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Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 
i skrótów w materiałach przeznaczonych do publikacji 
oraz publikowania wybranych artykułów w wersji elektro
nicznej. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwra
ca. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

O
 tym, że w bieżącym roku nasze pismo znalazło się w szczególnie trudnej 
sytuacji finansowej, pisaliśmy już w marcu i w kwietniu, zwracając się do 
Czytelników z apelem o wpłacanie na konto Wydawnictwa odpisów kwot 
w wysokości 1% z podatków na rzecz instytucji pożytku publicznego. Apel nie 

pozostał bez echa, za co wszystkim ofiarodawcom gorąco dziękujemy! Jednak 
rażąco niskie tegoroczne wsparcie pisma, w ramach realizowanego przez Instytut 
Książki w Krakowie Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zagroziło wstrzymaniem wydawania kolejnych 
numerów miesięcznika już od września 2009 r.

W obronie „Spotkań 
z Zabytkami” stanęli 
nasi Czytelnicy, Autorzy 
artykułów i Sympatycy. 
16 czerwca br. przed 
gmachem minister
stwa, przy Krakowskim 
Przedmieściu 
w Warszawie, pomimo 
złej pogody, odbyta się 
pikieta, podczas której 
zebrani domagali się od 
ministra wsparcia dla 
jedynego już w Polsce 
popularnonaukowego 
pisma poświęconego 
zabytkom. Relacje z pi
kiety trafiły do mediów, 
a do redakcji oraz do 
ministra Bogdana Zdro
jewskiego zaczęty na
pływać listy poparcia 
dla miesięcznika oraz 
apele o pomoc, za 
które nadawcom z całe
go serca dziękujemy! 
O potrzebie ratowania

„Spotkań z Zabytkami" mówiono też podczas posiedzeń kilku ważnych instytucji 
państwowych, samorządowych i ciał doradczych, a do Sejmu RP trafiła interpela
cja poselska w naszej sprawie.

Czy działania te odniosą pozytywny skutek i pismo zostanie uratowane - tego, 
w dniu podpisania do druku niniejszego numeru, jeszcze nie wiadomo. Wiadomo 
jednak, że już teraz - przy aktywności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 
z powodzeniem realizującego powierzoną przed laty przez ministra kultury misję 
wydawania miesięcznika, lecz obecnie pozostawionego bez pomocy - trwa
ją intensywne poszukiwania nowego Wydawcy. Chcielibyśmy we współpracy 
sprzyjających nam osób i instytucji wydać przynajmniej pozostałe cztery numery 
pisma, objęte prenumeratą za rok 2009. Chcielibyśmy także, jak robimy to już od 
trzydziestu trzech lat, zyskawszy nowego Wydawcę, wydawać kolejne numery 
pisma i w roku przyszłym, i w latach następnych, bo doświadczenia, nowych 
pomysłów i oczekujących na publikację artykułów nam nie brakuje. Czy mamy 
na to szansę?

Nakład: 6000 egz.



DD przeglądy
FF poglądy

Żyrardów obchodzi w tym roku 180- 
lecie. Przed 1914 r. byt idealnym mia
stem przemysłowym. Wiele wprowa
dzonych w nim rozwiązań było pre
kursorskich, a sama osada zachwy
cała starannym rozplanowaniem 
urbanistycznym, powstałym w latach 
siedemdziesiątych XIX w. z inicjaty
wy ówczesnych właścicieli Fabryki 
Wyrobów Lnianych Karola Augusta 
Dittricha i Karola Hiellego. Do dziś 
przetrwał on bez zmian. Obok dzielni
cy przemysłowej, ciągnącej się wzdłuż 
spiętrzonej w kilku miejscach rzeki, 
założono dzielnicę mieszkaniową. 
Obecnie Żyrardów aspiruje do wpisu 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. 
Jest też uważany za miasto, które 
w całym województwie mazowieckim 
najlepiej wykorzystało środki unijne 
na rewaloryzację zabytków.

W katedrze w Sandomierzu odkry
te zostały przez konserwatorów 
nieznane dotychczas malowidła. 
Podobne freski można spotkać jedy
nie na terenach dawnego Bizancjum. 
Odsłonięte malowidła przedstawiają 
umęczonego Chrystusa niesionego 
przez aniołów, a także monumental
nych rozmiarów wizerunek Chrystusa 
Pantokratora. Freski znajdujące się 
w sandomierskiej katedrze pocho
dzą z XV w., zostały ufundowane 
przez Władysława Jagiełłę. Malowidła 
bizantyjsko-ruskie zachowały się rów
nież w kolegiacie w Wiślicy, kapli
cy zamkowej w Lublinie oraz kaplicy 
wawelskiej, ale stanowią one tylko nie
wielką cząstkę tego, co znajduje się 
w katedrze sandomierskiej. Na san
domierskich malowidłach znajduje się 
aż 55 scen z Ewangelii. Szczególnie 
obecny jest temat Maryi, co wiąże się 
z wezwaniem katedry. Prowadzone od 
ubiegłego roku w katedrze sandomier
skiej prace konserwatorskie wykazały, 
że odkryte freski zachowały się prawie 
w całości i reprezentują wielką klasę 
malarstwa bizantyjskiego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zamierza ułatwić wywóz 
zabytkowych przedmiotów za gra
nicę. Według zapisów nowelizacji 
Ustawy o ochronie zabytków dzieła 
sztuki zostaną podzielone na dwie 
grupy o różnych „progach kwoto
wych”, do których nie będą koniecz
ne zezwolenia na wywóz dzieł za 
granicę: do 4 tys. euro dla rzeźby 
i rękodzieła oraz do 10 tys. euro 
dla malarstwa. Ten zapis nie będzie 
jednak dotyczył przedmiotów znaj
dujących się w rejestrze zabytków, 
w inwentarzach muzealnych czy koś
cielnych. Wielu polskich kolekcjone
rów obawia się jednak, że zbytnia 
liberalizacja przepisów sprawi, że 
z Polski odpłyną cenne zabytki. Nowe 
przepisy mogą także otwierać pole 
do korupcji, ponieważ w interesie 
wszystkich będzie teraz wycenianie 
zabytkowych przedmiotów poniżej 

progów kwotowych, by nie ubiegać 
się o pozwolenie na ich wywóz.

Układ urbanistyczny ul. Chmielnej od 
Nowego Światu do pasażu Wiecha 
w Warszawie znalazł się pod ochroną, 
wpisany został do rejestru. Chmielna 
- to dawna droga biegnąca między 
ogrodami i sadami. Po 1770 r. nabra
ła charakteru traktu miejskiego, a po 
1835 r. zaczęła wzdłuż niej powsta
wać zwarta zabudowa. Przeważały 
kamienice czynszowe z oficynami 
wokół podwórek. Przed wojną ulica 
słynęła z licznych sklepików i war
sztatów usługowych. Znajdowały się 
przy niej również hotele oraz kina 
„Bałtyk" i „Atlantic". Podczas wojny 
domy przy Chmielnej w większości 
uległy zniszczeniu. Po wojnie zniknął 
cały środkowy fragment ulicy, gdzie 
zbudowano Pałac Kultury. Dawny 
charakter zachował tylko odcinek 
między Nowym Światem a pasażem 
Wiecha. Można tu jeszcze zobaczyć 
kamienice z oficynami z XIX i począt
ku XX w. Ocalały dzieła kilku zna
komitych architektów, m.in. Stefana 
Szyllera. Ten właśnie fragment ulicy 
trafił do rejestru zabytków.

W Dworze Artusa - Oddziale Muzeum 
^Historycznego Miasta Gdańska - 

w maju br. odbyto się uroczyste odsło
nięcie odrestaurowanego modelu 
gdańskiego okrętu St Jacob z około 
1695 r. Model okrętu St Jacob należy 
do historycznej kolekcji z gdańskiego 
Dworu Artusa, najcenniejszego zbio
ru tego rodzaju w Polsce. Jest to bliź
niaczy okręt innego modelu o nazwie 
Mars. Oba mogły pełnić funkcję 
dokumentacji projektowej, według 
której budowano prawdziwe okręty 
w gdańskich stoczniach. W 1671 r. 
rozpoczęto w Gdańsku budowę 
siedmiu jednostek dla Kompanii 
Wschodnio-lndyjskiej. Mogły to być 
takie właśnie, jakie reprezentują oba 
modele. W latach dwudziestych XIX w. 
dokonano przebudowy St Jacoba, 
upodabniając go do innych okrętów 
tego czasu. Przez kilka stuleci mode
le Dworu Artusa poddawane byty 
zabiegom konserwatorskim prowa
dzonym przez marynarzy, pensjona
riuszy szpitala i przytułku św. Jakuba 
w Gdańsku. W 1944 r., w obliczu 
zbliżającego się frontu, ewakuowano 
część wyposażenia Dworu Artusa do 
klasztorów w Kartuzach i Żukowie. 
Nie zapobiegło to rozproszeniu 
modeli. St Jacob, najmniej uszkodzo
ny ze wszystkich, trafił po wojnie do 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
które w 1964 r. przekazało go do 
Muzeum Morskiego w Gdańsku. 
Przed otwarciem Oddziału Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska Dwór 
Artusa w kwietniu 1997 r. wrócił na 
swoje historyczne miejsce w Wiel
kiej Hali Dworu. W czasie podjętej 
w 2007 r. konserwacji St Jacoba przy
wrócono mu wygląd przedstawiony 
na obrazie „Dwór Artusa" Johanna 
Karla Schultza z 1848 r.

Fundacja HEREDITAS wraz z Polską 
Izbą Artystów Konserwatorów Dziel 
Sztuki, Polskim Komitetem TICCIH. 

Fundacją Otwartego Muzeum 
Techniki oraz Mazowieckim Centrum 
Kultury i Sztuki zorganizowała 
w dniach 4-5 czerwca br. dwudniową 
konferencję pt. „Dziedzictwo post- 
industrialne i jego kulturotwórcza 
rola", na której wygłoszonych zosta
ło wiele interesujących referatów. 
Zaprezentowano problem adaptacji 
obiektów poprzemyslowych na licz
nych przykładach z kraju i zagrani
cy. Przedstawiono również działa
nia Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w dziedzinie 
ochrony architektury postindustrial- 
nej. W drugim dniu spotkania odbyły 
się wizyty studyjne na terenie wybra
nych stołecznych obiektów poprze
myslowych, m.in. w dawnej Fabryce 
Norblina, Gazowni Warszawskiej, 
dawnej Warszawskiej Wytwórni 
Wódek „Koneser".

We Wrocławiu, w dwóch znajdujących 
się w centrum miasta betonowych 
budowlach mają powstać muzea 
- Muzeum Sztuki Współczesnej 
i Muzeum Lalek. Muzeum Sztuki 
Współczesnej ma mieć charakter 
tymczasowy, ponieważ w przyszłości 
jego zbiory zostaną przeniesione do 
budynku, który ma powstać obok 
Muzeum Narodowego, a w bunkrze 
zgromadzone byłyby prace młodych 
artystów. Z kolei Muzeum Lalek ma 
być umieszczone w schronie prze
ciwlotniczym pod pi. Solnym.

Przy okazji remontu zabytkowego spi
chlerza na pl. Sikorskiego w Krakowie 
archeolodzy odkryli pozostałości 
średniowiecznej pracowni rogowni- 
czej, wyrabiającej paciorki z kości. 
Było to wielkie zaskoczenie dla bada
czy, ponieważ nikt nie spodziewał się 
znalezienia w tym miejscu śladów 
osadnictwa. Ten teren, ze względu na 
niebezpieczeństwo wylewania Wisły 
i Rudawy, uchodził za niezamiesz- 
kany. Pracownia rogownicza - to nie 
jedyne odkrycie. W narożniku północ
no-wschodnim archeolodzy znaleźli 
ślady wczesnośredniowiecznej chaty 
(XIII w.). Na razie to jednostkowy 
wykop, ale może okazać się, że warto 
będzie zmienić mapę osadnictwa 
i zaktualizować wiedzę na ten temat.

Biblioteka Narodowa wydała 
Sprawozdanie za rok 2008. A byt 
to rok jubileuszowy - 80-lecie ist
nienia Biblioteki. Odbyły się liczne 
wystawy, salony księgarzy, promocje. 
Biblioteka Narodowa była koordyna
torem obchodów 10. rocznicy śmierci 
Zbigniewa Herberta, organizatorem 
inauguracji Roku w warszawskim 
Teatrze Narodowym i spektaklu 
„Rekonstrukcja poety". Wielkim suk
cesem międzynarodowym była też 
prezentacja w wielu krajach wysta
wy multimedialnej „Rzeczpospolita 
wielu kultur". Miniony rok również 
był rekordowy w dziedzinie realizacji 
najważniejszego zadania Biblioteki 
Narodowej - opracowywania biblio
grafii narodowej, sporządzono ponad 
184 tys. opisów bibliograficznych. 
Dzięki temu opisy katalogowe są 
dostępne w katalogu komputerowym 

dla każdego użytkownika internetu na 
świecie 24 godziny na dobę.

W dniach 7-8 czerwca br. w Kielcach 
odbyta się III Międzynarodowa 
Konferencja Muzealników „Muzea 
Naszych Czasów". Prezentowane na 
niej poglądy dotyczyły m.in. współ
czesnych koncepcji kształtowania 
ekspozycji muzealnych, wyposaże
nia muzeów z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa oraz konserwator
skiej ochrony zbiorów muzealnych, 
edukacji dzieci w placówkach wysta
wienniczych, wykorzystania internetu 
i technik medialnych w kształtowaniu 
postaw odbiorców sztuki. Stworzony 
został również portal internetowy 
(muzealnicy.pl), który ma stanowić 
platformę do dyskusji, wymiany myśli 
i najciekawszych rozwiązań stoso
wanych we współczesnym muzeal
nictwie.

Skradziony 18 lat temu z Muzeum 
Sztuki w Lodzi obraz Henryka 
Pillatiego „Wjazd wojska do mia
sta” odnalazł się. Znany kolekcjoner 
przyniósł obraz do „Rempexu”, nie 
wiedząc, że pochodzi on z kradzie
ży. Przeprowadzone przez policję 
śledztwo ma wykazać drogę obrazu 
do zbiorów kolekcjonera.

Muzeum w Raciborzu zorganizo
wało 8 maja br. X Jubileuszową 
Sesję Muzealno-Konserwatorską, 
na której wygłoszone zostały licz
ne referaty, m.in. o konserwacji 
zabytkowych militariów ze zbiorów 
Muzeum w Raciborzu, sposobach 
oświetlenia architektury historycz
nej, o pracach konserwatorskich 
w Domu Jana Matejki w Krakowie. 
Sesji towarzyszyła wystawa „Jan 
Matejko. Malarstwo Monumentalne", 
przygotowana ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Jej otwar
cie poprzedzi! wykład Marty Ktak- 
-Ambrożkiewicz pt. Matejko - malar
stwo monumentalne.

Zbiory Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku wzbogaciło wybitne dzieło 
modernizmu - jeden z autoportre
tów Jacka Malczewskiego. Obraz, 
o wymiarach 80 x 70 cm, powstał 
w 1911 r. Przez ostatnie lata znajdo
wał się w zbiorach prywatnych pol
skiego kolekcjonera. Zakup dzieła był 
możliwy dzięki wsparciu samorządu 
województwa mazowieckiego.

Muzeum Regionalne w Kozienicach 
oraz Polski Związek Niewidomych 
w maju br. zorganizowały wystawę 
prezentującą twórczość członków 
Polskiego Związku Niewidomych 
- Oddziału Mazowieckiego. Polski 
Związek Niewidomych, największa 
w Polsce organizacja działająca 
na rzecz ludzi niewidomych, zrze
sza osoby dorosłe, młodzież i dzie
ci. Jego celem jest m.in. udziela
nie pomocy w adaptacji do życia 
w warunkach utraty widzenia, orga
nizowanie poradnictwa i rehabilitacji 
psychicznej, fizycznej, społecznej 
i zawodowej. Jedną z form adaptacji 
jest właśnie twórczość artystyczna.
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Najbardziej spektakularnym osiągnięciem polskich artystów na Międzynarodowej Wystawie 
Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r. byl zakup przez rząd francuski „Kapliczki Bożego 

Narodzenia” Jana Szczepkowskiego. Po długich i trudnych negocjacjach, 
dzieło - wbrew woli autora - trafiło do modernistycznego kościoła św. Stanisława 

w Dourges na północy Francji, gdzie w zbyt obszernym wnętrzu prezbiterium wygląda 
obco i dziwacznie. Trudno nam dziś pogodzić się z tą decyzją, ale dobrze, 

że przynajmniej w ostatnim czasie podjęto starania, by przeprowadzić konserwację 
tego niezwykle pięknego i cennego zabytku.

Prawdziwe „objawienie się" 
Jana Szczepkowskiego

1. Jan Szczepkowski (pierwszy z lewej) na wystawie paryskiej w 1925 r.

T KATARZYNA CHRUDZIMSKA-UHERA 

1925 r. kronikarz czasopisma „Architekt”, rela-
▼ ▼ cjonujący Międzynarodową Wystawę Sztuki 

Dekoracyjnej w Paryżu, pisał: „Na prawo od wejścia 
mieści się wnętrze kapliczki drewnianej projektu Jana 
Szczepkowskiego [...]. Szczepkowski, rzeźbiarz znany 
z impresjonistycznych rzeźb, 
objawia się w niej po długiem 
milczeniu w nowej formie, peł
nej prostoty i naiwności, o wzru
szającym nastroju jakiejś romań- 
szczyzny połączonej z ludową 
rzeźbą”. SŚJ środowisku kra
kowskim, którego periodykiem 
był „Architekt”, Szczepkowski 
rzeczywiście długo był nieobec
ny i utrwalił swój przedwojen
ny wizerunek twórcy, może nie 
tylko „impresjonistycznych”, ale 
typowo młodopolskich rzeźb. 
I w Warszawie, do której arty
sta przeniósł się po powrocie 
z wojny, także nie wykazywał 
dużej aktywności. Udało się 
ustalić dwie wystawy i jeden 
zaledwie konkurs, w których 
uczestniczył przed 1925 r. Bez 
wątpienia Szczepkowski wiele 
energii i czasu poświęcał wów
czas pracy pedagogicznej, a wkrótce również obowiąz
kom dyrektora Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych.

Trzeba przyznać rację kronikarzowi „Architekta” - 
„Kapliczka Bożego Narodzenia” była prawdziwym „obja
wieniem się” Jana Szczepkowskiego i pozostała najjaś
niejszym punktem w jego artystycznej karierze. Została 
zaprojektowana z przeznaczeniem na Międzynarodową 
Wystawę Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, w drodze 

konkursu ogłoszonego w 1924 r. „Kapliczka” została 
pomyślana jako kameralne wnętrze wiejskiego kościo
ła. Jej dwoma zasadniczymi elementami były nastawa 
ołtarzowa i kulisy architektoniczno-rzeźbiarskie. Zasadą 
porządkującą wielość elementów kompozycji było świat
ło - ukazane w postaci promieni spływających z gwiaz
dy wyciętej na sosrębie. Przedstawienie główne - Boże

Narodzenie - wpisane zostało w układ koła, trójkąta 
i krzyża. W ten symboliczny sposób podkreślona zosta
ła sakralność sceny, jej boski, wieczny i odkupieńczy 
wymiar. Jednocześnie oznaczone zostało miejsce ołtarza 
i tabernakulum - sanctum sanctorum, miejsce boskiej
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obecności. Osobną strefę stanowią kulisy z płaskorzeź
bionymi scenami zaczerpniętymi z ludowych jasełek 
i pastorałek („Pokłon pasterzy” i „Hołd Trzech Króli”). 
To już strefa ziemska, przeniknięta jednak mocą boską 
symbolizowaną przez biegnące ukośnymi wiązkami pro
mienie światła. Na granicy między sacrum a profanum 
ustawił Szczepkowski figury aniołów - pośredników 
między niebem a ziemią. Mocną stroną kompozycji jest 
klarowność i celowość, osiągnięta mimo tak dużej liczby 
elementów, scen i wątków ikonograficznych. Odnosi się 
nieodparte wrażenie, że każdy fragment, kształt i orna
ment ma logiczne uzasadnienie w konstrukcji i funkcji 
dzieła.

Swoją obecność na wystawie w Paryżu Szczepkowski 
zawdzięczał Jerzemu Warchałowskiemu, który mia
nowany został Delegatem Polski na Międzynarodową 
Wystawę Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłu Artystycznego. 
Nominacja ta przesądziła o charakterze całej ekspozy
cji. Generalny Delegat wybrał artystów pozostających 
w najbliższym mu ideowo i estetycznie kręgu twórców, 
aktywnie poszukujących ideału polskiego stylu narodo
wego: członków „Warsztatów Krakowskich”, „Rytmu”, 
pedagogów szkół artystycznych. Odpowiadając na 
zarzut niedopuszczenia do udziału w ekspozycji ugru
powań awangardowych, Warchałowski tłumaczył się 
pośpiechem przy organizacji wystawy i brakiem czasu 
potrzebnego na konsultacje. Nie ma jednak wątpli
wości, że to nie ograniczenia czasowe, ale świadoma 
decyzja i określony program artystyczny zaważyły na 
kształcie polskiej ekspozycji w Paryżu. Warchałowski 
potraktował wystawę jako pierwszą w dziejach odro
dzonej Rzeczypospolitej okazję do zamanifestowania 
jej obecności w świecie polityki i sztuki. W odezwie 
do artystów pisał: „Na wystawie paryskiej Polska musi 
pokazać oblicze - odrębne. Doborem wystawionych 
dzieł, największym wysiłkiem polskiej sztuki i techniki 
musi zdobyć należne miejsce w rzędzie narodów łączą
cych się nareszcie po wojnie w pokojowej pracy”. Kształt 
wspomnianego odrębnego oblicza przez lata opracowy
wał Warchałowski wraz z krakowskim Towarzystwem 
„Polska Sztuka Stosowana”, a następnie „Warsztatami

2. Wnętrze „Kapliczki 
Bożego Narodzenia” 
na Międzynarodowej 
Wystawie Sztuki 
Dekoracyjnej
w Paryżu, 1925 r„ 
płaskorzeźba 
i elementy 
architektoniczne 
z drewna, lichtarze 
i lampa z brązu, 
kilimy
3. Ottarz Bożego 
Narodzenia na 
Międzynarodowej 
Wystawie Sztuki 
Dekoracyjnej
w Paryżu, 1925 r.
4. 5. Anioty 
adoracyjne 
(muzykujące)
z wnętrza „Kapliczki 
Bożego Narodzenia”

Krakowskimi”, jako tzw. styl swojski. Temu środowisku 
bliskie też były idee odrodzonego rzemiosła i sztuki 
złączonej z przemysłem, doskonale odpowiadające kon
cepcji paryskiej wystawy. Warchałowski udział Polski 
w ekspozycji traktował w kategoriach mesjanistycznych. 
Pisał: „Sztuka dekoracyjna, stosowana [...] nadaje się 
najlepiej do zamanifestowania w sposób wymowny, 
czem jesteśmy, czem być możemy i chcemy w rodzinie 
narodów. Nadaje się wreszcie najlepiej do rozwiązania 
pytania, czy nie tych sztuk dekoracyjnych dziedzinę, 
wskazuje nam przeznaczenie jako pole naszej myśli 
i czy nie na tej drodze odegrać nam sądzono rolę wielką 
w dalszych dziejach świata [podkreśl, w tekście]”. Tak 
doniosłe zadanie powierzyć mógł jedynie artystom, któ
rych darzył zaufaniem. Postawił na odrębność i narodo
wość polskiej ekspozycji, zdecydował się więc na wybór 
sztuki twórczo nawiązującej do tradycji, a zrezygnował 
z kosmopolitycznych rozwiązań awangardy.

Wybranie przez Warchałowskiego wąskiej grupy 
bliskich sobie programowo twórców zaowocowało 
jednolitym stylowo pawilonem sekcji polskiej. Pawilon 
był swoistym Gesamtkunstwerk. Z tego właśnie powo
du nie mógł być rzetelnym przeglądem polskiej sztu
ki współczesnej, wiele tendencji nie znalazło w nim 
miejsca. Jednolitość polskiego działu, przy zachowa
nym wysokim poziomie artystycznym, była według 
monografistki tematu, Marii Rogoyskiej, przyczyną 
odniesionego w Paryżu sukcesu, który przełożył się 
na 172 przyznane nagrody. W tym świetle wystawa 
paryska jawi się jako ukoronowanie, a zarazem podsu
mowanie twórczości pokolenia artystów debiutujących 
w Krakowie na początku wieku, a związanych z kręgiem 
Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” i „Warsztatów 
Krakowskich”, jako najpełniejszy wyraz wypracowane
go przez to środowisko stylu, który miał zostać uznany 
za narodowy.
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Uznanie udziału Polski 
w paryskiej L’Exposition 
Internationale des Arts 
Decoratifs et Industriels za 
sukces opiera się na opiniach 
fachowej prasy polskiej i zagra
nicznej oraz na liczbie otrzy
manych nagród i wyróżnień. 
Już jednak Maria Rogoyska 
słusznie podała w wątpliwość 
autentyczność tego sukce
su. We Francji tryumf Polski 
pozostał jedynie w sferze opi
nii wąskiego grona znawców. 
W Polsce zainteresowanie było 
tak niewielkie, że - mimo sta
rań Warchalowskiego - ekspo
zycji w kraju nigdy nie poka
zano. Wystawa nie przynio
sła również trwałych efektów 
w postaci wejścia Polski na 
zagraniczne rynki.

Najbardziej spektakular
nym osiągnięciem polskich 
artystów w Paryżu, najmoc
niej nagłaśnianym w krajo
wej prasie, był zakup przez 
rząd francuski „Kapliczki 
Bożego Narodzenia” Jana 
Szczepkowskiego, jednakże 
kulisy tej transakcji rzucają 
nowe światło na znane fakty. 
Kapliczką Szczepkowskiego 
interesowali się Francuzi, 
Anglicy i Amerykanie. 
Ostatecznie, jak wiemy, dzie
ło kupiła Francja. Z archiwal
nej korespondencji Jerzego 
Warchalowskiego (w zbiorach 
specjalnych Instytutu Sztuki 
PAN w Warszawie) wynika, że 
strona francuska zainteresowa
ła się kupnem kapliczki jesz
cze podczas trwania wystawy 
i zaproponowała umieszcze
nie dzieła w stałej ekspozycji 
Muzeum Sztuki Dekoracyjnej 
w Paryżu. Pomysł ten popie
rał m.in. krytyk Yvanhoe 
Rambosson, a przeciwny 
był mu prezydent Warszawy 
Władysław Jabłoński, który 
optował za powrotem dzieła 
do kraju. Jedynie determinacji 
Warchalowskiego i ustępliwo
ści Szczepkowskiego zawdzię
czać możemy pozostawienie 
kapliczki we Francji, bowiem 
po pierwszych zachwytach 
Francuzi stracili zainteresowa

nie ołtarzem i zwlekali z finalizacją transakcji. By ich 
przekonać, Warchałowski nakłaniał Szczepkowskiego 
do obniżenia ceny. Zaproponował nawet, by artysta 
zrezygnował z własnego wynagrodzenia. Szczepkowski 
skłonny był obniżyć cenę z 20 000 do 11 000 zł (dla 
porównania w tym czasie Magistrat Miasta Warszawy 
zapłacił 13 000 zł Stanisławowi Jackowskiemu za figurę 
„Tancerki”, którą oglądać możemy do dziś w rosarium 
Parku Skaryszewskiego). Ostatecznie stronie francuskiej 
udało się wynegocjować kwotę, która stanowiła zale
dwie trzecią część ceny wyjściowej.

Nie był to jednak koniec niespodzianek. Jak się oka
zało, Francuzi nie byli zdecydowani na umieszczenie 
kapliczki w Luwrze. Rozmowy na ten temat z dyrekto
rem Arts Decoratifs podjęte zostały dopiero na wyraźną 
prośbę Warchalowskiego. Dyrektor jednak odmówił 
przyjęcia rzeźby, która nie odpowiadała charakterowi 
ekspozycji. Zgodził się ulokować ją w magazynie. Jako 
inny wariant zaproponowano umieszczenie ołtarza 
w bazylice Sacre Coeur lub w bliżej nieokreślonej świą
tyni na terenach odbudowywanych ze zniszczeń wojen
nych. W tych okolicznościach Szczepkowski swoją 
zgodę na sprzedaż kapliczki uzależnił od pozostawienia 
rzeźby w muzeum lub świątyni na terenie Paryża.

Ostatecznie na początku 1926 r. Jerzy Warchałowski 
w imieniu strony polskiej przekazał „Kapliczkę” Muzeum 
Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu i kontynuował rozmowy 
dotyczące miejsca jej stałego eksponowania. Przypadła 
mu również niewdzięczna rola pośrednika w egzekwo
waniu należnej artyście zapłaty. Pierwsze listy w tej spra
wie pochodzą ze stycznia 1926 r., a czek na 25 000 fr 
Szczepkowski odebrał w konsulacie francuskim dopiero 
w połowie sierpnia owego roku. Ostatecznie - wbrew 
woli jego autora - ołtarz z magazynów Luwru trafił do 
polskiego kościoła św. Stanisława w Dourges w rejonie 
Pas-de-Calais. Jest to niewielka miejscowość górnicza na 
północy Francji, oddalona blisko 100 km od Paryża.

Trudno decyzję o sprzedaży kapliczki uznać za słuszną, 
a na pewno nie za satysfakcjonującą dla strony polskiej. 
Mimo nalegań autora dzieło opuściło Paryż. Trafiło do 
modernistycznego kościoła, gdzie w zbyt obszernym wnę
trzu prezbiterium wygląda obco i dziwacznie. Nie zreali
zowano również projektu Szczepkowskiego dostosowu
jącego rzeźbę do nowego otoczenia. W zamian - niezbyt 
fortunnie - umieszczono w tle turkusową draperię. Ale 
to nie wszystko. Z czasem, zapewne ze względów prak
tycznych, powierzchnię rzeźby pokryto lakierem, który 
nadał całości wysoki połysk i barwę zbliżoną do drewna 
orzechowego oraz bezpowrotnie zapewne zatarł rysunek 
słojów tak mistrzowsko wykorzystywany i eksponowany 
przez artystę. Co więcej, drewno zaatakowały insekty, 
bezpośrednio zagrażając dziełu. I jakby tego wszystkiego 
nie było dość, gdzieś po drodze ołtarz został pozba
wiony swojej tożsamości - po drugiej wojnie światowej 
w Dourges panowało przekonanie, że jego autorem jest 
wybitny polski artysta... Władysław Skoczylas. Źródłem 
tego nieporozumienia były sygnowane nazwiskiem auto
ra drzeworyty Skoczylasa zdobiące ściany prezbiterium 
kościoła. Ich styl - bliski dziełu Szczepkowskiego, zade
cydował o niefortunnej atrybucji.
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Z dzisiejszej perspektywy 
Polaka mądrego po szkodzie - 
nie sposób nie żałować decyzji 
o sprzedaży „Kapliczki”. Jerzy 
Warchałowski powinien był 
w pewnym momencie przerwać 
pertraktacje z Francuzami, nie 
iść na niekończące się ustęp
stwa i skupić swoje wysiłki na 
odpowiednim wyeksponowaniu 
paryskich dzieł w kraju. Był to 
dobry moment na stworzenie 
Muzeum Sztuki Dekoracyjnej 
w Warszawie. Umieszczona w nim 
„Kapliczka Bożego Narodzenia” 
miałaby szansę być podziwia
ną bez wątpienia przez więcej 
Europejczyków niż ma to miejsce 
dziś w dalekim, prowincjonalnym 
Dourges.

Jak wiadomo, Jerzy 
Warchałowski dokładał wszel
kich starań, by „Kapliczka” zna
lazła miejsce w Muzeum Sztuki 
Dekoracyjnej w Paryżu, na co jed
nak - prawdopodobnie od począt
ku toczonych rozmów - strona 
francuska nie zamierzała przy
stać. Dlaczego „Kapliczka” nie 
zasłużyła na miejsce w Luwrze? 
Dlaczego Polacy na nie liczyli? 
Jak się wydaje, Francuzi nagra
dzając „Kapliczkę” podczas wystawy, widzieli w niej 
przede wszystkim oryginalną interpretację płócien 
Braque’a i Picassa, z egzotyczną domieszką polskiej 
sztuki ludowej. Nawiązanie do kubizmu połechtało 
francuskie ego, egzotyka wzbudziła krótkotrwałe zain
teresowanie, z którego Polacy wyciągnęli zbyt daleko 
idące wnioski. Doskonałą próbkę pełnego egzaltacji 
tonu polskich krytyków relacjonujących wystawę daje 
tekst korespondencji prasowej Jarosława Iwaszkiewicza, 
w którym autor pisał m.in. o posłannictwie narodu pol
skiego: „powinna napawać dumą rola, jaką odgrywamy 
na wystawie paryskiej, rola młodego i ożywczego powie
wu wśród starej kultury, na której zaczynają się zaryso
wywać poważne szczerby i rysy”. Jak pokazał czas, stara 
kultura nie zamierzała łatwo ustąpić, natomiast młody 
i ożywczy powiew okazał się niesłychanie ulotny. Nie 
odnotowały go przecież żadne monograficzne opraco
wania art deco.

Wacław Husarski stwierdził, że „Kapliczka”, „utwór, 
który bez wahania nazwać można genialnym [...], [uczy
nił] głośnym nieznanego dotychczas artystę”. I rzeczywi
ście, wystawę 1925 r. można ocenić jako indywidualny 
sukces artystyczny Jana Szczepkowskiego. Rzeźbiarz 
otrzymał Grand Prix i Legię Honorową za Ołtarz 
Bożego Narodzenia oraz Diplóme d’Honneur za system 
nauczania. Wystawa otworzyła najbardziej aktywny 
i obfitujący w zaszczyty okres w jego życiu zawo
dowym. Zaowocowała też zamówieniem, złożonym 

przez Szwajcarów, a dotyczącym 
projektu wyposażenia świątyni 
w Echarlens w kantonie frybur- 
skim. Realizacji około 1929 r. 
doczekał się jedynie ołtarz głów
ny Wniebowzięcia NMP. Artysta 
wykorzystał rozwiązania znane 
z ołtarza paryskiego: powtórzył 
styl rzeźb, motyw postaci wto
pionej w czworoboczny filar, ele
menty konstrukcji zaczerpnięte 
z drewnianej architektury ludo
wej. Do realizacji zamówienia nie 
doszło z powodu „nieuzgodnie- 
nia warunków”. I w tym wypad
ku, podobnie jak w rozmowach 
z Francuzami, po pierwszej fali 
zachwytu zamawiający zaczę
li zmieniać warunki kontraktu, 
negocjować - w tym również 
kwestie finansowe. W rozmo
wach między Szczepkowskim 
a stroną szwajcarską pośredni
czył Tadeusz Stryjeński. Trwały 
one od października do począt
ku grudnia 1925 r. Po blisko 
dwu miesiącach korespondencji 
zamawiający wycofali się; uzna
li drewniany wystrój świątyni za 
niewystarczająco bogaty. Dzięki 
tej decyzji dziś możemy podzi
wiać Ołtarz Wniebowzięcia NMP 

w Milanówku, w willi, która była własnością teściów 
Jana Szczepkowskiego, w której artysta żył i tworzył do 
końca swoich dni. Los ołtarza, jak i całej kolekcji rzeźb 
Jana Szczepkowskiego jest jednak niepewny. Willa zaku
piona wraz z dziełami artysty przez Miasto Milanówek 
czeka na rewitalizację i przekształcenie w centrum kultu
ry, przy którym ma szansę powstać muzeum rzeźbiarza.

W jakich kategoriach należy oceniać zwycięstwo 
Jana Szczepkowskiego - a także zwycięstwo Polaków - 
w Paryżu w 1925 r.? W kategoriach politycznych, pro
pagandowych czy artystycznych? Jerzy Warchałowski, 
pisząc Polską Sztukę Dekoracyjną, wszystkie te kategorie 
umiejętnie połączył, akcentując narodowo-patriotyczny 
charakter stylu. On sam odniósł w Paryżu sukces - dzię
ki jego decyzjom Polska została zauważona, a artyści 
których zaprosił do udziału w wystawie - wśród nich 
Jan Szczepkowski - mieli przez wiele lat zagwarantowa
ną pozycję zawodową w kraju.

W tym polityczno-artystycznym tyglu najbardziej 
ucierpiały same eksponaty wystawy paryskiej. Przykła
dem jest „Kapliczka Bożego Narodzenia”. Znaczenie 
propagandowe faktu jej pozostania za granicą okazało 
się cenniejsze od niej samej. Ale przecież takie zadanie 
przeznaczone jej było od początku. Zaprojektowana 
specjalnie na wystawę spełniła pokładane nadzieje.

Katarzyna Chrudzimska-Uhera

6. Ottarz Wniebowzięcia NMP do kościoła w Echarlens 
w Szwajcarii, proj. 1925 r., drewno
(wt. Miasta Milanówek, częściowo depozyt Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

(zdjęcia: 1-5 - fotografie archiwalne w zbiorach prywatnych, 
repr. Roman Uhera, 6 - fot. Roman Uhera)
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26 kwietnia 1880 r. kosztowna karabela, specjalnie wykonana przez znanego złotnika 
Władysława Glixellego (1831-1895), została wręczona Mikołajowi Zyblikiewiczowi w dowód 

uznania dla jego zasług jako prezydenta miasta Krakowa. Uroczystość odbyła się w siedzibie 
magistratu krakowskiego - w pałacu Wielopolskich. Wyróżnienie Zyblikiewicza szablą, 

stanowiącą atrybut stanu szlacheckiego, zbiegło się z kończącą się w 1880 r. 
kadencją prezydencką.

Pamiątki
po Mikołaju Zyblikiewiczu

M
 PIOTR HAPANOWICZ

ikołaj Zyblikiewicz był jednym z najbar
dziej zasłużonych prezydentów Krakowa.

Urodził się 28 listopada 1823 r. w Starym Mieście 
pod Samborem w Galicji Wschodniej. Pochodził 
z niezamożnej rodziny ruskiej, wyznania greckokato
lickiego. Początkowo kształcił się w Starym Mieście, 
następnie w Samborze i we Lwowie. W 1846 r. ukoń
czył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Lwowskiego. Działalność polityczną rozpoczął 
w okresie Wiosny Ludów. Wówczas też zapewne 
skrystalizowało się jego poczucie przynależności do 
narodu polskiego. W 1848 r. rozwinął aktywną agita
cję polityczną w obronie polskich praw narodowych 
i politycznych. W latach 1849-1851 studiował prawo 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał dok
torat. W 1855 r. otrzymał uprawnienia adwokackie 
w Krakowie i wkrótce otworzył dobrze prosperującą 
kancelarię adwokacką. Dał się też poznać jako publicy
sta piszący dla konserwatywnego „Czasu”. W 1861 r. 
rozpoczęła się jego wielka kariera polityczna, został 
wybrany posłem na Sejm Krajowy we Lwowie, 
a następnie delegatem do wiedeńskiej Rady Państwa. 
Uchodził za dobrego mówcę. Od 1866 r. wchodził 
w skład Rady Miasta Krakowa. 2 lipca 1874 r. 
objął urząd prezydenta Krakowa. Kontynuował dzie
ło swojego wybitnego poprzednika, Józefa Dietla. 
Doprowadził m.in. do reorganizacji i znacznego 
usprawnienia działalności magistratu. Przyczynił 
się do ożywienia budownictwa i unowocześnienia 
gospodarki komunalnej. W czasach jego prezydentu
ry wzniesiono wiele gmachów użyteczności publicz
nej, zasypano stare koryto Wisły, w miejsce którego 
wytyczono monumentalne założenie urbanistyczne, 
zwane Plantami Dietlowskimi, położono na waż
niejszych ulicach trwałą nawierzchnię, rozbudowano 
kanalizację. Prezydent kładł duży nacisk na ochronę

zabytków; w latach 
1875-1879 zosta
ły odrestaurowane 
Sukiennice pod kie
runkiem uznanego 
architekta krakow
skiego Tomasza 
Prylińskiego (1847- 
-1895).

W czasach pre
zydentury Zybli
kiewicza nastąpiło 
wielkie ożywienie 
życia kulturalne
go i naukowe
go w Krakowie. 
W 1876 r. utwo
rzono Muzeum 
Czartoryskich, 
trzy lata później 
została podjęta 
uchwała o powo

łaniu i utrzymywaniu przez miasto Muzeum 
Narodowego. W 1879 r. zorganizowano wspaniałe 
uroczystości 50-lecia pracy twórczej Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Ogromne znaczenie dla kultury pol
skiej miało otwarcie w 1880 r. Grobów Zasłużonych 
na Skałce. W tym samym roku w Krakowie odbył się 
pierwszy zjazd historyków polskich, zorganizowany 
przez Akademię Umiejętności, połączony z obchodami 
400-lecia śmierci Jana Długosza. W czerwcu 1880 r. 
Mikołaj Zyblikiewicz został wybrany na kolejną 
kadencję prezydencką. We wrześniu 1880 r. podej
mował w Krakowie cesarza Franciszka Józefa I.

W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa w Pałacu Krzysztofory znajduje się bar
wna litografia, która została wykonana na podsta
wie akwareli „Wjazd cesarza Franciszka Józefa I do 

1. Wojciech K. Stattler, „Portret Mikołaja 
Zyblikiewicza”, 1848 r., olej, ptótno, wym. 
91 x 68,5 cm
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Krakowa w 1880 r.” autorstwa Juliusza Kossaka. 
Akwarela powstała w 1880 r. na zamówienie władz 
krajowych galicyjskich, które zleciły wybitnym pol
skim artystom wykonanie prac dokumentujących 
pobyt cesarza w Galicji. Dzieła te miały stanowić 
prezent ślubny dla syna cesarza, arcyksięcia Rudolfa, 
którego zaręczyny z księżniczką Stefanią przypadały 

znajduje się wspomniana na wstępie karabela. 
Powstała w Krakowie w 1879 r. Szabla o zakrzywio
nej klindze, długości 100 cm i szerokości 3,5 cm, 
została wykonana ze stali. Na jednej stronie klingi 
znajduje się trawiony i złocony napis, ujęty owal
nym obramieniem o bokach zdobnych ornamentem 
roślinno-kwiatowym: „Obywatele Krakowa swemu

2. „Wjazd cesarza Franciszka 
Józefa I do Krakowa”, 1880 r., 
litografia wg akwareli 
Juliusza Kossaka (1880 r.), 
wym. 48,7 x 77,5 cm

w tym czasie. Kolorowa reprodukcja dzieła Kossaka 
została wydana drukiem w renomowanym zakładzie 
Gustawa W. Seitza w Wandsbeck pod Hamburgiem.

W styczniu 1881 r. Mikołaj Zyblikiewicz otrzy
mał nominację na najwyższy urząd autonomiczny 
w Galicji - marszałka krajowego, zrezygnował wów
czas ze stanowiska prezydenta Krakowa. 1 lutego 
tegoż roku w dowód licznych zasług dla miasta 
otrzymał jego honorowe obywatelstwo. Zmarł 16 
maja 1887 r. w Krakowie. Pochowany został na 
cmentarzu Rakowickim. W 1887 r. na pl. Wszystkich 
Świętych odsłonięto jego pomnik autorstwa Walerego 
Gadomskiego (1833-1911).

Życiorys Mikołaja Zyblikiewicza - to w dużej 
mierze historia społecznego awansu człowieka, który 
dzięki swym ogromnym zdolnościom, pracowitości, 
sprytowi i własnym staraniom osiągnął stanowisko 
prezydenta Krakowa i najwyższą w dziewiętnasto
wiecznej Galicji godność marszałka krajowego, pia
stowaną dotychczas wyłącznie przez arystokratów 
i ziemian. Zyblikiewicz był człowiekiem wszech
stronnie wykształconym, o wielu zainteresowaniach, 
energicznym, obdarzonym dużą erudycją, szczególnie 
mocno dbającym o własny wizerunek. Według zacho
wanych relacji był różnorodnie oceniany - pozytyw
nie za energię i temperament, negatywnie za brutal
ność i despotyzm.

W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa wśród pamiątek po Mikołaju Zyblikiewiczu 

Prezydentowi, dzielnemu Obrońcy praw narodowych 
/ D-rowi M. Zyblikiewiczowi / w dowód uznania Jego 
wysokich zasług dla miasta 1879”. Do wyrobu szabli 
użyto także srebra, kamieni szlachetnych, labrado- 
rytu i skóry jaszczurki. Srebrny jelec długości 12 cm 
jest zdobiony delikatnie cyzelowanym ornamentem 
roślinnym. Na jednej stronie jelca został wykonany 
herb Krakowa, nad nim znajduje się korona wysadza
na diamencikami. Z drugiej strony na złoconej tarcz
ce widnieje litera „Z”, ozdobiona małymi diamenta
mi, ujęta gałązkami kwiatowymi, a nad nią korona, 
również wysadzana diamencikami. Na spodzie jelca 
wyryto napis: „W. Glixelli złotnik / w Krakowie”. 
Okładzina rękojeści szabli została wykonana z labra- 
dorytu, po bokach jest ujęta srebrną listewką orna
mentowaną. Z przodu i z tyłu rękojeści znajdują się 
po trzy ozdobne rozetki.

Pochwa szabli wykonana jest z drewna i obciągnię
ta skórą jaszczurki koloru czarnego, u góry i u dołu 
ma srebrne okucia. Dekoruje je nałożony ornament 
roślinno-kwiatowy, złocony, ozdobiony u góry rubi
nem, a u dołu szafirem, ujętymi drobnymi kamienia
mi szlachetnymi. Ponadto pochwa ma dwa srebrne 
okucia pierścieniowe, zdobione złoconym ornamen
tem z kamieniami.

W zbiorach krakowskiego muzeum znajduje się 
także portret Mikołaja Zyblikiewicza z 1848 r., dzie
ło cenionego malarza Wojciecha Kornelego Stattlera 
oraz ozdobna laska marszałkowska, także ofiarowana
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Zyblikiewiczowi przez krakowian 28 lutego 1881 r. 
jako marszałkowi Sejmu Galicyjskiego w dowód 
wdzięczności za zasługi dla miasta.

Uroczystość odbyła się podczas okazałego balu 
kostiumowo-historycznego w Sukiennicach, zorgani
zowanego na cześć byłego prezydenta. Zyblikiewicza 
powitała wierszem poetka, powieściopisarka Jadwiga 
Łuszczewska (Deotyma), orację wygłosił dramato- 
pisarz i wydawca Władysław Ludwik Anczyc, a ofi
cjalny toast wzniósł znany polityk, publicysta Paweł 
Popiel. Bal został uwieczniony na akwareli Juliusza 
Kossaka.

Sześcioboczna laska, wysokości 126 cm, została 
wykonana z hebanu, a okucia ze srebra i złota. U góry 
i u dołu, a także pośrodku wysokości ozdobiona jest 
ażurowymi okuciami o motywie arabeski. Na okuciu 
środkowym wkomponowane są w ornament daty: 
„1874/1881”, tj. daty prezydentury Zyblikiewicza 
w Krakowie i mianowania marszałkiem krajowym. 

Na lasce między okuciami znajdują się dwa ozdobne 
pierścienie; na górnym widoczny jest napis poziomy 
obiegający pierścień: „Mikołajowi Zyblikiewiczowi”, 
na dolnym: „Krakowianie” i ślad po brakującej pla
kietce z herbem Krakowa. Na zakończeniu laski, 
u góry umieszczono ozdobne okucie z monogramem 
„M. Z.” (Mikołaj Zyblikiewicz). Na górnym pierście
niu, w lukach między pierścieniem a zwieńczeniem 
znajduje się ryty napis: „Władysław / Glixelli / Jubiler 
/ w Krakowie”. Zachował się też drewniany okrągły 
futerał na laskę, złożony z dwóch pionowo podzie
lonych części, połączonych zawiaskami. Futerał jest 
obciągnięty czarną skórą.

Portret Zyblikiewicza z opisaną wyżej laską i kara
belą przedstawił na płótnie Jan Matejko w 1887 r. 
Dzieło znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie.

Piotr Hapanowicz
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Wokói jednego zabytku

Portret Zybla
N

amalowany przez Jana Matejkę w styczniu 1887 r. 
na zamówienie Wydziału Krajowego z przeznacze
niem do Sali Sejmowej we Lwowie „Portret Mikołaja 
Zyblikiewicza” - jako marszałka krajowego galicyjskie

go, z laską marszałkowską w dłoni i karabelą u boku 
- nie od razu umieszczony został w miejscu przeznacze
nia. Pokazany w Krakowie (na „Wielkiej Wystawie Sztuki 
Polskiej” w Sukiennicach, w lutym 1887 r.) i we Lwowie (na 
„Wystawie nieustającej” w gmachu Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych, w marcu 1887 r.) tylko u nielicznych 
zwiedzających zyskał pozytywne oceny. Częściej spoty
kał się z ostrą, niepozbawioną emocji krytyką. Stanisław 
Tarnowski, charakteryzując w monografii Jana Matejki por
trety namalowane przez krakowskiego mistrza, ograniczył 
się do krótkiej, ale jakże wymownej oceny tego dzieła. 
Pisał: „[...] zdarza się także, że Matejko nie fantazyuje, nie 
dodaje nic do oryginału, tylko exagieruje, doprowadza do 
ostateczności to, co w nim rzeczywiście było, a wtedy przez 
nadmiar charakterystyki robi wizerunek i niewierny i nie
przyjemny. Taki jest “Portret Zyblikiewicza» (r. 1887). Jest 
w nim to, co rzeczywiście było, ale tak silnie uwydatnione, 
że z dzielnego, popędliwego Marszałka stał się jaki bogato 
wystrojony hajduk" (St. Tarnowski, Matejko, Karków 1897, 
s. 318). Podobnie rzecz widział Stanisław Witkiewicz: „Tego 
kto wchodził do sali portretowej na Wystawie krakowskiej, 
uderzała na razie silą modelacji biała plama twarzy [Józefa] 
Dietla, odrywająca się z ciemnego tła portretu, malowa
nego przez Matejkę. Wyraz jakiegoś gwałtownego wysiłku 
i niepokoju, graniczącego prawie z odcieniem strachu, 
zwichrzone włosy, ogromna sfatdowana suknia - wszystko 
zwraca na siebie uwagę widza. Jest to energiczna robota, 
odpowiadająca energii człowieka, którego przedstawia. 
I gdyby ten tylko portret, przez Matejkę malowany, znajdo
wał się na wystawie, można by było sądzić, że jego talent 
odpowiada temu zadaniu. Z chwilą jednak kiedy widzimy 
[Józefa] Szujskiego, [Mikołaja] Zyblikiewicza, nawet Alfreda 
hr. Potockiego, obdarzonych tym samym, mniej lub więcej 
silnie oznaczonym wyrazem niepokoju i gwałtowności, kiedy 
widzimy, że wszystkie te twarze są podmalowane jednakim 
brunatnym sosem, mają tak samo podrysowane oczy, ten 
sam niepokój w pozach, to samo zwichrzenie włosów [...] 
- z chwilą tą przestajemy ufać malarzowi i jego portretom”. 
Nieco dalej dodaje jeszcze: „Pod względem koloru, pomimo 
brunatnej twarzy, portret Zyblikiewicza jest utrzymany w sil
nych i zharmonizowanych plamach barw lokalnych i w cało
ści robi wrażenie bardzo kolorowej makaty; traci zapewne 
na tern znaczenie twarzy, ale obrazowi nie można odmówić 
zalet kolorystycznych". Wreszcie, konkludując, pyta: „Jeżeli 
marszałek prowincyonalnego sejmu galicyjskiego z r. 1887 
nie różni się niczem od marszałka sejmu koronnego z przed 
paruset lat, to właściwe czem tu malarz wyraża tę “historycz
ną prawdę», tego «ducha dziejów», ten “Charakter epoki»?” 
(St. Witkiewicz, Sztuka i krytyka u nas (1884-1898), Lwów 
1899, ss. 338-340).

Wcześniej krytycznie o portrecie pisała Wanda Młodnicka 
w liście do poety i przyjaciela Kornela Ujejskiego (Lwów, 20 
marca 1887 r.): „Na wystawie towarzystwa gromadzi [...] licz

ną publiczność portret Zybla [Mikołaja Zyblikiewicza - WP] 
malowany przez Matejkę. Cala niechęć mistrza do marszałka 
wystąpiła tu odmalowana potęgą dzielnego pędzla. Zybel 
jest mocno podochocony zły i gotów do awantury. Laskę 
marszałkowską, o włos, a grzmotnie kogo po łbie. Kołpak 
osunął mu się w tył i trochę na bakier, a iskrzące oczy 
i nabiegłe usta zdają się miotać obelgi. Tło obrazu stanowi 
ruski kilimek o brutalnych barwach, na którym nieharmonij- 
nie odbijają aksamity i atłasy szlacheckiego stroju. Przy tym 
podobieństwo uderzające i wykonanie cudowne, co jeszcze 
więcej na psychiczną niekorzyść wypada. - Powiadam 
Ci, że mi się wszystkie Gonty i Żeleźniaki [Iwan Gonta 
i Maksym Żeleźniak, uczestnicy powstania kozackiego na 
Koliszczyźnie w 1768 r. - WP], wszystkie Rekucie [Rekuć 
Leliwa, postać literacka, jeden z kompanów Kmicica, skłon
ny do bijatyki i warcholstwa - WP] i tym podobne opryszki 
przypomniały przed tym obrazem. A stąd sens moralny, nie 
dawać się uwieczniać artyście, który do nas żywi urazę" 
{Wielkie serce. Korespondencja Kornela Ujejskiego z rodzi
ną Młodnickich, zebrał, opracował i wstępem opatrzył 
Zbigniew Sudolski, t. 1, Warszawa 1992, ss. 241-242).

Być może do tak ostrej oceny dzieła nastroiły wraż
liwą respondentkę poety oglądane wcześniej na wysta
wie w Domu Narodowym we Lwowie realistyczne płótna 
Antoniego Piotrowskiego (1853-1924) - w przypisach do 
listu błędnie identyfikowanego z pejzażystą Mieczysławem 
Piotrowskim (1869-1930) - ilustrujące w dziesięciu scenach 
przebieg wojny butgarsko-serbskiej na Bałkanach. W tym 
samym liście, nieco wcześniej, pisała ona bowiem z nie
smakiem: „Zwiedziłam dziś wystawę obrazów Piotrowskiego 
i muszę się nią z Tobą podzielić. Przedstawia epizody 
z wojny butgarsko-serbskiej z r. 1885-go. Dobrze malowa
ne, ale zdaje mi się, żem odbyła przegląd kasami, szpitalu, 
a potem trupiarni i ze odor knastru i karbolu towarzyszy mi 
dotąd. Ani piękno typów ludowych, ani bogata przyroda 
nie mają tam żadnego wyrazu - wszędzie realizm i przykra 
prawda" (op. cit., s. 241). Ale w kwestii owej „niechęci 
mistrza do marszałka” (i odwrotnie - marszałka do mistrza) 
jest coś na rzeczy.

Zyblikiewicz, pomimo kilkakrotnie podejmowanych przez 
różne osoby z otoczenia obu zwaśnionych, jak powszech
nie wiedziano, panów prób puszczenia w niepamięć głośnej 
afery związanej ze zwrotem berta ofiarowanego w 1878 r. 
Matejce („obywatelowi miasta Krakowa [...] jako symbolu 
jego panowania w dziedzinie sztuki" w czasach, gdy póź
niejszy marszałek pełnił jeszcze urząd prezydenta), nie 
chciat (albo nie mógł) wybaczyć mistrzowi doznanego 
afrontu. Afront za afront - tak można byłoby najkrócej okre
ślić całe to żałosne zamieszanie. Jednak jego echo, jak 
widać, jeszcze po blisko dziesięciu latach pobrzmiewało 
w pracowni malarza, zmagającego się z portretem ustępu
jącego z urzędu marszałka Zyblikiewicza.

O trudnościach, z jakimi borykał się Matejko, rozpoczy
nając (na początku stycznia 1887 r.) pracę nad „Portretem 
Mikołaja Zyblikiewicza”, dowiadujemy się od Mariana 
Gorzkowskiego, malarza i sekretarza artysty, przeczu
wającego zapewne już wtedy nieuniknioną falę krytyki
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Jan Matejko, „Portret Mikołaja Zyblikiewicza”, 1887, olej, ptótno, wym. 121,5 x 88,5 cm, w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie

(reprodukcja wg: .Matejko. Obrazy olejne’, ze wstępem Jerzego Malinowskiego i wyborem ilustracji Krystyny Sroczyńskiej, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1998, il. 138)

obrazu mistrza Jana: „Malowanie portretu Zyblikiewicza 
szto bardzo trudno; twarz jego była dla artysty pospolitą, 
zmieniającą się, raz buraczkowa z nosem bardzo czerwo
nym, to znowu żółta, bez szczególnych cech. Byt to jednak 
cztowiek bardzo wybitny i stanowczy. Nieraz przy malowaniu 
powiedziat do mnie artysta: «Co ja zrobię z tej twarzy? Co ja 
z niej namaluję, to męka dla mnie!»" (Marian Gorzkowski, 
Jan Matejko. Epoka od r. 1861 do końca życia artysty 

z dziennika prowadzonego 
w ciągu lat siedemnastu, 
oprać. Kazimierz Nowacki 
i Ignacy Trybowski, Kraków 
1993, s. 320).

Gorzkowski w szcze
gólny sposób opisał też 
zachowanie portretowa
nego w pracowni malarza 
oraz przytoczył opowie
dzianą przez Matejkę histo
rię pochodzenia makaty, 
o której tak niepochlebnie 
(w zestawieniu z „aksamita
mi i atlasami szlacheckiego 
stroju") i lekceważąco {„ruski 
kilimek") wyraziła się Wanda 
Młodnicka. „Marszalek przy 
pozowaniu w pracowni byt 
ożywiony, paląc dużo roz
mawiał; podobała się jemu 
piękna makata, która jako 
tło do jego portretu wybrana 
została; a gdy już wszczę
ła rozmowa, skąd artysta 
dostał tak piękną makatę, to 
Matejko opowiedział całą jej 
dziwną historię: «Wroku 1874 
ktoś mi bezimiennie przystał 
pudełko, w którym po otwar
ciu ze zdziwieniem znalazłem 
srebrną królewską koronę, 
jedwabną poduszkę, berto 
oraz kawałek bardzo pięk
nej materii, prawdopodobnie 
z jakiejś królewskiej sukni; 
zdaje mi się, że wszystkie te 
przedmioty byty przez kogoś 
wyjęte z jakiejś trumny na 
zamku królewskim, lecz kto 
to uczynił i kiedy - nie można 
zgadnąć. To jest ta właśnie 
makata»" (op. cit.). Z relacji 
Gorzkowskiego wynika też, 
że pomysł sportretowania 
marszałka w kołpaku - który, 
jak wyraziła się Młodnicka, 
„osunął mu się w tył i tro
chę na bakier” - to inicjaty
wa samego Zyblikiewicza, 
skwapliwie i bez słowa pro
testu przyjęta przez artystę. 
Kiedy w końcu stycznia 
obraz byt już ukończony, 
marszałek „byt bardzo rad 
z niego - czytamy w dzien

niku - twierdząc, że siebie całkiem odczuwa. Cieszył się 
również, że malowany był w czapce na głowie, bo mu się 
zdało, że to jest jemu do twarzy, a ciągle śmiejąc się mówił: 
«Więc w czapce lepiej! więc w czapce trzeba koniecznie, 
prawda? Tak, doskonaleń" (op. cit., s. 323).

Jeden obraz, a tyle wokół niego domysłów, kąśliwych 
uwag i wyjaśnień.

Wojciech Przybyszewski
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Jubileusz Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie

W
 październiku 1929 r. w Wilnie 
odbyły się uroczystości z oka
zji 350. rocznicy założenia 
Akademii i Uniwersytetu Towarzystwa 

Jezusowego (nazwa Uniwersytet Ste
fana Batorego funkcjonuje od 1919 r.) 
oraz 10. rocznicy restytucji tej uczelni, 
zamkniętej przez zaborcę po upadku 
powstania listopadowego. Fakt, że 
nominalnym wskrzesicielem uczelni 

zadbano o dziedziniec Piotra Skargi, 
w głównym kompleksie uniwersyte
tu, gdzie oprócz budynków z salami 
wykładowymi, jeden bok placu zamy
ka fasada barokowego kościoła św. 
Jana i jego dzwonnica, która góru
je nad wileńskim Starym Miastem. 
Usunięto więc stamtąd drzewa samo
siejki, które przesłaniały widok fasa
dy kościoła oraz zlikwidowano mur,

1. Philippe Benoist, główny 
dziedziniec Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, 
grafika (wg Jan Kazimierz 
Wilczyński, Album 
Wileńskie, 1850 r.)
2. Dziedziniec Piotra Skargi 
w kompleksie Uniwersytetu 
Stefana Batorego, 
pocztówka ze zdjęcia
L. Wysockiego, wydana 
przez Księgarnię 
i Drukarnię Józefa 
Zawadzkiego w Wilnie
3. Popiersie Joachima 
Lelewela na wileńskim 
cmentarzu Rossa
4. Medal na 250-lecie 
powołania Uniwersytetu 
Stefana Batorego, 
autorstwa Fiodora Tołstoja, 
1828 r.
5. 6. Medal na 350-lecie 
założenia Uniwersytetu 
Stefana Batorego, 
autorstwa Henryka 
Giedrojcia, awers (5)
i rewers (6)

(zdięcia: 3-6 - Aleksander 
Srebrakowski; 1,2 - w zbiorach 

autora)

w 1919 r. był Józef Piłsudski, stanowił 
dodatkowy czynnik, który sprawił, że 
jubileusz miał bardzo uroczysty cha
rakter, łącznie z reprezentacją najwyż
szych władz państwowych, w tym tak
że prezydenta Ignacego Mościckiego; 
Józef Piłsudski na uroczystościach był, 
niestety, nieobecny.

Ranga jubileuszu dała władzom 
Uniwersytetu Stefana Batorego moż
liwość remontu zabytkowych budyn
ków uczelni, które odziedziczono po 
dawnej akademii. Przede wszystkim 

rozdzielający dziedziniec w czasach, 
kiedy znajdowało się tu I Gimnazjum 
Wileńskie. Wszystko po to, aby przy
wrócić temu miejscu wygląd uwiecz
niony na początku XIX w. przez 
Philippe’a Benoista, a rozpowszech
niony przez Album Wileńskie Jana 
Kazimierza Wilczyńskiego. W tym 
czasie przywrócono także dawny 
kształt zniszczonej przez Rosjan po 
1868 r. auli uniwersyteckiej, nadany 
przez Franciszka Smuglewicza około 
1800 r.

Oprócz prac wokół zabytkowych 
budynków uczelni, jeszcze w stycz
niu 1929 r. profesorowie Ferdynand 
Ruszczyć i Stanisław Kościałkowski 
oraz Lucjan Uziębło zajęli się ustale
niem lokalizacji grobów dawnych pro
fesorów uczelni na cmentarzach wileń
skich. Łącznie odnaleziono 44 miejsca 
pochówku uczonych. Odnowieniem 
grobów zajęły się poszczególne wydzia
ły odrodzonego uniwersytetu. Myślano 
także o wystawieniu pomnika dla 
Stefana Batorego na dziedzińcu Piotra 
Skargi w głównym kompleksie uniwer
syteckim, ale na to zabrakło już odpo
wiednich finansów. Niepowodzeniem 
zakończyła się także próba rewindy
kacji dawnych insygniów rektorskich 
oraz dokumentów zrabowanych przez 
rosyjskiego zaborcę.

Całkowitym sukcesem zakończyła 
się zaś inna inicjatywa, której osta
teczna realizacja stanowiła otwarcie 
uroczystości wileńskich w październi
ku 1929 r. Było to odszukanie mogi
ły ze szczątkami Joachima Lelewela 
na cmentarzu Montmartre w Paryżu 
i sprowadzenie ich do Wilna. Pierwszy 
dzień jubileuszu poświęcono na uro
czysty pogrzeb Lelewela na cmenta
rzu Rossa oraz oddanie czci pozo
stałym profesorom dawnego uniwer
sytetu, a także odrodzonej uczelni, 
pochowanym na różnych cmentarzach 
wileńskich. Nowy grób Lelewela zlo
kalizowano po prawej stronie kapli
cy, w najbardziej reprezentacyjnej 
części cmentarza. Autorem pomni
ka nagrobnego, który tworzą wyso
ki granitowy cokół i umieszczone 
na nim popiersie Lelewela, był jeden 
z profesorów Uniwersytetu - Bolesław 
Bałzukiewicz.

Drugi dzień jubileuszu przeznaczo
no na uroczyste akademie, wręczenie 
doktoratów honoris causa dla grupy 
polskich i zagranicznych profesorów, 
w tym dla prezydenta Mościckiego, 
oraz otwarcie specjalnej wystawy jubi
leuszowej. Trzeciego dnia odbyła się 
tradycyjna inauguracja roku akademi
ckiego.

Przywrócenie blasku zabytkowym 
budowlom uniwersytetu, odrestauro
wanie grobów profesorów uczelni na 
cmentarzach, postawienie pomnika
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w pow. wilejskim. Wybuch drugiej 
wojny światowej ostatecznie unie
możliwił mu ewentualny powrót 
do działalności artystycznej. Jako 
zmobilizowany żołnierz rezerwy, 
19 września 1939 r. w Złoczowie 
dostał się do niewoli radzieckiej. 
Po amnestii z 1941 r. przedostał 
się do jednostek generała Andersa 
w Tockoje i z nimi dotarł do Iranu, 
gdzie zmarł 21 września 1942 r. 
w Kermanshah, w wieku 3 8 lat.

Fakt, że artysta znany jest 
właściwie tylko z jednego dzieła, 
stanowi źródło częstych pomy
łek, np. w litewskich wydaniach

nad mogiłą Lelewela - są to niewąt
pliwie trwałe, chlubne pozostałości 
po jubileuszu uczelni. Przygotowano 
jednak jeszcze oddzielną pamiątkę, 
mającą przypominać o tym jubileu
szu. Był nią medal. Sto lat wcześ
niej, 23 czerwca 1828 r. obchodzono 
w Wilnie jubileusz 250-lecia powoła
nia uniwersytetu. Z tej okazji wybity 
został medal pamiątkowy autorstwa 
Fiodora Tołstoja, przedstawiający 
Stefana Batorego i cara Aleksandra I 
na awersie (napis: „ALEXANDRO I 
RESTITUTORI AN. MDCCCIII / 
STEPHANO BATORIO CONDITORI 
AN. MDLXXVII1”) (Aleksander 
I odbudował w 1803 r., Stefan Batory 
założył w 1578 r.) oraz rządzącego 
wtedy Mikołaja I na rewersie. Medal 
był wybity w dwóch wersjach, złotej, 
ważącej 250 g i srebrnej, ważącej 
180 g. W 1929 r., mimo że protek
torem uczelni była osoba najbardziej 
wpływowa w całej Polsce, musiano 
się ograniczyć do mniej szlachetnego 
kruszcu. Podobnie jak sto lat wcześniej 
na awersie umieszczono wizerunek 
króla Stefana Batorego, ale tym razem 
w towarzystwie Józefa Piłsudskiego 
(napis: „ 1579-1929 / STEFAN BATORY

ZAŁOŻYCIEL / JÓZEF PIŁSUDSKI 
WSKRZESICIEL”). Na rewersie zna
lazł się wizerunek uniwersyteckiego 
obserwatorium astronomicznego, 
otoczony napisem: „UNIWERSYTET 
STEFANA BATOREGO”. Dodatkowo 
na wizerunku obserwatorium umiesz
czono jeszcze kolejny napis: „HINC 
ITUR AD ASTRA” (Stąd wznosimy się 
ku gwiazdom), który stanowi ostatnie 
słowa sentencji umieszczonej na fron
cie tego budynku.

Autorem jubileuszowego medalu 
był młody, dwudziestopięcioletni adept 
sztuk plastycznych, Henryk Giedrojć 
(1904-1942). Wykonując tę pracę, 
był on jeszcze studentem Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana 
Batorego, gdzie kształcił się m.in. pod 
kierunkiem wymienionego już wcześ
niej Bolesława Bałzukiewicza. Mimo 
udanego debiutu i rozpowszechnienia 
jego pracy także w formie reproduk
cji, medal jubileuszowy jest właści
wie jedynym szerzej znanym dziełem 
tego autora. Po studiach pracował on 
już w całkiem innym zawodzie, będąc 
wicedyrektorem oddziału „Orbisu” 
w Wilnie. Słownik artystów polskich 
i obcych w Polsce działających, t. II, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 
1975, ss. 326-327, wspomina jeszcze 
tylko, że Giedrojć wygrał konkurs 
na pomnik Józefa Piłsudskiego w lży 

z okazji 400-lecia utworzenia uczelni, 
a także w najnowszym albumie Vilniaus 
universitetas fotografijose (Vilnius 
2004) autorstwo medalu przypisu
je się Bolesławowi Bałzukiewiczowi, 
mimo że we współczesnych wydawni
ctwach i prasie, gdzie reprodukowano 
wizerunek medalu, wszędzie był on 
podpisywany nazwiskiem Giedrojcia. 
Najprawdopodobniej różnica ta 
jest wynikiem zapisu w Dzienniku 
Ferdynanda Ruszczyca, który pod 
datą 9 lipca 1929 r. napisał: „Pilną 
sprawą wczoraj był wzór medalu. 
Balzukiewicz wykonał go z jednym 
uczniem” (F. Ruszczyć, Dziennik. Część 
druga. W Wilnie 1919-1932, wybór, 
układ, opracowanie, wstęp i posłowie 
Edward Ruszczyć, Warszawa 1996, 
s. 482). Z zapisu tego wynika jednak, 
że Balzukiewicz współpracował jedynie 
przy projekcie, natomiast rzeźbił go na 
pewno Giedrojć. Inny błąd znajdzie- 
my w Słowniku artystów polskich..., 
gdzie wykonanie medalu datuje się 
na rok 1931, a nie 1929. W związku 
z przypadającym w 2009 r. jubileu
szem 90-lecia Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie, warto pamiętać 
o artyście, którego dzieło dokumentu
je pierwszy okrągły jubileusz wileńskiej 
uczelni i unikać wskazanych błędów.

Aleksander Srebrakowski
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Cytadela grudziądzka

P
o pierwszym rozbiorze Polski 
w 1772 r. król pruski Fryderyk 
II nakazał wzniesienie budow
li fortecznej pod Kwidzynem, mają

cej zabezpieczyć wiślaną przeprawę. 
Niestety, przez dwa kolejne lata wyle
wy Wisły niszczyły to, co zostało wy
budowane, zrezygnowano więc z tego 
pomysłu i plac budowy przeniesiono 
na północ od Grudziądza.

Plan twierdzy grudziądzkiej 
powstał w krótkim czasie, bo w kwiet
niu 1776 r., a oficjalnie 
prace budowlane rozpo
częto już 6 czerwca tegoż 
roku. Samo opracowa
nie planów, późniejsze 
modyfikacje oraz nadzór 
nad ich realizacją powie
rzono doświadczonemu 
w pracach fortyfikacyj
nych kapitanowi Paulowi 
von Gontzenbachowi. 
Urodził się on 8 czerw
ca 1722 r. w Szwajcarii. 
W służbie wojskowej był 
od 1742 r„ w 1747 r. 
mianowany został po
rucznikiem korpusu mi
nerskiego, w 1764 r. 
awansowano go na sto
pień kapitana, a w 1787 
na stopień majora. Zmarł 
w Pilawie w randze puł
kownika 26 październi
ka 1799 r.

Gontzenbach otrzy
ma! od Fryderyka II 
odręczny rysunek, przed
stawiający zarys obiek
tu. Mimo wielu zmian projektowo- 
-budowlanych w czasie realiza
cji budowli, cytadela grudziądzka 
w swym kształcie końcowym przypo
mina to, co zaproponował król.

Plan cytadeli oparty został na poło
wie regularnego ośmiokąta. Centrum 
założenia stanowił dziedziniec oto
czony wałami, a od strony Wisły 
zamknięty przez Wielki Magazyn. 
Na majdanie, czyli inaczej dziedziń
cu, pękającym niegdyś w szwach od 
gęstej zabudowy, dzisiaj stoi tylko 
kilkanaście budynków, ocalałych po 
pożodze ostatniej wojny i powojen
nych rozbiórkach. To właśnie na nim 
koncentrowało się życie codzienne 

żołnierzy i ich bliskich; na cytadeli od 
początku jej historii mieszkali cywi
le - zajmowali się głównie zaopa
trzeniem i prowadzeniem kantyn. 
Na majdanie znajdowały się również 
bardzo rozbudowane stajnie, kryte 
i otwarte ujeżdżalnie, kuźnie oraz 
kantyny. Ciekawym budynkiem, jaki 
zachował się tu do dziś jest lazaret - 
pełni obecnie funkcję koszar. Według 
wspomnień niemieckich żołnierzy, 
właśnie w pobliżu tego budynku

podpisana została kapitulacja miasta 
w 1945 r.

Najbardziej charakterystyczną 
budowlą grudziądzkiej cytadeli jest 
Wielki Magazyn, podobnie jak pozo
stałe części cytadeli, zaprojektowany 
przez Paula von Gontzenbacha wios
ną 1776 r., a wybudowany w latach 
1783-1785. W jego korpusie znajdują 
się bramy wodne, łączące majdan 
z tarasami skarpy wiślanej. W przy
ziemiu mieściły się pierwotnie: maga
zyn mąki, piekarnia z dwoma pieca
mi, kuźnia oraz mieszkania intenden
tów, a na dolnej kondygnacji browar, 
gorzelnia, pomieszczenia składowe 
oraz stajnie. Przez cały okres funkcjo

nowania obiektu jego przeznaczenie 
się nie zmieniało, jedynie w 1807 r. 
część Wielkiego Magazynu zmieniono 
na mieszkania dla cywili, dotych
czas zamieszkujących w budynkach 
na majdanie, kiedy ich domy zostały 
rozebrane w celu pozyskania materia
łu budowlanego.

Cały obszar cytadeli pocięty jest 
podziemnymi chodnikami komuni
kacyjnymi, minerskimi i kontrminer- 
skimi. Wstępny projekt, opracowa-

1. Projekt grudziądzkiej cytadeli autorstwa Paula 
von Gontzenbacha
(własność Muzeum w Grudziądzu)
2. Kurtyna IV na pocztówce z około 1914 r. 
(kopia w zbiorach Muzeum w Grudziądzu)
3. Fragment zniszczeń Bastionu II
4. Przejazd Bramy Górnej

ny przez Paula von Gontzenbacha 
w 1776 r., przewidywał wykonanie 
około 56,4 km chodników w trzech 
poziomach, do końca 1785 r. wymu
rowano ich około 9,965 km. Prace 
nad dalszą rozbudową systemu trwały 
do początku XIX w. Dokonano wtedy 
kolejnej korekty, drastycznie ograni-
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czając system podziemny. W 1840 r. 
istniało na cytadeli 4,011 km chodni
ków demolacyjnych, 1,092 km komu
nikacyjnych i 7,543 km przeciwmino
wych, w sumie 12,646 km. Niestety, 
nie ukończono całego systemu pod
ziemnego i stworzono tylko oderwa
ne od siebie fragmenty chodników. 
W późniejszym okresie wykorzysty
wano chodniki minerskie do ćwiczeń 
minerów, często wysadzając już istnie
jące lub kopiąc nowe.

Od południa cytadelę osłania
ło Dzieło Rogowe, które powstało 
w okresie 1788-1789, jako ostatni 
element założenia.

Budowa cytadeli miała trwać 4 
lata i zakończyć się w 1780 r. Niestety, 
z powodu braku pieniędzy, materia

łu budowlanego i robotników prace 
przeciągnęły się do 1789 r. W ramach 
oszczędności zrezygnowano z budo
wy najniższego poziomu chodników 
minerskich oraz radykalnie ograni
czono długość pierwszego i drugiego 
poziomu. Ostatecznie wymurowano 
lub pozostawiono w drewnianym sza
lunku nieco ponad 12 km chodników 
minerskich. Od lat krąży opowieść 
o tym, że do budowy cytadeli wyko
rzystano m.in. cegły z rozebranych 
zamków krzyżackich w Grudziądzu, 
Pokrzywnic i Rogoźnie. Nie znajduje 
ona jednak potwierdzenia w mate
riałach źródłowych. Nie ma również 
potwierdzenia informacja o tunelu 

biegnącym z cytadeli pod Wisłą na jej 
lewy brzeg.

Koszt wybudowania cytade
li grudziądzkiej wyniósł ostatecznie 
3 671 146 talarów, prawie o poło
wę przerastając pierwotny kosztorys. 
Z tego powodu przysłano nawet do 
Grudziądza specjalną komisję, która 
miała zbadać sprawę. Uznano jednak, 
że Paul von Gontzenbach nie ponosi 
winy za opóźnienia i pozostawiono 
go na stanowisku.

Do budowy grudziądzkiej cytadeli 
sprowadzono całą armię robotników, 
głównie ze Śląska i przynajmniej część 
z nich miała doświadczenie w pro
wadzeniu tego rodzaju prac przede 

wszystkim za sprawą budowy twier
dzy w Srebrnej Górze. W pewnych 
momentach liczba osób pracujących 
przy budowie dochodziła do 6 tys., 
a dla porównania - cały ówczesny 
Grudziądz liczył około 2 tys. miesz
kańców. Doświadczenie zdobyte 
przy budowie twierdzy w Srebrnej 
Górze przez część robotników, 
a także Gontzenbacha, widoczne jest 
w wypadku cytadeli grudziądzkiej 
nawet w detalach architektonicznych.

W 1807 r. cytadela w Grudziądzu, 
jako jedyna twierdza pruska, wytrzy
mała prawie roczną blokadę wojsk 
napoleońskich. Załogą dowo
dził wówczas generał Wilhelm de 
Courbiere. Straty wśród żołnierzy 
broniących cytadeli były bardzo duże, 
mimo niewielkiego natężenia walk. 
Spory odsetek wśród żołnierzy sta
nowili wtedy Polacy. To właśnie oni 
w większości dezerterowali z szere
gów pruskich i dołączali do jednostek 
polskich oblegających cytadelę lub 
prowadzących działania po drugiej 
stronie Wisły. W końcowym rozra
chunku liczba dezerterów sięgnęła 
aż 827 osób. Wilhelm de Courbiere 
niedługo cieszył się sławą tego, który 
nie poddał się Napoleonowi, zmarł 
bowiem w roku 1811 r. i został pocho
wany na III Bastionie. W 1814 r., 
na polecenie Fryderyka Wilhelma, 
ufundowany został pomnik ku jego 
czci. Pomnik, zaprojektowany przez 
Karla Friedricha Schinkla, w 1920 r. 
rozebrany został przez mieszkańców 
Grudziądza, zaraz po wkroczeniu pol
skich oddziałów.

Po doświadczeniach blokady 
w 1807 r., kiedy okazało się, że cyta-
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5. Fragment poterny 
na Dziele Rogowy
6. 7. Fragment 
chodnika 
komunikacyjnego na 
Dziele Rogowym (6) 
oraz chodnika
pod Bramą Górną 
z widocznym 
zawalonym 
chodnikiem 
bocznym (7)

(zdjęcia: Mariusz 
Żebrowski)

i ciężkich walk o Grudziądz, obiekt 
został uszkodzony również w nie
wielkim stopniu, głównie przez 
ataki lotnicze, które spowodowały 
zniszczenia budynków znajdują
cych się na majdanie. Przez około 
rok po zakończeniu walk na tere
nie cytadeli znajdował się szpital 
Armii Czerwonej. Po zakończeniu 
jego funkcjonowania, cały zespół 
pozostał bez opieki. Dopiero pod 
koniec lat czterdziestych XX w. 
przejęły go oddziały Ludowego 
Wojska Polskiego.

Obecnie cytadela grudziądzka 
jest nadal w dużej części zajęta 
przez wojsko. Ogólnie dostępne 
jest Dzieło Rogowe, niestety, silnie 
zdewastowane przez absurdalną 
decyzję władz miasta z końca lat 
pięćdziesiątych, dotyczącą pozy-

dela nie ma odpowiedniego zabezpie
czenia od strony Wisły, postanowiono 
na jej lewym brzegu wybudować trzy 
lunety ziemne i jeden szaniec, od 
1814 r. zwany Szańcem Courbiere’a. 
Ich budowa trwała do 1858 r. Przez 
pewien czas pracowali przy nich 
internowani żołnierze polscy, którzy 
brali udział w powstaniu listopado
wym. Ciężkie warunki i głodowy żołd 
spowodowały śmierć przynajmniej 
jedenastu z nich. Ci, którzy przeżyli, 
po zakończeniu internowania trafili 
do Anglii. W cytadeli grudziądzkiej 
przez cały XIX w. przebywali też inni 
więźniowie i jeńcy - dziennikarz Fritz 
Reuter osadzony w twierdzy w 1838 r. 
za głoszenie zjednoczenia Niemiec, 
duńscy jeńcy wojenni, którzy dostali 
się do niewoli w trakcie wojny 1864 r., 
francuscy jeńcy wojenni z 1870 r.

W 1872 r. cytadelę rozbrojono 
i nadano jej funkcję koszarową oraz 
ćwiczebną. Dopiero wybudowa
nie mostu kolejowo-drogowego na 
Wiśle przywróciło jej wartość bojową. 
Wokół całego miasta w latach 1889- 
-1905 powstał system fortów, dla któ
rych cytadela stanowiła środek obwo
du. Powstało wtedy 11 fortów, w tym 
dwa rozproszone (Wielka i Mała 
Księża Góra) oraz cztery samodzielne 
baterie artyleryjskie (dwie - półpan
cerze). W 1893 r. cytadela otrzymała 
nazwę „Feste Courbiere”, którą nosiła 
do 1920 r., kiedy to polska armia 
przejęła miasto i twierdzę. Wcześniej 
jednak, bo w 1914 r. nastąpiła kolejna 
rozbudowa twierdzy. Powstały wtedy 
34 schrony dla piechoty na prawym

brzegu Wisły i 10 na lewym brze
gu. Jako uzupełnienie tych obiektów 
wybudowano także wartownie, stacje 
pomp i zbiorniki wodne.

W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego stacjonował 
w grudziądzkiej cytadeli 18. Pułk 
Ułanów Pomorskich, który wsławił 
się we wrześniu 1939 r. szarżą pod 
Krojantami. Jeszcze przed wybuchem 
wojny powstał wzdłuż rzeki Osy, znaj
dującej się na północ od cytadeli, pas 
obrony polskiej z 11 schronami bojo
wymi. W czasie walk wrześniowych 
stanowiły one trudny orzech do zgry
zienia dla Wehrmachtu. Sama cytadela 
w trakcie walk w 193 9 r. doznała tylko 
lekkich uszkodzeń w wyniku słabego 
i niecelnego ostrzału artyleryjskie
go. Podczas okupacji pełniła funkcję 
obiektu koszarowo-magazynowego. 
W 1945 r., w czasie długotrwałych 

skania cegły na domniemaną odbudo
wę zniszczonej Warszawy. Rozbiórkę 
prowadzono za pomocą materiałów 
wybuchowych. W rezultacie zamiast 
materiału budowlanego pozyskano 
prawdopodobnie tylko tony gruzu. 
Obiekt jest mimo to czytelny w tere
nie, choć poruszanie się po nim 
wymaga zachowania zasad bezpie
czeństwa. Częściowo zawalone chod
niki i porośnięte roślinnością zwały 
gruzu stanowią duże zagrożenie dla 
zwykłych turystów.

Cytadela w Grudziądzu jest uni
katowym zabytkiem sztuki militar
nej, miejscem nierozerwalnie zwią
zanym z historią tego miasta, Polski 
i Europy, ale stan jej zachowania 
wymaga natychmiastowego podjęcia 
prac konserwatorskich.

Mariusz Żebrowski

1 6 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2009



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Tyrolczycy pod Karkonoszami

M
ysłakowice - to największa 
(ponad 4 tys. mieszkańców) 
wieś w Kotlinie Jeleniogórskiej, 
położona przy głównej szosie łączą

cej Jelenią Górę z Karpaczem. Jest 

od regionalnego budownictwa wiej
skiego, jakie występuje w innych częś
ciach Sudetów, bowiem wzniesione 
zostały w stylu typowym dla regionu 
Tyrolu w Austrii. Są to jedno- lub 

gospodarstw. Zdecydowana większość 
z nich (około 20 domów) znajduje 
się w Mysłakowicach, ale po kilka 
obiektów można również napotkać 
w położonej na zachód od wsi (choć

1. Widok ogólny Mysłakowic, po lewej stronie 
dawny pałac, po prawej - kościół Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

to zarazem jedna z najciekawszych 
architektonicznie miejscowości pod 
Karkonoszami, niesłusznie przeważnie 
pomijana przez turystów podążających 
pod Śnieżkę. Do największych atrak
cji Mysłakowic należą: osiemnasto
wieczny pałac, stanowiący przed drugą 
wojną światową letnią rezydencję kró
lów pruskich (obecnie mieści szkołę 
podstawową i gimnazjum), neoromań- 
ski kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa (przedsionek świątyni wsparty 
jest na dwóch oryginalnych kolum
nach z Pompei), a także największy 
w Sudetach zespół drewnianej archi
tektury ludowej.

Drewniane domy w Mysłakowicach 
znacznie odbiegają swoim wyglądem 

dwukondygnacyjne budynki, w całości 
drewniane lub z murowanym przyzie
miem i drewnianym piętrem, nakryte 
płaskimi (o nachyleniu około 27-30°), 
dwuspadowymi dachami z mocno 
wysuniętymi okapami. Zostały one 
zaprojektowane tak, że w jednym 
budynku mieści się część mieszkalna 
oraz gospodarcza (stodoła i obora). 
Cześć mieszkalna wykonana jest 
przeważnie z drewna, w konstrukcji 
wieńcowej, a od zewnątrz oszalowana 
deskami. Na piętrze obiega ją, niekiedy 
nawet z trzech stron, charakterystycz
ny dla tego rodzaju zabudowy balkon, 
pełniący dawniej funkcję magazynu 
lub suszarni bielizny. Czasami odrębne 
balkoniki w ścianie szczytowej mają 
również pokoje na poddaszu. Obora 
i stodoła, stanowiące przedłużenie 
budynku, są murowane.

Do dzisiaj zachowało się pod 
Karkonoszami około 30 tego rodzaju 

administracyjnie także należącej do 
Mysłakowic) kolonii Czestków (zwa
nej potocznie Czerwonym Dworkiem) 
oraz w dolnej części Sosnówki (m.in. 
w przysiółku Radzicz). Największe 
zgrupowanie architektury tyrolskiej 
znajduje się w centrum Mysłakowic, 
po obu stronach ul. Daszyńskiego. 
Większość budynków usytuowana jest 
kalenicowo do głównej drogi.

Niektóre domy zostały wyposażone 
w dodatkowe, charakterystyczne dla 
stylu tyrolskiego elementy, takie jak 
np. specjalna rampa w postaci mostu, 
łącząca piętro stodoły z gruntem, po 
której dawniej mogły wjeżdżać wozy 
z sianem i zbożem. Rampy takie do 
dzisiaj zachowały się w kilku budyn
kach (m.in. w Mysłakowicach przy ul. 
Daszyńskiego 12, a także w Sosnówce 
przy ul. Tyrolskiej 9 oraz przy skrzyżo
waniu ul. Karkonoskiej i św. Marcina). 
Balustrady balkonów są bogato pro-
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filowane, a w ich dekoracjach domi
nują motywy roślinne, np. w kształcie 
rozwiniętego kielicha tulipana lub lilii. 
Prostsze balustrady zdobione są orna
mentem geometrycznym, złożonym 
z motywów serca, kwadratu, gwiaz
dy czy trójliścia. Natomiast dół balu
strady to najczęściej grzebień wycięty 
w jaskółczy ogon. Część drewniana 
budynków malowana była na ciem
ny kolor (brązowy, czarny, niebieski), 
a obramienia okien - na biało.

Wśród całej zabudowy tyrolskiej do 
dzisiaj szczególnie wyróżnia się dom 
przy ul. Daszyńskiego 5 w Mysła
kowicach, na którego balustradzie znaj
duje się wycięty napis „Gott segne den 
Koenig Friedrich Wilhelm III” (Błogo
sław Boże króla Fryderyka Wilhelma 
III). W przeszłości należał on do cieśli 
Johannesa Lublassera, który sentencję

tę umieścił jako wyraz wdzięczności dla 
pruskiego króla. Warto nadmienić, że 
obecny napis jest jedynie kopią, orygi
nał można jednak obejrzeć we wnętrzu 
„Domu Tyrolskiego”, stojącego przy 
głównej drodze do Karpacza.

Skąd wzięła się tak nietypowa 
i zarazem obca kulturowo zabudowa 
pod Karkonoszami? Wszystko zaczęło 
się w 1832 r., kiedy to - w wyniku 
ciągłych nacisków ze strony władz 
kościelnych oraz rządu hrabstwa Tyrol 
w Innsbriicku, które za wszelką cenę 
dążyły do nawrócenia protestantów 
na katolicyzm - Tyrolczycy z doliny 
Zillertal, chcąc zachować swoje przeko
nania religijne, wystosowali petycję do 
cesarza Austrii Franciszka I Habsburga 
z prośbą o umożliwienie im swobod
nego wyznawania wiary przodków. 
Zarówno ta, jak i wiele późniejszych 
apelacji nie odniosły skutku i osta
tecznie postanowili oni wyemigrować 

do bardziej tolerancyjnych Prus. Król 
pruski wyraził zgodę na osiedlenie się 
w jego kraju, a na miejsce zamieszka
nia wybrano Kotlinę Jeleniogórską, 
która - leżąc u stóp Karkonoszy, naj
wyższych gór w ówczesnym państwie 
pruskim - krajobrazowo najbardziej 
przypominała rodzinny Tyrol. Nowo 
utworzoną kolonię przybyszów nazwa
no Zillerthal - od nazwy rodzinnego 
miejsca zamieszkania.

W sumie pod Karkonosze przybyło 
416 osadników z Austrii. Wyruszyli oni 
w czterech grupach we wrześniu i paź
dzierniku 1837 r., przebywając w ciągu 
trzech tygodni, pieszo i wozami, trasę 
liczącą ponad 700 km. Organizatorem 
i przywódcą całej emigracji był szewc 
Johann Fleidl. Pierwsza grupa emi
grantów dotarła do Mysłakowic 23 
września, a ostatnia - 8 października. 
Tylko niecałe 300 osób zdecydowało się 
jednak zamieszkać w wybudowanych

2. Typowy przykład budownictwa tyrolskiego 
pod Karkonoszami
3. 4. Domy w Mysłakowicach przy ul. 
Daszyńskiego 5 (3) oraz Daszyńskiego 12 (4)
5. Muzeum i restauracja „Dom Tyrolski"
6. Domy tyrolskie w dolnej części Czerwonego 
Dworku

(zdjęcia: Michaf Wożniak)

wokół Mysłakowic gospodarstwach, 
a około 25% Tyrolczyków wyruszyło 
w dalszą drogę. Część z nich udała 
się do Bawarii lub Styrii, a niektó
rzy wyemigrowali do Kanady, Australii 
bądź Chile.

W efekcie na południe od 
Mysłakowic powstała z drewna ofia
rowanego przez króla Prus kolonia 41 
domów, której pierwszym wójtem został 
Johann Fleidl. Miejscowość, noszącą 
wcześniej nazwę Erdmannsdorf, zaczę-
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to od tej pory nazywać podwójnym 
określeniem Zillerthal-Erdmannsdorf. 
Zespół kolejnych 15 gospodarstw, któ
remu nadano nazwę Nieder-Zillerthal, 
wzniesiono w istniejącej wiejskiej zabu
dowie Mysłakowic, a trzecią kolonię, 
złożoną z 10 domów i nazwaną Hohen- 
-Zillerthal, wybudowano przy drodze 
łączącej Sosnówkę z Miłkowem. Jako że 
nie dla wszystkich Tyrolczyków wystar
czyło gruntów w Mysłakowicach, część 
z nich ulokowano na terenie byłego fol
warku dworskiego za górą Zólwersberg 
(obecnie Czerwony Dworek).

Na parceli nr 1 w Mysłakowicach 
wybudowano dom wzorcowy, nale
żący do rodziny Jakoba Oblassera 
(budynek ten, niestety, nie zachował 
się - spłonął w 1883 r. i został zastą
piony murowanym). Przy ul. Wojska

Polskiego powstał natomiast murowa
ny zajazd dla nowych mieszkańców, 
który istnieje do dziś, wciąż pełniąc 
swoją pierwotną funkcję (restaura
cja „Pod Kasztanami”). W tym czasie 
wzniesiono również w Mysłakowicach, 
według projektu wybitnego niemie
ckiego architekta Karla Friedricha 
Schinkla, kościół, który swoją bryłą 
też nieco nawiązuje do budownictwa 
tyrolskiego.

Kolonia tyrolska wraz z miesz
kańcami od samego początku stano
wiła egzotyczny element kulturowy 
w Kotlinie Jeleniogórskiej. Tyrolczycy 
wyróżniali się przede wszystkim cha
rakterystycznymi strojami ze szpicza
stymi filcowymi kapeluszami, krótki
mi spodniami, pilśniowymi kurtkami 
oraz wyszywanymi szelkami. Uwagę 
zwracała też odmienna mowa czy nie
typowe nazwiska. Opiekę nad emi
grantami sprawowała rodzina królew

ska, a efektem tego były liczne kon
takty przybyszów z dworem pruskim. 
Na pamiątkę przyjaznych stosunków 
pomiędzy Tyrolczykami a właścicie
lami Mysłakowic mieszkańcy wznie
śli przed kościołem krzyż pamiątko
wy na cześć Fryderyka Wilhelma III 
(pomnik zaginął tuż po drugiej wojnie 
światowej).

W 1890 r. odsłonięto drugi pomnik 
ku czci przywódcy Tyrolczyków, 
Johanna Fleidla. Ufundował go ostat
ni z żyjących imigrantów, Johannes 
Bagg, a ustawiony został na cmentarzu 
w kolonii tyrolskiej. W 1988 r. znacz
nie uszkodzony obiekt został przenie
siony do Karpacza Górnego, ale trzy 
lata później, po konserwacji, powró
cił do Mysłakowic. Tutaj ponownie 
odsłonięto go w 1994 r. i do dzisiaj 
stoi na dziedzińcu pałacu.

W 1922 r. w wieku 90 lat zmarł 
ostatni z osadników przybyłych 

z Tyrolu - wspomniany Johannes Bagg, 
jednak aż do 1945 r. potomkowie 
Tyrolczyków zachowali w znacznym 
stopniu odrębność kulturową, a tuż 
przed wybuchem drugiej wojny świa
towej, w 1937 r. hucznie obchodzili 
100-lecie przybycia pod Karkonosze. 
Zapewne nie spodziewali się, że zale
dwie osiem lat później spotka ich 
kolejny exodus, bowiem po zakończe
niu działań wojennych potomków ślą
skich Tyrolczyków, tak jak i pozosta
łych niemieckich mieszkańców Śląska, 
przesiedlono za Nysę Łużycką.

Kolonia tyrolska po 1945 r. stała 
się integralną częścią Mysłakowic. 
Pozostawione bez należytej opieki uni
katowe domy niszczały, a wiele z nich 
zniekształcono w wyniku remontów 
i przebudów. Mimo to cały zespół 
architektury tyrolskiej wciąż mocno 
wyróżnia się spośród pozostałej zabu
dowy wsi. Po latach zainteresował się 
nim Związek Tyrolczyków z Austrii, 
którego staraniem odrestaurowano 
jeden z budynków przy szosie Jelenia 
Góra - Karpacz. W 1998 r. otwarto 
w nim muzeum i restaurację regional
ną „Dom Tyrolski”, a przed budyn
kiem ustawiono wykonaną z brązu 
rzeźbę Tyrolczyków. We wrześniu 
2007 r. po raz pierwszy (i - miej- 
my nadzieję - nie ostatni) po wojnie 
można było na ulicach Mysłakowic 
ponownie podziwiać barwne stroje 
Tyrolczyków. Wtedy to bowiem hucz
nie obchodzono tu uroczystości 170. 
rocznicy osiedlenia się uchodźców 
religijnych z Austrii, na które przybyła 
130-osobowa delegacja współczesnych 
mieszkańców doliny Zillertal.

Michał Woźniak
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J
ednym z najbardziej interesujących 
zabytków Szczawna Zdroju (daw
niej Salzbrunn) - znanego uzdro
wiska na przedmieściach Wałbrzycha, 

od Mysłakowic odległego zaledwie 
o 50 km - jest dawna pijalnia mleka 
i serwatki „Idahof” („Zagroda Idy”, 
„Ida Dwór”), nazwana tak od imienia 
hrabiny Idy Hochberg, która poleci
ła ją wybudować; inne dawne nazwy 
tego obiektu - to „Szwajcaria” lub 
„Szwajcarka”.

Choć budynek, położony w pew
nym oddaleniu od centrum kurortu, 
w ogólnym zarysie przypomina nieco

Szwajcarka
moczowego oraz dróg żółciowych. 
Dolegliwości te leczono szczawień- 
skimi wodami, pobieranymi ze źródeł 
Miihlbrunnen (Młynarz), Oberbrunnen 
(Górny Zdrój, obecnie Mieszko) oraz 
Heinrich (Henryk, obecnie nie istnie
je), a szczególnie zalecanym w tam
tych czasach uzupełnieniem kuracji 
były mleko i serwatka. Bardzo szybko 
więc „Zagroda Idy” stała się mod
nym i często odwiedzanym ustroniem 
w uzdrowisku. Pisał o tym w rela
cji z podróży kompozytor, wiolon
czelista i krytyk muzyczny Maurycy 
Karasowski: „Najwięcej odwiedzanym

tąd [obsługujący] dostarczają mleko dla 
chorych na płuca; [niektórzy z kuracju
szów] wynajmują je także dla dzieci na 
przejażdżkę” (Echa z wód, Salzbrunn, 6 
sierpnia, „Dziennik Poznański”, nr 183 
z 11 sierpnia 1896, s. 4).

„Szwajcarka” była też miejscem, 
w którym prowadzono bogate życie 
towarzyskie i kulturalne: „Przy pogodzie 
urządzane bywają wspólne wycieczki 
[z Salzbrunn] do pobliskiej Szwajcarii. 
Tam zbieramy się na sali, gdzie jest 
niezły fortepian i nieraz mamy przyjem
ność' usłyszeć dobrą muzykę i śpiew” 
(ibidem). Z czasem do „Szwajcarki”

1. „Szwajcarka”, obecnie Hotel „Dworzysko” w Szczawnie Zdroju
2. Filiżanka ze scenami przedstawiającymi szwajcarską zabawę 
przed domem w stylu alpejskim (na powierzchni brzuśca), 
druga potowa XIX w., fajans delikatny kremowy, szkliwo 
ołowiowe, dekoracja drukowana, nieustalona wytwórnia 
europejska (obiekt ze zbiorów prywatnych)

(zdjęcia: Wojciech Przybyszewski)

mysłakowickie domy tyrolskie - nie ma 
z nimi zbyt wiele wspólnego. Jest oka
zały, częściowo drewniany, z parterem 
murowanym i dwiema kondygnacjami 
oraz poddaszem wykonanymi z drew
na, przykryty dwuspadowym, także 
drewnianym dachem z szerokim oka
pem. Całość na wysokości pierwszego 
i drugiego piętra obiegają ozdobne, 
drewniane balkony, przy czym na niż
szy z nich można się też dostać bezpo
średnio od podjazdu - zewnętrznymi 
schodami, usytuowanymi symetrycznie 
po obu stronach głównego wejścia.

Budowę „Szwajcarki”, zaprojekto
wanej przez Josepha Friedricha Raa- 
bego, ukończono w 1845 r., a więc 
wtedy, kiedy miejscowość zyskała 
już pewną sławę jako uzdrowisko. 
Do Salzbrunn przyjeżdżali cierpią
cy na choroby układu oddechowe
go, przewodu pokarmowego, układu 

przez chorych miejscem jest tak nazwa
na Szwajcaria, czyli «Idahof», gdzie 
pośród wysokich naokoło gór, wybu
dowany jest obszerny dom szwajcarski, 
a w nim wybornie utrzymane krowy 
takiejże samej rasy, dostarczające goś
ciom mleka tak wyśmienitego i pożyw
nego, iż zaprawdę odpić się nie można” 
(Listy z podróży, Salzbrunn, dnia 16 
lipca 1858 roku, „Kronika Wiadomości 
Krajowych i Zagranicznych”, nr 193 
z 25 lipca 1858 r., s. 4).

Oczywiście krowy trzymano nie 
w domu, lecz w pobliskiej oborze, 
a poza mlekiem i serwatką krowią 
kuracjuszom serwowano także żęty
cę, mleko i serwatkę kozią, a nawet 
mleko oślic. Jak pisał w 1896 r. kore
spondent „Dziennika Poznańskiego”: 
„Wracając z Szwajcarii można widzieć 
na łące pasącą się gromadę oślic, które 
w Szwajcarii mają swoją stajnię i stam- 

chodzono także na niedzielne tańce. 
Wszystko zgodnie z duchem czasu i pły
nącą z podalpejskich dolin modą na siel
skie, pasterskie życie, taniec i muzyko
wanie. Jak w scenach ukazujących szwaj
carską zabawę (Swiss Pastime} przed 
domem w stylu alpejskim i zaproszenie 
do tańca - na niesygnowanej fajanso
wej filiżance - dziewiętnastowiecznej 
pamiątce z któregoś z modnych europej
skich kurortów.

Obecnie w dawnej „Szwajcarce” 
mieści się trzygwiazdkowy Hotel 
„Dworzysko”. Z czasem obory dla bydła 
zamieniono na stajnie oraz ujeżdżalnię 
dla koni, z których korzystają obec
nie członkowie Klubu Jeździeckiego 
„Dworzysko”, kuracjusze i turyści. 
W najstarszej zaś ze stajen urządzo
no stylową restaurację - Gospodę 
„Babinicz”.

Wojciech Przybyszewski
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Zelazny most wiszący
J

edną z najstarszych hut w naszym 
kraju jest Huta Małapanew 
w Ozimku koło Opola, założona 
przez króla Prus Fryderyka II. W 1753 r., 

po zdobyciu Śląska Fryderyk II pod
pisał rozporządzenie o rozpoczęciu 
budowy huty, a już rok później został 
w niej uruchomiony pierwszy wielki 
piec. W sąsiedztwie zachował się odla
ny w hucie w 1827 r. żelazny most 
wiszący na rzece Mała Panew, najstar
szy tego typu zabytek w Europie.

Przełomowym momentem dla 
ówczesnej huty Małapanew był rok 
1789, w którym użyto po raz pierwszy 

metoda ta stosowana była tylko przez 
Anglików) zamiast węgla drzewnego. 
Huta przestawiła się na produkcję kon
strukcji stalowych, maszyn parowych, 
odlewów maszynowych i przemysło
wych, a także mostów. Z tych cza
sów pochodzą projekty m.in. pierw
szego żelaznego mostu na kontynencie 
europejskim w Łażanach na Dolnym 
Śląsku (z 1796 r.), a także mostu 
Królewskiego we Wrocławiu (z 1822 r.). 
Pierwszym na świecie całkowicie 
żelaznym mostem był Ironbridge 
w Coalbrookdale na rzece Severn. Jego 
sława wzrosła w 1795 r., kiedy po 
wielkiej powodzi przetrwał jako jedyny 
na rzece. Ten ważący 384 tony most 
wpisany został na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

Budowa bitej drogi z Gliwic do 
Opola przez Ozimek w 1820 r. przy
czyniła się bezpośrednio do podjęcia 
decyzji o budowie mostu na rzece Mała 
Panew, tuż obok huty. Jego projektan
tem był inspektor maszynowy Georg 
Schottelius, natomiast budowniczymi 
- pracownicy huty. Do budowy mostu 
zużyto ponad 115 tys. funtów żeliwa 
i ponad 28 tys. funtów stali. Cała 
konstrukcja kosztowała około 4000 
talarów. Nośność mostu przewidziano 
na 60 cetnarów, czyli ponad 3 tony. Po 

zakończeniu budowy w 1827 r. prze
prowadzono próbę nośności, która 
polegała na obciążeniu konstrukcji 
mostu stadem bydła, a następnie szyb
kim przejeździe załadowanego wozu.

Most na rzece Mała Panew został 
oddany do użytku przez zarządcę 
huty Johanna Friedricha von Reila 
12 września 1827 r. Jest to most 
wiszący, jednoprzęsłowy, z przęsłem 
zawieszonym na cięgnach łańcucho
wych oraz z pomostem wykonanym 
z poprzecznie oraz drewnianych 
podłużnie i warstw dyliny. Jego pod
porami są dwa przyczółki, na których

pór została znacznie podmyta, a rato
wano ją na bieżąco przez wrzucenie 
u jej podstawy dużych głazów i zasy
panie ich ziemią.

Począwszy od 1938 r., kiedy 
w pobliżu mostu żelaznego wybudo
wano drugą przeprawę mostową, jego 
znaczenie komunikacyjne znacznie 
zmalało. W 1945 r., podczas zajmo
wania Ozimka przez Armię Czerwoną, 
przez most próbował przejechać radzie
cki czołg, uszkadzając cięgno łańcucho
we i jeden z pylonów. Od tego czasu 
obiekt został zamknięty dla ruchu 
kołowego, dla ruchu pieszego dostępny 
był do początku lat siedemdziesiątych 
XX w., kiedy został wcielony do mająt
ku trwałego huty. W 2008 r. przejęła 
go gmina Ozimek. Ma zostać podda
ny zabiegom renowacyjnym i konser
watorskim, a następnie udostępniony 
zwiedzającym. Już w 1969 r. most 
został wpisany przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Opolu do 
rejestru zabytków techniki, a obecnie 
czyni się starania o wpisanie go na Listę

1. 2. Żelazny most 
wiszący w Ozimku 
na pocztówce 
z 1912 r. (1) oraz 
przyczółek mostu 
na fotografii 
z początku XX w. (2) 
(w zbiorach autora)
3. Obecny widok 
mostu

(zdjęcia: Krzysztof 
Spalek)

ustawione są żeliwne, ażurowe pylony. 
Kilka lat po wybudowaniu most został 
poddany poważnej próbie. Wezbrana 
rzeka podczas katastrofalnej powodzi 
w 1830 r. zburzyła położoną w pobli
skim Krasiejowie zaporę oraz zabrała 
ze sobą elementy tamtejszego mostu 
drewnianego, zagrażając tym samym 
mostowi w Ozimku. Konstrukcję 
wiszącego mostu uratowało przerwa
nie przez wodę wałów powyżej mostu, 
co spowodowało znaczne obniżenie 
lustra wody pod mostem. Jedna z pod

Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO.

W sąsiedztwie mostu położony 
jest dawny ewangelicki cmentarz, na 
którym spoczywają ozimscy hutni
cy. Zachowało się tu kilka starych 
ogrodzeń i nagrobków, w tym bardzo 
ciekawy, w całości odlany z żelaza, 
nagrobek Johana Leonarda Treuheita 
(1875-1923), zasłużonego dyrektora 
huty i działacza socjalnego.

Krzysztof Spafek
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Zabytkowa tkalnia żakardowa

W
 powstałej w 1926 r. Spół
dzielni Artystów „Ład” jedną 
z głównych specjalności były 
tkaniny żakardowe, które ilościowo 

stanowiły dominującą część produk
cji. W tkaninach tych stosowano nitki 
lniane, wełniane, łniano-welniane 
i jedwabne. Tanie, a przez to bardziej 
dostępne żakardy wykonywane były 
na indywidualne zamówienia, jak też 
sprzedawane w formie makat, serwet 

prace nad tkaninami żakardowymi 
rozpoczęto od nowa. Pierwsze kros
no żakardowe zakupiono w drugiej 
połowie 1945 r. W całym okresie 
działalności tkalni żakardowej „Ładu” 
powstało 816 wzorów tkanin, w tym 
206 przed wojną i 610 po wojnie. 
Spółdzielnia „Ład” została zlikwido
wana w 1996 r.

W latach 1993-1996 większość 
urządzeń dawnej spółdzielni „Ład” 

oraz tkanin narzutowych i obicio
wych. Był to niewątpliwie rynkowy 
sukces. Charakterystyczne dla „Ładu” 
wzory określano mianem stylu „pol
skiego” lub „narodowego”. Dawało 
to artystom „Ładu” poczucie spełnie
nia swego rodzaju obowiązku wobec 
odradzającego się państwa polskiego, 
które nie pozostawało im dłużne, 
zlecając Spółdzielni wykonanie tkanin 
do reprezentacyjnych budowli pub
licznych.

Niestety, dorobek Spółdzielni 
nie przetrwał drugiej wojny świato
wej. We wrześniu 1939 r. spalone 
zostały wszystkie wzory i projekty 
tkanin, karty oraz krosna żakardo
we. W 1944 r., podczas Powstania 
Warszawskiego spłonęła większość 
tkanin zdobiących gmachy publiczne 
i mieszkania prywatne. Po wojnie 

zakupił Dariusz Makowski, z myślą 
o kontynuowaniu produkcji tka
nin według zachowanych wzorów. 
Podstawą działania nowej tkalni było 
dziesięć mechanicznych oraz dwana
ście drewnianych krosien żakardo
wych. W grudniu 2000 r. przeniesio
no tkalnię do szklarni w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie, gdzie 
urządzono Manufakturę Królewską. 
Ze względu na brak miejsca znalazły 
się tu tylko zabytkowe krosna drew
niane oraz część wyposażenia związa
nego z ich obsługą. Obecnie z uwagi 
na problemy finansowe pan Makowski 
prowadzi rozmowy z Muzeum 
Historycznym m.st. Warszawy w spra
wie sprzedaży tkalni.

W skład kolekcji dawnej tkal
ni żakardowej Spółdzielni „Ład” 
wchodzi dwanaście krosien żakardo

wych z maszynkami, trzy zapasowe 
maszynki żakardowe, krosno gobeli
nowe, krosno kilimowe, około J100 
wzorów tkanin wybitych na kartach 
żakardowych, dwie kartoniarki, tor 
powroźniczy, cewiarka ręczna, zestaw 
do snucia ręcznego oraz warsztaty 
stolarski i ślusarski. Unikatem jest 
maszynka nicielnicowa, nazywana 
również „małym żakardem”.

Wszystkie krosna wchodzą
ce w skład kolekcji są to drewnia
ne krosna poziome, podnóżkowe, 
wyposażone w maszynki żakardowe. 
Oparte są one na identycznych roz
wiązaniach technicznych. Różnią się 
między sobą typem zamontowanej 
maszynki żakardowej (liczbą stero

wanych nitek osnowy), sposobem 
sznurowania (liczbą raportów wzoru) 
oraz szerokością tkaniny. W kolekcji 
znajdują się: dwa krosna 200-igłowe, 
osiem krosien 400-igłowych, jedno 
krosno 600-igłowe i jedno 1200- 
-igłowe. Wszystkie krosna i maszynki 
żakardowe pochodzą sprzed 1945 r. 
Większość maszynek została wypro
dukowana przez łódzką fabrykę przy- 
borów tkackich i maszyn „Henryk 
Wagner spadkobiercy”, Łódź, ul. 
Przejazd nr 10. Wszystkie urządzenia 
skupowane były przez „Ład” w okre
sie powojennym i pochodzą z małych
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1. Krosna żakardowe
w szklarni w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie
2. Krosno żakardowe 
drewniane 400-iglowe, 
9-raportowe, szerokość 
produkowanej tkaniny 
145 cm
3. Mechanizm zapadkowy 
napędzający wat 
materiałowy
4. 5. Maszynka żakardowa 
od strony skrzynki 
sprężynowej (4) i od 
góry (5) - widoczne igty
z charakterystycznymi 
oczkami odpychającymi 
platyny

warsztatów działających w okolicach 
Łodzi i na Dolnym Śląsku.

Każde krosno składa się z drew
nianej ramy, dwóch wałów, podnóż
ka oraz ruchomego bidła. Na jed
nym wale znajduje się osnowa, która 
po zmianie kierunku na przewalę 
przechodzi przez płochę i dalej po 
przetkaniu wątku i kolejnej zmianie 
kierunku na przedpiersiu nawijana 
jest na drugi wałek w postaci tkaniny. 
Naciśnięcie nogą podnóżka powodu
je uniesienie się części nitek osnowy 
(według wzoru zakodowanego na 
kartach żakardowych) i stworzenie 
przesmyku, przez który przelatuje 
czółenko. Koło osnowowe hamowa
ne jest ciernie za pomocą lin z zawie
szonym ciężarkiem. Do obracania 
wału materiałowego (z nawijającą się 
tkaniną) stosowany jest mechanizm 
zapadkowy, wyposażony w koła zęba
te, napędzany specjalnym wodzikiem 
od bidła.

Wątek wprowadzany jest za pomo
cą „latającego czółenka”, poruszają
cego się po przymocowanej do bidła 
deseczce, zwanej bieżnią. Na obu koń
cach bieżni znajdują się skrzyneczki 
z klockami, zaopatrzonymi w sznur 
z rączką. Czółenko znajdujące się 
w jednej ze skrzyneczek po energicz
nym szarpnięciu rączki zostaje ude
rzone klockiem i przelatuje do drugiej 
skrzyneczki. W krosnach stosuje się 
skrzyneczki pojedyncze lub podwójne.

Produkcja tkanin o złożonych 
splotach wymaga oddzielnego ste
rowania nitkami osnowy. W 1805 r. 
Joseph Jacquard skonstruował 
maszynę samoczynnie sterującą gru
pami nitek osnowy, umieszczaną na 
górze krosna. W urządzeniu zasto
sował udoskonalone rozwiązania 
z krosna Roberta Falcona wyposa

żonego w graniak i wzornicę steru
jącą pośrednio nitkami arkady za 
pomocą sampli oraz maszyny bębno
wej Jacquesa Vaucansona, w której 
duży bęben sterował nitkami arkady 
bezpośrednio. Maszynka żakardowa 
łączyła zalety wzornicy i graniaka, 
sterując jednak nitkami arkady bez
pośrednio, jak w urządzeniu bębno
wym. Pozwoliło to na szybkie wytwa
rzanie najbardziej skomplikowanych 
tkanin wzorzystych.

W skład maszynki żakardo
wej wchodzą: graniak, wynośnia, 
igły, skrzynka sprężynowa, platyny. 
Graniak (inaczej cylinder Jacquarda) 
pociągający kolejne karty ma formę 
czworokątnego graniastosłupa, na 
którym na każdej ścianie znajdują się 
rzędy otworów. Wewnątrz maszyn
ki z prawej strony zamocowane są 
w ramce rzędy igieł, których końce 
wystają z igielnicy z lewej strony 
i są skierowane ku graniakowi. 
Wyposażone są one w małe sprężynki

odpychające z powrotem igły prze
chodzące przez igielnice i dotykają
ce do graniaka. Układ i liczba igieł 
odpowiada układowi otworów na 
ściance graniaka. Nad igłami wystają 
drewniane haczyki, zwane platyna
mi, których dolne końce spoczywają 
w otworach dna wynośni na pod
stawku. Do platyn przywiązane są 
sznurki zaczepowe, połączone z arka
dami, czyli sznurkami wodzidłowy- 
mi, dowiązanymi do strun z oczkami 
unoszącymi nitki osnowy. Wynośnia, 
wykonująca ruch pionowo zwrotny, 
wyposażona jest w ramę nożową 
(czyli prostopadłe uchwyty znajdują
ce się na wysokości haczyków), mają
cą za zadanie zaczepiać i podnosić 
wybrane platyny. Wynośnia urucha
miana jest za pomocą podnóżka. Po 
naciśnięciu graniak obraca się o jeden 
bok, pociągając kartę i jednocześnie 
wykonuje ruch w prawo ku igłom, 
zbliżając się do wynośni, która zaczy
na wykonywać ruch w górę. Kiedy
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6. Karty żakardowe podziaiu grubego wiedeńskiego, typ „400” o 418 otworach, założone na 
maszynkę żakardową
7. Fragment wykonanej tkaniny żakardowej

(zdjęcia: Marek Barszcz)

graniak kończy ruch, stykając się 
z igielnicą, karta na jego ściance 
dotknie końców igieł. W miejscach, 
w których są otwory w karcie, igły 
przejdą przez nie i nie zmienią swoje
go położenia razem z odpowiednimi 
platynami. W miejscach, w których 
nie ma otworów, igły zatrzymane 
przez kartę zostaną odchylone wraz 
z odpowiednimi platynami. Wynośnia 
wykonująca ruch w górę, za pomocą 
skrzynki nożowej chwyta nieodchy- 
lone platyny i tym samym unosi 
nici osnowy. W ten sposób prze
smyk zostaje otwarty. Po zwolnieniu 
podnóżka wynośnia wykonuje ruch 
powrotny w dół, a graniak odsuwa 
się od niej w lewo, zwalniając igły.

Krosna wchodzące w skład kolek
cji wyposażone są w maszynki żakar
dowe podziału grubego wiedeńskiego 
o 204, 408 i 612 zaczepach (platy
nach). W tkalni znajduje się również 
nieczynne, pozbawione sznurowania 
krosno do jedwabiu o 1200 zacze
pach, do którego nie ma kart, oraz 
maszynka sterująca nicielnicowa o 48 
zaczepach. Karty żakardowe wykona
ne są z kartonu i wybijane na karto- 
niarkach klawiszowych. Jedna karta 
steruje odpowiednią liczbą nitek 
osnowy i odpowiada za przeplot jed
nego wątku. Wzór mieści się na ogół 
na kilkudziesięciu kartach, niekiedy 
nawet na ponad dwustu.

Kartoniarka klawiszowa służy do 
jednoczesnego przebijania wszystkich 

otworów w jednym rzędzie poprzecz
nym karty. Otwory wykonuje się 
za pomocą głowicy dziurkującej, 
w której umieszczone są dziurkacze. 
Odpowiednia sekwencja otworów 
powstaje poprzez wybranie odpo
wiednich dziurkaczy, które po naciś
nięciu podnóżka wybijają otwory 
w kartach żakardowych.

Poza krosnami żakardowymi 
w skład kolekcji wchodzą krosno 
gobelinowe i kilimowe. Podwójne 
krosno gobelinowe składa się z dwóch 
krosien pionowych, z których każde 
wyposażone jest w wał osnowo
wy i materiałowy, dwie nicielnice, 
mechanizm ślimakowy utrzymujący 
napięcie osnowy oraz stałą płochę. 
Drewniane krosno kilimowe, pio
nowe, 2-nicielnicowe jest prostym 
warsztatem tkackim, wyposażonym 
w wał osnowowy, ramę z dwoma 
nicielnicami sterowaną podnóżkami, 
bidło z płochą i wał materiałowy.

Do produkcji ręcznie skręcanych 
lin, sznurów i powrozów wykorzy
stywany był tor powroźniczy, składa
jący się z koła powroźniczego z trze
ma wrzecionami, separatora i haka 
obrotowego. Wrzeciona, które obra
cają się wokół własnej osi, skręcają 
jednocześnie ze sobą trzy zamoco
wane na haku nitki. Separator ma za 
zadanie regulowanie gęstości splotu. 
Do nawijania wątku na cewki wyko
rzystywano cewiarkę ręczną, składa
jącą się z koła napędowego z korbą 

i koła napędzanego z wrzecionem, 
na które nakładana była cewka. 
Tworzenie nawoju wymagało nada
nia ruchu obrotowego za pomocą 
korby, a ruch posuwisto zwrotny na 
wrzecionie, konieczny do odpowied
niego uformowania nawoju w formę 
stożka, nadawany był ruchem ręki 
obsługującego urządzenie pracow
nika. Do ręcznego przygotowania 
osnowy wykorzystywano szpularkę, 
przepustkę, zwaną inaczej „mieczem 
snowalniczym”, i snowalnię obroto
wą. Na wyposażeniu tkalni znajdują 
się ponadto stół stolarski z zestawem 
zabytkowych narzędzi i stół ślusarski 
z ręczną szlifierką.

Prawdziwym unikatem jest naj
prawdopodobniej jedyna zachowa
na w Polsce maszynka nicielnicowa. 
Służyła ona do sterowania nicielni
cami według zaprogramowanego na 
kartach układu dla danego splotu. 
Maszynka ma aż 48 igieł, co umoż
liwiało sterowanie 48 nicielnicami, 
jednak zamontowanych jest jedy
nie 20 platyn, a zachowane wzory 
wykonane są na 16 nicielnic. Pełny 
cykl pracy maszynki nicielnicowej 
pozwala na wyprodukowanie jedne
go elementu tkaniny. Krosna ręcz
ne z maszynami nicielnicowymi są 
łatwiejsze w obsłudze niż krosna 
nicielnicowe sterowane podnóżkami, 
ponieważ przeplot wybiera automa
tycznie maszynka.

Marek Barszcz
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Młodzi artyści w Łazienkach

1-4. Wybrane prace uczniów 
Gimnazjum Nr 119 w Warszawie: 
Agnieszka Wójcik, „Amfiteatr”, olej, 
ptótno - wyróżnienie (1); Daniel 
Szot, „Łazienkowskie flizy”, gips - III 
nagroda (2); Paulina Szostakiewicz, 
„Paw”, papier-wyróżnienie (3); 
Agnieszka Kozłowska, „Wiewiórka”, 
papier (origamo) - wyróżnienie (4)

Ruhan (I miejsce) i Julia Koetsier (III 
miejsce) z The British School oraz Kla
ra Szandomirska (II miejsce) z Pałacu 
Młodzieży. W kategorii trzeciej: Kamil 
Zieliński (I miejsce) z Gimnazjum Nr 2, 
Diana Rychlica (II miejsce) z Gimna
zjum Nr 143 i Daniel Szot (III miejsce) 
z Gimnazjum Nr 119.

Z pewnością młodzi artyści 
- szczególnie ci, którzy chcieliby 
w przyszłości zostać artystami pro
fesjonalnymi — będą jeszcze musieli

W
 dniach 8-17 maja 2009 r. 
w Ermitażu w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie od
była się pokonkursowa wystawa „Moja 

wizyta w Łazienkach Królewskich”. 
Konkurs dopuszczał użycie różnych 
technik plastycznych i był skierowany 
do dzieci z warszawskich szkół podsta
wowych i gimnazjów.

Nagrody przyznano w trzech kate
goriach: I-III klasa szkoły podstawo
wej, IV-VI klasa szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum. W kategorii pierw
szej otrzymali je: Wiktoria Ratajczyk 
(I miejsce) i Julka Wojtaszek (II miej
sce) ze Szkoły Podstawowej Nr 141 
oraz Anna Pirog (III miejsce) z Pałacu 
Młodzieży. W kategorii drugiej: Maria 

włożyć wiele wysiłku w naukę, aby 
dojść do odpowiedniego poziomu. 
Niektóre z prac zaskakiwały jednak 
już teraz śmiałością pomysłu i ujęciem 
- możliwymi do wytłumaczenia jedy
nie inną niż u dorosłych perspektywą 
widzenia świata.

Wystawa cieszyła się dużym powo
dzeniem u zwiedzających.

Spotkanie z książką

NOWE PRZYGODY DUŚKA I BAJDKA

Szymonowicu, organizującym Akademię Zamojską, 
Bernardo Morando, projektującym budynki Zamoś
cia), a także uczą się odróżniać świątynie różnych 
wyznań. Książeczka petni więc też funkcję edukacyj
ną, a co ważniejsze - uczy szacunku dla wyznawców 
różnych religii.

Ciekawa szata graficzna, liczne zagadki i krzyżów
ki, konwencja bajki z morałem - może to konkurencja 
dla gier komputerowych? Czekamy na nowe przygody 
sympatycznych bohaterów.

Książeczkę (cena: 4 zł 50 gr) w wersji polskiej 
i angielskiej można nabyć w Zamojskim Ośrodku 
Informacji Turystycznej (22-400 Zamość, Rynek Wielki 
13, tel. 0-84 639-22-92).

przygód Duśka i Bajdka ciąg dalszy... (wyd. Urząd 
Miasta Zamościa 2008). Dusiek i Bajdek, dwie sympa
tyczne postacie wymyślone przez Izabelę Winiewicz, 
popularyzują historię Zamościa od 2005 r. Wówczas, 
w Roku Zamościa, zwiedzali razem Zamojski Zespól 
Staromiejski (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
2008). W 2006 r. oglądali międzynarodowy artystycz
ny projekt - pokaz sztuki współczesnej, który odbywał 
się na zamojskiej Starówce. W 2008 r. przyszedł czas 
na zwiedzanie kolejnych zabytków Zamościa - Aka
demii Zamojskiej, kolegiaty, kościoła franciszkanów, 
kościoła św. Katarzyny, bożnicy, kościoła św. Mikoła
ja (dawniej cerkwi). W trakcie zwiedzania bohaterowie 
książeczki poznają wiele terminów z dziedziny historii

/ ww

i ŁąjaGSfj

W ubiegłym roku w serii Zamość dla młodych Czytelników ukaza- sztuki, dowiadują się o ważnych postaciach związanych z dziejami
ta się napisana przez Izabelę Winiewicz książeczka Zamojskich Zamościa (np. Janie Zamoyskim - fundatorze miasta, Szymonie

wiuiEHicZi
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Kolekcja grafiki i rysunku 
na zamku w Suchej Beskidzkiej

R
enesansowy zamek w Suchej 
Beskidzkiej, popularnie nazy
wany Małym Wawelem, zalicza
ny jest do najpiękniejszych zabytków 

Małopolski. W chwili obecnej, poprzez 
mieszczące się w jego wnętrzach 
instytucje o charakterze kulturalnym 
i oświatowym - Muzeum Miejskie 
Suchej Beskidzkiej i Miejski Ośrodek

skrzydła obiektu. Nie można również 
pominąć znaczenia zamku jako cen
trum administracji dóbr szlacheckich 
dla rozwoju gospodarczego Suchej 
i regionu babiogórskiego.

W kontekście dziedzictwa kulturo
wego suski zamek jest bez wątpienia 
najstarszym, zachowanym do chwili 
obecnej pomnikiem dziejów, liczącej 

Korczak. Nowy gospodarz Suchej 
przeprowadził rozbudowę skromnego 
dworu w okazałą rezydencję magnacką 
w stylu renesansowym, wzorując się 
na zamku królewskim w Krakowie. Za 
czasów Piotra Komorowskiego Sucha 
stała się administracyjnym i gospodar
czym centrum dóbr, zwanych później 
„państwem suskim”, nic więc dziwne-

Kultury - zamek, przy którym 
działa Zespół Muzyki Dawnej 
im. Gaspare Castiglione oraz 
Galeria Sztuki, Wyższa Szkoła 
Turystyki i Ekologii, stanowi 
centrum życia kulturalnego 
zarówno miasta, jak i regionu 
babiogórskiego. W przyziemiu 
obiektu siedzibę ma również 
Restauracja i Hotel Kasper 
Suski.

Patrząc z perspektywy 
dziejów, przypomnijmy, że 
od drugiej połowy XVI w. 
zamek w Suchej Beskidzkiej 
był siedzibą pięciu rodów 
szlacheckich: Castiglione- 
-Suskich, Komorowskich, 
Wielopolskich, Branickich 
i Tarnowskich oraz szczegól
nym miejscem, które w istot
ny sposób wpłynęło na rozwój pol
skiej nauki i kultury, zwłaszcza w XIX 
i XX w. Wówczas na zamku funk
cjonowała jedna z najcenniejszych 
bibliotek prywatnych w kraju, znana 
jako „Zbiory Biblioteczno-Muzealne 
Hrabiów Branickich i Tarnowskich 
w Suchej”. W zasobach bibliote
ki znajdowały się niezwykle cenne 
zbiory archiwaliów, poloników, sta
rodruków, inkunabułów, rękopisów 
wraz z autografami królów polskich, 
grafiką historyczną, zbiorami archeo
logicznymi i malarstwem europejskim. 
Korzystali z nich wybitni polscy histo
rycy, prawnicy, badacze.

W architektonicznym rozwiązaniu 
renesansowej bryły suskiego zamku 
widać wpływy pobliskiego Krakowa; 
pierwowzorem budowli był zamek na 
Wawelu. Bezpośrednią i najbardziej 
czytelną analogią są oczywiście kruż
ganki z charakterystycznymi toskań
skimi kolumnami, zdobiące od strony 
dziedzińca południowe i zachodnie 

już ponad 600 lat Suchej Beskidzkiej. 
Od chwili lokacji, czyli 1405 r., do 
drugiej połowy XV w. Suchą władał 
ród Strzałów. Wiadomo, że ponad sto 
lat później właścicielami dóbr suskich 
byli Słupscy i dopiero 8 lutego 1554 r. 
Stanisław Słupski sprzedał Suchą 
pochodzącemu z Italii złotnikowi 
krakowskiemu Gaspare Castiglione, 
który przez małżeństwo z Jadwigą 
Słupską wszedł w związki rodzinne 
ze szlachtą oświęcimską i uzyskał tytuł 
szlachecki. Około 1558 r. wybudował 
dwór, który dał początek obecne
mu zamkowi. Był to typowy dwór 
alkierzowy, przypominający dwory 
w Jeżowie i Wieruszycach, nieliczne 
zachowane do dzisiaj przykłady pol
skich rezydencji rycerskich o charak
terze obronnym.

Na przełomie XVI i XVII w. Sucha 
wskutek wykupu i zastawów weszła 
w skład posiadłości Komorowskich 
z Żywca. W 1608 r. właścicielem 
Suchej został Piotr Komorowski herbu 

1. Fragment zamku 
w Suchej Beskidzkiej 
(fot. Barbara Woźniak)

2. Ekslibris z herbem 
rodu Branickich
ze zbiorów Muzeum 
Miejskiego Suchej 
Beskidzkiej
3. Juliusz Kossak, 
studium portretowe 
Aleksandra Branickiego, 
ok. 1872 r., akwarela, 
ołówek
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego
w Warszawie)

go, że jej dziedzic powziął zamiar, by 
utworzyć tutaj również samodzielną 
parafię - w latach 1613-1630 wzniósł 
kościół, klasztor i zespół siedmiu 
kaplic. Po bezpotomnej śmierci Piotra 
Komorowskiego jego dobra przejął 
bratanek Krzysztof Komorowski, 
którego jedyna córka Konstancja
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Krystyna wyszła za mąż w 1665 r. 
za Jana Wielopolskiego, kanclerza 
wielkiego koronnego. W ten sposób 
Sucha na około 200 lat weszła w skład 
ziem tego zamożnego małopolskie
go rodu. Wielopolscy utrwalili rolę 
Suchej jako centrum gospodarczego 
i handlowego dla ziemi babiogórskiej, 
zadbali również o rozbudowę zamku. 
W 1846 r. ostatni spadkobierca rodu 
Jan Kanty Wielopolski sprzedał dobra 
Aleksandrowi Branickiemu, który za 
popieranie powstania styczniowego 
został skazany na wysiedlenie poza 
granice cesarstwa rosyjskiego. Osiadł 
w Galicji, wybierając na swą nową 
siedzibę suski zamek.

Dzięki pasji kolekcjonerskiej 
Aleksandra Branickiego, na zamku 
suskim powstała wspomniana już na 
wstępie jedna z najcenniejszych kolek
cji biblioteczno-muzealnych w kraju. 
Tak jak inni polscy arystokraci, prag
nął Branicki zapobiec stratom pol
skiej kultury i włączyć się do akcji 
ocalania pamiątek przeszłości narodu. 
W połowie XIX w. zamek zyskał 
funkcję ośrodka kultury o ogólno
polskim znaczeniu, z kompozycją 
wnętrz dostosowaną do gromadzo
nej kolekcji w południowym skrzyd
le zamku; przed 1867 r. rozebrano 
skrzydło wschodnie wraz z bramą 
wjazdową. Utworzoną w latach 1866- 
-1877 bibliotekę rozwijała po śmierci 

męża Anna Branicka wraz z synem 
Władysławem. Książkami i zbiorami 
specjalnymi opiekowali się wybitni 
kustosze, utrzymywani przez właści
cieli: Franciszek Kandyd Nowakowski, 
dr Michał Żmigrodzki, Jan Kossek 
i Józef Seruga.

Dalsze losy zamku i biblio
teki związane były z Juliuszem 
Tarnowskim, synem Anny Tarnowskiej 
z Branickich, który w 1924 r. przejął 
dobra suskie, a w 1932 r. zamek 
i bibliotekę, nadając jej oficjalną nazwę 
„Zbiory Biblioteczne - Muzealne hr. 
Tarnowskich w Suchej”. Podczas oku
pacji hitlerowskiej Sucha znalazła się 
w granicach Trzeciej Rzeszy, a Zamek 
stał się siedzibą garnizonu niemie
ckiego. Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej nastąpił kres świetności 
rezydencji. Cenny księgozbiór i kolek
cja dzieł sztuki uległy rozgrabieniu, 
zniszczeniu i rozbiciu. Pozostałymi po 
wojnie zbiorami, na zasadzie depozytu 
wieczystego, podzieliły się biblioteki 
i muzea w Warszawie, Wrocławiu, 
Gdańsku i Krakowie.

Cieszy fakt, że po 70 latach od 
czasu wybuchu drugiej wojny świa
towej, dzięki współpracy Muzeum 
Miejskiego Suchej Beskidzkiej 
i Muzeum Narodowego w Warszawie 
oraz wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, wspania
ła kolekcja grafiki i rysunku, zgroma
dzona przez Branickich, powróci na 
okres wystawy czasowej (od 20 czerw
ca do 6 września 2009 r.) do suskiego 
zamku. Tytuł wystawy „PRO FIDE 
ET PATRIA - Dla Wiary i Ojczyzny” 
jest bezpośrednim nawiązaniem do 
ekslibrisu Branickich z rodowym her
bem Korczak, wspaniale wyrażającym 
ideę gromadzenia przez nich księgo
zbioru jako cennych pamiątek naro
du polskiego. Wystawy nie udałoby 
się zorganizować, gdyby nie ogrom
na życzliwość dyrekcji warszawskiego 
Muzeum Narodowego oraz pracow
ników Gabinetu Grafiki i Rysunku 
Nowożytnego. Honorowy patronat 
nad wystawą sprawują: Burmistrz 
Miasta Sucha Beskidzka, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i Muzeum Narodowe w Warszawie.

Barbara Wożniak

Wystawę „PRO FIDE ET PATRIA - Dla Wiary i Ojczyzny” można zwiedzać w Muzeum Miejskim 
Suchej Beskidzkiej (ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, 
e-mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl, www.muzeum.sucha-beskidzka.pl

PRO FIDE ET PATRIA
- Dla Wiary i Ojczyzny

W
1939 r. kolekcja graficzno- 
-rysunkowa Branickich, Tar
nowskich w Suchej Beskidzkiej

została wysłana na polecenie Juliusza 
Tarnowskiego do Międzyrzeca Pod
laskiego, gdzie w 1943 r. komisyjnie 
zabezpieczono jej ocalałą część i prze
wieziono do Muzeum Narodowego 
w Warszawie, skąd w 1944 r. Niemcy 
wywieźli ją wraz z innymi zbiorami. 
Powróciła do muzeum w ramach akcji 
rewindykacyjnej w 1946 r. W 2006 r. 
Muzeum Narodowe w Warszawie pod
pisało ze spadkobiercami Juliusza i Róży 
Tarnowskich umowę kupna kolekcji 
dzieł sztuki z Suchej i dzięki wspar
ciu finansowemu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nabyło

1. Jeremiasz Falek według rysunku Adolfa Boya, 
kaligrafia Eliasza Noskiego (Nusskyi), „Brama 
triumfalna z Atlasem i Herkulesem wystawiona 
w Gdańsku na cześć Ludwiki Marii Gonzagi”, 
1646 r., miedzioryt, papier, wym. 63,3 x 43,8 cm

9213 obiektów. W 2008 r. warszawskie 
muzeum zorganizowało pokaz wybra
nych dzieł z" zakupionej kolekcji (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 11, 2008, 
ss. 32-33).

Na czynnej obecnie wystawie 
„PRO FIDE ET PATRIA - Dla Wiary 
i Ojczyzny” w zamku w Suchej, zor
ganizowanej przez Muzeum Miejskie 
Suchej Beskidzkiej i Muzeum Narodowe 
w Warszawie, zaprezentowano wybór 
ponad 150 dzieł, które pokazane 
w porządku chronologicznym, z naci
skiem na prace znanych artystów, tworzą
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pewien szkic historii grafiki i rysunku 
polskiego od XVI do XIX w.

Przegląd otwierają szesnastowieczne 
drzeworyty - najwcześniejsze przedsta
wienia drzew genealogicznych dyna
stii Jagiellonów. Ciekawym polonicum, 
przykładem rycin o tematyce religijnej 
(licznie reprezentowanych w kolek
cji z Suchej egzemplarzami z czterech 
stuleci), jest jedno z pierwszych gra
ficznych przedstawień obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej, miedzioryt 
z warsztatu Petera Overadta, wydany 
po 1600 r. w Kolonii. Do takich rzad
kich i cennych rycin w zbiorze należą

koniec życia w Warszawie, Bernarda 
Bellotto zwanego Canaletto (1722- 
-1780). Popularna twórczość rodzi
mych sztycharzy (ilustracje do druków 
okolicznościowych, ryciny dewocyjne) 
stanowi niezwykle interesujący mate
riał badawczy, zwłaszcza ikonograficz
ny. Równie cennym źródłem tego typu 
informacji (niepozbawionym walorów 
artystycznych) jest liczący kilkaset rycin 
(z XVI-XIX w.) zespół portretów wład
ców i osobistości zasłużonych dla kraju.

W sztuce polskiej XIX w. znala
zły odbicie różne tendencje artystyczne. 
Mocno zaznaczył się nurt romantyczny,

2. Jean Pierre Norblin de 
la Gourdaine, „Uchwalenie 
Konstytucji Trzeciego Maja”, 
po 1791 r., tusz, pióro, pędzel, 
papier, wym. 16 x 21,8 cm
3. Henryka Beyer, „Wiązanka 
kwiatów z chabrami
i powojami”, po 1820 r., 
akwarela, papier, 
wym. 16,6 x 16,6 cm
4. Piotr Michałowski, „Jeździec 
na wspiętym koniu”, ok. 1850 r., 
akwarela, papier,
wym. 30,5 x 26 cm

(wszystkie obiekty w zbiorach 
Muzeum Narodowego 

w Warszawie)

również „Niedźwiednicy” (drzeworyt 
ludowy, koniec XVII - pierwsza połowa 
XVIII w. ?).

Ambicją polskich kolekcjonerów gra
fiki w XIX w. było pozyskanie jak naj
większej liczby prac dwóch znakomitych 
artystów: Willema Hondiusa (po 1597- 
-1652), pochodzącego z Hagi, działają
cego w Gdańsku nadwornego rytownika 
polskich królów Władysława IV oraz 
Jana Kazimierza, i Jeremiasza Falcka 
(ok. 1610-1677), gdańszczanina, który 
w sygnaturach obok swego nazwiska 
umieszcza! określenie Polonus, nadwor
nego sztycharza królowej szwedzkiej 
Krystyny. Reprezentatywny zespól ich 
sztychów (portretów, rycin alegorycz
nych i okolicznościowych, kart tytu
łowych i ilustracji książkowych) udało 
się zgromadzić Józefowi Ignacemu 
Kraszewskiemu, twórcy kolekcji iko
nograficznej, którą w 1869 r. zakupił 
Aleksander Branicki, wzbogacając swoje 
zbiory w zamku w Suchej.

Różnorodność tematyki, poziomu 
artystycznego rycin, technik graficz
nych stosowanych w XVIII w., a także 
ośrodków artystycznych tego czasu 
dobrze oddaje twórczość takich auto
rów, jak osiadłego w Gdańsku rytowni
ka Matthausa Deischa (1724-1789) czy 
urodzonego w Wenecji malarza wedu- 
cisty i akwaforcisty, pracującego pod 

w który wpisuje się twórczość artystów 
wybitnych i tych mniej znanych, pra
cujących np. dla popularnych wydaw
nictw albumowych o tematyce pejza
żowej czy portretowej. Kraszewskiemu 
udało się pozyskać akwarele Piotra 
Michałowskiego (1800-1855) i Artura 
Grottgera (1837-1867), a także większy 
zespół dzieł graficznych i rysunkowych 
Aleksandra Orłowskiego (1777-1832) 
oraz interesujące prace Cypriana Kamila 
Norwida (1821-1883), odnotowane 
przez Zenona Przesmyckiego, który 
„odkrył” na początku XX w. dorobek 
plastyczny i literacki poety.

Zbiór z Suchej pozwala również 
zwrócić uwagę na nowe zjawiska, np. 
szybkie przyswojenie w XIX w. na grun
cie polskim wynalezionej pod koniec 
XVIII stulecia litografii oraz zwiększającą 
się liczbę kobiet artystek, głównie ama
torek (wśród nich Maria z Czartoryskich 
Wirtemberska), ale też uprawiających 
sztukę zawodowo (np. Henryka Beyer). 
W kolekcji reprezentowani są artyści, 
którzy w wyniku zniewolenia kraju oraz 
represji po kolejnych powstaniach emi
growali i pracowali za granicą. Do ich 
grona należał chociażby znakomity gra
fik Antoni Oleszczyński (1794-1879).

Wśród rysunków artystów polskich 
można wydzielić większe zespoły repre
zentatywne dla danego środowiska lub 

twórczości wybranego artysty. Chodzi 
tu przede wszystkim o ośrodki: wileń
ski (Franciszek Smuglewicz, Gaspar 
Borowski, Gottlieb Kisling, Walenty 
Wańkowicz, Wincenty Smokowski) 
i warszawski (Jean Pierre Norblin de 
la Gourdaine, Jan Krystian Kamsetzer, 
Jan Bogumił Plersch, Zygmunt Vogel, 
Szymon Bogumił Zug, Feliks Piwarski, 
Aleksander Lesser, Juliusz Kossak, Józef 
Simmler).

Badania prowadzone w ostatnich 
latach nad historią fotografii polskiej 
pozwoliły na ocenę dziewiętnastowieczne
go zbioru zdjęć z Suchej (m.in. fotografie 
autorstwa Marcina Olszyńskiego, Karola 
Beyera, Walerego Rzewuskiego), jako naj
cenniejszej tego typu kolekcji w kraju.

Wszyscy opiekunowie Biblioteki 
w Suchej, zarówno właściciele - Braniccy 
i Tarnowscy, jak i czterej kustosze sprawu
jący pieczę nad olbrzymim księgozbiorem 
oraz obiektami o charakterze muzeal
nym, z wielkim pietyzmem odnosili się 
do kolekcji graficzno-rysunkowej i dzięki 
ich staraniom, mimo wypadków loso
wych i wojen, przetrwała ona do naszych 
czasów w dobrym, choć uszczuplonym 
stanie, pozwalając czerpać z niej wiedzę 
i doceniać jej wartość artystyczną kolej
nym pokoleniom miłośników sztuki.

Anna Grochala
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ŁAZIENKOWSKIE ZBIORY

W2008 r. ukazał się katalog Nabytki (dary i zakupy) Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie w latach 1960-2008, wydany przez Muze
um, opracowany przez Marię Irenę Kwiatkowską. W krótkim wstępie do 

katalogu, autorstwa wieloletniego dyrektora Muzeum, Marka Kwiatkow
skiego, przedstawiony został zarys historii Łazienek. Prace restaurator- 
skie w zespole patacowo-parkowym rozpoczęty się wkrótce po zakoń
czeniu drugiej wojny światowej. Urządzając wnętrza, starano się przy
wrócić osiemnastowieczny wystrój, na pierwotne miejsca wróciło wiele 
rewindykowanych z Niemiec, poddanych restauracji dzieł sztuki.

Pierwszym darem dla Muzeum byt przekazany w 1948 r. przez byłe
go kustosza Łazienek Lecha Niemojewskiego klasycystyczny komplet 
mebli, a w latach 1963-1966 bogaty i różnorodny zbiór otrzymały Ła
zienki od Tadeusza Wierzejskiego. Dzięki zakupom w salonach „Desy" 
i od osób prywatnych wnętrza Muzeum zaczęty wzbogacać się cennymi 
obiektami. W 1980 r. zajmowany od czasów powojennych przez Urząd 
Rady Ministrów Pałacyk Myślewicki został włączony do Muzeum w Ła
zienkach, a dotychczasowy gospodarz przekazał tu wiele mebli i przed
miotów sztuki zdobniczej. W ostatnich latach Związek Artystów Rzeź
biarzy podarował Łazienkom 200 rzeźb 
pochodzących z lat 1948-1990, a artysta 
grafik Wacław Zieliński ofiarował 100 
rysunków. Muzeum otrzymało też dary 
m.in. od Wiktora Markowicza z Nowego 
Jorku (obraz „Praczka” Gabriela Met- 
su, pochodzący ze zbiorów Stanisława 
Augusta), Anny i Tadeusza Lisowskich, 
Macieja Choynowskiego, Witolda Slo- 
niewskiego, rodziny Tatarkiewiczów, Igo
ra Strojeckiego, Gerardy Wyganowskiej, 
Wiesława Winklera, Zofii Iskierki-Todor- 
skiej, Danuty i Jerzego Kluczny, Antonie
go Arkuszewskiego, Moniki Żeromskiej; 
zgodnie z wolą Jerzego Waldorffa trafił tu 
po jego śmierci rysunek tuszem przed
stawiający Ignacego Jana Paderewskie
go w szlafroku, wykonany przez Zdzisława Czermańskiego w Paryżu
w 1929 r. Dary ofiarowały też Łazienkom firmy, np. Petrochemia Płocka, 
NOKIA Poland, Pracownie PKZ, Fundacja Renesans, Teatr Polski w War
szawie i Fundacja Łazienek Królewskich.

Katalog składa się z czterech rozdziałów. Na początku omówione 
zostały zbiory malarstwa (m.in. „Portret Stanisława Augusta w stroju ko
ronacyjnym” Marcella Bacciarellego, „Wnętrze Pałacu na Wyspie w Ła
zienkach” Stanisława Żukowskiego, „Portret mężczyzny w średnim wie
ku" Franciszka Ksawerego Lampiego), malarstwa miniaturowego (m.in. 
„Portret Augustyna Deboli” Aleksandra Orłowskiego), rysunków (np. 
sceny batalistyczne z powstania kościuszkowskiego autorstwa Jana Bo
gumiła Plerscha) i grafik (m.in. odbitka z litografii Maksymiliana Fajansa 
„Widok na Amfiteatr i Pałac w Łazienkach”).

W kolejnych rozdziałach przedstawiono 66 łazienkowskich rzeźb 
(w tym „Venere Italica” - replikę rzeźby Antonia Canovy, „Popiersie Ate
ny” Johannesa Schultze’a, „Chłopców" Konstantego Laszczki, „Amora 
żebrzącego” i „Dandysa” Cypriana Godebskiego) i 10 pomników (w tym 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Maurycego Mochnackiego, Euge
niusza Kwiatkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Cypriana Kamila 
Norwida, Jana Leona Kozietulskiego, Aleksandra Kamińskiego).

Zbiór łazienkowskich obiektów sztuki zdobniczej reprezentowany jest 
przede wszystkim przez meble: komody, sekretarzyki, biurka, toaletki, 
szafki i szafy, stoliki i stoły, instrumenty muzyczne (w tym fortepian na
leżący do Ignacego Paderewskiego, podarowany przez niego w 1932 r. 
Józefowi Beckowi), kanapy, fotele, krzesła. W katalogu omówiono rów
nież zegary, żyrandole, zbiór metali, ceramiki i szkła, tkaniny, monety.

W końcowym rozdziale przedstawione zostały będące w posiadaniu 
Muzeum w Łazienkach dokumenty, w tym nominacja Aleksandra Szem- 
beka na podpułkownika z podpisem Stanisława Augusta z 1775 r. (dar 
Sergiusza Kontera z Wilna), traktat Rosji z Polską dotyczący drugiego 
rozbioru Polski z 1793 r. (dar Krzysztofa Zanussiego), księgozbiór bi
blioteczki podróżnej należącej do Anny Batowskiej oraz listy Jerzego 
Giedroycia z Maisons-Laffitte z lat 1993-1996, podarowane przez Marka 
Drozdowskiego.

Lektura katalogu umożliwia poznanie wielu cennych, niedostępnych 
na co dzień dla zwiedzających obiektów. Publikację można nabyć (cena: 
59 zł) w kiosku w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich.

Kardynał Michał 
Stefan Radziejowski 
- fundator znakomity

o dwóch ostatnich przedstawicieli wywodzącego się 
z Mazowsza magnackiego rodu Radziejowskich - ojca 
Hieronima i jego syna Michała - na trwałe przylgnęła 

„czarna legenda”. Zdradzieckie zachowanie tego pierwsze
go w czasie szwedzkiego „potopu” jest do dziś powszech
nie znane. Hieronim 
Radziejowski (1612- 
-1667), syn wojewody 
łęczyckiego Stanisława 
i Katarzyny Sobieskich, 
ciotki przyszłego króla 
Jana III, osiągnąwszy 
wysoką godność pod
kanclerzego koronne
go stał się osobistym 
wrogiem króla Jana 
Kazimierza. Skazany 
w 1652 r. za zbrodnię 
obrazy majestatu na 
śmierć, a za inne czyny 
na infamię i konfiska
tę dóbr, uciekł z kraju, 
ale powrócił do Polski 
w 1655 r. jako bli
ski doradca najeźdź
cy, króla szwedzkie
go Karola Gustawa 
i zemścił się na swym 
władcy, biorąc udział 
w szwedzkiej grabie
ży majątku polskich 
Wazów. Mimo, że 
kilka lat po „potopie” 
został w Polsce ułaskawiony, a nawet wrócił na służbę króla, 
to jednak opinia zdrajcy nigdy go już nie opuściła. Stała się 
ona także fatum dla jego młodszego syna, przeznaczonego do 
kariery duchownej.

Michał Stefan Radziejowski (1645-1705), który w cza
sie banicji ojca wychowywał się pod okiem królowej Marii 
Ludwiki i swych krewnych Sobieskich, dzięki poparciu królew
skiego kuzyna Jana III zrobił w krótkim czasie znakomitą karie
rę. Początkowo kapelan hetmana i potem monarchy, w 1677 r. 
został biskupem warmińskim, a w 1685 r. podkanclerzym 
koronnym. Mianowanie go w 1686 r. kardynałem przez papie
ża Innocentego XI - wbrew woli władcy - zaowocowało nie
oczekiwanym awansem. Jan III, aby uniknąć kłopotów z pro
tokołem dworskim (chodziło o pierwszeństwo kardynała przed 
synami monarchy), desygnował Michała Radziejowskiego 
w 1687 r. na arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. 
Kardynał, początkowo lojalnie współpracujący z królem, szyb
ko zaczął prowadzić własną politykę. Po śmierci Jana III, 
pełniąc funkcję interreksa, popierał kandydata francuskiego. 
Wybrany w 1697 r. władcą August II Wettin pozostał już na 
zawsze wrogo nastawiony do prymasa. Michał Radziejowski, 
pokonany przez monarchę, z którym znalazł się w otwartym

1. Franęois de la Croix, „Portret kardynała 
Michała Stefana Radziejowskiego”, 1702 r., 
olej, płótno, wym. 189 x 132 cm (w zbiorach 
Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział 
Muzeum Narodowego w Warszawie)
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2. Kaplica św. Karola Boromeusza w Łowiczu, 
fundacji Michała Radziejowskiego, ok. 1689- 
-1701, być może według projektu Tylmana
z Gameren, z freskami Michelangela Palloniego
3. Złota figura św. Andrzeja, fundacji Michała 
Radziejowskiego dla katedry we Fromborku, 
Rzym, ok. 1687-1688 r., wys. całości 54,5 cm 
(postument z początku XVII w.)
4. Georg Albert Lange, hafciarz gdański, makata 
herbowa Michała Radziejowskiego, 1683 r., 
wełna, jedwab, wym. 219 x 166 cm
(w zbiorach katedry w Łowiczu)
5. Bartłomiej Michał Bernatowicz, klęcząca 
figura kardynała Michała Radziejowskiego 
z jego nagrobka w kościele św. Krzyża
w Warszawie, ok. 1719-1721, drewno złocone, 
wys. 185 cm

(zdjęcia: Wojciech Holnicki)

konflikcie, zmarł w 1705 r. w Gdańsku, 
w czasie swoistego politycznego wygna
nia. Niewątpliwie bardzo utalentowany, 
ale przy tym pełen pychy, pławiący się 
w bogactwie nie zawsze zgromadzonym 
uczciwymi sposobami, słusznie oskarża
ny o branie łapówek - jak wiele wybit
nych postaci epoki, został jednak przez 
swojego wroga Augusta II bezwzględnie 
oczerniony w dworskiej propagandzie. 
Opinia „przeklętego kardynała”, jak go 
zawsze nazywał car Piotr I, przyćmiła 
na długo jego zalety i pozytywne doko
nania, zarówno jako duszpasterza (był 
świetnym biskupem warmińskim), jak 
i polityka (usiłował przeciwstawić się 
wzrastającej potędze Rosji).

Dziś jednak odkrywamy kardynała 
Radziejowskiego przede wszystkim jako 
hojnego i obdarzonego wybitnym sma

kiem fundatora licznych znakomitych 
dzieł sztuki. Fundatora - nie mecenasa - 
gdyż tak naprawdę arcybiskup „używał” 
sztuki do swoich potrzeb, widząc w niej 
z jednej strony znakomite narzędzie pro
pagandy swojej osoby, z drugiej niewąt
pliwie znajdując ogromną przyjemność 
w obcowaniu z przedmiotami pięknymi 
i wykonanymi z luksusowych materia
łów. Smak musiał mieć wrodzony, ale 
znawcę uczyniły z niego podróże. Za 
młodu studiował w Paryżu i w Rzymie, 
w Wiecznym Mieście przebywał też 
ponad pół roku w latach 1689-1690. 
Kardynał z Polski, w czasach gdy tytuł 

ten był naprawdę rzadko nadawany, 
miał okazję się przekonać, jak żyją jego 
rzymscy koledzy, jakim splendorem są 
otoczeni, w jaki sposób wykorzystują 
sztukę do swoich celów. Od tego czasu 
Michał Radziejowski na niespotykaną 
skalę, porównywaną jedynie z zaanga
żowaniem dworu królewskiego, budo
wał rezydencje, fundował kościoły i ich 
wyposażenie, zamawiał portrety. Jako 
prymas dysponował ośmioma okazałymi 
siedzibami (zamki i pałace: w Warszawie 
- aż dwa, w Radziejowicach, Kryłowie, 
Nieborowie, Łowiczu, Skierniewicach 
i Uniejowie). Zatrudniał najlepszych 
czynnych w Polsce artystów: architekta 
Tylmana z Gameren, twórcę fresków 
Michelangela Palloniego, malarza kró
lewskiego Jana Reisnera i wielu innych. 
Portrety, wspaniałe wyroby złotnicze 
i hafty zamawiał w Rzymie i w Paryżu, 
za każdym razem z nieomylnym sma
kiem wybierając artystów najlepszych 
i najbardziej nowatorskich. Był funda
torem tak znanych budowli, jak pałac 
w Nieborowie czy gmach domu misjo
narzy w Łowiczu, z jednym z najpięk
niejszych wnętrz barokowych w Polsce: 
kaplicą św. Karola Boromeusza. Swoistą 
kulminacją jego fundacji miało być 
mauzoleum, które kardynał planował 
zbudować w Warszawie na Skarpie 
Wiślanej, obok klasztoru karmelitów. 
Miało ono przypominać rzymskie mau
zoleum Hadriana, jednak do realiza
cji tego pomysłu nie doszło. Pomnik 
nagrobny z klęczącą postacią kardynała
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stanął ostatecznie w warszawskim koś
ciele św. Krzyża, fundowanym m.in. 
przez Radziejowskiego.

Od dawna badacze postulowali cało
ściowe zbadanie dokonań tego wyjątko
wego znawcy sztuki. Poświęcona kardy
nałowi wystawa, zorganizowana obec
nie przez Muzeum Pałac w Wilanowie, 
przygotowywana przez kilka lat, jest 
wydarzeniem bez precedensu. Udało się 
bowiem uzyskać zgodę wszystkich insty
tucji kościelnych w Polsce na wypoży
czenie zabytków związanych z kardyna
łem Radziejowskim. Ekspozycję zdobią 
więc zabytki tak niezwykle, jak figura 
z nagrobka prymasa czy ołtarz jego fun
dacji dawniej znajdujący się w Łowiczu, 
ale też wspaniałe tkaniny i hafty, wśród 
nich gobeliny z katedry wawelskiej, czy 
wybitne dary ze złota złożone przez kar
dynała w katedrze fromborskiej. Wiele 
z tych dzieł zostało specjalnie zakonser
wowanych przy tej okazji.

Wystawa nosi znamienny tytuł 
„Święto Baroku. Sztuka w służbie pry
masa Michała Stefana Radziejowskiego”. 
I istotnie, pokazuje tę najbardziej 
odświętną - i dostępną tylko nielicz
nym - stronę baroku: pełną przepy
chu, bogactwa, wyrafinowanych dzieł 
sztuki, wykonanych z najkosztowniej
szych materiałów, cieszących oko, ale 
też stwarzających właściwe tło dla życia 
i działalności publicznej najbardziej 
wpływowych postaci tej barwnej epoki.

Jerzy Żmudziński

Wystawę „Święto Baroku. Sztuka 
w służbie prymasa Michała Stefana 
Radziejowskiego (1645-1705)” można 
zwiedzać w Oranżerii Muzeum Pałacu 
w Wilanowie do 15 września br., 
w godz. 10.00-18.00.

SKARBY PRYMASA

Wystawie „Święto Baroku. Sztuka w służbie 
prymasa Michała Stefana Radziejowskie

go (1645-1705)”, czynnej do 15 września br. 
w Muzeum Pałacu w Wilanowie towarzyszy 
obszerny katalog pod redakcją kuratora eks
pozycji Jerzego Żmudzińskiego, zaprojekto
wany graficznie przez Macieja Buszewicza.

W pierwszej części publikacji przybliżona 
została sylwetka kontrowersyjnego prymasa 
i opisana jego działalność polityczna, będąca 
wynikiem zajmowanej ważnej pozycji w hierar
chii kościelnej.

W Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie 
zgromadzono ponad 200 eksponatów, które 
łączą się z prymasem Radziejowskim - hojnym 
mecenasem, obdarzonym świetnym gustem 
i doskonale znającym się na sztuce. Ekspo
naty pochodzą przede wszystkim z kościołów, 
a także muzeów polskich i zagranicznych.

Druga część katalogu, w której opisano 
najważniejsze obiekty, pozwala na dokładne 
obejrzenie wystawy. Tytuły rozdziałów wyzna
czają porządek zwiedzania. Najpierw pozna- 
jemy więc „Związki rodzinne" - malowany na 
płótnie portret Michała Stefana Radziejowskie
go z około 1796-1801 r. (nieznanego autora), 
miedzioryt Jeremiasa Falcka z 1652 r. przed
stawiający Hieronima Radziejowskiego (ojca 
prymasa), oraz obrazy olejne z około 1690 r. 
„Król Jan III Sobieski z synem Jakubem" 
i „Królowa Maria Kazimiera Sobieska z córką 
Teresą Kunegundą" namalowane przez Jerze
go Eleutera Szymonowicza Siemiginowskiego. 
Losy przedstawionych tu postaci byty w różny 
sposób powiązane z prymasem.

W rozdziale - „Między Kościołem a pań
stwem" zamieszczono reprodukcje obrazów: 
„Bitwa pod Chocimiem" (Jan van Huchten- 
burgh, koniec XVII w.; bitwa utorowała drogę 
do tronu krewnemu Radziejowskiego Janowi 
Sobieskiemu), „Uczta w Jaworowie" (Frans 
Geffels, ok. 1685 r.; na obrazie przedstawio
no Radziejowskiego ucztującego w pobliżu 
Jana III Sobieskiego), „Procesja Bożego Cia
ła we Fromborku prowadzona przez biskupa 
Michała Stefana Radziejowskiego" (Georg 
Piper, ok. 1683-1685) oraz „Elekcja Augusta II 
w 1697 r.” (Martino Altomonte, 1697 r.; w cen
trum obrazu widać Radziejowskiego, który 
jako interreks przewodniczył obradom).

„Rękopisy i książki” - to reprodukcje doku
mentów podpisanych przez Radziejowskiego 
i opatrzonych jego pieczęcią (m.in. odnowienia 
przywilejów nadanych wsiom, listy urzędowe, 
a także manifesty o charakterze politycznym) 
oraz podarowanych przez niego ksiąg (np. 
antyfonarz z 1623 r. przekazany do kolegiaty 
łowickiej).

W katalogu opublikowano 12 „Portretów 
malarskich” przedstawiających Radziejow
skiego, w większości wykonanych przez ma
larzy nieznanych; wyjątkiem jest Franęois de la 
Croix, pracujący dla dworu Augusta II. Dwie re
produkcje portretów prymasa, namalowanych 
przez Croixa w 1702 r„ są prawie identyczne; 
jeden wypożyczono na wystawę z Nieborowa, 
drugi - z Drezna. 18 „Portretów graficznych", 
wykonanych w latach 1686-1853, stanowi do
pełnienie wizerunku prymasa.

Rozdział „Rezydencje i projekt mauzo
leum” obejmuje litografie katedry we From
borku i zamku biskupiego w Lidzbarku War

mińskim, akwarelę pałacu w Radziejowicach, 
miedzioryt zamku w Łowiczu, rysunek pałacu 
Radziejowskiego na Krakowskim Przedmieś
ciu w Warszawie. Ciekawostką są wykonane 
przez Tylmana z Gameren plany niezrealizo
wanego projektu mauzoleum prymasa, które 
miało powstać na terenie klasztoru karmelitów 
bosych w Warszawie. Oddzielnie przedstawio
ne zostały związane z osobą Radziejowskiego 
budowle w Łowiczu i Nieborowie.

Ozdobą katalogu są „Tkaniny i hafty" - haf
towane ornaty, kapy i szaty liturgiczne spro
wadzone z Włoch i Francji, makaty herbowe 
wykonane w warsztacie gdańskiego hafciarza 
Georga Alberta Langego w 1683 r. czy trzy wy
pożyczone na wystawę z katedry na Wawelu 
gobeliny z serii „Historia Jakuba”, pochodzące 
z brukselskiego warsztatu Jacoba van Zeune- 
na (ok. 1650 r.). W rozdziale „Srebro i złoto" 
możemy podziwiać dwie wykonane w Augs
burgu w 1600 r. 
srebrne flasze 
z zastawy stoło
wej Zygmunta III 
Wazy, prawdo
podobnie skra
dzione przez 
Hieronima Ra
dziejowskiego, 
ojca Stefa
na, w czasie 
szwedzkiego 
„potopu”. Na 
uwagę zasłu
guje też relikwiarz św. Andrzeja z XVII w., do 
którego złota figura świętego została przeka
zana w darze dla katedry fromborskiej przez 
Stefana Radziejowskiego.

W rozdziale „Apogeum" przedstawiono 
dzieła pochodzące z około 1700 r. - czasu 
największej aktywności fundatorskiej pry
masa. Znajduje się tu m.in. ołtarz z obrazem 
„Ukrzyżowanie"; pierwotnie przeznaczony byt 
do kaplicy Karola Boromeusza w fundowanym 
przez Radziejowskiego domu zgromadzenia 
misjonarzy w Łowiczu, obecnie znajduje się 
w kościele Przemienienia Pańskiego w Alek
sandrowie Kujawskim. Cennym eksponatem 
jest też komplet ołtarzowy - krucyfiks i pięć 
lichtarzy oraz popiersia św. św. Piotra i Pawła, 
wykonane w latach 1703-1705 przez paryskie
go złotnika Guillaume'a Jacoba.

Ostatni rozdział katalogu zatytułowany jest 
„Śmierć”. Zamieszczono tu pierwszą stronę 
testamentu prymasa (ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej) oraz fragment jego nagrobka, 
który znajduje się w warszawskim kościele Św. 
Krzyża - klęczącą drewnianą pozłacaną figurę 
zmarłego, wykonaną w latach 1719-1721 przez 
Bartłomieja Michała Bernatowicza. Prymas był 
głównym fundatorem kościoła, w którym znaj
duje się jego nagrobek, wspótfundatorem oł
tarza głównego i fundatorem ołtarza bocznego 
św. św. Felicissimy i Genowefy.

Opisujący we wstępie do publikacji życie 
prymasa Roman Kawecki uważa, że tak hojny 
mecenat mógł mieć w pewnym sensie wymiar 
ekspiacyjny i stanowić zadośćuczynienie za 
popełnione błędy. Trudno to ocenić, ale warto 
zobaczyć wilanowską wystawę. Katalog wy
stawy można nabyć (cena: 75 zł) w muzeal
nym sklepiku.
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„Opłakiwanie Chrystusa" 
z Brzezin

Piękny, drewniany koś
ciół św. Mikołaja biskupa 

w Brzezinach koło Ropczyc 
w woj. podkarpackim ufundo
wany został w drugiej poło
wie XV w. przez możny ród 
Rokoszów, pieczętujący się 
herbem Ostoja; herb ten odnaj- 

artysty zwanego Mistrzem 
z Nerezji z potowy XII w., czy też 
z kaplicy Scrovegnich w Padwie 
z początku XIV w. autorstwa 
Giotta di Bondone (1266- 
-1337). Polskie bardziej znane 
wyobrażenia - to „Opłakiwanie 
z Chomranic” z około 1440 r.

dujemy na pochodzącej praw
dopodobnie z 1497 r. kamien
nej chrzcielnicy umieszczonej 
w kościele przy tęczy W1501 r. 
kościół został konsekrowany. 
W północnym ramieniu dosta
wionego w latach trzydziestych 
ubiegłego wieku transeptu, na 
ołtarzu Matki Bożej Bolesnej 
(pochodzącymzXVIII w., autor
stwa Tomasza Szalickiego) 
znajduje się wysokiej klasy 
płaskorzeźba „Opłakiwanie 
Chrystusa", przypisywana war
sztatowi Wita Stwosza. Stanowi 
ona środkową część średnio
wiecznego tryptyku ołtarzowe
go. Skrzydła boczne, przed
stawiające prawdopodobnie 
sceny z życia patrona parafii 
- św. Mikołaja, nie zachowały 
się do naszych czasów.

Scena „Opłakiwanie Chry
stusa” nie jest ujmowa
na w przekazach biblijnych. 
Upowszechniła się dopiero 
w XIV w., jako efekt licznych 
w tamtych czasach misteriów 
pasyjnych. Przykłady bardziej 
znanych wyobrażeń tej sceny 
dostarczają choćby freski bi
zantyjskie z kościoła w Nerezji 
koto Skopje, anonimowego 

(obecnie w Muzeum Die
cezjalnym w Tarnowie) oraz 
scena „Opłakiwania" na jed
nej z kwater monumentalnego 
dzieta Wita Stwosza w kościele 
Mariackim w Krakowie.

„Opłakiwanie Chrystusa", 
będące jednym z ostatnich eta
pów bolesnych przeżyć Matki 
Jezusa i jego najbliższych, 
różni się nieco od wyobrażeń 
znanych pod nazwą „Piety”. 
W scenie „Opłakiwania” 
Chrystus nie leży na kolanach 
zbolałej Matki, lecz wprost na 
ziemi. Głównymi bohaterami 
dramatu są Matka Jezusa i św. 
Jan. Często odnajdujemy też 
wśród uczestników sceny trzy 
Marie - Marię Kleofasową, 
Marię Salome oraz Marię 
Magdalenę; są one ukazywa
ne w sztuce także jako „Trzy 
Marie u Grobu Chrystusa”. 
Spotykamy również w omawia
nej scenie Józefa z Arymatei 
(zwykle podtrzymującego 
zmarłego Jezusa), a czasem 
też Nikodema.

„Opłakiwanie” z podkarpa
ckich Brzezin - wyrzeźbiony 
w drewnie lipowym polichro
mowany relief o wymiarach
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1. Kościół św. Mikołaja w Brzezinach

2. Płaskorzeźba „Opłakiwanie 
Chrystusa”

(zdjęcia: Arkadiusz Bednarczyk)

87 x 95 x 35 cm - stanowi 
część, jak już wspomniano, 
skrzydłowej nastawy ołtarzo
wej. Retabulum ustawione 
było zapewne w prezbiterium 
drewnianego kościoła jako 
część ołtarza głównego. Być 
może środkowa scena, która 
zachowała się do naszych cza
sów, pozostawała zamknię
ta przez większą część roku 
i otwierano ją tylko w okresie 
Wielkiego Postu. Na bocznych 
skrzydłach ołtarza umieszczo
no natomiast historię życia 
św. Mikołaja, patrona tutejszej 
świątyni. Na podstawie prze
prowadzonej przez Wojciecha 
Marcinkowskiego kwerendy 
archiwalnej z dużą dozą pew
ności można przyjąć, że tryptyk 
od początku byt przeznaczo
ny do kościoła w Brzezinach. 
Musiat być zatem gotowy 
przed datą konsekracji świątyni 
w 1501 r. Zapewne opiekujący 

się kościołem ród Rokoszów 
zamówił retabulum w jednym 
z krakowskich warsztatów 
rzeźbiarskich.

Ciało umęczonego Jezusa 
leży na rozpostartym na ziemi 
całunie. Klęczący z lewej stro
ny Józef z Arymatei (przez 
niektórych odczytywany jako 
Nikodem, członek Sanhedrynu 
biorący w obronę Jezusa i który 
po śmierci wraz z Józefem 
Arymatejskim zorganizował 
mu pochówek) podtrzymuje 
skatowane ciało. Głowę Syna 
podpiera pełna boleści Matka, 
unosząc jednocześnie jego 
bezwładną rękę. Stojący za 
Marią św. Jan w rozwianym 
płaszczu, udrapowanym cha
rakterystycznie dla twórczości 
mistrza Stwosza, zdaje się 
wspierać rozpaczającą kobie
tę. U stóp martwego Jezusa 
klęczy Maria Magdalena 
z naczyniem na wonności, 
ocierając skrawkiem płaszcza 
uronioną łzę. Nad Józefem 
z Arymatei widoczne są dwie 
inne niewiasty, uważane za 
kolejne dwie Marie - Salome 
i Kleofasową, przy czym jedną 
z postaci niewieścich, znajdu

jącą się na skraju płaskorzeź
by, próbowano przedstawiać, 
zwłaszcza w pobożności ludo
wej, jako „Obojętność", widać 
bowiem wyraźnie, jak odwra
ca ona głowę od tej bolesnej 
sceny, zdając się nie uczest
niczyć w całym wydarzeniu. 
Teza ta nie znajduje jednak 
powszechnej aprobaty wśród 
specjalistów i sprzeczna jest 
z ikonografią chrześcijańską.

Na początku XVI w. powsta
ło w Krakowie kilka zespołów 
rzeźbiarskich, które wzorowa
ły się na twórczości mistrza 
z Norymbergi. Anonimowy 
autor „Opłakiwania" z Brzezin 
opierał się prawdopodobnie na 
rycinie Wita Stwosza, pocho
dzącej z początku XVI w., na 
której Matka Jezusa występuje 
ze św. Janem okrytym płasz
czem z charakterystycznym dla 
brzezińskiego „Opłakiwania" 
ukształtowaniem fałd; obecnie 
rycina ta znajduje się w zbio
rach Staatliche Graphische 
Sammlung w Monachium.

Wymieniona rycina była 
także podstawą przypisywa
nego Stanisławowi Stwoszowi, 
synowi mistrza, „Tryptyku 

Męki Pańskiej”, pochodzące
go z pierwszego pięciolecia 
XVI w., ufundowanego zapew
ne przez królową Elżbietę 
Rakuszankę. Tryptyk, mający 
upamiętniać Jana Olbrachta 
- zmarłego syna fundatorki, 
ukazuje króla w scenie środ
kowej, gdzie polecany jest 
przez biskupa krakowskiego 
Stanisława Chrystusowi. Jed
na z bocznych kwater trypty
ku przedstawia właśnie scenę 
„Opłakiwania”, wzorowaną na 
rycinie mistrza z Norymbergi. 
Tryptyk pierwotnie ustawiony 
byt w kaplicy Bożego Ciała 
na Wawelu, w XVIII w. prze
niesiony został do kościoła 
parafialnego w Rudawie. Po 
konserwacji, przeprowadzo
nej w latach osiemdziesią
tych XIX w. staraniem księcia 
Władysława Czartoryskiego, 
szafę ze skrzydłami umiesz
czono w kaplicy Czartorys
kich na Wawelu. Postać Józe
fa z Arymatei oraz gestykula
cja Marii Magdaleny z kwa
tery reliefu przedstawiającej 
„Opłakiwanie” wykazują podo
bieństwo do „Opłakiwania” 
z Brzezin. Niektórzy uważają, 
że to relief z Brzezin wyka
zuje zależność od sceny 
„Opłakiwania" z tryptyku 
Olbrachta z katedry wawel
skiej.

Niewątpliwie cechą cha
rakterystyczną „Opłakiwania” 
z kościoła w Brzezinach - jak 
już zauważono wyżej - jest 
rozwiany płaszcz apostoła 
Jana, podobnie ukazany na 
rycinie przez Wita Stwosza. 
Podobne cechy twarzy i fryzu
ry św. Jana odnaleźć można 
także na ołtarzu w kościele 
Mariackim. Inspiracji dla auto
ra brzezińskiego „Opłakiwania” 
należy też szukać - jak zauwa
ża Wojciech Marcinkowski 
(W. Marcinkowski, Ze studiów 
nad późnogotycką grupą 
Opłakiwania Chrystusa w koś
ciele parafialnym w Brzezinach, 
Ropczyce 2001, ss. 191 -201) - 
w twórczości innych artystów, 
poza kręgiem Stwosza, sięga
jąc wstecz nawet do początku 
XV w., np. we francusko-fla- 
mandzkim malarstwie minia
turowym.

Ostatnio „Opłakiwanie 
Chrystusa” poddano zabie
gom konserwatorskim w la
tach 1999-2001.

Arkadiusz Bednarczyk
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Zabytki na znaczkach

Bohater trzech narodów
Ważnym wydarzeniem kultu

ralnym, naukowym i edu
kacyjnym, wiążącym się także 

z promocją naszego kraju poza 
jego granicami, byl Rok Polski 
w Izraelu, obchodzony tam od 
9 kwietnia ubiegłego roku nie
mal do końca kwietnia 2009 r. 
Program obchodów, obejmujący 
m.in. projekcje filmów, występy 
znanych polskich i izraelskich 

artystów, seminaria, warsztaty 
i konferencje naukowe, koordy
nowany byt przez Instytut Adama 
Mickiewicza w Warszawie, Am
basadę Rzeczypospolitej Polskiej 
w Tel Awiwie i Instytut Polski w Tel 
Awiwie. Końcowym akcentem 
tego przedsięwzięcia było wyda
nie przez Pocztę Polską i Pocztę 
Izraelską wspólnej emisji znacz
ka pocztowego, upamiętniają
cego postać pułkownika Berka 
Joselewicza (1764-1809) - bo

hatera trzech narodów: polskie
go, żydowskiego i francuskiego, 
uczestnika polskich zrywów na
rodowościowych.

Wybór tej postaci, jako sym
bolu wspólnej historii trzech 
narodów i bohaterskiej śmierci 
ich najlepszych synów, nie byt 
przypadkowy. W bieżącym roku 
obchodzimy bowiem dwusetną 
rocznicę śmierci pułkownika.

Berek Joselewicz urodził się 
w Kretyndze na Litwie. Podczas 
powstania kościuszkowskiego 
w 1794 r., z około pięciuset ochot
ników żydowskich zorganizował 
regiment kawalerii. Po upadku po
wstania wyemigrował do Włoch, 
gdzie jako „pułkownik, Rotmistrz 
Kawalerii Polskiej” zgłosił się 
do Legionów Polskich generała 
Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Kiedy utworzono Księstwo 
Warszawskie w 1807 r., pozostał 
w armii jako dowódca szwadronu 
w 5. Pułku Strzelców Konnych. 
Brat udział w wielu bitwach 
w kampanii napoleońskiej (m.in. 
pod Hohenlinden i Austerlitz). Za 
swoje zasługi został odznaczo
ny Krzyżem Kawalerskim Virtuti 
Militari i francuskim Orderem 
Legii Honorowej. Zginął 5 lub 
9 maja 1809 r. podczas walk 
z Austriakami pod Kockiem.

Obchody dwusetnej rocz
nicy śmierci pułkownika Berka 
Joselewicza pod Kockiem za

początkował w Polsce już 20 
kwietnia br. ambasador Francji 
Franęois Barry Delongchamps, 
organizując w siedzibie amba
sady w Warszawie konferencję 
naukową: „Berek Joselewicz: bo
jownik o wolność". Główne uro
czystości obchodów odbyty się 
5 maja w Kocku, gdzie znajduje 
się mogiła bohatera.

Na znaczku o nominale 3 zł, 
zaprojektowanym przez Ma
rzannę Dąbrowską i wydanym 
w postaci numerowanego blocz
ka z napisami po prawej stronie 
(nakład 400 tys. sztuk), przedsta
wiono znaczny fragment akwareli 
ukazującej Berka Joselewicza 
pod Kockiem, jadącego konno 
na czele swojego szwadronu - 
dzieło Juliusza Kossaka, nama
lowane w 1893 r. Podobną pracę 
autorstwa naszego mistrza akwa
reli sprzedano 19 marca 2000 r. 
na aukcji w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w Warszawie. Różni się 
ona jednak od tej, która posłużyła 
za wzór do znaczka pocztowego 
detalami, widocznymi na pierw
szym planie obu obrazów oraz 
w tle ujętych identycznie postaci 
jeźdźców. Inne też są wymiary 
porównywanych prac, odpowied
nio: 45,5 x 35 cm i 55 x 36,5 cm 
oraz miejsce sygnowania i dato
wania obrazu. Na akwareli z Agry 
znajduje się ono w lewym dolnym 
rogu: „Juliusz Kossak / 1893". 

Na oryginalnym dziele, według 
którego wykonano znaczek, 
jest taki sam napis, ale w pra
wym dolnym rogu (na znaczku 
jednak niewidoczny, ponieważ 
projektantka, poszukując dla 
miniaturowej wersji obrazu jego 
najatrakcyjniejszego fragmentu, 
zdecydowała się na „obcięcie” 
górnej i dolnej części akware
li). Artystka korzystała przy tym 
z dzieła znajdującego się w pry
watnej kolekcji smólskiej, w któ
rej, obok portretu Joselewicza, 
znajdują się jeszcze trzy inne por
trety konne namalowane przez 
Juliusza Kossaka: Stanisława 
Żółkiewskiego, Bohdana 
Chmielnickiego i oficera rosyj
skiego dragonów. Reprodukcję 
akwareli w całości można zoba
czyć w wydanym niedawno 
albumie Stefanii Krzysztofowicz- 
-Kozakowskiej Kolekcja smólska 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 
7, 2009 r, ss. 11-15).

Emisji znaczka towarzyszyło 
wydanie koperty Pierwszego Dnia 
Obiegu (FDC), na której umiesz
czono krótką notkę biograficz
ną Berka Joselewicza. Ponadto 
w dniu wydania - 22 kwietnia 
2009 r. - w Urzędzie Pocztowym 
Warszawa 1 stosowano okolicz
nościowy datownik. Uroczysta 
prezentacja znaczka w Polsce 
odbyła się 5 maja br. na Zamku 
Królewskim w Warszawie. (WJP)

Spotkanie z książką
MAŁOPOLSKIE DREWNIANE KOŚCIOŁY

Nakładem Dolnośląskiego Wydawnictwa Edukacyjnego we Wrocławiu 
ukazała się w 2008 r. książka Małgorzaty Bajon-Romańskiej Jak 
budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Matopolsce. Publikacja 

powstała na podstawie doktoratu nagrodzonego w 2007 r. w konkursie 
Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie 
dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Autorka zaczyna książkę od przedstawienia stanu badań nad zabyt
kowymi konstrukcjami drewnianymi w Polsce oraz prześledzenia rozwoju 
stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych od czasów najdawniejszych do 
późnego średniowiecza. W kolejnych rozdziałach opisuje 32 piętnasto- 
i szesnastowieczne kościoły drewniane zachowane w południowo-wschod
niej Polsce, przeprowadzone w nich badania dendrochrono- 
logiczne oraz gatunki drewna, stosowane przy ich budowie. 
Poznajemy rozwiązania ciesielskie stosowane w przedstawio
nych świątyniach, w tym m.in. rodzaje podwalin, ścian, otwo
rów drzwiowych i okiennych, naw, więźby dachowej.

Trzon książki stanowią opracowane przez autorkę tzw. 
karty kościołów, służące odtworzeniu stanu pierwotnego, tzn. 
z czasów ich budowy. Karty zawierają rysunki i opisy kon
strukcji poszczególnych świątyń przedstawionych w porząd
ku alfabetycznym, od kościoła w Binarowej do świątyni 
w Zborówku. W kartach zawarte są ponadto informacje 
o wezwaniu danego kościoła, dacie budowy i ważniejszych 
remontach, gatunku drewna, z którego wykonano kościół, 
grubości belek zrębowych, narożach, kącie nachylenia połaci 

dachowych, oraz uwagi dotyczące budowy kościoła, świadczące o orygi
nalności jego elementów konstrukcyjnych.

Ciekawy jest też rozdział zawierający analizę typowej dla przedstawio
nych obiektów konstrukcji dachowej, przeprowadzoną z wykorzystaniem 
współczesnych metod projektowania na przykładzie kościoła w Bliznem. 
Autorka posłużyła się w tej pracy programem komputerowym, stanowią
cym narzędzie pozwalające na najbardziej szczegółowe badania. W kon
kluzji Małgorzata Bajon-Romańska stwierdza, że budowle średniowieczne 
nie były ekonomiczne, ale też i nie prymitywne. „Kunszt średniowiecznych 
cieśli posługujących się prostymi narzędziami, przede wszystkim siekierą, 
toporem, byłby trudny, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwy do powtó
rzenia przez współczesnych rzemieślników". Autorka przedstawia też uwagi 

dotyczące przyszłych badań wykonywanych w użytkowanym 
kościele, w trakcie remontów, oraz analiz statyczno-wytrzy- 
malościowych.

Książka ilustrowana jest zdjęciami i rysunkami, wyko
nanymi przede wszystkim przez autorkę, zawiera też słow
nik historycznych terminów architektoniczno-budowlanych. 
Skierowana jest do czytelnika zainteresowanego tematem, 
przygotowanego do odbioru naukowych rozważań. Można ją 
nabyć w siedzibie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 
(e-mail: info@skz.pl); nakład u wydawcy, Dolnośląskiego 
Wydawnictwa Edukacyjnego (53-204 Wroclaw, ul. Ojca 
Beyzyma 20 B, e-mail: biuro@dwe.wroc.pl) już się wyczerpał, 
ale książka w cenie 49 zl ma zostać wznowiona.
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Arkady Kubickiego
Po czternastu latach zma

gań remontowych Arkady 
Kubickiego - budowla usytuo

wana na skarpie od wschod
niej strony Zamku Królewskiego 
w Warszawie i integralnie 
z zamkiem związana - udostęp
nione zostały do zwiedzania. 
Podczas uroczystości oficjalne
go otwarcia Arkad w kwietniu 
br. prof. Andrzej Rottermund, 
dyrektor warszawskiego Zamku 
Królewskiego, m.in. powiedział: 

przekształcenie warszawskie
go zamku. Zamierzenia tego 
nie udało się jednak zrealizo
wać. Z dużą determinacją 
powrócono do niego w dobie 
Królestwa Kongresowego, kiedy 
to zamek miał być rezydencją 
cara i króla Polski oraz siedzibą 
Sejmu. W tym celu w 1817 r. 
zorganizowany został konkurs 
na przebudowę zamku, w wyni
ku którego do realizacji przy
jęto projekt architekta Jakuba

na na wbitych w ziemię palach, 
łączyła górny ogród zamko
wy z dolnym, kryjąc biegnącą 
wzdłuż skarpy publiczną ulicę, 
której poziom wyznaczony został 
na wysokości fali powodziowej 
z 1816 r.

Po klęsce powstania listo
padowego zamek stracił swój 
dotychczasowy status - prze
stał pełnić funkcję rezydencji 
królewskiej i miejsca zgroma
dzeń sejmowych. Arkady zajął

ekspertyzy techniczne i przegląd 
obiektu wykonano na przełomie 
1993 i 1994 r. Prace budowlane 
i wzmacnianie skarpy rozpoczę
to w 1995 r. Płynność ich prze
biegu co pewien czas zakłóca
ły kłopoty finansowe, ale finał 
uwieńczony został sukcesem - 
1 kwietnia mieszkańcy Warszawy 
i odwiedzający stolicę goście 
mogli obejrzeć wybitne dzieło 
Jakuba Kubickiego, wzbogaco
ne twórczą inwencją wspótczes-

1. Oficyna Tarasowa widoczna na obrazie Bernarda 
Bellotta zw. Canaletto „Widok Warszawy od strony 
Pragi” (fragment), 1770 r. (w zbiorach Zamku 
Królewskiego w Warszawie

2. Arkady na litografii Carla Wilhelma Ullricha, „Zamek 
Królewski od strony Wisty”, ok. 1840 r. (w zbiorach 
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy)

3. Widok obecny fragmentu Arkad od strony „Pałacu 
pod Blachą”

„Przed czternastoma laty stanę
liśmy przed ogromnym wyzwa
niem. Zadaniem naszym było 
nie tylko odnowienie Arkad, ale 
przede wszystkim zabezpiecze
nie skarpy zamkowej, dawnych, 
ukrytych pod ziemią reliktów muru 
obronnego oraz zachowanie 
struktury budynku oficyny zamko
wej z połowy XV/// w.

Przypomnijmy, że od bar
dzo dawna usiłowano pokonać 
zagrożenia wynikające z usytu
owania zamku na skarpie, do 
której podnóża dochodził nurt 
Wisty. Budowano rozmaite ostro
gi i sztuczne nasypy. Na począt-

(1 - fot. Andrzej Ring i Bartosz Tropiło, 2 - reprodukcja wg: 
Irena Tessaro-Kosimowa, .Warszawa w starych albumach’, 

Warszawa 1978, II. 22, 3 - fot. Jan Łoziński)

nego architekta - Stanisława 
Fiszera, bo to on właśnie jest 
autorem obecnej adaptacji wnę
trza Arkad.

Stanisław Fiszer podszedł 
do budowli Kubickiego z wiel
kim pietyzmem. Każdy zapro
jektowany nowy detal podpo-

ku XVII w. stal tu mur długości 
160 cm, wzniesiony na wzór wło
skich fortyfikacji. Potem, w 1740 r. 
zbudowano ponad 200-metro- 
wy budynek magazynowy, tzw. 
Sklepy Dawne, którego kon
strukcja miała także wzmacniać 
skarpę. W latach 1765-1767 do 
Sklepów Dawnych dodano piętro 
i przekształcono je na budynek 
mieszkalny, tzw. Oficynę Tarasową 
lub Wielką. Piętro (Stancje Górne) 
przeznaczone zostało dla dwo
rzan, a parter (Stancje Dolne) dla 
służby dworskiej. Niestety, dwie 
duże powodzie - w 1813 i 1816 r. 
- spowodowały tak dotkliwe 
zniszczenia w Oficynie Tarasowej, 
że zdecydowano o jej rozbiórce.

Już wcześniej, zaraz po 
wstąpieniu na tron Stanisława 
Augusta w 1764 r., planowa
no zakrojone na wielką skalę 

Kubickiego, generalnego inten
denta budowli królewskich przy 
Komisji Nadzoru Budowli Korony. 
Częścią projektu były zbudowa
ne na miejscu Oficyny Tarasowej 
Arkady i tylko tę część udało się 
Kubickiemu zrealizować; na inne 
prace zabrakło w kasie Królestwa 
Kongresowego funduszy.

Była to parterowa budow
la długości 195 m i szerokości 
9,5 m, złożona z siedmiu ażu
rowych arkad. Na środku, od 
strony wschodniej umieszczono 
monumentalne schody, pro
wadzące na taras, na którym 
posadzono drzewa oraz krzewy 
ozdobne. Taras, o powierzchni 
195 x 24 cm, stanowił obszerne 
miejsce spacerowe z widokiem 
na Wisłę i prawobrzeżną część 
Warszawy. Zaprojektowana przez 
Kubickiego budowla, ustawio

Pułk Zbiorowo-Liniowy Kozaków 
Kubańskich, zamurowano otwar
tą przestrzeń arkad i w powstałej 
w ten sposób zamkniętej budow
li urządzono stajnię i koszary. 
W 1918 r„ po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości Arkady 
nadal byty użytkowane przez 
wojsko; stacjonowała tu przy
boczna straż prezydenta. Drugą 
wojnę światową budowla prze
trwała bez zniszczeń i aż do lat 
osiemdziesiątych XX w. ponow
nie służyła wojsku.

Zamek Królewski odzyskał 
Arkady dopiero na początku lat 
dziewięćdziesiątych; pierwsze 

rządkowa! architekturze Arkad, 
ale jednocześnie każda klamka, 
balustrada czy portal jest samo
dzielnym twórczym dziełem. 
Najdrobniejszy nowy szczegół 
wykonany został z niezwykłą 
starannością i mistrzostwem. 
Zdjęcia Arkad Kubickiego 
w nowej adaptacji autorstwa 
Stanisława Fiszera zamieszczo
ne są na s. IV okładki.

Główną funkcją odbudo
wanych Arkad ma być obsługa 
ruchu turystycznego (wejście do 
zamku, bary), mają się tu także 
odbywać koncerty, spektakle, 
wystawy. 

Arkady Kubickiego - Zamek Królewski w Warszawie, zwiedzanie 
poniedzialek-sobota w godz. 10.00-18.00, niedziela w godz. 
11.00-18.00.
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Fortepian
z wytwórni Teodora Bettinga

Jednym z najnowszych 
nabytków Muzeum Historii 
Przemyślu w Opatówku (woj. 

wielkopolskie) jest fortepian 
skrzydłowy, pochodzący z fabry
ki Teodora Bettinga w Kaliszu. 
Muzeum to, które poszczycić 
się może cenną kolekcją zabyt
kowych fortepianów i pianin, 
głównie polskiej proweniencji, 
dotychczas nie posiadało for
tepianu tej firmy. Od lat w jego 

w Emmerich w Niemczech. 
Praktykował i pracował następ
nie m.in. w Lipsku w wytwórni 
Bluthnera, w 1858 r. w Legnicy 
u Eduarda Seilera, prawdopo
dobnie także we Wrocławiu oraz 
w Petersburgu. W1855 r. Betting 
byt już wspólnikiem kaliskie
go fortepianmistrza Fryderyka 
Hintza (1809-1890), przypusz
czalnie współpracował też z teś
ciem Fryderykiem Glandtem

nia zyskała tytuł „nadwornej”. 
Znaczną część produkcji eks
portowano, przed pierwszą woj
ną światową głównie do Rosji. 
Zakład wykonywał też prace 
korektorskie, naprawy oraz stro
jenia. Po śmierci założyciela fir
mę prowadzili synowie, najpierw 
Rudolf, następnie Juliusz, który 
w 1921 r. przeniósł ją do Leszna. 
W latach międzywojennych war
tość rocznej produkcji docho-

1. Fortepian Bettinga 
w sali ekspozycyjnej 
Muzeum w Opatówku 
(w środku)

2. Pokrywa klawiatury 
z szyldem firmy

3. Fragment 
wnętrza instrumentu 
z ozdobnym reliefem 
w rozporze ramy
4. Cennik 
instrumentów 
Bettinga z 1937 r.

(zdjęcia: 1-3 
udostępnione przez 

Muzeum Historii 
Przemyślu w Opatówku; 

reprod. 4 - Krzysztof 
Rottermund)

Nowy nabytek muzeum 
w Opatówku - fortepian z kali
skiej fabryki Teodora Bettinga jest 
darem p. Marii Iwony Wiktorczyk 
z Warszawy. Zbudowany zo
stał około 1905 r., już przed 
drugą wojną światową znajdo
wał się w stolicy i służył mat
ce pani Wiktorczyk - Helenie 
Bonikowskiej-Zduńskiej, która 
była uczennicą legendarnej śpie
waczki Ady Sari. Instrument ma 
długość 183 cm, a więc zalicza 
się do tzw. fortepianów salono
wych. Jest czarno politurowa- 
ny, z korpusem obwiedzionym 
u dołu profilowaną listwą. Na 
wewnętrznej stronie pokrywy 
klawiatury znajduje się inkrusto
wany mosiądzem i macicą per
łową firmowy szyld z inskrypcją 
.Theodor Betting". Zaznaczmy, 
że firma Bettinga do czasów 
pierwszej wojny światowej uży
wała w nazwie przeważnie imie
nia Theodor, po wojnie natomiast 
już spolszczonego - Teodor. 
Fortepian ma okrągłe, toczone, 
profilowane i kanelowane nogi, 
zakończone rolkami. Boczki in
strumentu są ozdobnie rzeźbio
ne. Również zamek ma podobny 
wygląd, o charakterystycznych 
motywach roślinno-geometrycz- 
nych. Z wystroju zewnętrznego 
zwraca uwagę lira pedałowa 

zbiorach znajduje się natomiast 
piękne pianino Bettinga z neoro- 
kokowymi zdobieniami, datowa
ne na 1897 r. W przeciwieństwie 
do pianin, fortepiany zbudowane 
w tejże wytwórni spotyka się 
o wiele rzadziej. Dlatego nowy 
nabytek muzeum ma szczegól
ną wartość, mimo że jest instru
mentem „zaledwie" stuletnim.

Kaliski epizod rodu Bettingów 
zapoczątkował Teodor Gerard 
Betting (1827-1892), syn Piotra 
Bettinga (zm. przed 1853 r.), fa
brykanta instrumentów (fortepia
nów?) i Doroty Elżbiety z domu 
Schreven. Z budownictwem in
strumentów zapoznał się praw
dopodobnie w warsztacie ojca 

(ok. 1802 - po 1862 r.) z Kalisza, 
również budowniczym fortepia
nów. Zapewne powodem do 
związania się z Kaliszem stały 
się właśnie rodzinne koneksje 
(małżeństwo z córką Glandta). 
Niewykluczone też, że przejął 
on warsztat po teściu. W paź
dzierniku 1887 r. Betting założył 
w Kaliszu własną fabrykę for
tepianów, pianin i fisharmonii. 
W 1902 r. fabryka zatrudniała 31 
pracowników, a wartość produk
cji wynosiła około 43 tys. rubli. 
Instrumenty firmy nagrodzono 
złotymi medalami na wystawach 
w Paryżu (1905 r.), Antwerpii 
(1906 r.), Brukseli (1930 r.). 
W czasach carskich wytwór

dzila do 210 tys. zł, a firma mo
gła sobie pozwolić na otwarcie 
własnych składów fabrycznych 
w Poznaniu i Częstochowie. Od 
początku działalności do wybu
chu drugiej wojny światowej wy
produkowano łącznie około 18 
tys. instrumentów.

oraz złocona rama, w tylnej czę
ści ozdobiona odlewami o mo
tywach roślinnych. W przedniej 
części jej rozpory znajduje się 
wizerunek Apollina, trzymające
go w jednej ręce harfę, a w dru
giej wieniec laurowy. Również tu
taj widzimy nazwę firmy Bettinga
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T. BETTING i Ska
FABRYKA FORTEPIANÓW i PIANIN

LESZNO Wlkp.
1887 : 50 1937

CZĘSTOCHOWA 
ul. Panny Marii 61

ADRES TELEGRAFICZNY-. BETTING - LESZNO TELEFON 235

POZNAŃ 
ul. 27 Grudnia 10

Wszystkie instrumenty posiadajq klawiaturę 
z prawdziwej kości słoniowej Złotych

Fortepian gabinetowy mod. A. orzech kaukaski
mahoń polisander Długość 138 cm, szet. 152 cm, 
wysok. 99 cm. Klawiatura z kości słoniowej, 7' . oktaw 3,000,-

Fortepian gabinetowy mod. 8, czarny, dług. 138 
cm, szer. 152 cm, wysok. 99 cm. Klawiatuia z kości 
słoniowe), 7*,, oktaw . . . 2,700,-

Pianino koncertowe wysok 137 cm. szer. 161 cm, 
7' . okiaw. Klawiatura z kości słoniowej, moderator, 
czarno-politur., agroty i abstrakty . 2,200,-

Pianino półkoncertowe wysok. 131 cm, szer.
158 cm, 77, oktaw. Klawiatura z kości słoniowej 

czarno - politur.................. .......................................1,900,-

Pianino salonowe wysok 130 cm. szei 158 cm,
7 oktaw. Klawiatuia z kości słoniowej czarno • politur. 1,700,-

Pianino jubileuszowe wysok. 120 cm, 77, oktaw.
Klawiatura z kość słoniowe) czarno - politur. . . . 1,600,-

Pianino gabinetowe dqb, w dowolnych kolorach,
wysok. 120 cm, 7*/, oktaw. Klawiatura z kości słoń. . 1,350,-

Pianino „LILIPUT" wysok 112 cm, szer 150 cm,
7 oktaw. Klawiatura z kości słoń, czorno • politur. 1.200,-

Przedstawiciele we wszystkich większych miastach kraju

oraz często umieszczany przez 
wytwórnie fortepianów napis 
„TRADE MARK". Szyld firmy od
lany jest także w jeszcze jednym 
miejscu ramy żeliwnej. Z innych 
inskrypcji można było odnaleźć 
na instrumencie numer „2550", 

napisany ołówkiem na wewnętrz
nej stronie listwy czołowej. Na 
jego podstawie oraz biorąc 
pod uwagę ogólne cechy kon
strukcyjne i zdobnicze, można 
było go w przybliżeniu datować. 
Klawiatura instrumentu wykłada

na jest kością słoniową i czarno 
barwionym drewnem (półtony). 
Fortepian ma konstrukcję krzy
żową, strojnicę opancerzoną, 
sztaby przyciskowe we wszyst
kich rejestrach (nie ma agraf), 
mechanizm angielski o podwój
nym działaniu, tłumiki górne do 
e3, młotki ofilcowane, naciąg 
1-2-3-strunny, zakres klawiatury 
A2-c5 (7 i 1/3 oktawy). Dwa pe
dały fortepianu (una corda i pod
nośnik tłumików) dopełnia trzeci 
rejestr w postaci moderatora 
(piano), uruchamiany dźwignią, 
znajdującą się na lewej przy
sadce klawiatury. Instrument, 
mimo że nie został poddany 
żadnym pracom renowacyj
nym i konserwatorskim, całkiem 
ładnie się prezentuje, wzbo
gacając ekspozycję muzeum 
w Opatówku.

Z działających w Polsce 
w okresie międzywojennym fa
bryk fortepianów tylko jedna 
z nich - Arnold Fibiger w Kaliszu 
- wznowiła po wojnie produkcję 
instrumentów, jako państwowy 
już zakład pod nazwą „Calisia". 
Innym tego typu przedsiębior
stwom, w tym także wytwórni 
Bettinga, nie udało się wznowić 
produkcji.

W kartotece ewidencyj
nej instrumentów muzycznych 
Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie odnotowano kilka 
zachowanych instrumentów wy
budowanych w kaliskiej, a póź

niej działającej w Lesznie firmie 
Teodora Bettinga. Niedawno dołą
czył do nich nabytek z Opatówka. 
Dział Fortepianów tamtejszego 
Muzeum Historii Przemysłu posia
da m.in. instrumenty pochodzące 
z czołowych wytwórni Kalisza, 
a są to fortepiany i pianina na
stępujących firm: Jerzy (Georg) 
Lindemann, Fryderyk Hintz, 
Teodor Betting, Arnold Fibiger, 
Bracia K. i A. Fibiger. Jak dotych
czas nie udało się natrafić na in
strumenty innych kaliskich wytwór
ni: Fryderyka Glandta (w 1853 r. 
zbudował 12 fortepianów ma
honiowych), Karola Grunberga 
(w latach czterdziestych XIX w. 
produkował rocznie około 10 for
tepianów) oraz najstarszej - Jana 
Bogusława (Johanna Gottloba) 
Petery, który osiedlił się w Kaliszu 
w 1781 r., a po 1800 r. działał 
w Poznaniu, zajmując się głów
nie organmistrzostwem. Gdyby 
ktoś spotkał instrumenty sygno
wane tymi nazwiskami, prosimy 
o wiadomość.

Krzysztof Rottermund

Muzeum Historii Przemyślu 
w Opatówku (ul. Kościelna 1, 
woj. wielkopolskie, tel. 0-62 
761-80-54), czynne jest 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.30-15.00, w soboty 
- po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym, w niedziele - 
w godz. 11.00-16.00.

Spotkanie z książką
WARSZAWA NA STAREJ FOTOGRAFII

W 2008 r. wydana została przez Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych i Archiwum Państwowe m.st. Warszawy książka 

Małgorzaty Sikorskiej Warszawa na starej fotografii do 1915 roku.
Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej opisane zostało 

wynalezienie fotografii w latach trzydziestych XIX w., rozwój fotografii war
szawskiej oraz przedstawione sylwetki jej twórców: Karola Beyera, Jana 
Mieczkowskiego, Konrada Brandla, Maksymiliana Fajansa, Aleksandra 
Karoliego. Uzupełnieniem rozdziału są reprodukcje znaków firmowych 
i reklam zakładów fotograficznych zakładanych przez pionierów war
szawskiej fotografii.

Kolejna część-to opowieść o trakcie królewskim-ciągu komunikacyj
nym wiodącym od Zamku Królewskiego przez Krakowskie Przedmieście, 
Nowy Świat, plac Trzech Krzyży do Ujazdowa. Fotografie 
z końca XIX i początku XX w. stanowią materiał ilustracyjny, 
pozwalający na prześledzenie zmian w topografii i archi
tekturze, jakie zaszły w tym czasie.

Oddzielny rozdział poświęcony został Osi Saskiej - naj
większej barokowej kompozycji urbanistycznej Warszawy. 
Poznajemy dzieje wchodzących w jej skład obiektów: placu 
Saskiego (i stojącego na nim pomnika „siedmiu gene
rałów" oraz cerkwi św. Aleksandra Newskiego), Pałacu 
Saskiego, Ogrodu Saskiego (z budynkiem Instytutu Wód 
Mineralnych, domkiem ogrodników, fontanną, kompasem, 
wodozbiorem i Teatrem Letnim). W końcowej części książki 
opisane zostało otoczenie Osi Saskiej: Pałac Bruhla, Pałac 
Kronenberga, Pałac Błękitny, Plac Żelaznej Bramy i Pałac 
Lubomirskich.

Autorka kończy opowieść o dawnej Warszawie w 1915 r., kiedy to 
radykalnie zmieniło się życie miasta. Po wycofaniu się władz carskich 
z Warszawy w wyniku klęsk poniesionych przez Rosję w pierwszej wojnie 
światowej rosyjskie szyldy i flagi zastąpione zostały niemieckimi. Dla 
Warszawy zaczęła się nowa epoka.

Książkę ilustruje 80 zdjęć i pocztówek o tematyce varsavianistycznej, 
pochodzących z warszawskich archiwów i muzeów. Dużo zdjęć trafiło 
do publikacji ze zbiorów prywatnych Tadeusza Falkowskiego, Zdzisława 
Marcinkowskiego, rodziny Korotyńskich i Waleriana Przyborowskiego 
(znajdują się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy) oraz z będą
cej w posiadaniu Instytutu Sztuki PAN kolekcji Henryka Poddębskiego 
i Kazimierza Stefańskiego.

Omawiana publikacja nie jest pierwszą poświęconą 
ilustracjom starej Warszawy. Warto tu wspomnieć choć
by opracowania Dobrostawa Kobielskiego, Warszawa 
na fotografiach z XIX wieku (Warszawa 1970), Krystyny 
Lejko i Joanny Niklewskiej, Warszawa na starej fotografii: 
1850-1914 (Warszawa 1984) czy Marka Kwiatkowskiego, 
Wspomnienie dawnej Warszawy. Warszawa i warszawiacy 
na starej fotografii z lat 1860-1914 (Warszawa 1993). Temat 
- frapujący choćby ze względu na dynamiczny do dziś 
rozwój stolicy, wpisany w jej historię - podejmie zapewne 
jeszcze wielu badaczy.

Czytelnicy zainteresowani kupnem książki (cena: 41 zt) 
mogą kontaktować się z wydawcą (www.archiwa.gov.pl, 
archiwum@warszawa.ap.gov.pl).
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Zabytki utracone

Kościół pokolegiacki w Wieluniu

W
e wczesnych godzinach rannych 1 września 1939 r. 
lotnictwo niemieckie przeprowadziło niespodziewa
ny nalot bombowy na bezbronny Wieluń. Później 
w ciągu dnia nastąpiły jeszcze dalsze trzy naloty. Większość 

zabudowy miasta legła w gruzach. Wielu zaskoczonych

Kościół pokolegiacki należał do najstarszych budowli 
zabytkowych Wielunia. Wybudowany został na początku 
XIV w. jako parafialny św. Michała Archanioła. Wkrótce 
jego ranga bardzo wzrosła, gdy w 1420 r. przeniesiono do 
niego kolegiatę Nawiedzenia NMP z pobliskiej Rudy. Status 
taki utrzymał przez cztery wieki i dopiero w 1824 r. stracił 
go i ponownie stał się świątynią famą. Na skutek licznych 
pożarów, zniszczeń wojennych i klęsk żywiołowych kościół 
wielokrotnie odbudowywano. W czasie ostatniego wielkie
go pożaru miasta w 1858 r. utracił kościół dachy i część 
sklepień. Podjęta później odbudowa nadała całości bardzo 
uproszczoną formę. Gotycki charakter świątyni uległ zatra
ceniu poprzez wprowadzenie spłaszczonych dachów, które 
wykonane zostały nawet nad dawnymi kopułowymi kaplica
mi przy prezbiterium. Pozbawione skarp ściany zewnętrzne 
stały się płaskie. Na wieży osadzony został neobarokowy 
hełm, a na kalenicy dachu nawy głównej - sygnatura 
o podobnym kształcie.

Trójnawowy kościół w Wieluniu miał układ bazylikowy. 
Od wschodu zamknięty był pięciobocznym, wydłużonym 
prezbiterium, od prawej strony znajdowała się zakrystia, 
a nad nią kapitularz. Na zakończeniu naw bocznych umiesz
czone byty kaplice rodów wieluńskich: po prawej stronie 
Radoszewskich, po lewej Olszowskich. Od zachodu, na osi 
nawy głównej wznosiła się kwadratowa w planie wieża, z obu 
jej boków stykały się niewielkie frontowe aneksy. W przeci
wieństwie do zbyt uproszczonej strony zewnętrznej, wnętrze 
kościoła zachowało wiele form gotyckich - ostrotukowo 
zamknięte przęsła międzynawowe oraz luk tęczowy, a także 
sklepienia krzyżowe w prezbiterium i nawach bocznych. 
Jedynie nawa główna podczas odbudowy przekryta została 
sklepieniem beczkowym. W trakcie prowadzonych robót 
remontowych w 1927 r. dokonano bardzo ciekawych odkryć. 
W przyziemiu wieży, od strony frontowej odkuty został dawny 
kamienny portal o formach przejściowych od romanizmu 
do gotyku. W ścianach natrafiono na ślady ostrolukowych 
otworów okiennych. Odsłonięto też zabytek jedyny w swoim 
rodzaju, tzw. kunę-średniowieczne narzędzie kary, utworzo-

mieszkańców zginęło lub było rannych, inni 
ratowali się ucieczką. Zbombardowane zosta
ły ważne obiekty miejskie: szpital, w którym 
przebywali chorzy, dawny zamek - siedziba 
starostwa, ratusz i Brama Krakowska, kościół 
pokolegiacki oraz synagoga.

Zabytkowy kościół pokolegiacki - najważ
niejsza świątynia miasta i ziemi wieluńskiej, 
usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie 
rynku, został znacznie uszkodzony. Zburzona 
była prawa nawa boczna, ale zasadnicza 
bryła łącznie z wieżą zachowała się. Stan taki 
kwalifikował obiekt do odbudowy. Decyzje 
władz okupacyjnych skreślały jednak jakiekol
wiek plany ratowania zniszczonego kościoła, 
został on bowiem przeznaczony do całkowi
tego wyburzenia. W 1940 r. całość wysadzo
no w powietrze, a potem dokonano rozbiórki 
do fundamentów.
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1. 2. Kościół pokolegiacki w Wieluniu, stan przed 
zniszczeniem (1) i w trakcie burzenia w 1940 r. (2)
3. Fundamenty kościoła i budynek dawnego kolegium 
pijarów
4. „Kuna” w krużganku dawnego klasztoru augustianów
5. „Zdjęcie z Krzyża”, początek XVI w.

ckiego, który uprzednio wywieziony byl do 
innego kościoła. W nowej nastawie ołtarzowej 
w prezbiterium, w centralnym polu znalazł się 
późnogotycki obraz „Zdjęcie z Krzyża", pocho
dzący z warsztatu wrocławskiego. Ściany nawy 
głównej udekorowano barokowymi obrazami 
z kaplicy Radoszewskich: „Wizja św. Teresy 
z Avilla” i „Grosz czynszowy”. Domniemanym 
twórcą pierwszego obrazu byl włoski malarz 
Giulio Cesare Procaccini. W XIX w., w cza
sie nieudolnej konserwacji dokonano obcięcia 

ne z trzech bloków kamiennych, z ostrotukowym otworem 
w środku, a w kruchcie kościoła pod wieżą odkryto freski 
z początku XIV w., ze scenami o tematyce maryjnej.

W bogato uposażanym w ciągu wieków wnętrzu kościoła 
zachowało się do ostatniej wojny wiele cennych elemen
tów wystroju. Z okresu baroku pochodził monumentalny 
ołtarz główny i osiem ołtarzy bocznych oraz wygięta belka 
tęczowa z krucyfiksem. W wyposażeniu znajdowały się 
również: ambona, chrzcielnica, stalle w prezbiterium, ława 
kolatorska, konfesjonały i feretrony. W kaplicy rodowej 
Radoszewskich byty renesansowe nagrobki fundatorów: 
Jerzego - podkomorzego wieluńskiego i Andrzeja - chorą
żego ziemi wieluńskiej oraz epitafium Marka - podkomorze
go i kasztelana wieluńskiego. W nastawach ołtarzowych i na 
ścianach kościoła znajdowało się wiele dziel malarskich, 
a wśród nich najbardziej wartościowe obrazy pochodzenia 
włoskiego. Rodzima twórczość reprezentowana była przez 
kolekcję portretów osobistości związanych z kolegiatą i zie
mią wieluńską, a także tak charakterystycznych w kształcie 
portretów trumiennych.

Z niezmiernie niegdyś bogatego skarbca kościelnego 
już w czasach przedwojennych zachowały się tylko nieliczne 
przedmioty kultu religijnego. Jednym z najbardziej cennych 
była wówczas srebrna figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
z datą „1510r.” Ten przekraczający granice lokalne zabytek, 
opisany szczegółowo przez prof. Juliana Pagaczewskiego 
w studium Madonna Wieluńska (Kraków 1928), zaginął, nie
stety, podczas ostatniej wojny. W podobny sposób utracona 
została bezpowrotnie polichromowana figura Madonny 
z Dzieciątkiem z potowy XV w. Po wojnie z dawnego skarbca 
udało się odzyskać tylko dwa późnogotyckie kielichy mszal
ne i osiemnastowieczną monstrancję.

Pomimo całkowitej destrukcji kościoła w czasie drugiej 
wojny światowej, w ciężkich warunkach okupacyjnych zdo
łano uratować pewne elementy wystroju i wyposażenia. Po 
zakończeniu wojny funkcję kościoła farnego przejął poau- 
gustiański kościół Bożego Ciała, który podniesiony został 
do godności kolegiaty poprzez reaktywowanie Kapituły 
Wieluńskiej w 1965 r. Znalazła się tu większość ocalałych 
reliktów z dawnej kolegiaty. W krużganku poklasztornym 
umieszczona została gotycka „kuna”, a w kościele - rene
sansowa chrzcielnica marmurowa z datą „7635 r. ” \N ramach 
prac renowacyjnych prowadzonych w 1947 r. zainstalowano 
prospekt organowy pochodzący też z kościoła pokolegia-

ptótna na obrzeżach obrazu, co spowodowało zniekształce
nie całości kompozycji. Przechowywany w trudnych warun
kach w czasie okupacji doznał obraz dalszych uszkodzeń. 
W tym stanie rzeczy gruntowne prace konserwatorskie
stały się niezbędne - w 1965 r. 
przeprowadzono je w Pracowni 
Malarstwa PKZ w Warszawie. 
„Grosz czynszowy” jest darem 
kasztelana wieluńskiego Jerze
go Radoszewskiego - dyplo
maty, wykształconego na uni
wersytecie bolońskim. Według 
Zbigniewa Cieklińskiego (Obraz 
św. Teresy z kolegiaty wieluń
skiej i jego domniemany twórca, 
„Biuletyn Historii Sztuki", nr 2, 
1968, s. 245) obraz namalowany 
został przez weneckiego mala
rza, znanego jako Girolamo di 
Tiziano - ucznia, a później jed
nego z bliskich współpracowni
ków mistrza Tycjana. W Galerii 
Drezdeńskiej znajduje się staw
ny obraz Tycjana o tej samej 
tematyce i pod tą samą nazwą 
„Grosz czynszowy". Niestety, 
nie udało się odzyskać zagi
nionego podczas wojny wlo-
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Wyniki badań pozwoliły na ustalenie sukce
sywnych faz budowy świątyni. Początkowo 
byt to kościót jednonawowy z prostokątnym 
prezbiterium od wschodu i kwadratową wieżą 
od zachodu. Później prezbiterium zostało 
powiększone poprzez wydłużenie. W następ
nej fazie dokonano rozbudowy polegającej na 
poszerzeniu prezbiterium i przekształceniu go 

6. Giulio Cesare 
Procaccini (?), „Wizja 
św. Teresy z Avilla”, 
XVII w.
7. Girolamo di Tiziano, 
„Grosz czynszowy”, 
XVI w.
8. Tryptyk z okoio 
1450 r., obecnie
w kościele św. Witalisa 
we Włocławku

(zdjęcia: 3-8 - Stanisław 
Grzeiachowski)

w trójboczne ze skarpami. Dobudowano raw
skiego osiemnastowiecznego obrazu „Chrystus w grobie". 
Zachowane dzieła portretowe z kolegiaty przechowywane 
są na plebanii kościoła oraz w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 
Inne jeszcze zabytki z fary trafiły po wojnie do popijarskie- 
go kościoła św. Józefa. Są to głównie dzieła rzeźbiarskie, 
takie jak: kamienne kartusze herbowe, tablice nagrob
ne, krucyfiks z potowy XVI w., gotyckie rzeźby Chrystusa 
Zmartwychwstałego i nieznanego świętego. W 1940 r., przed 
zburzeniem fary wymontowano zegar z wieży kościelnej 
i zainstalowano go na wieży ratuszowej.

Wybitnym dziełem sztuki związanym z początkami kole
giaty jest gotycki tryptyk z około 1450 r., później w niedługim 
czasie z niewiadomych przyczyn przeniesiony do kościoła 
w Wielgomłynach. W 1918 r. ołtarz znalazł się w Muzeum 
Diecezjalnym we Włocławku. Po wykonaniu konserwacji, 
w 1933 r. ustawiony został w prezbiterium seminaryjnego 
kościoła św. Witalisa we Włocławku. W części środkowej 
tryptyku znajduje się scena Koronacji NMR poniżej osiem 
postaci świętych, a w skrzydłach bocznych cztery sceny: 
w lewym u góry „Niesienie Krzyża”, u dołu „św. Marcin”, 
w prawym u góry „Ukrzyżowanie”, u dołu „św. Jerzy walczą
cy ze smokiem”.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej na terenie zbu
rzonego kościoła urządzono skwer. W 1989 r. zostały podję
te w tym miejscu badania archeologiczno-architektoniczne. 
Jednym z celów tych prac było odtworzenie rozplanowa
nia obiektu dla realizacji ukazania zarysu fundamentów.

nież nawy boczne, o niejednakowej szerokości i ze ścianami 
z odmiennych materiałów - prawa szersza kamienna i lewa 
węższa ceglana. Realizacja trójnawowego kościoła związana 
była z wyburzeniem ścian bocznych dotychczasowej nawy 
i wprowadzeniem filarów międzynawowych. Do południowej 
ściany prezbiterium przybudowano zakrystię. Wszystkie 
te działania budowlane prowadzone byty od około 1420 r. 
po XVI w. Dwie kaplice kopułowe wzniesione zostały już 
w XVII w., najpierw po prawej stronie - rodziny Radoszew- 
skich, później po lewej stronie - rodziny Olszowskich. 
W XVIII w. z obu stron wieży dobudowano wąskie aneksy, słu
żące jako kruchty wejściowe. W czasie prac archeologicznych 
zbadano pozostałości krypt grobowych, odnaleziono frag
menty detali z kaplicy Radoszewskich, części płyty nagrobnej 
Hieronima Kaweckiego z 1629 r. oraz relikty naczyń, tkanin, 
przedmiotów metalowych, monety i dewocjonalia. Zabytki te 
przekazane zostały Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

W latach 1988-1991 przeprowadzono prace związane 
z zabezpieczeniem i nadbudową fundamentów kościoła. 
W tej formie wraz z tablicą pamiątkową i krzyżem stały się 
one odtąd pomnikiem zburzonej świątyni. W ciągu wieków 
była ona zawsze najważniejszym obiektem Starego Miasta, 
dominującym nad całością tego tak dobrze zachowane
go średniowiecznego układu urbanistycznego. Brak tego 
monumentalnego obiektu odczuwalny jest do dziś.

Stanisław Grzelachowski
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Szanowni Państwo!

Jolanta Gumula
Kierownik Sekcji Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie

Czytając na tamach „Spotkań z Zabytkami" o działaniach 
polskich placówek kulturalnych na rzecz środowisk niepeł
nosprawnych, cieszy fakt, że temat ten staje się wreszcie 
coraz bardziej popularny. Powoli polskie muzea podążają 
w ślady nowoczesnych światowych placówek, dla których 
tego rodzaju działania są standardem. Zintegrowane progra
my, zawierające znane i sprawdzone elementy rozwiązań dla 
osób dotkniętych różnymi dysfunkcjami, stanowią minimum, 
jakie powinniśmy zapewnić narażonym na wykluczenie. 
Muzeum Narodowe w Krakowie od dawna prowadzi zajęcia 
dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, najczę
ściej ruchowej, wzrokowej, słuchowej i umysłowej, ale także 
innymi, takimi, jak choroby psychiczne, porażenia mózgowe 
czy patologie społeczne.

Jednym z takich działań, realizowanym w ramach konty
nuacji zakończonego przez nas w 2008 r. projektu „Zobaczyć 
Niewidzialne", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, jest program skierowany do 
osób niewidomych. Muzeum Narodowe w Krakowie posia
da aż dziesięć Oddziałów, 
w związku z tym udogod
nienia dla osób z dysfunk
cją wzroku wprowadzali
śmy stopniowo, zaczyna
jąc od Gmachu Głównego 
i Pałacu biskupa Erazma 
Ciołka. Współpracowali 
z nami sami beneficjenci 
i specjaliści zajmujący się zawodowo pracą z osobami nie
widomymi, m.in. z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych i Niedowidzących z Krakowa. Staraliśmy 
się odpowiadać na ich sugestie, potrzeby, opinie. Działania 
nasze objęty wprowadzenie znanych w świecie podstawo
wych udogodnień i rozwiązań dla osób niewidomych.

Pierwszą sprawą, od jakiej wyszliśmy, było postawienie 
na zmysł stanowiący dostępną niewidomym formę poznania, 
czyli DOTYK. Do tej pory mogli pod opieką przewodników 
dotykać przeznaczonych do tego celu dzieł, tym razem 
chcieliśmy jednak umożliwić to także zwiedzającym indy
widualnie. Z kolekcji rzeźb prezentowanych w Galerii Sztuki 
Polskiej XX wieku i Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wieku, 
wybraliśmy te, które można poznawać dotykiem, badając 
fakturę brył młodopolskich czy kubiczność tych pochodzą
cych z 20-lecia międzywojennego. Z magazynów, w których 
przechowywane są rzeźby, wybraliśmy dziesięć, aranżując 
ścieżkę zwiedzania dla osób niewidzących i niedowidzących 
w Pałacu biskupa Erazma Ciotka. Wszystkie te eksponaty 
zostały opisane językiem Braille'a na specjalnych tablicz
kach. Podobnie - na tabliczkach - została brajlem scha
rakteryzowana specyfika kolekcji każdej z sal Galerii Sztuki 
Polskiej XX wieku, Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wieku i Sztuki 
Cerkiewnej Dawnej Rzeczpospolitej. Celem naszym było 
także udostępnienie osobom niewidomym arcydzieł rzeźby 
gotyckiej. Ze względów konserwatorskich nie można ich 
dotykać, dlatego wykonaliśmy kopie „Madonny z Krużlowej" 
i „Madonny z Dzieciątkiem" z Grybowa. Przygotowane zosta
ły także repliki przykładów dawnego rzemiosła artystyczne
go oraz zbroi, m.in. husarskiej, przeznaczonej do dotykania 
i przymierzania. Trzem wymienionym wyżej galeriom towa
rzyszą przewodniki pisane brajlem. Dotknięci dysfunkcją 
wzroku mogą także korzystać z przygotowanych dla nich 
cykli warsztatów. Niektóre z nich obejmują historię obyczajo
wości i kultury materialnej, inne - jak „Odyseja sztuki" - bazu
ją na sensualnej, zmysłowej formie poznania sztuki XX w.

Tworzenie oferty ułatwiającej osobom niepełnosprawnym 
poznanie zbiorów muzeów i czynne uczestniczenie w życiu 
kulturalnym jest naszym obowiązkiem. Wymiana doświad
czeń i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami może prowadzić 
do coraz lepszych rozwiązań, a co najważniejsze - popula
ryzacji tego ważkiego tematu.

Uprzejmie informujemy, że anonsowana w nr. 7,2009 książ
ka Henryki llgiewicz Societates Academicae Vilnenses. 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907-1939) i jego 
poprzednicy - podobnie jak inne pozycje wydawane 
przez Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jest do nabycia bezpo
średnio w tym Departamencie (tel. 022 42-10-569); jej cena 
wynosi 33 zt.

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:

Książnica Pomorska w Szczecinie - Małgorzata Wróblewska Markiewicz, Pas kontuszowy - recepcja formy, 
recepcja mitu, katalog wystawy, wyd. Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 2008

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

Daniel Górecki z Lodzi -O zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, pod red. Tadeusza Rudkowskiego, 
wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

Marta Kloss z Warszawy - W Przemyślu kiedyś.... informator Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Oddział 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2006

Antoni Kirga z Nowej Soli - Urszula Olbromska, Marta Trojanowska, Muzyka dzwonów, magia fajki..., 
informator Muzeum Dzwonów i Fajek, Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2004

Ponadto wyżej wymienione osoby 
i instytucje otrzymują suplement 
do albumu Marszalek Piłsudski 
w obronie Polski i Europy, pt. Wołomin 
w obronie Polski i Europy, wyd. Urząd 
Miejski w Wołominie

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warszawa, ul. Agrykoli 1, przyjmuje pre
numeratę na II półrocze (42 zt) lub IV kwartał (21 zł) 2009 r. Wpłat należy dokonywać 
na numer konta: 90 1240 6175 1111 0000 4563 2608. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa.
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”.

SPRZEDAŻ
Aktualne numery miesięcznika w cenie 7 zł są w sprzedaży w kioskach RUCHU, 
KOLPORTERA i punktach sprzedaży INMEDIO, HDS, GARAMOND oraz w warszaw
skich księgarniach (im. Bolesława Prusa przy Krakowskim Przedmieściu, MDM przy ul. 
Koszykowej), a także w kioskach muzealnych w Warszawie: Zamku Królewskim, Muzeum 
Historii m.st. Warszawy, Muzeum Archeologicznym i w Domu Spotkań z Historią.
Archiwalne egzemplarze w cenie 5 zł są w sprzedaży u Wydawcy (TOnZ, Warszawa, 
ul. Myśliwiecka la). Zamawiać je można także e-mailem (zabytki@zabytki-tonz.pl) lub 
telefonicznie (0-22-629-62-26).



1. Widok Arkad Kubickiego
w Warszawie od strony Wisły -

2. Główne wejście

3. 4. Perspektywa wnętrza Arkad (3)
i fragment posadzki wykonanej 
z drewnianej kostki (4)

5. Wejście do zrekonstruowanej dawnej 
stancji Oficyny Tarasowej

(zdjęcia: Jan Łoziński)


