotyckiej (1) 
i fragmenty jej 
wnętrza (2, 3)

- wieżę. Mnisi z Posady Rybotyckiej 
trwali przy prawosławiu aż do 1692 r. 
Cerkiew do 1772 r. była świątynią 
klasztorną, a po przeniesieniu bazylia
nów do Dobromila stała się diecezjalną. 
Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
stała opuszczona i w szybkim tempie 
niszczała. W latach 1966-1967 odkryto 
w jej wnętrzu bizantyńsko-ruskie malo
widła ścienne, ale dopiero 10 lat później 
zrujnowany obiekt przekazany został 
w użytkowanie Muzeum Narodowemu 
Ziemi Przemyskiej, które w następnych 
latach (1977-1990) przeprowadziło nie
zbędne prace ziemne, remontowe i kon
serwatorskie. Właścicielem cerkwi jest 
gmina Fredropol.

Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej jest 
budowlą orientowaną, wzniesioną na 
planie prostokąta. Składa się z prezbite
rium, nawy oraz wydłużonej, wąskiej czę
ści zachodniej pod wieżą, w której mieści 
się babiniec i kruchta. Pomiędzy prezbi
terium a nawą znajduje się murowana 
przegroda ołtarzowa (tempion) z XV w., 
z dwoma otworami komunikacyjnymi
- jedyny tego typu zabytek w Polsce. 
Wszystkie pomieszczenia w przyziemiu 
pokryte są sklepieniami kolebkowymi. 
Na piętrze wieży znajduje się odrębna 
lokalność, prawdopodobnie kaplica, do
stępna kiedyś z wnętrza i od zewnątrz. 

tyckiej cerkwi murowanej w obecnych 
granicach Polski.

Prezbiterium, nawa i wschodnia ścia
na przedsionka cerkwi są pokryte deko
racją malarską, wykonaną w technice 
freskowo-temperowej. W prezbiterium 
malowidła ułożone są pasowo i prezen
tują program ikonograficzny typowy 
dla świątyń obrządku wschodniego. Na 
templonie namalowano archaniołów 
Michała i Gabriela oraz tablicę funda
cyjną, która, niestety, nie zachowała się 
w całości. Malowidła w prezbiterium, 

ścianie zachodniej sceny są prawie nie
czytelne. Malowidła w nawie datowane 
są na koniec XV lub początek XVI w. 
W przedsionku malowidła występują 
tylko na ścianie wschodniej i powsta
ły prawdopodobnie wraz z dekoracją 
nawy. W pomieszczeniu tym znajdują się 
także rytowane w tynku napisy w języku 
polskim, rusko-słowiańskim i łacińskim 
oraz rytowane daty (najwcześniejsze: 
„1501”, „1506”, „1514”).

Marta Trojanowska
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Nicią malowane...

M
uzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce prezentuje nową 
wystawę, zatytułowaną „Nicią 
malowane. Tkaniny artystyczne”, która 

przybliża bogaty świat tkanin artystycz
nych w dawnej Polsce. Eksponowany 
w wielickim zamku szeroki zestaw 
obiektów wykonanych w rozmaitych 
technikach artystycznych od XV do 
XIX w. daje okazję do podzi
wiania niezwykłego kunsztu 
dawnych artystów i rzemieśl
ników, którzy stworzyli dzieła 
sztuki, mieniące się niezliczony
mi barwami.

Barwne, miękko kładzione 
nici pozwalają uzyskać bardzo 
malarskie efekty, co akcentowa
ło powszechne w średniowieczu 
łacińskie określenie haftu acu 
pictura, czyli „malarstwo igłą”. 
Wielobarwne tkaniny - tapi- 
serie, przypominające obrazy 
o przedstawieniach figuralnych, 
roślinnych lub krajobrazowych, 
znane szerzej pod nazwami 
arras i gobelin, stanowiły jedną 
z ważniejszych gałęzi rzemiosła 
we Francji i Flandrii i właśnie 
ich przykłady zobaczyć można 
na wystawie w postaci scen 
biblijnych i krajobrazowych 
z XVI i XVII w. Ceniono je 
wyżej niż zwykłe obrazy, ponie
waż ich wykonanie, angażu
jące wielu specjalistów, było 
bardzo kosztowne. Najpierw 
malarz opracowywał projekt, 
który był precyzyjnie rysowa
ny na kartonie. Następnie do 
pracy przystępowali tkacze. 
Znakomity efekt takiej współ
pracy francuskiego tapisera 
Franciszka Glaize’a i autora 
kartonów, malarza Tadeusza 
Kuntze można na wystawie 
oglądać, podziwiając antepedium utka
ne w Krakowie w 1758 r., które należy 
do cyklu pięciu antepediów przezna
czonych do rzymskiego kościoła św. 
Stanisława. W owalnym, złotożółtym 
medalionie, naśladującym w tkaninie 
płaskorzeźby z brązu, przedstawione są 
sceny z życia św. Stanisława. Medalion 
wprawiony jest w bogatą dekorację 
architektoniczną z motywem legendar
nych orłów, które trzymają go w szpo
nach. Ponadto w technice gobelinowej, 

polegającej na przepleceniu pionowych 
nici osnowy przez różnobarwne, gęsto 
zbijane nitki wątku, w 1636 r. wyko
nano w warsztacie Maksymiliana van 
der Guchta w Delft portierę herbową 
biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika, 
która herb Korab uzupełnia emblema
tami biskupiej godności (infuła, pasto
rał). Tego rodzaju tkaniny odgrywały

rolę podobną do ówczesnych utworów 
panegirycznych - miały głosić chwałę 
i pochlebiać rodowej dumie tego, kto 
je zamawiał.

Wystawa pozwala także przenieść 
się w świat orientalnego przepychu, 
za sprawą wschodnich kobierców 
i jedwabnych makat, przetykanych sre
brem. Możemy obejrzeć liczne kobier
ce perskie, tureckie i kaukaskie (XVII- 
-XIX w.), czyli grube wyroby z runem, 
tworzonym przez wiązane na osnowie 

węzły. Ozdabiano nimi wnętrza, słu
żyły też jako akcesoria namiotów oraz 
torby juczne.

Zamiłowanie Polaków do piękna 
orientalnych barw i wzorów owocowa
ło nabywaniem wschodnich tekstyliów 
drogą zakupu, ale dostarczyły ich także 
w formie zdobyczy wojennych zma
gania militarne, toczone przez Polskę 

i Turcję w XVII w. Często 
uczestnicy wojen ofiarowywali 
je później jako wota do koś
ciołów, gdzie przerabiano je 
na paramenty liturgiczne. Na 
wystawie pokazany jest m.in. 
ornat z siedemnastowiecznej, 
tureckiej, jedwabnej tkaniny 
brokatowej z motywem tulipa
nów, noszącej ślady wtórnego 
wykorzystania. Pochodzi on 
z zazwyczaj niedostępnego dla 
zwiedzających skarbca kościo
ła św. Klemensa w Wieliczce. 
Z bardzo bogatego zbioru tka
nin uświetniających liturgię 
w kościele wielickim, których 
wyliczenie zajęło aż 14 kart 
rękopiśmiennego inwentarza 
w 1748 r., na wystawie zapre
zentowane są po raz pierwszy 
w tak znacznym wyborze wyso
kiej klasy artystycznej polskie, 
barokowe wyroby haftowane 
oraz paramenty uszyte z aksa
mitów i brokatów, pochodzą
cych z wybitnych ośrodków 
tkackich we Włoszech, Francji 
i Niemiec (XVI-XIX w.). Urodą 
wyróżnia się czerwony kom
plet złożony z ornatu, dwóch 
dalmatyk, stuły i dwóch mani
pularzy, wykonany z włoskiej 
tkaniny brokatowej z pierw
szej połowy XVII w. Pokazany 
jest ponadto barokowy ornat 
w całości haftowany złotymi 

i srebrnymi nićmi, który prawdopo
dobnie uszyty został z makaty lub cza
praka końskiego.

Fascynująca może być też wyprawa 
po drogach mody ubiegłych stuleci. 
W XVII w. ustaliły się formy polskiego 
ubioru narodowego w postaci kontu- 
sza noszonego na żupanie i przepasa
nego szerokim, wzorzystym pasem. 
Do tego celu używano najpierw tka
nych ze złotogłowiu pasów perskich, 
głównie z miejscowości Kashan, które 

Fragment gobelinu ze sceną biblijną, Flandria, koniec XVI w. 
(w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)

(fot. Mur Grzybowski i Ludwik Kostuś)
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stały się następnie pierwowzorem 
polskich pasów w XVIII w., wyrabia
nych w tzw. persjarniach w Słucku, 
Lipkowie, Krakowie i innych. Do stroju 
kontuszowego noszono ozdobne buty 
typu wschodniego o płaskiej pode
szwie, u zamożnych wyrabiane ze skór
ki safianowej. Ich cennym przykładem 
są na wystawie czerwone buty z chole
wami, zdobione haftem z wici roślinnej 
z kwiatami tulipana i owocami granatu 
(Turcja, pierwsza połowa XVIII w.) 
oraz polskie buty z biało-srebrnego 
brokatu z ornamentem kwiatów dzi
kiej róży (druga połowa XVIII w.). 
Podziwiać można także miękki bucik 
kobiecy (Chiny, prawdopodob
nie czwarta ćwierć XVII w.), uszyty 
z kilku rodzajów tkanin jedwabnych, 
który wedle tradycji został po odsie
czy wiedeńskiej przesłany w darze 
polskiej królowej Marii Kazimierze 
przez Eleonorę, żonę cesarza Leopolda 
I Habsburga.

Z portretów spoglądają damy 
w wymyślnych kreacjach, suto zdobio
nych wstążkami i koronkami, zgodnie 
z modą XVIII w. Wśród licznych, orygi
nalnych elementów ubiorów historycz
nych zobaczyć można spódnicę kaszte
lanowej krakowskiej Zofii Sieniawskiej 
z haftem cieniowanym. Jej obwód, się
gający 558 cm (!), przypomina o cza
sach, kiedy elegantki nosiły szerokie 
i odstające na bokach spódnice, roz
pięte na niewygodnych, ale podkreśla
jących dostojeństwo rogówkach. Ubiór 
męski nie mniej mienił się barwnymi 
zdobieniami i haftami, czego przy
kładem na wystawie jest imponujący 
frak od munduru senatora Królestwa 
Kongresowego z lat 1815-1831, torba 
huzarska (szabeltas) z haftowanym ini
cjałem cesarza Franciszka I oraz wiele, 
wiele innych akcesoriów.

Klementyna Ochniak-Dudek

Wystawę „Nicią malowane. Tkaniny 
artystyczne" można zwiedzać od 29 
kwietnia do 26 lipca 2009 r. w Zamku 
Żupnym (32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 
8, www.muzeum.wieliczka.pl); muzeum 
czynne jest od wtorku do niedzieli 
w godz. 9.00-20.00.

Damskie torebki
W

śród bogatych zbiorów 
kostiumologicznych Muzeum 
Narodowego w Krakowie 
można wyodrębnić bardzo ciekawą 

kolekcję damskich torebek. Jej najcen
niejszą część tworzą zabytki z drugiej 
połowy XVIII i XIX stulecia. Torebki 
damskie początkowo były pozyskiwane 
do zbiorów muzealnych głównie jako 
przykłady wysokiej klasy technik rze
miosła artystycznego. Znacznie mniej 
uwagi poświęcano ich wartości dla 
historii ubioru.

Prekursorem damskiej torebki 
w XVIII w. był worek na ręczne ro
bótki. Czasami pełnił on nawet funk
cję reprezentacyjnego akcesorium 
mody w czasie spotkań towarzyskich. 
W zbiorach krakowskiego Muzeum 
Narodowego znajdują się trzy worecz
ki tego typu, wszystkie zdobione na
szywanym ornamentem z wycinanych 
kunsztownie rybich łusek. Technika ta 
była szczególnie popularna w ostatniej 
ćwierci XVIII i na początku XIX w. 
Właściwa torebka damska narodziła 
się w czasach napoleońskich. Wów
czas oraz później, w epoce bieder
meieru, torebki przybierały modne 
kształty: urny, ananasa (kojarzonego 
z ojczystą Martyniką cesarzowej Jó
zefiny), tulipana czy muszli. W zbio
rach muzealnych znajdują się liczne 
przykłady takich torebek, np. toreb
ka naśladująca formą szabeltas, czyli 
wojskową torbę huzarską. Prześciga
no się też w wynajdowaniu coraz to 
nowych materiałów organicznych do 
wyrobu torebek: muszli, pestek, słom
ki czy skóry. Szczególne uznanie zdo
były przedmioty zdobione szklanymi 
paciorkami. Najdoskonalsze torebki 
paciorkowe powstawały dzięki zasto
sowaniu techniki dziania na drutach, 
w której na jedno przerobione oczko 
robótki przypadał jeden paciorek.

W kolekcji Muzeum Narodowego 
w Krakowie znajdują się również 
torebki podróżne, zyskujące na zna
czeniu w drugiej połowie XIX w. wraz 
z rozwojem kolei żelaznej. Przyjęły one 
kształt trapezu o zaokrąglonych brze
gach, popularny jeszcze u progu drugiej 
wojny światowej. Torebki podróżne 
zdobione były często motywami koja
rzącymi się z odległymi krajami, a do 
najchętniej wykorzystywanych należały 
ornamenty zaczerpnięte z kobierców 
wschodnich.

Na szczególne wyróżnienie pośród 
torebek w zbiorach krakowskiego mu
zeum zasługują wyroby skórzane z po
czątku XX w. Należy do nich torebka 
tłoczona złotem, wyrób Warsztatów 
Wiedeńskich sprzed 1912 r. Interesu
jącą grupę tworzą też skórzane przed
mioty wykonane na kursach kaletni- 
czych prowadzonych przez Bonawen-

1. Torebka zdobiona kwiatami i owocami z gazy, 
Polska, około 1820-1830
2. Torebka ze scenami z powstania 
listopadowego (rysunek piórkiem i tuszem
na tafcie, Katarzyna ze Stachowskich Brynkowa), 
Polska, po 1831 r.
3. Torebka do pasa, należała do Jana Matejki, 
namalował ją na obrazie „Portret czworga dzieci 
artysty” jako akcesorium ubioru córki Heleny, 
Polska, około 1878-1879
4. Torebka podróżna, haftowana wełną
i paciorkami, Polska, druga połowa XIX w.
5. Torebka balowa, zdobiona haftem na tiulu, 
Polska, 1900-1920
6. Torba płócienna, wykonana w Krajowej 
Szkole Hafciarskiej w Makowie Podhalańskim na 
Wystawę Powszechną w Paryżu w 1900 r.
7. Torebka kopertowa ze skóry tłoczonej 
zlotem, wykonana na kursie galanteryjnym 
pod kierunkiem artystycznym i technicznym 
Bonawentury Lenarta w Muzeum Techniczno- 
-Przemystowym w Krakowie, 1911 r.
8. Torebka ze skóry tłoczonej złotem, Wiedeń, 
Wiener Werkstatte, przed 1912 r.

(zdjęcia: Muzeum Narodowe w Krakowie)

W Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich 
Oddziale Muzeum Narodowego 

w Krakowie do 16 sierpnia br. czynna jest 
(od wtorku do soboty w godz. 10.00-18.00, 
w niedziele 10.00-16.00) wystawa „Zawsze 
pod ręką. Historia damskiej torebki od 
średniowiecza do współczesności", na 
której zgromadzono ponad dwieście 
zabytków wybranych z polskich kolekcji 
ilustrujących historię damskiej torebki - od 
średniowiecznej sakiewki po torebkę na 
ramię kobiety pracującej; istotną częścią 
ekspozycji są zbiory krakowskiego 
Muzeum Narodowego. Wystawie towarzy
szy wydawnictwo z serii „Katalogi zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie. Nowa 
Seria” - Torebki, sakiewki i portfele ze zbio
rów Muzeum Narodowego w Krakowie 
(Bags, Purses and Wallets from the 
Collection of the National Museum in 
Krakow).
W maju i czerwcu br. w Warszawie, w foyer 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej czyn
na była wystawa „Historia elegancji - 
torebka w Operze”, na którą eksponaty 
wypożyczyły Dorota Wróblewska i Ka
tarzyna Sosenko.
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turę Lenarta w Muzeum Techniczno- 
-Przemysłowym w Krakowie, a wśród 
nich dwie torebki kopertowe.

Zgromadzona w Muzeum Na
rodowym w Krakowie kolekcja tore
bek z okresu po pierwszej wojnie świa
towej powiększyła się znacznie dzięki 
zakupom dokonywanym w ciągu ostat
nich lat. Udało się zwłaszcza stworzyć 
zbiór torebek reprezentatywny dla 

mody okresu dwudziestolecia między
wojennego. Znalazły się w nim torebki 
w stylu art deco, zarówno balowe, 
jak i wizytowe. Nie zabrakło też tore
bek z siatki metalowej, popularnych 
w pierwszej tercji XX w. W zbiorach 
muzeum znajdują się również przykła
dy torebek z lat 1945-1980.

Joanna Kowalska

Dyliżans 
pocztowy

Z
 okazji 200. rocznicy urodzin Juliusza 
Słowackiego oraz 160. rocznicy 
śmierci wieszcza Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji we Wrocławiu zorgani

zowało 4 maja br. jednodniową wystawę 
plenerową w Parku Słowackiego (mię
dzy Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
a Panoramą Racławicką).

Głównym punktem wystawy był usta
wiony w parku oryginalny dyliżans pocz
towy. Prezentowany pojazd - to dyliżans 
czterokonny z końca XlX w., mieszczący 9 
pasażerów i 2 osoby obsługi. Ma on 2,6 m 
wysokości, 5 m długości i 2,2 m szero
kości, a jego ciężar wynosi ponad 1 tonę. 
Pochodzi ze stacji pocztowej w Sulechowie, 

na której w 1828 r. zatrzymał się Fryderyk 
Chopin jadący dyliżansem z Berlina do 
Poznania. Dyliżans brał udział w wielu 
prestiżowych imprezach plenerowych, jak 
np. 400-lecie Poczty Polskiej w 1958 r., 
pokonał wówczas swoją najdłuższą trasę 
z Wrocławia przez Kraków do Warszawy.

Pokazowi dyliżansu towarzyszyła 
wystawa planszowa, na której zaprezen
towane zostały ryciny i grafiki pokazujące 
różne aspekty podróży tym pojazdem. 
Na Mapie Pocztowej Niemiec z 1826 r. 
można było prześledzić trasę podróży 
Juliusza Słowackiego z Warszawy do 
Drezna przez Wrocław.

Juliusz Słowacki dwukrotnie odwiedził 
stolicę Dolnego Śląska. Po raz pierwszy 
zatrzymał się we Wrocławiu w 1831 r., 
nocował w nieistniejącym obecnie hotelu 
„Pod Złotą Gęsią”. Podróżował wtedy 
z Warszawy do Drezna, a jego kilkudnio
wy postój nad Odrą wymusiło czeka
nie na pruski paszport, który umożliwiał 
dalszą drogę. W 1848 r. podróżował 
z Paryża do Wielkopolski, również odwie
dzając Wrocław, tym razem spędził w mie
ście aż dwa miesiące, zatrzymując się 
w mieszkaniu swojego przyjaciela przy ul. 
Świdnickiej. Wtedy też po 18 latach roz
łąki widział się z matką. Było to ich ostat
nie spotkanie. Obie te podróże Słowacki 
odbył najpopularniejszym wówczas środ
kiem transportu - dyliżansem. □
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Estreicherowie
K

arol Estreicher ml. (1906- 
-1984) - pisarz, historyk sztuki, 
twórca Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Collegium Maius, 

tłumacz Żywotów najsławniejszych 
malarzy, rzeźbiarzy i architektów

rycznej i patriotycznej oraz muzeal
nej klasy dzieła sztuki. Dom z drew
nianych bali, kryty czterospadowym 
dachem kupił Profesor we wrześ
niu 1946 r. Wypatrzył go na Złotej 
Górze w Ojcowie, gdzie stał opusz-

wiecze śmierci wielkiego humani
sty, 29 kwietnia 2009 r., staraniem 
TPSP, otwarto w domu Muzeum 
Estreicherów. Będziemy tu mogli obej
rzeć np. stolik, na którego szuflad
ce jeden z Estreicherów atramentem

Giorgia Vasariego, po wojnie odna
lazł w Niemczech i rewindykował 
skarby kultury narodowej. Urodził 
się w rodzinie Stanisława Estreichera 
(1869-1939), pierwszego po odzyska
niu niepodległości w 1918 r. rektora 
UJ. Był wnukiem Karola Estreichera 
st. (1827-1908), twórcy Bibliografii 
Polskiej, prawnukiem Alojzego 
Estreichera (1798-1852), rektora 
UJ, który po powstaniu listopado
wym chronił młodzież przed repre
sjami, oraz prawnukiem Dominika 
Estreichera (1750-1809), syna leka
rza z Moraw, sprowadzonego do 
Polski przez przyjaciela - ks. Hugona 
Kołłątaja. Dominik Estreicher, proto
plasta polskiej linii rodu, wsławił się 
jako jeden z reformatorów Akademii 
Krakowskiej oraz nadworny malarz 
króla Stanisława Augusta. Po kądzieli 
był Karol Estreicher mł. prawnukiem 
Ambrożego Grabowskiego (1782- 
-1868), pisarza, kolekcjonera i anty- 
kwariusza, który jako pierwszy ustalił, 
że to Wit Stwosz jest autorem ołtarza 
w krakowskim Kościele Mariackim.

Dom Karola Estreichera 
w Krakowie krył rodzinne archiwum, 
pamiątki o wielkiej wartości histo

1. Prof. Karol Estreicher jr
w swoim ogrodzie, na tle willi 
przy Sarnim Uroczysku 15, 
lata siedemdziesiąte XX w.
2. Willa Estreicherów obecnie
- siedziba Muzeum Rodu 
Estreicherów, Strat Kultury 
i Rewindykacji
3. Wydawnictwa Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie związane 
ze spuścizną po prof. Karolu 
Estreicherze
4. Fragment wnętrza - salonik 
z kominkiem
5. 6. Pokój z pamiątkami 
rodzinnymi w serwantkach (5) 
i obrazami (6)
7. Fragment wnętrza 
z obrazem Józefa Mehoffera, 
„Wista pod Niepołomicami” 
(1894 r., olej, płótno) 
i ustawionym na zabytkowej 
komodzie wazonem projektu 
Jana Szczepkowskiego 
z wytwórni w Dębnikach 
(okoto 1905 r., fajans)

(zdjęcia: 1 - wg Karol Estreicher 
jr, „Dziennik wypadków", t. IV, 
Kraków 2004, 2-7 - Wojciech 

Przybyszewski)

czony. W duchu stylu dworkowego 
zaprojektował go po pierwszej woj
nie Józef Gałęzowski. Dom rozebra
no i ustawiono w nowym miejscu 
na Woli Justowskiej przy ul. Sarnie 
Uroczysko 15. Karol Estreicher zmarł 
bezpotomnie; gromadzone przez stu
lecia rodzinne skarby zapisał krakow
skiemu Towarzystwu Przyjaciół Sztuk 
Pięknych (TPSP). Teraz, w ćwierć

napisał, że mebel ten Dominik dostał 
od... malarza Marcella Bacciarellego.

Czy w dziejach Polski istniała 
druga taka rodzina, w której tak 
precyzyjnie z pokolenia na pokole
nie przekazywano narodowe tradycje, 
inteligenckie mity i złudzenia?

Brat Stanisława Estreichera - 
Tadeusz (1871-1952) przyjaźnił 
się z Wyspiańskim, Mehofferem,
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sztuki. W przedpokoju na schod
kach wiodących na strych stały 
liczne oleje Leona Chwistka. 
Kiedy Profesor budził się w swej 
sypialni, pierwsze co widział, to 
obraz Chwistka „Leda z łabę
dziem”, który specjalnie ustawił 
na szafie - tak, aby go widzieć 
zaraz po przebudzeniu. Taki to 
był dom...

Od 17 września 1939 r. (!) 
Karol Estreicher pisał dzienniki. 
Pierwszy tom Dziennika wypad
ków, obejmujący lata 1939- 
-1945, ukazał się nakładem TPSP 
w 2001 r. Jesienią ma wyjść ostat
ni, szósty tom za lata 1978-1984.

Wyczółkowskim. Tradycja mówi, że 
dla Wyspiańskiego wynalazł nową 
technikę graficzną - fluorofortę. 
Tadeusz był profesorem chemii na 
Uniwersytecie we Fryburgu i na UJ. 
Jego syn Zygmunt (1917-1993) był 
znanym w świecie profesorem muzy
kologii na Uniwersytecie w Genewie. 
Z kolei syn Zygmunta, Jerzy Estreicher, 
mieszka w Szwajcarii, jest wirtuozem 
organów. Synem Tadeusza, bratem 
Zygmunta, był dr Leon Estreicher 
(zm. w 1991 r.), po wojnie słyn
ny lekarz-społecznik w Radkowie 
Kłodzkim. Leon Estreicher chronił 
resztki rodzinnej kolekcji i zabyt
kowy księgozbiór (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 4, 1992, ss. 8-10).

Karola Estreichera poznałem 
w 1979 r. w jego gabinecie prezesa 
TPSP w Pałacu Sztuki w Krakowie. 
Żeby zrobić Profesorowi przyjemność 
13 marca 1980 r. w Towarzystwie 
Przyjaciół Książki w Warszawie wygło
siłem prelekcję o jego ukochanym 
pradziadku Ambrożym Grabowskim. 

Przebieg spotkania kurtuazyjnie opi
sałem w liście. Estreicher, bez mojej 
wiedzy, prywatny mój list (ze zmia
nami!) wydrukował w „Roczniku 
Krakowskim”. W artykule w „Słowie 
Powszechnym” (z maja 1981 r.) zapro
ponowałem, aby Bibliotekę Narodową 
w jej nowym gmachu nazwać imie
niem Karola Estreichera st. Zrobiłem 
to z pełnym przekonaniem. Wtedy 
Karol Estreicher mł. obdarzył mnie 
przyjaźnią.

Kiedy bywałem w Krakowie, 
nie miałem kłopotów z noclegiem. 
Dobrze znałem dom na Sarnim 
Uroczysku. Na wprost drzwi wejścio
wych wisiał portret matki Profesora, 
Heleny z domu Longhamps, pięknej 
kobiety uwiecznionej przez Józefa 
Mehoffera. W salonie nad kalory
ferem była półeczka, na której naj
częściej siedział kot. Kiedy drapał 
się, łapką stukał o ramę z najświet
niejszym „Autoportretem” Stanisława 
Wyspiańskiego. Pełno tam było archi
waliów i muzealnej wartości dzieł 

Każdy tom liczy około tysiąca stron, 
zawiera nierzadko iście reporter
skie, wstrząsające opisy życia w PRL 
(o dziennikach można było przeczy
tać w „Spotkaniach z Zabytkami”, 
nr 12, 2004, ss. 16-18; ja o kolej
nych tomach pisałem na łamach 
„Rzeczypospolitej”).

20 lutego 1940 r. Karol Estreicher 
był w Paryżu i zapisał w Dzienniku...-. 
„Przychodzą coraz gorsze wiadomo
ści z kraju. Bezwzględność Niemców 
przekracza wszelkie granice wyobraź
ni. Uniwersytet Jagielloński rozwią
zany! Nie wiem, czy wieść o śmierci 
ojca była dla mnie bardziej tragiczna. 
To gorsze może! Jeśli to prawda? 
Dzieło tylu pokoleń! Dobrze, że Ojciec 
tego nie dożył!”. Nieprzypadkowo 
wybrałem ten cytat. Rodzinna tra
dycja Estreicherów koncentruje się 
wokół Uniwersytetu, wokół nauki, 
wokół wolności. Karol Estreicher mł. 
był sygnatariuszem legendarnego już 
„Listu 34”.

Janusz Miliszkiewicz
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Meble
Jana Kurzątkowskiego

W
 warszawskim Muzeum Na
rodowym od 3 do 19 kwiet
nia br. czynna była intere
sująca wystawa „Doskonałość formy 

- meble Jana Kurzątkowskiego”, na 
której zaprezentowano 6 mebli autor
stwa znakomitego polskiego twórcy, 
pozyskanych do zbiorów Ośrodka 
Wzornictwa Nowoczesnego warszaw
skiego muzeum.

Jan Kurzątkowski (1899-1975) był 
jednym z najwybitniejszych polskich 
projektantów XX w. Był także współza-

stwa są doskonałym przykładem „stylu 
Ładu”, który charakteryzuje poszuki
wanie piękna w prostocie, czystości 
konstrukcji oraz zamiłowanie do rodzi
mych gatunków drewna.

Pokazane na wystawie w Muzeum 
Narodowym w Warszawie meble 
Kurzątkowskiego - trzy krzesła 
ze sklejki, dwa fotele (jeden ze sklej
ki z siedziskiem i oparciem wyplata
nym linką nylonową, drugi, o nazwie 
„Byk”, z tapicerowanym siedziskiem 
i oparciem) oraz stolik z kwadratowym

1. Krzesło o siedzisku 
z płata sklejki
w kolorze naturalnym, 
1952 r.
2. Fotel „Byk”,
o tapicerowanym 
siedzisku i oparciu, 
koniec lat 
sześćdziesiątych 
XX w.
3. Stolik
z kwadratowym 
szklanym blatem
i półką wyplataną 
z żyłki nylonowej, lata 
sześćdziesiąte XX w.

łożycielem słynnej Spółdzielni Artystów 
„Ład” (1926-1996). Zajmował się prze
de wszystkim meblarstwem i architek
turą wnętrz, ale również szkłem użytko
wym oraz papieroplastyką. Wykształcił 
też wielu znakomitych artystów, będąc 
pedagogiem związanym z Akademią 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Twórczość 
Jana Kurzątkowskiego cechowała wiel
ka inwencja plastyczna, zamiłowanie do 
konstrukcyjnych i formalnych ekspe
rymentów. Wczesne meble jego autor

szklanym blatem i półką wyplataną 
z żyłki nylonowej - stanowią przykład 
nowatorskiego podejścia do materiału 
i formy, uważa się je za przełomo
we dla rozwoju polskiego meblarstwa 
powojennego. Są to meble unikatowe, 
nigdy nie były powielone w seryjnej 
produkcji. Szczególnie cenionym przez 
samego twórcę był fotel „Byk”, mebel 
o wyrazistej, dynamicznej formie.

W zbiorach Ośrodka Wzornictwa 
Nowoczesnego, który powstał w 1979 r. 
w wyniku przejęcia przez warszawskie 
Muzeum Narodowe kolekcji Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego, poza 
meblami, znajdują się jeszcze inne prace 
Jana Kurzątkowskiego - przedmioty 
ze szkła i arcydzieła papieroplastyki. 
Meble zakupione ostatnio dzięki współ
pracy z firmą IKER stanowią cenne 
uzupełnienie całego zbioru. W przy
szłości Ośrodek planuje zorganizowa
nie monograficznej wystawy twórczości 
Jana Kurzątkowskiego, która będzie 
okazją do przedstawienia wszystkich 
jego prac. □

T
rudno wyobrazić sobie sprawne 
funkcjonowanie jakiejkolwiek du
żej instytucji czy urzędu bez uży
wania pism okólnych, potocznie nazywa

nych okólnikami. Dzięki takim właśnie 
pismom można przekazywać wytworzone 
przez organy zwierzchnie podległym im 
organom różnego rodzaju rozporządze
nia, zalecenia i wewnątrzinstytucjonalne 
regulacje. Szczególną grupą takich doku
mentów są okólniki pocztowe, a wśród 
nich okólniki, które ukazywały się na tere
nach wyzwolonych spod okupacji niemie
ckiej jeszcze przed zakończeniem działań 
drugiej wojny światowej i zawierały roz
porządzenia Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
(przekształconej później w Centralny 
Zarząd Poczty Polskiej) o wprowadze
niu do użytku nowych znaczków, kopert 
i kart pocztowych.

Okólniki pocztowe rozsyłane przez 
Dyrekcję Poczt i Telegrafów Okręgu 
Pomorskiego w Bydgoszczy do pierw
szych funkcjonujących w Polsce Ludowej 
urzędów pocztowych w tym okręgu 
(Bydgoszcz wyzwolona została 27 stycz
nia 1945 r.) przepisywano przez kalkę na 
biurowej maszynie, a z braku czystego pa
pieru maszynowego przy ich sporządza
niu posługiwano się zadrukowaną jedno
stronnie zdobyczną makulaturą - niemie
ckimi drukami używanymi przez okupan
ta do etykietowania zbiorczych przesyłek 
pocztowych. Są one jednak interesujące 
nie tylko z tego względu. Znajdujące się 
w nich informacje na temat wprowadza
nych do obiegu znaczków i kart poczto
wych mówią o tych walorach nieco wię
cej, niż ujmują to współczesne katalogi 
i inne dotyczące ich opracowania.

Na przykład w powszechnie uwa
żanym za podstawowy w tego rodzaju 
wydawnictwach, wielokrotnie wznawia
nym i uzupełnianym pierwszym tomie 
Katalogu polskich znaków pocztowych 
(znaczki opłaty, urzędowe i dopłaty), 
Bytom-Kraków 2001, w rozdziale zatytu
łowanym Dodatkowe objaśnienia o treści 
znaczka, na temat tzw. wydania łódzkie
go można przeczytać: „[znaczek nr] 358 
- kominy fabryczne w Łodzi; 359 - po
mnik Tadeusza Kościuszki (1930), rzeźba 
Mieczysława Lubelskiego (1886-1965); 
360 - alegoria wyzwolenia Warszawy”'. 
Tymczasem w okólniku nr 17 z 11 kwiet
nia 1945 r. Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
Okręgu Pomorskiego w Bydgoszczy na 
temat znaczka nr 358 znajdziemy taki 
oto akapit: „Zarządzeniem Ministra Poczt 
i Te/[egrafów] z dnia 15 marca 1945 r. Nr. 
PK 115 wprowadza sie do obiegu znaczek 
pocztowy, opłaty wartości 1 zl., przedsta
wiający sylwetkę Lodzi. Z lewej strony 
widoczny jest ratusz, z prawej - Katedra, 
nad rysunkiem po obu bokach umieszczo
ne sa napisy «1 zl.» i «1 zl.», pod wido
kiem napis - «Lodz», zas u dołu duzemi
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Okólniki pocztowe
literami - «Poczta Polska». Kolor znaczka 
niebieski”.

Pomijając fakt, że maszyna do pisania 
pozbawiona była czcionek z polskimi zna
kami diakrytycznymi - jest to informacja 
pełniejsza zarówno od tej z katalogu, jak 
i od tej w rodzaju „Łódź - las kominów”,

z 1 lipca 1945 r. (znaczek o nominale 
3 zł). Zastanawiająca jest stosunkowo 
późna data wprowadzenia do obiegu 
ostatniego z wymienionych znaczków. Co 
mogło być tego przyczyną?

Odpowiedź znajdziemy w jeszcze jed
nym okólniku pocztowym, szczęśliwie

Streckenbriefe Streckenbriefe

Pommern Pommem

Streckenbriefe Streckenbriefe

Pommem Pommern£
Streckenbriefe Streckenbriefe

r-irł, irteflełtoeOW

Pommem Pommem

StreckenbriefeStreckenbriefe

BHeflettQfbtn

która narzuca się podczas pierwszego, po
bieżnego oglądania znaczka. Bo też, rze
czywiście, poza kominami uwidoczniono 
na nim także, choć tylko w ogólnych za
rysach, katedrę przy ul. Piotrkowskiej (jej 
budowę zakończono w łatach dwudzie
stych XX w.) i stojący przy pl. Wolności 
(dawniej Rynek Nowego Miasta) klasycy- 
styczny ratusz (wzniesiony w 1827 r.).

Całą serię wykonano na podstawie 
przedwojennych materiałów ikonogra
ficznych techniką litografii w Pocztowych 
Zakładach Graficznych w Łodzi (stąd 
i temat, i nazwa), a poszczególne znaczki 
wprowadzano do użytku trzema odręb
nymi zarządzeniami: wspomnianym już 
z 15 marca 1945 r. (znaczek o nomina
le 1 zł), podanym w tym samym okól
niku zarządzeniem z 9 marca 1945 r. 
(znaczek o nominale 5 zł) i opublikowa
nym w innym okólniku zarządzeniem

1. 2. Pismo okólne nr 17 z 1945 r. Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów Okręgu Pomorskiego 
w Bydgoszczy - zadrukowany wcześniej 
rewers (1) i strona tekstowa (2)
3-5. Znaczki Poczty Polskiej z tzw. wydania 
łódzkiego: znaczek o nominale 1 zi z ratuszem, 
katedrą i kominami fabrycznymi w Łodzi (3), 
o nominale 3 zt z pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki w Łodzi (4) i o nominale 5 zł 
z motywem alegorii wyzwolenia Warszawy (5) 
6. Znaczek Poczty Polskiej z serii „Wodzowie” 
(Tadeusz Kościuszko), wydany w nowym 
nakładzie (z nadrukiem 5 zt / 50 gr) z okazji 151. 
rocznicy powstania kościuszkowskiego

(archiwalny dokument i znaczki ze zbiorów autora)

zachowanym, gdyż ujawnia on zdarzenie, 
które językiem sportowców można było
by z powodzeniem określić... falstartem. 
Oto bowiem w okólniku nr 30 Dyrekcji

Poczt i Telegrafów Okręgu Pomorskiego 
w Bydgoszczy (pismo Nr P. P 272 z 2 maja 
1945 r.), zatytułowanym „Nowe znaczki 
pocztowe”, który, jak zapisano w nagłów
ku „otrzymują wszystkie uruchomione 
placówki p[ocz]t[owe] oraz OA’r[ęgowe| 
Skladn\tce\ Materiałów] Poczt [owych]”, 
czytamy m.in.: „Wydaje sie i wprowadza 
do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy 
opłaty wartości 1 złotego. Znaczek przed
stawia pomnik Tadeusza Kościuszki na tle 
jasno brunatnym, cieniowanym. W le
wym górnym rogu umieszczony jest na
pis «1 zl.» zas w prawym «19.1.1945 r.». 
U dołu, pod rysunkiem pomnika napis 
«Poczta Polska». Zarządzenie wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. [W podpisie:] 
Dyrektor Okręgu: I-I Tomasik”. Takiego 
znaczka jednak nie znamy. Ten, który 
można znaleźć w klaserach wielu filateli
stów, pozbawiony jest daty „19 11945 r.” 
(dzień wyzwolenia Łodzi) i ma oznacze
nie nominału „3 zł”. Za to bezpośrednio 
pod rysunkiem pomnika (wzniesionego 
w 1930 r., a zburzonego podczas dru
giej wojny światowej i odbudowanego 
w 1960 r. ze składek mieszkańców miasta) 
umieszczono dodatkowy napis: „LODŹ - 
POMNIK TAD. KOŚCIUSZKI”, poniżej 
wersalikami: „POCZTA POLSKA”, a pod 
kompozycją podano nazwisko autora 
projektu: „DOBROWALD”. Tak więc za
powiedziany już w maju 1945 r. znaczek 
o nominale 1 zł (jeśli w ogóle został wy
drukowany) nie wszedł do obiegu, a jego 
zmodyfikowaną wersję (opisany wyżej 
znaczek za 3 zł) wprowadzono do użytku 
dopiero dwa miesiące później.

Chybioną informację, w tym samym 
okólniku, poprzedza inna, dotycząca 
znaczka Poczty Polskiej upamiętniającego 
151. rocznicę powstania kościuszkow
skiego, w katalogu Fischera nr 361. Tym 
razem opis zgadza się z wyglądem rzeczy
wistego waloru filatelistycznego. Tyle tyl
ko, że według ustaleń autorów katalogu 
data wprowadzenia do obiegu tego znacz
ka jest wcześniejsza: 9 IV 1945 r. Co wię
cej, znaczki rozsyłane były do urzędów 
jeszcze kilka dni wcześniej; na jednym 
z nich odczytano datę stempla poczto
wego 29 III 1945 r. (!). Widać więc, że 
w warunkach tworzących się dopiero 
w pierwszych miesiącach 1945 r. struktur 
organizacyjnych Poczty Polskiej zarówno 
produkcja, jak i dystrybucja znaczków 
pocztowych nieco kulały. Niektóre z tych 
niedociągnięć ujawniają okólniki poczto
we - niepozorne i ciągle jeszcze niedoce
niane dokumenty urzędowe sprzed ponad 
pół wieku.

Wojciech Przybyszewski
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Warszawa oglądała
malowidła Palloniego

Tych barokowych polichromii 
nigdy wcześniej nie ogląda
ła szersza publiczność. Przez 

ponad sto lat nie widział ich 
zresztą nikt. Dopiero niedaw
no malowidła Michała Anioła 
Palloniego w byłym klasztorze 
karmelitów bosych w Warszawie 
odsłoniła spod warstw farby 
konserwator Manuela Kornecka. 
W ostatnią niedzielę kwietnia - 
po raz pierwszy w historii - dzie
ło mistrza z Toskanii pokazano 
warszawiakom.

Wydarzenie bez przesady 
nazwać można „epokowym’’. Do 
budynku dawnego klasztoru kar- 

szej w Warszawie szkoły wyższej, 
istniejącej 327 lat, ale w prze
szłości kilkakrotnie zmieniającej 
siedzibę. Warszawiacy mogli 
zobaczyć, w jakich warunkach 
żyje i uczy się 125 kleryków.

Zainteresowanie było 
ogromne. Przed drzwiami usta
wiła się prawie 200-metrowa 
kolejka, zakręcająca przed dzie
dziniec Pałacu Prezydenckiego. 
Przez osiem i pół godziny przez 
sale uczelni przeszło kilka tysię
cy osób. W rolę przewodników 
wcielili się klerycy. Pokazali m.in.: 
seminaryjną kaplicę z obra
zem Henryka Siemiradzkiego 

li też zwiedzających do swo
ich skromnych dwuosobowych 
pokoi (bez łazienek i telewizo
rów) oraz nowocześnie wyposa
żonych sal wykładowych.

Dla miłośników sztuki szcze
gólną gratką była możliwość 
zobaczenia w refektarzu świeżo 
odkrytych polichromii Michała 
Anioła Palloniego, którego 
znawca baroku prof. Mariusz 
Karpowicz nazwał „najwybit
niejszym przedstawicielem fre
sku w XVII wieku na naszym 
terenie". Michelangelo Palloni 
(1637 - około 1713) pocho
dził z Toskanii. Artystyczne 

rodziny Leszczyńskich, która 
zamówiła u niego malowidła 
ścienne w zamku w Rydzynie. 
W latach dziewięćdziesiątych 
XVII w. artysta był u szczytu możli
wości twórczych. To z tego okresu 
pochodzą znakomite polichromie 
w kaplicy św. Kazimierza w kate
drze wileńskiej („Otwarcie trumny 
św. Kazimierza” i „Wskrzeszenie 
dziewczynki”) oraz zakrystii koś
cioła kamedutów na warszaw
skich Bielanach, a także dekora
cje kaplicy misjonarzy i kościoła 
pijarów w Łowiczu. Malowane 
przez Palloniego sceny charak
teryzuje wielki ładunek emocjo-

1. Wnętrze refektarza dawnego 
klasztoru karmelitów bosych 
przy Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie

2. Michelangelo Palloni, 
„Eliasz i anioł”, 1702 r. - jedno 
z malowideł na sklepieniu 
refektarza

3. Rachunek za wykonanie 
polichromii, rękopis 
sporządzony w 1702 r. przez 
karmelitów bosych w Warszawie 
(w zbiorach Archiwum Akt 
Dawnych w Warszawie)

(ilustracje wg katalogu wystawy 
,Święto Baroku. Sztuka w służbie 

prymasa Michała Stefana 
Radziejowskiego (1645-1705)", 

Muzeum Pałac w Wilanowie, 
Warszawa 2009: 

fot. - Wojciech Holnicki)

melitów bosych przy Krakowskim 
Przedmieściu 52/54, w którym 
od 1867 r. mieści się Wyższe 
Metropolitalne Seminarium 
Duchowne św. Jana Chrzciciela, 
wycieczki nie miały dotychczas 
wstępu. Dopiero w tym roku rek
tor uczelni - ks. Krzysztof Pawlina 
- zaprosił zwiedzających. Do 
podjęcia tej decyzji przekonał 
go stołeczny konserwator zabyt
ków. W niedzielę 26 kwietnia, 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków, po raz 
pierwszy w dziejach siedemna
stowiecznego budynku miesz
kańcy stolicy przekroczyli jego 
progi. Było to również pierwsze 
w historii otwarcie dla publiczno
ści wnętrz seminarium - najstar- 

„Nauczanie św. Piotra”, bibliote
kę z największym na Mazowszu 
księgozbiorem teologicznym 
(200 tys. woluminów), znajdu
jącą się w korytarzach galerię 
99 portretów arcybiskupów 
Gniezna i Warszawy oraz znako
micie utrzymany tarasowy ogród 
na skarpie, założony według 
projektu Tylmana z Gameren 
i odrestaurowany osiem lat temu 
na podstawie znalezionych 
w Pułtusku archiwalnych foto
grafii. Patrząc na barokowe par
tery ogrodu z „esami-floresami” 
z przystrzyżonych bukszpanów, 
nikt nie mógł uwierzyć, że jesz
cze nie tak dawno byt tu warzyw
niak i chlewik, przy którym pasty 
się świnie. Alumni wprowadzi- 

szlify zdobywał we Florencji, 
Rzymie i Turynie. W 1674 r. na 
zaproszenie rodziny Paców 
przyjechał na Litwę, by w koś
ciele kamedutów w Pożajściu 
koto Kowna wykonać cykl fre
sków ze scenami z życia świę
tych i dziejów Rzeczypospolitej. 
Dziesięć lat później przeniósł się 
do Warszawy. Sprowadzony tu 
przez Jana Dobrogosta Kra
sińskiego, dekorował dla niego 
wnętrza pałacu na pi. Krasiń
skich. W stolicy Palloni zrobił bły
skawiczną karierę. Już w 1688 r. 
został nadwornym malarzem 
króla Jana III Sobieskiego. 
Ozdobił freskami galerie Pałacu 
w Wilanowie. Pracował też dla 
innych zleceniodawców, np. 

nalny. Postacie uchwycone są 
w dynamicznych pozach: uno
szą ręce ku niebu, padają na 
kolana albo fruną na obłokach. 
Efekt ekspresji artysta potęgo
wał iluzją. By osiągnąć złudzenie 
obrazu trójwymiarowego, niekie
dy część kompozycji wykonywał 
w technice fresku, a część (chmu
ry, fragmenty postaci) z gipsu, 
który potem byt malowany. Był 
też mistrzem szczegółu i faktu
ry: „[...] w tej niezwykle trudnej 
technice, w której wykluczone są 
jakiekolwiek retusze lub popraw
ki, umie Palloni odtworzyć migo
tanie złota i srebrnolitych tkanin, 
dekoracyjność polskich strojów 
czy malowniczość obyczaju" - 
pisze prof. Mariusz Karpowicz
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w książce Barok w Polsce 
(Warszawa 1988). W ostatnich 
latach życia Palloni pracował dla 
Krasińskich w Węgrowie. Tam 
też zmart. Pozostawił swoje 
dzieła w węgrowskiej farze 
Wniebowzięcia NMP i tamtej
szym kościele reformackim św. 
Antoniego Padewskiego i Pawła 
z Alkantary. Toskańczyk upra
wiał też malarstwo sztalugowe. 
W kościele wizytek w Warszawie 
znajduje się jego obraz „Święty 
Antoni”.

O tym, że Michał Anioł 
Palloni ma w swoim dorobku 
również trzy malowidła ścienne 
w dawnym klasztorze karmeli
tów bosych przy Krakowskim 
Przedmieściu, wiadomo było już 
od pewnego czasu. W Archiwum 
Akt Dawnych w Warszawie 
zachowały się bowiem rękopi
śmienne Rachunki karmelitań- 
skie z lat 1678-1706, obecnie 
prezentowane na wystawie 
„Święto Baroku. Sztuka w służ
bie prymasa Michała Stefana 
Radziejowskiego (1645-1705)” 
w Muzeum Pałacu w Wilanowie, 
a wśród nich rachunek z wrześ
nia 1702 r. na kwotę 733 zł i 10 
gr, którą biskup polecił zapłacić 
artyście za wykonanie polichro
mii do klasztornego refektarza. 
Historycy sztuki i konserwato
rzy nie wiedzieli jednak, gdzie 
dokładnie owe freski się znajdu
ją i co przedstawiają. Być może 
zamalowali je jeszcze sami 
zakonnicy, którzy decyzją władz 
rosyjskich musieli opuścić swój 
klasztor po upadku powstania 
styczniowego. A może stało 
się to już po zajęciu pustego 
budynku przez seminarium 
duchowne?

Z inicjatywy prof. Mariusza 
Karpowicza poszukiwania malo
wideł rozpoczęta konserwator 
Manuela Kornecka. W 2005 r. 
wykonała sondażowe odkrywki. 
Pod zdejmowanymi ze sklepie
nia warstwami farby z XIX i XX w. 
znalazła ślady barokowych poli

chromii. Na odsłonięcie i odre
staurowanie zapomnianego 
dzieła Palloniego kwotę 55 tys. 
zł przekazało miasto Warszawa. 
Stołeczna konserwator zabyt
ków Ewa Nekanda-Trepka 
postawiła tylko jeden warunek: 
w zamian za sfinansowanie prac 
przy malowidłach, raz w roku 
będą one pokazywane zwie
dzającym. Rektor ks. Krzysztof 
Pawlina zgodził się i podpisał 
z miastem stosowną umowę. 
Ponieważ klasztorny refektarz do 
dziś nie zmienił funkcji i wciąż 
służy jako jadalnia, prace kon
serwatorskie Manuela Kornecka 
mogła prowadzić tylko w czasie 
wakacji i ferii, gdy w budynku nie 
było kleryków. Po odsłonięciu 
fresków okazało się, że mają 
one spore ubytki. Dotyczyło to 
zwłaszcza największego - środ
kowego malowidła, w którym nie 
zachowała się cała część cen
tralna, a jedynie obrzeża z frag
mentami przedstawień dwóch 
postaci (jedna miała kobiece 
rysy). Władze seminarium pod
jęty decyzję o rekonstrukcji bra
kującej części.

- „Było to najtrudniejsze 
zadanie w całej pracy, bo nie 
mamy informacji o tym jak to 
malowidło wyglądało wcześ
niej. Rekonstrukcja jest więc 
swobodną interpretacją tego, 
co mogło w tym miejscu być"
- mówi Manuela Kornecka. 
Zrekonstruowany przez nią pla
fon nawiązuje do karmelickiej 
ikonografii. Przedstawia Matkę 
Boską Szkaplerzną, adorowaną 
przez dwoje patronów zakonu 
karmelitów bosych: św. Teresę 
z Avila i św. Jana od Krzyża.
- „Jeśli ktoś kiedyś dostarczy 
dowody, że ta scena wyglądała 
inaczej, w ciągu godziny mogę 
usunąć to, co namalowałam" - 
oświadcza pani konserwator.

Odkryta też i odrestauro
wała dwa mniejsze freski na 
sklepieniu, namalowane syme
trycznie po dwóch stronach pla
fonu środkowego. Na szczęś
cie, nie byty tak zniszczone jak 
on. Malowidło od strony wej
ścia do refektarza przedstawia 
herb fundatora fresków - bisku
pa Michała Radziejowskiego. 
Z kolei plafon od strony kuchni
- scenę zbudzenia przez anioła 
utrudzonego drogą Eliasza. Jest 
to moment, gdy anioł stawia 
przed prorokiem dzban wody 
i chleb, mówiąc: „Wstań, przed 
tobą długa droga”.

Następna okazja obejrzenia 
malowideł - za niespełna rok.

Tomasz Urzykowski

Świąteczne jazdy 
zabytkowym tramwajem
Muzeum Śląskie w Ka

towicach jest organizato
rem okresowych świątecznych 
wystaw, przygotowywanych 
w zabytkowym tramwaju, który 
krąży w miastach Górnego 
Śląska. Pierwsza edycja tego 
typu pomysłu na wydarzenie 
ekspozycyjne poświęcona była 
śląskiemu Bożemu Narodzeniu 
i odbyta się na przełomie 2008 
i 2009 r. Wystawę zwiedzano 
podczas dłuższych posto
jów na wybranych przystan
kach. W tramwaju można byto 
zobaczyć szopkę bożonaro
dzeniową z ponad metrowymi 
polichromowanymi rzeźbami 
oraz barwne postacie Mikołaja, 
Anioła, Diabłów, Śmierci, Żyda, 
Kolędnika z gwiazdą, wędrują
cych niegdyś po wsiach i mia
steczkach Śląska.

Pomysł został bardzo przy
chylnie przyjęty przez zwiedza
jących. Przychodnie chętnie 
zaglądali do wnętrza tramwaju 
oraz robili pamiątkowe zdjęcia. 
Dlatego Muzeum podjęło decy
zję o kontynuowaniu takich okre
sowych wystaw i druga edycja

„Świątecznej jazdy z Muzeum 
Śląskim”, tym razem związana 
ze Świętem Wielkiejnocy, odbyta 
się w kwietniu br. W tramwaju 
zgromadzono obiekty ze zbiorów 
śląskiego muzeum, m.in. drew
niane rzeźby artystów ludowych

Tramwaj z wystawą poświęconą 
Wielkiejnocy 2009 r.

(fot. Lidia Rogowicz)

- „Pietę”, „Chrystusa zmartwych
wstałego", „Chrystusa na osioł
ku", a także tradycyjne „gaiki" 
oraz reprodukcje ludowego 
malarstwa na szkle, fotografie jaj 
zdobionych różnymi technikami, 
archiwalne kartki wielkanocne.

Wieża 
w Żninie

jako część zespołu dawnych 
wodociągów miejskich, ma być 
odrestaurowana i udostępniona 
zwiedzającym. Jest to godny do 
naśladowania przykład ratowa-

Wieża ciśnień w Żninie od 
sierpnia ubiegłego roku 

ma nowych właścicieli. Są 
nimi państwo Marlena i Marcin 
Kruszelniccy oraz Adam 
Arkuszewski. Dzięki nim wieża, 
która powstała około 1900 r. 

nia budowli, należących do dość 
skromnych w naszym kraju zaso
bów techniki oraz stanowiących 
ważny element ginącego miej
skiego krajobrazu. Wiele tego 
rodzaju obiektów pozbawionych 
jest opieki i popada w ruinę.

Wieża ciśnień w Żninie po
zagospodarowaniu nie tylko 
będzie udostępniona do zwie
dzania, ale we wnętrzu pozo
stałości zbiornika, na jednym 
z najwyższych punktów miasta 
organizowane będą wystawy.

1.2. Wieża ciśnień w Żninie (1) i fragment jej 
wnętrza (2)
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Fontanna i grób Potockiej 
w Bachczysaraju

Giówną atrakcją Bachczy
saraju - powstałej w XV w. 

siedziby władców Krymu, jest 
rozbudowywany przez kilka 
wieków zespół pałacowy cha
nów, zachowany w swych naj
ważniejszych budowlach po 
dzień dzisiejszy. Zespół ten 
kryje w sobie dwa obiekty, wią- 
żące się z krążącą od XVIII w. 
legendą, którą przed 1820 r. 
opowiedziała w Petersburgu 
Aleksandrowi Puszkinowi Zofia 
z Potockich Kisielew, córka 
targowiczanina Stanisława 
Szczęsnego i Zofii Greczynki.

Według legendy, podczas 
hajdamackich rozruchów na 
Podolu (mowa tu zapewne o po
wstaniu chłopów ukraińskich, 
tzw. koliszczyźnie w 1768 r.) 
w okolicach Humania schwy
tana została przez Tatarów 
młoda i piękna Polka, Maria 
Potocka. Niezwłocznie odda
na do haremu, nadzwyczaj 
spodobała się chanowi Kerim 
Girejowi, który bezgranicznie 
zakochany w brance nada
remnie żebrał o cień uczucia. 
Trzymając ją w niewoli, otoczył 
przepychem i cierpliwie czekał. 
Maria, ustawicznie tęskniąca 
za ojczyzną i bliskimi, lata łzy 
i rozpaczała. Którejś nocy ode
szła na zawsze, nie wiadomo, 
czy naturalną śmiercią, czy 
zamordowana przez zazdros
ną Gruzinkę Zaremę, jedną 
z żon chana (na rozkaz Gireja 
potem zaszytą do wora i uto
pioną w jednej z pałacowych 
cystern). Zrozpaczony chan, 
dla uczczenia swej miłości, 
wzniósł w Bachczysaraju plą
czącą wiecznymi łzami fon
tannę (według określenia Zofii 
Kisielew la fontaine des larmes) 
oraz grobowiec, w którym po
chował polską brankę.

Opowieść Zofii Kisielew po
służyła (durzącemu się w niej) 
Puszkinowi za kanwę poema
tu Fontanna Bachczysaraju 
(1820-1824); nie pominął rów
nież tej nastrojowej legendy 
Adam Mickiewicz w Sonetach 
Krymskich (1826), poświę
cając jej kilka utworów, m.in. 
Bakczysaraj, Grób Potockiej 
i Mogiły haremu (wypada tu do

dać, że obaj poeci odwiedzili 
Bachczysaraj jako turyści).

Niełatwo rozróżnić, co 
w owym podaniu jest prawdą, 
potwierdzoną przez historię, 
a co tylko barwną konfabu
lacją. Z całą pewnością wia
domo, że chan Kerim (Krim) 
Girej, syn Dewleta II, panował 
(z przerwami) w latach 1758-

w przypisie do sonetu Grób 
Potockiej, że „w Polszczę liczne 
są familie szlacheckie imienia 
Potockich, i wspomniana bran
ka niekoniecznie mogła należeć 
do znakomitego domu dziedzi
ców Humania, który najazdom 
tatarskim lub rozruchom ko
zackim mniej byt dostępnym" 
(A. Mickiewicz, Ballady i roman

-1769, a po wyprawie wojen
nej zachorował w Benderze 
i tam zmarl w 1769 r., podobno 
otruty przez lekarza Wołocha. 
Ów władca kontynuował roz
budowę spalonego w 1736 r. 
wielkiego Pałacu Chanów. 
Osobę Marii Potockiej trudniej 
zidentyfikować, choć wymie
niony w legendzie Humań su
gerowałby, że musiafa ona po
chodzić z Pilawitów. Wszakże 
Mickiewicz słusznie zauważył 

se. Sonety. Inne wiersze, Kraków 
1998, ss. 235-236). Z drugiej 
zaś strony nie ma dostatecz
nych podstaw, aby sądzić, że 
córka Stanisława Szczęsnego 
wymyśliła sobie całą tę opo
wieść. Najprawdopodobniej Ta- 
tarzy krymscy rzeczywiście w la
tach sześćdziesiątych XVIII w. 
porwali jakąś Polkę o nazwisku 
Potocka, gdyż na przygranicz
nych terenach przedrozbioro
wej Rzeczypospolitej jasyr nie 

byt niczym dziwnym ani no
wym.

Związane z nieszczęsną 
branką zabytki można jeszcze 
dziś oglądać w Bachczysaraju. 
Fontanna bez (przy której Maria 
miała rozpaczać), wykuta z jed
nego bloku marmuru przez 
perskiego mistrza Omara, po
chodzi z 1764 r. i nawiązuje 
do przekazu Koranu o rajskim 
źródle, skąd napiją się wojow
nicy polegli za wiarę. Fontanna, 
pierwotnie wbudowana praw
dopodobnie w ścianę grobow
ca Potockiej, w 1787 r. została 
przeniesiona na wewnętrzny 
dziedziniec dwukondygnacyj
nego wielkiego Pałacu Chanów 
(w XIX w. jej kopię wystawiono 
na placyku przed Biblioteką 
w Budynku Szuwatowowskim 
wAlupce) .W 1860 r. tak opisywał 
Fontannę tez autor, kryjący się 
pod kryptonimem F. Ko... z nad 
Rosi: „Architektura jej czysto 
wschodnia, na szczycie także 
półksiężyc i krzyżyk, a z rurki po
łożonej o 2 stopy pod napisem 
(wyjętym zapewne z Koranu), 
cieniuchną nitką opada woda 
i przebiegając dziewięć kory
tek marmurowych, przyjemnym 
szmerem i odbijającym się 
echem w sklepieniach kruż
ganku, przerywa ciszę uśpionej 
dziedziny Girejów". Ów artykuł, 
zamieszczony w „Tygodniku 
Ilustrowanym" (1860, nr 38), 
ozdobiono rycinami, wyko
nanymi w drzeworytni tegoż 
czasopisma, na podstawie ry
sunków Juliana Ceglińskiego 
i Franciszka Kostrzewskiego. 
Kompozycje przedstawiają 
oczywiście Fontannę tez i grób 
Potockiej.

Ten ostatni określa się 
obecnie jako grobowiec Dilary 
Bikecz, datowany na 1764 r. 
Znajduje się on w potudniowo- 
-wschodnim narożniku zespołu 
pałacowego. Ma kształt ośmio- 
bocznego budynku grobowego 
(turbe), nakrytego pólsferycz- 
ną kopulą na niskim bębnie, 
o ścianach ozdobionych rzęda
mi nisz z niewielkimi łukowaty
mi arkadami, z pilastrami w na
rożach. Nie ulega wątpliwości, 
iż spoczywa tu żona chana
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1. „Fontanna Maryi 
Potockiej w Krymie”, 
drzeworyt wg rys. 
Juliana Ceglińskiego, 
„Tygodnik Ilustrowany”, 
1860 r.

2. „Grobowiec Maryi 
Potockiej w Krymie”, 
drzeworyt wg rys. 
Franciszka 
Kostrzewskiego, 
„Tygodnik Ilustrowany”, 
1860 r.

(ryciny w zbiorach 
Biblioteki Narodowej)

Kerim Gireja, a usytuowanie 
tego grobowca poza ogroda
mi haremowymi poświadcza, 
że nie była ona muzutmanką. 
Nie mamy jednak pewności, 
czy chodzi tu o piękną Marię, 
ponieważ według innej, powta
rzanej od stuleci legendy zmar
łą miała być też porwana do 
haremu, bogata Gruzinka Zerfi. 
Grobowiec bardziej szcze
gółowo opisuje wspomniany

F. Ko... z nad Rosi: „Kolo same
go dworca za ogrodami, oto
czony wiankiem kurhanów, wi
nogron i topoli, stoi grób Maryi. 
To raczej kaplica lub meczecik, 
architektury mieszanej goty
ckiej z arabską. Budynek ten 
ma kształt czworoboku, z oś
miokątnym wierzchem i kopulą, 
na miejscu której dziś dają się 
widzieć gruzy i pasożytne zioła; 
z prawej strony mur z arkadami 

i oknami, niegdyś ubrany blusz
czem, zapewne ogródek cmen
tarny, bo i tu jest kilka kamieni 
grobowych, podobnych do 
tych, co je widzimy przy wejściu 
do grobu Marii [...]. Wewnątrz 
posadzka kamienna zawalona 
w środku, sklepienie wysokie 
i pięknie gzymsowane, ściany 
zaś pokryte mnóstwem napi
sów, między któremi znalazłem 
imiona Mickiewicza i innych" 

(szkoda, że autor nie zadał 
sobie trudu wynotowania po
zostałych nazwisk ówczesnych 
zwiedzających, skoro graffiti 
jeszcze byty czytelne).

Bachczysaraj często 
odwiedzano w XIX w., może nie 
tyle z uwagi na zabytki, podów
czas bardzo zaniedbane, ile 
ze względu na romantyczną 
legendę o pięknej Polce, unie
śmiertelnioną w poezji Puszkina 
i Mickiewicza. Za poezją podą
żyła w XIX i XX w. muzyka, 
głównie rosyjska: dwie wersje 
baletowe, oparte na poema
cie Puszkina i znane tylko ze 
skąpych informacji, wysta
wiono w Woroneżu w 1854 r. 
oraz w Kijowie w 1892 r. (pt. 
Ofiara zazdrości). 28 września 
1934 r. w Państwowym Teatrze 
Opery i Baletu w Leningradzie 
po raz pierwszy wystawiono 
balet Fontanna Bachczysaraju 
Borysa Asafiewa, z Galiną 
Utanową w roli Marii. Balet ten 
utrzymuje się w repertuarach 
teatralnych do dnia dzisiejsze
go. Polska premiera odbyta się 
w Operze Śląskiej w Bytomiu 
10 marca 1951 r„ po czym 
balet pojawił się na scenach 
krajowych co najmniej ośmio
krotnie, m.in. we Wrocławiu 
(1954), Gdańsku (1966) i Łodzi 
(1981).

Hanna Widacka

Spotkanie z książką
HISTORIA ZAPOMNIANEJ KOLEKCJI

\ Ą/ydana w 2008 r. nakładem Wydawnictwa Muzeum Śląskiego 
V V w Katowicach książka Jana F. Lewandowskiego Przesyłka ze 
Szkocji. General Józef Zając i jego kolekcja ukazuje dzieje groma
dzonego od 1945 r. przez 12 lat zbioru obrazów i grafik. Właściciel 
kolekcji, generał Józef Zając (1891-1963) w latach 1926-1936 dowód
ca 23. Dywizji Piechoty w Katowicach, po drugiej wojnie światowej 
przebywał na emigracji w Szkocji, gdzie wraz z żoną kolekcjono
wał europejskie obrazy i grafiki z okresu od XVI do XIX w. z myślą 
o przekazaniu ich do muzeum w Katowicach. W 1957 r. zbiory 
zostały przewiezione do Polski, ale ponieważ w Katowicach nie było 
wówczas muzeum, 108 obrazów i 2 tys. grafik trafiło do Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, gdzie znajdują się do dziś.

W nocie od wydawcy dyrektor Muzeum Śląskiego 
Leszek Jodliński pisze: „Muzeum Śląskie podjęto się 
trudu przybliżenia losów kolekcji Generała Józefa Zająca, 
która nigdy nie dotarta do Muzeum, choć z myślą o tym 
muzeum w 1957 roku trafiła do Polski. [...] Mam nadzieję, 
iż zgodnie z wolą Ofiarodawcy również los kolekcji Józefa 
Zająca doczeka się swojego szczęśliwego finału, w pełni 
wzbogacając kulturę polską, naszą publiczność oraz 
zbiory Muzeum Śląskiego".

Autor książki Jan F. Lewandowski podkreśla we wstę
pie: „Zdaje się, że kolekcja generała Zająca jest najpo
ważniejszym zapisem prywatnym dla placówki muzealnej 
na Górnym Śląsku w dwudziestym stuleciu". Na zbiór 
składają się obrazy malarzy włoskich, flamandzkich, 
holenderskich, francuskich, angielskich, szkockich i pol

skich. Warte uwagi są m.in. siedemnastowieczne płótna „Rzeź niewi
niątek” Pietra da Cortony i „Wybieranie piskląt" Pietera Brueghla Ml., 
a także pochodzące z tego samego okresu obrazy mistrzów holen
derskich „Przy wodopoju" Nicolaesa Pietersza Berchema i „Stary 
człowiek ze szklanką" Adriaena van Ostade. Kolekcja grafik repre
zentujących szkołę włoską, francuską, angielską, niderlandzką, nie
miecką i czeską jest cenniejsza od zbiorów malarstwa. Znajdują się 
tu miedzioryty Marcantonia Raimondiego i Agostina Carracciego, 
akwaforty Śalvatora Rosy, Jacquesa Callota, Claude’a Lorraina, 
Jacoba Ruisdaela i Jana Botha, mezzotinty Johna Smitha oraz cztery 
oryginalne drzeworyty Albrechta Diirera. W Muzeum Górnośląskim 

w Bytomiu nikt kolekcji dokładnie nie badał. Tylko 
weryfikacja grafik Diirera przeprowadzona w Bibliotece 
Narodowej w Paryżu w 1990 r. dowiodła, że są to ory
ginały. Wydaje się, że gdyby prace znalazły się w zbio
rach Muzeum Śląskiego, doczekałyby się dokładnej 
oceny ich wartości.

W książce Jana F. Lewandowskiego, oprócz bio
grafii generała Zająca, zamieszczony został m.in. akt 
darowizny kolekcji, napisany przez darczyńcę zarys jej 
powstania, spis oraz reprodukcje (wybranych) obra
zów wchodzących w jej skład, bibliografia, indeks 
nazwisk oraz tłumaczenie treści na język niemiecki 
i angielski.

Publikację można nabyć (cena: 30 zł) zamawiając 
ją za pośrednictwem strony internetowej (http://sklep. 
muzeumslaskie.pl).
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Krajowy wykaz zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę 

niezgodnie z prawem
W Ośrodku Ochrony Zbiorów 

Publicznych rozpoczęto 
w końcu lat osiemdziesiątych 

XX w. prace nad utworzeniem ka
talogu o utraconych dobrach kul
tury. Początkowo zbierano dane 
o zabytkach utraconych z muze
ów. Kwerenda objęta wszystkie 
polskie muzea i uwzględniła stra
ty powstałe w wyniku kradzieży 
i zaginięć po 1970 r. Informacje 

oprogramowania dla dotychczas 
istniejącej bazy, co umożliwiło 
udostępnienie jej w internecie.

Tworząc nowe oprogramo
wanie, przyjęto kilka poziomów 
dostępu do bazy danych. Na 
każdym poziomie jest inny za
kres możliwych do uzyskania 
informacji. Wyższe poziomy do
stępu przewidziane są dla policji, 
służby celnej, Straży Granicznej 

gromadzone były w formie kart 
ewidencyjnych. Wraz z powsta
niem w 1992 r. pierwszej kom
puterowej wersji bazy danych, 
do katalogu skradzionych i zagi
nionych dóbr kultury na bieżąco 
wprowadzane byty także straty 
ponoszone w kolejnych latach 
przez obiekty sakralne, biblioteki, 
prywatnych kolekcjonerów i inne 
instytucje.

Działając na mocy obowią
zującej od jesieni 2003 r. Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, minister kultury 
powierzył Ośrodkowi Ochrony 
Zbiorów Publicznych prowadze
nie krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych 
za granicę niezgodnie z prawem. 
Wystąpiła wtedy konieczność 
modernizacji istniejącego ka
talogu skradzionych i zaginio
nych dóbr kultury. Wówczas też 
stało się możliwe poszerzenie 
zasobów istniejącego zbioru 
informacjami dotyczącymi za
bytków zabezpieczanych przez 
służbę celną i Straż Graniczną. 
Najważniejszą jednak zmianą 
było wykonanie zupełnie nowego 

oraz służb ochrony zabytków. 
Dostęp do podstawowych da
nych dotyczących skradzionych 
i poszukiwanych zabytków może 
uzyskać każdy zainteresowany. 
http://www.skradzionezabytki.pl 
- to jedyna taka baza w Europie. 
Działające w innych krajach in
ternetowe bazy zaginionych za

bytków nie są bowiem ogólnie 
dostępne i bezpłatne!

Straty dziel sztuki i zabyt
ków zgłaszane są do Ośrodka 
Ochrony Zbiorów Publicznych 
przez policję, służby konserwa
torskie, muzea, a także przez 
osoby prywatne i instytucje bę
dące właścicielami lub zarządca
mi zabytków. Stratę przedmiotu 
zabytkowego lub dzieła sztuki

1. Claude Monet, „Wybrzeże w Pourville”, 
obraz skradziony we wrześniu 2000 r.
z Muzeum Narodowego w Poznaniu
2. Lucas Cranach st., „Madonna
z Dzieciątkiem”, obraz skradziony 
w październiku 1995 r. z kościoła 
w Sulmierzycach

3. Barokowa monstrancja z 1723 r.
- dzieło Samuela Grewe, skradziona 
z Muzeum Klasztornego w Świętej Lipce 
w październiku 1980 r.

może, bez żadnej opłaty, zgłosić 
do OOZP każdy poszkodowany. 
Warunkiem rejestracji jest wcześ
niejsze zgłoszenie przestępstwa 
organom ścigania i udostęp
nienie danych umożliwiających 
identyfikację utraconych zabyt
ków (zdjęcia, podstawowe wy
miary, opis).

Niestety, trudnym problemem 
jest słaba dokumentacja opiso
wa i fotograficzna utraconych 
przedmiotów. To, czym dysponu
ją właściciele zabytków, jest czę
sto niewystarczające. Dotyczy to 
szczególnie prywatnych posia
daczy, od których jako dokumen

tację fotograficzną otrzymujemy 
na ogół zdjęcia rodzinne, na 
których poszukiwane zabytki sta
nowią tylko niewielkie fragmenty 
fotografii. Niekompletną doku
mentację otrzymujemy również 
z obiektów sakralnych. Dotyczy 
to szczególnie sytuacji, kiedy 
kradzione są niewielkie detale 
dekoracji rzeźbiarskiej ołtarzy czy 
ambon, a jedyne posiadane foto
grafie obejmują cale wnętrze.

Krajowy wykaz zabytków 
skradzionych lub wywiezionych 
za granicę niezgodnie z prawem, 
udostępniony w lipcu 2005 r. na 
internetowej stronie Ośrodka 
Ochrony Zbiorów Publicznych, 
zawiera obecnie ponad 9000 
kart. Informacje o zabytkach 
zgromadzone są w 20 grupach 
tematycznych. Wśród utraconych 
dóbr dominuje malarstwo - 3101 
i rzeźba - 1500 pozycji.

Baza jest narzędziem służą
cym policji, służbie celnej i Straży 
Granicznej. Na podstawie da
nych z katalogu można nie tylko 
ustalić, jakie zabytki są utracone 
i poszukiwane, ale również okre
ślić strukturę zagrożonych obiek
tów i wskazać poszkodowanych 
właścicieli, a co za tym idzie kon
centrować działania prewencyj
ne na najbardziej zagrożonych 
miejscach. Należą do nich prze
de wszystkim prywatni kolekcjo
nerzy i zbieracze oraz obiekty 
sakralne. Także antykwariusze 
i kolekcjonerzy mogą na jej pod
stawie ustalić czy sprzedawany/ 
kupowany przedmiot nie pocho
dzi z kradzieży, co pozwala sku
tecznie uniknąć przykrych konse
kwencji wiążących się z obrotem 
zabytkami kradzionymi.

Ci, którzy padli ofiarą zło
dziei także powinni niezwłoczne 
przekazać informację o stracie 
do Ośrodka Ochrony Zbiorów 
Publicznych. Umożliwi to szybkie 
umieszczenie karty poszukiwa
nego zabytku w bazie, a wtedy 
już nikt nie będzie mógł się tłu
maczyć, że nie wiedział, że ku
puje kradziony zabytek, wszak 
mógł to sprawdzić w ogólnie 
dostępnym i bezpłatnym wykazie 
zabytków skradzionych lub wy
wiezionych za granicę niezgod
nie z prawem na http://www.skra- 
dzionezabytki.pl.

Monika Barwik
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Świt „Świtu"
czyli o wytwórni porcelany „Świt" w Ćmielowie

W1962 r. na lamach czasopis
ma „Przemyśl Materiałów 

Budowlanych” (nr 8/9, ss. 1-2), 
zamieszczony został artykuł, 
którego autor - Jan Waldenberg, 
używający pseudonimu Jotwal - 
pisał o przekształceniu oddzia
łu „Świt” Zakładów Porcelany 
„Ćmielów" w „centralny zakład 
produkcji galanterii porcelano
wej". Prawdziwy świt tej wytwór
ni nastąpił jednak niemal 30 

z Ćmielowem od 1928 r., autor 
projektów wielu ćmielowskich 
wyrobów użytkowych i dekora
cyjnych, w tym popularnych 
serwisów w fasonach „Bałtyk”, 
„Aleksander” i „Ćmielów"; 
Bronisław Wysocki, znakomi
ty modelarz oraz wspomniany 
już Bronisław Kryński, pracu
jący w Ćmielowie od 1928 r. 
na stanowisku kierownika do 
spraw technicznych, który

komitą, doświadczoną kadrą 
techniczno-projektową, nie 
może więc chyba dziwić fakt, że 
w miarę możliwości starano się 
utrudnić jej działanie. Dowodem 
na to może być choćby zgło
szenie przez Fabrykę Porcelany 
i Wyrobów Ceramicznych 
„Ćmielów” SA do Urzędu 
Patentowego w Warszawie 
znaku, który został zaprojekto
wany przez Bogumiła Marcinka

lat wcześniej. Fabryka „Świt” 
powstała tuż przed wybuchem 
drugiej wojny światowej, a więc 
w takim okresie, gdy nie dane 
jej było szerzej się rozwinąć. Co 
prawda przetrwała wojnę i istnia
ła jeszcze przez jakiś czas po jej 
zakończeniu, jednak oczywiście 
nie był to już ten sam „Świt”, co 
w końcu lat trzydziestych XX w. 
Prawdziwy „Świt” właściwie 
pozostał tylko świtem...

Plan założenia nowej, 
konkurencyjnej wytwórni 
powstał wśród pracowników 
Fabryki Porcelany i Wyrobów 
Ceramicznych w Ćmielowie 
zapewne w 1934 r., bowiem 
w 1935 r. zakupiono grunty pod 
przyszły zakład. Znajdowały się 
one w stosunku do budynków 
starej fabryki na przeciwnym 
krańcu miasteczka i po dru
giej stronie drogi biegnącej 
z Ostrowca Świętokrzyskiego 
w kierunku wschodnim. Do 
pomysłodawców przyłączyli 
się dwaj handlarze ceramiką, 
Jankiel i Icek Brykman, a także 
Bronisław Kryński, kierownik 
techniczny fabryk w Ćmielowie 
i Chodzieży. Na początku 1936 r. 
został zawarty akt założycielski 
Wytwórni Porcelany „Świt” Sp. 
z o.o. w Ćmielowie. Akt nota
rialny wymienia 10 udziałow
ców spółki, którzy określili czas 
jej trwania na 10 lat i podzielili 
się funkcjami w nowej firmie. 
Znaleźli się wśród nich m.in.: 
Bogumił Marcinek, związany 

1. 2. Znaki zastrzeżone przez fabrykę 
porcelany „Ćmielów” w ramach walki 
z konkurencją; fot. 1 - to pierwsza 
sygnatura „Świtu”, zaprojektowana 
przez Bogumiła Marcinka
3. Ostateczna sygnatura „Świtu” 
zastrzeżona przez nową wytwórnię

4. Znak projektu Marcinka wyciskany 
w masie

5. Tymczasowa sygnatura używana 
przed rejestracją ostatecznego znaku
6. Najbardziej znana sygnatura „Świtu”, 
stosowana od 1938 r.

także w „Świcie" objął podob
ną funkcję. Wysocki kierować 
miał modelarnią, a Marcinek 
malarnią, zaś w wolnych chwi
lach opracowywać formy no
wych modeli, Brykmanowie 
objęli dział zamówień i sprze
daży. W kolejnych miesiącach 
wspólnikami zostali również 
Chaskiel Mendel Bliman oraz 
książę Bogdan Drucki-Lubecki. 
Wkrótce po zawiązaniu spół
ki zaczęto wznosić budynki 
fabryczne, a w połowie lutego 
1937 r. wyprodukowano pierw
szą porcelanę.

Pod bokiem starego 
Ćmielowa powstała więc nowa 
fabryka, dysponująca zna

6

jako znak firmowy i sygnatura 
wytwórni „Świt” i znajdował się 
na szyldzie nowego zakładu! 
Znak ten został zarejestrowa
ny pod numerem 27912 i obję
ty ochroną 16 marca 1937 r., 
z pierwszeństwem od 6 listopa
da 1936 r., przy czym „zastrze
żono ochronę znaku we wszyst
kich kolorach i ich zestawieniach 
oraz we wszelkich rozmiarach". 
Dotyczyło to nie tylko porcela
ny stołowej, lecz także elektro
technicznej na wysokie i niskie 
napięcia, porcelany technicznej, 
aptecznej i laboratoryjnej. Jak 
podaje Jerzy Moniewski - autor 
dwóch opracowań poświęco
nych „Świtowi”- fabryka miała 
już zamówione kalki ze zna
kiem, które w zaistniałej sytuacji 
stały się bezużyteczne. Znane 
są jednak obiekty sygnowane 
właśnie takim znakiem wyci
skanym w masie. Być może 
była to najwcześniejsza por
celana wyprodukowana przez 
„Świt”, jeszcze przed rejestracją 

znaku. Do czasu opracowania 
i zamówienia nowej sygnatury 
produkowane wyroby stemplo
wane byty pieczątką z nazwą 
wytwórni. Tymczasem 30 czerw
ca 1937 r. fabryka „Ćmielów” 
zastrzegła kolejny znak, który 
teoretycznie mógł stać się syg
naturą „Świtu" - była to litera 
„Ś” w trójkącie o wierzchołku 
skierowanym w dół. Został on 
zarejestrowany pod numerem 
28229, z pierwszeństwem od 
20 października 1936 r. Znaną 
dziś sygnaturę występującą 
na wyrobach „Świtu” zareje
strowano ostatecznie dopiero 
20 października 1938 r. pod 
numerem 29222, z pierwszeń
stwem od 19 stycznia 1938 r. 
Efektem powstania Wytwórni 
Porcelany „Świt" w Ćmielowie 
była też zmiana nazwy przez 
Fabrykę Porcelany i Wyrobów 
Ceramicznych w Ćmielowie - 
teraz ostatni jej człon przybrał 
formę „Ćmielów".

Już wcześniej, bo w 1937 r„ 
objęto ochroną „wyroby por
celanowe" „Świtu” (zgłoszone 
6 sierpnia 1937 r., zarejestrowa
ne 20 września pod numerem 
5177) oraz „serwis porcelano
wy obiadowy" (zgłoszony 12 
października, zarejestrowany 
30 października pod numerem 
5290). Najprawdopodobniej był 
to serwis w fasonie „Warta”, 
jedyny serwis stołowy produ
kowany przed wojną w pełnym 
zestawie. 17 grudnia 1938 r. 
został z kolei zgłoszony „ser
wis porcelanowy do białej 
kawy", zarejestrowany 6 lute
go 1939 r. pod numerem 6368. 
Wymienione numery odnoszą 
się do numeracji tzw. wzorów 
zdobniczych, które zgłaszane 
były w Urzędzie Patentowym 
i obejmowane ochroną na okres 
3 lat, oczywiście z możliwoś
cią jej przedłużenia na kolej
ne lata. Byty one wymieniane 
w „Wiadomościach Urzędu 
Patentowego”, z których pocho
dzą także reprodukcje znaków 
fabrycznych. Wyłączną sprzedaż 
wyrobów „Świtu” w Warszawie 
prowadził Dom Handlowy 
Henryka Sachsa, mieszczą
cy się przy ul. Królewskiej 27. 
W jego ofercie znajdował się 
właśnie serwis stołowy „Warta”, 
a także dwa garnitury do białej
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7. Przykład użytkowej porcelany 
produkowanej w „Świcie” - dzbanek 
ze zbiorów Muzeum Historyczno- 
-Archeologicznego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

(zdjęcia: 1-6 - Bożena Kostuch, 
1 - Waldemar Brociek)

kawy w fasonach „Świt” i „San”, 
garnitur do mokki „Świt" oraz 
różne pojedyncze wyroby por
celanowe. Naczynia wchodzące 
w skład produkowanych serwi
sów miaty tradycyjne kształty 
z dekoracyjnie opracowanymi 
uchami i uchwytami pokry
wek. W „Świcie", podobnie jak 
w innych fabrykach, wytwarza
no porcelanę w kilku klasach, 
w zależności od jej przeznacze

nia. Przykładowo, naczy
nia dla restauracji były 
grubsze i masywniejsze 
od tych produkowanych 
do domowego użytku. 
Uwagę zwracają przede 
wszystkim wyroby najwyż
szej jakości, wykonane 
z pięknej, niezwykle cien
kiej, przejrzystej porcela
ny, dekorowane kalkoma
nią i sygnowane zielonym 
znakiem „Świtu”.

Przedwojenne wyroby 
„Świtu” nie są zbyt często 
spotykane. Znajdują się 
w nielicznych kolekcjach 
prywatnych oraz muze
alnych, np. w Muzeum 
Narodowym we Wrocła
wiu i Muzeum Historycz
no-Archeologicznym 
w Ostrowcu Święto
krzyskim, najwięcej jed

nak obiektów posiada Muzeum 
Narodowe w Kielcach. Sto
sunkowo rzadko można je zna
leźć na aukcjach internetowych. 
Co ciekawe, w ostatnich latach 
pojawiały się tam przykłady por
celany sygnowanej wyciskanym 
znakiem opracowanym przez 
Marcinka - tym, który znajdo
wał się na szyldzie zakładu 
i w ramach walki z konkuren
cją został zastrzeżony przez 
„Ćmielów”. Wyroby wzbudziły 
zainteresowanie kolekcjonerów, 
gdyż o wykorzystywaniu tego 
znaku przez „Świt” nie było 
dotąd wzmianek w literatu
rze. Także w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie znaj
dują się naczynia o rzadko spo

tykanej sygnaturze: półmisek 
i salaterka znakowane czarną 
pieczątką, a więc znakiem tym
czasowym, używanym przed 
rejestracją ostatecznej sygnatu
ry wytwórni.

Podczas drugiej wojny 
światowej „Świt" działał nadal, 
lecz w związku z trudnościa
mi z zaopatrzeniem w węgiel 
i w surowce produkcja mogła 
być kontynuowana jedynie 
w ograniczonym zakresie. Na 
pewien okres w ogóle zatrzy
mano produkcję, wreszcie 
zaprzestano wyrobu porcela
ny. W kwietniu 1940 r. został 
aresztowany Bogumił Marcinek, 
a w lutym 1942 - Bronisław 
Kryński. Aresztowano także 
Bronisława Wysockiego. Żaden 
z nich nie przeżył wojny. Pod 
koniec 1942 r. wchodzący od 
1940 r. w skład zarządu Bogdan 
Drucki-Lubecki zawarł kon
trakt na pięcioletnią dzierżawę 
„Świtu" z Richardem Czudayem, 
związanym z fabrykami porcela
ny na Śląsku. Po zakończeniu 
wojny, w kwietniu 1946 r. powo
łano nowy zarząd, do którego 
weszli współzałożyciele „Świtu” 
z 1936 r.: Zygmunt Rusinowicz, 
Michał Przysiwek oraz Jan 
Chodorek. W kwietniu 1950 r. 
ustanowiono nad fabryką przy
musowy zarząd państwowy. 
Przy okazji zrobiono zestawie
nie przejętych modeli, wśród 
których obok znanych fasonów 
„Świt” czy „San” znajdowały się 
np. talerze i półmiski „Feston", 
filiżanki ze spodkami „Czar”, 
„Londyn” i „Olza”, czy solniczki 

„Warszawa". Lecz los „Świtu” 
był już przesądzony, zadecy
dowano bowiem o połącze
niu obu ćmielowskich fabryk 
w jednym przedsiębiorstwie, 
przy czym w „Świcie” miał się 
znaleźć oddział zdobniczy. 
W 1962 r. postanowiono z kolei 
zmonopolizować wyrób galan
terii dekoracyjnej i wybranych 
obiektów użytkowych, do tej 
pory produkowanych w różnych 
polskich fabrykach porcelany. 
Na miejsce, gdzie odtąd miały 
być one wytwarzane, wybra
no dawny „Świt”. Tak więc, jak 
zauważa Jotwal we wspomnia
nym na wstępie artykule: „formy 
i zatwierdzone dekoracje galan
terii wytwarzane dotychczas indy
widualnie przez każdą fabrykę 
stały się podstawą działalności 
ćmielowskiego oseska". To tu 
produkowano m.in. nowoczes
ne, porcelanowe figurki projek
towane w Instytucie Wzornictwa 
Przemysłowego, a także 
w fabrycznych wzorcowniach. 
W 1964 r. w zakładzie wybuchł 
pożar, lecz straty szybko zostały 
usunięte i jeszcze w tym samym 
roku wznowiono produkcję.

Oddział fabryki porcelany 
„Ćmielów”, dawny „Świt”, istniał 
do 1991 r. Obecnie znajduje się 
tu prywatna fabryka porcelany 
„AS”, w której przy wykorzystaniu 
zachowanych form produkowa
ne są repliki polskiej powojennej 
porcelany dekoracyjnej i użytko
wej, a także wyroby według 
własnych projektów.

Bożena Kostuch

Spotkanie z książką

HISTORIA KOLEI

Już półtora wieku liczą dzieje kolei, rzadko jednak uświadamiamy 
sobie, jakim rewolucyjnym przełomem było wynalezienie parowozu, 
które umożliwiło szybki rozwój przemysłu - powstawanie nowych linii 

kolejowych stało się symbolem postępu w Europie. Wielu informacji 
o ewolucji transportu żelaznego dostarcza wydane w 2008 r. przez war
szawskie wydawnictwo Carta Blanca tłumaczenie książki Franca Tanela 
Historia kolei. Od lokomotyw parowych do kolei magnetycznej. Autor, 
włoski dziennikarz i fotograf, napisał wiele dzieł z zakresu 
historii transportu i urbanistyki. Jak przyznaje we wstępie 
do omawianej książki, ujęcie w jednym opracowaniu bo
gatej historii kolei jest niemożliwe, trzeba skupić się na 
najważniejszych wydarzeniach, a ich wybór jest jak zwykle 
subiektywny.

W kolejnych rozdziałach poznajemy narodziny kolei 
w latach 1830-1880 (uwagę przyciąga zwłaszcza opo
wieść o powstaniu słynnego Orient Expressu), jej rozwój 
do czasu drugiej wojny światowej, funkcjonowanie kolei 
podczas wojny, okres odbudowy powojennej, powstanie 
nowej sieci kolei europejskich, a także projekty superszyb
kich pociągów przyszłości, które powodują rewolucję - 
jeżdżąc na specjalnej poduszce magnetycznej odrywają 
maszyny od niezbędnych do tej pory szyn.

Autor, zafascynowany podjętym tematem, podkreśla, iż mimo tych 
przełomowych wynalazków stare parowozy coraz częściej wracają do 
łask, odnawiane składy służą wycieczkom krajoznawczym, które łączą 
wypoczynek z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, a podróż 
z prędkością 50 km na godzinę zabytkowym parowozem może być 
równie pasjonująca, jak wyścig superszybką koleją. A na pewno jest 
bardziej romantyczna.

Ze względu na liczbę zamieszczonych zdjęć (prawie 
800, niektóre reportażowe) książkę można zakwalifiko
wać do wydawnictw albumowych, w publikacji których 
Wydawnictwo Carta Blanca zaczęto się specjalizować. 
Oprócz ilustracji ukazujących modele pociągów i trasy ich 
przejazdów można też znaleźć loga firm przewozowych, 
rozkłady jazdy, plakaty reklamujące nowoczesne pociągi 
czy... reprodukcje kart menu serwowanego w luksuso
wych wagonach Orient Expressu i Pullmana. Zamiesz
czony na końcu indeks pozwala na szybkie odszukanie 
interesujących nas wiadomości.

Książkę można nabyć (cena: 117 zł) w księgarniach 
oraz bezpośrednio w wydawnictwie Carta Blanca (00-236 
Warszawa, ul. Świętojerska 5/7, tel. 022 695 45 55, e-mail: 
cb@cartablanca.pl, www.cartablanca.pl).
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Szanowna Redakcjo!

W nawiązaniu do artykułu „Poznawanie przez dotyk", 
zamieszczonego w tegorocznym czerwcowym nume
rze „Spotkań z Zabytkami", obcięlibyśmy podzielić 
się z Państwem informacją, że Muzeum Regionalne 
w Stalowej Woli od kilku lat realizuje program, mający 
na celu ułatwienie uczestnictwa w kulturze osobom 
dotkniętym różnymi dysfunkcjami.

W roku 2008 nasze muzeum otrzymało prawie 
300 tys. zł z programu „Sąsiedztwo Polska-Biatoruś- 
-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS" na realizację pierw
szego w Polsce zintegrowanego programu dla osób 
niepełnosprawnych „Dostępne muzeum". Efektem

podjętych działań jest nie tylko zdobiąca dziedzi
niec galeria rzeźb, przeznaczonych do percepcji 
dotykowej, z podpisami alfabetem Braille'a, ale też 
sukcesywna likwidacja barier architektonicznych 
wewnątrz gmachu i coraz szersza oferta edukacyjna 
dla gości niepełnosprawnych. W muzeum odbyły się 
wystawy sztuki artystów niepełnosprawnych, którym 
towarzyszyły katalogi, wydany został również pakiet 
edukacyjny. Przewodnicy muzealni są przeszkoleni 
do oprowadzania osób niepełnosprawnych intelektu
alnie, z dysfunkcją wzroku i osób głuchych w języku 
migowym.

Działania te zostały wyróżnione w konkursie mini
sterialnym Sybilla 2007. Wzbudziły też zainteresowanie 
w kręgach muzealników. Nasz zintegrowany program 
edukacyjny wypracowaliśmy we współpracy z samy
mi zainteresowanymi, przy muzeum działa bowiem 
Rada ds. Gości Niepełnosprawnych. Pracownicy 
stalowowolskiego muzeum poszerzają swoje kwali
fikacje w kierunku pracy z osobami z dysfunkcjami 
wzroku, słuchu, czy intelektu. Kolejnym krokiem na 
tej drodze było zorganizowanie przez nas szkolenia 
dla muzealników z całej Polski, podczas którego 
można było wysłuchać zaproszonych wybitnych spe
cjalistów oraz podzielić się swoimi doświadczeniami 
w tej dziedzinie. Dwudniowe szkolenie pt. „Gość 
Niepełnosprawny w Muzeum" odbyło się pod koniec 
kwietnia br. Zainteresowanie nim było tak duże, że 
już teraz rozważamy możliwość zorganizowania przez 
nas jego drugiej edycji, wykorzystując dotychczasowe 
doświadczenia pracowników Muzeum Regionalnego 
w Stalowej Woli i współpracujących z nim instytucji.

Wkrótce uruchomimy też specjalną witrynę interne
tową www.muzeum.stalowawola.pl/niepelnosprawni , 
poświęconą tej tematyce. Będzie tam można znaleźć 
nasze propozycje, publikacje, zapowiedzi szkoleń, 
a na forum dyskusyjnym wymienić doświadczenia 
i podzielić się przemyśleniami.

Lucyna Mizera 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

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:

Biblioteka Śląska w Katowicach - „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego", z. XIV, wyd. 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Białystok 2008

Anna Kornecka z Warszawy - Dawne Zakłady Ludwika Geyera 1828-2002, katalog wystawy, wyd. 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Lodzi, Łódź 2006

Krystyna Piasecka z Krakowa-Józef Ambrozowicz, Jerzy Salamon, Sanktuarium leżajskie, wyd. Agencja 
Wydawnicza Jota, Rzeszów 2003

Tadeusz Pogoda z Wrocławia - O zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, pod red. Tadeusza 
Rudkowskiego, wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

Antoni Szulik z Będzina - Jan Leszek Adamczyk, Tadeusz Wróbel, Portrety zabytków Kielc, wyd. Zakład 
Wydawniczy SFS, Kielce 2006

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 zl za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2009 r. 
- 77 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery z łat 2001- 
-2006 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod nr. teł. 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 IV kwartał 2009 r. przyjmowane są do 
5 września 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- 
-Sokolowskiego 2), w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kio
skach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



Tkaniny artystyczne z wystawy 
w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

1. Portret Teresy Bteszyńskiej, druga potowa 
XVIII w., olej, płótno (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Poznaniu)

2. Ornat z XVII w. z tkaniną włoską z końca 
XVI w. w bokach (z kościoła św. Klemensa 
w Wieliczce)

3. Tkanina brokatowa, Włochy, pierwsza 
potowa XVII w. (z kościoła św. Klemensa 
w Wieliczce)

4. Bucik królowej Marii Kazimiery, Chiny, 
czwarta ćwierć XVII w. (?) (w zbiorach 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie) oraz 
para pantofli, Polska, druga potowa XVIII w. 
(w zbiorach Muzeum Narodowego
w Poznaniu)

5. Frak od munduru senatora Królestwa 
Kongresowego, 1815-1831 (w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie)

6. Torba huzarska z haftowanym inicjałem 
cesarza Franciszka I, Austria, początek XIX w. 
(w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie)

(zdjęcia obiektów z wystawy 
„Nicią malowane. Tkaniny artystyczne" 

w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce: 
1-4- Artur Grzybowski i Ludwik Kostuś, 
5, 6- Pracownia Fotograficzna Muzeum 

Narodowego w Krakowie)


