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OD REDAKCJI

N
a przekór wielu trudnościom, w atmosferze ciągle jeszcze niepewnego jutra, 
oddajemy do rąk czytelników kolejny numer „Spotkań z Zabytkami". Akcentem 
w nim dominującym jest zapowiedź obchodów tegorocznych Europejskich Dni 
Dziedzictwa, które przebiegać będą pod hasłem „Na odsiecz zabytkom! Szlakiem 

grodów, zamków i twierdz”. Inauguracja EDD odbędzie się 12 września 2009 r. 
w Kołobrzegu. O programie obchodów w tym mieście, a także o samym Kołobrzegu 
- jednym z najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim - piszemy na ss. 3-5.

Pozostałe artykuły w numerze, tak jak zawsze, stanowią okazję do spotykania się 
z zabytkami i to z nimi przychodzimy na Kongres Kultury Polskiej - Kraków, 23-25 
września 2009 r. Nie ma w tych tekstach żadnych szczególnych fajerwerków. Ale jest 
np. podsumowanie dorobku powojennego prywatnego kolekcjonerstwa w Polsce, 
z wyraźnym wskazaniem, jak wiele należałoby jeszcze zrobić dla właściwego zro
zumienia w społeczeństwie jego idei i dla docenienia wartości zbiorów prywatnych 
w naszej kulturze (ss. 6-9). Jest także, wiążący się z tym tematem, artykuł o życiu 
i działalności krakowskiego księgarza i wydawcy, zbieracza książek, rycin i rysunków, 
przez prawie sto pięćdziesiąt lat skutecznie ukrywającego się pod pseudonimem 
(ss. 10-15).

Jakie będą ustalenia Kongresu Kultury Polskiej, dowiemy się po jego zakończe
niu. Ale, czy zyskają one społeczną aprobatę, i czy wejdą w życie - to okaże się 
dopiero po pewnym czasie.

W oczekiwaniu na te ważne dla nas wszystkich 
rozstrzygnięcia, 31 lipca br. otrzymaliśmy z warszaw
skiego Muzeum Narodowego inną ważną - szczegól
nie dla mnie - wiadomość, że do zbiorów tego muze
um został zakupiony obraz Jacka Malczewskiego 
„Śmierć Ellenai”, znajdujący się w nim dotąd na 
prawach depozytu. A zakup ten mógł być dokonany 
dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz przy życzliwości właścicieli arcy
dzieła.

Niby nic takiego, jednak jest to informacja 
i dawno wyczekiwana, i napawająca optymizmem. 
Oto bowiem jeden z najważniejszych obrazów Jacka 
Malczewskiego, dawniej pozostający w kolekcji 
Andrzeja Rotwanda, później, jako depozyt kolek
cjonera, przez kilkadziesiąt lat będący ikoną Sali

Symbolizmu w warszawskim muzeum, 28 lipca 2000 r. wydany został z depozy
tu i zmienił właściciela. Wkrótce po tym, porozumiawszy się z prof. Andrzejem 
Ryszkiewiczem, napisałem we wprowadzeniu do artykułu inaugurującego cykl 
„Arcydzieła z naszych muzeów” na tamach „Gazety Antykwarycznej”: „To, że 
w ostatnich latach obserwujemy w naszych muzeach zmiany dotyczące kwestii włas
nościowych w odniesieniu do niektórych znajdujących się tam dziel sztuki wydaje się 
zjawiskiem nieuniknionym. Coraz częściej dawne depozyty wycofywane są z muzeów 
a niekiedy zaraz potem zmieniają one właściciela. Z drugiej strony tym samym pla
cówkom kulturalnym coraz częściej udaje się pozyskać hojnych i wspaniałomyślnych 
mecenasów sztuki, którzy decydują się na umieszczenie właśnie w muzeach cen
nych depozytów, najczęściej (choć nie wyłącznie) wysokiej klasy obrazów. Zarówno 
w jednym, jak i w drugim przypadku mogą wśród takich obiektów pojawić się dzleta 
sztuki o istotnym dla naszej kultury znaczeniu. Chcemy o nich pisać, by zwrócić na 
nie szczególną uwagę”. I napisaliśmy. Pierwszy z tekstów poświęcony był właśnie 
obrazowi „Śmierć Ellenai” Jacka Malczewskiego. Drugi, tym razem przygotowany 
przez prof. Ryszkiewicza, dotyczył szczęśliwie uratowanego dla zbiorów publicznych 
arcydzieła „W alei lipowej” Aleksandra Gierymskiego. Tematem trzeciego i, nieste
ty, ostatniego byt kolejny zagrożony obraz z kolekcji Rotwanda - „Przyjazd gości" 
Marcina Zaleskiego.

Dziś już wiemy, że o „Śmierć Ellenai” nie musimy się martwić. Taki znaczący pre
zent dla miłośników malarstwa polskiego w przededniu Kongresu Kultury Polskiej.

Nakład: 6000 egz.



DO Prze9lądy
PT poglądy

W budynku maszynowni szybu Maciej 
w zabrzańskim szlaku zabytków tech
niki podjęte zostały prace remontowe. 
Zabudowania tego szybu powstały na 
początku XX w. i do lat osiemdziesią
tych służyły górnictwu. Potem budynki 
kupił zabrzański „Demex”, który posta
nowił cały zespól ocalić. Szyb został 
przekształcony w głębinowe ujęcie 
wody pitnej, dostępne dla mieszkań
ców. Wieża, nadszybie i nadal sprawna 
maszyna wyciągowa znalazły się na 
szlaku zabytków techniki i stopniowo 
realizowany jest program rewitalizacji 
szybu. Remont budynku maszynowni 
ze względu na mechanizm znajdujący 
się wewnątrz musi być prowadzony 
z dużą starannością. Do czyszcze
nia ścian nie można wykorzystać naj
popularniejszej metody piaskowania. 
Powstały pyt mógłby zagrozić maszy
nie. Cegły trzeba wyczyścić chemicz
nie. Zakończenie wszystkich prac prze
widzianych w programie rewitalizacji 
szybu planuje „Demex" za trzy lata.

Pałac Królewski we Wrocławiu wraz 
ze zrekonstruowanym ogrodem baro
kowym przy ul. Kazimierza Wielkiego 
przeszedł gruntowną modernizację 
i został przekształcony w nowoczes
ne centrum wystawiennicze Muzeum 
Miejskiego Wrocławia, z siedzibami 
jego oddziałów: Muzeum Historycznym, 
Muzeum Sztuki Medalierskiej i Muzeum 
Sztuki Mieszczańskiej. Wschodnie 
i południowe skrzydło gmachu prze
znaczono na prezentację wystawy sta
łej „1000 lat Wrocławia”. W ramach 
ekspozycji zgromadzono ponad 
3000 obiektów ilustrujących dzieje 
Wrocławia od wczesnego średniowie
cza po czasy współczesne. Znalazły 
się tu rzeczy wyjątkowo cenne, duża 
część z nich nie była nigdy wcześniej 
prezentowana we Wrocławiu. Wystawa 
jest efektem długoletniej pracy pracow
ników i współpracowników Muzeum 
Miejskiego Wrocławia. Również urze
czywistnieniem ich marzeń i wizji 
nowoczesnego muzeum. Przy kom
ponowaniu ekspozycji pomogły także 
polskie i europejskie instytucje kultu
ry oraz darczyńcy prywatni z całego 
świata. Ogromną atrakcję stanowią 
zrekonstruowane komnaty rezydują
cych tu niegdyś władców oraz orygi
nalne wnętrze Pokoju Beyersdorfów. 
Wystawę historyczną uzupełnia kolek
cja dziel sztuki wrocławskich artystów 
z ostatnich dwóch stuleci. Atrakcyjność 
i jakość ekspozycji podnosi jej interak
tywność: środki audiowizualne, oprawa 
muzyczna oraz odpowiednia aranżacja 
wnętrz. Obecnie jest to najnowocześ
niejsza wystawa dokumentująca dzieje 
miasta w Polsce.

W Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego 
w Białymstoku czynna jest (do 11 paź
dziernika br.) wystawa poświęcona 
specyficznym kobiercom - modlitewni
kom, wytworzonym przez wyznawców 
islamu. Zgodnie z zasadami tej religii 
wierni powinni modlić się pięć razy 
dziennie. Rytuał nakazuje zwracanie 
się twarzą w kierunku Mekki, najświęt
szego miasta islamu. W meczetach 
kierunek świętego miasta wyznacza 

ozdobna nisza, zwana mihrabem, 
a przeniesiona na tkaninę - odgrywa 
tę samą rolę, stanowiąc podstawo
wą cechę kobierców modlitewnych. 
Kobierce te, o wymiarach około 1,3 
x 1 m, wiązano w różnych miastach, 
stąd różnorodność ich ornamen
tów, kolorów, materiałów oraz różne 
formy nisz mihrabu. Powstawały 
na Bliskim Wschodzie: w Persji 
i Anatolii, a także w Azji Środkowej 
i na Kaukazie. Ich produkcja rozwi
nęła się ponadto w Hiszpanii (XIII- 
-XVIII w.) i Anglii (XVI-XVIII w.). Od 
XVI w. kobierce modlitewne wytwa
rzano także w Polsce - takie manu
faktury znajdowały się w Brodach, 
które byty dobrami Stanisława 
Koniecpolskiego, oraz w majątkach 
Radziwiłłów i Ogińskich.

W dniach 7-9 sierpnia br. w Sokółce 
oraz Kruszynianach odbyta się XI 
Międzynarodowa Letnia Akademia 
Wiedzy o Tatarach Polskich, której 
twórcą jest Józef Jusuf Konopacki. Byt 
to weekend pełen koncertów, festynów, 
pokazów, spektakli i dobrej zabawy. 
Uczestnicy mogli poznać kulturę tatar
ską, posłuchać koncertów tatarskiej 
muzyki, nauczyć się tańców tatarskich, 
poznać dawny ubiór tatarski i obyczaje 
wojenne. Liczne imprezy promowa
ły kulturę Tatarów mieszkających na 
dawnych terenach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. To kolejne przedsięwzię
cie Akademii Wiedzy o Tatarach sta
nowiło kulminacyjny punkt obchodów 
330-lecia osadnictwa tatarskiego na 
ziemi sokolskiej.

W pałacu w Galinach kolo Bartoszyc 
w woj. warmińsko-mazurskim właści
cielka pałacu zorganizowała konfe
rencję na temat kłopotów prywatnych 
właścicieli pałaców i dworów, zwią
zanych z utrzymywaniem i nadawa
niem nowych funkcji zabytkowym 
budynkom. W konferencji uczestni
czyli architekci, architekci krajobrazu 
oraz pracownicy służb ochrony zabyt
ków, a także właściciele znanych na 
Mazurach pałaców: Piotr Ciszek 
(pałac Nakomiady) oraz Joanna 
i Krzysztof Palyska (pałac w Galinach). 
Mimo zaproszenia, na konferencję 
nie przyjechali ani przedstawiciele 
Agencji Nieruchomości Rolnych, ani 
lokalnych samorządowców. Zdaniem 
znawcy polskich dworów Macieja 
Rydla opłakana sytuacja pałaców 
i dworów na Warmii i Mazurach nie 
jest wyjątkowa, ponieważ nie naj
lepiej przedstawia się obraz więk
szości polskich dworów. I nie tylko 
zniszczenia wojenne winne są tej 
sytuacji. W wielu dworach po wojnie 
urządzano szkoły, zrywając podło
gi, wyrzucając piece. Wiele pałaców 
i dworów popadto w ruinę przez nie
frasobliwych dyrektorów PGR-ów, 
które często w tych budynkach miały 
swoje siedziby oraz przez lokalnych 
urzędników, którzy nie tylko pozwalali 
na to, by pałace latami stały puste, 
nieogrzewane, ale i przymykali oko 
na ich grabieże. Uczestnicy spotka
nia zwrócili także uwagę na problemy 
wynikające z funkcjonowania urato
wanych budynków. Nowi właściciele 
często dokonują ich remontów, nie 
bacząc na zabytkową materię i kano
ny sztuki konserwatorskiej. Upadają 
także zwyczaje związane z życiem 

we dworze. Charakterystyczną cechą 
polskich dworów była ich otwartość, 
każdy mógł do nich wejść, odpocząć, 
ugościć się. Teraz bywają właściciele 
dworów, którzy wynajmują ochronę 
i nie pozwalają nawet fotografować 
budynków. Uczestnicy spotkania roz
ważali również problem funkcji nada
wanym ocalonym pałacom i dworom. 
Obecnie w większości z nich urządza
ne są hotele, ale funkcja ta - bardzo 
pomocna w finansowym utrzymaniu 
obiektów - nie powinna przysłaniać 
ich zabytkowego charakteru.

W trakcie prowadzonych już trze
ci sezon prac archeologicznych na 
Starym Rynku w Częstochowie naj
pierw odsłonięto fragment murów 
ze sklepieniami, piwnice, klatkę scho
dową. Na głębokości ponad 3 m natra
fiono na krążki metalu pokryte patyną. 
Trzy z nich byty srebrnymi, bitymi jed
nostronnie monetami z XI-XIV w. W tym 
roku już na głębokości kilkudziesięciu 
centymetrów ujawniły się fragmenty 
ceramiki z różnych stuleci oraz licz
ne kości zwierzęce ze śladami cięcia 
toporem, a kilka metrów od zada
szonego ubiegłorocznego wykopu 
archeolodzy znaleźli gruby wapienny 
mur i zapadającą się drewnianą pod
łogę. Wszystkie te odkrycia zmieniają 
stan wiedzy historycznej o mieście. 
Po zakończeniu prac archeologicz
nych na Starym Rynku podziemia pod 
ptytą placu mają być zabezpieczone 
i wyeksponowane.

Kościół Świętej Trójcy w Będzinie cze
ka na pilny remont. Kościół stoi na 
skale, w której pojawiły się ubytki, co 
powoduje utratę stabilności budowli. 
Remontu wymaga także dach, w fa
talnym stanie jest więżba. Pierwsza 
pisemna wzmianka o kościele ukazała 
się 700 lat temu. Potem świątynia była 
wielokrotnie przebudowywana. Nie 
uniknęła też zniszczeń, np. w XVI w., 
gdy zajęli ją arianie z Ogrodzieńca, czy 
sto lat później w czasie wojen szwedz
kich. Odbudowano ją wówczas w stylu 
barokowym, obniżono wieżę, dobu
dowano kaplice boczne. Na obecny 
remont kościoła brak funduszy. Udało 
się tylko niedawno odnowić stojącą na 
placu przy kościele figurę Matki Bożej 
Miłosierdzia.

Do zbiorów Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie trafiły cenne dzieła sztuki 
ludowej z kolekcji Ludwiga Zimmerera. 
W ciągu kilkudziesięciu lat ten dzienni
karz prasowy i współpracownik wielu 
niemieckich rozgłośni radiowych zgro
madził około 6 tys. prac polskiej sztuki 
ludowej i nieprofesjonalnej. Są wśród 
nich m.in. dzieła Nikifora, Zdzisława 
Beksińskiego, Katarzyny Gawędy. 
Kolekcja, która trafiła ostatnio do war
szawskiego muzeum (1000 prac), na 
razie jest depozytem, do czasu roz
strzygnięcia sytuacji prawnej - trwa 
proces o nabycie praw do spuścizny 
kolekcjonera, który zmarl w 1987 r. 
Ludwig Zimmerer chciat, aby po jego 
śmierci zbiór przekazany został polskiej 
instytucji społecznej, ale wszystkie pra
ce zniknęły. Dzięki staraniom stołecz
nego konserwatora część z nich udało 
się odzyskać. Teraz po przekazaniu 
Muzeum Etnograficznemu zostaną ze
widencjonowane i poddane zabiegom 
konserwatorskim.

W Muzeum Historii Miasta Łodzi do 20 
października br. czynna jest wystawa 
„W królestwie mistycyzmu, kabały, śpie
wu, tańca i ekstazy”. Ma ona przybli
żyć współczesnemu widzowi niezwykły 
świat chasydów - świat, którego już 
nie ma, a który byt tak bardzo obecny 
w Polsce do 1939 r. Obraz chasyda, 
podobnie jak obraz łódzkiego fabrykan
ta, jest jednym z elementów kulturowego 
dziedzictwa Lodzi, co było nie bez zna
czenia przy realizacji wystawy. Jednym 
z założeń łódzkiej prezentacji jest przy
bliżenie codzienności życia chasydów, 
ich praktyk religijnych i zwyczajów. To 
również odkrywanie zniszczonych sztetli 
(miasteczek żydowsko-polskich), które 
byty ośrodkami rozwoju i rozprzestrze
niania się chasydyzmu. Historyczny 
obraz ruchu chasydzkiego uzupełniony 
jest obrazami z życia jego współczes
nych kontynuatorów. Dzisiejsze formy 
chasydyzmu, choć zmienione i zinsty
tucjonalizowane, ukazują ciągłość tra
dycji i przedstawione zostały w cyklach 
fotoreportaży, zapisanych w archiwalnej 
i współczesnej fotografii. W aranżacji 
wystawy wykorzystano także elemen
ty parateatralne. Jej część stanowi 
rekonstrukcja chasydzkiego sztibla - 
domu nauki i modlitwy. Udostępnione 
są też projekcje materiałów filmowych 
Wesele chasydzkie i U grobu cadyka, 
które wprowadzają publiczność w kli
mat obrzędowości i zwyczajów cha
sydzkich. Dopełnieniem wystawy jest 
polskie malarstwo i grafika o tematy
ce żydowskiej - ze zbiorów Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, archiwalne zdjęcia 
z Instytutu Żydowskiego w Warszawie, 
eksponaty z Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi, Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

W Muzeum Okręgowym w Sandomie
rzu do 30 września br. czynna jest 
wystawa „Kobierce wschodnie”, na 
której eksponowanych jest 59 dywa
nów orientalnych, należących do zbio
ru Centralnego Muzeum Włókiennictwa 
w Lodzi. Reprezentują one ośrodki 
tkackie Kaukazu, Persji, Azji Środkowej 
i Anatolii. Pierwotnie przeznaczone były 
do wyścielania podłóg, wieszania na 
ścianach, nakrywania sprzętów domo
wych - w dobie baroku zdobiły, ale 
i ocieplały wnętrza kościołów, królew
skie rezydencje, magnackie pałace, 
a nawet docierały do szlacheckich 
dworów i zamożnych mieszczań
skich kamienic. Fascynacja Polaków 
Orientem zaowocowała także obfitoś
cią przedmiotów użytkowych, wykony
wanych technikami kobierniczymi. Na 
wystawie w Sandomierzu reprezentują 
je torby, poduszki, pasy namiotowe, 
pokrycia siodeł. Kobierce byty tkaninami 
dekoracyjnymi i użytkowymi zarazem, 
szybko też stały się obiektem kolekcjo
nowania. Wystawa w sandomierskim 
zamku pozwala prześledzić różnorod
ność i piękno wschodniej wytwórczości 
kobierniczej ostatnich dwóch stuleci. 
A Sandomierz - to miejsce szczególne 
do prezentacji kobierców. W tamtej
szym Muzeum Diecezjalnym znajduje 
się jeden z czternastu, zachowanych 
w naszym kraju, słynnych tapis polo- 
nais - podarowany przez króla Jana III 
Sobieskiego przed ołtarz Matki Boskiej 
Łaskawej kościołowi w Studziannie, 
w podziękowaniu za szczęśliwy powrót 
z odsieczy wiedeńskiej.

2 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2009



Europejskie Dni Dziedzictwa 2009
„Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz"

H
asło przewodnie tegorocznych Europejskich 
Dni Dziedzictwa doskonale wpisuje się w histo
ryczny i kulturowy krajobraz Kołobrzegu. 
Całkowicie zniszczone podczas oblężenia w 1945 r. 

miasto skoncentrowało się na długotrwałym proce
sie odbudowy i restauracji zabytków. Do najcenniej
szych i najstarszych zespołów należą wczesnośrednio
wieczne grodziska w Budzistowie, Bardach, Pustarach 
i Swielubiu.

Kołobrzeg stanowi ważny punkt na szlaku kulturowo- 
-turystycznym fortyfikacji nadbałtyckich. Twierdza, któ
rej początki datuje się na 1627 r., wielokrotnie prze
budowywana i udoskonalana kolejnymi obiektami for- 
tecznymi, nadal odgrywa ogromną rolę w zakresie roz
woju kulturowego, społecznego i urbanistycznego mia
sta. Bastion Magdeburg, Brama Radzikowska, Reduta 
Bagienna, Reduta Solna, Szaniec Kleista, Fort Wilczy, 
ruiny Batardeau, Fort Ujście z Eatarnią Morską i Szaniec 
Kamienny - to świadkowie historii Kołobrzegu.

Muzeum Oręża Polskiego wraz z Gminą Miasto 
Kołobrzeg zainicjowało projekt wykorzystujący poten
cjały architektoniczne i kulturowe obiektów Twierdzy 

do organizacji wydarzeń kulturalnych, jak festiwal 
„Fortissimo - Muzyczne spotkania na forcie”, którego 
pierwsza edycja miała miejsce 28-30 sierpnia 2008 r. 
W muzeum przygotowano też projekt „Ratujemy 
zabytki techniki - Akcja Bas-19”, polegający na zabez
pieczaniu Baterii Artylerii Stałej 19 na terenie Punktu 
Bazowania Marynarki Wojennej w Kołobrzegu. Celem 
projektu jest zwrócenie uwagi na problemy ochrony 
konserwatorskiej i promocja kołobrzeskich zabytków 
techniki militarnej, w tym polskiej szkoły fortyfika
cyjnej. Wydarzenia organizowane w obiektach dawnej 
Twierdzy, a także na terenach powojskowych mają przy
czynić się do zwiększenia zainteresowania dziedzictwem 
militarnym.

Tegoroczne obchody są niezwykle ważne dla muze
um ze względu na 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny 
światowej. Przygotowywane wydarzenia kulturalne pod 
kątem wrześniowych obchodów ważnych dla historii 
Polski dat, mających przede wszystkim ukazać ikony 
polskiej historii wojskowości, powinny przyczynić się 
do poszerzenia świadomości historycznej i pobudzenia 
postaw patriotycznych uczestniczących w nich osób.

PROGRAM INAUGURACJI OBCHODOW EDD 2009 W KOŁOBRZEGU
(preludium)

28-30 sierpnia
„Fortissimo - Muzyczne spotkanie na forcie”.
Realizacja projektu „Baltic Fort Route - Bałtycki Szlak Forteczny” - 
zlot miłośników fortyfikacji połączony z programem artystycznym 
oraz seminarium dotyczącym fortyfikacji, podróż historyczna po 
Twierdzy Kołobrzeg. Miejsce spotkania: Reduta Solna.

Reduta Solna (Salinen Schanze) powstała w latach 1832-1836. 
Została zbudowana w wyniku doświadczeń wyciągniętych 
z bitwy w 1807 r. Pierwotnie w jej miejscu stal niewielki szaniec 
(Salinen Bruckenkopf), który osłaniał twierdzę od strony nie
istniejącej od potowy XIX w. kołobrzeskiej tężni.

1 września, godz. 17.00
uroczyste otwarcie dwóch ekspozycji:
♦ „Ekspedycja Schleswig-Holstein” (we współpracy z redakcją ma

gazynu „Nurkowanie”) - relacja z ekspedycji na wrak okrętu - sym
bolu wybuchu drugiej wojny światowej.

♦ „Ikony Polskiej Historii Wojskowej” - wystawa prezentująca pol
ską myśl techniki wojskowej (wojownicy słowiańscy, rycerze spod 
Grunwaldu, husaria, legioniści Piłsudskiego, kawalerzyści II RP, 
powstańcy warszawscy, motocykl Sokół 600, żołnierz 1 DP).
Miejsce spotkania: Muzeum Oręża Polskiego - Oddział Dzieje Orę
ża Polskiego, ul. E. Gierczak 5.

10 września, godz. 18.00
debata historyczna: „Budzistowo - czy odcinamy się od 
swoich korzeni?”
udział wezmą: prof. Lech Leciejewicz, prof. Marian Rębkowski, prof. 
Bogusław Polak, dr Hieronim Kroczyński, przedstawiciele stowarzy
szeń kulturalno-społecznych, pasjonaci oraz przedstawiciele władz 
miasta i powiatu kołobrzeskiego. Miejsce spotkania: Muzeum Oręża 
Polskiego - Oddział Historii Miasta, ul. Armii Krajowej 13.

INAUGURACJA OBCHODÓW
12 września, godz. 11.00
uroczyste otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa 2009. 
Otwarcie wystaw czasowych w siedzibie Muzeum Oręża 
Polskiego:
♦ „Od grodu po schron” - wystawa przygotowana przez Roberta 

Jurgę, znanego artystę i historyka, znawcę fortyfikacji oraz archi

tektury obronnej. Wernisaż połączony z prelekcją autora o fortyfi
kacjach.

♦ „Wojna od kuchni” - życie codzienne żołnierzy podczas wojny, 
opracowane na podstawie materialnych świadectw, eksponatów 
i wspomnień.
Miejsce spotkania: Muzeum Oręża Polskiego - Oddział Dzieje Orę
ża Polskiego, ul. E. Gierczak 5.
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IMPREZY TOWARZYSZĄCE
DZIEŃ OTWARTYCH ZABYTKÓW - Ratusz Miejski.

Pierwotnie gotycki, zbudowany ok. 1364 r., później przebu
dowywany, zniszczony w czasie oblężenia w 1807 r.; w la
tach 1829-1832 na jego pozostałościach i z wykorzystaniem 
zachowanych fragmentów wzniesiono nowy, neogotycki we
dług projektu K. F. Schinkla, przypominający wyglądem śred
niowieczny zamek o obronnym charakterze. Ratusz ma pięć 
wieżyczek i jedną strzelistą wieżę główną. Jest siedzibą władz 
miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Przed drugą wojną światową przed ratuszem znajdo
wał się pomnik Fryderyka Wilhelma II, po wojnie rozebrany. 
Obecnie przed ratuszem znajduje się pomnik przedstawiający 
kulę ziemską, obracającą się na poduszce wodnej.

DZIEŃ OTWARTYCH ZABYTKÓW - Katedra bez tajemnic. 
Zwiedzanie niedostępnych na co dzień wnętrz trzynasto
wiecznej bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Budowę bazyliki rozpoczęto w 1280 r. Na pamiątkę wielkich 
wojen: trzydziestoletniej, siedmioletniej i z 1807 r., które najbar
dziej zrujnowały miasto, w części wieżowej świątyni wmurowa
no kule armatnie z tych okresów. W 1958 r. przywieziono tryp
tyk „Ostatnia Wieczerza”. Obecnie stanowi on ołtarz główny. 
W 1967 r. odbyty się tu uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski 
z udziałem prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
W październiku 1985 r. do portalu głównego zostały wsta
wione drzwi ze scenami ewangelicznymi. 10 czerwca 1986 r. 
papież Jan Paweł II podniósł kołobrzeską katedrę do godności 
bazyliki mniejszej.

Pomnik Tysiąclecia przed bazyliką WNMP.

Odsłonięty w 2000 r., autorstwa Wiktora Szostato, wykonany 
w Saint Louis. Stylizowany rozdarty krzyż będący alegorią sto
sunków polsko-niemieckich na przestrzeni tysiąca lat. Obok 
postacie Bolesława Chrobrego i Ottona III. U szczytu osobne 
części krzyża łączą się pod gołębiem pokoju. W postument 
wmurowana tablica z nazwiskami sponsorów, autorstwa rzeź
biarza Romualda Wiśniewskiego.

Pieszy rajd szlakiem zabytków przyrody Powiatu Koło
brzeskiego: Parki nadmorskie i zabytkowe skwery, m.in. 
Aleja platanów i Pomniki przyrody (800-letni dąb Bolesław, 
640-letni dąb Warcisław, 600-letni dąb Bogusław, platan 
klonolistny Antoni).
Rowerowy rajd po zabytkach sakralnych: m.in. gotycki koś
ciół św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, trzynastowieczny 
kościół św. Michała Anioła w Unieradzu, piętnastowieczny 
kościół św. Jana Chrzciciela w Sarbii, piętnastowieczny 
kościół Wniebowzięcia NMP w Czerninie.

DZIEŃ OTWARTYCH ZABYTKÓW w Sali Historii w Dygowie 
- zwiedzanie z przewodnikiem.

Zwiedzanie Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim - degu
stacja potraw regionalnych, warsztaty pieczenia Chleba.

Uzdrowisko Kołobrzeg - dzień otwarty w galerii SPA, pre
zentacja bazy zabiegowej.

Szlak Solny - warsztaty dla dzieci, pokazy warzenia soli, 
źródło solankowe nad Parsętą.

♦ Architektura świecka: spacer z przewodnikiem: Baszta 
Lontowa, ruiny Baszty Więziennej, Domek Kata, osiemna
stowieczny gmach Akademii Rycerskiej, Pałac Braunsch- 
weigów, piętnastowieczna Kamienica Kupiecka, Dworzec 
kolejowy z lat trzydziestych XX w., neogotycka Wieża Ciś
nień z 1885 r.

Baszta Lontowa - obecnie nazywana Basztą prochową, jedy
ny obiekt średniowiecznego systemu obronnego, który prze
trwał do dnia dzisiejszego w całości. W elewacji od strony par
ku znajdują się otwory strzelnicze.

Kamienica Kupiecka - budowla z pierwszej potowy XV w. 
o gotyckim portalu, jest jedynym zachowanym zabytkiem 
póżnogotyckiej architektury w regionie. Pełniła funkcję domu 
mieszkalnego oraz funkcje handlowe. Była wielokrotnie prze
budowywana i restaurowana. Przed drugą wojną światową 
pełniła funkcję muzeum - znajdowała się tu ekspozycja po
święcona Joachimowi Nettelbeckowi (organizatorowi obrony 
cywilnej miasta w 1807 r.). Zniszczona podczas wojny, w latach 
1957-1963 została zrekonstruowana i dostosowana do potrzeb 
Muzeum Oręża Polskiego. Kamienica jest obecnie połączona 
tarasem z pawilonem wystawienniczym wybudowanym w la
tach osiemdziesiątych XX w.

♦ DZIEŃ OTWARTYCH ZABYTKÓW w Bastionie - ukryta 
wśród zieleni „twierdza” skupiająca bogatą kolekcję róż
norodnego sprzętu pancernego. Bastion skupia najlicz
niejszą w kraju kolekcję jeżdżących pojazdów pancernych 
i opancerzonych. W odróżnieniu od eksponatów muzeal
nych, można je nie tylko zwiedzać, dotykać ich, ale przede 
wszystkim podróżować nimi po bezdrożach rozległego ko
łobrzeskiego poligonu.

12 września, godz. 11.00
Military Guide Tour „...Zuzanna lubi je tylko jesienią...” - tury
styczna wizytówka militarnych atrakcji powiatu kołobrzeskie
go; w programie: „Szlakiem kołobrzeskiej Twierdzy” oraz „Na 
ratunek zabytkom techniki”.

♦ „Szlakiem kołobrzeskiej Twierdzy”.

Kołobrzeg - nowożytne miasto-twierdza powstałe w XVII w. 
poprzez rozbudowę i modernizację fortyfikacji Kołobrzegu. 
Twierdza została założona w 1653 r. Uległa likwidacji jako 
twierdza lądowa w 1872 r., zaś jako twierdza morska w 1887 r. 
Ponownie została reaktywowana w okresie drugiej wojny 
światowej, w latach 1944-1945. Już od wczesnego średniowie
cza zdawano sobie sprawę z potrzeby obrony i kontroli tras 
żeglugowych z Bałtyku do Cieśnin Duńskich oraz znaczenia 
ekonomicznego ujścia Parsęty i znajdujących się tam salin. 
Pomimo ogromnych zniszczeń miasta w 1945 r. i powojennych 
wyburzeń, w Kołobrzegu zachowało się wiele obiektów stano
wiących kiedyś elementy Twierdzy Kołobrzeg: zarówno nowo
żytne fortyfikacje budowane od XVII do XIX w., jak i budynki 
wojskowe wzniesione w XX w. lub cywilne adaptowane na cele 
obronne w latach 1944-1945.

♦ „Na ratunek zabytkom techniki”.
Podróż studyjna do Baterii Artylerii Stałej BAS-19, znajdu
jącej się na terenie Punktu Bazowania Marynarki Wojennej 
w Kołobrzegu. Rajd wiedzie także przez elewatory porto
we, Spichlerz, Latarnię Morską oraz Okręt-Muzeum ORP 
„Fala”.
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3. Ekspozycja plenerowa Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu - Oddziału Dzieje Oręża Polskiego

1. 2. Fragment statej wystawy „Zaślubiny z morzem” (1)
i motocykl Sokót 600 w Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu (2)

(zdjęcia: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)

* Bateria Artylerii Statej BAS-19.

Kołobrzeski port był strzeżony przez baterie artylerii już 
od czasów międzywojennych. Stacjonowała tu Flak- und 
Seezielbatterie „Nettelbeck”. W okresie powojennym ar
maty strzegące portu wróciły do Kołobrzegu. Stało się to 
przez utworzenie w 1950 r. 19. Baterii Artylerii Stałej (19. 
BAS). Bateria została rozlokowana na wschodnich terenach 
przy ujściu rzeki Parsęty. Obecnie jest to teren należący do 
Marynarki Wojennej. Dwa obiekty znalazły się na terenach 
ogólnodostępnych. Są to punkty obserwacji dwubocznej ze 
schronami pogotowia: jeden przy ul. Sułkowskiego, drugi 
w Grzybowie.

♦ Latarnia Morska.

Początki latarni sięgają XVIII w. Obecna budowla, wzniesiona 
na forcie z 1770 r. przy wejściu do portu i jednocześnie przy 
ujściu Parsęty do Bałtyku, pochodzi z 1945 r., ma wysokość 
26 m, zasięg światła 29,6 km i stanowi jednocześnie pomnik 

zwycięstwa nad Niemcami oraz zabytek architektury. Po kapi
talnym remoncie w latach 1979-1981 została udostępniona dla 
zwiedzających. Obecnie można zwiedzać ekspozycję poświę
coną historii Latarni Morskiej i fortu Ujście w Kołobrzegu oraz 
wystawę minerałów i kamieni półszlachetnych. Ponadto w sali 
wystawienniczej znajdują się eksponaty dotyczące hydrografii 
i nawigacji oraz ratownictwa morskiego. Latarnia jest również 
doskonałym miejscem widokowym, z którego można podziwiać 
miasto i całe wybrzeże.

♦ Okręt SG-321 ORP „Fala”.

Zaprojektowany i zbudowany przez polskich konstrukto
rów i stoczniowców w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dą
browszczaków w Gdyni „Oksywie”. Wycofany z eksploatacji 
w 1996 r. - obecnie jest udostępniony do zwiedzania. Zacumo
wany na nabrzeżu pilotowym przy ul. Morskiej 2. Po okręcie 
oprowadza kustosz - ostatni dowódca okrętu, który w sposób 
fachowy zapoznaje zwiedzających z historią i wyposażeniem 
jednostki.

Tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce pod hasłem „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, 
zamków i twierdz” będą odbywały się na terenie całego kraju w dniach 12-13 oraz 19-20 września. Koordynatorem 
EDD jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, na którego stronie internetowej www.edd.com.pl 
można znaleźć więcej informacji na podany temat.
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Polscy kolekcjonerzy chętnie dzielą się tym, co zdobyli.
Zwykle jednak mają trudności z podarowaniem swoich skarbów narodowi. 

Nie doczekali się też naukowej syntezy swego dorobku.

Polscy kolekcjonerzy
JANUSZ MILISZKIEWICZ

astanówmy się, jak prywatne polskie kolek
cjonerstwo odmieniało nasze życie po drugiej 

wojnie światowej? Kolekcję dzieł sztuki Krzysztofa 
Musiała od 2007 r. prezentowały Muzea Narodowe 
w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, 
Kielcach. Także Zachęta, Muzeum Książąt Pomorskich 
w Szczecinie i Muzeum w Stalowej Woli. Kolekcjoner 
pochwalił się przede wszystkim wybitnymi dzieła
mi Olgi Poznańskiej, którą wysoko ceni, ale także 
kompozycjami np. Stanisława Wyspiańskiego, Artura 
Nachta, Wojciecha Fangora, rzeźbami Katarzyny Kobro. 
Zaprezentował zaledwie około 200 dzieł, a więc skrom

1. Krzysztof Musiai na tle obrazu Antoniego Starowieyskiego

ny fragment zbioru, który powstał po 1989 r. i liczy 
około 700 obrazów, rzeźb i malarstwa na papierze. 
Krzysztof Musiał wydał albumy kolekcji, po polsku 
i po angielsku. Udzielał wywiadów prasie i telewizji, 
oprowadzał po wystawach. W jaki sposób odmieniło to 
życie Polaków?

Jako dziennikarz od 1979 r. specjalizuję się w doku
mentowaniu dorobku prywatnych kolekcjonerów. 
Zasygnalizuję tu najważniejsze problemy powojennego 
kolekcjonerstwa. Jest ono twórczą pasją. Polscy kolek
cjonerzy chętnie dzielą się tym, co zdobyli. Zwykle mają 

trudności z podarowaniem swoich skarbów narodowi. 
Nie doczekali się naukowej syntezy swojego dorob
ku. Tymczasem warto pamiętać, szczególnie w dniach 
Kongresu Kultury Polskiej, że kolekcjonerstwo buduje 
kulturę.

Czy prywatne kolekcjonerstwo może wpływać na 
życie narodów? Z prywatnych zbiorów powstają muzea 
publiczne, które kształtują świadomość obywateli - to 
oczywiste skojarzenie! Prywatne kolekcjonerstwo daje 
jednak coś więcej niż wizyta w muzeum. Tworzy ono 
tajemniczy związek między przedmiotem a człowie
kiem. Wiele razy bibliofil dr Tomasz Niewodniczański 
zwierzał mi się, jak bardzo lubi wodzić palcem po 
własnoręcznym podpisie Napoleona. Jest w kolekcjo
nerstwie magia, która wyzwala wyjątkowe przeżycia. 
Jeśli w domu rośnie kolekcja, w okolicy działa pręż
ne stowarzyszenie kolekcjonerów lub odbywają się 
bogate targi staroci, to codzienny bezpośredni kontakt 
z zabytkowymi przedmiotami intensywnie edukuje pod 
względem historycznym, patriotycznym, estetycznym 
i wzbogaca wrażliwość.

Kolekcja w prywatnym domu stwarza wyjątko
wą przestrzeń emocjonalną. Gdy ktoś zdobywa na 
własność pamiątkę historyczną lub obraz, jest to naj
pełniejszy wyraz miłości do narodowej tradycji lub 
sztuki. Wybitnemu kolekcjonerowi Janowi Nowakowi- 
-Jeziorańskiemu zadałem kiedyś pytanie: jaki przed
miot umieścił naprzeciw swojego łóżka, aby go co dzień 
widzieć zaraz po przebudzeniu? Jan Nowak aż podsko
czył na krześle i krzyknął: „Dobre pytaniel”.

Można mnożyć nazwiska krajowych kolekcjonerów, 
którzy o ukochanych przedmiotach posiedli większą 
wiedzę niż specjaliści z akademickim wykształceniem, 
w tym monografiści tematu. Przykładem jest Ireneusz 
Szarek, który zbiór zabytkowej porcelany stworzył 
w czasach PRL. Został on pokazany w latach 2003- 
-2004 w Zamku Królewskim w Warszawie w cyklu pre
zentacji dorobku prywatnych kolekcjonerów. Ireneusz 
Szarek z zawodu jest inżynierem telekomunikacji, lecz 
oficjalnie wykonywał ekspertyzy autentyczności zabyt
kowej ceramiki na zamówienie np. Wawelu.

Kolekcjonerstwo często jest zajęciem twórczym. 
Kolekcjonerzy nie tylko programowo tworzą nowe 
zespoły przedmiotów, ale badają je, systematyzują i pub
likują monografie tematu. Dr Janusz Mikołaj Szymański 
(1938-1998) był kolekcjonerem i znawcą ekslibrisu, 
własnym sumptem wydawał dwujęzyczne czasopismo 
„El”, cenione przez znawców ekslibrisu na świecie.
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2. Jerzy Dunin Borkowski przyjmuje hold od Zbigniewa Golskiego

Ryszard Kowalczuk, twórca wielkiej kolekcji zabytko
wych papierów wartościowych, wydał ich monografię. 
W lipcu 1980 r. w miesięczniku „Kolekcjoner Polski” 
pisałem o książce bibliofila Janusza Dunina Papierowy 
bandyta. Dunin ocalił w niej kolekcjonowaną przez 
siebie literaturę jarmarczną, która przez pokolenia 
zachwycała miliony Polaków. Biblią kolekcjonerów jest 
pamiętnik bibliofila Jana Michalskiego 55 lat wśród 
książek, w którym ocalił informacje o międzywojen
nych antykwariuszach i zbieraczach.

Fotograf Jan Styczyński wpadi na genialny pomysł. 
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wręczał 
klasykom sztuki nowoczesnej ceramiczne misy i pro
sił, aby bezinteresownie uwieczniali na nich ulubione 
przez siebie motywy. Tak stworzył kolekcję kilkudzie
sięciu wybitnych obrazów na ceramice, namalowanych 
m.in. przez Henryka Stażewskiego, Tadeusza Kantora, 
Kazimierza Mikulskiego. Stażewski opowiadał mi, że 
było to dla niego wyzwaniem, ponieważ światło inaczej 
układa się na wklęsłej powierzchni misy niż na płaskiej 
powierzchni.

Polskie kolekcjonerstwo nie doczekało się naukowej 
syntezy ani monografii największych nawet bibliofi
lów, jak choćby Juliusz W. Gomulicki, Marek Potocki, 
Zbigniew Zarywski czy kolekcjoner porcelany Roman 
Aftanazy. Piękną książkę o kolekcjonerstwie napi
sał Ksawery Pruszyński, to Karabela z Meschedu. 
Długo poszukiwałem kolekcjonera Bronisława 
Krystalla (1887-1983), fundatora Stabat Mater Karola 
Szymanowskiego, mecenasa Henryka Kuny i Stanisława 
Noakowskiego. Kiedy poznałem kolekcjonera w 1982 r., 

wydał mi się podobny do bohatera opowiadania 
Pruszyńskiego. Kiedy opowiadał mi o Krystallu prof. 
Stanisław Lorentz, podkreślał, że polska arystokracja 
nie odpowiedziała na jego apel, aby darami wzbogacać 
stołeczne Muzeum Narodowe w jego nowym gmachu. 
Jedynie Krystall złożył hojny dar. Do dziś ten darczyń
ca MNW nie doczekał się prezentacji swoich zbiorów. 
Przy pojedynczych eksponatach na stałej ekspozycji 
nie zaznaczono, że pochodzą ze zbioru Krystalla. Brak 
wystawy i podpisów na eksponatach ilustruje lekce
ważący stosunek części polskich muzealników do pry
watnych kolekcjonerów. O tym lekceważeniu dorobku 
polskich kolekcjonerów mówi prof. Krzysztof Pomian, 
historyk światowego kolekcjonerstwa („Sztuka.pl”, nr 
10, 2008).

Nasi kolekcjonerzy po wojnie próbowali żyć z sarma
cką fantazją i w europejskiej skali, na przekór ustrojowi. 
Na przykład Tadeusz Przypkowski (1905-1977), kolek
cjoner zegarów słonecznych z Jędrzejowa, sprowadził 
do kraju spuściznę po cenionym we Francji mistrzu 
gastronomii Edwardzie Pomian-Pożerskim i w 1965 r. 
założył Kapitułę Orderu Pomiana. Przypkowski skapto- 
wał do Kapituły m.in. premiera Józefa Cyrankiewicza. 
Mennica Państwowa komunistycznej Polski wykonała

3. Marek Potocki na tle fragmentu zgromadzonego przez siebie 
księgozbioru

na zamówienie Przypkowskiego srebrny Order Pomiana 
w kształcie kielicha. Zakłady papiernicze w Jeziornie ofi
cjalnie wyprodukowały papier czerpany, gdzie znakiem 
wodnym był herb Przypkowskich Radwan. Kanclerz 
Kapituły Tadeusz Przypkowski podróżował po Europie 
i Orderem Pomiana odznaczał największych restaurato
rów, którzy gościli Karmazyna zza „żelaznej kurtyny”. 
Przypkowski był wybitnym projektantem ekslibrisów 
i pięknych druków bibliofilskich. Jako przedstawiciel 
ludowej Polski brał udział w międzynarodowych kon
gresach ekslibrisu. Ożywił w PRL i rozwijał na świecie 
międzywojenną krakowską tradycję Kapituły Orderu 
Białego Kruka.
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Wielką osobowością był też aptekarz z Krośniewic 
Jerzy Dunin Borkowski (1908-1992). W jego dorob
ku warto zwrócić uwagę na dział świeckich relikwii. 
Miał nie tylko „drobiazgi” w rodzaju pończochy Poli 
Negri, ale także meble z salonu generała Władysława 
Sikorskiego. Specjalnie wytropił je i uratował przed 

4. Roman Aftanazy w swoim mieszkaniu

zniszczeniem, podobnie jak historyczno-patriotyczne 
pamiątki dotyczące np. Piłsudskiego czy listy króla 
Stefana Batorego. Jerzy miał pod łóżkiem w zasię
gu ręki ortalionową torbę, a w niej pierwszą edy
cję Konstytucji 3 maja w oryginalnym kunsztownym 
futerale. Wieczorem powtarzał się rytuał: wyjmował 
z torby książkę i przed snem z rozkoszą dotykał fute
rału o bogatej fakturze. Jako bibliofil wiele Jerzemu 
zawdzięczam, podobnie jak mojemu ojcu, który zaraził 
mnie kolekcjonerską pasją.

Przypadek Jerzego ilustruje typowe trudności z prze
kazaniem społeczeństwu w darze skarbów kultury 
narodowej, które zgromadził (np. obrazy Marcella 
Bacciarellego). W mojej książce Polskie gniazda rodzin
ne (Warszawa 2003) zamieściłem fotografię z domu 
kolekcjonera - w suficie widać dziurę, a na ścianie 
ślady wody latami lejącej się na obrazy przez zniszczony 
dach. W równie dramatycznej sytuacji był wspomniany 
Tadeusz Przypkowski. Stracił zdrowie, walcząc o siedzi
bę dla wybitnej rodzinnej kolekcji zegarów słonecznych. 
Andrzej Wajda zbudował w Krakowie siedzibę dla 
światowej klasy kolekcji japoników Feliksa Mangghi- 
-Jasieńskiego. Dlaczego żaden bogaty Polak po 1989 r. 
nie założył prywatnego muzeum? Przecież najbogatszych 
Polaków stać było na zakup wystawionego na sprzedaż 
Hotelu Lambert, na stworzenie tam własnej kolekcji lub 
organizowanie wystaw krajowych zbiorów muzealnych!

Dramatycznie przebiegały kolejne próby podaro
wania narodowi kolekcji kobierców wschodnich przez 
rodzinę Kulczyckich. Trudności z przekazaniem spo
łeczeństwu muzealnej klasy prywatnych zbiorów lub 
choćby tylko z wystawieniem ich na widok publiczny - 

to do dziś podstawowy problem polskiego kolekcjoner
stwa. Przez to prywatne zbiory nadal często zagrożone 
są zniszczeniem, jak np. kolekcja zabytkowych zabawek 
krakowskiej rodziny Sosenków.

Nie ma książki o Przypkowskim, nie ma o legen
darnym aptekarzu z Krośniewic. Opracowanie kolek
cji kobierców rodziny Kulczyckich wydano dopiero 
w 2006 r. z okazji monograficznej wystawy na Wawelu 
(!). Brak monograficznych opracowań - to specyfi
ka polskiego kolekcjonerstwa. Jak ściśle splecione 
są sensacyjne losy wielkiego kolekcjonera Tadeusza 
Wierzejskiego z historią PRL? Dlaczego żaden nauko
wiec nie podjął tak kuszącego tematu? Gdzie jest 
rękopis pamiętników Wierzejskiego? Jego fragmenty 
czytywała mi przez telefon siostra kolekcjonera. Nie 
ma książki o kolekcjonerze i antykwariuszu Czesławie 
Bednarczyku. Nawet nie spopularyzowano przygód 
Gabrieli Zapolskiej, która swą kolekcję sztuki nowo
czesnej, obrazów m.in. van Gogha, Pissarra, Gauguina, 
prezentowała na wystawach we Lwowie i Krakowie. 
Książki o historii polskiego kolekcjonerstwa powsta
wały przede wszystkim lub wyłącznie w kręgu uczniów 
prof. Krzysztofa Pomiana.

5. Franciszek Starowieyski i Ryszard Janiak

Tylko ja opisałem skarby, które zgromadził Henryk 
Bednarski (1907-1991). Jego królewska kolekcja uległa 
rozproszeniu w dramatycznych okolicznościach. Ślad 
po niej istnieje tylko w moich tekstach („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 5, 1990 i w książce Polskie gniazda 
rodzinne). Większość kolekcji nadal ulega rozproszeniu, 
pozbawiona nawet reporterskiego opisu.

W październiku 1979 r. przeprowadziłem pierwszy 
wywiad z Wiesławem Ochmanem, wielkim kolekcjo
nerem polskiego malarstwa przełomu XIX i XX w. 
Ochman od kilkudziesięciu lat zwozi do kraju rozproszo
ne po świecie polonika. Franciszek Starowieyski zwoził 
z podróży artystycznych najczęściej zabytkową broń lub 
zegary, zwłaszcza kaflowe. Odnajdywanie i ratowanie 
rozrzuconych po świecie poloników - to ważna cecha 
powojennego kolekcjonerstwa. Krzysztof Musiał wiele 
dzieł kupił na świecie. Warto podkreślić, że kolekcjonu
jemy lub zwozimy ze świata wyłącznie polonika!
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6. 7. Fragmenty kolekcji Jana Styczyńskiego

(zdjęcia: Janusz Miliszkiewicz)

Istotą polskiego prywatnego kolekcjonerstwa było 
i jest dzielenie się. Dosłownie, gdy kolekcjoner daro
wuje dorobek swojego życia i - metaforycznie, gdy 
propaguje kolekcjonerstwo jako styl życia. Władysław 
Bartoszewski ofiarował swój zbiór Ossolineum, gdzie 
wcześniej trafiła kolekcja Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 
Andrzej Ciechanowiecki swą kolekcję tworzył wpraw
dzie w Londynie - a piszę tu o krajowych kolekcjach 
- ale zasiliła ona wiele polskich muzeów. Zamek 
Królewski prezentuje kolekcję kobierców ofiarowa
ną przez Teresę Sahakian, która mieszkała w Belgii. 
Ostatnio Zamek otrzymał w darze polonika ze zbioru 
Tomasza Niewodniczańskiego, które z Niemiec prze
wieziono do Warszawy.

Jeśli chodzi o propagandę, to np. Franciszek 
Starowieyski przez lata PRL pełnił swoistą funkcję 
nauczyciela kolekcjonerstwa. Udzielał bogato ilustro
wanych wywiadów codziennej prasie i czasopismom, 
jak „Sztuka” lub „Spotkania z Zabytkami”. Za komu
ny występował wieczorem w niedzielnym dzienniku 
telewizyjnym i chwalił się tym, co rano upolował na 
jarmarku perskim.

Prywatne kolekcjonerstwo od lat propagowane jest 
przez Zamek Królewski w Warszawie. W 2002 r. 
budziła zachwyt wystawa „Imago Poloniae”, białych 
kruków dr. Tomasza Niewodniczańskiego. Zamek 
prezentował dawne rzemiosło artystyczne ze zbioru 
Ryszarda Janiaka (2007), planował też pokaz kolek
cji Starowieyskiego. Prywatne Muzeum Motoryzacji, 
stworzone w Otrębusach przez rodzinę Mikiciuków, 
upowszechnia kolekcjonerstwo zabytków techniki.

Duże zasługi w propagowaniu kolekcjonerstwa ma 
Krakowski Klub Kolekcjonera.

Ze wzruszeniem wspominam stołeczne Muzeum 
Ftyzjatrii Polskiej, założone ze swojej prywatnej kolek
cji przez prof. Zbigniewa Garnuszewskiego; opisałem 
je w „Kolekcjonerze Polskim” (nr 10, 1979). Gdzie 
są tamte pamiątki po lekarzach i pacjentach, m.in. 
rzeźbiarski portret dr. Kazimierza Dłuskiego, z głową 
odstrzeloną w czasie Powstania Warszawskiego? 
W latach siedemdziesiątych XX w. w witrynie anty
kwariatu książkowego przy ul. Świętokrzyskiej 14 
w Warszawie kolekcjonerskie wystawy organizował 
bibliofil Wacław Grymowski. Kiedyś w stanie wojen
nym zaprosił mnie do swojego mieszkania i zaprezen
tował kolekcję polskich antybolszewickich druków 
międzywojennych. Znał mnie zaledwie przelotnie, ale 
czuł, że musi się tym podzielić, bo kolekcjonerstwo 
było dla niego walką o wartości, jako kolekcjoner 
zmieniał świat na lepsze. Artykuł o Grymowskim 
zamieściłem także w „Kolekcjonerze Polskim” (nr 
8-9, 1981), wydawanym jako dodatek do „Kuriera 
Polskiego”; to pisemko było ważnym fenomenem 
powojennej polskiej kultury narodowej.

Od 101at,coczwartekprowadzęw„Rzeczpospolitej” 
autorską rubrykę „Moja Kolekcja”, w której przed
stawiłem dorobek kilkuset polskich kolekcjonerów 
współczesnych. Czy to wystarczy? Prywatni kolek
cjonerzy gruntownie odmienili życie Polaków po 
drugiej wojnie, przede wszystkim ocalili setki tysięcy 
ruchomych zabytków. Bez kolekcjonerów i bez tych 
przedmiotów żylibyśmy w świecie innych wartości. 
Na pewno kolekcjonerstwo jako styl życia wymaga 
stałej popularyzacji!

Janusz Miliszkiewicz
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Jedną z najbardziej intrygujących i nieodgadnionych dotąd zagadek związanych 
z zespołem grafik i rysunków z wilanowskiej kolekcji Potockich, obecnie w zbiorach Biblioteki 

Narodowej, jest imię i nazwisko kolekcjonera skrywającego się pod niewiele mówiącym 
pseudonimem Aleksander z Jurgan. A ponieważ wiele prac oznaczonych pieczątką 
własnościową tajemniczego zbieracza należy do najcenniejszych w całym zbiorze - 
rozszyfrowanie pseudonimu staje się nie tylko kuszącą przygodą, ale także ważnym 

zadaniem badawczym dotyczącym polskiego kolekcjonerstwa w XIX w.

Aleksander z Jurgan
i jego zbiory

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

śród rysunków z kolekcji wilanowskiej, 
oznaczonych na odwrocie niewielką (15 

mm wysokości i 27 mm szerokości), czarną pieczątką 
własnościową: „ZE / ZBIORU RYCIN / Aleksandra / z / 
Jurgan”, Krystyna Gutowska-Dudek (autorka pionier
skiego opracowania Rysunki z wilanowskiej kolekcji 
Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej, t. 1-4, 
Warszawa 1997-2004) wymienia tak znakomite dzieła, 
jak Michała Stachowicza „Wjazd na Wawel biskupa 
Kajetana Sołtyka w 1759 roku”, „Wzięcie do niewoli 
Tadeusza Kościuszki pod Maciejowicami 10 październi
ka 1794 roku” i „Grabież Biblioteki Jagiellońskiej przez 
Szwedów w 1657 roku”, Franciszka Smuglewicza „Sejm 
w Wiślicy”, dwie prace Jana Nepomucena Głowackiego: 
„Widok zamku Rabsztyn” i „Widok zamku Pieskowa 
Skała”, a poza tym 28 rysunków innych autorów, dzia
łających pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX w. 
W tej ostatniej grupie - już bardziej zróżnicowanej 
pod względem wartości artystycznych - znajdują się 
widoki miast, obiektów architektonicznych (murów 
obronnych, kościołów, zamków, pałaców oraz architek
tury ogrodowej), nagrobki znanych osób, a także dwa 
portrety, dwie prace o temacie alegorycznym i jedna 
ze sceną rodzajową.

Wszystkie te rysunki, poza ściśle określonym czasem 
powstania: po 1794 a przed 1849, charakteryzuje co 
prawda stosunkowo duże zróżnicowanie tematyki, ale 
ogólnie można je określić jako prace o tematyce pol
skiej o odniesieniach historycznych i patriotycznych. 
Warto też zwrócić uwagę na fakt, że autorami tych 
prac są artyści polscy lub z Polską związani, przy czym 
podobnie można też opisać ostemplowane znakiem 
własnościowym Aleksandra z Jurgan niektóre luźne 
ryciny z kolekcji wilanowskiej, zachowane w zbiorach 
Biblioteki Narodowej (informacja ustna dr Hanny 
Widackiej). Całość zbioru pod względem zawartości

1. Autor nieznany, „Brama Krakowska w Lublinie”, wg akwatinty Fryderyka
Krzysztofa Dietricha, po 1820 r., sepia, papier, wym. 155 x 201 mm 
(w zbiorach Biblioteki Narodowej)

tematycznej oraz oczekiwań estetycznych, sformuło
wanych przez jego twórcę i właściciela, przypomina 
więc (choć w odpowiedniej proporcji do możliwości 
finansowych zbieracza) tak wspaniałe kolekcje z epoki, 
jak chociażby słynna puławska kolekcja Czartoryskich 
w jej wczesnej fazie tworzenia. Jak czytamy bowiem 
w jednym z niedawno opublikowanych opracowań, 
„[...] Puławskie kolekcjonerstwo rysunku i grafiki miało 
charakter przede wszystkim ikonograficzny. Zbierano 
portrety, sceny historyczne, widoki, ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki narodowej - czyli polonika. 
Obok tego dążono do kompletowania oeuvre artystycz
nego wybitnych grafików. Oba kierunki rozwoju były 
kontynuowane także w Paryżu [gdzie dla bezpieczeń
stwa przeniesiono kolekcję w 1849 r. - WP]. Jednak 
stopniowo zmieniał się stosunek do zbiorów graficznych, 
które w Puławach postrzegano jako ilustracje do pamią-
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2. Michał Stachowicz, „Wjazd na 
Wawel biskupa Kajetana Sottyka 
w 1759 roku”, ok. 1814 r. (?), pióro, 
tusz, papier, wym. 295 x 345 mm 
(w zbiorach Biblioteki Narodowej)

3. Pieczątka własnościowa 
Aleksandra z Jurgan na odwrocie 
rysunku nieznanego autora „Widok 
świątyni Sybilli w Puławach”,
ok. 1815 r. (w zbiorach Biblioteki 
Narodowej)

tek lub które same w sobie były pamiątkami po ważnych 
osobach czy wydarzeniach. Stanowiły swoiste nośniki 
pamięci, których wartość artystyczna, aczkolwiek czę
sto wysoka była jednak sprawą drugorzędną. Z czasem 
aspekt artystyczny zbiorów nabierał coraz większego 
znaczenia” (Ewa Czepielowa, Kolekcja rycin i rysunków 
Muzeum Książąt Czartoryskich. O trudnościach w usta
laniu proweniencji zbioru, [w:] Polskie kolekcjonerstwo 
grafiki. Ludzie i instytucje, red. Ewa Frąckowiak, Anna 
Grochala, Warszawa 2008, s. 172).

Wydaje się, że Aleksander z Jurgan nie doczekał się 
podobne] ewolucji zbioru. Zebrane przez niego rysunki 
i ryciny są jednak na tyle interesujące, że warto byłoby 
bliżej poznać ich właściciela. Dlaczego ukrywał się pod 
pseudonimem? Kim był? Gdzie przechowywał swoją 
kolekcję? W jakim celu ją stworzył i dlaczego odsprze
dał ją właścicielom Wilanowa (prawdopodobnie około 
1850 r., jak ustaliła to K. Gutowska-Dudek)? Pytania 
można by mnożyć.

Najłatwiej, jak się zdaje, odpowiedzieć, dlaczego 
ukrywał się pod pseudonimem. Pomocą może zaś słu
żyć objaśnienie spisane ręką Ambrożego Grabowskiego 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 2008, ss. 14-17) na 
odwrocie niezwiązanego z kolekcją wilanowską podwój
nego rysunku Michała Stachowicza „Rynek Główny, 
widok z wylotu ul. Brackiej” i „Sprowadzenie do Krakowa 
dnia 4 kwietnia 1794 r. armat zdobytych w bitwie 
pod Racławicami”, ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Ten znany krakowski księgarz, wydawca 
i kolekcjoner na tyle dobrze poznał współczesnych mu 
artystów i warunki życia w Galicji w pierwszej połowie 
XIX w., że bez wahania uzasadnił autorstwo pozbawio
nej sygnatury pracy, pisząc: „[...] Acz nie są podpisane 
imieniem malarza Stachowicza, są przecież niezawodnie 
jego ręki. Nie podpisał się zaś, bo ie malował za panowa
nia Austryack\\ego\ w Krakowie, - Rząd ten nie lubił aby 
Polacy przypominali sobie że mieli własną Oyczyznę” 
(Katalog rysunków architektonicznych ze zbioru Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Cracoviana. Część 1, oprać. 
Wanda Mossakowska, Warszawa 1978, s. 19, poz. 35). 
Być może podobne powody skłoniły do zachowania 

anonimowości także nieznanego nam kolekcjonera polo
ników Aleksandra z Jurgan. Może więc i zasugerowany tu 
kierunek poszukiwań miejsca jego działalności (Galicja, 
Kraków) wart jest sprawdzenia?

Chwila poszukiwań... i okazuje się, że klucz do 
rozwiązania zagadki ukryty był, od blisko czter
dziestu lat (!), w biogramie krakowskiego księ
garza, wydawcy i kolekcjonera - Aleksandra 
Wojciecha Fusieckiego(l 805-1862), opub
likowanym w Słowniku pracowników książki polskiej 
(red. Irena Treichel, Warszawa-Łódź 1972, ss. 238-239) 
przez Gustawa Schmagera, nieżyjącego już wieloletniego 
pracownika Biblioteki Jagiellońskiej, zasłużonego bada
cza historii polskiego księgarstwa i kolekcjonera eksli
brisów. Wśród wymienionych w biogramie rękopisów 
Fusieckiego (obecnie w zbiorach Jagiellonki) znalazł się 
bowiem i Spis wizerunków (portretów) znajdujących się 
w zbiorze moim początkowym bo od 1832 do 1839 r. 
uzbieranych w Krakowie, podpisany pseudonimem 
Aleksander z Jurgan (op. cit., s. 239).

Wstępna kwerenda w Dziale Rękopisów Biblioteki 
Jagiellońskiej zapisków, korespondencji i dokumen
tów po Aleksandrze Wojciechu Fusieckim - dokonana 
pod kątem działalności kolekcjonerskiej i handlowej 
w zakresie kupna, sprzedaży i wymiany rycin, rysunków, 
a także innych dzieł sztuki i wyrobów rzemiosła arty
stycznego - nie dała jeszcze o nim pełnej informacji, ale 
ujawniła kolejne dwa rękopiśmienne źródła sygnowane 
przez zbieracza pseudonimem Aleksander z Jurgan (rkps 
5564 IV, t. 1, k. 104 i 204) i uzupełniła dotychczaso
we dane (poza wspomnianym wyżej G. Schmagerem 
o A. W. Fusieckim pisali Marian Tyrowicz w „Polskim 
Słowniku Biograficznym” i Artur Pilak w „Księgarzu”).

Wiadomo, że Aleksander Wojciech Fusiecki urodził 
się w 1805 r. we wsi Kamień w Wielkopolsce. Pochodził 
zapewne z drobnej szlachty wielkopolskiej. Wychowany 
patriotycznie - brał udział w powstaniu listopadowym 
w randze podporucznika w 4. pułku piechoty. Po upad
ku powstania przedarł się z rejonu walk w Królestwie 
Kongresowym do Prus, a następnie do Krakowa, 
gdzie nawiązał liczne kontakty z księgarzami (m.in.
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w i

Józefem Czechem, Danielem Edwardem Friedleinem 
i Ambrożym Grabowskim), a także właścicielami biblio
tek i kolekcjonerami w Krakowie (m.in. Maksymilianem 
Bartynowskim, Franciszkiem Griinbaumem i Teofilem 
Zebrawskim). Od 1832 r., przygotowując się do otwar
cia w Krakowie własnej księgarni i antykwariatu oraz 
planując uruchomienie związanej z nimi wypożyczalni 
książek i czasopism, odbywał podróże w interesach 
po Galicji oraz odwiedzał wydawców i antykwariuszy 
we Lwowie, Lesznie, Poznaniu. Z wojaży tych zwoził do 
Krakowa książki, mapy, obrazy, ryciny, rysunki i numiz
maty. Przez cały czas zbierał też informacje o zasobach 
znanych polskich bibliotek (m.in. biblioteki poryckiej 
Tadeusza Czackiego, dzikowskiej Tarnowskich, medy
ckiej Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, poturzyckiej 
Józefa Kalasantego Dzieduszyckiego), a z niektórymi 
z nich utrzymywał stosunki wymienne oraz handlo
we. Szerzej współpracował z bibliotekami oleszycką, 
a następnie kórnicką Tytusa Adama Działyńskiego. 
Pośrednikiem w tych kontaktach był zatrudniony tam 
rysownik, sztycharz i bibliotekarz Kajetan Wincenty 
Kielisiński, którego Fusiecki znał jeszcze z pobytu 
artysty w Krakowie w latach 1832-1834, i z którym 
utrzymywał przyjacielskie stosunki, o czym świadczą 
m.in. zachowane w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej 
32 listy Kielisińskiego do Fusieckiego z lat 1838-1844 
(rkps 5694 III).

4. Franciszek Smuglewicz, „Sejm w Wiślicy”, przed 1807 r., pióro, pędzel, 
tusz, papier, wym. 435 x 615 mm (w zbiorach Biblioteki Narodowej)

W jednym z tych listów Kielisiński - mając na uwadze 
zamówiony u niego przez zbieracza ekslibris - tłumaczy 
się dużym nawałem obowiązków i prosi o wybaczenie, 
że obiecanej pracy jeszcze nie wykonał: „[...] Także mi 
daruycie, że obiecaney Wani etykietki dotąd nie macie” 
(Oleszyce, 20 lipca 1839 r.). Jednak już niespełna trzy 
miesiące później małe graficzne dziełko, wykonane 
w technice akwaforty, było gotowe i w postaci matrycy 
bezpiecznie trafiło do zamawiającego: „[...] Posyłam p. 
[Józefowi] Muczkowskiemu blachy, i dla Was też posy
łam blaszkę do książek, przyimcie ią tymczasowo, bo 
chce Wam wygotować później co lepszego. Proście też p. 
Teofila [Zebrawskiego] aby to co posyłam odbił i mnie 
dobrych exemplarzy i czystych przyśliycie naymniey po 
3 Exemplarze - bardzo Was o to proszę” (Oleszyce, 15 
października 1839 r.).

Po długich staraniach, 9 marca 1841 r. w lokalu 
przy Rynku Głównym pod nr. 15. Aleksander Wojciech 
Fusiecki otworzył wreszcie swój wymarzony skład księ
garski, a w jakiś czas potem także wypożyczalnię książek 
i czasopism. Ponadto, uzyskawszy już konsens na księ
garnię, podjął działalność wydawniczą. Nie usatysfak
cjonowany jej efektami (było to raptem kilka książek
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5. Fragment 
sporządzonego przez 
Aleksandra Wojciecha 
Rusieckiego spisu 
książek z podpisem 
Aleksander z Jurgan, 
po 1850 r. (w zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej)
6. Kajetan Wincenty 
Kielisiński, „Ekslibris 
Aleksandra Wojciecha 
Rusieckiego”, 1839 r., 
akwaforta
7. Marcello Bacciarelli, 
„Nadanie przywilejów 
Akademii Krakowskiej”, 
olej, płótno,
wym. 55,5 x 45 cm 
(w zbiorach Biblioteki 
Kórnickiej PAN)

z dziedziny medycyny, chemii, inżynierii i humanistyki 
oraz litografie przedstawiające zabytki Krakowa) prag
nął ją znacznie rozszerzyć.

Po otwarciu składu w miejscowej prasie występo
wał A. W. Fusiecki nie tylko jako księgarz i wydawca, 
ale także jako „komissant Agenta Pilotego i Lechle, 
Dyrektorów Królewskich Galery i Obrazów w Munch” 
z ofertą sprzedaży „najznakomitszych dziel mistrzow
skich wszystkich szkól malarskich z galerii w Munch 
i Schleissheim, w obrazach litografowanych, w uporząd
kowanych wielkich poszytach” („Gazeta Krakowska”, nr 
293 z 23 grudnia 1841, s. 1). Nadto - zgodnie z ówczes
nym zwyczajem - wystawiał w swojej księgarni obrazy 
początkujących artystów. We wrześniu 1841 r. (tylko 
przez trzy dni!) widziano tam np. prace Władysława 
Konstantego Majeranowskiego (1817-1864): pomniej
szoną wersję jego debiutanckiego obrazu przedstawiają
cego „Piasta” oraz kopię „Magdaleny” Antona Raphaela 
Mengsa z galerii drezdeńskiej („Gazeta Krakowska”, nr 
204 z 7 września 1841 r., s. 1).

Podstawową działalnością Fusieckiego było jednak 
prowadzenie księgarni, wypożyczalni książek i cza
sopism oraz antykwariatu, w którym poza dawnymi 
książkami i inkunabułami znajdowały się także rysun
ki, ryciny, obrazy, medale i monety, a nawet wyroby 
rzemiosła artystycznego i inne przedmioty zaliczane 
przez właściciela do osobnego działu „Starożytności”. 
W jednym z litografowanych katalogów ofertowych 
A. W. Fusieckiego z lat czterdziestych XIX w., wśród 
„Obrazów i Rycin”, można znaleźć np. „«Portret 
Michała Jerzego Poniatowskiego, arcybiskupa gnieź
nieńskiego i prymasa», malowany przez Afntoniego] 
Brygierskiego (f 1791) farbami olejnemi” (Katalog 
książek, inkunabułów, rycin, obrazów, medali i monet. 
N°II-B], rkps5564 IV, t. 1, k. 140-147, poz. 74). Do 
kupienia były też, ujęte w tym samym dziale, obrazy 
Marcella Bacciarellego: ,,«Stanisl[aw] August z klep
sydrą^ olejny mały” oraz tegoż olejne „projekta do 
obrazów historycznych, i tak: 1. «Kazimierz Wfielki] 
nadający prawa», 2. «Wladyslaw Jagiełło ustanawia
jący akademię krakowską», 3. «Unia Litwy z Polską za 

Zygjmunta] Augusta», 4. «Traktat Chocimski»” (tamże, 
poz. 85, 86). Te ostatnie, być może tożsame z którymś 
z dwóch zespołów obrazów (z określeniem prowenien
cji „ze zbiorów Dzialyńskich”) znajdujących się obecnie 
w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN, uznawanych 
przez Alinę Chyczewską, autorkę katalogów wystawy 
monograficznej poświęconej temu malarzowi za kopie 
szkiców do słynnych obrazów historycznych wykona
nych przez Bacciarellego do Sali Rycerskiej w Zamku 
Królewskim w Warszawie (Marceli Bacciarelli. Zycie 
- twórczość - dzieła, katalog wystawy w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, oprać. A. Chyczewską, t. I, 
Poznań 1968, s. 94, poz. 90; t. II, Poznań 1970, s. 83, 
poz. 134 i 135).

Ale bodaj największą ciekawostką kolekcjonerską 
w tym katalogu jest zabytkowy instrument naukowy 
opisany jako „Busola i kompas słoneczny z słoniowej 

kości wykonana przez Jana Droschel w Norymberdze 
r. 1584 (był własnością Jana Brosciusa, matematyka 
polskiego z r. 1626” (Katalog książek, inkunabułów, 
rycin..., op. cit., poz. 71). Okazuje się, że instrument ten 
szczęśliwie przetrwał do naszych czasów. Wiadomo, że 
był przechowywany w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. 
Ale musiał się tam dostać za sprawą Fusieckiego, a nie, 
jak to się obecnie przyjmuje, bezpośrednio z zapisu Jana 
Brożka, słynnego matematyka, kartografa i astronoma, 
profesora Akademii Krakowskiej (Skarby Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 96).

W pracy księgarza i antykwariusza Fusiecki wyka
zywał się sporą wiedzą oraz starannością w zdoby
waniu potrzebnych mu informacji. W sporządzanych 
przez siebie materiałach i notatkach tam, gdzie nie 
znał odpowiedzi - zawsze pozostawiał puste miej- 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2009 | 1 3



see do zapełnienia, a w osobistym notatniku zapisy
wał nasuwające się na bieżąco pytania: „Kiedy umarł 
Gutowski Wojciech, malarz Krasowski]?”; „Która 
kamienica była własnością Malarza Molitora przy Ulicy 
Sławkowskiej U’-, „Jak Wrońskiemu na jmie?”-, „Kiedy 
został nauczycielem w Technice [Instytucie Technicznym 
w Krakowie - WP]?”; „Co zrobił Eliasz Wojciech z kart
kami Bibliograficznymi Swidzińskiego”, itp. (BJ, rkps 
6984 I: Notatki Aleksandra Fusieckiego, k. 1, verso; k. 
10, recto). Do swoich stałych obowiązków zaliczał też 
sporządzanie spisów prywatnych księgozbiorów oraz 
kolekcji rysunków, rycin i numizmatów. Wreszcie, opie
rając się na zdobytej już wiedzy i doświadczeniu, przy
gotowywał materiały do Dykcyonarza Bibliograficznego 
(niestety, nieukończonego).

Jego kolekcja rycin (wraz z rysunkami), według 
Michała Federowskiego (Zbiory polskie. Zbiory graficz
ne Dominika Witke-Jeżewskiego w Glębokiem, „Ziemia”, 
nr 31 z 27 lipca 1912 r., s. 500), liczyła blisko 5 000 
sztuk. W informacji tej Federowski opierał się zapewne 
na zachowanych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej 
zapiskach samego Fusieckiego, przygotowanych z myślą 
o Dykcyonarzu Bibliograficznym (BJ, rkps 5564 IV, 
t. 1, k. 185), ale niestety nie wiadomo którego roku 
dotyczą podane tam dane liczbowe. Bez względu jednak 
na to - zakładając, że około 1841 r. w kolekcji rycin 
i rysunków A. W. Fusieckiego rzeczywiście było blisko 
5 000 obiektów - należałoby do niej jeszcze dopisać 
wzięte „na rzecz własną w Komis do sprzedaży” (z usta
lonym notarialnie dziesięcioprocentowym zyskiem) 
ryciny oraz mapy, w ilości 6 740 sztuk, będące włas
nością Ambrożego Grabowskiego. Fusiecki dysponował 
nimi od 20 lipca 1842 r. W sporządzonej zaś umowie 
zobowiązał się „nie mieścić takowych tak w lokalu 
Księgarni, jako też w Książkach handlowych, tylko [...] 
na takowe nająć osobny lokal, lub odstąpić z własnego 
teraźniejszego pomieszczenia pokój jeden na powyższe 
zbiory”. Wartość przejętego księgozbioru oszacowano 
na 16 432 zł polskich, kolekcji rycin i map na 5 060 zł 
(BJ, rkps 6929 IV). Czy księgarz wywiązał się z warun
ków umowy, nie wiemy. Ale zapewne nie zrezygnował 
z nadarzającej się możliwości zakupu do własnych 
zbiorów przynajmniej najatrakcyjniejszej części kolekcji 
Grabowskiego. Przypuszczenie tym bardziej prawdo
podobne, że w ten sposób można byłoby wytłumaczyć, 
dlaczego na niektórych rysunkach i rycinach z kolekcji 
wilanowskiej, ostemplowanych pieczątką własnościową 
Aleksandra z Jurgan, znajdują się objaśnienia spisane 
ręką Ambrożego Grabowskiego.

Po czterech latach nierównej walki konkurencyjnej 
ze „starymi księgarzami Krakowa” nowicjusz Fusiecki 
zmuszony był do zrezygnowania z handlu. Uzyskany 
konsens na otworzenie księgarni (prawdopodobnie wraz 
z częścią księgozbioru) odsprzedał w 1845 r. jednemu 
z konkurentów - Juliuszowi Wildtowi. Niewykluczone 
jednak (na co uwagę zwrócił już A. Pilak), że na decyzji 
tej zaważyło również jego zaangażowanie w nasilającą 
się w połowie lat czterdziestych XIX w. w Krakowie 
działalność konspiracyjną. W czasie rewolucji 1846 r.

Fusiecki zajął się kolportowaniem tajnej literatury 
emigracyjnej. Aresztowany, opuścił więzienie dopiero 
w marcu 1848 r. na mocy cesarskiej amnestii.

Krakowska Wiosna Ludów nie przyniosła mu jed
nak dobrej passy w interesach, a rok następny okazał 
się jednym z najtrudniejszych w jego życiu. Popadając 
w coraz większe zadłużenie, zmuszony był do szybkiej 
rozprzedaży pozostałych zbiorów. Pomiędzy sierpniem 
i październikiem 1849 r., wyraźnie przybity niepowo
dzeniami, w tym także w życiu osobistym i rodzinnym, 
podjął kilka nagłych decyzji, mających zażegnać trudną 
sytuację finansową. Pod datą 28 sierpnia 1849 r. pozo
stawił w swoim pamiętniku notatkę przypominającą 
jednopunktowy zapis testamentowy: „Należy mi się do 
odebrania jako iuż zapłacone, a byle dane w zastaw, od 
Starego Lewka Antykwariusza lub jego synów poręczy
cieli, a mianowicie jako moją własność: 1. [Ignacego] 
Zagórskiego Numizmatykę [Monety dawnej Polski jako- 
też prowincyj i miast do niej niegdy należących z trzech 
ostatnich wieków przez..., Warszawa 1845] - 2 tomy, 
2. [Tadeusza] Wolańskiego Starożytności [Tadeusza 
Wolańskiego odkrycia najdawniejszych pomników naro
du polskiego, Poznań 1843] - 2 tomy, 3. [Wojciecha] 
Chrzanowskiego Wyciągi [Wyciągi z celniejszych dziel 
o wyższej części sztuki wojskowej przez..., Berlin 1844] 
- 1 tom. Na przypadek mojej śmierci odbiór takowych 
książek należeć będzie do Teofila Parwiego [z Parwiów 
pochodziła Bogumiła Fusiecka (1822-1910), żona 
Aleksandra Wojciecha - WP] jako jemu przezemnie 
odstąpionych [...]” (BJ, rkps 6984 I: Notatki Aleksandra 
Fusieckiego, k. 3, recto). Na tej samej stronie pamięt
nika, w przesiąkniętym goryczą wierszu, skierowanym 
do syna Stanisława, pisał: „Ojciec Twój palace zdobił / 
Lecz te runęły w przeznaczeniu srogim / Tyś się większej 
sławy dobił / Ocierając łzy ubogim / Aza dzieło dziś Twej 
ręki / Sama ludzkość niesie dzięki”. Wreszcie pod datą 
9 października 1849 r. zanotował: „U Wielmożnego Jana 
Fiszera kupca Zastawiono medal za [złotych] Rfeńskich] 
30” oraz „UPizorna Franciszka zastawiono 2 talary pol
skie za [złotych] Rfeńskich] 16” (tamże, k. 4, recto).
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8. Hans Droschel, Przenośny zegar słoneczny, 1584 r., kość słoniowa
(w zbiorach Muzeum Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie)
9. Kajetan Wincenty Kielisiński, „Baszta Kaletników”, 1839 r., akwarela, 
pióro, tusz, gwasz, papier, wym. 102 x 123 mm (w zbiorach Biblioteki 
Narodowej)

(ilustracje: 1-4, 9 - Biblioteka Narodowa w Warszawie; 5 - Biblioteka Jagiellońska 
w Krakowie; 6-wg Maria Grońska, .Ekslibrisy", Biblioteka Narodowa, Warszawa 

1992, s. 150, II. 35; 7 - Biblioteka Kórnicka PAN - Zamek w Kórniku; 8 - Muzeum 
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, fot. Janusz Kozina, Grzegorz Zygier)

W tym samym 1849 r., w jednym z cytowanych tu 
spisów zanotował, że bibliotekę swoją „wyborową liczą
cą 3 764 tomów” odsprzedał za 12 000 złotych polskich 
do Krzeszowic hr. Adamowi Potockiemu, ponadto 
pojedynczo pozbywał się też w tym czasie duplika
tów. Najprawdopodobniej także z 1849 r. (lub z roku 
poprzedniego?) pochodzi jeszcze jeden rękopiśmienny 
spis, odnoszący się tym razem wyłącznie do rysunków 
z kolekcji A. W Fusieckiego: Widoki - Krajobrazy - 
Rysunki ręczne (BJ, rkps 5528 IV, część 2, k. 121). Jest to 
dokument dotąd nieznany, a jakże ważny dla poznania 
dziejów kolekcji wilanowskiej. Obejmuje zaledwie 30 
pozycji, ale niemal w połowie zgodne są one z wyka
zem rysunków w inwentarzu zatytułowanym: Spis rycin 
i portretów, znajdujących się w skrzyni pod N° 1 [oraz] 
W skrzyni mniejszej pod N° 2, sporządzonym (jak ustaliła 
to K. Gutowska-Dudek) prawdopodobnie około 1850 r. 
przez Piotra Kustowskiego, bibliotekarza Biblioteki 
Wilanowskiej (BN, Zbiory Specjalne, rkps, akc. 
2189/70). Co więcej, informacje podane w odnalezio
nym spisie odpowiadają opisom rysunków z pieczątką 
własnościową Aleksandra z Jurgan, a to stanowi jeszcze 
jedno potwierdzenie, że do zbiorów wilanowskich zaku
piono je około 1849 r. z kolekcji Fusieckiego.

Dokładne skorelowanie wszystkich tych zapisów jest 
tylko kwestią czasu. Ale już teraz warto zastanowić się, czy 
wspomniany wyżej spis zawartości skrzyni większej „pod 
N° 1” i „mniejszej pod N° 2” nie jest po prostu spisem 
z natury nadesłanej z Krakowa, a zakupionej przez mał
żonków Augusta i Aleksandrę Potockich w feralnym dla 
A. W Fusieckiego 1849 r. lub na początku roku następne
go, sporej części zbiorów krakowskiego księgarza i kolek
cjonera (w skrzyni pierwszej było łącznie 1 520 rycin, 
220 map i 9 obrazów, w większości olejnych; w skrzyni 
drugiej - 211 rysunków i 1 565 rycin). Do postawie
nia takiej hipotezy zachęca m.in. lektura pozostałych 
rękopisów po Fusieckim, zgromadzonych w Bibliotece 
Jagiellońskiej, a wśród nich listów K. W. Kielisińskiego. 
10 grudnia 1838 r. Kielisiński pisał z Oleszyc: „Pawli
kowski] nabył tu po [Jerzym] Głogowskim rysunki 
ówczesnych bram i baszt krakowskich; te chcę wyrobić 
na blasze i będzie to 50 przeszło rysunków, i chcę aby sta
nowiły iedno album, ładuycie tam więc summy, bo to ia 
chcę puścić w handel” (BJ, rkps 5694 III). I rzeczywiście, 
artysta dziarsko zabrał się do pracy. W roku następnym 
rysunki wzorowane na akwarelach Głogowskiego były 
już gotowe. Na ich podstawie Kielisiński wykonał też 
ryciny. Wydaje się niemal pewne, że złożona w liście 
propozycja sprzedaży akwarel Fusieckiemu została sfi
nalizowana, a namacalnym śladem tej transakcji jest 28

rysunków (tuszem, gwaszem i akwarelą) przedstawiają
cych krakowskie baszty i bramy, zachowanych w zbio
rach Biblioteki Narodowej, a pochodzących z dawnej 
kolekcji wilanowskiej; sześć kolejnych z serii trafiło do 
Biblioteki Kórnickiej (K. Gutowska-Dudek, op. cit., 
t. 2, poz. 446-473). Być może więc i tych 28 rysunków, 
zapakowanych wraz z innymi pracami w owej oznaczo
nej numerem drugim skrzyni przyjechało z Krakowa 
do Wilanowa. W spisie z około 1850 r. nie zostały 
one, co prawda, wyodrębnione, ale mogły się ukrywać 
w dużym zespole opisanym przez Kustowskiego: „156. 
Pomniejszych rysunków ręcznych, jako to: Widoki oko
lic, gmachów, szkice do obrazów religijnych, nagrobki, 
studia głów i figur, herby familijne, przedmioty mitolo
giczne, sceny wieśniacze, ubiory, zwierzęta i.t.p. prace 
krajowców [podkr. - WP]” (BN, Zbiory Specjalne, 
rkps, akc. 2189/70, k. 8, recto).

W materiałach do Dykcyonarza Bibliograficznego 
Aleksander Wojciech Fusiecki vel Aleksander z Jurgan 
pisał o sobie, że jako: „[...] Sekretarz i Pełnomocnik 
Xięcia Henryka Lubomirskiego z wielką gorliwością 
i potrzebną wiadomością - zebrał piękny zbiór książek 
odnoszący się do Dziejów i literatury Ojczystej - Oddział 
Praw Polskich i Litewskich, zacząwszy od Zygmunta 
I drukowanych w Krakowie 15... aż do końca panowa
nia Stanisława Augusta, prawie zupełny - znajdują się 
prócz pierwotnych druków krakowskich i inne rzadkości 
-jak np. Biblia Radziwiłowska (exemplarz z BzWfioteki] 
J. U. Niemcewicza), Rozmowa Pana Wójta i Plebana 
[...] i wiele innych - wynoszący do 2 600 tomów, przy 
tern ma zbiór rycin polskich do 5 000 [sztuk] oraz zbiór 
monet i medali - dotąd nie przestaje z największą trosk
liwością, i niezmordowanie zbiory swoje powiększać 
[...]” (BJ, rkps 5564 IV, t. 1, k. 185). Na ile udało mu 
się zbiory te, w większości rozprzedane w kryzysowym 
1 849 r., odtworzyć - tego nie wiemy. Ale w połowie 
lat pięćdziesiątych XIX w. utrzymywał jeszcze żywe 
kontakty z krakowskimi kolekcjonerami oraz... pisywał 
listy, m.in. do księcia Jerzego Lubomirskiego o należne 
mu pieniądze. Zmarł 29 marca 1862 r. w Krakowie. 
Biblioteka Jagiellońska przechowuje klepsydrę informu
jącą o jego śmierci.

Wojciech Przybyszewski
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W pierwszym dziesięcioleciu powojennej Polski komunistyczne władze używały wszelkich 
dostępnych im środków, w tym także i sztuki, do zaprowadzenia nowego ustroju.

Ten zdecydowanie negatywny kontekst, w którym pojawia się sztuka realizmu socjalistycznego 
(1949-1956), narzuca od samego początku ocenę wartościującą, co jest przeszkodą 

w rzetelnym badaniu zagadnienia. Czy istnieje zatem możliwość oddzielenia sztuki od innych 
zjawisk społecznych, politycznych czy gospodarczych i spojrzenia na socrealizm 

jedynie pod kątem estetyki i historii sztuki?

Socrealizm - o ideologii i estetyce
wany, niż miało to miejsce kiedykolwiek w historii. Fakt 
ten nie oznacza automatycznie, że wartość artystyczna 
jego dzieła była niska. Nie wynika z niego także i to, że 
tylko mierni artyści mogli zgodzić się na ograniczenie 
własnej niezależności. Ale wpływ założeń politycznych 
na sztukę był daleko, czasem zaskakująco posunięty. 
Bez wzięcia pod uwagę całej gamy zjawisk spoza kręgu 
historii sztuki, badanie socrealizmu może dać w rezul
tacie obraz bardziej zafałszowany, niż przesiąknięte 

emocjami wypowiedzi historyków „odreago
wujących” czasy PRL-u.

W czym przejawia się uzależnienie sztuki 
socrealistycznej od założeń ideologicznych? 
Utarty slogan o „narodowej formie oraz socja
listycznej treści”, chociaż prowadził twórczość, 
zwłaszcza w dalszej perspektywie, na dość 
jałowe grunty, to miał jednak moc przekie- 
rowania sztuki na obszary wcześniej mało 
eksplorowane. Jak daleko poznamy socrea
listyczne dzieło architektury, próbując opi
sać jego klasycyzujące detale i ich wzajemne 
oddziaływanie? W pracy poświęconej temu 
zagadnieniu Waldemar Baraniewski stwierdził, 
że „większość projektów [socrealistycznych], 
np. otoczenie Pałacu Kultury i Nauki nie 
daje się zrozumieć tylko poprzez architekturę 
i wymaga znajomości zewnętrznych wobec niej 
kodów - ideologicznych, społecznych, histo

rycznych” {Ideologia w architekturze Warszawy okresu 
realizmu socjalistycznego, „Rocznik Historii Sztuki”, 
t. XXII, 1996, s. 244, przyp. 60). Kształt powstających 
w nowym duchu budowli zależał nie tylko od ich funkcji 
i dominującego trendu estetycznego, ale także od innych 
czynników: przewidzianej roli w kreowaniu nowego 
ładu (przy trasie pochodów, na peryferiach, na zapleczu, 
itp.), miejsca w hierarchii (pawilony dworca Warszawa 
Śródmieście przy PKiN), budynków stojących w tym 
miejscu wcześniej, ale które należało zniszczyć ze wzglę
du na „szkodliwy” społeczny wpływ (kosmopolityzm, 
funkcjonalizm).

Same detale architektoniczne mogą, jak udowadnia 
Baraniewski, opisywać dziedziny całkowicie odległe od 
zagadnień estetycznych i historii sztuki. Rzecz dotyczy

KRZYSZTOF MORDYŃSKI

ozwiązanie takie zaproponowała Katarzyna 
-JL. Liwak-Rybak (Socrealizm - fakty i mity, 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2009, ss. 4-7), zapewne 
z zamierzoną przesadą akcentując tego typu rozdział. 
Dzięki niemu możliwe stałoby się nowe spojrzenie, 
pozbawione emocjonalnych obciążeń, a przez to o więk
szej wartości naukowej. W wypadku socrealizmu histo

ryk sztuki nie może jednak uciec w rozważania czysto 
estetyczne, gdyż właśnie ideologia stanowi o istocie 
tego kierunku. Z drugiej strony, jak zauważa autorka, 
upolitycznienie artysty i jego dzieła jest faktem często 
spotykanym w historii. Nie pozostaje zatem nic innego, 
jak, zamiast uciekać, bez emocji przejść nad tym faktem 
do porządku dziennego. To oczywiście trudne zadanie, 
gdyż dla wielu okres PRL-u jest jeszcze zbyt bliski, nie 
odszedł na historyczną emeryturę.

Architektura wraz z uzupełniającymi ją sztukami 
plastycznymi (rzeźbą, mozaiką, sgraffitem, malarstwem 
ściennym) była traktowana przez partyjnych decydentów 
jako narzędzie w osiągnięciu politycznego celu, nie zaś 
jako cel sam w sobie. Twórca socrealistyczny nie mógł 
zbyt daleko uciec od tego jarzma, będąc silniej kontrolo
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1. 2. Fragmenty placu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, 
realizacja 1955 r.

3. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, arch. 
Romuald Gutt, budowa 1948-1951

samokrytyki” (op. cit., s. 245). Rozpatrywanie tego 
elementu tylko z punktu widzenia estetyki zawiodłoby 
nas na manowce.

Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych stanowił 
moment największego natężenia budownictwa, jaki 
obserwowano w dziejach stolicy. Trudno się jednak 
zgodzić z tym, że był to także czas wielkiego rozwoju 
myśli architektonicznej. Do takiego rozkwitu potrzebne 
jest ścieranie się poglądów, możliwość twórczej nieskrę
powanej wypowiedzi, czyli w zasadzie zupełne zaprze
czenie warunków, w których przyszło działać polskim 
architektom, rzeźbiarzom i malarzom w owym okresie. 
Wojciech Włodarczyk widział w postulacie „narodowej 
formy” funkcję unifikującą dotychczasową tradycję, sca-

metody stosowanej w zastępstwie spójnej teorii włas
nego stylu, której socrealizm nie stworzył. Zamiast niej 
uruchomiono „narzędzie” krytyki oraz samokrytyki 
twórców. Krytyka miała charakter publiczny i nosiła 
pozory pluralizmu: otwartych dyskusji architektów 
o zrealizowanych projektach, udostępniania społeczeń
stwu ocen prac konkursowych. Kryterium oceny dzieła 
było jednak w dużej mierze ideologiczne i dopiero na 
tej podstawie wysnuwano wnioski estetyczne czy funk
cjonalne. Samokrytyka natomiast była w pewnej mierze 
formą reakcji obronnej twórcy, który sam postulował 
i dokonywał poprawek w swym dziele, aby uniknąć zbyt 
ostrej krytyki - właśnie na płaszczyźnie ideologicznej, 
gdyż w innych sferach z pewnością mógłby podjąć dys
kusję w obronie swej pracy. Oddajmy tu ponownie głos 
Baraniewskiemu opisującemu detale budynku Głównego 
Urzędu Statystycznego w Warszawie, zaprojektowanego 
(1947) i poprawionego (1950) przez Romualda Gutta: 
„Architekt zmieniając projekt pierwotnego założenia, 
dodając lub odejmując poszczególne elementy, komen
tował tym samym swoje dzieło, wskazywał na jego 
niedoskonałość. Ten rodzaj korekt nie był bowiem wpi
sany w racjonalny kontekst dzieła. Wynikał z porządku 
ideologii. Kamienie, masywne gzymsy opinające każdą 
kondygnację trzech skrzydeł budynku GUS-u są tu ide
alnie zbędne z punktu widzenia tektoniki czy dekoracji. 
Ich rola polega na niuansowaniu i wystylizowaniu zbyt 
nowoczesnej formy. Sam budynek nie staje się przez 
to bardziej socrealistyczny, tylko gzyms przestaje być 
składnikiem architektury, zamieniając się w element 

lenie w jeden model różnych wątków kultury, zniwelo
wanie ich twórczych przeciwieństw, co skutkować miało 
pozbawieniem kultury mechanizmu gwarantującego 
rozwój [Socrealizm: sztuka polska w latach 1950-1954, 
Warszawa 1991, ss. 35 i nn.).

Z tego względu niezwykle rzadko spotykamy w soc
realizmie poszukiwaną przez Liwak-Rybak „klasycyzują- 
cą szatę, ale na nowo skrojoną, zaskakującą interesujący
mi, często nowoczesnymi rozwiązaniami”. Dwukrotnie 
cytowany już wcześniej Baraniewski, omawiając kolum
nadę Ministerstwa Rolnictwa, zauważa, „że architektura 
gmachu jest raczej zastąpieniem klasycyzmu niż jego 
kontynuacją, bądź nawiązaniem.” Jest to główna cecha 
budowli socrealistycznych. Użytych w kolumnadzie ele
mentów architektonicznych nie wiążą podstawowe 
zasady kompozycji: związki kontynuacji, podporządko
wania, kulminacji. Mamy do czynienia „z takim zabie
giem interpretacyjnym, który identyfikuje wybrane cechy 
przedmiotu z nim samym, nie respektując przy tym praw 
całości i tworząc nową, jednoznaczną i obowiązującą 
kwalifikację przedmiotu” (op. cit., ss. 252-254).

Powyższe rozważania służyły uwypukleniu niebez
pieczeństwa związanego ze zbyt wąskim podejściem 
do badania socrealizmu. Oparcie się wyłącznie na 
zagadnieniach estetycznych czy proweniencji form nie 
gwarantuje sukcesu. Z drugiej strony uwzględnienie 
perspektywy zjawisk politycznych, społecznych czy 
uwikłania w ideologię nie musi automatycznie rysować 
skrajnie negatywnego obrazu realizmu socjalistycznego. 
Podajmy tu parę przykładów, lekko tylko wkraczając
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4. Kolumnada 
Ministerstwa Rolnictwa 
w Warszawie, architekci: 
Jan Grabowski, Stanisław 
Jankowski, Jan Knothe, 
budowa 1951-1955

5. Plac Konstytucji
w Warszawie, architekci: 
Józef Sigalin, Stanisław 
Jankowski, Jan Knothe, 
Zygmunt Stępiński, 
realizacja 1950-1952

6. Nowa Huta - Plac 
Centralny, proj. arch. 
Tadeusz Ptaszycki, 1952 r., 
rys. Robert M. Kunkel

(zdjęcia: 1-5- Jan Łoziński)

na pole historyka sztuki. Do niezaprzeczalnych pozyty
wów socrealizmu, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, 
możemy zaliczyć podejście do problemu miasta jako 
całości, rozumiane oczywiście na swój specyficzny 
sposób, z podporządkowaniem arterii komunikacyj
nych do potrzeb pochodów czy tworzeniem pustych 
przestrzeni dla celów ideologiczno-wizualnych (oto
czenie PKiN). Niemniej jednak troską architektów 
i urbanistów socrealizmu było stworzenie dobrze funk
cjonującego, według ich założeń, i uporządkowanego 
miasta. Szczególnie intencje te widać w planowaniu 
Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, klamry spi
nającej Śródmieście z Mokotowem. Place rozmiesz
czone na krańcach MDM-u zaplanowano w formie 

otwartej do dzielnic, z którym się stykały, w taki sposób, 
by stanowić kompozycyjne i logiczne zwieńczenie ich 
głównych arterii (ul. Marszałkowska - pl. Konstytucji, 
ul. Puławska - plac przy Rakowieckiej). Ta cecha 
ówczesnej urbanistyki wydaje się szczególnie atrakcyjna 
dzisiaj, w czasach, gdy zainteresowania deweloperów 
nie wykraczają poza płot szczelnie okalający zabudowy
waną posesję.

Postulat „socjalistycznej treści”, pomimo braku kon
kretu i trudności w przełożeniu go na język architektury, 
nie był tylko propagandowym bełkotem. Próbowano rea
lizować go, umieszczając rzeźby, mozaiki i malarstwo na 
ścianach budynków czy też poprzez takie projektowanie 
domów, aby mieszkańcy mieli dostęp do światła dzienne-

Spotkanie z książką

IDEOLOGIA I KONSERWACJA

Wydana w br. przez warszawskie Wydawnictwo TRIO książka Piotra Ma
jewskiego Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce 
w czasach socrealizmu wpisuje się w nurt częstych ostatnio dyskusji oce

niających ten okres historii Polski. Piotr Majewski, historyk, pracownik Zamku 
Królewskiego w Warszawie, książkę zaczyna wstępem, w którym analizuje 
ewolucję poglądów na temat konserwacji i restauracji budynków oraz rewa
loryzacji zespołów zabytkowych w XIX i XX w.

Pierwszy rozdział publikacji dotyczy odbudowy powojennej Polski w la
tach „łagodnej rewolucji” 1944-1949. Opisane tu zostało m.in. powołanie 
pod kierunkiem Józefa Sigalina w 1944 r. Działu Odbudowy, przekształcenie 
go w Biuro Planowania i Odbudowy przy Prezydium Rady Ministrów, a także 
założenie Biura Odbudowy Stolicy (BOŚ), Wydziału Architektury Zabytkowej 
(WAZ) oraz powołanie w 1945 r. Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Za
bytków. Dużo miejsca poświęca Piotr Majewski na przytoczenie fragmentów 
dyskusji, jaka toczyła się podczas planowania odbudowy „sztandarowych” 
zabytków stolicy: kolumny Zygmunta, katedry, kościoła Św. Krzy
ża, Starego Miasta, Nowego Światu, i kontrowersji między kon
serwatorami, które dzieliły środowisko. Tę część publikacji kończy 
opis przebiegu pierwszego etapu odbudowy zabytków stolicy.

W kolejnym rozdziale Piotr Majewski przedstawił okres odbu
dowy w latach socrealizmu 1949-1955. „Realizm socjalistyczny 
w Polsce byt kopią nie tyle doktryny ideologiczne], ile sposobu 
sprawowania polityki kulturalnej, jaką stosowano w ZSRR w latach 
trzydziestych" - pisze autor. Naciski władz powodowały unifor
mizację środków artystycznego wyrazu. „Socrealizm zanegował 
obowiązującą uprzednio formację artysty, wyzbywającemu się in
dywidualności dawał w zamian możliwość uczestniczenia w -ideo
logicznym froncie». Prowadziło go to jednak ku alienacji i niemal 
całkowitej izolacji wobec publiczności". Symbolicznymi budow

lami tego okresu były Pałac Kultury i Nauki oraz Marszałkowska Dzielnica 
Mieszkaniowa w Warszawie. Autor opisuje zmiany, jakie zaszły w tym czasie 
w strukturach konserwatorskich i przedstawia regulacje prawne obowiązują
ce wówczas w sferze ochrony i konserwacji zabytków. Osobny podrozdział 
Piotr Majewski poświęca odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie; 
specjalny memoriał dotyczący decyzji podjęcia tej odbudowy, sporządzony 
przez architektów z Pracowni W-Z, zawierał pozytywne opinie konserwatorów 
i architektów radzieckich. Autor przytacza wiele urzędowych pism krążących 
między organami władzy i przedstawicielami środowisk konserwatorskich. 
Szczegółowo przedstawia też kulisy negocjacji przy odbudowie Traktu Starej 
Warszawy (która z jednej strony była największym przedsięwzięciem konser
watorskim, a z drugiej - sztandarową budowlą polityczną), przy odbudowie 
gmachów sejmowych, Teatru Wielkiego, pl. Dzierżyńskiego, pl. Trzech Krzyży, 
Zamku Ujazdowskiego; opisuje też odbudowę zabytków Krakowa, Lublina, 
Wrocławia, Szczecina, Gdańska.

W końcowych rozdziałach autor przedstawił problematy
kę konserwatorską w czasie „odwilży” 1955-1956, kiedy poja
wiać zaczęty się glosy krytykujące realizm socjalistyczny, oraz 
ukazał kontekst międzynarodowy przebiegu odbudowy zabyt
ków w Polsce, którą interesowały się zagraniczne środowiska 
konserwatorskie.

Książka jest ilustrowana tylko 44 archiwalnymi zdjęciami, za 
to zawiera 33 aneksy (stenogramy posiedzeń, protokoły, spra
wozdania, przedruki referatów), wykaz źródeł, bibliografię i in
deks osób. Pozycja skierowana jest do czytelników znających 
opisywaną tematykę, chcących poszerzyć zasób wiedzy.

Publikację można nabyć (cena: 60 zł) w większych księgar
niach oraz zamówić u wydawcy (Wydawnictwo TRIO, 00-958 
Warszawa, ul. Miedziana 11, www.wydawnictwotrio.pl).
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go, domów kultury, żłobków, szkół i kin. W tym punkcie 
hasła realizmu socjalistycznego stanowiły po prostu kon
tynuację tego, do czego dążyli przedwojenni prospołecz
nie nastawieni architekci, np. działający w Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Fakty tego typu są, jak celnie 
zauważa Liwak-Rybak, w świetle wypowiedzi niektórych 
historyków „niewygodną prawdą”.

Na ile twórcy byli ofiarami doktryny, a na ile wyzy
skiwali ją - często za cenę kompromisu - dla realizacji 
przez siebie obranych celów, pozostanie już kwestią kon
kretnych biografii. Dla przykładu, trudny, lecz interesu
jący problem: czy przywrócenie Osi Stanisławowskiej 
w Warszawie - to bardziej wynik uległości wobec soc
realizmu, czy miłości do Warszawy, którą deklarowali 
twórcy MDM-u?

Wielokrotnie krytykowane rzeźby ludzi pracy na ' 
odcinku Marszałkowskiej między pl. Konstytucji i pl. 
Zbawiciela znajdują się tu nie tylko ze względu na ideo
logiczny wymóg wychowawczej roli sztuki. Są one także 
wyrazem tęsknoty za pięknym miastem, w którym obco- | 
wanie ze sztuką nie jest zarezerwowane dla nielicznych 
i odbywa się na co dzień, z poziomu ulicy. Są częścią, 
może i nieudanej, ale przeprowadzonej próby zbudo
wania wnętrza publicznego w stylu florenckiej Galleria 
degli Uffizi. O innych umieszczonych w pobliżu dziełach 
sztuk plastycznych, jak choćby zachwycających kolory
styką mozaikach Hanny Żuławskiej w podcieniach czy 
mających coś z fotoreportażu płaskorzeźbach wyko
nanych pod kierunkiem Adama Solany po północnej 
stronie pl. Konstytucji, rzadko się wspomina, być może 
dlatego, że nie bardzo nadają się do kpin.

Naukowiec powinien, jak fotograf, badać zjawisko 
na przemian, posługując się szerokim kadrem i szczegó
łowym zbliżeniem. Taka metoda uwypukla niedostrze
galne wcześniej strony problemu, przełamuje mimo
wolnie przyjęte schematy myślowe. Pod tym względem 
spełnienie postulatu Katarzyny Liwak-Rybak węższego, 
bardziej szczegółowego spojrzenia na wybrane ele
menty socrealizmu przyniesie bez wątpienia liczne 
pozytywy. Zawsze jednak powinno pozostać w ramach 
szerszego kontekstu, do którego potrzebne są badania 
interdyscyplinarne.

Krzysztof Mordyński

NASI KOLEKCJONERZY INWESTUJĄ Z SUKCESEM

pomagamy licytować 
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aukcje@artinfo.pl
022 818 94 68
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Ostatnia podróż Witkacego

S
tanisław Ignacy Witkiewicz - 
Witkacy, pisarz, malarz i filozof, 
wizjoner i szyderca, chrzestny 
syn Heleny Modrzejewskiej i kuzyn 

Józefa Piłsudskiego, 26 
sierpnia 1939 r., na pięć 
dni przed wybuchem 
drugiej wojny światowej, 
wrócił z Zakopanego 
do Warszawy. Trzy dni 
wcześniej ukończył swój 
ostatni autoportret, 
który w odróżnieniu od 
poprzednich, kryjących 
w sobie „dramat, prze
czucie kataklizmu [...] 
uderza nie intensyfika
cją grozy, ale dziwnym 
spokojem. Piękna męska 
twarz, choć znać na niej 
przebyte burze życia, 
ma w sobie szczególną 
prostotę i monumental
ność, godność, jaką daje 
poczucie dystansu. [...] 
Chłodny błękit dalekiego 
nieba mówi, być może, 
o wewnętrznej zgodzie 
na przejście w rejo
ny wiecznego spoko
ju” (Irena Jakimowicz, 
Witkacy. Autoportrety, 
„Przekrój”, nr 2103, 
1985).

Po ogłoszeniu mobilizacji 
powszechnej Witkacy zgłosił się jako 
ochotnik, ale z powodu wieku (54 
lata) i stanu zdrowia nie został przy
jęty. Pierwsze dni wojny spędził więc 
nad mapą, śledząc przebieg działań. 
Gdy jego żona Jadwiga ewakuowa
ła się z pracownikami Głównego 
Urzędu Statystycznego, nie chciał 
opuścić stolicy. Zdecydował się dwa 
dni później i 5 września wyjechał 
z Warszawy z wieloletnią towa
rzyszką życia, Czesławą Oknińską- 
-Korzeniowską. Pociągiem dojecha
li do Brześcia, dalej przez Kobryń 
podróżowali w głąb Polesia chłop
ską furką, wraz z narastającą falą 
uciekinierów. Po drodze Witkacy 
parokrotnie próbował zaciągnąć 
się do wojska. Był coraz bardziej 

załamany, mówił o samobójstwie. 
Około 13-14 września, przez Pińsk 
i Stolin (gdzie gościł z odczytem 
kilka lat wcześniej), dotarł do mia

steczka Dąbrowica nad Horyniem, 
na Polesiu Wołyńskim. Według rela
cji Oknińskiej „w zajeździe było 
pełno ludzi, bufet dobrze zaopatrzo
ny i «pyfka» do woli. Siedzieliśmy 
trochę dłużej, Witkacy rozmawiał 
z gospodarzem, wypili po dużej 
bombie piwa przy bufecie, a następ
nie pierwsze «prawdziwe jedzenie» 
od wyjścia z Warszawy. Przed wie
czorem byliśmy już w Jeziorach 
i był to najcięższy dzień wędrów
ki” (Janusz Degler, Kronika życia 
i twórczości Stanisława Ignacego 
Witkiewicza czerwiec 1918 - wrze
sień 1939, „Pamiętnik Teatralny”, 
z. 1-4, 1985).

W Jeziorach, dużej wsi leżą
cej około 30 km na wschód od 
Dąbrowicy, wędrowcy znaleźli 

schronienie we dworze Walentego 
Ziemiańskiego, kolegi Witkacego 
z carskiego Pawłowskiego Pułku 
Lejbgwardii, w którym obaj służyli 
podczas pierwszej wojny światowej. 
Dom nad malowniczym jeziorem, 
w parku, sprzyjał odpoczynkowi. 17 
września przyszła jednak wiadomość 
o wkroczeniu wojsk sowieckich. 
Witkacy w wielu utworach roztaczał 
katastroficzne wizje zagłady cywi
lizacji po najeździe barbarzyńców. 
Druga agresja, odbierająca wszelką 
nadzieję, musiała dla niego oznaczać 
spełnienie najgorszych obaw, urze
czywistnienie koszmaru. 18 wrześ
nia rano poszedł z Oknińską na 
spacer do lasu. Doszli do dużego 
dębu. Witkacy rozpuścił w kubku 
z wodą tabletki luminalu. Wypili 
oboje, potem Witkacy podciął sobie 
żyły brzytwą. Gdy ich odnaleziono, 
nie żył - ją odratowano. Pogrzeb 
odbył się natychmiast na miejsco
wym cmentarzu. Osiem lat później 
Czesław Miłosz w Traktacie moral
nym napisał:

„Sam w swoje własne wpadł zapadnie 
I w owym wrześniu, pełnym żalu, 
Potężną dozą weronalu
Śmierć uznał za rzecz tak zaszczytną, 
Że to, co zaczął, skończył brzytwą”.

Jak siedemdziesiąt lat temu, 
tak i dziś droga do Jezior (obecnie 
Wielikije Oziera na Ukrainie) pro
wadzi przez Dąbrowicę i most na 
Horyniu. Nad miasteczkiem i całą 
okolicą dominują - widoczne z odle
głości wielu kilometrów - wieże baro
kowego kościoła św. Jana Chrzciciela. 
Wznieśli go w 1740 r. pijarzy, pro
wadzący w Dąbrowicy znakomitą 
szkołę, której absolwentami byli żoł
nierz - poeta Cyprian Godebski, 
dramatopisarz Alojzy Feliński czy 
historyk Łukasz Gołębiowski. Po 
1945 r. władze sowieckie „zago
spodarowały” świątynię jako maga
zyn nawozów. Zwrócona wiernym 
w 1992 r., jest obecnie pod opie
ką księży pallotynów. Na fasadzie 
zachował się napis „SAMEMUBOGU 
CZEŚĆ I CHWAŁA”. Wewnątrz oca-
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z brzegu wydobyte szczątki - jak 
się okazało, młodej kobiety. Tablicę 
obecną przywieziono w 1995 r., 
w rok po oficjalnym ujawnieniu 
prawdy (najbardziej zainteresowani 
od początku wiedzieli, że Witkacy 
pozostał w Jeziorach). Skryty wśród 
nowych grobów, z płytą niedopaso
waną do podniszczonej podstawy, 
niezbyt czytelnym napisem i błędem 
w dacie urodzin, pomniczek ten spra
wia, niestety, wrażenie prowizorki. 
W szkole naprzeciwko cmentarza 
znajduje się Izba Pamięci Stanisława 
Ignacego Witkiewicza: fotogra
fie, książki, szarfy z uroczystości 
w 1988 r. Pobliska stara cerkiewka 
kilka lat temu spłonęła.

W kazaniu wygłoszonym pod
czas mszy w Zakopanem ks. Józef 
Tischner stwierdził, że Witkacy

lała architektura ołtarzy oraz bogata 
dekoracja stiukowa.

Droga, piaszczysta lub wyłożo
na ostrokrawędzistymi kawałkami 
bazaltu i od dawna nienaprawiana, 
pozwala miejscami na jazdę z pręd
kością zaledwie 10 km na godzinę. 
Do Jezior docieramy od strony pół
nocnej i tu właśnie znajduje się las 
z dębem, pod którym umarł Witkacy. 
Samemu trafić trudno - mieszkan
ka domu na skraju wsi, zapytana, 
gdzie polski pisarz popełnił samobój
stwo, chętnie poprowadziła cienistą 
leśną ścieżką. Kilkaset metrów od 
zabudowań, po lewej stronie, na 
niewielkiej polance rośnie wysoki 
dąb, ogrodzony pobielonym płot
kiem. Na fragmencie pnia, pozba
wionym kory, widnieje napis smołą: 
„Wzóbcy 18.IX.39 r. 10 V 1989 r. Z. 
Wlodz.”. Wykonał go Włodzimierz 
Ziemiański, syn Walentego, siedem
nastoletni wtedy świadek pogrzebu 
Witkacego. W 1970 r. po raz pierw
szy dotarł on do Jezior i oznaczył 
zanikający już grób, a na dębie wyrył 
krzyż, który potem ktoś zerwał wraz 
z korą.

Po drodze na cmentarz mijamy 
miejsce, gdzie stał dwór Ziemiańskich 
- prócz kilku drzew owocowych 
i dębów z parku nie ma po nim 
śladu. Cmentarz znajduje się w cen
trum wsi. W głębi na lewo, pod 
świerkiem, na romboidalnym postu
mencie znajduje się bazaltowa tablica

1. Kościół św. 
Jana Chrzciciela 
w Dąbrowicy

2.3.Dąb Witkacego 
w lesie kolo 
Jezior (2) i napis 
na pniu dębu (3)

4.Symboliczny 
nagrobek
Witkacego

(zdjęcia: Jarosław 
Komorowski)

z napisem po polsku i po ukraińsku: 
„O PAMIĘĆ PROSI / POCHOWANY 
NA TYM CMENTARZU / STANISŁAW 
IGNACY WITKIEWICZ / WITKACY / 
WIELKI POLSKI PISARZ I ARTYSTA 
/ UR. 24 II 1895 [!] W WARSZAWIE 
IZM. 18 1X 1939 W JEZIORACH". 
To już trzecie upamiętnienie w tym 
miejscu. Pierwszy nagrobek, z napi
sem „Mogiła / WITKIEWICZA / 
Stanisława Ignacego / 1885 - 1939” 
powstał w 1974 r. dzięki staraniom 
Marii i Stefana Flukowskich, speł
niających ostatnią wolę żony pisarza. 
Metalowa płyta umieszczona została 
po rzekomej „ekshumacji Witkacego” 
w kwietniu 1988 r., gdy ze wzglę
dów propagandowych zabrano stąd 
na cmentarz w Zakopanem pierwsze 

„zmarł na rozpacz”. Po nieudanej 
ekshumacji długo rozważano, „czy 
rozkopywać cmentarz w Jeziorach 
w poszukiwaniu prawdziwych 
szczątków Witkacego, czy też pogo
dzić się z wyrokami Opatrzności, 
która tam właśnie spocząć mu 
nakazała, i potraktować daleki jego 
grób jako symboliczny kamień gra
niczny wskazujący krańce przed
wojennej Polski” (Anna Micińska, 
Istnienie Poszczególne: Stanisław 
Ignacy Witkiewicz, Wrocław 2003). 
Wybrano spokój zmarłego, toteż 
wędrówka „do Witkacego” musi 
dziś być powtórzeniem jego ostatniej 
podróży.

Jarosław Komorowski
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Kościół pocysterski w Ołoboku

K
ościół św. Jana Ewangelisty 
w Ołoboku (niedaleko Kalisza, 
w gminie Sieroszewice) był 
ongiś częścią zespołu klasztornego; 

klasztor, filię trzebnickiego kon
wentu, ufundował w 1213 r. książę 
Władysław Odonic. W 1837 r. oło- 
bocki konwent cysterek 
poddany został kasacie, 
ale dopiero w 1882 r. 
przeprowadzono roz
biórkę budynków klasz
tornych, wskutek cze
go z całego założenia, 
oprócz świątyni, zacho
wała się do dnia dzi
siejszego jedynie część 
skrzydła zachodniego, 
kapitularz, skarbiec oraz 
fragment muru znaj
dujący się na południe 
od kościoła. Następnie 
w latach 1922-1924 od
restaurowano świątynię, 
zabezpieczając wtedy jej 
wieżę za pomocą skarp 
i łuków oporowych, 
ujednoliconych w for
mie i dekoracji z całością 
budowli.

Murowaną świątynię 
gotycką wzniesiono dla 
tutejszych cysterek praw
dopodobnie na przeło
mie XV i XVI w. Z cza
sem jednak, na skutek 
pożarów, przebudowano ją w latach 
1695-1696 i około 1750-1760 za 
panowania ksieni Konstancji Doroty 
Gnińskiej i Ludwiki Koźmińskiej, 
w związku z czym kościół uzyskał 
swoje obecne, rokokowe oblicze.

Na zewnątrz zwraca uwagę biała 
bryła wznoszącej się malowniczo na 
wzgórzu świątyni. Architektoniczny 
akcent tej bryły stanowi jedna tylko 
wieża (z zegarem), trójkondygnacyjna, 
rozczłonkowana pilastrami i gzymsa
mi, którą wieńczy hełm z miedzianej 
blachy. Wieża ta łączy się spływami 
wolutowymi, ozdobionymi wazona
mi, z fasadą zachodnią, pochodzącą 
także, podobnie jak ona, z lat 1780- 
-1788. Wejście do świątyni usytuowa
ne jest od strony południowej.

Pocysterski kościół ołobocki, 
orientowany, jednonawowy, ma prez
biterium szersze od datowanej na 
koniec XVII w. nawy, które, zgodnie 
z planem bernardyńskim, zamknięte 
jest prostą ścianą. Z prezbiterium, 
podobnie jak nawa dwuprzęsłowym, 

sąsiaduje od południa, pochodząca 
z drugiej połowy XVII w. zakrystia 
(o planie ośmiobocznym), ozdo
biona na sklepieniu herbem Nałęcz 
z inicjałami ksieni Zofii Benedykty 
Gembickiej. Pomiędzy zakrystią 
i kruchtą znajduje się łącząca je ka
plica. Prezbiterium, nawa i zakrystia 
mają sklepienie kolebkowe z luneta
mi, kruchta-sklepienie kopulaste, zaś 
kaplica - żaglaste. Sklepienia kruchty 
i zakrystii pokryte są dekoracją stiu- 
kową w stylu lubelsko-kaliskim, po
chodzącą z drugiej potowy XVII w.; 
kruchta ma dach namiotowy z ozdo
bioną wewnątrz latarnią.

Wnętrze świątyni pochodzi 
z lat 1779-1795. W jej głównym 
ołtarzu znajduje się namalowany 

w Krakowie obraz „Wniebowzięcie 
Matki Bożej”, który podarowany 
został około 1790 r. tutejszym mnisz
kom przez opata konwentu cyster
skiego w Koprzywnicy, Krzysztofa 
Bogorię Skotnickiego. Obraz ten 
ukazuje w części dolnej pusty sar

kofag, otoczony apostołami, zaś 
w górnej - wzięcie Maryi do nieba. 
W pobliżu tego obrazu znajdują się 
dwa mniejsze wizerunki, ukazujące 
św. Benedykta z Nursji i św. Bernarda 
z Clairvaux, które zakupiono dla 
ołobockiej świątyni w 1864 r. Poniżej 
usytuowane są kolejne dwa obrazy: 
„Rozmowa Jezusa z Nikodemem” 
i „Piotr kroczący po jeziorze”. Ich 
obramowania zdobi obficie wystę
pujący w świątyni ornament rocaille 
z tzw. kogucim grzebieniem. Predella 
głównego ołtarza zawiera natomiast 
polichromowane płaskorzeźby: „Boże 
Narodzenie”, „Ostatnia Wieczerza”, 
„Zmartwychwstanie Chrystusa”, 
dzieła miejscowego, współczesnego 
artysty, Józefa Szawary. W ozdobio-
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1. Widok kościoła
w Otoboku od strony 
południowej
2. Ołtarz główny
3. Fragment ołtarza 
głównego z obrazem 
„Wniebowzięcie Matki 
Bożej”
4. Chór muzyczny

nym glorią z symbolem Matki Bożej 
szczycie ołtarza głównego widnie
je rzeźba przedstawiająca św. Jana 
Ewangelistę z księgą w ręce i w towa
rzystwie orla. W pobliżu aposto
ła znajdują się aniołowie, z których 
dwaj zasiadają na przerwanym gzym
sie. Rytmikę ołtarza głównego pod
kreślają drewniane, polichromowane 
kolumny, na których tle umieszczone 
zostały cztery rzeźby, ukazujące - 
pogrążone w modlitewnej ekstazie 
- cysterki.

Na prawo od ołtarza głównego, 
w północnej części kościelnego wnę
trza, znajduje się loża, zajmowana 
niegdyś przez mniszki. Okno oraz 
drzwi (z prześwitem) oddzielają to 
miejsce od sfery sanctum sanctorum, 
zachwycając swoją bogatą dekoracją, 
na którą składają się motywy m.in. 
winnego grona, kłosów zboża, gałę
zi dębu przewieszonych przez ogni
wa, wolut, guzów, rocaille z kogu
cim grzebieniem, wazy z kwiatem. 
Nad oknem loży znajduje się filak
teria (motyw dekoracyjny w formie 
wstęgi) z napisem: „Et abundantius 
habeant Joan’ / S 10”, a nad jej 
drzwiami, ozdobionymi m.in. moty
wem skrzyżowanych kluczy, filakte
ria z inskrypcją (zawierającą błąd): 
„Ut witam habeant”. Pomiędzy lożą 
i stallami usytuowana jest chrzciel

nica w postaci anioła trzymające
go oburącz czarę, przypominającą 
z wyglądu muszlę z kwiatami. Dalej 
umiejscowiony został chór śpiewa
czy. Zdobi go m.in. kartusz z herbem 
Jelita, datą „1779” i inicjałami ksieni 
Kazimiery Sławianowskiej, za której 
czasów powstał, oraz m.in. rocaille, 
wazy i instrumenty muzyczne. Chór 
wieńczą trzy muzykujące aniołki, 
z których środkowy z pasją uderza 
pałką w kotły, a dwa pozostałe grają 
na trąbce i piszczałce.

W północnej części kościelne
go wnętrza znajduje się także ołtarz 
Matki Bożej Pocieszenia z osiemna
stowiecznym wizerunkiem Maryi, 
namalowanym w typie Matki Bożej 
Śnieżnej, oraz z pochodzącymi 
z pierwszej połowy i z lat pięćdzie
siątych tego stulecia srebrnymi wota
mi. Podobnie jak bliźniaczy ołtarz 
boczny z obrazem „Anioł Stróż”, 
umiejscowiony po przeciwnej stro
nie świątyni, także ten zwieńczony 
jest baldachimem, czterema aniołami
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5. Aniołek z trąbką na 
chórze śpiewaczym
6. Loża ksieni Brygidy 
Gorzeńskiej

(zdjęcia: 1, 5, 6-
Justyna Sprutta, 2, 3, 4 

- Jerzy Pawlowski)

i „Okiem Opatrzności”. Z kolei na 
ścianie znajdującej się na osi wej
ścia, we wnęce okiennej umieszczo
ny jest polichromowany krucyfiks 
z drugiej połowy XIII w. Ale naj
większy skarb pocysterskiego koś
cioła ołobockiego stanowi należąca 
obecnie do zbiorów warszawskiego 
Muzeum Narodowego, wyrzeźbio
na w drewnie lipowym Madonna 
z Dzieciątkiem, pochodząca z lat 
około 1220-1230.

W ołobockiej świątyni boga
ctwem ornamentów zachwyca także 
drewniana, polichromowana loża 
ksieni, osadzona na wysokim cokole. 
Dekoruje ją od wschodu m.in. kar
tusz z laurowym wieńcem ze wstę
gą, zawierający herb Nałęcz i inicjały 
ksieni Brygidy Gorzeńskiej, tudzież 
godło opatki, na które składa się cze
piec zakonny, krzyż, pastorał i otwar
ta dłoń. Od południa zdobi łożę ujęty 
w laur medalion z rozetą, motywy 
winnego grona, kwiatu, strusich piór 
i sterczyny rocailli.

We wnętrzu świątyni oprócz 
chóru śpiewaczego znajduje się jesz
cze chór muzyczny, zawdzięczający 
swoje istnienie ksieniom: Brygidzie 
Gorzeńskiej i Idzie Wielowieyskiej; 
druga z wymienionych opatek jest 

autorką niewielkiego dzieła, zaty
tułowanego Organizacyja edukacji 
w konwikcie ołobockim, bowiem 
ołobockie cysterki parały się również 
nauczaniem dziewcząt. Ten drewnia
ny, polichromowany chór, wznoszący 
się na drewnianych słupach, cha
rakteryzuje wysoka, siedmioosiowa, 
falista, rozczłonkowana pilastrami 
balustrada. Powyżej zdobiącego go 
kartusza z herbem Nałęcz i inicjałami 
ksieni Gorzeńskiej wyobrażona jest 
w promieniach i obłokach gołębica 
- symbol Ducha Świętego, otoczo
na anielskimi główkami. Gdy cho
dzi o ścianę zachodnią nawy, zdobi 
ją m.in. obraz pędzla Władysława 
Skowrońskiego, przypuszczalnie 
z 1805 r., ukazujący św. Rocha, anio
ła i trzy klęczące cysterki. Od strony 
południowej, w pobliżu wejścia do 
zakrystii, zwraca uwagę drewnia
na, wisząca ambona z podwieszoną 
u dołu szyszką. Dekoruje ją m.in. 
kartusz, rocaille, skrzyżowane gałęzie 
dębu z koroną umieszczoną między 
nimi, a na ozdobionym lambrekinem 
daszku znajdują się trzy rzeźby przed
stawiające aniołki trzymające krzyż, 
kielich i gorejące serce.

W ołtarzu kaplicy łączącej kruch- 
tę z zakrystią umieszczone są dwa 

osiemnastowieczne obrazy: „Pieta” 
i „Św. Kazimierz Jagiellończyk”. 
Ponadto w kruchcie znajduje się 
marmurowa płyta nagrobna ksieni 
Zofii Łubieńskiej, pochodząca z dru
giej połowy XVII w., fundacji arcy
biskupa Macieja Łubieńskiego. Płytę 
tę zdobi popiersie ksieni z pasto
rałem i księgą w rękach oraz herb 
Pomian. W pobliżu świątyni wznosi 
się m.in. drewniana, osiemnasto
wieczna dzwonnica oraz pochodząca 
z pierwszej ćwierci XVIII w. figura 
św. Wawrzyńca.

Obecnie świątynia pocyster- 
ska pełni funkcję kościoła parafial
nego. Podczas obecności cysterek 
w Ołoboku kościołem parafialnym 
była nieduża drewniana świątynia 
św. Jana Chrzciciela na cmentarzu. 
Wzmiankowana została po raz pierw
szy w 1521 r. W ołtarzu głównym 
tego kościoła umieszczony jest obraz 
„Chrzest Chrystusa”, sygnowany: 
„A. S. 1600”. Ciekawostką owej 
świątyni są dwie ambony pochodzą
ce z XVII i drugiej połowy XVIII w. 
Starsza z nich znajduje się na 
zewnątrz świątyni, przylegając do jej 
północnej ściany.

Justyna Sprutta
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AKCJA DWORY

Lipowy dwór

1. Lipowy dwór
w Niwnicach pod koniec 
XIX w.

zwykle alkierze, ale miały też charakter 
obronny. Umieszczone na osi budowli 
miały charakter bardziej reprezenta
cyjny i symboliczny. Budynek gospo
darczy nie miałby takich wież!” - 
stwierdziła M. Stankiewicz.

Kolejną istotną wskazówką oka
zał się piaskowcowy portal, znaj
dujący się w tylnej części dworu od 
strony parku. „Portal wtórnie wypeł
niony oknem jest słabej klasy, płyt
ko rzeźbiony. Myślę, że też może być 
z końca XVI w. lub pierwszej ćwierci 
XVII w.” - przypuszcza wrocław
ska historyk sztuki. Dowiedziałem 
się, że widać w nim na obrzeżu 
rodzaj wałeczka, co mogłoby dato
wać na jego korzyść. Na podobny 
czas powstania wskazują też inne 

P
rzeszło pięć lat temu, kieru
jąc się na zachód od zacho
wanego w dobrym stanie 
pałacu w Niwnicach kolo Lwówka 

Śląskiego (woj. dolnośląskie), zauwa
żyłem przy drodze bardzo zaniedba
ny obiekt mieszkalny. Odpadające 

zniknie w Niwnicach kolejny dwór 
(por. Bartniki), skontaktowałem się 
z historykiem sztuki Małgorzatą 
Stankiewicz, zainteresowaną dzieja
mi i dawnymi siedzibami nowożytnej 
szlachty śląskiej. Dzięki jej zaangażo
waniu udało mi się potwierdzić kilka 

2. 3. Dwór-widok 
obecny: fasada (2) 
i elewacja tylna
z alkierzami (3)

tynki, zniszczone okiennice i zapusz
czone najbliższe otoczenie, czyli nic, 
co mogłoby przyciągnąć wzrok tury
sty. Ponieważ ówcześnie mieszkało 
tam kilka rodzin, nie mogłem obej
rzeć go od wewnątrz i potwierdzić 
mojego przypuszczenia o jego pier
wotnym, rezydencjonalnym charak
terze. Sytuacja zmieniła się diame
tralnie dopiero w tym roku, głównie 
z kilku powodów. Dowiedziałem 
się bowiem o opuszczeniu budynku 
przez większość rodzin i przezna
czeniu go do sprzedaży bądź roz
biórki. Chcąc mieć pewność, że nie 

wcześniejszych hipotez oraz zgroma
dzić wiele interesujących faktów.

Największe moje zaciekawienie 
wzbudzały dwie narożne wieże. „Te 
«okrągłe narożniki» bez zwieńczeń 
- to wieże flankujące stary dwór” - 
przyznała wrocławska historyk sztu
ki. „Ich obecność jest jednoznaczna 
i świadczy o dawnym mieszkalnym 
i rezydencjonalnym charakterze”. 
Zatem potwierdziły się moje przy
puszczenia. „Był to jeden z typowych 
układów w śląskich dworach od dru
giej połowy XVI w. Wieże były stoso
wane od jednej do czterech i mieściły 

obramienia otworów na tylnej ele
wacji, podobnie jak fakt, że budy
nek przylega do parku pałacowego. 
Sądzę, iż kolejnym dowodem mate
rialnym może być znaczne obni
żenie terenu od wschodniej części 
rezydencji, pełniące niegdyś funkcję 
fosy obronnej, a następnie ozdobnej 
sadzawki. Jeśli tak było, to mamy 
kolejny argument za dawnym cza
sem powstania.

Bardzo ważnych wskazówek 
dostarczył otwór wejściowy i spraw
dzenie rodzaju sklepień oraz grubo
ści murów od piwnicy, aż po pierw
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sze piętro. „Sklepienie piwnic też 
poświadcza wiek dworu. Grubość 
mniej więcej dwóch metrów to już 
mur o charakterze obronnym. Jest 
to faktycznie stary budynek. Taką 
grubość mają mury budowli średnio
wiecznych, a nawet jeszcze szesnasto- 
wiecznych” - uważa M. Stankiewicz. 
Zatem fragmenty fundamentów 
mogą dowodzić jeszcze starszego 
rodowodu! Mogą, albowiem pew

ność dadzą jedynie pogłębione 
badanie naukowe i odkrywki archi
tektoniczne. Podczas analizy piw
nicy dostrzegłem też dwa wtórnie 
wmurowane portale, z tzw. uszami, 
które można datować na XVII w.

Dawne dzieje wsi potwierdzają 
również źródła pisane. Najstarsze 
wzmianki pochodzą z XIV w. Udało 
się ustalić, że w 1375 r. właścicie
lem Nowego Lądu (obecnie części 
Niwnic) był Heinrich von Redern, 
który zapisał żonie Else oprawę ślub
ną na tej wsi. Z kolei dwie dekady 
później (1394) Heynke von Mesenaw 
oddał bratu Possoldowi swoje prawa 
do tejże wsi. Ten ostatni ród rycer
ski miał dobra w Nowym Lądzie 
co najmniej do 1428 r. W później
szym okresie można spotkać również 
przedstawicieli rodziny von Dero 
i von Warnsdorff.

Czy któryś z przedstawicieli tych 
rycerskich rodów był fundatorem 
renesansowego, kamiennego dworu 
w Nowym Lądzie? Niewykluczone. 
Osobiście uważam, iż była to rodzina 
von Redern, której członkowie poja

wiają się we wsi od drugiej połowy 
XIV do końca XVI w. Pewnym śla
dem jest też wzmianka z 1558 r., że 
w Nowym Lądzie i Bartnikach Hans 
von Redern wydzierżawił Ernstowi 
von Redern czynsz na majątku i fol
warku Neulande.

Kolejna przebudowa mogła mieć 
miejsce w drugiej połowie XVII stu
lecia, po zmianie właścicieli. Wydaje 
się, że jej inicjatorem był któryś 
z hrabiów von Nostitz. Pewności, 
niestety, nie mamy. Wiadomo jedy
nie, że ta sama rodzina około 1800 r. 
wzniosła trzysta metrów od dworu 
nowy i zarazem dużo większy, klasy- 
cystyczny pałac (obecnie wewnątrz 
funkcjonują Szkoła Podstawowa 
i prywatne mieszkania).

Tymczasem opuszczony dwór 
przeznaczono dla celów gospo
darczych. Z tego właśnie powodu 
był wielokrotnie przebudowywa
ny i zatracił wiele wcześniejszych 
detali. Tego, że wiek temu dwór 
wyglądał inaczej, dowodzą chociaż
by przedwojenne zdjęcia z dopi
skiem „Lindenschloss”. Użycie okre
ślenia „lipowy” odnosiło się do 
początków XVIII w. Wtedy bowiem 
ówczesny właściciel Nowego Lądu 
stworzył słynną w okolicy „lipową 
aleję”, biegnącą od omawianego 
dworu, dalej obok pałacu, następ
nie przez niewielki mostek i dalej 
ku wzniesieniu, gdzie znajdował 
się kościółek pielgrzymkowy oraz 
droga kalwaryjna ze stacjami.

4. 5. 6. Fragmenty 
dworu: część 
obramienia portalu (4), 
sklepienie
w przyziemiu (5), 
współczesne 
okno wmurowane
w renesansowy portal 
drzwi (6)

(zdjęcia: Szymon 
Wrzesiński)

Niestety, nic nie wskazuje, by ten 
nieznany i pomijany we wszystkich 
przewodnikach kilkusetletni zabytek 
mógł zostać w najbliższym czasie 
odrestaurowany. Zostały zeń wyeks
mitowane niemal wszystkie rodziny 
i pojawiły się pogłoski o planowanej 
sprzedaży dawnej rezydencji przez 
obecnego właściciela, tj. Kopalnię 
Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” 
Sp. z o.o. w Niwnicach, należą
cej do Wytwórni Klejów i Zapraw 
Budowlanych ATLAS S.C. Czy ta 
decyzja wpłynie na polepszenie 
stanu budynku? Miejmy nadzieję, że 
tak, został bowiem złożony wniosek 
do wojewódzkiego konserwatora 
zabytków o wpisanie renesansowe
go dworu do rejestru zabytków.

Szymon Wrzesiński
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SZLACHECKIE GNIAZDO

icheckie gniazdo nad Białą 
ewicz, który wyspecjalizował

Nakładem Pszczelarskiej Oficyny Wydawniczej 
Macieja Rysiewicza z Wilczysk opublikowa
na został w br. książka Piotra Gryglaszewskiego 

Dwór w Jeżowie. Szła 
Dunajcową. Maciej Rys i
się w pszczelarstwie, jest też miłośnikiem zabytków, 
Piotr Gryglaszewski - to potomek dawnych właści
cieli dworu w Jeżowie. Współpraca obu pasjonatów 
zaowocowała wydaniem ciekawej publikacji, będą
cej monografią wyjątkowego zabytku renesansowej 
architektury obronnej.

W klimat panujący w dworze w Jeżowie wpro
wadza wstęp do książki, napisany przez prof. Jana 
Kieniewicza. „Tu można usłyszeć, jak mówią do nas 
pokolenia, tu odzywa 
się w nas głęboko 
tkwiący przekaz naj
czystszej polskości" - 
pisze prof. Kieniewicz. 
Piotr Gryglaszewski 
w nocie odautorskiej 
podkreśla „Historia 
dworu w Jeżowie 
pisana jest dziejami 
ludzi z nim związa
nych; nie tylko jego
właścicieli, ale i szerszego grona krewnych, sąsiadów 
i gości, którzy zawsze i chętnie byli w jego progach
witani".

Pierwszy rozdział książki zawiera opis budowy 
murowanego (co było rzadkością jeśli chodzi o świe
ckie budowle szlacheckie z XVI w.) dworu, krótki 
przewodnik po budowli i kalendarium najważniej
szych wydarzeń związanych z dworem. Ciekawostką 
jest, że wśród odwiedzających Jeżów w XIX w. byli 
m.in. Artur Grottger, który go uwiecznił na rysunkach 
(to najstarsze zachowane widoki budowli, pochodzą 
z 1866 r.), Władysław Łuszczkiewicz, Józef Mehoffer 
i Stanisław Wyspiański; temu ostatniemu przypisywa
no autorstwo fryzu w Sali Pod Girlandą we dworze, co 
jednak nie znalazło potwierdzenia w dokumentacji, 
wykonał on natomiast kilka szkiców budowli.

Trzon publikacji stanowią dzieje kolejnych 
właścicieli Jeżowa, a były wśród nich znakomite 
rody, m.in. Jeżowscy, Turscy, Rożnowie, Bylinowie, 
Kurdwanowscy, Jaworscy, Majchrowiczowie, 
Onitschowie, Ramuttowie. W czasie drugiej wojny 
światowej Niemcy urządzili tu obóz pracy, a po 
wojnie dwór przeszedł na własność skarbu pań
stwa. W latach sześćdziesiątych budowla została 
poddana konserwacji przez Pracownie Konserwacji 
Zabytków i przekazana Państwowemu Liceum Sztuk 
Plastycznych w Tarnowie na ośrodek plenerowy.

Oddzielny rozdział poświęcony został opisowi 
sąsiednich włości i ich właścicieli (w tym leżą
cej nieopodal Bobowy, która należała m.in. do 
Długoszowskich herbu Wieniawa). Przytoczone też 
tu zostały legendy związane z dworem w Jeżowie: 
o duchach dwóch Białych Dam, zjawie Czarnej Damy 
czy duchu zabitego obok dworu w 1945 r. Niemca, 
pochowanego w niepoświęconej ziemi.

Ostatni rozdział książki zawiera wspomnienia 
Bronisławy Rychter-Janowskiej (która jako dzie
cko spędziła wakacje w Jeżowie) i potomka rodu 
Onitschów - właścicieli Jeżowa w latach 1891-1900.

Publikacja ma ciekawie zaprojektowaną przez 
Zbigniewa Karaszewskiego szatę graficzną, piękne 
zdjęcia wykonane przez Bogdana Belcera, ukazu
jące dwór w różnych porach roku, liczne przypisy, 
obszerną bibliografię i indeks osób. Warto dodać, 
że zarówno Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, jak 
i redakcja „Spotkań z Zabytkami” objęły książkę 
patronatem medialnym.

Publikację (cena: 50 zl) można nabyć w księ
garniach lub bezpośrednio u wydawcy za pośred
nictwem intemetu (www.pszczelarskaoficyna.pl oraz 
www.merlin.pl).

Ukryte dzieło
Alfonsa Kropiwnickiego

N
a warszawskiej Pradze 
Południe jest dom, któ
ry w aktach administra
cji zarejestrowano pod dwoma 

adresami: Brzeska 2 i Lubelska 
34. Budynek nie znajduje się jed
nak ani przy Brzeskiej, ani przy 
Lubelskiej. Położony jest blisko ul. 
Skaryszewskiej, lecz dochodzi się 
do niego przez bramę kamienicy 
przy ul. Targowej 12...

Brzmi to może jak fragment 
kabaretowego tekstu, ale konse

(zob.: Jarosław Zieliński, Atlas 
dawne] architektury ulic i placów 
Warszawy. Srodmies'cie historyczne, 
t.l, Warszawa 1995, ss. 221 i 325). 
Adres: Brzeska 2 przypisany więc 
został nieistniejącemu obiektowi. 
W rezultacie niewiele osób wie, że 
pod takim adresem istnieje budy
nek, nadal zresztą zamieszkany. 
Jeżeli dodam, że latem dom otula 
szczelny płaszcz zieleni (budowlę 
widać najlepiej z korony nasy
pu kolejowego linii średnicowej),

kwencje adresowego galimatia
su są poważne. Budynek pomi
nięty został w wielotomowym 
Atlasie dawnej architektury ulic 
i placów Warszawy Jarosława 
Zielińskiego. Autor nie uwzględ
nił posesji przy ul. Lubelskiej 34. 
Próżno też poszukiwać tego domu 
w pierwszym tomie wspomniane
go Atlasu (Warszawa 1995; hasło 
- ul. Brzeska). Jarosław Zieliński 
stwierdził, że jedną z budowli 
najwcześniej wzniesionych przy 
ul. Brzeskiej był „dworek muro
wany pod numerem 2, na rogu ul. 
Kijowskiej”. Problem polega jed
nak na tym, że na rogu Brzeskiej 
i Kijowskiej nigdy nie było muro
wanego dworku, a reprodukowa
na przez autora fotografia ze zbio
rów Instytutu Sztuki PAN przed
stawia fragment ul. Brzeskiej, ale 
znajdującej się w innym mieście 

1. Fragment fotograficznej panoramy Pragi 
z 1873 r.; strzałka wskazuje dom przy
ul. Brzeskiej 2 w Warszawie (fot. w zbiorach 
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy)

to można będzie chyba zaryzyko
wać tezę, że budynek jest najlepiej 
ukrytym zabytkiem prawobrzeżnej 
Warszawy.

Czy jest zabytkiem? Nie
wątpliwie, choć nie znalazł się jesz
cze w rejestrze, podobnie jak wiele 
podobnych mu cennych warszaw
skich pamiątek.

Dom przy ul. Brzeskiej 2 (pozo
stanę przy tym adresie) jest parte
rową, murowaną budowlą o tyn
kowanych elewacjach, nakrytą 
dwuspadowym dachem z okapa
mi wspartymi na profilowanych 
zakończeniach krokwi. Dach nie
gdyś kryty był dachówką; w okre
sie PRL zastąpiła ją papa.
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atacji drogi” (Feliks Filipek, Kolej 
Warszawsko-Terespolska, Warszawa 
1972, ss. 78-79).

Dom przy Brzeskiej 2 powstał 
w 1868 r. jako jeden z obiektów 
wzniesionych w ramach prac uzu
pełniających. Pierwotnie pełnił funk
cję „magazynu warsztatowego”. 
Był wówczas najdalej na zachód 
wysuniętą budowlą „kolejowego 
imperium” Leopolda Kronenberga 
(zob.: Drugie Zgromadzenie Ogólne 
zwyczajne Akcjonariuszów Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej, 
odbyte dnia 18(30) czerwca 1869 
roku, Warszawa 1869, s. 4).

Budynek stosunkowo dobrze 
widać na znanej fotografii Konrada 
Brandla wykonanej 26 sierpnia

Elewacja północna budynku 
podzielona jest lizenami na cztery 
przęsła z pojedynczymi otworami 
okiennymi. Każdy otwór otrzymał 
charakterystyczne obramienie, które
go elementem jest łukowe nadproże 
z klińcowym zwornikiem. Elewacja 
ta przetrwała w formie pierwotnej. 
Południowa elewacja, początko
wo nieróżniąca się od północnej, 
uległa natomiast zmianom. Okno 
w pierwszym przęśle zamurowano. 
Wykonano także dodatkowe trzy 
otwory okienne na osiach lizenów.

Szczytowe elewacje zaprojek
towane zostały jako trójosiowe, 
z wejściami na środkowych osiach. 
Najbardziej zbliżona do stanu pier
wotnego jest elewacja zachodnia, 
z niewielką drewnianą werandą 
i zachowanym okrągłym otworem 
w szczycie, doświetlającym poddasze. 
Wygląd elewacji wschodniej zmieniła 
duża drewniana przybudówka.

Zabudowania gospodarcze (muro
wane komórki z czerwonej cegły 
i komórka-ziemianka) zlokalizowano 
w południowej części posesji.

Budynek przy Brzeskiej 2 znajdu
je się na terenie PKP. Wzniesienie 
tego domu wiązało się z budową 
i początkami funkcjonowania kolei 
warszawsko-terespolskiej.

Po zakończeniu budowy (1867 r.) 
specjalna Komisja Rządowa przy
stąpiła do prac mających na celu 
stwierdzenie „zdatności drogi do 
użytku publicznego”. Powstał raport, 
w którym znalazły się zalecenia doty
czące wykonania prac uzupełniają-

2. Dom przy ul. Brzeskiej 2
- elewacje: północna
i zachodnia, stan z marca 
2009 r.
3. Obramienie okna 
domu przy ul. Brzeskiej
2, występujące także 
w innych budynkach 
projektowanych przez 
Alfonsa Kropiwnickiego 
dla kolei warszawsko- 
-terespolskiej
4. Poddasze, ręcznie 
ociosywane krokwie 
z 1868 r.
5. Dziewiętnastowieczny 
izolator telegrafu 
kolejowego z wytwórni 
porcelany Kuzniecowa, 
odnaleziony na 
wschodniej elewacji domu 
przy ul. Brzeskiej 2

(zdjęcia: 2, 3, 5- Janusz 
Sujecki, 4 W Klimek)

cych. „Wnioski porewizyjne Komisji 
realizowane były natychmiast. Tylko 
część z nich przeniesiono na rok 
następny, 1868, tak, że przeprowa
dzona w sierpniu 1868 r. kontrola nie 
zgłosiła już żadnych uwag krytycz
nych. Niezależnie od robót wypływa
jących z zaleceń Komisji, dokonano 
w 1868 r. wiele prac uzupełniają
cych w związku z doświadczeniami 
po upływie kilku miesięcy eksplo-

1873 r. z wieży zegarowej Zamku 
Królewskiego i ukazującej panora
mę Pragi. Bez trudu zidentyfikować 
można zachodnią elewację szczyto
wą domu i połać dachu z dwoma 
istniejącymi do dziś kominami.

Jest niemal pewne, że murowany 
magazyn zaprojektował znany war
szawski architekt Alfons Kropiwnicki 
(1803-1881), od 1827 r. budowni
czy miasta Warszawy, biorący udział
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m.in. w budowie Teatru Wielkiego 
pod kierunkiem Antonia Corazziego 
(Stanisław Łoza, Architekci i budow
niczowie w Polsce. Warszawa 1954, 
s. 160). Kropiwnicki był rów
nież autorem projektów wszyst
kich budynków stacji na linii kolei 

warszawsko-terespolskiej. Łoza 
zaznaczył, że oprócz dworca drogi 
żelaznej warszawsko-terespolskiej 
na Pradze (wzniesionego w latach 
1865-1866), wśród warszawskich 
prac Kropiwnickiego znalazły się 
także „budynki stacyjne drogi żela
znej warszawsko-terespolskiej”, 
czyli obiekty związane z obsługą 
i funkcjonowaniem tej kolei.

W artykule Marii Brodzkiej- 
-Bestry pojawiła się sugestia wska
zująca, że „Alfons Kropiwnicki 
i Leopold Kronenberg sięgnęli praw
dopodobnie po wzory niemieckie”, 
które miały być inspiracją podczas 
tworzenia projektów stacji (Maria 
Brodzka-Bestry, Dworce kolei war
szawsko-terespolskiej, „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 12, 2008, ss. 
26-27). Historyk architektury Jakub 
Lewicki poproszony przeze mnie 
o wyrażenie opinii potwierdził, że 
charakterystyczne obramienie okna, 
którego element stanowi łukowe 
nadproże z klińcowym zwornikiem 
(niegdyś zdobiące zaprojektowa
ny przez Kropiwnickiego budynek 
dworca kolejowego w Kotuniu 
i zachowane na elewacjach domu 
przy ul. Brzeskiej 2) jest rozwiąza
niem mającym swoje źródła w tra

dycji budownictwa niemieckiego 
połowy XIX stulecia. Odnaleźć je 
można na elewacjach niemieckich 
domów z tamtego okresu.

Jeszcze przed pierwszą wojną 
światową dom przy ul. Brzeskiej 
2 adaptowano na cele mieszkalne. 
Zmiana funkcji pociągnęła za sobą 
konieczność wykonania dodatko
wych otworów okiennych na elewa
cji południowej. Prawdopodobnie 
w ostatnich latach XIX w. budy
nek otrzymał adres: Brzeska 2. 
Brzeska nigdy nie dochodziła do 
Skaryszewskiej, ale dom znajdował 
się na osi ul. Brzeskiej, od której 
nie był wówczas jeszcze odcięty 
nasypem i torami linii średnico
wej. Trudniej zrozumieć powojenny 
już pomysł nadania posesji drugie
go adresu: Lubelska 34. Ulica ta 
dochodzi tylko do nasypu kolejo
wej linii średnicowej i jest oddalona 
od opisywanego budynku.

Niezależnie od adresowych 
udziwnień, jedno wydaje się bez
dyskusyjne: dom przy Brzeskiej 2 
wart jest wydobycia z osobliwego 
trwania w „ukryciu” i wprowadze
nia na mapę praskich zabytków.

Janusz Sujecki

Spotkanie z książką

BIŁGORAJSKIE KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE

Autor znany z lamów „Spotkań z Zabytkami” - Krzysztof Garbacz
- napisał wydaną w br. nakładem Agencji Wydawniczej „PDN” 

z Zielonej Góry książkę Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży 
przydrożnych. Historia ziemi biłgorajskiej, skąd wywodzi się rodzina 
Krzysztofa Garbacza, interesowała go od dawna, a do podjęcia się 
opisu biłgorajskich kapliczek i krzyży skłoniła go przeprowadzona 
przed kilku laty inwentaryzacja obiektów sakralnych.

Opowieść swą zaczyna Krzysztof Garbacz od przedstawienia ka
pliczek na mogiłach cmentarza w Puszczy Solskiej. Następnie wraz 
z autorem wędrujemy do Woli Dereźniańskiej, przez 
Harasiuki m.in. do Huty Krzeszowskiej, Bidaczowa 
Starego i Lazorów, Szeligi, Banachów, Ciosmów, Ko
rytkowa (Dużego i Małego), Andrzejówki, Zagumnia, 
Dąbrowicy, Nadrzecza, Potoka Górnego, Majdana 
Starego, Tarnogrodu, Lipowca Starego, Aleksandro
wa, Hedwiżyna, Tereszpola-Kukietek, Frampola, Ko- 
cudzy, Zdzisławie i Radzięcina.

Tradycja budowania na ziemi biłgorajskiej kapli
czek i krzyży przydrożnych sięga XVII w. Najstarsze 
zachowane do dziś wykonane zostały z kamienia, 
młodsze są kapliczki drewniane (pochodząca z 1837 r. 
stoi przy drodze między Korytkowem Małym a An- 
drzejówką). Wśród zachowanych kapliczek można 
wydzielić nadrzewne, na slupie, naziemne i figury 
przydrożne. Kapliczki drewniane dzielą się ponadto 
na kłodowe (najbardziej archaiczna forma, ociosa

ne w pniu drzewa), słupowe, domkowe (czworościenne o kon
strukcji słupowej), szafkowe (szafki ze ścianką frontową otwartą 
lub oszkloną) i wnękowe (w dziuplach lub specjalnie drążonych 
wnękach).

Wśród biłgorajskich drewnianych krzyży przydrożnych wyróżnia 
się jednoramienne bez daszka (z napisem umieszczonym na slupie 
i na ramionach), jednoramienne z daszkiem (który ochraniał rzeźbę 
Chrystusa) oraz trójramienne bez daszka. Najstarszy zachowany 
drewniany krzyż przydrożny z 1831 r. znajduje się w Zdzislawicach.

Krzyże i kapliczki stawiano najczęściej w ważnych 
momentach historycznych, w czasie powstań naro
dowych i wojen.

Osobny rozdział książki autor poświęcił opisowi 
wystroju kapliczek i kaplic, w których - oprócz ołtarzy
ka będącego podstawowym elementem - pojawiają 
się prywatne dary wotywne i dewocjonalia.

Książka zawiera też eseje Krzysztofa Garbacza na 
temat kapliczek i krzyży przydrożnych w polskim pej
zażu i ludowej rzeźby sakralnej.

Publikacja ma skromną szatę graficzną (około 300 
czarno-białych zdjęć), ale bogata treść zapewne przy
ciągnie uwagę miłośników tego typu zabytków.

Książkę (cena: 45 zł) można zamówić w Agencji 
Wydawniczej „PDN” (Zielona Góra, tel. 068 320 52 47, 
www.pdn.republika.pl).
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Święto w parku

B
lisko 200 lat temu książę 
Hermann von Piickler zwrócił się 
do mieszkańców miasta Muskau 
z apelem o wsparcie swoich planów 

upiększenia siedziby i otaczającej ją 
przestrzeni. W zamian zobowiązywał 
się do ważnych dla miasta inwesty
cji, obiecywał bezpośrednie korzyści 
materialne, ale i gwarantował pożytki 
duchowe, których źródła upatrywał 
w podniesieniu estetycznego wyrazu 
okolicy.

Swoim zapałem porwał zapewne 
większość społeczności, skoro swoje, 
zdawałoby się utopijne, plany udało 
mu się w części zrealizować. W ten 
sposób powstał jeden z najbardziej 
znanych historycznych parków krajo
brazowych, dziś polsko-niemiecki Park 
Mużakowski / Muskauer Park, uzna
ny za dobro Światowego Dziedzictwa 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 
2006, ss. 10-13).

Niezwykłość tego przedsięwzięcia 
i sławna osobowość twórcy sprawi
ły, że lokalna społeczność z poczu
ciem dumy korzystała z uroków parku 
dopóty, dopóki bieg historii nie zmie
nił diametralnie jej losu.

Druga wojna światowa przerwała 
również harmonijne trwanie parku. 
W jej konsekwencji został on podzie
lony granicą państwową na Odrze 
i Nysie Łużyckiej. Przez blisko 50 
powojennych lat życie obu jego czę
ści biegło w odmiennych kierunkach. 
W części niemieckiej, gdzie zlokali
zowane były główne budynki rezy
dencji, nikt nie wątpił w koniecz
ność pielęgnowania historycznej 
tradycji. O taką akceptację trudno 
było jednak po stronie polskiej. Dla 
nowych mieszkańców tych ziem, któ
rzy napłynęli tu ze wschodnich kre
sów Rzeczypospolitej, park jawił się 
lasem, w którym słabo czytelne dukty 
i pozostałości budowli ledwo przy
pominały o dawnej jego świetności. 
Świadomość wartości tego miejsca 
rodziła się stopniowo wraz z postę
pem procesu rewaloryzacji.

Początki rewaloryzacji parku po 
stronie polskiej przypadają na prze
łom lat osiemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych XX w. Inicjatorzy 
tego procesu, wówczas Ośrodek 
Ochrony Zabytkowego Krajobrazu 
(którego działalność kontynuu

je obecnie Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków), podobnie 
jak niegdyś książę Piickler, przeko
nywali o niepodważalnej wartości tej 
kompozycji, a tym samym słuszno
ści podejmowanych prac. Roztaczali, 
wydawać by się mogło wówczas, nie
realne wizje ponownego połączenia 
obu części parku, odbudowy obiek
tów architektury, czy też realnych 
korzyści z ochrony tego dziedzictwa. 
Regularne spotkania, akcje promocyj
ne i edukacyjne przynosiły co roku

części parku, Stiftung „Furst-Puckler- 
-Park Bad Muskau”.

Dziś Święto Parku - to zorgani
zowany z dużym rozmachem festyn, 
przez wielu oczekiwany cały rok. 
Uczestniczą w nim nie tylko rodziny 
z najbliższej okolicy, ale i mieszkańcy 
sąsiednich gmin po obu stronach gra
nicy. Z roku na rok przybywa tury
stów z regionu, a nawet z głębi kraju, 
i to zarówno z Polski, jak i Niemiec. To 
impreza z rozbudowanym i ciekawym 
programem, rozgrywana na łąkach

1. Pierwsze Święto 
Parku w 1994 r.
2. Stoisko informacyjne 
Parku Krajobrazowego 
„Łuk Mużakowa”

3. Wystawa prac 
nagrodzonych 
w konkursie 
plastycznym

4. 5. Warsztaty dla 
dzieci

(zdjęcia: 1 - Archiwum 
Krajowego Ośrodka 

Badań i Dokumentacji 
Zabytków, 2-5 - Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Łęknicy)

wyraźne oznaki rosnącego zaintereso
wania i zrozumienia.

Zapoczątkowano je w 1994 r. 
Pogadanki historyczne, zabawy i atrak
cje w plenerach parku skierowane 
były do dzieci z miejscowej szkoły. 
Prowadzili je członkowie zespołu 
projektowego, architekci krajobrazu, 
którzy mimo braku przygotowania 
w tym kierunku sprawili, że dzieci 
i młodzież z wielkim zapałem uczest
niczyła w przygotowanych atrakcjach. 
Skromnie, ale z wielką radością i zaan
gażowaniem po raz pierwszy obcho
dzono wówczas Święto Parku. Dzieci 
i młodzież przeszła ulicami miasta 
w kolorowym pochodzie niosąc trans
parenty z hasłami deklarującymi przy
wiązanie do parku i rozdając prze
chodniom ulotki na jego temat. Za 
główną atrakcję wystarczyło wówczas 
wspólne ognisko. Z czasem zaczęli 
uczestniczyć w nim również dorośli.

Kameralny charakter imprezy 
zmienił się pod koniec lat dziewięć
dziesiątych, wraz z zaangażowaniem 
Miasta Łęknica i zarządcy niemieckiej 

parkowych w dolinie Nysy Łużyckiej. 
Odbywają się tutaj różnorodne poka
zy, koncerty zespołów, przedstawienia 
teatralne. Dużym powodzeniem nie
zmiennie cieszy się co roku Festiwal 
Bańki Mydlanej, loty balonem na 
uwięzi, przejażdżki bryczką i quadem. 
W tym roku licznie zaprezentowali 
się regionalni rzemieślnicy i wytwórcy, 
oferując na swoich stoiskach miej
scowe specjalności kulinarne, ręko
dzieło i wyroby artystyczne. Finałową 
imprezą corocznych obchodów jest 
wielki koncert na scenie parkowej, 
na który zapraszani są wybitni soliści 
z kraju i zagranicy. Wieczór kończy 
zawsze pokaz ogni sztucznych w sce
nerii parku, który każdorazowo oferu
je niezwykłe wrażenia.

Mimo wyraźnie rosnącego grona 
sympatyków parku nie zaniechano 
nadal działań edukacyjnych. W tym 
roku Święto Parku poprzedzono pro
gramem, którego celem było promo
wanie wartości kulturowych i przy
rodniczych regionu, a w szczegól
ności Parku Mużakowskiego i Parku
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Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, 
w obrębie którego jest położo
ny Park Mużakowski. Inicjatywę 
Krajowego Ośrodka poparło orga
nizacyjnie i finansowo pięć okolicz
nych gmin, związanych z oboma 
obiektami: Łęknica, Trzebiel, Brody, 
Tuplice i Przewóz oraz Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Lu
buskiego. Zaangażowały się również: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego, Starostwo Powiatowe 
w Żarach, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Zielonej Górze, lokal
ne nadleśnictwa.

Program skierowany był do dzieci 
i młodzieży z placówek edukacyjnych 
znajdujących się na terenie wymienio
nych gmin - przedszkoli, szkół podsta
wowych, gimnazjów, a także grup dzia

łających w ramach świetlic gminnych 
i socjoterapeutycznych. Ogłoszono 
szereg konkursów tematycznie zwią
zanych z Parkiem Mużakowskim 
i Parkiem Krajobrazowym „Łuk 
Mużakowa”: wiedzy o regionie, 
poetycki, plastyczny, multimedialny, 
fotograficzny, literacki i teatralny. 
Przygotowując młodzież do nich pra
cownicy Krajowego Ośrodka i Parku 
Krajobrazowego zapraszali na prezen
tacje, przybliżające historię regionu, 
jego wartości kulturowe i przyrodni
cze, historię Parku Mużakowskiego, 
inspirując tym samym do wykonywa
nia ciekawych prac.

Zainteresowanie udziałem w pro
gramie przeszło najśmielsze oczeki
wania.

Wzięło w nim udział około 200 
uczniów z 13 placówek. Wykonane 
prace zaskakiwały oryginalnym uję
ciem tematu, ciekawymi koncepcjami 
i technikami. Finał konkursów odbył 
się w czasie Święta Parku, a laureaci 

otrzymali atrakcyjne 
nagrody. Uczestnicy 
Święta Parku mogli 
obejrzeć najlepsze 
przedstawienia tea
tralne, prezentowane 
na scenie parkowej, 
a najlepsze prace 
plastyczne pokaza
no na plenerowej 
wystawie.

Doświadczenia 
edukacyjne i promo
cyjne zrealizowane 
do tej pory w Parku 
Mużakowskim 
i wokół niego pokazują realne efekty 
w postaci wzmocnienia więzi lokalnej 
społeczności z miejscem urodzenia, 
zamieszkania i akceptacji jego dziedzi
ctwa kulturowego. Do efektów tych 
należy również integracja społeczeństw 
po obu stronach granicy. Rezultaty te 
osiągane są poprzez przekazywanie 
i pogłębianie wiedzy o historii parku 

i regionu, wyjaśnianie wartości krajo
brazu i środowiska przyrodniczego. 
Na akcjach tych wyrasta już drugie 
pokolenie mieszkańców, co pozwala 
mieć nadzieję, że zrozumienie dla 
tych wartości zostanie zaszczepione 
u ich dzieci.

Renata Stachańczyk 
Katarzyna Jagiełło
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100 lat muzeum we Włocławku

M
uzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej we Włoc
ławku należy do grona naj
starszych i największych tego typu 

instytucji w kraju. Zostało utworzo
ne przez Oddział Kujawski Polskie
go Towarzystwa Krajoznawczego. 
Uroczyste otwarcie Muzeum Ku
jawskiego (bo taką nazwę pierwotnie 
nosiło) nastąpiło 14 marca 1909 r. 
Podstawą zbiorów stały się eksponaty 

no pierwszy przewodnik po Muzeum 
Kujawskim. Oprócz stałej ekspozycji 
etnograficznej do 1939 r. zaprezen
towano w nim kilkanaście wystaw 
czasowych, głównie o charakterze 
artystycznym. Zgromadzone w tym 
okresie eksponaty w większej części 
zostały stracone w okresie drugiej 
wojny światowej.

W 1945 r. reaktywowano dzia
łalność Muzeum Kujawskiego i przy- 

które objęło swym zasięgiem teren 
dawnego woj. włocławskiego.

W latach osiemdziesiątych XX w. 
nastąpił dalszy rozwój bazy loka
lowej muzeum. W 1983 r. zosta
ło otwarte Muzeum im. Stanisława 
Noakowskiego w Nieszawie. Dyna
miczne powiększanie zbiorów muze
alnych zrodziło potrzebę pozyskania 
nowych powierzchni magazynowych 
i ekspozycyjnych dla działów etno-

1. Orze) z dawnego ratusza włocławskiego, 1807 r.
2. Maria Wodzińska, „Portret Antoniego Wodzińskiego”, przed 
1845 r.
3. Feliks Pęczarski, „Amatorowie herbaty i Kuriera”, 1842-1845
4. Z kolekcji dawnej cyny i kamionki - naczynia z XVIII w.
5. Fajans włocławski, fabryka Teichfeld i Asterblum, 1882-1914

Muzeum Szkolnego Macierzy Polskiej 
oraz oddana w depozyt kolekcja 
Towarzystwa Biblioteki i Czytelni 
Adama Mickiewicza we Włocławku.

Skromne warunki lokalowe 
i coraz większa liczba gromadzonych 
zabytków doprowadziły do powo
łania w 1925 r. Komitetu Budowy 
gmachu Muzeum Ziemi Kujawskiej. 
Gmach główny muzeum przy ul. 
Słowackiego la został otwarty 
7 grudnia 1930 r. Z tej okazji wyda- 
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stąpiono energicznie do uzupełnia
nia strat wojennych. W krótkim cza
sie udało się nie tylko odbudować 
przedwojenną pozycję instytucji, ale 
stworzyć podstawy jej dynamicznego 
rozwoju. W 1972 r. w dwóch baroko
wych kamienicach na Starym Rynku 
otwarto Muzeum Historii Włocławka. 
W wyniku nowego podziału admi
nistracyjnego w 1975 r. Muzeum 
Kujawskie przekształcono w Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 

grafii i sztuki. W tym celu dokonano 
restauracji i adaptacji zabytkowych 
spichlerzy zbożowych we Włocławku. 
W 1986 r. w spichlerzu przy 
ul. Bulwary 6 utworzono Muzeum 
Etnograficzne. Jednocześnie trwała 
restauracja i adaptacja największe
go włocławskiego spichlerza przy 
ul. Zamczej 10/12. W 1989 r. budy
nek ten został otwarty pod nazwą 
Zbiory Sztuki. W tym samym czasie 
muzeum pozyskało na cele magazy-
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nowe spichlerz przy ul. Bulwary 9. 
Powstanie kolejnego oddziału Muze
um wynikało z potrzeby ratowania 
zabytkowego budownictwa ludowe
go. Po wieloletnich pracach w 1993 r. 
udostępniono Kujawsko-Dobrzyński 
Park Etnograficzny w Klóbce. Od 
1999 r. Muzeum Ziemi Kujawskiej 

i Dobrzyńskiej jest wojewódzką jed
nostką samorządową. Posiada też 
status muzeum rejestrowanego, a co 
za tym idzie podlega merytoryczne
mu nadzorowi i ochronie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecna struktura muzeum obej
muje następujące działy merytorycz

ne: archeologiczny, etnograficzny, 
historyczny, sztuki, budownictwa 
ludowego, fajansu, metrologii histo
rycznej oraz numizmatyki i medalier
stwa. W tym zakresie zbiory muzealne 
obejmują ponad 36 tys. pozycji inwen
tarzowych i znacznie większą liczbę 
pojedynczych zabytków. Instytucja 
prowadzi własną bibliotekę z księgo
zbiorem liczącym około 25 tys. pozy
cji. W zbiorach muzeum znajduje się 
kilka kolekcji zaliczanych do najwięk
szych w kraju. Na szczególną uwagę 
zasługują: kolekcja portretu polskie
go XVIII-XX w., bogaty zbiór grafi
ki europejskiej XVI-XIX w. i jeden 
z największych w kraju zbiorów cera
miki użytkowej i unikatowej z XIX 
i XX w. z ogromną kolekcją fajansów 
włocławskich. Włocławskie muzeum 
może poszczycić się także jedną z licz
niejszych kolekcji zabytkowej cyny 
polskiej i europejskiej. Interesujące 
i wielokierunkowo rozwijane są 
kolekcje rzemiosła artystycznego, 
metrologii historycznej oraz numiz
matyki i medalierstwa. Bardzo bogato 
na tle innych muzeów prezentują się 
również zbiory rękodzieła i rzeźby 
ludowej. Wśród monograficznych 
kolekcji artystycznych Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej znajdują się 
największe w kraju zbiory malarstwa 
Feliksa Pęczarskiego, malarstwa i gra
fiki Aleksandra Laszenki, rysunków 
Stanisława Noakowskiego oraz rzeźb 
secesyjnych Wacława Bębnowskiego 
i rzeźb Stanisława Zagajewskiego, jed
nego z najwybitniejszych w świecie 
twórców z kręgu art’ Brut.

Muzeum jest przede wszystkim 
placówką naukowo-badawczą. Od 
1978 r. prowadzi coroczne, stacjo
narne badania archeologiczne. Było 
także organizatorem obozów, warszta-
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6. Zagroda z Zalesia
w Kujawsko-Dobrzyńskim 
Parku Etnograficznym 
w Kióbce (gm. Lubień 
Kujawski)
7. Wnętrze czynnej olejarni 
w zagrodzie z Zalesia
w Kujawsko-Dobrzyńskim 
Parku Etnograficznym 
w Kióbce

(zdjęcia: Archiwum MZKiD)

tów etnograficznych i ogólnopol
skich sesji naukowych. Od 1985 r. 
wyniki badań publikowane są 
w wydawanym w cyklu dwuletnim 
periodyku „Rocznik Muzealny”.

Od początku swojego istnienia 
Muzeum prowadzi wszechstron
ną działalność edukacyjną. W tym 
zakresie może pochwalić się boga
tą ofertą lekcji muzealnych, także 
interaktywnych o charakterze 
warsztatowym. W swojej długiej 
historii Muzeum zorganizowało 
kilkadziesiąt konkursów literackich 
i plastycznych. Na stałe wpisały się 
do kalendarza coroczne włocław
skie plenery malarskie dla dzieci 
i młodzieży, które odbywają się od 
1981 r.

Bardzo dużym powodzeniem 
cieszą się organizowane przez 
Muzeum imprezy masowe. Do naj
bardziej popularnych należą odby
wające się od 1989 r. korowody 
grup zapustnych, prowadzone uli
cami Włocławka. Od 1993 r. muze
um zorganizowało 36 festynów 
folklorystycznych w Kujawsko- 
-Dobrzyńskim Parku Etnograficz
nym w Kłóbce. Dużą frekwencją 
cieszą się także Kiermasze Bożona
rodzeniowe i Wielkanocne oraz or

ganizowane w sezonie letnim Jar
marki staroci i rękodzieła ludowego.

Oprócz działalności statuto
wej muzeum pełni funkcję ośrod
ka konsolidującego środowiska 
naukowe i twórcze. Jest miejscem 
spotkań środowiskowych i autor
skich oraz imprez okolicznościo
wych i koncertów.

W swojej długoletniej histo
rii Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej we Włocławku 
było wielokrotnie wyróżniane. 
Jest m.in. dziesięciokrotnym lau
reatem „Konkursu na Wydarzenie 
Muzealne Roku.” Ostatnią z tych 
nagród przyznano muzeum w roku 
bieżącym za realizację zagrody 
kujawskiej z Zalesia w Kujawsko- 
-Dobrzyńskim Parku Etnograficz
nym w Kłóbce.

Z okazji jubileuszu 100-le- 
cia działalności Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wło
cławku zostało uhonorowane przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego złotym „Medalem 
Zasłużony Kulturze GLORIA 
ARTIS”.

Piotr Nowakowski
Dyrektor MZKiD we Włocławku

Wokół jednego zabytku

Czara 
włocławska
J

est to jeden z najcenniejszych skarbów 
ztotnictwa średniowiecznego w Polsce. 
Wykonana z jednego kawałka srebra, 
w formie owalnej głębokiej misy na kolistej 

podstawie, z czterema silnie uwypuklony
mi medalionami. Zarówno koliste pola, jak 
i żagielki pomiędzy nimi wypełnia dekoracja 
narracyjna, ryta, podkreślona zastosowa
niem niello. Sceny zawarte na zewnętrznych 
ściankach naczynia ilustrują historię ze sta- 
rotestamentowej Księgi Sędziów, opowiada
jącej o walce Izraelitów z Madianitami.

Dzieje czary nie są znane aż do chwili 
wyorania jej 3 maja 1909 r. przez Michała 
Marciniaka, woźnego magistratu Włocławka. 
Naczynie znalazł na przedmieściu Bularka, na 
niewielkiej głębokości. Przekonany o sakral
nym pochodzeniu przedmiotu zaniósł go do 
o. Benedykta Wierciocha, delegata prowin
cjała w klasztorze franciszkanów-reformatów 
we Włocławku. Zakonnik zdecydował prze
kazać skarb dalej, Szymonowi Rajcy, kusto
szowi nowo otwartego Muzeum Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Czarę skon
sultowano ostatecznie z ks. Władysławem 
Górzyńskim, historykiem sztuki, profeso
rem Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku. Zarówno Szymon Rajca, 
jak i ks. Górzyński, przekonani o wyso
kiej wartości znaleziska, zdecydowali 
o konieczności przeprowadzenia naprawy 
i konserwacji naczynia w pracowni Braci 
Lopieńskich w Warszawie. Przed przystąpie
niem do restauracji obiekt pokazano też dr. 
Feliksowi Koperze z Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Po powrocie do Muzeum PTK 
we Włocławku czara stała się obiektem pre
tensji reformatów, którzy wystąpili o zwrot 
przedmiotu. W obliczu rosnącego rozgło
su i zagrożenia wywiezieniem bezcennego 
skarbu do Petersburga czy Moskwy przez 
władze zaborcze, podjęto decyzję o zdepo
nowaniu naczynia w Muzeum Narodowym 
w Krakowie. Dyrektor Kopera zaproponował 
konwentowi braci mniejszych we Włocławku, 
właścicielowi skarbu, przekazanie obiektu 
do zbiorów krakowskich, co nastąpiło już 
w 1910 r. W zamian za kwotę 1000 koron cza
ra na zawsze opuściła Włocławek. Zakonnicy 
zadbali jednak o Muzeum PTK oraz Muzeum 
Diecezjalne, prosząc krakowskie muzeum 
o wykonanie dwóch kopii. Przez długi czas 
transakcja między zakonnikami a Muzeum
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1. Czara włocławska, X w., srebro złocone, niello (własność 
Muzeum Narodowego w Krakowie)

nego, troska o zachowanie wszystkich istotnych 
wydarzeń i dostosowanie postaci do krzywizn ram 
wskazuje na związki przedstawień z iluminacjami 
rękopiśmiennych kodeksów. Sam cykl wykorzystuje 
motywy o korzeniach późnoantycznych, które w tej 
redakcji w Europie Zachodniej nie miaty szerokiego 
zasięgu oddziaływania. To podkreśla unikatowość 
formy dekoracji czary. Uproszczenie reliefów jest 
efektem zetknięcia wschodnich koncepcji, orna
mentyki i sposobu ujmowania figur z zachodnim 
warsztatem i jego możliwościami u schytku wczes
nego średniowiecza.

Wizerunki Gedeona są niesłychanie rzadkie 
w zachowanych przykładach sztuki okresu począt
ków państwa polskiego. W ztotnictwie ta staro- 
testamentowa postać pojawia się też na Patenie 
z Trzemeszna. Dwie sceny zawarte na kołnierzu 
trzemesznieńskiego naczynia: powołanie Gedeona 
oraz spalenie ofiary, zostały w redakcji dekoracji 
czary symbolicznie ściągnięte w jeden motyw, sta
nowiący początek narracji.

2. Kopia czary włocławskiej, Bracia Łopieńscy, Warszawa, ok. 
1910 r., brąz srebrzony (własność Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku)

(zdjęcia: 1 - Krzysztof Cieślak, 2 - Dariusz Grzelak)

Narodowym nie była znana. Włocławskie muzeum 
w osobie Henryki Królikowskiej, pełniącej funkcję kie
rownika, upomniało się w 1960 r. o zwrot oryginalnej 
czary. Odpowiedź prof. Adama Bohnaka, dyrektora 
Muzeum Narodowego w Krakowie, poparta odpisami 
aktu sprzedaży ostatecznie rozwiała wątpliwości.

Do dziś w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej przechowywana jest kopia z 1910 r. Jej 
siostrzana replika z Muzeum Diecezjalnego zaginęła. 
Już w latach dwudziestych XX w. we Włocławku w pra
cowni W. Poradowskiego wykonywano kopie czary. 
Jedna z nich, z około 1929 r. zachowała się w zbio
rach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Prawdopodobnie 
z tego samego źródła pochodzi replika czary z Muzeum 
Archeologicznego we Wrocławiu. Od lat sześćdziesiątych 
XX w. na szeroką skalę wytwarzane byty ceramiczne repli
ki czary we włocławskiej spółdzielni „Sztuka Kujawska”. 
Takie upowszechnienie wizerunku naczynia przyczyniło się 
do zaszczepienia w powszechnej świadomości średnio
wiecznego zabytku, a dokładniej jego repliki, jako symbolu 
Włocławka. Paradoksalnie nie tyle sam oryginał, ale jego 
ceramiczny odpowiednik byt utożsamiany przez pewien czas 
ze stolicą Kujaw.

Czara włocławska poza swą dwudziestowieczną historią 
jest frapującym obiektem także ze względu na swą formę, 
ikonografię i pochodzenie. Te wszystkie kwestie poruszył już 
prof. Piotr Skubiszewski w monografii Czara Włocławska. 
Studia nad spuścizną Wschodu w sztuce wczesnego średnio
wiecza (PWN, Poznań 1965). Kształt tajemniczego naczynia 
wywodzi się ze sztuki sasanidzkiej. Wskazuje na to zarówno 
uformowanie brzuśca, jak też zastosowanie puklowanych 
medalionów. Nie jest to jednak model przejęty w linii prostej, 
gdyż mnogość innych wpływów skłania do ogólnego zaryso
wania proweniencji orientalnej. Zupełnie wyjątkowy, niedający 
się wywieść z konkretnego źródła motyw ciągu narracyj

Analiza przeprowadzona przez prof. R Skubiszewskiego 
oraz wnioski wyciągane przez kolejnych badaczy pozwoliły 
na określenie prawdopodobnego czasu powstania tajemni
czego naczynia na X w. Nie jest możliwe, niestety, ustalenie 
konkretnego środowiska, w którym czara mogła być wyko
nana. Równie enigmatyczna jest jej funkcja. Czara włocław
ska pozostaje, mimo prób dogłębnego jej zbadania i wielu 
analiz, tajemnicą.

W maju br. oryginalna czara była eksponowana 
w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na wystawie 
„Czara włocławska”. Po 100 latach ten bezcenny skarb goś
cił w „rodzinnym” mieście. Ze względu na swą wartość oraz 
kruchość wynikającą z wieku, naczynie niesłychanie rzadko 
opuszczało skarbiec Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Ostatni raz czara prezentowana była w 1999 r. na wysta
wie „Ornamenta Ecclesiae Poloniae” w Warszawie. Dzięki 
uprzejmości krakowskiego muzeum rok jubileuszowy 100- 
lecia powstania Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
oraz znalezienia na przedmieściu Włocławka wczesnośred
niowiecznego skarbu stał się jeszcze bardziej wyjątkowy. 
Miasto i jego symbol po wielu latach rozłąki znów się 
spotkały.

Adam Zapora
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Obrazy śląskie XVI-XVIII w.

W
 Muzeum Narodowym we Wro
cławiu czynna jest wystawa pod 
tytułem „Mali i wielcy mistrzowie. 
Obrazy śląskie XVI-XVIII w.” Największą 

jej atrakcją są niepokazywane na co dzień 
obrazy Michaela Willmanna, zwanego 
„śląskim Rembrandtem”. W sumie wysta
wiono około 150 prac powstałych od 
1530 do 1800 r. Zwiedzający mają moż
liwość zobaczyć prace m.in. Sebastiniego, 
Neunhertza - wnuka Willmanna i 10 
obrazów samego Willmanna, w tym słyn
ną grupę Ukrzyżowania.

Kolekcja malarstwa śląskiego XVI- 
-XVIII w. liczy 418 dzieł, z czego na eks
pozycji stałej pokazywanych jest ponad 50. 
Wystawa jest okazją do szerszego poznania 
zbiorów sztuki śląskiej i zobaczenia tych 
dzieł, które na co dzień ukryte są w maga
zynach. „To nie znaczy, że wystawiamy 
prace drugorzędnej wartości - wyjaśnia 
Marek Pierzchała, kurator wystawy - są 
tu np. bardzo cenne portrety barokowe, 
które z powodu braku miejsca nie znalazły

się na stałej wystawie. Zwiedzający będą 
mogli zobaczyć też dzieła, które na co dzień 
prezentowane są jako depozyt Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, w Brzegu, 
Legnicy, Świdnicy oraz we wrocławskim

. • * W ‘
Portret Heleny
Gersdorff.
fragment
epitafium,
1673 r.

(fot. ze zbiorów
Muzeum

Narodowego
we Wrocławiu)

Ratuszu. Z Brzegu np. przywieźliśmy zna-
komity obraz Willmanna "Chrystus ukrzy-
żowany». To jedno z najwspanialszych

dziel "śląskiego Rembrandta», malowane 
w bardzo nowoczesny sposób - dla nie
których to zapowiedź rokoka, dla innych 
impresjonizmu”. Oprócz Willmanna na 
wystawie pokazane są prace innych twór
ców śląskich: Bernhardiego, Schefflera, 
Jachmanna, Bartscha. Ważne miejsce zaj
mują bardzo popularne na Śląsku epitafia. 
Malarze przedstawiali w nich biblijne 
postacie i sytuacje będące aluzją do bio
grafii czy zawodu zmarłego. Jedną z cie
kawostek jest epitafium Antona Schatztaga 
z ok. 1620 r., które jest przykładem 
malarskiego „kryptoportretu” (można je 
zobaczyć w katalogu). W przedstawia
nej scenie ofiarowania wyróżniają się 
trzy postacie bez nakryć głowy. Okazuje 
się, że w ten sposób zleceniodawczy- 
ni obrazu chciała upamiętnić oprócz 
Antona Schatztaga także swoich dwóch 
poprzednich mężów. Wystawa ma układ 
chronologiczny, od którego wyjątkiem są 
pokazywane w korytarzach historyczne 
galerie portretów.

Wystawę można zwiedzać do 4 października br. w gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Muzeum Narodowe
we Wrocławiu, 50-153 Wrocław, pi. Powstańców Warszawy 5, tel. 071 372 51 50, e-mail: MuzeumNarodowe@wr.onet.pl, www.mnwr.art.pl; 
dni i godziny zwiedzania: poniedziałek i wtorek - nieczynne, środa - 10.00-16.00, czwartek - 9.00-16.00, piątek - 10.00-16.00, 
sobota - 10.00-18.00, niedziela - 10.00-16.00.

Zycie codzienne w Szczecinie w XX w.

Wnętrze jadalni w eleganckiej kamienicy przy 
al. Wyzwolenia 106 w Szczecinie w latach 
dwudziestych XX w.

(fot. Muzeum Historii Szczecina)

N
iedawno otwarta została w Mu
zeum Historii Szczecina, oddziale 
Muzeum Narodowego, stała eks
pozycja „Hans Stettiner i Jan Szczeciński. 

Zycie codzienne w Szczecinie w XX 
wieku.”. Wystawa jest zaproszeniem do 
przemyśleń o latach niedawnych i o okre
sach bardziej odległych, znanych już 
tylko z przekazów pośrednich. Dziś, gdy 
wiek XX z jego tragicznymi wydarzeniami 
przeszedł do historii, gdy coraz mniej żyje 
świadków wielkiego przełomu, będącego 
politycznym następstwem drugiej wojny 
światowej, oglądamy z innej perspektywy 
to, co stanowi zapis tego okresu: obra
zy, rysunki, plakaty i fotografie, gazety 
i dokumenty, przedmioty niegdyś powsze
dnie, dziś traktowane jako pamiątki ewo- 
kujące wspomnienia.

Historię Szczecina pierwszych 45 lat 
XX w. tworzyli zakorzenieni tu od wielu 
pokoleń niemieccy mieszkańcy, repre
zentowani przez symbolicznego Hansa 
Stettinera, zaś okres powojenny i drugą 
połowę wieku kształtowały losy przyby
łych tu Polaków, takich jak rodzina Jana 
Szczecińskiego. Dom i rodzina, praca,

szkoła, zakupy, kultura i wypoczynek - to 
podstawowe problemy, wokół których 
koncentruje się codzienność, odsłony życia 
powtarzające się w każdym pokoleniu 
i w każdych okolicznościach - doświad
czenia zarówno przed-, jak i powojennych 
mieszkańców. W tle tej zwyczajnej prywat
ności pojawia się wspólny krajobraz: te 
same ulice i budowle, piękno urbanistycz
nych rozwiązań, ten sam nastrój nabrzeża 
i portu, ten sam klimat skwerów i parków, 
urok pejzażu okolic. Epokę Stettinera roz
dziela od Szczecińskiego bardzo wyraźna 
cezura, drastycznie różniąca ich losy. To 
efekt tragicznych wydarzeń wojny i kon
sekwencja politycznych decyzji 1945 r., 
które spowodowały tu bezprecedensową, 
całkowitą wymianę ludności. Symbolem 
losów szczecinian minionego wieku stały 
się walizki - atrybut przesiedleń, któ
rych doświadczyli zarówno Niemcy, jak 
i Polacy. Podobnie narracyjną, wielo
wątkową i symboliczną treść przekazują 
anonimowe portrety, wnętrza, fotografie 
i plakaty, ważne i błahe dokumenty, zwy
kłe przedmioty użytkowe i cenne wyroby. 
Można je przypisać wielu życiorysom,

różnorodnym epizodom utrwalonym 
we wspomnieniach i pamiętnikach, opo
wiadaniom tworzonym z niepełnych infor
macji - bo w dziejach rodziny Stettinera 
nie znamy zakończenia, u Szczecińskich 
zaś brakuje początku. Te rozdzielone spo
łeczności współtworzyły fakty, zdarzenia 
i przełomy - rzeczywistość, która dzięki 
pamięci kolejnych generacji zapisuje coraz 
to nowe karty historii miasta. □

Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, Ratusz Staromiejski, ul. Ks. Mściwoja II 8,
tel. 0048 91 4315 255. Muzeum czynne od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00, 
w poniedziałki nieczynne.
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70-lecie odnowy Tyńca
Z okazji 70. rocznicy powro

tu benedyktynów do 
Tyńca (1939-2009) zorgani
zowana została w Opactwie 
Benedyktynów wystawa jubile
uszowa. Prezentowane są na 
niej widoki historyczne klasztoru 
z XVIII w., widoki opactwa popa
dającego w ruinę (po kasacie 
w 1816 i pożarze w 1831 r.), 
a także fotografie przewozu 
wiślanego sprzed 1939 r. Część 
wystawy przedstawia dzień 
powrotu mnichów do Tyńca 
30 lipca 1939 r. oraz kolej
ne etapy odbudowy klasztoru. 
Wykorzystane zostaty reproduk
cje obrazów, szkiców i drzewo
rytów oraz kopie zdjęć i pocztó
wek przedstawiających Tyniec, 
zgromadzonych w archiwum 
opactwa oraz z Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, 
Muzeum Historii Fotografii 
w Krakowie.

Opactwo tynieckie, założo
ne w połowie XI w., pozostaje 
świadkiem burzliwych dziejów 
Polski, przeżywając wraz z nią 
wzloty i upadki. Największe 
zniszczenia przyniosły wyda
rzenia z końca XVIII w., gdy 
zamienione w twierdzę opactwo 
służyło konfederatom barskim 
jako punkt oporu wobec wojsk 
rosyjskich. Podjęto co prawda 
odbudowę, jednakże rozbiory 
przerwały egzystencję klasz
toru. Na mocy postanowienia 
Kongresu Wiedeńskiego Tyniec 
znalazł się pod panowaniem 
austriackim. Wkrótce potem 
cesarz Franciszek I podpisał 
dekret kasujący opactwo (8 IX 
1816 r.). W ciągu następnego 
roku władze kościelne i świe
ckie wykonały rządowe rozpo
rządzenie. Mnisi rozjechali się 
w różne miejsca, w dawnym 
opactwie pozostało ich trzech 
do obsługi parafii; ostatni zmart 
w 1833 r. W latach następu
jących po kasacie podzielo
no i wywieziono w większości 
wyposażenie klasztoru, skar
biec kościelny, bibliotekę oraz 
archiwum. Miary zniszcze
nia dopełnił pożar wywołany 
uderzeniem pioruna podczas 
majowej burzy w 1831 r. Odtąd 
opuszczone budynki dawnego 
klasztoru zamieniły się stop
niowo w ruinę. Funkcjonował 
jedynie kościół, do którego 
na polecenie władz przenie
siono parafię. Całość zabudo

wy wyglądała przygnębiająco. 
„Bodaj czy te rudery dałoby się 
odrestaurować i mieszkalnymi 
uczynić..." - pisał w 1900 r. 
o Tyńcu Stanisław Tomkowicz 
(S. Tomkowicz, Tyniec, Kraków 
1901, s. 54). Choć w ciągu 
drugiej potowy XIX w. poja
wiały się różne pomysły odno
wy i powrotu benedyktynów, 
to jednak wszystkie kończyły 
się fiaskiem. Poprawę sytuacji 
przyniosło na początku XX w. 
przejście dawnych budyn
ków poklasztornych pod 
zarząd biskupów krakowskich 
(1902 r.).

Właściwa odnowa Tyńca 
wiąże się nieoczekiwanie z jed

1. Widok Opactwa Benedyktynów 
w Tyńcu od strony potudniowo- 
-zachodniej, przed 1831 r.

nym z belgijskich opactw - 
św. Andrzeja w Brugii. Było 
ono w tamtym czasie prężnym 
i cenionym ośrodkiem odnowy 
liturgicznej. Przygotowano tam 
na użytek wiernych przekład 
mszalika wraz z komentarzem. 
Pod koniec lat dwudziestych 
w związku z podjęciem polskiej

edycji tego dzieła przybył do 
naszego kraju jeden z belgij
skich mnichów, o. Karol van 
Cost. W stosunkowo krótkim 
czasie pojawiły się propozy
cje założenia nowego klaszto
ru benedyktyńskiego, a także 
chętni kandydaci. W latach 
trzydziestych van Oost, jeżdżąc

2. Zrujnowane budynki opactwa, część 
południowa, 1930 r.

3. Pierwszy etap odbudowy, skrzydło 
południowo-wschodnie, lata 1947-1952

po Polsce i głosząc w różnych 
ośrodkach wykłady i rekolek
cje, rozważał kolejne miejsca 
pod przyszły klasztor. W mię
dzyczasie zgłaszających się 
kandydatów kierował do opa
ctwa św. Andrzeja.

Spośród różnych możliwo
ści nowej fundacji powraca
ła wciąż myśl o powrocie do 
Tyńca, który wyróżniał się wśród 
innych, nawet atrakcyjnych 
ofert swą dtugowiekową, bene
dyktyńską historią. Pierwszym 
przyczółkiem fundacji byt dom 
św. Benedykta, otwarty w 1936 r. 
w Rabce, przy którym prowa
dzono internat dla młodzieży 
gimnazjalnej. Po trzech latach 
zabiegów ostatecznie zapad
ła decyzja o przeniesieniu się 
do Tyńca. Stało się to moż
liwe dzięki zgodzie biskupa 
krakowskiego, księcia Adama 
Sapiehy, który postawił waru
nek, aby wracający benedyk
tyni podjęli się odbudowy ruin 
opactwa. W lipcu 1939 r. grup
ka mnichów przeprowadziła się 
z Rabki do Tyńca, a oficjalny 
powrót i przejęcie klasztoru 
dokonało się 30 lipca owego 
roku.

Począwszy od 1947 r. roz
poczęto dzieło, które przed 
młodą wspólnotą postawił 
biskup Sapieha. Trudne warun
ki powojennej rzeczywistości
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spowodowały, że prace ukoń
czono dopiero na początku 
XXI w. Z czasem doszty oczy
wiście i inne zadania podej
mowane przez tynieckich mni
chów: przekład i redakcja 

Pisma Świętego, opracowanie 
mszału i innych ksiąg liturgicz
nych, posługa duszpasterska.

Odbudowa klasztoru prze
biegała w kilku fazach. W latach 
1947-1952 odbudowano na-

4. Dziedziniec klasztorny, w gtębi 
studnia oraz zrujnowane skrzydło 
dawnej biblioteki, lata siedemdziesiąte 
XX w.

(zdjęcia ze zbiorów Opactwa 
Benedyktynów w Tyńcu)

rożnik południowo-wschodni. 
W latach sześćdziesiątych 
przeprowadzono wykopaliska 
archeologiczne, odsłaniając 
m.in. fundamenty romańskiego 
kościoła oraz pochówki pierw
szych opatów. Odbudowę 
i rekonstrukcję skrzydła północ
no-wschodniego, środkowego 
i zachodniego przeprowadzo
no w latach osiemdziesiątych. 
Jednocześnie wykonano prace 
konserwatorskie w dawnym 
kapitularzu i w krużgankach. 
Ostatnim etapem była odbu

dowa południowego skrzydła 
dawnej biblioteki, którą roz
poczęto w połowie lat dzie
więćdziesiątych, a prace nad 
adaptacją wnętrza dokończono 
w latach 2007-2008.

Patrzymy na Tyniec po sie
demdziesięciu latach, na owe 
„rudery” odrestaurowane już 
i „mieszkalnemi uczynione”. 
Zadanie odbudowy dobiegło 
w zasadzie końca (jedyną nie- 
odbudowaną częścią pozosta- 
je skrzydło zachodnie, od stro
ny Wisty, zwane starostwem, 
niegdyś mieszczące pomiesz
czenia gościnne i administra
cyjne). Uzyskany w ten sposób 
potencjał otwiera przed Tyńcem 
nowe perspektywy i możliwo
ści. Wszak tradycja im dłuższa 
i bogatsza, tym bardziej zobo
wiązuje...

Br. Michał T. Gronowski OSB

„Wystawa jubileuszowa na 70. rocznicę powrotu benedyktynów do Tyńca (1939-2009)” czynna jest od 15 maja do 25 października 2009 r., 
na Dziedzińcu Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, www.benedyktyni.eu

Światowe dziedzictwo
Na kolejnej, 33. sesji Komitetu

Światowego Dziedzictwa 
Naturalnego i Kulturalnego 
UNESCO, która odbyta się 22-30 
czerwca w Sewilli, dokonano 
wpisu 13 nowych obiektów na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
- dwóch dziedzictwa natural
nego i 11 dziedzictwa kultu
rowego. Obecnie na Liście 
znajduje się 890 miejsc ze 148 
krajów. Spośród europejskich 
nowo wpisanych obiektów dwa 
należą do grupy obiektów przy
rodniczych - Morze Wattowe, 
obejmujące przybrzeżne wody 
Holandii i Niemiec, oraz Dolomity 
we Włoszech. Pozostałe - to 
cztery obiekty dziedzictwa kul
turowego:
- La Chaux-de-Fonds i Le Locie, 
dwa sąsiadujące ze sobą miasta 
w Szwajcarii, położone w Jurze. 
Stanowią one przykład powsta
łego na początku XIX w. ukła
du urbanistycznego, służącego 
racjonalnej organizacji produk
cji zegarmistrzowskiej. Zostały 
zbudowane na planie o sche
macie otwartym, z biegnącymi 
równolegle ulicami, przy których 
znajdowały się domy mieszkalne 
i pracownie. Związane są z rze
miosłem, sięgającym XVII w. 
i żywym do dziś, a zatem sta
nowią znakomity przykład miast 
podporządkowanych jednemu

Akwedukt i kanał
Pontcysyllte 
w Wielkiej Brytanii

rodzajowi produkcji, które opar
ły się próbie czasu i zachowały 
swoje pierwotne funkcje.
- Pałac Stocleta w Belgii, zapro
jektowany w 1905 r. na zamó
wienie bankiera i kolekcjonera 
sztuki Adolfa Stocleta przez 
jednego z czołowych przed
stawicieli wiedeńskiej secesji, 
architekta Józefa Hoffmana. 
Zbudowany został w 1911 r. 
w Brukseli i wraz z ogrodem 
należy do największych osiąg
nięć wiedeńskiej secesji, zapo
wiada jednocześnie art deco 
i modernizm w architekturze. 
Stanowi przy tym przykład jed
ności architektury zewnętrznej 
i wewnętrznej oraz wystroju; 
zachowało się oryginalne wypo
sażenie wnętrza.
- Akwedukt i kanał Pontcysyllte 
w Wielkiej Brytanii. Kanał znaj
duje się w północno-wschod
niej Walii i ma długość 18 km. 

Powstał na początku XIX w. 
i stanowi wybitne osiągnięcie 
inżynieryjne. Z kolei akwedukt, 
zaprojektowany przez inż. 
Thomasa Telforda, jest dziełem 
pionierskim z powodu rozwią
zań technologicznych i śmiałej 
architektury. Został uznany za 
arcydzieło geniuszu ludzkiego 
i wybitną syntezę europejskiej 
myśli technicznej epoki.
- Wieża Herkulesa w Hiszpanii, 
monumentalna budowla 
o wysokości 55 m, zbudowana 
na skale. Od końca I w. służy
ła jako latarnia morska i punkt 
orientacyjny przy wejściu do 
portu La Coruńa. Składa się 
z trzech zwężających się ku 
górze części; najniższa część 
odpowiada latarni morskiej 
z czasów rzymskich. Do wieży 
należy również park rzeźb oraz 
petroglify z Monte dos Bicos 
pochodzące z epoki żelaza oraz 

muzułmański cmentarz. Jest to 
jedyny przypadek, kiedy latarnia 
morska zachowała się z czasów 
starożytnych i służy do dziś.

Na tegorocznym posie
dzeniu Komitetu Światowego 
Dziedzictwa w Sewilli zostało 
też wpisane na Listę zabytkowe 
centrum Lewoczy na Słowacji 
- jest to rozszerzenie wpisu 
z 1993 r., obejmującego Zamek 
Spiski i pobliskie miejscowości.

Polska tym razem nie zgłosi
ła żadnych propozycji wpisu na 
Listę Światowego Dziedzictwa.

Na posiedzeniu w Sewilli 
zapadła natomiast po raz pierw
szy w 37-letniej historii Listy 
decyzja o usunięciu z niej obiek
tu dziedzictwa kulturowego - 
doliny rzeki Elby w Niemczech. 
Zdaniem UNESCO budowa 
czteropasmowego mostu 
przez Elbę zmienia dolinę rzeki, 
wypełnioną malowniczymi łąka
mi, osiemnasto- i dziewiętna
stowieczną zabudową, pała
cami i ogrodami; miejsce to na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
wpisane zostało w 2004 r. 
Wykreślenie z Listy stanowi 
wielką porażkę dla Drezna i dla 
UNESCO. Niestety, nie jest to 
sytuacja odosobniona, rozma
itych zagrożeń dla utrzymania 
zabytkowych obiektów ciągle 
przybywa. 
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Dworce kolejowe do kupienia
Polskie Koleje Państwo

we wystawiły na sprze
daż w woj. śląskim prawie sto 
dworców. Ich kupno - to jedna 
z możliwości uratowania budyn
ków, będących w ztym stanie 
technicznym, przynoszących 
straty, niemających szans na 
remont w kryzysie. Do nabycia 
są mniejsze obiekty, które nie 
weszły do spółki PKP Dworce 
Kolejowe, m.in. w Pietrowicach 
Wielkich, Goczałkowicach, Ru
dzie Śląskiej, Myszkowie, Po
raju, Lublińcu, Częstochowie- 
-Stradomiu, Herbach. Dworce 
położone w największych mia
stach: Katowicach, Gliwicach, 
Bielsku-Białej, Zabrzu czy Ty
chach mają znaczenie strate
giczne, muszą pozostać włas
nością skarbu państwa.

Mimo że PKP od lat są 
restrukturyzowane, nadal sta
nowią przedsiębiorstwo uży
teczności publicznej, dlatego 
sprzedaż obwarowana jest 
wieloma warunkami. Po wy
dzieleniu dworca na mapach 
geodezyjnych decyzję w spra
wie przekazania budynku do 
sprzedaży podejmuje minister 
infrastruktury. Trzeba dokonać 

prawidłowych zapisów notarial
nych, ponieważ dworce będą
ce w ofercie należą do spółki 
PKP Nieruchomości, a teren 
wokół nich - do spółki PKP Pol
skie Linie Kolejowe. Ewentual-

Oferta sprzedaży kierowa
na jest przede wszystkim do 
samorządów lokalnych, które 
będą też mogły przejmować 
dworce za długi, jakie wobec 
gmin ma kolej (tak ma być 

Budynek dworca kolejowego w Częstochowie-Stradomiu

ny nabywca musi też zapewnić 
miejsce do obsługi pasażerów 
i dojścia do peronów. Dotyczy 
to zarówno dworców przy czyn
nych, jak i przy zamkniętych li
niach kolejowych.

w Raciborzu), lub brać dworce 
w dzierżawę. Do dzierżawienia 
dworca przygotowuje się sa
morząd w Łazach, prowadzo
ne są też rozmowy z władzami 
lokalnymi w Żorach, Cieszynie, 

Dąbrowie Górniczej, Często
chowie-Stradomiu (w stojącym 
tu budynku mieści się Muzeum 
Historii Kolei, leżące na Szlaku 
Zabytków Techniki woj. śląskie
go). Od dwóch lat dworzec 
od PKP dzierżawi samorząd 
w Będzinie, dzięki czemu roz
począć się mógł remont obiek
tu. Władze Lublińca natomiast 
chcą wyremontować teren wo
kół dworca i sam budynek we 
współpracy z mającym tu po
mieszczenia PKS-em.

W przetargach na sprze
daż mogą również brać udział 
osoby prywatne. W latach 
dziewięćdziesiątych prywatne
go nabywcę znalazł dworzec 
w Gorzowie Śląskim (dziś woj. 
opolskie), ale to była wyjąt
kowa transakcja. Niedawno 
za 27 tys. zł kupiona została 
stacja w Wyrach pod Mikoło
wem. Właściciele musieli sfi
nansować kosztowny remont, 
a w odnowionym budynku 
urządzili pizzerię.

Może taka inwestycja 
w atrakcyjne nieruchomości 
- to dobry sposób na lokatę 
kapitału i ratunek dla zabytko
wych obiektów. 

Spotkanie z książką

CZĘSTOCHOWSKIE JUBILEUSZOWE WYDAWNICTWA

W 1909 r. w Częstochowie odbyta się Wystawa Przemysłu i Rolni
ctwa - przedsięwzięcie będące przykładem mobilizacji aktyw
ności obywatelskiej w prowincjonalnym, podległym zaborcy mieście, 

w kraju, którego nie było na mapach. Mimo widocznych jeszcze wów
czas śladów rewolucji społecznej sprzed czterech lat, braku entuzja
zmu zagranicznych fabrykantów i słabej administracji, wystawa oka
zała się sukcesem (zob. Przeglądy, poglądy, „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 7, 2009, s. 2).

Z okazji jubileuszu Muzeum Częstochowskie wydało w br. pamiątko
wy album Stulecie Wystawy Przemyślu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 
pod red. Jarosława Kapsy, opatrzony przedmową Prezydenta Często
chowy - Tadeusza Wrony. W albumie zamieszczono wiele ciekawych 
tekstów. Częstochowę z roku 1909 przedstawia Jarosław 
Kapsa, który opisuje również przygotowania do Wystawy, 
dokonuje jej bilansu i umiejscawia ją na tle historii Niemiec 
i Czech w tym okresie, Juliusz Sętowski uka
zuje krótkie biogramy 32 członków Komitetu 
Wystawy (wśród nich był Franciszek Szanior, 
późniejszy główny ogrodnik Warszawy). Ry
szard Baranowski analizuje artykuły prasowe 
na temat Wystawy, Robert Sikorski przedsta
wia przewodniki po Częstochowie, które zo
stały wydane z okazji tego przedsięwzięcia, 
Jerzy Błażej Mazik opisuje częstochowską po
cztę z początku XX w., a Ewa Kozłowska zaj
muje się działalnością reklamową wystawców

i producentów, którzy mieli swoje stoiska. Przedruki z „Tygodnika lllustro- 
wanego", „Przeglądu Technicznego” i „Świata” z 1909 r. wprowadzają 
czytelników w klimat Częstochowy sprzed stulecia.

Album jest ciekawie ilustrowany reprodukcjami dokumentów i zdjęć 
archiwalnych pochodzących ze zbiorów instytucji miejskich: Archiwum 
Państwowego w Częstochowie, Biblioteki Publicznej im. dra Władysła
wa Biegańskiego, Muzeum Częstochowskiego, Ośrodka Dokumenta
cji Dziejów Częstochowy oraz z kolekcji osób prywatnych: Zbigniewa 
Biernackiego, Ryszarda Baranowskiego i Stanisława Juchnika.

Prawdziwym rarytasem bibliofilskim jest wydany z okazji jubileu
szu (również przez Muzeum w Częstochowie) reprint Przewodnika po 
Wystawie Przemyślu i Rolnictwa w Częstochowie w 1909 r. Do jego 

druku wykorzystano oryginał książki ze zbiorów miej
scowej Biblioteki Publicznej. Przewodnik... stanowi 
zbiór reklam ówczesnych wystawców. Znajdziemy 
w nim m.in. oferty sprzedawców: „największy wybór 
aparatów najnowszej konstrukcyi", przedsiębiorców: 
„największy skład cukrów i czekolady" i producentów: 
„najmniejszą ilość towarów wysyłam za zaliczeniem, 
handlującym ustępuję rabat”. Dziś może śmieszyć 
archaiczny język, którym się posługiwano, ale sita 
przekazu jest duża. Kieszonkowe wydanie reprin
tu - to cenna pamiątka nie tylko dla bibliofilów. Wy
dawnictwa są bezpłatne i rozpowszechniane w cza
sie trwania obchodów stulecia wystawy i wydarzeń 
z nimi związanych.
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ROZMAITOŚCI

Kolekcja Art-B
w Muzeum Narodowym w Warszawie

W maju br. pomiędzy Naro
dowym Bankiem Polskim 
a Muzeum Narodowym w War

szawie podpisana została umowa 
przekazania w depozyt zbioru 
dziel sztuki z kolekcji spółki Art-B. 
Wśród zdeponowanych 34 obra
zów, rysunków i grafik oraz 11 
dziel sztuki zdobniczej znajdują

w dziełach artysty. Mistrzowskie 
operowanie skontrastowaną 
plamą czerni i bieli w akwatincie 
przedstawiającej walkę byków, 
i kreską w litograficznym „Cyrku”, 
pokazuje, że Picasso byt także 
wybitnym grafikiem, artystą swo
bodnie posługującym się różny
mi technikami. Innym znaczącym

1. Jacek Malczewski, „Portret doktora 
Ignacego Baslera”, 1924 r., olej, tektura, 
wym. 50,3 x 71,3 cm

laniu - służbie sztuce. Dyptyk 
„Chrystus w Emaus” (1912 r.) 
łączy się natomiast z całą serią 
obrazów inspirowanych tematami 
ze Starego i Nowego Testamentu. 
Malarstwo portretowe, inny ważny 
nurt w twórczości Malczewskiego, 
jest reprezentowane portretami 
Wincentego Łepkowskiego (1912 r.) 
- lekarza i profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Ignacego Baslera 
(1924 r.) - znanego lekarza oraz 
wizerunkiem dwunastoletnie
go Antoniego Lanckorońskiego 
(1905 r), z którego ojcem Karolem 
odbył artysta podróż do Azji 
Mniejszej i w którego majątku 
w Rozdole bywał częstym gościem. 
W galerii portretów pędzla Mal
czewskiego znajdują się jeszcze 
dwa wizerunki młodych kobiet na 
tle gaju z jarzębiną (oba z 1917 r.) 
oraz przedstawienia dziewczynki 
i mężczyzny na drabinie, będące 
zapewne specyficznymi studiami 
malarskimi („Portret dziewczynki 
siedzącej na drabinie”, 1922 r, 
„Mężczyzna na drabinie”).

(1885-1939), pastel, będący 
dobrym przykładem „specyficzne
go hiperrealizmu” charakterystycz
nego dla twórczości ostatnich lat 
życia artysty. Jest także „Portret 
dziewczynki z ciemnymi włosami”, 
dzieło Tadeusza Makowskiego 
(1882-1932), osiadłego we Francji 
malarza uznanego za jednego 
z najciekawszych artystów pol
skich tego okresu.

Zbiór wzbogacają obrazy 
malarzy polskich pochodzenia 
żydowskiego, artystów zwią
zanych z tzw. kręgiem Ecole de 
Paris, przebywających we Francji, 
ale utrzymujących stały kontakt 
z Polską. Do nich należy jedna 
z najciekawszych artystek tej szko
ły - Mela Muter (Maria Melania 
Mutermilch; 1876-1967) - malarka 
zaprzyjaźniona z wieloma twórca
mi i osobistościami ówczesnego 
Paryża, której dwustronny obraz 
„Zimowy pejzaż miejski / Kutry 
przy brzegu” wzbogaca kolekcję. 
Warto wymienić także dzieła dwóch 
innych malarzy z tego kręgu: cie-

2. Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Portret 
pana S.A.”, 1939 r., pastel, papier, wym.
62.3 x 48,5 cm
3. Zygmunt Menkes, „Dziewczyna 
z kwiatem”, olej, dykta, wym.
42.4 X 34,5 cm

4. Jan Jerzy II Bandau, waza do zupy, 
Warszawa, lata dwudzieste XIX w., srebro, 
wym. 41 x 34 x 31 cm

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

się godne uwagi prace wybitnych 
i znanych artystów polskich i euro
pejskich.

Do najciekawszych obiektów 
zespołu należy unikatowy dla pol
skich zbiorów, dwustronny rysunek 
pt. „La collation" (ok. 1890 r.), 
dzieło francuskiego malarza 
Pierra-Auguste’a Renoira (1841- 
-1919). Ta rodzajowa kompozy
cja, przedstawiająca trzy kobiety 
z pieskiem w plenerze, znakomicie 
wzbogaca skromnie reprezento
waną polską kolekcję impresjoni
stów francuskich. Dwie graficzne 
prace Pabla Picassa (1881-1973) 
- „Tauromachia” (1957 r.) i „Cyrk" 
(1957 r.) - pochodzą z przełomu 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesią
tych XX w., a więc z okresu szcze
gólnie interesującego i płodnego 
dla jego graficznej twórczości. 
Pojawiają się w nich sceny z walk 
byków i popisów cyrkowych, 
motywy stale powtarzające się 

obrazem jest „Grobowiec Cecylii 
Metelli” (1886 r), dzieło Oswalda 
Achenbacha (1827-1905), mala
rza niemieckiego, jednego z naj
ważniejszych przedstawicieli diis- 
seldorfskiej szkoły pejzażowej. 
Artysta, mistrzowsko operujący 
światłem i kolorem, sugestywnie 
oddal tu nastrój wczesnego poran
ka na rzymskiej Via Appia.

W skład kolekcji wchodzi także 
10 obrazów Jacka Malczewskiego 
(1854-1929). Dzieła te prezentują 
różnorodną tematykę podejmowa
ną przez artystę; są tu więc obrazy 
alegoryczno-symboliczne i religij
ne, są portrety i prace o charakte
rze rodzajowym. W symbolicznej 
kompozycji „Pusty dwór” (1922 r.) 
odnajdujemy motyw artysty 
opuszczającego dom rodzinny, 
by kierować się ku swemu powo- 

W zdeponowanym zespo
le znalazły się też prace innych 
znanych malarzy polskich - „Na 
gromniczną” Teodora Axentowicza 
(1859-1938), portrecisty i piewcy 
folkloru Huculszczyzny, „Towarzysz 
pancerny na karym koniu” pędz
la Józefa Brandta (1841-1915), 
znakomitego malarza-batalisty, 
zafascynowanego siedemnasto
wiecznymi dziejami Polski czy 
„Odwrót spod Moskwy” (1922 r.) 
i „Dziewczyna w chustce” (1918 r.) 
Wojciecha Kossaka (1856-1942), 
również batalisty, którego obra
zy cieszą się wciąż niesłabnącym 
powodzeniem.

Kolekcję zamykają dzieła 
malarzy okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. Znajdziemy 
tu „Portret pana S. A." (1939 r.) 
Stanisława Ignacego Witkiewicza 

kawą, utrzymaną w ciemnej tonacji 
„Martwą naturę z kwiatami i książ
ką” Alfreda Aberdama (1894-1963) 
oraz „Dziewczynę z kwiatem” 
Zygmunta Menkesa (1896-1986).

Wśród niewielkiej grupy zabyt
ków sztuki dekoracyjnej i użyt
kowej wymienić warto srebrną 
wazę paryskiego złotnika Louisa- 
-Nicolasa Naudina z około 1820 r. 
oraz okazałą wazę warszawską 
z początku lat dwudziestych XIX w., 
powtarzającą model i dekorację 
słynnej firmy „Odiota”. Autorem 
wazy jest Jan Jerzy II Bandau 
(1778-1828), najbardziej utalento
wany syn wybitnego złotnika doby 
stanisławowskiej.

Do 12 lipca br. pokaz dzieł 
z kolekcji Art-B można było oglą
dać w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. 
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Spotkanie z książką

KATALOG WINIET

\ Ą /ubiegłym roku ukazał się Katalog winiet kra- 
V V kowskich zakładów fotograficznych w zbiorach 
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego 
w Krakowie, autorstwa Katarzyny Kudłacz i Marty 
Miskowiec, wydany przez to krakowskie muzeum. 
Jest to pierwsza w Polsce tak obszerna publika
cja poświęcona temu zagadnieniu. Winiety - to 
graficzne kompozycje, którymi w drugiej połowie 
XIX i na początku XX stulecia zakłady fotogra
ficzne (nie tylko w Krakowie) oznaczały swoje 
prace. Jak pisze we wstępie Katarzyna Kudłacz 
„Ze względu na obszerny materia! badawczy książ
ka obejmuje jedynie winiety krakowskich atelier". 
Ale w katalogu zobaczyć 
można winiety stosowa
ne też w filiach krakow
skich zakładów - np. 
w Krynicy, Zakopanem, 
Szczawnicy. W publi
kacji znalazły się opisy 
i reprodukcje 330 zna
ków: winiet reklamowych 
oraz pieczątek.

W pierwszej części 
zamieszczone zostały 
teksty wprowadzają
ce, omawiające histo
rię i ikonografię winiet.
Katarzyna Kudłacz pisze o technice wykonywania 
winiet, wspominając przy tym zapomnianą już 
metodę fotolitografii (polegała na wykorzystaniu 
negatywu fotografii, z którego przenoszono rysunek 
na kamień litograficzny), przedstawia też ewolucję 
motywów dekoracyjnych stosowanych na drukach 
reklamowych. Autorka podejmuje ciekawy wątek 
początków specjalizacji usług zakładów fotogra
ficznych, spowodowanych rosnącą konkurencją; 
na przełomie XIX i XX w. zaczęto kierować oferty 
ku wybranym grupom społecznym. Szczególnie 
cenioną umiejętnością było fotografowanie 
dzieci, którym pozowanie przychodziło z wielką 
trudnością.

Marta Miskowiec dokonuje szczegółowej ana
lizy dekoracji winiet, stanowiących z jednej strony 
ozdobę, a z drugiej symbol (dziś powiedzielibyśmy: 
logo) danej pracowni fotograficznej.

W części stanowiącej właściwy katalog winiety 
zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej 
według nazw zakładów fotograficznych. W obrębie 
danego zakładu kolejność wyznacza chronolo
gia wykonania winiet. Podane są też dodatko
we informacje: numer katalogowy, format, dane 
osób stosujących winietę, charakterystyka podłoża 
winiety, opis jej awersu i rewersu oraz numer 
inwentarzowy.

Publikację zamykają noty informacyjne na temat 
fotografów i atelier fotograficznych oraz indeks 
zakładów litograficznych. Wszystkie teksty zosta
ły opublikowane wraz z tłumaczeniem na język 
angielski.

Katalog wyróżnia się oryginalną szatą gra
ficzną, jest ciekawie zaprojektowany przez Annę 
Marię Bojarowicz i Marcina Przybytko. Za wydanie 
omawianego katalogu Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie otrzymało 
wyróżnienie w konkursie na Wydarzenie Muzealne 
Roku Sybilla 2008 w kategorii PUBLIKACJE. Ta 
bardzo oczekiwana pozycja jest obowiązkową lek
turą dla wszystkich czytelników interesujących się 
dawną fotografią.

Katalog można kupić (cena: 75 zł) w sklepi
ku muzealnym krakowskiego muzeum (30-045 
Kraków, ul. Józefitów 16, tel. 012 634-59-32, e-mail: 
foto@mhf.krakow.pl).

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• dla szkół 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:

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Milanówek w dokumencie i fotografii, wyd. Archiwum 
Państwowe Dokumentacji Osobowej i Placowej, Milanówek 2008

Wiesław Arkuszewski z Trzebnicy - Vincent Noce, Kolekcja egoisty. Szalona przygoda notorycznego 
złodzieja dziel sztuki i inne pouczające historie, wyd. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, 
Warszawa 2008

Anna Dutkiewicz z Krakowa - Kresowe dziedzictwo. Kamieniarstwo bruśnieńskie, pod red. Stanisława 
Piotra Makary i Barbary Woch, wyd. Muzeum Kresów w Lubaczowie, Lubaczów 2008

Andrzej Kędzierski z Torunia - O zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, pod red. Tadeusza 
Rudkowskiego, wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

Anna Rucińska z Lodzi - Piotr Gryglaszewski, Dwór w Jeżowie. Szlacheckie gniazdo nad Białą 
Dunajcową, wyd. Pszczelarska Oficyna Wydawnicza, Wilczyska 2009

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warszawa, ul. Agrykoli 1, przyjmuje pre
numeratę na II półrocze (42 zł) 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 1NMEDIO, 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).



PATRONAT HONOROWY

OPIEKA MEDIALNA PARTNERZY
PKP PRZEWOZY REGIONALNE 
spółka z o.o.

-CeO- 
CENTRUM EDUKACJI 

OBYWATELSKIEJ

PATRONI MEDIALNI

WkzcczpospoLiTA podroze:pl STOLICA 

Archeologja ® RYNEH PODRÓŻY ^WP.PL

NATIONAL HERITAfiDBQARD. Of POLAND

Zabytkom 
na odsiecz!
" 14:'. ' J

OPEJSKIE DN

MINISTER 
KULTURY 
I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

KRAJOWY OŚRODEK
BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW


