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OD REDAKCJI

T
en numer miesięcznika, zgodnie z zapowiedzią, jest poświęcony ochronie 
polskiego dziedzictwa za granicą - dziedzinie niezwykle obszernej i zróż
nicowanej pod względem tematów. Nic więc dziwnego, że z szerokiej listy 
propozycji do omówienia zmuszeni byliśmy wybrać tylko niektóre. Nie jest to zatem 

wybór jedyny z możliwych, ale naszym zdaniem interesujący, ukazujący bowiem 
zarówno te najważniejsze, jak i najbardziej aktualne zagadnienia, spięte symbolicz
ną klamrą dwóch jakże odmiennych i odległych od siebie pod każdym względem 
zabytków, które prezentujemy na okładkach numeru.

Anioł z sarkofagu znajdującego się w mauzoleum Radziwiłłów w kościele 
Bożego Ciała w Nieświeżu (okładka przednia) od 2000 r. jest świadkiem prac kon
serwatorskich, prowadzonych w tej świątyni. Podjęto je z inicjatywy prof. Andrzeja 
Ciechanowieckiego i realizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Fundacji Zbiorów Imienia 
Ciechanowieckich. Jak dotychczas, prace te polegały na sporządzeniu komplek
sowej dokumentacji i inwentaryzacji wyposażenia wnętrz, osuszeniu i hydroizolacji 
fundamentów oraz krypt, a także na opracowaniu programów, opinii i ekspertyz 
konserwatorskich poszczególnych elementów wyposażenia wnętrz. Mając na uwa
dze kondycję całego zabytku, można już mówić o dobrym rzeczy początku, ale do 
zakończenia prac w kościele jeszcze daleko.

Z kolei bajecznie kolorowe malowidła ścienne o indyjskiej tematyce religijno- 
-mitologicznej w pałacu Jodhpur w Indiach (jednej z największych na świecie pry
watnych rezydencji), autorstwa polskiego malarza, rysownika, scenografa i projek
tanta Stefana Norblina (okładka tylna), powstały co prawda dopiero w 1946 r., ale 
ze względu na bardzo zły stan zachowania wymagały podjęcia natychmiastowych 
prac konserwatorskich. W 2006 r. rozpoczął je Józef Steciński z udziałem kon
serwatorów indyjskich, a całość sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W latach 2007-2009 prace kontynuowane byty w sali tronowej, 
realizował je zespół konserwatorów pod tym samym kierownictwem, kosztami zaś 
podzielili się MKiDN, właściciel obiektu Gaj Singh II oraz polski MSZ i Ambasada 
RP w New Delhi. Wreszcie w maju 2008 r. przywieziono do Polski rysunki Stefana 
Norblina (projekty wnętrz), które następnie zostały poddane zabiegom konser
watorskim przez specjalistów z Archiwum Państwowego w Olsztynie ze środków 
Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN (zob. artykuł na ss. 26-27).

Przy lekturze pozostałych artykułów w numerze warto pamiętać, że ochrona 
spuścizny kulturowej znajdującej się poza granicami Polski należy do szczególnie 
istotnych zadań ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Finansowanie i dofi
nansowywanie większości inicjatyw w tym zakresie realizowane było w latach 2006- 
-2009 poprzez Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo 
kulturowe", Priorytet 3: „Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami 
kraju", obsługiwany przez Departament Dziedzictwa Kulturowego. W roku 2010, 
w związku ze zmianami w regulaminach Programów MKiDN, projekty mające 
na celu intensyfikację ochrony i upowszechniania polskiego dziedzictwa kultu
rowego poza granicami Rzeczypospolitej, w tym poprawę stanu zachowania 
zabytków polskich i z Polską związanych, prace remontowo-konserwatorskie, 
inwentaryzacyjne, dokumentacyjne, badania naukowe, publikacje, konferencje, 
wystawy i in. wspierane będą z funduszu Programu „Kultura Polska za granicą”. 
Informacje o trybie udzielania dotacji wnioskodawcy znajdą na stronie internetowej 
http://mkidn.gov.pl/po2010/ (Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
2010). Natomiast publikacje, wydawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, poświęcone stratom wojennym zbiorów polskich podczas dru
giej wojny światowej oraz ochronie dziedzictwa narodowego poza granicami 
Rzeczypospolitej, można zakupić w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego 
MKiDN: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, tel. (+ 48 22) 
421-05-69, 421-03-35, 421-01-70, fax (+ 48 22) 826-30-59.

Nakład: 6000 egz.



On PrzegWy
PF Poglądy

W przyszłym roku przypada 600. 
rocznica bitwy pod Grunwaldem. 
Z tej okazji Zamek Królewski na 
Wawelu przygotował obszerny pro
gram działań, których punktem 
centralnym będzie otwarcie 15 lipca 
2010 r. wystawy „Na znak świet
nego zwycięstwa”. Zaprezentowane 
na niej zostaną eksponaty związane 
z triumfem oręża polskiego i pamię
cią o tej przełomowej dacie w dzie
jach Polski. Wśród nich zobaczymy 
56 chorągwi krzyżackich zdobytych 
pod Grunwaldem, rekonstruowa
nych obecnie w Pracowni Konserwa
cji Tkanin Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Odtworzenie chorąg
wi podejmowano już wiele razy, 
obecne prace rozpoczęto w 2008 r. 
Wzorami do rekonstrukcji są minia
tury Stanisława Durinka, zamiesz
czone w pomnikowym dziele Jana 
Długosza Banderia Prutenorum. 
Dzięki zeskanowanej i powiększo
nej wersji każdej z miniatur możli
we jest dokładne przeanalizowanie 
nawet najdrobniejszych szczegółów 
i ich odtworzenie w rekonstruo
wanej chorągwi. Zadanie realizuje 
dziewięcioosobowy zespół specjali
stów z Pracowni Konserwacji Tkanin 
Zamku Królewskiego na Wawelu, 
którzy sami przygotowują rysun
kowe projekty większości sztan
darów. Z wawelskimi konserwato
rami współpracuje konserwatorka 
z Wydziału Konserwacji i Restaura
cji Dziel Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie - jej dziełem 
są kartony do bardziej skompliko
wanych figur heraldycznych, a także 
dziewięć w całości malowanych 
sztandarów, wśród nich tzw. mata 
chorągiew Wielkiego Mistrza, dwu
stronna chorągiew inflancka z Matką 
Boską i św. Maurycym, patronem 
rycerstwa, oraz chorągiew branden
burska. „Spotkania z Zabytkami" 
przyjęty patronat medialny nad 
obchodami 600. rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem, organizowanymi przez 
Zamek Królewski na Wawelu.

W Chęcinach prowadzone są inten
sywne prace przy odnowie zabyt
ków i poprawie wyglądu miasteczka. 
Na ukończeniu są już prace przy 
zabytkach sakralnych. W koście
le w Starochęcinach wymieniona 
została posadzka - lastriko zastąpio
no chęcińskim marmurem, a klasztor 
bernardynek otrzyma m.in. nową ele
wację. Trwa kapitalny remont ratusza 
z 1837 r., rozpoczną się prace w rene
sansowej kamienicy „Niemczówka”. 
Nastąpi również wyznaczenie szlaku 
spacerowo-pieszego „Ścieżka mni
cha” - od klasztoru franciszkanów 
do kościoła św. Bartłomieja na zbo
czu Góry Zamkowej. Oprócz ozna
kowania powstaną przy nim ławecz
ki, schodki, a także staną figury 
mnichów. Nowe oblicze zyska też 

prowadząca do zamku aleja lipowa 
- zostanie wybrukowana, a od stro
ny parkingu staną postacie rycerzy. 
Na dziedzińcu zamkowym planuje 
się m.in. odtworzenie studni i usta
wienie drewnianych straganów kry
tych strzechą. Sam zamek zyska 
zaś nową iluminację. Rozpoczną się 
także prace przy rewitalizacji wzgó
rza zamkowego.

Pod dwudziestowiecznym wize
runkiem Matki Boskiej z Kalwarii 
Pactawskiej konserwatorzy odkry
li o dwa wieki starsze malowidło 
o wysokich walorach artystycz
nych, przedstawienie Matki Bożej 
Jackowej, które było niegdyś przed
miotem kultu. Nie wiadomo jeszcze, 
w której połowie XVII stulecia powstał 
obraz. Odpowiedź na to pytanie przy
niosą ostateczne ekspertyzy, wyko
nane na Wydziale Konserwacji ASP 
w Krakowie. Za wyjątkowo interesu
jące uznaje się to, że obraz przed
stawia wizerunek znany z rzeźby 
Matki Bożej Jackowej w przemyskiej 
archikatedrze. Zachowana jest nawet 
kolorystyka identyczna z kolorystyką 
rzeźby.

Trwa remont elewacji zabytkowej 
kamienicy przy ul. Piłsudskiego 13 
w Radomiu. Kamienica ta powstała 
w drugiej połowie XIX w. (w rejestrze 
zabytków figuruje od 1991 r.) i jest 
jedną z ładniejszych kamienic w pie
rzei ulicy, z bogato zdobioną elewa
cją oraz oryginalnie zachowanym 
wystrojem klatki schodowej: sufit 
zdobi piękna polichromia, zacho
wały się także zwieńczenia drzwi 
do mieszkań. Poza lokalami miesz
kalnymi na piętrach, obecnie znaj
dują się tu m.in. kancelaria prawna 
i restauracja. Prace przy odnowie
niu elewacji kamienicy ruszyły dzięki 
dotacji przyznanej przez miasto.

Dziewiętnastowieczny spichlerz 
w Gliwicach, który w swojej ponad 
100-letniej historii służył armii pruskiej, 
niemieckiej, radzieckiej i polskiej, 
został odrestaurowany i zamieniony 
głównie na mieszkania. Jego rewi
talizacja i zmiana funkcji przywróciła 
miastu teren, który od ponad 100 laty 
nie byt dostępny dla mieszkańców. 
Spichlerz, piekarnia i inne budynki 
tego kompleksu powstały w dużej 
części w końcu XIX w. jako zaplecze 
pruskiego Urzędu Aprowizacji. Przed 
drugą wojną światową kompleks był 
siedzibą policji. Po wojnie spichlerz 
stal się m.in. magazynem mundu
rów. W obecnej adaptacji spichlerza 
odnowiono ceglaną elewację ze sty
lowymi oknami, pozostawiono unika
towe drewniane stropy i belkowania, 
a nawet drewnianą „zjeżdżalnię”, po 
której z góry na dół transportowano 
zboże. Dobudowano klatki schodo
we i windy. Z zewnątrz wykończono 
je szlachetną stalą, która pokryta 
się charakterystyczną, czerwoną 
patyną. Dzięki temu dobudowane 

wieże harmonizują z ceglaną ele
wacją. W sąsiedztwie spichlerza 
znajdują się odnowione szeregowe 
domy, które już w latach trzydzie
stych ubiegłego wieku były użytko
wane najpierw jako stajnie, potem 
warsztaty, pralnie i garaże. Wkrótce 
ruszy też rewitalizacja starej piekar
ni, z przeznaczeniem na mieszkania 
oraz prawdopodobnie restaurację. 
Miejsce na działalność handlową 
i usługową jest także na parterze 
spichlerza.

W kamienicy z końca XIX w. przy rogu 
ul. Piotrkowskiej z ul. Roosevelta 
w Lodzi trwa kapitalny remont. Przed 
remontem budynek był w fatalnym 
stanie. Z elewacji sypał się tynk, 
brakowało detali architektonicznych, 
a na wykuszu wyrosło... drzewo. 
W trakcie prowadzonych obecnie 
prac położone zostały nowe tynki, 
wymieniono nadproża i stolarkę 
okienną oraz odtworzono braku
jące sztukaterie. Wzmocniono też 
wykusz. Naprawiony ma być dach, 
wymienione wszystkie instalacje. 
Następnym etapem będą prace 
we wnętrzu kamienicy.

W Czersku w woj. mazowieckim 
gdańscy archeolodzy z Muzeum 
Morskiego w trakcie prac w podzam- 
kowym stawie odsłonili 30-metrową 
szkutę sprzed 500 lat. Jest to duży 
statek żaglowy, który w XV w. byt jed
nym z bardziej popularnych środków 
transportu na Wiśle. Archeolodzy 
twierdzą, że to odkrycie jest wydarze
niem na skalę europejską, w Polsce 
nie ma drugiego takiego niemal 
kompletnie zachowanego obiektu. 
Oczywiście, wymaga on kosztownej 
konserwacji, a następnie umiesz
czenia w odpowiednich warunkach, 
najlepiej w klimatyzowanej sali. Do 
czasu zebrania odpowiednich fun
duszy i opracowania szczegółowego 
planu prac konserwatorskich oraz 
wystawienniczych szkutę ponownie 
zalano wodą i przysypano piaskiem, 
dzięki czemu nie ulegnie ona znisz
czeniu.

W listopadzie 2008 r. z wieży Ratusza 
Głównego Miasta Gdańska zde
montowano posąg króla Zygmunta 
Augusta. Z efektami prac konser
watorskich przeprowadzonych pod
czas renowacji posągu można było 
zapoznać się na wystawie w Wiel
kiej Hali Dworu Artusa. Prace te 
objęły: chemiczne oczyszczenie 
powierzchni z grubych nalotów 
brudu oraz produktów korozji, 
naprawienie pogiętych elementów 
blachy, zrekonstruowanie brakują
cych fragmentów masztów okrętu, 
uzupełnienie ubytków w pozłocie, 
zabezpieczenie powierzchni spe
cjalną powloką lakierniczą, oczysz
czenie i zabezpieczenie wszystkich 
elementów stalowej konstrukcji, 
wymianę kamieni w królewskiej koro
nie na kamienie syntetyczne: rubiny 

i zielone cyrkonie. Wszystkie prace 
konserwatorskie przeprowadziła 
dr Alina Tomaszewska-Szewczyk 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

W Łazienkach Królewskich w War
szawie, w Starej Kordegardzie 
w dniach od 26 sierpnia do 31 paź
dziernika br. czynna była wystawa pt. 
„Żyd niemalowany", na której można 
było m.in. obejrzeć kilkanaście por
tretów wybitnych Żydów - warszawia
ków lub ze stolicą związanych, m.in. 
Abrahama Sterna i Chaima Seliga 
Słonimskiego - przodków poety 
Antoniego Słonimskiego, kilkanaście 
grafik wykonanych na podstawie 
obrazów Aleksandra Gierymskiego, 
z najbardziej znanymi: „Brzegiem 
Wisły przy Solcu” i „Owocarką” na 
czele, sceny z życia żydowskiego, 
sceny z codziennego życia polsko 
-żydowskiego, których było zdecy
dowanie najwięcej (wspaniale „Targi 
Końskie na Pradze”) czy wizerun
ki obiektów związanych z historią, 
kulturą i cywilizacją żydowską nad 
Wisłą. Prawie wszystkie prace pre
zentują dzieła najwybitniejszych pol
skich malarzy i rysowników: Michała 
Elwiro Andriollego, Juliusza Kossa
ka, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, 
Józefa Pankiewicza, Henryka 
i Ksawerego Pillatich i oczywiście 
najbardziej warszawskiego z war
szawskich rysowników: niezapom
nianego Franciszka Kostrzewskie- 
go. Przeważająca część wizerunków 
powstała na zamówienie wysokona- 
ktadowych - jak na ówczesne czasy 
- czasopism („Tygodnik lllustrowany”, 
„Kłosy” i inne). Poza kilkoma stalory- 
tami i litografiami są to drzeworyty 
sztorcowe. Wszystkie eksponowane 
grafiki pochodziły z wielkiej rodzin
nej kolekcji, należącej do Alicji B. 
Schottlas.

25 października br. odbyta się trzecia 
edycja projektu „Szlak Renesansu 
w Malopolsce”, organizowanego 
przez Stowarzyszenie Willa Decjusza 
i Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Tym razem, oprócz 
Willi Decjusza (siedziby głównego 
organizatora), udostępniono do bez
płatnego zwiedzania Żamek w Suchej 
Beskidzkiej (o którym pisaliśmy 
w sierpniowym numerze „Spotkań 
z Zabytkami"), Dwór w Jeżowie (zob. 
nr 9, 2009) i renesansowy lamus przy 
Dworze w Branicach.

W dniach 25-27 listopada br. odbę
dzie się w Gnieźnie konferencja 
naukowa „Muzeum XXI wieku - teo
ria i praxis". Organizatorami spotka
nia, którego tematem będą zmiany 
zachodzące w szeroko rozumianej 
teorii i praktyce współczesnych 
muzeów, są Muzeum Początków 
Państwa Polskiego i Polski Komitet 
Narodowy ICOM. Więcej infor
macji na stronie internetowej: 
www.mppp.pl.
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OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO ZA GRANICĄ

P
olskie dziedzictwo kulturowe - to przede wszystkim 
dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, 
część dziedzictwa europejskiego i światowego. Aktywna 
ochrona spuścizny pozostającej poza krajem, zwłaszcza za 

wschodnią granicą, stała się możliwa po 1989 r. Zmiany 
polityczne w środkowo-wschodniej części Europy oraz powo
łanie do życia wielu instytucji i organizacji - głównie poza
rządowych - których celem była m.in. ochrona polskiego 
dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej, 
umożliwiły podjęcie wielu działań dotyczących ochrony pol
skiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Pracami objęto nie 
tylko zabytki na dawnych ziemiach wschodnich. Rozpoczęto 
również współpracę z instytucjami emigracyjnymi i orga
nizacjami polonijnymi. Działania te od 1991 r. koordynuje 
i w dużej mierze finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizację zadań Ministerstwa w sferze ochrony spuścizny 
kulturowej, w znacznym stopniu koordynowanych przez 
Departament Dziedzictwa Kulturowego, ułatwia ścisłe współ
działanie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (zwłaszcza 
z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi), 
Kościołem, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi, pla
cówkami naukowo-badawczymi i licznymi organizacjami 
pozarządowymi. Dzięki merytorycznej i finansowej współpra
cy z partnerami społecznymi możliwe jest zarówno bardziej 
precyzyjne rozpoznanie potrzeb, jak i objęcie pomocą większej 
liczby zabytków.

Na podstawie umów i porozumień dwustronnych z Litwą, 
Białorusią i Ukrainą w latach dziewięćdziesiątych utworzone 
zostały Komisje Międzyrządowe i Zespoły Ekspertów, zajmu
jących się m.in. zasobami archiwalnymi i bibliotecznymi oraz 
dziełami sztuki i współpracą między muzeami.

Do szczególnie ważnych projektów, realizowanych lub koor
dynowanych przez Departament Dziedzictwa Kulturowego, 
należy kompleksowa rejestracja i dokumentacja zabytków 
kultury polskiej i z Polską związanych (w tym cmentarzy 
i zabytków sepulkralnych). Ewidencja obiektów ma na celu 
w pierwszej kolejności odtworzenie stanu posiadania z 1939 r., 
określenie obecnego stanu zachowania zabytków, miejsca 
przechowywania obiektów ruchomych. W dalszej kolejności 
prace dokumentacyjne obejmują obszar Rzeczypospolitej 
w granicach z 1772 r.

Ministerstwo dofinansowuje lub finansuje w całości kon
kretne przedsięwzięcia inwentaryzacyjne, kwerendy oraz róż
nego typu prace dokumentacyjne. Materiały uzyskiwane są 
dzięki krajowej i zagranicznej współpracy z instytucjami i oso
bami prywatnymi. W archiwum Departamentu Dziedzictwa 
Kulturowego gromadzone są karty inwentaryzacyjne, kopie 
archiwaliów, specjalistyczne ekspertyzy i opracowania z dzie
dziny historii, historii sztuki, muzealnictwa oraz dokumentacje 
konserwatorskie. Wyniki prowadzonych prac, a także opraco
wania o charakterze monograficznym od 2008 r. publikowane 
są w serii „Poza Krajem”.

Jednym z ważniejszych kierunków działalności Minis
terstwa jest współpraca z instytucjami emigracyjnymi, zrze
szonymi w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek 
Polskich na Zachodzie. Dzięki współpracy m.in. z Naczelną 
Dyrekcją Archiwów Państwowych i Biblioteką Narodową od 

kilku lat prowadzone są systematyczne kwerendy archiwalne, 
prace porządkowe, inwentaryzacyjne, szkolenia archiwistów 
i bibliotekarzy oraz mikrofilmowanie, digitalizacja i konser
wacja zbiorów. Dofinansowywano także wystawy, konferencje 
i publikacje.

Od kwietnia 2006 r. prowadzony jest program pod 
nazwą „Rejestracja zbiorów polskich za granicą, ze specjalnym 
uwzględnieniem dziedzictwa zagrożonego”. Prace dotyczące 
księgozbiorów koordynuje zespól pod kierownictwem prof. 
Barbary Bieńkowskiej. Opublikowany w tym roku informator 
„Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Polskie i polo
nijne księgozbiory instytucji” prezentuje pierwszy etap prac. 
Tomy drugi i trzeci dotyczyć będą kolekcji polskich w zbio

rach obcych oraz księgozbiorów 
prywatnych. W następnej kolejności 
zostaną opracowane zbiory archiwal
ne i muzealne.

Departament Dziedzictwa Kultu
rowego gromadzi dane na temat strat 
wojennych bibliotek oraz utraconych 
zabytków ruchomych z terenów Polski 
w jej granicach po 1945 r. Badania 
te rozpoczęto w 1991 r. Informacje 
uzyskiwane są od instytucji kultury, 
archiwów, dzięki zgłoszeniom osób 
prywatnych oraz w trakcie krajowych 

i zagranicznych kwerend archiwalnych. Podjęte działania 
umożliwiły stworzenie zestawienia strat w spuściźnie piśmien
niczej i księgozbiorach oraz jedynej w Polsce komputerowej 
bazy danych dzieł sztuki i pamiątek historycznych utraconych 
podczas i w wyniku drugiej wojny światowej. Prace badaw
cze są kontynuowane, a wyniki systematycznie publikowane 
w serii katalogów pod nazwą „Straty Kultury Polskiej”. Na 
podstawie zgromadzonej dokumentacji niektóre obiekty udaje 
się odzyskać.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych Ministerstwo finansuje 
bądź dofinansowuje (w głównej mierze za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych) prace konserwatorskie i remon
towo-budowlane, prowadzone przez polskich specjalistów lub 
pod ich nadzorem w szczególnie cennych obiektach zabytko
wych na terytorium Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji 
i Mołdowy. Ministerstwo finansowało również konserwacje 
zabytków, należących do polskiego dziedzictwa kulturowego, 
znajdujących się w Europie Zachodniej i na innych konty
nentach.

Dzięki zaangażowaniu takich polskich instytucji i orga
nizacji, jak Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum 
Pałac w Wilanowie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Fundacja Zbiorów 
Imienia Ciechanowieckich, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” i wielu innych, udało się uratować i poddać konserwa
cji obiekty niezwykle cenne dla naszego dziedzictwa kulturo
wego. W tym numerze „Spotkań z Zabytkami” prezentujemy 
Czytelnikom niektóre z projektów, jakie udało się zrealizować 
w ostatnich latach.

Jacek Miler 
Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2009 I 3



Od ponad dwudziestu lat polscy konserwatorzy i studenci konserwacji prowadzą prace 
w kościele parafialnym w Żótkwi. Przed paru laty rozpoczęły się też działania mające na celu 

powstrzymanie procesu dewastacji żółkiewskiego zamku.
■

Żółkiew - miasto idealne
JERZY T. PETRUS 

ółkiew (ukraińska Zołkwa) - to dziś miasteczko 
położone około 30 km na północny zachód 

od Lwowa, przy historycznym trakcie prowadzącym 
w kierunku Warszawy. Swoje powstanie zawdzięcza 
Stanisławowi Żółkiewskiemu, hetmanowi i kanclerzo
wi wielkiemu koronnemu, jednemu z najwybitniejszych 
polskich wodzów i polityków. Żółkiewscy byli zamoż
ną szlachtą pieczętującą się herbem Lubicz, osiadłą

1. Kościół parafialny w Żółkwi na drzeworycie według 
rys. Juliana Ceglińskiego, 1863 r.

2. Widok północnej pierzei rysunku z kościołem parafialnym, 1867 r.
3. Widok kościoła parafialnego w Żółkwi obecnie

w ziemi chełmskiej, a wywodzącą się ze wsi Żółkiewka 
w pow. krasnostawskim. Około roku 1597 Stanisław 
Żółkiewski założył nowe miasto na terenie wsi Winniki, 
wzmiankowanej w dokumentach już w 1398 r.

Żółkiew, nawiązująca nazwą do dawnej rodowej 
wsi, powstała na wzór wcześniejszego Zamościa, zbu
dowanego z woli Jana Zamoyskiego, hetmana i kan
clerza wielkiego koronnego, krewnego i przyjaciela 
Żółkiewskich. Była to realizacja pomysłu miasta ideal
nego, zgodnie z wizją stworzoną przez włoskich huma
nistów okresu renesansu. Takie prywatne miasto miało 
pełnić funkcję bezpiecznego centrum dóbr magnackich, 
godnej siedziby właściciela, punktu strategicznego, 
dzięki fortyfikacjom strzegącego ważnych szlaków pro
wadzących w głąb kraju i zapewniającego stabilność 
gospodarczą jego mieszkańcom, zajmującym się rze

miosłem i handlem, tworzącym na tych terenach naro
dowe i religijne wspólnoty Polaków, Żydów, Rusinów 
i Ormian. Fundator zadbał o dogodne warunki przy
szłego rozwoju Żółkwi, kształtując me tylko jej plan 
przestrzenny i inicjując akcję budowlaną, ale również 
obdarzając pozyskanych mieszkańców licznymi przy
wilejami. Oficjalnie prawo miejskie otrzymała Żółkiew 
22 lutego 1603 r. dzięki przywilejowi wystawione
mu przez króla Zygmunta III. Monarcha potwierdził 
w nim ustrój miasta oraz wszystkie decyzje podatkowe 
i handlowe Żółkiewskiego, dodatkowo je rozszerzając.

Z inicjatywy i pod nadzorem hetmana wzniesiono 
najważniejsze budowle - zamek, łaciński kościół para
fialny, parafialną cerkiew unicką, rozpoczęto budowę 
murów obronnych. Działania te dokończyła małżonka 
fundatora, Regina z Herburtów Żółkiewska, kobieta 
światła i energiczna; po tragicznej śmierci Stanisława 
Żółkiewskiego pod Cecorą w roku 1620 stała się, wraz 
z synem Janem, właścicielką Żółkwi. Następnie rodowe 
dobra i miasto przejęła córka - Zofia Daniłowiczowa, 
a po niej jej córka - Teofila, zamężna z Jakubem 
Sobieskim, kasztelanem krakowskim. Świetny okres 
przeżyła Żółkiew za czasów Sobieskich. Niewielkie 
miasto było nie tylko jedną z monarszych rezyden
cji, w której wielokrotnie przebywał królewski dwór 
Jana III, ale pełniło również funkcję nieoficjalnej stolicy 
państwa, w której miały miejsce ważne, krajowe i euro
pejskie wydarzenia polityczne. Odbyła się tu m.in. uro
czystość nadania królowi przez Ludwika XIV w 1676 r. 
Orderu Ducha Świętego, obchody zwycięstwa odniesio
nego pod Wiedniem i wręczenie w 1684 r. papieskich 
wyróżnień przysłanych przez Innocentego XI - poświę
conego miecza i kapelusza Janowi III, a królowej Marii 
Kazimierze - Złotej Róży. Była też Żółkiew interesu
jącym centrum kulturalnym i artystycznym, miejscem
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przechowywania rodowych 
kolekcji dzieł sztuki i pamią
tek historycznych.

Kolejnymi właścicielami 
miasta zostali królewiczowie 
Sobiescy (Konstanty i Jakub 
Ludwik). Ostatnia przedsta
wicielka królewskiego rodu 
Maria Karolina z Sobieskich 
księżna de Bouillon skupiła 
w swych rękach dziedzictwo 
po Herburtach, Żółkiewskich, 
Daniłowiczach i Sobieskich. 
Świadoma historycznego 
znaczenia tej spuścizny cały 
ten ogromny majątek, obej
mujący oprócz Żółkwi jesz
cze dziesięć innych miaste
czek oraz 140 wsi, wraz ze 
zbiorami sztuki i pamiątkami 
historycznymi, przekazała 
kuzynowi, księciu Michałowi 
Kazimierzowi Radziwiłłowi
„Rybeńce”, ordynatowi nie- 
świeskiemu, wnukowi siostry Jana III. W rękach tej 
rodziny pozostało miasto do roku 1787, gdy rozprzeda
no je na licytacji. Gwałtowny upadek Żółkwi rozpoczął 
się po włączeniu jej do zaboru austriackiego (1772 r.). 
W Polsce odrodzonej była Żółkiew miastem powiato
wym w woj. lwowskim. Po przejęciu przez ZSRR stała 
się centrum rejonu; w latach 1953-1991 Żółkiew nazy
wano Nesterowem.

Miasto założone przez Stanisława Żółkiewskiego 
otrzymało plan nieregularnego siedmioboku, do któ
rego przylegał zamek na planie kwadratu. Zamek, 
oddzielony fosą, poprzedzony był obszernym pro
stokątnym rynkiem, o dwóch pierzejach, zabudowa
nych kamienicami o podcieniowych fasadach. Z boku 
rynku został usytuowany ratusz oraz łaciński koś
ciół parafialny, opodal parafialna cerkiew i klasztor 
bazylianów, a dalej jeszcze synagoga. Całość założe
nia, w większości o regularnym układzie ulic, ota
czał mur obronny z basztami i czterema bramami - 
Lwowską, Glińską (zwaną też Krakowską), Żydowską 
i Zwierzyniecką. Z czasem rozrosły się przedmieścia 
- Lwowskie i Glińskie. Na terenie pierwszego z nich 
w roku 1627 wzniesiono szpital i kościół pod wezwa
niem św. Łazarza z fundacji Zofii Daniłowiczowej (od 
drugiej połowy XIX w. - kościół i dom felicjanek) oraz 
najpewniej na początku XVIII w. drewnianą cerkiew 
poświęconą Trójcy Świętej. Na drugim z wymienio
nych przedmieść usytuowano kościół pod wezwa
niem św. Andrzeja i klasztor dominikanek, powstałe 
z fundacji Jana III, na miejscu znacznie starszej świą
tyni, drewniane cerkwie pod wezwaniem Narodzenia 
NMP (XVII w.), św. Jana Chrzciciela (1682 r.) oraz 
św. Krzyża, z klasztorem bazylianek (koniec XVIII w.). 
W obrębie murów wybudowano z kolei okazały 
kościół i klasztor dominikanów. Była to fundacja 

Teofili Sobieskiej, mająca upamiętniać jej ukochanego 
syna Marka, starostę krasnostawskiego, ściętego przez 
Kozaków po bitwie pod Batohem w 1652 r.

Z wymienionych budowli tylko część przetrwała do 
naszych czasów. Na dawnym Przedmieściu Lwowskim 
stoi nadal piękna drewniana cerkiew oraz zespół 
budynków felicjańskich z kościółkiem, użytkowanych 
obecnie przez parafię prawosławną. Po przeciwnej 
stronie miasta zachował się gmach klasztoru dominika
nek, wzniesiony dla sióstr zmuszonych do opuszczenia 
domu w Kamieńcu Podolskim po zajęciu twierdzy przez 
Turków (1672 r.), przebudowany przez Austriaków 
w roku 1787 na koszary i szpital; obecnie służy celom 
bankowym i administracyjnym. Stoi również cerkiew 
na tzw. Winnikach.

W samym mieście powoli poddawany jest remonto
wi silnie zdewastowany dawny kościół Wniebowzięcia 
NMP i klasztor dominikanów, zwany z racji opie
kunów klasztorem królewskim (Conventus Regalis). 
We wnętrzu świątyni zachowały się późnobarokowe 
nagrobki (bardzo uszkodzone po wojnie) fundatorki 
Teofili Sobieskiej oraz jej syna Marka. Użytkownikiem 
zespołu jest obecnie kościół greckokatolicki. Pięknie 
prezentuje się natomiast starannie odnowiony zespół 
monastyru bazylianów i cerkiew pod wezwaniem 
Serca Pana Jezusa (pierwotnie Narodzenia Pańskiego). 
Jest to fundacja Stanisława Żółkiewskiego z 1612 r. 
Kilkakrotnie niszczoną pożarami świątynię odbudo
wywano i powiększano, także dzięki donacjom króla 
Jana III. Jej dzisiejsza forma jest wynikiem przekształ
ceń w 1837 oraz 1906 r., dokonanych według projektu 
lwowskiego architekta Edgara Kovatsa; interesującą 
polichromię wnętrz wykonał ceniony ukraiński malarz 
Julian Bucmaniuk (1911-1913). Budynek synagogi, 
wzniesionej na miejscu starszej na mocy przywileju 
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króla Jana III z roku 1687, spalony przez Niemców 
podczas okupacji, w latach 1955-1956 został odbu
dowany.

Z budowli świeckich zachował się ratusz, nadal 
siedziba władz miejskich. Ta malownicza, o neobaro- 
kowej formie budowla powstała w roku 1932 według 
planów wziętego lwowskiego architekta Bronisława 
Wiktora. W stanie szczątkowym przetrwały mury 
obronne. Z kilku baszt w pełnej okazałości zachowała 
się tylko jedna, pełniąca funkcję dzwonnicy kościelnej, 
zaś fragmentarycznie przy klasztorze dominikanów. 
Stoją natomiast dwie bramy miejskie - Glińska oraz 
Zwierzyniecka, obie zrekonstruowane.

Najistotniejszym elementem miasta rezydencjonal- 
nego była siedziba właściciela. Do zamku, wznoszonego 
równocześnie z miastem, hetman Żółkiewski przywią

rialną obiektu i przewiezienie zbiorów do Nieświeża. 
Zaledwie kilka z żółkiewskich pamiątek przetrwało, 
trafiając ostatecznie po długiej wędrówce do Zamku 
Królewskiego na Wawelu. W XIX w. kilkakrotna zmia
na właścicieli doprowadziła do znacznej dewastacji 
zamku, przystosowywanego brutalnie do funkcji admi
nistracyjnych. Stanu tego nie poprawiły podejmowane 
próby odbudowy i rekonstrukcji królewskiej rezydencji. 
Zły stan techniczny budynków pogłębił się po ostatniej 
wojnie, gdy umieszczono tu m.in. szkołę i koszary 
wojskowe. Dopiero od kilku lat rozpoczęto działa
nia mające zatrzymać postępujący proces dewastacji, 
a w przyszłości doprowadzić do umieszczenia w zamku 
m.in. muzeum.

Najważniejszą oprócz zamku budowlą w Żółkwi 
był w zamierzeniu fundatora kościół parafialny, pier-

4. Fragment nagrobka z pomnikami Stanisława Żółkiewskiego i jego syna
- Jana, stan po konserwacji

zywał wielką wagę. Projektantem budowli, ukończonej 
w pierwszym dziesięcioleciu XVII w., był przypuszczal
nie Włoch Paweł Szczęśliwy. Cztery skrzydła z basz
tami na narożnikach otaczały obszerny kwadratowy 
dziedziniec; skrzydło frontowe akcentowała wieża, od 
strony miasta z okazałym rzeźbionym portalem, prowa
dzącym do sieni wjazdowej, a od dziedzińca z brązową 
tablicą fundacyjną usytuowaną nad arkadą wjazdową. 
Do reprezentacyjnych apartamentów wiodła okazała 
klatka schodowa w kolumnowej loggii. Nie rozpoznano 
dotychczas programu ideowego zamku, którego wyra
zem były inskrypcje umieszczone na elementach deko
racji architektonicznej, takich jak gzymsy czy zwień
czenia portali i okien. Zasadniczy kształt budowli nie 
uległ zmianie w późniejszych stuleciach, pomimo prac 
budowlanych podejmowanych przez Jana III i Michała 
Kazimierza Radziwiłła (około połowy XVIII w.). 
Sobieski uczynił z zamku swoiste muzeum rodowe, 
gromadząc tu pamiątki po przodkach, zwłaszcza po 
hetmanie Żółkiewskim oraz własne trofea wojenne. 
Brak zainteresowania Radziwiłłów odległą od ich głów
nej siedziby rezydencją spowodował degradację mate

5. Fragment nagrobka z pomnikami żony hetmana - Reginy Żółkiewskiej
i córki - Zofii Danilowiczowej, stan po konserwacji
6. 7. Detal ze sklepienia kościoła przed (6) i po konserwacji (7)

(ilustracje: 1, 2-wg J.T. Petrus, „Kościoły i klasztory Żółkwi', Kraków 1994; 

zdjęcia: 3-7 - Janusz Smaza)

wotnie poświęcony Królowej Niebios oraz św. św. 
Wawrzyńcowi i biskupowi Stanisławowi, obecnie św. 
Wawrzyńcowi Męczennikowi. Świątynia została wznie
siona w latach 1606-1818 według projektów włoskich 
architektów pracujących we Lwowie: Pawła Włocha, 
zwanego Szczęśliwym, a następnie Ambrożego, nazywa
nego Przychylnym, najpewniej przy współpracy Pawła 
Rzymianina; konsekracja nastąpiła 28 maja 1623 r. 
Z fundacji Żółkiewskiego powstało dzieło wyjątkowe, 
niemające odpowiednika na ziemiach Rzeczypospolitej 
- wzruszający pomnik jego wielkiego umiłowania ojczy
zny i głębokiej wiary. W zamyśle fundatora kościół miał 
być nie tylko rodzinnym mauzoleum, ale przede wszyst
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kim Panteonem sławy rycerskiej i dziękczynnym wotum 
za zwycięstwa odniesione przez wojska polskie, wal
czące pod dowództwem hetmana. Tej idei była podpo
rządkowana liturgia poświęcona hetmanowi, poległym 
i zmarłym w niewoli oraz uwięzionym przez pogan jego 
żołnierzom. Przypomina o niej wspaniały rzeźbiony 
fryz, z przedstawieniami rycerskich zmagań, obiegają
cy kościół na zewnątrz. Militarne sukcesy Stanisława 
Żółkiewskiego sławi też ogromny obraz przedstawia
jący bitwę z wojskami moskiewskimi, stoczoną pod 
Khtszynem (5 VII 1610 r.), przypisywany malarzowi 
Szymonowi Boguszowiczowi. Znaczącym wydarzeniem 
w nowo wzniesionym kościele był pogrzeb fundatora, 
poległego śmiercią walecznych po bitwie pod Cecorą 
(7 X 1620 r.). Zegnał go wówczas przemową Jakub 
Sobieski, ojciec przyszłego monarchy. Hetmana i funda
tora przypomina nagrobek z jego całopostaciową figurą, 
umieszczony obok przedstawienia syna Jana, a naprze
ciw pomnika żony Reginy i córki Zofii Daniłowiczowej. 
To tutaj, według legendy, pobierali nauki patriotyzmu 
młodzi Sobiescy - Jan oraz Marek i uczyli się czytać 
widniejące na grobowcu pradziada cytaty z Wergiliusza: 
„Niech z kości naszych powstanie mściciel” oraz „Tobie 
wrogu na postrach, Tobie przechodniu na wzór”, które 
kształtowały również postawy życiowe wielu pokoleń 
Polaków, zwłaszcza w okresie zaborów.

Idee przyświecające Stanisławowi świetnie rozu
miał jego potomek, król Jan III. Z fundacji monarchy 
Andrzej Schluter wykonał w Warszawie w latach 1692- 
-1693 parę okazałych nagrobków Jakuba Sobieskiego, 
ojca monarchy oraz Stanisława Daniłowicza, jego wuja. 
Na ścianach zaś umieścił Sobieski ogromnych roz
miarów płótna przedstawiające największe odniesione 
przez siebie zwycięstwa - pod Chocimiem (1673 r.), 
malowany przez gdańszczanina Andrzeja Stecha, 
Wiedniem i Parkanami (1683 r.), autorstwa Martina 
Altomontego. W podziemiach kościoła spoczęli najbliżsi 
monarchy.

Los był życzliwy dla fundacji Żółkiewskich 
i Sobieskich, oszczędzając kościołowi pożarów i grabie
ży. Po gruntownym odnowieniu w latach 1862-1867 
oraz na początku XX stulecia świątynia w dobrej kon
dycji przetrwała do końca drugiej wojny światowej. 
Katastrofę spowodowało dopiero zamknięcie kościoła 
dla kultu w roku 1946 i przeznaczenie go na magazyn. 
W rezultacie nastąpiła dewastacja budowli, rozproszenie 
i znaczne zniszczenie części wyposażenia. Sprofanowana 
została krypta grobowa Żółkiewskich, Daniłowiczów 
i Sobieskich, porozbijano Schluterowskie nagrobki, 
spalone zostały ławki i konfesjonały, a obrazy i boga
te wyposażenie zakrystii w większości przeniesiono do 
muzeów lwowskich, gdzie szczęśliwie przetrwały (jeden 
z obrazów - „Matka Boska z Dzieciątkiem”, przypisany 
słynnemu włoskiemu malarzowi Carlo Doki, trafił do 
petersburskiego Ermitażu).

Dopiero w roku 1989, po długich staraniach 
inicjowanych i prowadzonych przez ks. Ludwika 
Kamilewskiego, świątynię odzyskała miejscowa rzym
skokatolicka wspólnota parafialna. Przemiany poli

tyczne na Ukrainie w latach następnych pozwoliły na 
podjęcie na szeroką skalę prac porządkowych i konser
watorskich. Przez ostatnich dwadzieścia lat działało tu 
prawie stu młodych polskich konserwatorów i studen
tów konserwacji Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy i 
Krakowa, a także z Torunia, tworzących zespół kierowa
ny z wielkim oddaniem i znawstwem przez konserwa
tora dra Janusza Smażę. Było to możliwe dzięki finan
sowej pomocy polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza 
ludzi dobrej woli z Krakowa, Warszawy i Bełchatowa. 
Jako wielkich darczyńców wymienić trzeba Wojsko 
Polskie, Gminę Stołecznego i Królewskiego Miasta 
Krakowa, Fundację Ochrony Zabytków w Warszawie, 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”. Działania te wspierało ukraińskie Towarzystwo 
Ochrony Zabytków we Lwowie.

Przez dwie dekady udało się wymienić miedzia
ne pokrycie dachu, uporządkować kryptę grobową 
i naprawić znajdujące się w niej marmurowe sarkofa
gi, odnowić i uzupełnić trzy ołtarze, stalle i ambonę, 
zrekonstruować rzeźby i inskrypcje nagrobków autor
stwa Schlutera, zakonserwować marmurowe nagrobki 
i epitafia, w tym rodziny Żółkiewskich i królewiczów 
Konstantego oraz Jakuba Ludwika Sobieskich, tab
lice pamiątkowe. Odczyszczono i uzupełniono mar- 
moryzację ścian; zostały odnowione sklepienia naw 
i prezbiterium, wraz ze stiukami i zdobiącymi je 
kamiennymi rzeźbami. We wrześniu bieżącego roku 
zakończono prace przy kopule wypełnionej rozetami 
w kasetonach oraz rzeźbach ewangelistów na jej pen- 
dentywach. Po długich staraniach udało się sprowadzić 
do Warszawy dwa batalistyczne obrazy malowane 
przez Altomontego. Ich trudnej konserwacji podjął się 
zespół polsko-ukraiński, kierowany przez konserwato
ra Pawła Sadleja. Ewentualny powrót obrazów do żół
kiewskiej świątyni byłby symbolicznym końcem prac 
nad odtworzeniem historycznego wyglądu jej wnętrza. 
Na konserwację czekają nadal elewacje kościoła wraz 
z monumentalnym fryzem kamiennym oraz pobliska 
dzwonnica.

Jerzy T. Petrus
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ROK 2009 ROKIEM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Juliusz Słowacki 
pamięć cmentarzy

T
l JAROSŁAW KOMOROWSKI

rzy lata po wyjeździe z Polski, 21 sierp
nia 1834 r. Juliusz Słowacki pisał z Genewy 

do matki Salomei z Januszewskich, do rodzinnego 
Krzemieńca:

„To dziwne, Mamo moja, że ja, który widziałem 
tyle miejsc i krajów, który zebrałem w pamięci tyle 
obrazów świata, spać będę może niegdyś' cicho na 
cmentarzu krzemienieckim — pod cieniem tej czere- 
szeńki, która ocieni grób Babuni... 
O, gdyby tak było!...” {Kores
pondencja Juliusza Słowackiego, 
oprać. E. Sawrymowicz, Wrocław 
1962, t. I, s. 258).

Wielodniowa, pełna wrażeń 
wycieczka w Alpy zaowocowa
ła melancholijnym marzeniem, 
które nigdy nie miało się spełnić, 
podobnie jak pragnienie powro
tu za życia do kraju, „gdzie Ikwy 
srebrne fale płyną”. Ciało zmarłego 
w Paryżu Słowackiego w czerw
cu 1927 r. wróciło do ojczyzny, 
ale na Wawel, pożegnane słowami 
marszałka Piłsudskiego: „polecam 
panom odnieść trumnę do krypty 
królewskiej, bo królom był równy”. 
Zamiast królewskiej chwały poeta 
wołałby zapewne spokój krze
mienieckiego cmentarza i mogi
łę, która dla niego była grobem 
ukochanych dziadków - bo pani 
Salomea przeżyła syna o sześć lat. 
W jego korespondencji i twórczo
ści stale powracają wspomnienia i obrazy Krzemieńca, 
„mądrego miasteczka” ze sławnym Liceum, ale także 
echa spędzonych w gronie najbliższych dni szczęśli
wego dzieciństwa, wielkanocnych bab i kolęd na Boże 
Narodzenie.

Grób Januszewskich na cmentarzu Tunickim 
w Krzemieńcu ocienia dziś stary jesion, nie - jak chciał 
w listach Juliusz - śliwa czy czereśnia, rozkwitająca na 
wiosnę. Nagrobek obecny został zresztą wzniesiony sta
raniem pani Salomei dopiero około 1850 r., wcześniej
szy wygląd miejsca nie jest znany. Pośrodku piaskow
cowej płyty stoi wysoki prostopadłościan, zwieńczony 
empirową urną. Napisy na jego ścianach są jak karty 

rodzinnej kroniki, którą rozpoczyna historia tragiczna 
i patriotyczna zarazem:

„JANOWI 1 JULII / Z MICHALSKICH / JANUSZE / SK1M. [!] / 
JAN ŻYŁ L: 33 / UMARŁ 1831 R. / d. 23 MAJA / JULIA ŻYŁA / L: 
28 UMARŁA 1832 R. / d. 15 LIPCA".

Pod rosyjskim zaborem nie można było pisać wyraź
niej. Jan Januszewski, starszy brat Salomei, uczestnik 
powstania listopadowego, po rozbiciu pułku jazdy 
wołyńskiej Karola Różyckiego pod Daszowem 14 maja 
1831 r., zginął zamordowany przez miejscowego chłopa 

- przewodnika. Julia, jego żona, 
która zauroczyła także Słowac
kiego, nie przeżyła samotności, 
osierociwszy Stanisława, kilkumie
sięcznego syna - pogrobowca.

Napis drugi poświęcony jest 
dziadkom poety:

„D. O. M. / TU / SPOCZYWAIĄ / 
ZWŁOKI / ALEKSANDRY Z DÓ / 
MANOWSKICH I TE / ODORA / 
JANUSZESKICH / ALEXANDRA ŻYŁA L: 
58 / UM: 11 LISTO: 1833 R. / TEOD: ŻYŁ 
L. 80 / ZM: 3 LIPCA 1837”.

Na wiadomość o śmierci babu
ni Słowacki napisał z Genewy: 
„Mamo moja kochana! bądź ty spo
kojna - i znoś nieszczęście z mocą 
całą duszy. [...] Matko moja! kie
dyś wezmę cię za rękę i pójdziemy 
na cichy smentarz płakać i mod
lić się” {Korespondencja..., t. I, 
s. 224). Kilkanaście lat później 
przyszło matce upamiętnić zmar
łego na emigracji syna:

„JULIUSZOWI / SŁOWACKIE / MU /
URODZONY / W KRZEMIEŃCU / 23 SIERPNIA 1809 / UMARŁ 
W PARYŻU / 3 KWIETNIA 1849 R. / I MELANII / JANUSZES KIŁY / 
WNUKOM TEODO: /1ALEXANDRY / JANUSZESKICH".

Przypomniana „przy okazji” Melania, córka Teofila, 
młodszego brata Salomei, i Hersylii Becu, przyrodniej 
siostry Słowackiego, zmarła w 1832 r. w wieku czterech 
lat. Napis ostatni dla nas jest dziś najważniejszy - zwy
kle mówi się przecież o grobie matki poety:

„Salomea z Ja I nuszewskich Becu / wdowa po Eu / 
zebiuszu Słowackim / Matka Juliu / sza Słowac / kiego / 
ży/a lat 65 / umar. d. 26 Lip / ca r. 1855”.

Umarła, przypomnijmy, na cholerę, której epidemia 
nawiedziła Krzemieniec, w małym domku niedaleko
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1. Nagrobek 
Januszewskich i Salomei 
Słowackiej w Krzemieńcu

2. 3. Groby Euzebiusza 
Słowackiego (2)
i Augusta Becu (3) 
na wileńskiej Rossie

rodzinnego dworu, wkrótce po podróży do grobu syna 
na paryskim cmentarzu Montmartre.

Wspominając w Dreźnie w 1831 r. wyjazd do Wilna 
w sierpniu 1818 r., Słowacki zanotował w pamiętniku: 
„z Matkc} odwiedziłem grób mego Ojca na Rossy cmen
tarzu”. Było to tuż przed drugim ślubem pani Salomei, 
z doktorem Augustem Becu. Jak wyglądał wtedy ów 
grób, nie wiemy, jego obecny kształt pochodzi z czasów 
znacznie późniejszych. Euzebiusz Słowacki, historyk lite
ratury, poeta i tłumacz, profesor Liceum Wołyńskiego, 
w 1808 r. ożenił się z Salomeą Januszewską. W 1811 r. 
otrzymał katedrę wymowy i poezji na uniwersytecie 
w Wilnie i przeniósł się tam z rodziną. Nękany chorobą, 
zmarł 10 listopada 1814 r., gdy Juliusz miał pięć lat. 
Nagrobek, który dzisiaj widzimy na Rossie, powstał 
w 1880 r. z inicjatywy wileńskich malarzy, Edwarda 
Pawłowicza, Alfreda Romera i Bolesława Rusieckiego. 
O piramidę z głazów (może istniejącą wcześniej) opiera 
się płyta z napisem:

„EUZEBIUSZOWI / OJCU JULIUSZA / SŁOWACKIEMU / Prof. 
Uniw. Wił. / ur. 1772 + 1814”.

Poniżej umieszczono wiersz, napisany w przeczuciu 
śmierci:

„Wędrowiec w trudzie życia mdłą stargawszy siłę,
Wkrótce rzucę, co miłe i co mi niemiłe.
Bez trwogi, nie bez Żalu widzę kres zbliżony, 
Który znagla w nieznane przeniesie mnie strony, 
W tę spokojną uchronę [!], gdzie wieczność przebywa 
I którą chmura pełna tajemnic okrywa.
(Wiersz przedśmiertny E. Słowackiego)
Na samym dole podpisali się - anonimowo - funda

torzy oraz wykonawca tablicy:
„Rodacy / Pomnik ten w 1880 r. uzupełnili. / Juliusz 

Gulanowski”.
Najsławniejszy polski piorun, uwieczniony w lite

rackim arcydziele, uderzył 26 sierpnia 1824 r. na ul. 
Zamkowej 22 w Wilnie, wpadając przez okno oficyny 
domu profesorów uniwersytetu. Podczas poobiedniej 
drzemki zginął August Becu, ojczym Słowackiego, 
znany lekarz, od 1802 r. kierujący uniwersytecką 
katedrą patologii, higieny i medycyny sądowej. To on 
jako pierwszy stosował w Wilnie szczepionkę przeciw 
ospie, a w 1812 r. kierował akcją grzebania w zbioro
wych grobach tysięcy żołnierzy armii napoleońskiej. 
Jego postawa podczas procesu filomatów była co 
najmniej dwuznaczna, choć nie wiadomo, w jakim 
stopniu wysługiwał się Nowosilcowowi. Mickiewicz 
w Dziadach ukazał śmierć doktora jako karę Bożą, sto
pienie przez grom kilku monet na stoliku komentując 
bezlitośnie: „Ruble rosyjskie, widzę, bardzo niebez
pieczne”. Oburzony Słowacki donosił matce: „Skorom 
przeczytał [...] chcialem się koniecznie strzelać z nim 
[...] Nie uwierzycie, ile męki cierpię, ilekroć ludzie 
chcą zdanie moje o Adamie usłyszeć. Nienawidzę go” 
(Korespondencja..., t. I, ss. 220-221).

August Becu spoczął na Rossie w grobie rodzinnym, 
pod narzutowym głazem z czerwonego skandynaw
skiego granitu. Kamień został „diamentowo” ścięty, by 
powstały gładkie ścianki dla umieszczenia inskrypcji. 
Najwcześniejsza, pod reliefowym krzyżykiem, upamięt
nia pierwszą żonę doktora, zmarłą w 1816 r.:

„KAT. [ARZYNA] Z TOMASZEWSKICH BECU / ZM. XVIII LIST. 
MDCCCXVI / WI£[KU] SWEfGO] XL / Ukochanej Małżonce 
i Matce / A4AZ I DZIECI”.

Obok czytamy:
„AUGUST BECU / RADCA STANU PROF. UNIW. / WIL. I KAW. 

[ALER] ORD.[ERU] / S[WIĘTEG]O WŁOD.[ZIMIERZA] 4 KLASY 
/ ŻYĆ PRZESTAŁ D. XXVI / SIERP. MDCCCXXTV / \WE[KU] 
SW£[GO] LVU”.

Jako trzecia została tu pochowana Aleksandra, star
sza córka doktora (siostra Hersylii), która w 1831 r. 
wyszła za profesora Józefa Mianowskiego, po czym 
doszło do rodzinnej tragedii:

„ALEXANDRA Z BECU / MIANOWSKA / URODZIŁA SIĘ D. 
21 STYCZNIA 1803 R. / UMARŁA d. 23 MAJA 1832 R. / Z SYNEM 
SWOIM / JANEM MIANOWSKIM / W 5 MIESIĄCU ŻYCIA NA 
ŚWIAT WYDANYM / KTÓRY W CHWILI URODZENIA SIĘ / 
UMARŁ d. 17 MAJA 1832 R.”.

Gruby łańcuch, oplatający głaz, przed laty zaginął 
i dopiero niedawno został odtworzony. Po krzyżu,
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4. Grób Agnieszki i Józefa Pitschmannów w Krzemieńcu

(zdjęcia: 1-3 - Jarostaw Komorowski, 4 - Piotr Gałecki)

niegdyś stojącym pośrodku kamienia, zostało tylko 
zagłębienie. Ale i to się zmieni, gdyż już niedługo na 
nowo odlany, w ramach prac finansowanych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
zostanie tam osadzony.

W lutym 1834 r. Słowacki, relacjonując matce zaba
wy z sześcioletnią Matyldą, wnuczką jego genewskiej 
gospodyni, pisał: „uczę ją rysować. Już stawi kółka na 
papierze, używam bowiem metody krzemienieckiej” 
{Korespondencja..., t. I, s. 231). Metody zatem takiej, 
jaką stosował w szkole rysunków Liceum Wołyńskiego 
malarz Józef Pitschmann, przede wszystkim portrecista 
o ogromnym ilościowo dorobku. Od króla Stanisława 

Augusta w 1789 r. dostał za portret brylantowy pier
ścień. W 1791 r. ożenił się w Warszawie z Agnieszką, 
córką lekarza i komediopisarza Jana Baudoina de 
Courtenay. We Lwowie w latach 1794-1806 spor- 
tretował ponad 300 osób z najlepszego towarzy
stwa. Zaangażowany przez Tadeusza Czackiego, blisko 
trzydzieści lat spędził w Krzemieńcu jako profesor 
rysunku i malarstwa, nie zaniedbując twórczości włas
nej. Jego pędzla są dobrze znane portrety Salomei 
i Euzebiusza Słowackich (obecnie depozyt Muzeum 
Narodowego w Warszawie w Muzeum Literatury 
im. A. Mickiewicza), a zapewne również wizerunki 
Aleksandry i Teodora Januszewskich w zbiorach wroc
ławskiego Ossolineum.

Po śmierci w 1834 r. Pitschmann został pochowa
ny na cmentarzu Tunickim w Krzemieńcu. Napis na 
nagrobnym krzyżu wymienia tylko jego żonę: „TU / 
LEŻY / AGNISZKA [!] / Z BODUENÓW / PITSCHMAN / ZMAR 
/ LA RO: / 1850 / D: 16 MA / RCA MA / LJC L. 74". Malarza 
upamiętnia późniejsza metalowa tabliczka: „Ś+P / JÓZEF 
PITSCHMANN / 1758 - 1834 / znakomity malarz / Profesor / 
Liceum Krzemienieckiego”.

Groby dziadków i matki, ojca i ojczyma Słowackiego, 
a także znajomego profesora - malarza, w Krzemieńcu 
i w Wilnie, zostały niedawno gruntownie odrestau
rowane. Prace konserwatorskie nagrobków w Wilnie 
oraz grobu Salomei Słowackiej sfinansowano z fun
duszy programu MKiDN „Dziedzictwo kulturowe” 
(Priorytet 3: „Ochrona dziedzictwa narodowego poza 
granicami kraju”) na wniosek Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami. Nagrobek Pitschmanna został poddany 
konserwacji z funduszy Departamentu Dziedzictwa 
Kulturowego MKiDN.

Jarosław Komorowski

Spotkanie z książką

POLSKIE GROBY W MONTRESOR

Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzic
twa Narodowego wydal w 2008 r. książkę autorstwa Iwony M. Dackiej- 
-Górzyńskiej, Sławomira Górzyńskiego i Piotra Ugniewskiego, zatytułowaną 

Polacy pochowani na cmentarzu w Montresor.
Publikację otwiera opis zamku, nazwanego od położonego w Turenii 

we Francji miasteczka Montresor, i jego zbiorów. Zamek, wzniesiony na 
początku XI w., w 1849 r. zakupiła dla syna Ksawerego Branickiego herbu 
Korczak Róża z Potockich Branicka. Budowla znajdowała się w fatalnym 
stanie, ale odzyskała świetność dzięki nowemu właścicielowi. Ksawery 
Branicki stworzył tu kolekcję obrazów, rzeźb, mebli, broni, sreber, monet 
i medali. Zamek ozdobiły m.in. obrazy zakupione ze zbiorów kardynała 
Józefa Fescha, wuja Napoleona (w tym pędzla Fra Angelico czy Annibale 
Carracciego). Branicki często nabywał płótna artystów polskich o tematyce 
patriotycznej, wspomagając w ten sposób rodzimą sztukę. 
Zaprzyjaźniony z Ksawerym malarz Leon Kapliński, którego 
trzy obrazy trafiły do zamku, pośredniczył w kontaktach z pol
skimi artystami; w XIX i XX w. artyści polscy często bywali 
w zamku, znajdując tu gościnę i opiekę. Po śmierci Ksawerego 
Branickiego w Montresor mieszkali jego potomkowie; gospo
darzem do 1999 r. byt Stanisław Rey, a obecnie mieszka tu 
jego żona z synem.

Zbiory Branickich, choć nie stanowią arcydzieł, są świa
dectwem patriotyzmu pierwszych polskich właścicieli zamku. 
Znajdujące się tu muzeum jest jedną z 19 instytucji polo
nijnych, tworzących Stalą Konferencję Muzeów, Archiwów 
i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB), działającą od 1979 r.

W kolejnych rozdziałach książki zamieszczone zostały inskrypcje nagrob
ne z kaplicy i cmentarza w Montresor. Wszystkie tu pochowane osoby związa
ne były z rodziną Branickich, Potockich i Reyów. Autorzy publikacji dokładnie 
cytują napisy z 24 nagrobków z krypty kaplicy, które są również ukazane na 
ilustracjach. W krypcie znajduje się jeden nagrobek bez inskrypcji, a jedna 
tablica - Bolesława Stuarta - pochodzi ze zniszczonego grobu, który znajdo
wał się na cmentarzu. Na terenie kaplicy, na zewnątrz umieszczony jest grób 
Konstantego i Zofii Potockich. Na cmentarzu brak wyraźnie zaznaczonych 
kwater, ale łatwo znaleźć 22 groby. Odpisy zamieszczonych na nich inskrypcji 
zostały podane w kolejności od bramy cmentarnej do kaplicy. W przypisach 
autorzy książki przytoczyli szczegółowe życiorysy zmarłych. Inskrypcje te 
po raz pierwszy opisali w latach osiemdziesiątych XX w. Piotr Ugniewski 
i Sławomir Górzyński. Obecne wydanie zostało przygotowane na podstawie 

badań terenowych z 2007 r., przeprowadzonych przez Iwonę M. 
Dacką-Górzyńską i Sławomira Górzyńskiego.

Na końcu książki zamieszczony jest spis dokumentów 
dotyczących cmentarza w Montresor, bibliografia i adresy 
stron internetowych poświęconych miejscowości, a także 
drzewo genealogiczne potomków Ksawerego Branickiego. 
Wszystkie teksty zostały opublikowane z tłumaczeniem na 
język francuski.

Publikacja ta i pozostałe omówione w numerze książki 
są do nabycia bezpośrednio w Departamencie Dziedzictwa 
Kulturowego w MKiDN (00-071 Warszawa, ul Krakowskie 
Przedmieście 15/17, teł. 022 4210 569, 4210 335, 4210 170, 
fax 022 8263 059).
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Kanał Augustowski 
wspólne dziedzictwo

1. Śluza w Przewięzi, widok z lotu ptaka

K
anał Augustowski jest zabyt
kiem techniki usytuowanym 
na terytorium dwóch państw: 
w północno-wschodniej części Polski 

i północno-zachodniej części Białorusi. 
Łączy Wisłę poprzez Biebrzę i Czarną 
Hańczę z Niemnem. Powstał dzięki 
wykorzystaniu istniejących warun
ków naturalnie ukształtowanego 
terenu, nasyconego rzekami i jezio
rami, które połączone za pomocą 
sztucznie wykonanych przekopów 
i zastosowanych urządzeń hydro
technicznych (osiemnastu śluz oraz 
dwudziestu trzech jazów) utworzyły 
drogę wodną o długości 103,6 km. 
Zbudowany ponad 150 lat temu 
stał się ważnym czynnikiem oddzia
ływującym na przyrodę, gospo
darkę i środowisko kulturowe. 
Z racji położenia w obrębie Puszczy 
Augustowskiej występuje sprzężenie 
zależności kanał - przyroda.

Myśl stworzenia połączenia 
wodnego Wisły z Niemnem zrodzi
ła się w końcu XVI w., a u schył
ku niepodległej Rzeczypospolitej 
przybrała formę konkretniejszej 
koncepcji. Dopiero jednak pruskie 
restrykcje gospodarcze (wprowa
dzenie w 1821 r. wysokich ceł za 
tranzyt polskich i litewskich towa
rów), zamykające handlowi pol
skiemu dostęp do Bałtyku, zmusiły 
do jej realizacji. W lipcu 1822 r. mi
nister skarbu Królestwa Polskiego 
- Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki 
wystąpił z inicjatywą zbudowania 
drogi wodnej, omijającej pruskie te
rytorium, łączącej centrum Królestwa 
Kongresowego z portami łotewskimi 
na Bałtyku. Kanał miał łączyć Wisłę 
przez Narew z Niemnem i dalej biegiem 
rzek Dubyssy i Windawy z portem bał
tyckim w Windawie. Dwie ekipy ba
dawcze - polska i rosyjska - przystąpi
ły do sprawdzenia realności koncepcji 
i ewentualnego przygotowania projek
tów budowy. W trudnych warunkach 
terenowych wykonały, niezależnie od 
siebie, niezbędne pomiary niwelacyj- 
no-geodezyjne wybranych połączeń, 
a następnie opracowały wstępne pro
jekty trasy. Na podstawie przygotowa
nych materiałów w końcu maja 1824 r. 

car Aleksander J podjął decyzję o roz
poczęciu realizacji kanału i powierze
niu tego zadania stronie polskiej. Obie 
koncepcje zweryfikowała też komisja 
generałów Maurycego Hauke, Pierre’a 
Dominique Bazaine’a i Jana Ch. Ma
lletskiego de Grandville, a jej usta-

lenia przyjęła Rada Administracyjna 
Królestwa. Ostateczną wersję planów 
zatwierdził car 15 lutego 1825 r.

Prace wstępne przy budowie kana
łu - w trakcie regulacji Biebrzy i Netty 
- trwały już od lata 1824 r. Do połowy 
1825 r. przygotowano bazę surowco
wą i materiałową inwestycji (budowa 
cegielni, hut i odlewni żeliwa, warszta
ty kowalskie, ślusarskie i stolarskie, 
opracowano technologię i wdrożono 
produkcję sztucznego wapna hydrau
licznego systemu Vicata). Od wiosny 
1825 r. rozpoczęto wznoszenie śluz. 
Do 1831 r., czyli do upadku powstania 
listopadowego, budową zajmowały się 
grupy wojskowe, podległe bezpośred
nio dyrektorowi Korpusu Inżynierów 
gen. Malletskiemu, później prace 

przejęły instancje cywilne - Zarząd 
Komunikacji Lądowych i Wodnych; 
głównym inspektorem był wtedy 
Teodor Urbański. W 1829 r. większa 
część kanału była wykorzystana do że
glugi, a po 1833 r. wykonane zostały 
kanały towarzyszące (derywacyjne), 

odprowadzające nadmiar wód - 
Netty (Bystry) i Hańczy (Szlamicy) 
oraz dodano śluzę Tartak i zmie
niono parametry śluzy Kudrynki. 
Wszystkie prace budowlane zostały 
zakończone w 1839 r. Inwestycję 
finansowano z nadwyżek budżeto
wych skarbu (do 1833 r.), potem 
z pożyczek Banku Polskiego, które
mu zrekompensowano koszty bez
płatną dzierżawą lasów augustow
skich i kurpiowskich. W budowie 
uczestniczyli najlepsi ówcześni pol
scy inżynierowie.

Przeznaczony do odegrania 
istotnej roli gospodarczej Kanał 
Augustowski w zmienionej sytua
cji politycznej (wycofanie się Prus 
z wojny celnej w 1825 r., upadek 
koncepcji rozwoju gospodarczego 
Królestwa Polskiego po klęsce po
wstania listopadowego, budowa 
sieci połączeń kolejowych w dru
giej połowie XIX w.) stracił swoje 
znaczenie. Stał się trasą lokalną, 
ożywiającą zaniedbaną północno- 
-wschodnią część „Kongresówki” 
oraz ziemie litewsko-białoruskie. 
Posłużył przede wszystkim do spła

wu drewna. Podrzędne znaczenie wy
kluczało większe modernizacje, dla
tego zachował się do naszych czasów 
w mało zmienionej formie. Ponadto 
zaplanowana część drogi wodnej 
Wisła-Niemen, tzw. Kanał Windawski, 
pomiędzy biegiem Dubyssy i Windawy 
nigdy nie została ukończona.

W wyniku następstw drugiej wojny 
światowej kanał został przedzielony 
granicą państwową pomiędzy Polskę 
i ZSRR. Praktycznie od 1944 r. ruch 
wodny na kanale na terenie ZSRR 
ustał, dopiero w 2004 r. podjęte zosta
ły prace z inicjatywy władz Białorusi, 
które w ciągu dwóch lat doprowadziły 
do restauracji wszystkich śluz i jazów 
oraz wykonania przekopów, w tym 
także dobudowania dodatkowej ko-
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2. Śluza i most drogowy
w Gorczycy
3. Praca w białoruskiej części 
kanału
4. Śluza w Dąbrówce (część 
białoruska) po zakończeniu 
prac
5. Statek „Tryton” i tratwy 
przy śluzie w Perkuci
w latach sześćdziesiątych 
XX w.; tym statkiem 
po Wigrach pływał w 1999 r. 
Jan Paweł II

(zdjęcia: 1 - Jarosław Borejszo, 
2 - Maciej Ambrosiewicz,
3 - Anatol Karol, 4 - Igor

Czarniawski, 5 - fot. ze zbiorów 
Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków)

Po drugiej wojnie światowej tury
stycznie była wykorzystywana prze
de wszystkim polska część kanału. 
W latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku nad brzegami jezior augustow
skich wzniesiono ośrodki wypoczynko
we Funduszu Wczasów Pracowniczych. 
Od początku lat dziewięćdziesiątych 
obserwuje się rozwój bazy turystycznej 
w gospodarstwach rodzinnych.

Dzięki akcji podjętej przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Augustowskiej, w październiku 1968 r. 
polska część Kanału Augustowskiego 
została wpisana do rejestru zabytków 
- obszar od Augustowa do granicy

mory i wykonania przekopu w śluzie 
Niemnowo.

Na polskim odcinku kanału prace 
remontowe przy zniszczonych w cza
sie drugiej wojny światowej śluzach 
i jazach trwały do połowy lat pięćdzie
siątych XX w. Na szczęście zmiany 
w technologii pozyskiwania drewna 
i jego transportu oraz rozwój turystyki 
wodnej przyczyniły się do zaniechania 
pomysłów modernizacyjnych, mają
cych na celu dostosowanie urządzeń 
kanałowych do wymagań współczes
nych środków transportowych. Do 
lat osiemdziesiątych polski odcinek 
kanału służył do transportu drewna 
i coraz większe znaczenie miało jego 
wykorzystanie turystyczne. Od 20 lat 
kanał funkcjonuje jedynie dla potrzeb 
turystyki wodnej - białej floty oraz 
małych jednostek pływających (kajaki, 
łodzie).

Rozwój współczesnej turystyki 
związanej ze strefą Kanału Augustow
skiego zapoczątkowany został jesz
cze przed pierwszą wojną światową, 
powstały wtedy w jego rejonie pierwsze 
pensjonaty, ale na dobre rozwój tury
styki w okolicach Augustowa zaczął się 
dopiero w 1927 r., kiedy to burmistrz 
Augustowa Piotr Halicki rozpropa
gował ideę „Wenecji Północy”, przy 
poparciu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Promocja miasta (przewod
niki, widokówki, filmy reklamowe, 
kursy nauczycieli z całego kraju) spra
wiła, że pod koniec lat trzydziestych 
XX w. Augustów należał do najpo
pularniejszych miejscowości letnisko
wych w Polsce. Stał się też miejscem 
wypoczynku elit politycznych i woj
skowych Drugiej Rzeczypospolitej. 
Bywali tu m.in. prezydenci Stanisław 
Wojciechowski i Ignacy Mościcki, 
minister spraw zagranicznych Józef

Beck, marszałek Edward Rydz-Śmigły. 
Zainteresowanie Augustowem i jego 
okolicą przyniosło inwestycje w posta
ci licznych ośrodków (Schronisko 
Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego; spłonęło w 1999 r., 
Oficerski Yacht Klub, Hotel „Nad 
Jeziorami” Ligi Popierania Turystyki), 
ponadto silnie rozwinęło się też pry
watne budownictwo dla potrzeb tury
styki. Augustowskie Towarzystwo 
Wioślarskie przyczyniło się do uczy
nienia z miasta ośrodka sportów wod
nych. Aktywnie działała Liga Morska, 
która propagowała Augustów i Kanał 
Augustowski jako port i drogę wodną. 
Znaczącą rolę w rozsławieniu turysty
ki wodnej po Kanale Augustowskim, 
Czarnej Hańczy i jeziorze Wigry ode
grała książka Wandy Miłaszewskiej 
Czarna Hańcza, wydana w 1931 r. 
Wzdłuż szlaków wodnych powstawa
ły schroniska Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. 

z ZSRR (około 50 km) wraz ze wszyst
kimi budowlami, także naziemny
mi, oraz strefą krajobrazu chronio
nego w pasie do 300 m od brzegów. 
W 1979 r. wojewódzki konserwator 
zabytków w Suwałkach rozszerzył 
zapis ochrony na cały polski odcinek 
kanału i powiększył strefę ochro
ny do 1000 m w terenie otwartym 
i do 200 m w terenie zabudowanym 
lub zalesionym. Administrator kana
łu - Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej od wielu lat prowadzi syste
matyczną konserwację urządzeń pię
trzących, sztucznych przekopów oraz 
budynków obsługi.

W 1984 r. postanowieniem Rady 
Ministrów Białoruskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej Kanał Augus
towski został włączony do „Zbioru 
zabytków historii i kultury Białorusi”; 
zapis ten potwierdzono postanowie
niem Ministerstwa Kultury Republiki 
Białoruś z 10 kwietnia 2003 r. Zatem
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obecnie Kanał Augustowski jest objęty 
ochroną konserwatorską po obu stro
nach granicy.

Po zakończeniu prac restaurator- 
skich na białoruskim odcinku kanału 
(w tym roku zakończono prace przy 
granicznej śluzie w Kurzyńcu), zain
teresowanie kanałem jeszcze bardziej 
wzrosło. Władze białoruskie urucho
miły punkt konsularny w Augustowie, 
aby można było łatwiej i szybciej 
otrzymać wizę. Należy więc ocze
kiwać, że oprócz spływów kajako
wych już w następnym sezonie będą 
możliwe rejsy „białej floty” pomiędzy 
Augustowem a Grodnem.

Na krajobraz kulturowy strefy ka
nału składają się wszystkie elemen
ty naturalne przyrody nieożywionej 
i ożywionej oraz przekształcone w wy
niku działalności człowieka. W war
stwie przyrodniczej są to lasy, jeziora, 
ukształtowanie terenu, a w warstwie 
kulturowej - zabytki budownictwa i ar
chitektury, układy urbanistyczne i ru- 
ralistyczne, zadrzewienia przydrożne, 
kompozycje parkowe i cmentarze.

Dominującym elementem kraj
obrazu kanału jest Puszcza Augus
towska, tworząca wraz z innymi pusz
czami pogranicza polsko-litewsko- 
-białoruskiego jeden z największych 
leśnych kompleksów Europy. Polany 
puszczańskie zajmują enklawy wiej
skie i osady leśne. Dominują tu lasy 
i jeziora, miejscami także podmokłe 
łąki i torfowiska. Jest to rejon o naj
niższym w tej części Europy zanie
czyszczeniu powietrza atmosferyczne
go i wód. Ze względu na wymienione 
walory powstał tu Region Zielonych 
Płuc Polski.

Strefa kanału jest ujęta przez dwa 
parki narodowe: położony na północ 
od kanału Wigierski Park Narodowy 
oraz na południu Biebrzański Park 

Narodowy. Park Biebrzański, obej
mujący wraz z otuliną prawie całą 
dolinę Biebrzy, jest największym 
naturalnym w Europie Środkowej 
i Zachodniej kompleksem torfowisk 
niskich, z niewielkim udziałem przej
ściowych i wysokich, z unikatową róż
norodnością gatunków roślin i zwie
rząt oraz naturalnych ekosystemów. 
W bezpośrednim sąsiedztwie Kanału 
Augustowskiego, w strefie buforo
wej, znajduje się siedem rezerwatów 
przyrody: Perkuć, Stara Ruda, Jezioro 
Kalejty, Jezioro Kolno, Starożyn, Mały 
Borek i Brzozowy Grąd.

Część białoruska kanału - to 
także niezwykle cenny ekosystem 
o cechach naturalnych. Ten obszar 
leśny stanowi przedłużenie Puszczy 
Augustowskiej do linii Niemna. Dalej, 
pomiędzy Niemnem i Kotrą rozcią
ga się Puszcza Grodzieńska, liczą
ca 40 tys. hektarów. Są tu też trzy 
rezerwaty: Sopoćkiński, Hożański i 
Porzeczański. Projektowany rezerwat 
Kotra, położony na pograniczu Litwy 
i Białorusi, planowany jest jako połą
czenie z litewskim „Ćepkeliu”.

Budowle hydrotechniczne Kanału 
Augustowskiego - śluzy i jazy (upusty) 
- zostały zbudowane trwale. Ściany 
komór śluzowych z kamienia polne
go oblicowane są cegłą na zaprawie 
z wapna hydraulicznego, a elementy 
ścian i głów najbardziej narażone na 
uszkodzenia (przyczółki, wnęki wrót, 
progi, górne krawędzie komory) - cio
sami z piaskowca lub granitu. Wrota 
wykonane zostały z drewna dębowego 
(lub iglastego), wzmocnione żelaznymi 
okuciami i ściągaczami. Napełnianie 
i opróżnianie odbywa się poprzez ot
wory we wrotach, zamykane zastaw
kami, a otwieranie i zamykanie śluz - 
za pomocą belki-dźwigni (tzw. dyszli) 
przy użyciu siły ludzkich mięśni.

Osadnictwo wiejskie w rejonie 
Kanału Augustowskiego w zdecydo
wanej większości charakteryzuje się 
zabudową skupioną - rzędową, jed
no- lub dwustronną. Po stronie biało
ruskiej są to wsie o szesnastowiecznej 
proweniencji - Osoczniki, Soniczy; 
Gołowienczyce i Horaczki zachowały 
charakter zabudowy ulicowej. Po stro
nie polskiej rozłogi pól uprawnych są 
pasmowe, o zróżnicowanej szerokości, 
a w częściach wsi o zabudowie kolonij
nej - blokowe. Obecna struktura osad
nicza tego terenu jest efektem długo
letnich przeobrażeń społeczno-gospo
darczych, jakie dokonały się na obsza
rze Pojezierza Suwalskiego i Równiny 
Augustowskiej głównie w XIX i XX 
oraz w drugiej połowie XX w. Duże 
zmiany w układach pól na terenie 
Białorusi rozpoczęły się już w latach 
czterdziestych XX w., kiedy wprowa
dzono wielkoobszarowy system go
spodarowania w ramach gospodarstw 
spółdzielczych lub państwowych.

Na mocy Rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 
kwietnia 2007 r. (Dz.U., 2007 r., nr 
86, poz. 572) „Kanał Augustowski - 
droga wodna” został uznany za pomnik 
historii. Od kilku lat trwają starania, 
aby znalazł się na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Stosowny 
wniosek został przygotowany przez 
zespół polsko-białoruski. Obszar wska
zany do wpisu obejmuje cały przebieg 
historycznego kanału. Obecnie jedynie 
cztery tego typu obiekty są na liście 
UNESCO: kanadyjski Kanał Rideau, 
francuski Kanał du Midi, cztery windy 
na belgijskim Kanale centralnym oraz 
walijski Pontcysyllte Canal. W tej gru
pie nie ma ani obiektu transgranicz- 
nego, ani tak znakomicie zespolonego 
z otaczająca przyrodą.

Maciej Ambrosiewicz
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Lwowska katedra 
pod opieką konserwatorów

„Łatwo jest obejrzeć w każdym mieście to, co jest jego kamiennym ciałem; łatwo jest 
poznać jego zabytki i odczytać ze zmurszałych śladów jego historię; można znać miasto 
obce nawet z wizerunków, z książek i opowiadań. Trudno jest ujrzeć duszę miasta.
Ukazuje się ona tym tylko, którzy je miłują...’’

(Kornel Makuszyński, Uśmiech Lwowa, 1934)

L
eopolis, Królewskie Stołeczne 
Miasto Lwów, którego począt
ki sięgają połowy XIII w., było 
grodem Polaków, Rusinów, Żydów, 

Ormian, Niemców, Czechów, Ta
tarów, Włochów... Niezwykłe są 
we Lwowie pamiątki przeszłości, 
bo każda z tych nacji na trwałe wpi
sała się w dzieje miasta.

Architektura sakralna Lwowa 
była odbiciem wielości wyznań 
i narodowości. Wraz z przejęciem 
władzy na Rusi Czerwonej przez 
króla Kazimierza Wielkiego miasto 
szybko się rozwijało, a napływ lud
ności z zachodu pociągał za sobą 
potrzebę wznoszenia nowych świą
tyń katolickich. Arcybiskupi halic
cy starali się o przeniesienie swej 
stolicy z Halicza do Lwowa, a król 
Kazimierz na początku lat sześć
dziesiątych XIV w. zwrócił się do 
papieża Urbana V o pozwolenie na 
erekcję katedry. W tym czasie trwały 
już pierwsze prace budowlane, któ
re ciągnęły się przez cały wiek XV 
Powstał najważniejszy kościół ka
tolicki w mieście, który w 1405 r., 
choć jeszcze nieukończony, został 
konsekrowany przez arcybiskupa 
halickiego bł. Jakuba Strepę (Strzemię) 
i biskupa przemyskiego Macieja oraz 
otrzymał wezwanie Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny.

Antypapież Jan XXIII bullą In emi- 
nenti specula 28 sierpnia 1412 r. prze
niósł stolicę archidiecezji z Halicza do 
Lwowa, nadając jej tytuł „Lwowska”, 
a kościół parafialny Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny podniósł do 
rangi archikatedry, nadając mu pełne 
przywileje kościoła metropolitalnego. 
Do archidiecezji lwowskiej należa
ły wówczas biskupstwa: przemyskie, 
chełmskie, włodzimierskie, kijowskie 
i mołdawskie z siedzibą w Serecie. Jako 
pierwszy tytuł arcybiskupa lwowskiego 
nosił Jan Rzeszowski.

Konsekrowana przez arcybiskupa 
Jana Wątróbkę Strzeleckiego w 1481 r.

katedra łacińska jest jedynym we Lwo
wie tak świetnie zachowanym kościo
łem gotyckim. Położona w pobliżu 
rynku wpisała się w pejzaż miasta jako 
trójnawowa hala o korpusie złożonym 
z trzech przęseł z wydłużonym prez
biterium. Z planowanych dwóch po
tężnych wież w fasadzie wykończono 
jedną - północną. Wraz z upływem wie
ków do świątyni dobudowywano kolej
ne kaplice, zmieniało się wyposażenie, 
pojawiły się nowe elementy - ołtarze, 
nagrobki, epitafia...

Szczególną sławę świątynia zyskała 
za sprawą słynącego cudami wizerun
ku Matki Boskiej, który początkowo 
wisiał na zewnętrznej ścianie kate
dry jako epitafium zmarłej w dzieciń
stwie Katarzyny Domagaliczówny. 
Namalował go w 1598 r. Józef Szolc- 

-Wolfowicz, dziadek dziewczynki, 
lwowski malarz i geometra. Ten wi
zerunek Najświętszej Panny Marii, 
zwanej również Murkową lub Do- 
magaliczowską, został w 1645 r. 
uroczyście przeniesiony do specjal
nie na ten cel wybudowanej kapli
cy przylegającej do prezbiterium 
katedralnego. Z obrazem wiążą się 
niezwykle ważne w dziejach Pol
ski wydarzenia. 1 kwietnia 1656 r. 
powracający ze Śląska król Jan 
Kazimierz, stojąc w obliczu dalszej 
walki ze szwedzkimi najeźdźcami 
przed tym właśnie obrazem, prze
niesionym na ten moment do ka
tedry, złożył uroczyste śluby. Król 
powierzył Rzeczpospolitą opiece 
Maryi, obierając Ją Królową Korony 
Polskiej (Regina Regni Poloniae), 
a zarazem obiecał poczynić stara
nia, „aby lud królestwa mego od 
niesprawiedliwych ciężarów i uci
sków był uwolniony”. Ostateczne 
przeniesienie obrazu do katedry 
nastąpiło po jej generalnej reno
wacji, podjętej przez arcybiskupa 
lwowskiego Wacława Hieronima 
Sierakowskiego w 1760 r.

Wzniesiono nowe kaplice, prze
budowano już istniejące, zmieniono 
wystrój wnętrza, likwidując jednak wie
le elementów dawnego wyposażenia. 
Modernizacja katedry, w której udział 
wzięli lwowscy artyści, m.in. architekt 
Piotr Polejowski, rzeźbiarze: Maciej 
Polejowski, Jan Obrocki, Franciszek 
Olędzki (Olendzki), autor polichro
mii Stanisław Stroiński i wielu innych, 
sprawiła, że wnętrze stało się jednolite 
i harmonijne. Arcybiskup Sierakowski 
spotkał się jednak z krytyką władz miej
skich, a w rozwiązanie sporu zaangażo
wały się znaczące osobistości związane 
z dworem królewskim, prymasowskim, 
obaj biskupi lwowscy - ruski i ormiański 
oraz wielu dostojników państwowych 
i kościelnych. Sprawę zakończył osta
tecznie papież Klemens XII, który stanął 
po stronie lwowskiego metropolity.
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W 1766 r. arcybiskup Sierakow
ski oficjalnie uznał wizerunek Doma- 
galiczowskiej Madonny za cudowny 
i ustanowione zostało święto w dzień 
Najświętszej Marii Panny Łaskawej. 
Obraz w 1775 r. przeniesiono do nowe
go ołtarza głównego, a 12 maja 1776 r. 
arcybiskup Sierakowski uwieńczył go 
koronami przysłanymi z Rzymu przez 
papieża Piusa VI. Była to jedna z ostat
nich wielkich uroczystości w katedrze.

W 1772 r., w wyniku pierwszego 
rozbioru Polski, miasto znalazło się 
pod władzą Austrii i zostało stolicą czę-

rowska od czerwca 1941 r. stanowiła 
kolejny etap zbrodni, które w szcze
gólny sposób dotknęły społeczność 
żydowską.

Po zakończeniu drugiej wojny świa
towej nastały ciężkie lata dla Lwowa 
i łacińskiej katedry. Miasto włączono 
do Związku Sowieckiego, a przeważa
jąca część ludności polskiej zmuszona 
została do wyjazdu i osiedlenia się 
na terenach tzw. Ziem Odzyskanych. 
Katedrze groziło zamknięcie; duchow
nych dotknęły szykany. W 1946 r. 
zmuszono do opuszczenia Lwowa

1. Ołtarz główny katedry po 
pracach konserwatorskich, 
w części centralnej obraz 
zasłonowy Antonia Tavelliego, 
„Wniebowzięcie Najświętszej 
Marii Panny”, 1771 r.

2. 3. Elementy ołtarza 
głównego katedry podczas 
prac konserwatorskich (2), 
putto (3)

4. Obraz zasłonowy 
Stanisława Kaczora- 
-Batowskiego, „Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny" 
z ołtarza głównego, 1902 r.

ści monarchii, nazwanej Królestwem 
Galicji i Lodomerii. Katedrę dotknęły 
rekwizycje austriackie, dokonane na po
trzeby wojen z Napoleonem Bonaparte. 
Do większych prac remontowych przy
stąpiono dopiero pod koniec XIX w., 
próbując nawiązać do gotyckiej prze
szłości katedry. Większość projektów 
nowych polichromii i witraży powie
rzono uczniom Jana Matejki.

Na początku XX w. kontynuowa
no prace remontowo-konserwatorskie, 
utrudnione jednak wybuchem pierwszej 
wojny światowej, kolejnymi rekwizycja
mi dokonanymi przez Austriaków oraz 
walkami polsko-ukraińskimi w 1919 r.

Od 1923 r. rozpoczęły się systema
tyczne prace, a lwowska katedra znów 
stawała się świadkiem ważnych wyda
rzeń. Kiedy w 1925 r. ekshumowano 
z Cmentarza Obrońców Lwowa pro
chy poległego we Lwowie bojownika, 
aby spoczęły w warszawskim Grobie 
Nieznanego Żołnierza, podniosłe uro
czystości pogrzebowe rozpoczęły się 
w dniach 30-31 października w kate
drze lwowskiej.

W czasie drugiej wojny światowej 
Lwów był okupowany najpierw przez 
wojska sowieckie, następnie niemie
ckie. Czas władzy sowieckiej - to okres 
terroru, grabieży, prześladowań, nisz
czenia nauki i kultury polskiej, mor
dów i zsyłek Polaków. Okupacja hitle

metropolitę arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka. Wśród duszpasterzy walczą
cych o nieprzerwane funkcjonowanie 
świątyni ważne miejsce zajął proboszcz,

o. Rafał (Władysław) Kiernicki, który 
mimo ogromnych trudności przedsię
wziął duże prace remontowe i konser
watorskie.

Pierwsze lata niepodległości Ukra
iny - to czas przemian stopniowo zmie
niających na lepsze sytuację kościo
ła rzymskokatolickiego. 16 stycznia 
1991 r. Jan Paweł II wznowił działal
ność struktur Kościoła Katolickiego na 
Ukrainie, a 18 maja tegoż roku miał 
miejsce ingres do katedry arcybiskupa 
Mariana Jaworskiego. Dzięki zaan
gażowaniu nowego metropolity kate
dra zaczęła odzyskiwać dawny blask. 
W 1999 r. powierzył on zespołowi 
polskich i ukraińskich specjalistów wy
konanie pierwszych od wielu lat kom
pleksowych prac konserwatorskich. 
Finansowy ciężar prac spoczął w znacz
nej mierze na Biurze Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa 
Kulturalnego za Granicą oraz Senacie 
RP i Stowarzyszeniu „Wspólnota 
Polska”. Pod patronatem arcybiskupa 
Jaworskiego i nadzorem polsko-ukraiń
skiej komisji konserwatorskiej, w skład 
której weszli przedstawiciele wspomnia
nych instytucji, specjaliści z Instytutu 
Konserwatorskiego we Lwowie, polscy 
konserwatorzy i historycy sztuki, roz
poczęły się prace w prezbiterium kate
dry. Żespołem pokierował polski kon
serwator dzieł sztuki Józef Steciński. 
Przeprowadzono etapami oczyszczenie 
i zabezpieczenie ołtarza głównego, wi
traży oraz malowideł i złoceń na ścia
nach i sklepieniu, uzupełniono ubytki 
i usunięto zabrudzenia z kamiennych 
części balkonu muzycznego i portali. 
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Osobnym programem konserwator
skim objęta była renowacja dwóch 
malowideł na zewnętrznych ścianach 
katedry, upamiętniających kaplicę 
Domagaliczowską, zburzoną podczas 
renowacji katedry na polecenie arcy
biskupa Sierakowskiego. Przedstawiają 
one wizerunek Matki Boskiej Łaskawej 
oraz tondo z portretem fundatora ka
plicy.

Te same instytucje zaangażowa
ły się w prace konserwatorskie po
mnika przyściennego generała Józefa 
Dwernickiego, uczestnika wojen na
poleońskich, jednego z dowódców po
wstania listopadowego, wsławionego 
zwycięstwami nad siłami rosyjskimi 
pod Stoczkiem, Kurowem i Boremłem, 
poprowadzone przez zespół pod kie
runkiem dr. Janusza Smaży z war
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Pierwotnie pomnik ten, wykonany 
w 1864 r. przez lwowskiego rzeźbia
rza Parysa Filippiego, znajdował się 
w nawie bocznej kościoła św. Michała 
Archanioła we Lwowie. Pomnik gene
rała umieszczony został w przylegającej 
do prezbiterium katedry łacińskiej ka
plicy św. Józefa.

Dzięki wsparciu finansowemu Sena
tu RP Stowarzyszenie „Wspólnota Pol
ska” mogło zlecić prace remontowo- 
-konserwatorskie więźby dachowej 
oraz wymianę pokrycia dachowego ka
tedry. Na prośbę arcybiskupa Mariana 
Jaworskiego wykonano kopię srebrnego 
antepedium ołtarza głównego katedry 
lwowskiej, przewiezionego w 1945 r. 
do Lubaczowa. Antepedium to powsta
ło w 1936 r. według projektu rzeźbiarza 
Józefa Starzyńskiego. W polu środko
wym znajduje się scena „Ślubów Króla 
Jana Kazimierza”, a w polach bocznych: 
„Wmurowanie kamienia węgielnego 
w fundamenty katedry lwowskiej przez 
Kazimierza Wielkiego” i „Poświęcenie 
sztandaru Obrońców Lwowa”.

Pierwszy etap prac konserwator
skich zakończony został w 2001 r., 
przed pielgrzymką Jana Pawła II na 
Ukrainę. Odwiedzając Lwów, 25 
czerwca Papież wstąpił w progi Matki 
Kościołów Archidiecezji Lwowskiej. 
Następnego dnia, podczas mszy bea
tyfikacyjnej arcybiskupa metropolity 
lwowskiego Józefa Bilczewskiego i księ
dza Zygmunta Gorazdowskiego, Ojciec 
Święty podkreślał swój związek z lwow
skim Kościołem. Obecnie funkcję arcy
biskupa metropolity lwowskiego spra
wuje kapłan Archidiecezji Lwowskiej, 
ksiądz Mieczysław Mokrzycki, były 
osobisty sekretarz Jana Pawła II.

Kompleksowy program konserwacji 
malowideł ściennych, witraży i wyposa-

5. Witraż „Maryja Królowa Korony Polskiej” 
z prezbiterium katedry

(zdjęcia: 1,2,3 - Jan Witkojć, 4 - Ewa Wifkojć,
5 - Ewelina i Robert Kędzielewscy)

żenią katedry łacińskiej jest kontynuo
wany. Ze środków Ministerstwa Kultu
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Senatu RP, przy zaangażowaniu De
partamentu Dziedzictwa Kulturowe
go i oddziału krakowskiego Stowa
rzyszenia „Wspólnota Polska”, przepro
wadzono prace konserwatorskie m.in. 
obrazów ołtarzowych („Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny”, „Matka 
Boska Niepokalanie Poczęta” - z ka
plicy Matki Boskiej Częstochowskiej, 
,;Święta Trójca” - z ołtarza Trójcy 
Świętej), okien witrażowych w prez
biterium („Maryja Królowa Korony 
Polskiej” i „Konsekracja abpa Grzegorza 
z Sanoka przez kardynała Zbigniewa 
Oleśnickiego”) oraz kamiennej kom
pozycji architektoniczno-rzeźbiarskiej 
„Pan Jezus w grobie”. W 2008 r. za
kończona została kompleksowa kon
serwacja ołtarza głównego, poprowa

dzona pod kierunkiem Jana Wiłkojcia, 
przedsięwzięcie niezwykle skompliko
wane nie tylko z racji stanu zachowania 
zabytku, ale i rozmiarów elementów 
kompozycji rzeźbiarskiej i architekto
nicznej.

W 2009 r. prowadzone są m.in. 
prace konserwatorskie obrazu na za
suwie „Gościnność Abrahama” z ołta
rza Trójcy Świętej, ołtarza w kaplicy 
Matki Bożej Częstochowskiej, witraża 
„Leopolis opresso”, tkaniny wyszywa
nej koralikami z antepedium ołtarza 
głównego katedry.

Równocześnie z pracami konserwa
torskimi wykonywane są specjalistycz
ne ekspertyzy, stanowiące podstawę 
do podejmowania kolejnych działań. 
Zaplanowano przeprowadzenie badań 
i opracowanie programu konserwa
torskiego dla Kaplicy Najświętszego 
Sakramentu (Wiśniowieckich). Szcze
gólną zaś wagę Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przywią
zuje do polsko-ukraińskiej współpra
cy w ramach wieloletniego projektu 
kompleksowej rewaloryzacji jedne
go z najcenniejszych dzieł wczesno- 
barokowej architektury europejskiej 
- Kaplicy Boimów. Ta manierystycz- 
na kaplica, ufundowana w 1607 r. 
i wzniesiona obok katedry łacińskiej 
na terenie cmentarza, naśladująca sche
mat architektoniczny słynnej Kapli
cy Zygmuntowskiej, służyła początko
wo jako mauzoleum mieszczańskiego 
rodu Boimów. Cmentarz zlikwidowano 
w XVIII w., a ozdobiona bogatą deko
racją rzeźbiarską kaplica przeszła pod 
zarząd katedry. Obecnie jest oddziałem 
Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.

Lwowska katedra, niezwykła bu
dowla, strażnica pamięci, bogata 
w dzieła sztuki i pamiątki historycz
ne nadal potrzebuje troskliwej opieki. 
Wciąż aktualne pozostaje przesłanie, 
którym rozpoczął wydaną w 1872 r. 
opowieść o tej świątyni jeden z pierw
szych badaczy jej historii - Maurycy 
hr. Dzieduszycki: „Każdy naród, który 
miał wielką przeszłość a czuje w so
bie moralną siłę i żywotność, chcąc 
być poważanym od innych, powinien 
przede wszystkim sam się szanować, 
pielęgnować rodzimego ducha; rozwi
jać się na pniu, z którego się rozgałęził, 
a więc znać dokładnie swą przeszłość. 
Będzie on cenił i zachowywał starannie 
jej zabytki, do których przywiązane są 
wielkie wspomnienia i błogie uczucia” 
(Maurycy Dzieduszycki, Kościół kate
dralny lwowski obrządku łacińskiego, 
Lwów 1872).

Dorota Janiszewska-Jakubiak
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AKCJA CMENTARZE
■

Zabytkowe cmentarze na Żmudzi

D
awne żmudzkie nekropolie 
dzięki swej jednolitości histo- 
ryczno-cywilizacyjnej stanowią 
zwartą zabytkową przestrzeń kulturo

wą i z tego powodu mogą być trakto
wane jako szeroko rozumiany zabyt
kowy zespól. Wpisują się one w krąg 
wspólnego dziedzictwa dwóch naro
dów - litewskiego i polskiego, które 
drogą wielowiekowych unijnych związ
ków utworzyły aktem Unii Lubelskiej 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów, 
a następnie - Konstytucji 3 maja - 
wspólne państwo, trwające - choć nie 
de iure, ale de facto - także przez lata 
rozbiorowej niewoli. Na niektórych 
z tych nekropolii do dziś zauważyć 
można przewagę nagrobków z polsko
języcznymi inskrypcjami, na innych 
dość liczne, a jeszcze na innych tylko 
sporadyczne. Nie wszystkie prezentują 
znaczące walory artystyczne, częściej 
są to przykłady rzemiosła aniżeli sztuki 
sepulkralnej, jednak wszystkie stanowią 
trwały ślad kultury materialnej i ducho
wej minionych pokoleń żyjących na 
tamtej ziemi, a podległych formule: 
„gente lituanus natione polonus”.

Zabytkowe cmentarze znajdują 
się na Żmudzi nie tylko w znaczniej
szych miastach: Szawlach, Telszach, 
Kiejdanach, Kretyndze czy Poniewieżu. 
Spotkać je też można w miejscowoś
ciach często dziś niewielkich, choć 
przed wiekami stanowiących znaczące 
ośrodki ówczesnego życia administra
cyjnego (np. Rosienie), edukacyjne
go (np. Kroże) czy duchowego (np. 
Wornie).

Najliczniejsze dawne nekropolie 
znajdują się na Laudzie - w dorzeczu 
rzeczki o tej nazwie, na prawym brzegu 
rzeki Niewiaży, w tamtejszych dawnych 
drobnoszlacheckich zaściankach, tzw. 
okolicach, ale można je też napotkać 
w prawie każdej żmudzkiej miejsco
wości, w której jest kościół parafialny. 
Najbardziej interesujący stary cmentarz 
na Żmudzi, zwany „Małą Rossą”, jest 
w Szawlach. Położony prawie w cen
trum miasta, zajmuje powierzchnię 4,6 
ha i składa się obecnie z trzech czę
ści: rzymskokatolickiej, prawosławnej 
oraz służącej pochówkom „wolnomy
ślicieli”. Z uwagi na ustawy cmentarne 
z końca XVIII w., nakazujące lokaliza
cję cmentarzy poza granicami miasta, 
umiejscowiony został na tzw. wzgórzu 
św. Jana; prawdopodobnie także wtedy 

wzniesiono na szczycie wzgórza drew
nianą kaplicę (spłonęła około 1970 r.). 
Aż do pierwszej wojny światowej odby
wały się tam pochówki. W 1944 r. 
bomby radzieckiego lotnictwa spadły 
na miasto i na najstarszą część cmenta
rza, powodując na nim znaczne znisz
czenia, i już rok później władze miasta 
zamknęły nekropolię, zezwalając na

Cmentarz Datnowski w Kiejdanach). 
W niektórych miejscowościach można 
napotkać więcej niż jedną nekropolię.

Miejscami wiecznego spoczynku na 
Żmudzi są: dawne cmentarze przy
kościelne (obecnie już nieczynne - 
np. Kiejdany, czynne - np. Pacunele, 
Wasiliszki i kaplice cmentarne - np. 
Ejragoła, Płungiany), krypty koś

1. Stary cmentarz - tzw. Mala Rossa w Szawlach

pochówki jedynie w grobach rodzin
nych czy miejscach, które od piętnastu 
lat nie były wykorzystywane. W 1959 r. 
cmentarz został definitywnie zamknię
ty. W 1979 r. dokonano inwentaryzacji 
jego starej części katolickiej - zareje
strowano na niej 6 773 groby, a wśród 
nich, podczas prac inwentaryzacyjnych 
zakończonych przez autora w 2009 r., 
odnaleziono 65 nagrobków z polskoję
zycznymi inskrypcjami.

Żmudzkie cmentarze usytuowane 
są najczęściej w obrębie miejscowości, 
niekiedy w niewielkim tylko oddale
niu, zwykle na wzniesieniach, zapew
ne mniej przydatnych rolniczo (np. 
Betygoła, Leszcze, Łukniki). Ogrodzone 
są na ogół kamiennym murem z muro
waną lub kamienną bramą (np. Kroże, 
Szweksznie, Upita, Wornie), czasem 
ogrodzenie jest nowsze - żelazne ramy 
z siatką lub sama siatka (np. Szyłele), 
bywa, że ogrodzenia brak, choć ślady 
dawnych słupów bramnych wskazują 
na niegdysiejsze jego istnienie (np. 

cielne (tablice epitafijne i pomni
ki nagrobne w ich wnętrzach, np. 
w Cytowianach - Andrzeja Wołłowicza, 
w Rosieniach - Honoraty i Wincentego 
Ławrynowiczów, w Datnowie - Józefa 
Syrucia i Waleriana Kierbedzia, w Kiej
danach - Radziwiłłów, w Kretyndze
- Chodkiewiczów, w Worniach - Gied- 
royciów lub na ich ścianach zewnętrz
nych - np. w Szlapoburżu - Ludwika 
Gintowta) oraz kaplice przykościelne 
(np. w Krożach - Chlewińskich), cmen
tarze przy dworskie (np. w Birżynianach, 
Kietrakach i Dżuginianach - Górskich) 
i kaplice przydworskie (np. w Retowie
- Ogińskich), wreszcie cmentarze pa
rafialne. Najczęściej spotykanymi na
grobkami są krzyże (kamienne, żeliw
ne, żelazne), zwykle umieszczone na 
cokołach czy skałkach, czasami sty
lizowane na pień drzewa. Bardzo 
charakterystyczne i często spotyka
ne są krzyże żeliwne (odlewane) czy 
żelazne (kute) i datowane na ogół 
na drugą połowę XIX w. Ażurowe 
i o bogatej, interesującej ornamenty
ce są często prawdziwymi dziełami 
sztuki. Osadzone na niezbyt wysokich
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cokołach, zwykle z polnego granitu, 
a w wypadku krzyży żeliwnych także 
na żeliwnych postumentach, stanowią 
nieodłączny element krajobrazu prawie 
wszystkich dawnych żmudzkich cmen
tarzy. Często spotykane są także płyty 
pionowe, stele czy płyty nagrobne. 
Rzadsze formy nagrobków to: żeliw
ne baldachimy, cippusy, wieże, arka
dy, rzeźby na postumentach, trumny, 
wreszcie sarkofagi ustawiane w kapli
cach, które nie zawsze jednak w nich 
pozostają nadal, np. marmurowy sar
kofag Hipolita Górskiego (1791-1836) 
służy obecnie (zdekompletowany - bez 
pokrywy), po przeniesieniu z dawnej 
kaplicy przydworskiej w Berżanach, 
jako stół ołtarzowy w kościele para
fialnym w Szawkianach.

Najstarszym zidentyfikowanym 
nagrobkiem jest kolumna na cokole 
z 1790 r. na grobie „Petroneli Hrabini 
Platerowey” w Szatejkach. Inne - 
to płyta nagrobna z 1801 r. Angeli 
z Tallatów Allipiowej na starym cmen
tarzu w Szawlach, płyta nagrobna 
z 1803 r. Tadeusza Kaczanowskiego 
na cmentarzu parafialnym w Wajgowie 
czy wieża z 1815 r. księcia Dominika 
Giedroycia na cmentarzu parafialnym 
w Radziwiliszkach.

Opracowane rzeźbiarsko postacie 
występują rzadko - jeśli już, są to 
najczęściej rzeźby z betonu, sztucz
nego kamienia, przedstawiające zwy
kle postacie świętych, Chrystusa lub 
skrzydlatych aniołów, pokryte powło
kami malarskimi; rzadszym materiałem 
jest tu żeliwo. Bogate formy mają nato

miast dość często solidne ogrodzenia 
pól grobowych - żeliwne lub żelazne, 
także oznaczające je walcowate słupki 
granitowe, niekiedy zwieńczone zdo
bionymi żeliwnymi „uchami”, z roz
piętymi na nich żelaznymi łańcuchami 
(niestety często zerwanymi lub zde
kompletowanymi).

Materiały, z których wykonywano 
nagrobki - to: granit - różnych gatun
ków i kolorów (szlachetne odmiany 
pochodzą z importu), często polny 
różowy (zapewne miejscowy), mar
mur (częściej wykonywano z niego 
tablice inskrypcyjne aniżeli krzyże), 
żelazo, żeliwo, cynk i mosiądz (z tych 
dwóch ostatnich wykonywano tablicz
ki inskrypcyjne małych rozmiarów), 
piaskowiec, beton, sztuczny kamień, 
wreszcie drewno (pojedyncze zachowa
ne krzyże). Rozpoznania wykonawców 
- warsztatów kamieniarskich dokona
no na podstawie nielicznych zacho

wanych na nagrobkach sygnatur. Są 
to: R. Bikner, Wilno, ul. Monastyrska 
(nagrobek Eugienjusza Powstańskiego 
1862-1905 na cmentarzu parafialnym 
w Szyłelach), J. Horbacewicz (nagro
bek Teofili Krynickiej zm. 1839 r. na 
cmentarzu parafialnym w Jurborku), 
J. Kozłowski w Wilnie (płyta nagrob
na Szymona Kordzikowskiego zm. 
1847 r. na cmentarzu parafialnym 
w Krakinowie), Józef Manzel w War
szawie oraz Fabryka Wyrobów Że
laznych W. Gortynskiego i Ski, Ciepła 
Nr 12 w Warszawie (kaplica gro
bowa małżonków Kamińskich na 
cmentarzu parafialnym w Łukszach),

A. Martusewicz, Kowno (nagrobek 
Bolesława Bortkiewicza zm. 1906 r. 
na cmentarzu przykościelnym w Wa- 
siliszkach), R. Mickewicz, Szawle 
(nagrobek Władysława Kondratowicza 
zm. 1904 r. na cmentarzu parafialnym 
w Wiekszniach), J. Mrazinskis, Siauliai 
(nagrobek Maryni bez daty na Starym 
Cmentarzu w Szawlach), K. Rimkus, 
Siauliai (nagrobek z 1934 r. Anny 
z Billewiczów Kiborttowej, Józefa 
Kibortta i Stanisława Bogdanowicza na 
cmentarzu parafialnym w Kurszanach), 
Sobolewski w Wilnie (nagrobek Jana 
Solimaniego zm. 1855 r. na cmen
tarzu parafialnym w Okmianach). 
Natomiast żeliwne krzyże i całe żeliw
ne nagrobki, np. baldachimy, pro
dukowano w Szawlach - Szawielskij 
Miechaniczieskij Lit. Zawód oraz 
w Kownie - Zawód Minierwa czy 
w Tylży - Eisengiesserei C. R. Sternkopf 
Tilsit; tylko na nielicznych takich 
nagrobkach zachowały się sygnatury 
zakładów.

Liternictwo inskrypcji nagrob
nych można określić jako eleganckie 
i nadzwyczaj staranne (zwłaszcza na 
nagrobkach ze szlachetnych granitów 
czy marmuru zwraca uwagę wyszu
kana kaligrafia), charakteryzujące 
się wąską i głęboką linią „sznytu” 
(np. na nagrobku doktora medycy
ny Józefa Underowicza w Kiejdanach 
czy doktora Władysława Matusewicza 
w Szawlach), następnie rzemieślni- 
czo staranne, cechujące się czytelną 
poprawnością liter kutych wgłębnie 
w kamieniu (niekiedy wklęsłe litery 
mają aplikacje z metalu, zwykle zde-
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2. 3. Nagrobek Angeli 
Allipiowej, 1801 r. (2) 
i Władysława Matusewicza, 
1882 r. (3) w Szawlach
4. Nagrobek Dominika 
Giedroycia, 1815 r.,
w Radziwiliszkach
5. Nagrobek Dulceliny 
Dolobowskiej, 1875 r., 
w Szawkianach
6. Nagrobek Teodory 
Piłsudskiej (babki marszałka), 
1886 r., w Pojeślu

(zdjęcia: Jan Skłodowski)

kompletowane i uszkodzone, jak np. 
na nagrobku Kunegundy z Piłsudzkich 
- sic! Billewiczowej i Franciszka 
Billewicza na cmentarzu parafialnym 
w Szydłowie) i wreszcie mało staranne, 
często nieporadne, gdzie majuskuła 
pomieszana bywa z minuskułą, częś
ciowo zatarte, a niekiedy i nieczytel
ne z uwagi na wykonanie nagrobka 
z łatwo ulegającego erozji polnego 
granitu - takie nagrobki pochodzą 
przeważnie z końca XIX i początku 
XX w., a wykonane były przez lokal
nych majstrów dla niezbyt zamożnych 
odbiorców.

Należy także zwrócić uwagę na 
nazwiska, status zawodowy i spo
łeczny osób pochowanych oraz na 
słownictwo i poetykę inskrypcji 
nagrobnych. Na nagrobkach z polsko
języcznymi inskrypcjami przeważają 
nazwiska o brzmieniu miejscowym: 
np. Butrym, Domaszewicz, Dowgird, 
Gintowt, Kiejstut-Gedymin, Narejko, 
Strebejko, Szukszta, Wizgird; można 
też napotkać nazwiska przybyszów: 
Bystram, Dąbrowski, Chlewiński, 
Kopański, Połubiński, Powstański, 
Raczkowski, nawet takich z dalekich 
krajów - jak Kognowicki (od nazwiska 
Pietro Cognocce, dworzanina królowej 
Bony).

Przy nazwiskach wymieniana bywa 
także profesja i dawna, często jeszcze 
przedrozbiorowa tytulatura związana 
z pełnionymi funkcjami lub urzędami 
czy też stanowiskiem bądź zawodem,

więc: chorąży dawnych wojsk polskich, 
doktor medycyny, honorowy sędzia, 
kanonik, marszałek szlachty, marsza
łek powiatu, obywatel, podkomorzy, 
prezydent sądu, proboszcz, profesor, 
radca litewskiego gubernialnego rządu, 
sędzia graniczny. Niektóre inskrypcje 
zawierają formuły lub wyszukane, ale 
też i wzruszające strofy komemoratyw- 
ne, zdarza się, że słowa nagrobnego 
napisu mają przydać splendoru oso
bie pogrzebanej z tytułu jej koneksji 
rodzinnych, jak w wypadku pułkow
nika w Zoranach Zenona Girkonta 
„urodzonego z księżnej Połubińskiej" 
(cmentarz parafialny). Na krzyżach 
żeliwnych bardzo często inskrypcja 
umieszczona jest na ich ramionach 
z tylu, a czasami dwustronnie.

Język kresowy nagrobnych inskryp
cji jest najczęściej ortograficznie i sty
listycznie poprawny, choć bywa, że 
z błędami (np. prośba „o westhnienie”, 
pamiątka „ot curki”). Można też spot
kać i wpływy np. języka rosyjskiego 
(niegdyś tam urzędowego) w nagrob
nych formułach, np. „pamięć” zamiast 
„pamiątka”. Kolejność zapisu dat bywa 
zwykle następująca: rok, miesiąc, 
dzień, a na niektórych dziewiętnasto
wiecznych nagrobkach można spot
kać zapis nazwy miesiąca w brzmieniu 
łacińskim, więc np. „august”, „febru- 
ar” czy „december”. Polskojęzyczne 
inskrypcje rozpoczynają się niekiedy 
od skrótu „D.O.M.” (Deo Optimo 
Maximo, czyli Bogu Najlepszemu 
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Najwyższemu), ale na ogół od „S. P.” 
(Świętej Pamięci), choć niekiedy dawne 
inskrypcje w języku litewskim także 
są poprzedzone przez te właśnie lite
ry alho też, rzadziej, „S. A.” (przed 
nowszymi są już zawsze litery: „A A” - 
Amżiną Atil§i, w tłumaczeniu: Wieczny 
Odpoczynek).

Stan zachowania żmudzkich zabyt
kowych cmentarzy można uznać ogól
nie za dobry, jednakże starsze nagrobki, 
pozbawione przeważnie bieżącej opieki, 
wymagają specjalnego potraktowania. 
Najczęstsze ich uszkodzenia - to efekt 
naturalnego niszczenia spowodowane
go czynnikami atmosferycznymi (spę
kania, erozja, wykruszenia, korozja, 
pokrywanie się porostami i mchem) 
oraz środowiskowymi (stare drzewa - 
powalone pnie i gałęzie, „rozsadzanie” 
korzeniami czy nacisk rozrastającego 
się pnia). Nagrobki najwartościowsze 
pod względem historycznym i arty

stycznym winny zostać poddane opie
ce konserwatorskiej, prowadzącej do 
wykonania niezbędnych prac zabez
pieczających i - ewentualnie - rekon
strukcyjnych. Bez wątpienia działania 
te winny stanowić element szerszego 
programu międzypaństwowego, odno
szącego się do ratowania dóbr kultury 
i zachowania dziedzictwa narodowego 
poza granicami kraju.

Prace inwentaryzacyjne obejmują
ce żmudzkie cmentarze, nadal pro
wadzone przez autora, są objęte pro
gramem Departamentu Dziedzictwa 
Kulturowego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i przez ten 
Departament finansowane.

Jan Skłodowski
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Rapperswil

P
rawie każdy polski turysta prze
bywający w Szwajcarii dociera 
do miasteczka Rapperswil nad 
Jeziorem Zuryskim, znajduje się tu 

bowiem założone w 1870 r., słynne 
Muzeum Polskie. Mieści się ono w gó
rującym nad miasteczkiem romańsko- 
-gotyckim zamku, który od prawie 140 
lat związany jest z dziejami Polski.

W 1844 r. przybył do Szwajcarii 
i po klęsce powstania styczniowe
go osiadł w Rapperswilu Władysław 

którego mury zewnętrzne w zupeł
nym jeszcze zachowaniu, gotową 
niemal a jak wymarzoną, po [...] od
budowaniu wnętrza, siedzibą dla Mu
zeum służyć mogły”. Podjęte starania 
zakończyły się pomyślnie - w poło
wie 1869 r. podpisał hrabia z gminą 
umowę na 99 lat, zobowiązującą go 
do odremontowania zamku w ciągu 
20 lat i utworzenia w nim polskie
go muzeum. Prace, prowadzone pod 
kierunkiem architekta prof. Juliusza

a pozostające pod opieką działaczy 
emigracyjnych polskie muzeum przez 
cały czas przeżywało różne etapy roz
woju, zależnie od sytuacji politycznej. 
Dzisiaj stanowi znaczący ośrodek kul
tury polskiej na Zachodzie, a zamek, 
w którym nadal ma swoją siedzibę, 
jest budowlą pieczołowicie odrestau
rowaną i zadbaną (o losach muze
um i jego zbiorach m.in. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 11, 2001 - dodatek 
„Spotkania z muzeami”).

hrabia Broel-Plater, uczestnik po
wstania listop-.dowego, energiczny 
przedstawiciel polskiej emigracji. 
I to on właśnie rozpoczął starania 
o wydzierżawienie popadające
go w ruinę rapperswilskiego zamku 
z myślą o uczynieniu z niego miejsca 
kultywującego polską historię. „Znę
ciło go - jak czytamy w wydanym 
w 1906 r. przewodniku Muzeum Na
rodowe Polskie w Rapperswilu - stare 
zamczysko, w romantycznym wielce 
nad jeziorem zurychskim położeniu, 

1. Rapperswil, widok 
na zamek od strony 
Jeziora Zuryskiego
2. Widok
Kolumny Barskiej 
w pierwotnym 
miejscu na 
rycinie z 1868 r., 
zamieszczonej w:
S. Morkowski, 
Polnisch 
freihertssaule aut 
Schloss Rapperswil 
seit 1868, 
„Geschichte und 
Instandsetzung”, 
Rapperswil 1992-1994

3. Kolumna Barska, 
widok obecny,
po pracach 
konserwatorskich

4. Fragment Kolumny 
Barskiej po pracach 
konserwatorskich: 
tablica na cokole
z herbami Polski 
i Litwy
5. Odrestaurowany 
nagrobek Władysława 
i Karoliny Platerów 
oraz Henryka 
Bukowskiego

(zdjęcia: 
3-5 - Janusz Smaza)

Stadlera z Politechniki w Zurychu, 
przebiegały szybko, tak że już w na
stępnym roku po odremontowaniu 
dwóch górnych sal muzeum zostało 
otwarte.

Dalsze prace restauracyjne w za
mku zostały przeprowadzone już po 
śmierci Władysława Platera w 1889 r., 

Jeszcze przed powołaniem polskie
go muzeum Władysław Plater w 1868 r., 
w stulecie konfederacji barskiej, ufun
dował w Rapperswilu Kolumnę Bar
ską, zwaną przez rapperswilczyków 
również Kolumną Polską. Ustawiona 
została na końcu cypla nad Jeziorem 
Zuryskim, u podnóża wzgórza zamko
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wego; jej projektantami byli: rzeźbiarz 
Louis Wethli i prof. Juliusz Stadler. 
Zwieńczenie kolumny wykonanej 
z marmuru stanowiła rzeźba przed
stawiająca zrywającego się do lotu 
orła, a na cokole umieszczono herby 
Polski i Litwy oraz napis w języku pol
skim i niemieckim autorstwa Kornela 
Ujejskiego: „Niespożyty duch Polski / 
stuletnią krwawą walką / protestują
cy przeciw / ciemiężącej go przemocy / 
z wolnej ziemi Helwetów / przemawia 
do sprawiedliwości / Boga i świata”.

Usytuowanie kolumny na cyplu 
nad jeziorem okazało się jednak nie
korzystne, ponieważ z niewiadomych 
przyczyn zawaliła się, a znajdująca się 
na jej szczycie rzeźba orła roztrzaskała 

o skały. Władysław Plater szybko pod
jął działania, aby pomnik odbudować 
i w 1872 r. przeniesiono go na dziedzi
niec zamkowy. Tutaj był już bezpiecz
ny - osłonięty od silnych wiatrów oraz 
ewentualnych ataków wandali.

Nie było to ostatnie miejsce usytuo
wania Kolumny Barskiej. Obecnie stoi 
przed główną bramą wjazdową na za
mek. Umieszczona tu została w 1968 r. 
staraniem polsko-szwajcarskiego To
warzystwa Przyjaciół Muzeum Pol
skiego w Rapperswilu, z okazji stulecia 
ufundowania kolumny i dwustulecia 
konfederacji barskiej. Wówczas rów
nież opracowano ukształtowanie oto
czenia wokół pomnika i dokonano 
zmian w tekstach umieszczonych na 
jego cokole.

W czasie swojej długiej historii 
podlegała kolumna licznym, więk

szym lub mniejszym naprawom i re
montom, które powodowały rozmaite 
zmiany w stosunku do stanu pierwot
nego. Z dawnego wyglądu zachowała 
się prawdopodobnie do dzisiaj wyko
nana z białego marmuru płaskorzeź
ba na cokole z herbem Polski i Litwy, 
a pozostałe elementy odtworzone zo
stały w różnych okresach z dużą do
wolnością i w nowych technologiach.

Ostatnie prace restauratorskie 
przeprowadzono w 2008 r. w związ
ku ze 140. rocznicą powstania ko
lumny. Wykonał je zespół konser- 
watorów-restauratorów dzieł sztuki 
pod kierunkiem dr. Janusza Smaży 
z Akademii Sztuk Pięknych w War
szawie, a sfinansowało na wniosek 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP. W trakcie tych prac 
wykonano wiele określonych opraco
wanym programem zabiegów, m.in. 
założono nowe uszczelnienia pomię
dzy głowicą i metalowym trzonem 
kolumny, usunięto nawarstwienia bio
logiczne i atmosferyczne, zabezpie
czono powierzchnię kolumny i coko
łu w miejscach najbardziej narażonych 
na zasiedlanie przez mikro- i makro- 
organizmy, uzupełniono ubytki i uczy
telniono napis w płaskorzeźbie na 
cokole oraz usunięto spękane spoiny 
i produkty wietrzenia zapraw na ka
miennych stopniach kolumny, a na ich 
miejscu założono nowe.

W tym samym czasie i ten sam ze
spół konserwatorów przeprowadził 

restaurację nagrobka fundatora Ko
lumny Barskiej i założyciela muzeum 
w Rapperswilu hr. Władysława Broel- 
-Platera, jego żony Karoliny z domu 
Bauer i Henryka Bukowskiego - po
wstańca styczniowego, twórcy polskie
go antykwariatu w Sztokholmie, człon
ka zarządu muzeum w Rapperswilu, 
wiernego współpracownika Władysła
wa Platera. Nagrobek, znajdujący się 
na małym podwórzu rapperswilskiego 
zamku, wykonany został według pro
jektu sporządzonego w 1877 r. przez 
architekta z Rapperswilu Xavera Mul
lera. Początkowo w grobowcu złożone 
były tylko ciała małżonków Platerów. 
Świadczą o tym umieszczone z tyłu 
nagrobka pierwotne tablice inskryp- 
cyjne, nie wiadomo natomiast, kiedy 
zamontowane zostały nowe napisy: 
powtórzone Platerów i dodane Hen
ryka Bukowskiego. Na skutek dużego 
zaciemnienia miejsca, gdzie umieszczo
ny jest nagrobek i, co za tym idzie, du
żego zawilgocenia, a także szkodliwych 
wpływów czynników atmosferycznych 
nastąpiło zniszczenie powierzchni ka
miennych, spowodowane rozwojem 
makro- i mikroorganizmów oraz roz
maitymi nawarstwieniami. W trak
cie przeprowadzonych w 2008 r. 
zabiegów konserwatorskich usunięto 
z nagrobka te wszystkie szkodliwe na
warstwienia, uzupełniono ubytki oraz 
zabezpieczono powierzchnie kamien
ne i brązowe.

Lidia Bruszewska
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Spalony ołtarz
R

zymskokatolicka katedra
Diecezji Grodzieńskiej na 
Białorusi została ufundowana 

przez Stefana Batorego dla sprowa
dzonych do Grodna jezuitów. Po 
śmierci króla i przerwie w budo
wie świątyni prace wznowiono za 
panowania Władysława IV; konse

nawy głównej i transeptu. We wnę
trzu zachowało się pełne wyposa
żenie: ołtarze, ambona, stalle, kon
fesjonały. Ołtarz główny stanowi 
monumentalną, przestrzenną struk
turę architektoniczną o wymiarach 
19,5 m wysokości i 19,5 m szeroko
ści. Jest wolno stojący, z obejściem,

1. Skrzydło 
południowe ołtarza 
głównego katedry 
w Grodnie,
stan po pożarze
2. Uszkodzone 
pożarem figury 
ze skrzydła 
południowego

3. Rekonstrukcja 
drugiej kondygnacji 
skrzydła 
południowego 
ołtarza
4. Rekonstrukcja 
snycerska aplikacji 
ze skrzydła 
północnego
5. Model w glinie 
rekonstruowanej 
figury ołtarzowej 
ze skrzydła 
południowego

(zdjęcia:
Paweł Sadlej)

związane było ze śmiercią fundatora 
i brakiem funduszy zakonu jezuitów. 
Pierwsze opisy archiwalne dekora
cji malarskiej pochodzą z 1820 
i 1829 r., a następne do 1898 r. 
- „cyborium malowane perłowym 
kolorem, snycerszczyzna wyzlacana, 
ołtarz zaś cały malowany marmur- 
kowo koloru popielatego, snycersz
czyzna zaś biała’’. Badania chemicz
ne wykazały, że pierwotne warstwy 
barwne wykonano temperą kazei
nową. W 1898 r. podpisano umowę 
i przeprowadzono pierwszy kom
pleksowy remont ołtarza. W trakcie 
tych prac naprawiono konstrukcję 
figur dekoracji snycerskiej, usunię-

kracja nastąpiła w 1705 r. Po kasacie 
zakonu jezuitów kościół funkcjono
wał jako fara. W czasach Związku 
Radzieckiego był czynny z zakazem 
posługi kapłańskiej, łącznie z odpra
wianiem mszy. Opiekę nad kościołem 
sprawował społeczny komitet i to 
dzięki męstwu i oddaniu jego człon
ków najcięższe lata władzy radzie
ckiej świątynia przetrwała w formie 
niezmienionej. W 1991 r. w momen
cie powstania Diecezji Grodzieńskiej 
świątynia uzyskała rangę kościoła 
katedralnego.

Jest to monumentalna trójnawo- 
wa świątynia z kopułą na przecięciu 

dwukondygnacyjny, ze zwieńczeniem 
wkomponowanym w okno prezbite
rium. Korpus główny i dwa wolno 
stojące skrzydła wypełniają całą prze
strzeń prezbiterium.

Ołtarz główny ufundowany został 
przez Samuela Bazowego, a wyko
nany w warsztacie uznanego snyce
rza i rzeźbiarza Johana Chrystiana 
Schmidta. Konstrukcja, struktura 
architektoniczna, aplikacje snycer
skie oraz figury powstały w trakcie 
jednego sezonu 1736-1737 r. Przez 
lata ołtarz funkcjonował w surowej 
niewykończonej formie, bez deko
racji malarskiej. Wstrzymanie prac 

to mechanicznie dekorację malarską 
i pomalowano powierzchnię ołtarza 
farbami olejnymi. Autorami prac byli 
A. Treja i F. Czajkowski. Ostatni 
zapis pochodzi z 1937 r. i brzmi - 
„cała nastawa ołtarzowa pomalowa
na na szary marmur, kolumny nieco 
jaśniejsze, a figury i ornamenty utrzy
mane w kolorze białym”. Badania 
technologiczne zachowanych warstw 
potwierdziły zapisy archiwalne. 
Ołtarz charakteryzował się ubogą 
dekoracją pozłotniczą, z wyjątkiem 
atrybutów apostołów Pawła i Piotra 
oraz partii cyborium i mensy; na 
promieniach w zwieńczeniu zostały
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odkryte wtórne warstwy wykonane 
materiałami imitującymi złoto.

W różnych okresach ołtarz pod
dawany był zabiegom o charakterze 
doraźnych interwencji, które miały 
wpływ na kontynuację dzieła, ale 
działania te nie były dokumentowa
ne. Momentem zwrotnym w historii 
ołtarza był pożar, który wybuchł 
w nocy z 12 na 13 lipca 2006 r. 
Całkowitemu zniszczeniu uległo 
wówczas skrzydło południowe wraz 
z częścią figur apostołów. Wysoka 
temperatura odspoiła warstwy tech
nologiczne dekoracji malarskiej i roz
łożyła strukturę warstw barwnych 
na całej powierzchni ołtarza. Pożar 
i wieloletnia eksploatacja obiektu 
spowodowały osłabienie konstrukcji 
i deformacje elementów architek
tonicznych oraz destabilizację figur 
i aplikacji snycersko-rzeźbiarskich. 
Stwierdzono wypalenie konstrukcji 
i elementów dekoracji architekto- 
niczno-rzeźbiarskiej skrzydła połu
dniowego od strony kaplicy Matki 
Boskiej Kongregackiej, na długości 
około 4,2 m i całej wysokości ołtarza 
od krawędzi czołowej. Całkowicie 
wypaliła się konstrukcja krawędzi 
skrzydła, struktura architektoniczna 
w około 97%, elementy architekto
niczne w około 95%, rzeźby w około 
90%. Skutki pożaru dotknęły po
wierzchnię całego ołtarza. Płyciny 
pod wpływem wysokiej temperatury 
częściowo odkształciły się i popęka
ły. Na całej powierzchni nastąpiły 
rozwarstwienia i odspojenia warstw 
polichromii. Pod wpływem tempe
ratury uległa ona zniekształceniom 
barwnym i fakturalnym, powstały 
sfalowane i spękane powierzchnie, 
które miały tendencje do łuszczenia 
i opadania. Cała powierzchnia ołta

rza była pokryta tłustym nalotem 
i okopcona.

Zniszczenia struktury drewna ołta
rza miały różny charakter - od frag
mentarycznych, powierzchownych 
aż po głęboką degradację warstw. 
Duże zniszczenia elementów kon
strukcyjnych zagrażały statyce obiek
tu. Elementy użyte do jego budowy 
zostały odkształcone i częściowo zde
gradowane przez drewnojady oraz 
zdeformowane pod wpływem wie
loletniego działania obciążeń oraz 
zmian i wtórnych interwencji.

Stan zachowania ołtarza w kate
drze w Grodnie groził katastrofą, real
ne było osunięcie i przewrócenie czę
ści jego konstrukcji. Po pożarze obiekt 
wymagał natychmiastowej ingerencji 
konserwatorskiej. Proboszcz kate
dry ks. Jan Kuczyński wraz z grupą 
białoruskich i polskich konserwato
rów przystąpił natychmiast do prac 
zabezpieczających. Prace konserwa
torskie, prowadzone od czterech 
lat, zakończą się w grudniu 2009 r. 
Prace te realizowane są przez polsko- 
-białoruski zespół konserwatorów na 
podstawie programu, zatwierdzone
go przez komisję konserwatorską, 

reprezentującą ministerstwa kultury 
Polski i Białorusi. Program obejmu
je: stabilizację i wzmocnienie zacho
wanych konstrukcji ołtarza, rekon
strukcję spalonej konstrukcji figur 
i detali architektonicznych, kon
serwację zachowanych figur i deta
li architektonicznych, konserwację 
warstw barwnych (usunięcie warstw 
wtórnych), projekt plastyczny rewi
talizacji ołtarza, oparty na przeka
zach archiwalnych, ikonograficznych 
oraz wynikach badań fizykoche
micznych warstw technologicznych 
polichromii barwnych i stratygra
fii warstw technologicznych, kon
serwację i rekonstrukcję dekoracji 
barwnych.

Prace konserwatorskie prowadzo
ne są przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu 
operacyjnego „Dziedzictwo kulturo
we - ochrona dziedzictwa narodo
wego poza granicami kraju”; zarzą
dzającym projektem jest Fundacja 
Zbiorów im. Ciechanowieckich 
w Zamku Królewskim w Warszawie.

Paweł Sadlej
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Epitafium Radziwiłłów

W
 katedrze Najświętszej Marii 
Panny i św. Wojciecha w Ka
liningradzie (obecnie Sobór 
Katedralny) znajduje się epitafium 

Bogusława i Anny Marii Radziwiłłów. 
Ufundował je sam Bogusław Radziwiłł 
po śmierci żony; prace ukończono po 
jego przedwczesnej śmierci w 1669 r. 
Twórcami epitafium byli najprawdopo

z panopliów: z lewej - moździerz, 
owalna tarcza, kołczany, zwinięty 
sztandar, bęben, półzbroja, sztandary, 
z prawej - moździerz, kołczany, lufa 
armatnia, włócznie i berdysz, hełm, 
kula armatnia, zbroja rzymska, szabla, 
miecz, sztandar. Ornamenty zamknię
te są skrzyżowanymi ze sobą trąbami 
i buławą. Ponad nimi widnieje hełm 
rycerski z zamkniętą przyłbicą i mitrą 
książęcą. Tablica prawa, poświęcona 
księżnej Annie Marii, otoczona wień
cem z róż i lilii, zwieńczona jest czasz-

Po zniszczeniach spowodowanych 
działaniami drugiej wojny światowej 
i następnie szkodliwym wpływem 
warunków zewnętrznych powierzch
nie marmurowe epitafium pokryły się 
grubą warstwą szaropopielatej zwie- 
trzeliny, z czarnymi i nieregularnymi 
nawarstwieniami z zanieczyszczeń 
atmosferycznych oraz licznymi wżerami 
powstałymi z degradacji mało odpor
nych składników kamienia. Rozpoczęły 
się również procesy korozji wszystkich 
elementów konstrukcyjnych - stalo-

1. Kamienne epitafium 
Bogusława i Anny 
Radziwiłłów, XVII w., stan 
przed konserwacją (1990 r.)
2. Epitafium podczas prac 
konserwatorskich; montaż 
zrekonstruowanej płyty 
inskrypcyjnej i zachowanego 
oryginału, usuwanie 
zwietrzeliny
3. Epitafium po konserwacji 
(2008 r.)

(zdjęcia: Andrzej Kazberuk)

dobniej rzeźbiarze z Niderlandów, pra
cujący w warsztatach gdańskich. Jego 
ornamentyka i forma jest bardzo niety
powa i w porównaniu z innymi zacho
wanymi obiektami z tego okresu nie ma 
sobie równych.

Podczas nalotów i bombardowania 
Kaliningradu w sierpniu 1944 r. katedra 
została bardzo poważnie uszkodzona 
przez bomby i pożar. Sklepienie i dach 
przestały istnieć, a tony gruzu spadające 
na epitafium spowodowały jego kata
strofalne zniszczenia. Od lat dziewięć
dziesiątych XX w. trwa odbudowa świą
tyni. Podczas prac odnaleziono dużą 
część tablicy inskrypcyjnej umieszczonej 
z lewej strony epitafium. Znalezisko to 
w znacznej mierze przyczyniło się do 
podjęcia w 2007 r. prac konserwator
skich przy tym cennym zabytku.

Epitafium ma kształt zbliżony do 
kwadratu, zamkniętego profilowaną 
krawędzią. Wewnątrz, w obwiedzio
nym gzymsem owalu zbliżonym do 
elipsy wyrzeźbione są dwie wypukłe 
tablice inskrypcyjne, ujęte półpełno- 
plastycznymi alabastrowymi bordiura- 
mi. Tablica lewa, poświęcona księciu 
Bogusławowi, zamknięta jest w wieńcu 

ką na skrzyżowanych piszczelach, nad 
którą wyrzeźbiono mitrę książęcą. 
U góry, pośrodku między zwieńczenia
mi tablic znajduje się pełnoplastyczna 
figura putta z rozłożonymi rękoma, 
która sprawia wrażenie, jakby odrywała 
się od płaszczyzny. W części dolnej, na 
osi tablic inskrypcyjnych umieszczone 
są półpełnoplastyczne popiersia zmar
łych. Książę jest w półzbroi i todze, 
z żabotem pod szyją i w peruce z loka
mi, księżna Anna Maria - w todze 
narzuconej na suknię z odsłoniętymi 
ramionami i z dekoltem, na którym jest 
perła w kształcie łzy, a na szyi ma krót
ki naszyjnik z pereł. Między popiersia
mi znajduje się para antytetycznie usta
wionych putt, opłakujących zmarłych, 
a nad nimi herb książęcy Radziwiłłów, 
ponad herbem - mitra książęca. Na 
zewnątrz owalu, w narożnikach epi
tafium umieszczone są pod mitrami 
książęcymi herby: Pogoń Litewska, 
Orzeł Piastowski, Ostróg i Trąby 
Radziwiłłów. Inskrypcje na tablicach 
sporządzono w języku łacińskim. Tło 
epitafium wykonane zostało z czarne
go marmuru belgijskiego, a ornamenty 
z jasnego alabastru angielskiego.

wych klamer i dybli. W jej wyniku na 
powierzchniach kamiennych pojawiły 
się rdzawe plamy i zacieki. W trwającym 
od 45 lat procesie degradacji epitafium 
udział mieli również wandale i złodzie
je. Prawdopodobnie w celu odnale
zienia kosztowności została zniszczo
na część dolna prawej płyty epitafium 
oraz część muru ceglanego za epitafium. 
Ponadto rozgrabiono lub unicestwiono 
całą dekorację rzeźbiarską, a epitafium 
pokryto graffiti (czarna farba).

Prace podjęte w 2007 r. z ramienia 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przez polskich konser
watorów - Hannę Kazberuk, Andrzeja 
Kazberuka i Dariusza Sroczyńskiego pod 
opieką merytoryczną dr. Janusza Smaży 
(instytucja prowadząca: „Fundacja 
Kultura i Sztuka ponad Granicami”) 
miały na celu przywrócenie zabytkowi 
walorów estetycznych, nadanych mu 
w XVII w. Przede wszystkim oczyszczo
no powierzchnię epitafium z luźnych na
warstwień i zwietrzeliny, wykonano kle
jenia i uzupełnienia kamienia, wzmoc
niono materiał skalny preparatami 
krzemoorganicznymi, zrekonstruowano 
brakujące części marmuru stanowią
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ce tło zabytku (łączna masa 
rekonstrukcji i fleków ka
miennych wyniosła 550 kg) 
i opracowano nową metodę 
zamocowania epitafium.

Po wykonaniu negatywu 
zachowanej części tablicy 
inskrypcyjnej przewieziono 
go do Polski. W pracowni 
konserwatorskiej wykonano 
odlew pozytywowy w gipsie, 
dzięki czemu możliwa była 
praca nad obiektem również 
w Polsce. Dopasowano so- 
czewkowaty kształt lica płyty 
i jego przełam w kamieniu 
podobnym do oryginału. 
Przygotowano komputero
wy projekt liternictwa i jego 
rozmieszczenia na podsta
wie archiwalnych materia
łów, następnie wykuto tekst. 
Wstępnie obrobiono pozo
stałe elementy, które miały 
posłużyć do rekonstrukcji.

Starannie zabezpieczone 
i zapakowane płyty prze
transportowano do Rosji.
Zdezynfekowano epitafium i miejsce 
jego wmurowania preparatami anty- 
septycznymi. Obiekt nakryto namio
tem foliowym, blokując przedostawa
nie się pyłu kamiennego na pozostałą 
część katedry i zbudowano pomocni
czy pawilon, gdzie zainstalowano wy
ciąg z pochłaniaczem (oczyszczony pył 
kamienny posłużył jako wypełniacz 
do rekonstrukcji imitującej kamień). 
Wykonano otwory na wklejenie gwin
towanych, ocynkowanych i dodatkowo 
zabezpieczonych przed korozją prętów 
na głębokość sięgającą kolejnej warstwy 
cegieł. Po oczyszczeniu otworu z pyłu 
wtłoczono do środka żywicę winylową. 
Wciśnięto w nią pręty i pozostawiono 
do związania. Na wystające pręty nakrę
cono ocynkowane nakrętki dociskające 
epitafium do ściany.

Oczyszczanie powierzchni kamie
nia rozpoczęto od usunięcia zapra
wy wapiennej i luźnych nawarstwień. 
Następnie wykonano kilka prób, mają
cych na celu dostosowanie odpowied
niego kitu, zbliżonego parametrami 
optycznymi i twardością do materiału 
skalnego. Przy ustalaniu proporcji i ro
dzaju wypełniaczy postanowiono jak 
najmniej korzystać z pigmentów sztucz
nych, aby zapobiec zmianom kolory
stycznym kitów. Użyto zatem mączki 
marmurowej, strącanego węglanu wap
nia i krzemionki krystalicznej (nadaje 
ona mieszaninie tiksotropowy charak
ter). Duże ubytki formy uzupełniono 
metodą flekowania.

Dzięki skonstruowaniu ponad obiek
tem ażurowej konstrukcji możliwe było 
zawieszenie bloczka do podnoszenia zre
konstruowanych elementów. Po zdjęciu 
zwietrzeliny wykonano rekonstrukcję 
brakujących liter i pogłębiono je w oko
licach wypłaszczenia tekstu.

Struktura użytego w epitafium ka
mienia jest bardzo zwarta, twarda, 
ma muszlowy, tłusty przełam i pęka 
jak szkło. Mimo zastosowania bardzo 
ostrych narzędzi trzeba było zachować 
maksimum uwagi podczas jego obróbki. 
Ta sytuacja uświadomiła konserwatorom 
skalę problemów, z jaką musiał zmierzyć 
się siedemnastowieczny rzemieślnik, 
mając do dyspozycji ówczesne narzędzia 
do wykonania epitafium.

Po usunięciu patyny wyszlifowano 
i wypolerowano czarną płytę; szlifowanie 
i polerowanie przeprowadzono na mo
kro, potem na sucho. Następnie wyko
nano stół sztukatorski w kształcie braku
jącego profilu okalającego płyty inskryp- 
cyjne. Wyciągnięto w gipsie ceramicznym 
brakujący profil i zdjęto z niego negatyw 
- również gipsowy. W tak przygotowaną 
formę wkładano ciasto z żywicy polies
trowej z wypełniaczami. Kształtowano je 
na podobieństwo oryginalnego rysunku 
kamienia. Ze względu na duże rozmiary 
części rekonstrukcyjnej podzielono ją na 
trzy odcinki i przytwierdzono do płasz
czyzny epitafium na klej i wkręty. W celu 
kolorystycznego scalenia części pierwot
nej i rekonstrukcyjnej położono lokalnie 
retusze naśladowcze.

W następnym etapie prac 
konserwatorskich przystą
piono do rekonstrukcji bra
kujących ornamentów epi
tafium. Najpierw wykonano 
projekty i modele w plaste
linie wszystkich detali, po 
czym zdjęto z nich negaty
wy silikonowe z matkami 
żywicznymi. Wielką trud
ność stanowiło znalezienie 
masy imitującej alabaster, 
potrzebnej do wypełnienia 
tych negatywów. Po wielu 
próbach udało się wydo
być surowiec z niedawno 
reaktywowanych złóż ala
bastrów w Zórawnie na 
Ukrainie, który posłużył do 
wykonania odpowiednie
go wypełniacza. Alabaster 
rozdrobniono specjalnie do 
tego celu skonstruowanym 
urządzeniem - kruszarką.

Negatywy wypełnia
no wielostopniowo. Jako 
pierwszą warstwę stoso
wano prawie czystą żywicę 

z niewielkim dodatkiem mączki (na
kładano ją pędzlem), po jej związaniu 
określano kierunek imitowanego użyle- 
nia. Warstwą kolejną była biała żywica 
poliuretanowa, będąca tłem i nośnikiem 
poprzednich. Powierzchnię odlewów 
obrabiano papierami ściernymi, frezami 
i tarczami diamentowymi, piaskowano 
i podkuwano tradycyjnymi dłutami do 
ręcznej obróbki kamienia.

Wykonane detale po zapakowa
niu i zabezpieczeniu przewieziono do 
Kaliningradu w celu zamocowania 
w epitafium. Ogromnych problemów 
przysporzył montaż panopliów i wieńca. 
Szablony z papieru zdeformowały się od 
wilgoci i przestały odzwierciedlać elip
tyczną krzywiznę płyt inskrypcyjnych, 
a na ich podstawie wyrzeźbiono orna
menty. Należało podzielić wieńce w taki 
sposób, aby wygubić powstałe nierów
ności. Dekoracja rzeźbiarska zamocowa
na została w epitafium za pomocą dybli 
gwintowanych i żywicy poliestrowej.

Podczas wszystkich prac prowadzo
na była dokumentacja fotograficzna 
i opisowa.

Zakończenie prac konserwatorskich 
przy epitafium Radziwiłłów w katedrze 
w Kaliningradzie nastąpiło w grudniu 
2008 r. Podczas odbioru powykonaw
czego władze obwodu kaliningradzkiego 
uhonorowały wykonawców dyplomem 
z podziękowaniami za pracę i wskazów
ki dotyczące konserwacji obiektów ka
miennych.

Andrzej Kazberuk
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Konserwacja projektów wnętrz pałacowych
Umaid Bhawan w Jodhpur

W
 ubiegłorocznym majowym 
numerze „Spotkań z Za
bytkami” ukazał się artykuł 
przybliżający postać Stefana Norbłina, 

a w szczególności „hinduski epizod” 
w jego życiu, przypadający na lata 
1941-1946. Autorka - Małgorzata 
Reinhard Chlanda opisała w nim, jak 
po udanych pracach przy zdobieniu 
malowidłami ściennymi i obrazami na 

wym” pałacu Umaid Bhawan (zwanym 
również pałacem z Chittar) w Jodhpur, 
zbudowanym w latach 1929-1943 
według projektu słynnego londyńskie
go architekta - Henry’ego Vaughama 
Lanchestera. Budowla jest nadal jedną 
z największych na świecie prywat
nych rezydencji, a zarazem ostatnim 
tak wielkim pałacem, jaki wzniesiono 
w Indiach. Do dzisiaj zachowały się

1. „BED ROOM SADAR SAMOND" 
(sypialnia); widoczna zmiana 
w projekcie - fragment zakryty 
przez docięty kawatek kartonu, na 
którym narysowano błękitne szafy, 
stan przed konserwacją

2.3. „HER H’s SITTING ROOM 
N 2" (pokój dzienny) - przykład 
zniszczeń pochodzenia 
biologicznego oraz uszkodzeń 
warstwy malarskiej, stan przed 
konserwacją (2) i po konserwacji (3)
4.5. „HER H's BATH- ROOM” 
(łazienka); widoczne wcześniejsze 
naprawy, polegające na podklejeniu 
ubytków papierem, stan przed 
konserwacją (4) i po konserwacji (5)

(zdjęcia: Monika Bogacz-Walska)

płótnie wnętrz dla maharadży Morvi 
Lakhadiraj w Bombaju oraz dla maha
radży Ramgarh Raj w Padmie Norblin 
podjął się największego przedsię
wzięcia dla maharadży Umaid Singh. 
Olbrzymim wyzwaniem dla artysty 
było wykonanie dekoracji w „bajko

w nim dekoracje wykonane przez pol
skiego mistrza. W cytowanym powy
żej artykule autorka dokonała analizy 
malowideł ściennych, ja pragnę skupić 
się na projektach wnętrz wykonanych 
przez Norbłina dla pałacu z Umaid 
Bhawan.

Zamówione w londyńskiej firmie 
„Maples” luksusowe wyposażenie 
pałacu zostało zatopione przez nie
miecką łódź podwodną w 1943 r. 
W związku z zaistniałą sytuacją maha
radża zlecił Norblinowi wykonanie nie 
tylko malowideł ściennych, ale rów
nież zaprojektowanie wnętrz i nowego 
umeblowania pałacu z Chittar oraz 
pałacu myśliwskiego Sadar Samand. 
Artysta wywiązał się z powierzonego 
mu zadania doskonale, łącząc trady
cyjny styl hinduski (głównie widoczny 
w malowidłach i w projektach sal 
reprezentacyjnych) ze stylem art deco 
(niemalże w czystej postaci wystę
pującym w aranżacjach pomieszczeń 
prywatnych, np. jadalni, pokoi dzien
nych czy sypialni). Projektowane przez 
niego sprzęty charakteryzowały się 
prostotą formy z jednoczesnym uży
ciem szlachetnych materiałów, takich 
jak wyszukane gatunki drewna i dosko
nałe tkaniny obiciowe. Osobiście nad
zorował realizację zaprojektowanych 
przez siebie mebli i dekoracji wnętrz. 
Zachowały się wzmianki o tym, jak 
długo omawiał z hinduskimi stolarza
mi i robotnikami nawet najdrobniejsze 
detale dotyczące realizowanych przez 
nich projektów. Oprócz szkiców tech
nicznych artysta wykonał kolorowe 
rysunki aranżacji wnętrz pałacowych.

W czerwcu 2008 r. otrzymałam 
do konserwacji 23 prace Norbłina 
z tej serii w ramach projektu realizo
wanego dzięki środkom i we współ-
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pracy z Departamentem Dziedzictwa 
Kulturowego w Ministerstwie Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego. Kon
serwowane przeze mnie projekty 
wnętrz odznaczały się dobrze zor
ganizowaną przestrzenią, wyekspono
waniem elementów dekoracyjnych, 
częstym użyciem dominanty kolory
stycznej i skrzących się detali chromo
wanych oraz brakiem „przeładowa
nia”, co przy słynącym z zamiłowania 
do mody idącej z Zachodu, ale i do 
przepychu maharadży było zapewne 
trudnym wyzwaniem. Norblin wpro
wadzał również elementy charakte
rystyczne dla sztuki japońskiej, np. 
parawany. W jego aranżacjach wnętrz 
pałacowych dużą rolę odgrywało 
oświetlenie.

Zbiór projektów jest jednorodny 
pod względem materiałów, z jakich 
został wykonany. Wszystkie, z wyjąt
kiem jednego, powstały na jednako

wych kremowych kar
tonach, sporządzonych 
z masy Iniano-konopno- 
-bawełnianej, w techni
ce mieszanej akwarela 
- gwasz, podrysowa- 
ne ołówkiem. Badanie 
warstwy malarskiej 
wybranych projektów 
potwierdziło, że do ich 
wykonania wykorzysta
no wodne farby arty
styczne, których bazę 
stanowiły pigmenty 
o dużej sile barwienia, 
nadające się do opra
cowań laserunkowych. 
W obiektach występo
wały warstwy trans- 
parentne zestawione 
z warstwami kryjący- 
mi. Zidentyfikowane 
materiały malarskie, 
głównie pigmenty, od
powiadały typowej pa
lecie malarskiej z lat 
czterdziestych XX w. 
Na szeroką skalę sto
sowano wówczas pig
menty syntetyczne or
ganiczne (np. czerwie
nie, żółcienie, błękity) 
i nieorganiczne (np. 
sztuczna ultramaryna, 
żółcienie chromowe). 
W powszechnym uży
ciu były biele, takie jak 
biel cynkowa, baryto
wa, litopon. W niektó
rych projektach partie 

sufitu i części ścian nie były pokryte far
bami - wykorzystywały barwę kartonu. 
Niemalże wszystkie rysunki przedsta
wiono w ujęciu perspektywicznym, 
z zamalowanym na czarno tłem. Część 
aranżacji nie była sygnowana przez 
Norblina, ale niewątpliwie wszyst
kie prace wykonała ta sama osoba. 
Większość projektów, z wyjątkiem sześ
ciu, została nazwana przez Norblina. 
Sześć spośród 23 rysunków nie miało 
daty, a w trzech wypadkach była ona 
całkowicie lub częściowo nieczytelna. 
Najwcześniej datowany był projekt 
„H.H.S SITTING ROOM” (11 sierpnia 
1944 r.), a najpóźniejszy „DINING 
ROOM” (25 listopada 1945 r.).

Rysunki powstały prawdopodob
nie jako wizualizacja aranżacji wnętrz 
potrzebna do uzyskania akceptacji 
przez maharadżę. Na jednym z pro
jektów zachował się ślad po wprowa
dzeniu zmiany aranżacji, polegający 

na przysłonięciu przez odpowiednio 
przycięty kartonik fragmentu rysunku, 
na który naniesiono zmienioną wersję. 
O zmianach koncepcji świadczą rów
nież dwa projekty tego samego pokoju 
dziennego.

Rysunki znajdowały się w złym sta
nie. Uległy zniszczeniom chemicznym, 
wynikającym ze złej jakości kartonu, 
na którym je wykonano. Konsekwencją 
tego była bardzo duża kruchość, co 
stało się przyczyną powstania licznych 
uszkodzeń, takich jak pęknięcia i ubyt
ki. Kolejnym efektem zakwaszenia było 
silne pożółknięcie. Poza zniszczeniami 
typu chemicznego zaobserwowano 
uszkodzenia biologiczne: zmiany bar
wne i zacieki sugerujące zakażenie 
mikrobiologiczne. W części rysunków 
widoczne były niewielkie dziurki, 
prawdopodobnie powstałe na skutek 
działania owadów lub gryzoni. Oprócz 
licznych ubytków kartonu, rozdarć 
i deformacji, wywołanych przyczynami 
wymienionymi wyżej oraz uszkodze
niami mechanicznymi, występowały 
we wszystkich projektach liczne ubyt
ki warstwy malarskiej. Najbardziej 
dotkliwe okazały się jednak zniszcze
nia spowodowane przez wcześniejsze 
naprawy, dokonane zapewne w kilku 
etapach, poczynając od lat osiem
dziesiątych XX w. Polegały one na 
podklejeniu, przy użyciu trudnych 
do zidentyfikowania klejów, licznych 
przedarć i ubytków kartonu różnego 
typu papierami i bibułkami japoński
mi. W wyniku tych napraw wystą
piły wybłyszczenia oraz deformacje 
rysunków.

Konserwacja projektów miała 
wzmocnić ich strukturę i przywrócić 
walory estetyczne oraz zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami w przyszłości. 
W tym celu rysunki zdezynfekowa
no, usunięto wcześniejsze naprawy, 
odkwaszono, uzupełniono zarówno 
ubytki w kartonie, jak i w warstwie 
malarskiej. Każdy projekt umieszczony 
został w ochronnym passe-partout.

Największym problemem konser
watorskim okazał się całkowity brak 
stabilności warstw barwnych w sto
sunku do wody oraz wprowadze
nie, w trakcie wcześniejszych napraw, 
materiałów nieodwracalnych, trudnych 
do identyfikacji. Mimo tych trudno
ści zamierzony cel konserwacji został 
osiągnięty i po przeprowadzonych 
zabiegach w pełni można podziwiać 
talent Stefana Norblina.

Monika Bogacz-Walska
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Polskie inskrypcje w Rydze

P
olitechnika w Rydze cieszy
ła się w XIX w. szczególną 
popularnością wśród Polaków. 
Przyczyn tego stanu należy szukać 

w braku uczelni technicznej na tere
nie ziem dawnej Rzeczypospolitej, 
w wysokiej klasy gronie wykła
dowców oraz, przede wszystkim, 
w panującej w niej szczególnej atmo
sferze i liberalnym, jak byśmy powie- 

Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego, rektor Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Edmund Załęski - rek
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Czesław Skotnicki i Jan Zawidzki - 
rektorzy Politechniki Warszawskiej, 
Marian Zyndram Kościałkowski - 
premier rządu RP i wielu innych 
profesorów, polityków, działaczy 

demickim 1873-1874 wprowadzo
no zasadę, że dyrektor Politechniki 
mógł skazać studenta na 24 godziny 
karceru, Komisja Dyscyplinarna na 
3 dni, a Konferencja Plenarna nawet 
na 4 tygodnie. Kara ta nakładana 
była za różne wykroczenia przeciwko 
przepisom uczelnianym, zwłaszcza za 
brewerie czynione podczas studen
ckich zabaw.

dzieli dzisiaj, podejściu do studen
tów. Mimo że Politechnika Ryska 
znajdowała się w imperium rosyj
skim, miała charakter europejski. 
Początkowo była uczelnią prywatną, 
z językiem niemieckim jako wykła
dowym. Wszystko to odróżniało ją 
od innych rosyjskich uczelni. Nie 
dziwi zatem fakt, że zniewoleni przez 
zaborcę we własnym kraju Polacy tak 
chętnie wybierali ją na miejsce swo
ich studiów.

Do końca pierwszej wojny świato
wej na Politechnice Ryskiej studiowało 
ponad 2100 naszych rodaków, wśród 
nich Władysław Anders - później
szy zwycięzca spod Monte Cassino, 
Ignacy Mościcki - profesor chemii 
i prezydent RP, Józef Mikułowski- 
-Pomorski - dwukrotny minister 

1. Południowa ściana karceru, która nie byta 
restaurowana
2.3. Wschodnia ściana karceru przed (2)
i po renowacji (3)

(zdjęcia: zespól konserwatorski)

społecznych oraz wysokiej klasy 
specjalistów. Ich właśnie dała naszej 
ojczyźnie Alma Mater Rigensis.

Z drugiej jednak strony istotną 
cechą studiów - zarówno wówczas, 
jak i obecnie - jest beztroskie prze
żywanie młodości, często, niestety, 
kończące się ponoszeniem odpowie
dzialności za własne czyny. Jedną 
z powszechnych form kary na uczel
niach niemieckich była kara karce
ru. Kara ta od 1866 r. stosowana 
była także w Rydze. W roku aka-

Obecnie stary gmach Politechniki 
Ryskiej zajmuje Uniwersytet Łotew
ski. Na ostatniej kondygnacji naj
starszego budynku uniwersyteckiego 
znajduje się niewielkie pomieszcze
nie, które było niemym świadkiem 
konsekwencji bujnego życia studen
tów w Rydze. W latach 1869-1903 
było ono wykorzystywane jako stu
dencki karcer i szczęśliwym zbie
giem okoliczności zachowało się do 
dzisiejszych czasów. Ściany małego 
pokoiku o wymiarach 6,6 x 3 m 
i wysokości 4 m są niemalże w cało
ści pokryte różnego rodzaju inskryp
cjami, malowidłami i innego rodzaju 
świadectwami pozostawionymi przez 
przebywających w nim studentów.

Napisy wykonane są w czterech 
językach (polskim, niemieckim, rosyj-
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skim i francuskim), jednak większość 
„pamiątek więziennych” sporządzona 
jest w języku polskim i ręką polskiego 
studenta. Często występujące nazwi

ska uwięzionych świadczą 
o ich polskiej przynależności 
narodowej. Dekoracje, będą
ce swoistym rodzajem twór
czości naściennej, nie odpo
wiadają w sensie dosłownym 
pojęciu malowideł, są one 
bowiem ryte, rysowane bądź 
malowane. Zadziwia róż
norodność zastosowanych 
technik. Mimo że dominu
je ołówek i kredka, część 
inskrypcji wykonana jest za 
pomocą kolorowych tuszów 
czy nawet farb. W sensie 
ideowym graffiti związane 
są przede wszystkim z przy
czynami odbywania kary 
oraz jej długością. Częstym 
elementem dekoracji są 
insygnia polskich korporacji 
akademickich, do których 
należeli uwięzieni - Arkonii 
i Welecji. Korporacyjne mo
nogramy (tzw. cyrkle), wstę
gi w barwach korporacyj
nych czy nawet korporacyj

ne zawołania nierzadko towarzyszą 
adnotacjom o mniej poważnej treści, 
jak np. rysunkom roznegliżowanych 
kobiet czy umieszczonym na szubie

nicach wyobrażeniom nielubianych 
wykładowców.

Karcer przetrwał do dzisiejszych 
czasów w zasadzie w formie niezmie
nionej. Niestety, w latach osiemdzie
siątych XX w. pomieszczenie uległo 
zalaniu i część inskrypcji została 
znacznie uszkodzona. Podłoże, na 
którym znajdują się malowidła, jest 
mocno spękane i grozi ich dalszą 
degradacją.

W 2008 r. Ministerstwo Kultury 
i DziedzictwaNarodowego przyznało 
Towarzystwu Tradycji Akademickiej 
środki na pierwszy etap konserwacji 
tego niezwykłego zabytku, słusznie 
uznając, że jest to wyjątkowe świa
dectwo polskiej obecności w Rydze, 
stanowi bowiem jedyny przetrwały 
studencki karcer, w którym znajdują 
się polskie inskrypcje. Należy mieć 
nadzieję, że w najbliższych latach 
program prac konserwatorskich 
będzie kontynuowany, co pozwoli 
zachować dla przyszłych pokoleń tę 
wyjątkową polską pamiątkę przeszło
ści, potwierdzającą słowa Pliniusza 
Młodszego, że „najmilszym okresem 
życia jest młodość'”.

Michał Laszczkowski

Spotkanie z książką

OCALONE ARCHIWUM

W2006 r. w Muzeum Historyczno-Artystycznym w Kaliningradzie 
odnalezione zostały księgi inwentarzowe dawnego Prussia- 
-Museum, stanowiące cenne źródło do poznania przeszłości regionu 

Morza Bałtyckiego. Wówczas to w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego podjęto decyzję o poddaniu tego archiwum gruntow
nej konserwacji, a także o opisaniu zabytku wspólnie z archeologa
mi niemieckimi i rosyjskimi. Tak się też stało, a efektem tych decyzji 
jest wydana w 2008 r. przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwo
wych oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie 
we współpracy z Departamentem Dziedzictwa 
Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego polsko-rosyjsko-niemiecka publi
kacja Archeologiczne księgi inwentarzowe daw
nego Prussia-Museum. Aestiorum Hereditas pod 
redakcją Anny Bitner-Wróblewskiej.

We wstępie do książki dyrektor Departamen
tem Dziedzictwa Kulturowego Jacek Miler pisze: 
„Mam nadzieję, że zarówno przeprowadzone 
prace konserwatorskie, jak i publikacja dotych
czasowych wyników badań jest początkiem 
większego projektu, którego roboczy tytuł brzmi
«Ostbalticum». Jego realizacja, prowadzona z udziałem archeolo
gów reprezentujących państwa basenu Morza Bałtyckiego, pozwoli 
w przyszłości na pełną rekonstrukcję muzealnych zbiorów archeolo
gicznych, utraconych z terenu południowo-wschodnich wybrzeży Bał
tyku i rozproszonych podczas i w wyniku II wojny światowej". Warto

podkreślić, że konserwacja inwentarzy została przeprowadzona przy 
współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego.

Książka, wydana w formacie albumowym, ma ciekawą szatę gra
ficzną. Pierwszy rozdział, napisany przez Tomasza Nowakiewicza, 
stanowi zarys dziejów archeologii w Prusach Wschodnich. W kolej
nych częściach publikacji Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz 
opisuje powstanie i działalność Prussia-Museum w Królewcu, a Anna 
Bitner-Wróblewska zajmuje się niezwykłą historią kolekcji tego muze

um, o której przez lata sądzono, że uległa znisz
czeniu. Niemieccy autorzy: Christine Reich oraz 
Wilfried Menghin przedstawiają dzieje prehisto
rycznych zbiorów Prussia-Museum przed drugą 
wojną światową, w czasie wojny, oraz berliński 
zbiór Prussia-Sammlung, Archiwum Prussia 
w Berlinie i zrekonstruowane księgi inwenta
rzowe. Historię odkrycia ksiąg inwentarzowych 
i części zbiorów Prussia-Museum w Kaliningra
dzie opisuje rosyjski autor Anatolij Valujev. Mo
nika Bogacz-Walska i Andrzej Ulewicz prezen
tują stan zachowania, przyczyny zniszczeń oraz 
konserwację ksiąg inwentarzowych dawnego

Prussia-Museum, natomiast ich treść i znaczenie analizują Anna 
Bitner-Wróblewska, Tomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska- 
-Nowakiewicz i Wojciech Wróblewski.

Publikację ilustruje ponad 500 zdjęć i rysunków, zamieszczono tu 
również obszerną bibliografię.
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Na tropie skarbów

N
iezwykle bogata i dotychczas 
prawie nieznana kolekcja grafiki 
polskiej znajduje się w Stanach 
Zjednoczonych, w Chicago - najwięk

szej metropolii Środkowego Zachodu. 
W mieście tym w 1935 r. powołano 
Muzeum Polskie w Ameryce, dziś jedno 
z najstarszych i największych muze
ów etnicznych w USA. Przechowuje 

się w nim ponad 1000 grafik dato
wanych od końca XVII w. po XXI 
stulecie, m.in. takie rarytasy, jak 20 
prac ocalałych z Pawilonu Polskiego na 
Międzynarodowej Wystawie w Nowym 
Jorku 1939-1940. To w stanie Illinois 
zachowały się ryciny, które są prawdzi
wą rzadkością w Polsce, również dlate
go, że w niektórych wypadkach dorobek 
twórców uległ zniszczeniu w Europie 
w czasie drugiej wojny światowej.

Muzealnik może poczuć się tu jak 
odkrywca skarbów, gdy anonimowa gra
fika okazuje się drzeworytem z przed
stawieniem Chrystusa w Ogrojcu, 
datowanym na XVII w. Podobnych 
olśnień było więcej podczas katalogo
wania zbioru: w zakamarkach maga
zynów odnaleziono akwaforty Daniela 
Mikołaja Chodowieckiego, litografię 
Stanisława Szukalskiego czy linory
ty Józefa Gielniaka. Notabene żadna 
z prac nie była wymieniona w jakimkol
wiek spisie inwentaryzacyjnym MPA.

Aż trudno uwierzyć, że tak cenny 
i różnorodny zespół nie doczekał się 
wcześniej uporządkowania i oceny war
tości. Kiedy kilka lat temu powołana 
zostałam na kustosza działu grafiki, 
z entuzjazmem pioniera przystąpiłam 
do opracowania kolekcji, kontynuu
jąc pracę rozpoczętą przez poprzedni

ków Bohdana Gorczyńskiego i Grażynę 
Ruszczyk. W rezultacie fascynujących 
odkryć zrodził się pomysł na zor
ganizowanie wystawy w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, prezentują
cym zbiory polskie z zagranicy w cyklu 
„Skarby kultury polskiej na emigracji”. 
Dzięki wsparciu finansowemu ze stro
ny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, które pozyskali dyrek
tor MPA Jan M. Loryś oraz dyrektor 
Muzeum Narodowego w Krakowie 
Zofia Gohibiew, udało się zrealizować 
projekt. Jako kurator wystawy wybra
łam w Chicago 120 najciekawszych 
grafik 65 artystów z lat 1919-1995, 
zestaw uznany przez kuratora krakow
skiego - Magdalenę Czubińską za godny 
prezentacji. Obiekty poddane zostały 
konserwacji i profesjonalnie oprawione 
w Krakowie. Ekspozycję pt. „Muzeum 
Polskie w Ameryce. Zbiory graficzne” 
zaaranżowała Ewa Morzyniec.

Poprzez dzieła wybitnych twór
ców można prześledzić na wystawie 
rozwój polskiej grafiki warsztatowej

muzeum w Chicago przypadkowymi 
drogami - wraz z dużymi spuścizna
mi lub jako dary, także od samych 
artystów. Drugim zasadniczym źródłem 
pochodzenia jest donacja rządu pol
skiego z 1966 r. Wówczas formalnie 
muzeum przejęło na własność część 
z 11 000 (sic!) obiektów z Pawilonu 
Polskiego na Międzynarodowej Wys
tawie w Nowym Jorku 1939- 
-1940, które w Stanach Zjednoczonych 
zatrzymał wybuch wojny. Stanowią one 
trzon kolekcji od 1941 r., kiedy to do 
Chicago wysłano z Nowego Jorku 13 
wagonów towarowych, z których każdy 
ważył 50 ton. Z 81 grafik 41 artystów 
wymienionych w Katalogu oficjalnym 
Działu Polskiego na Międzynarodowej 
Wystawie w Nowym Jorku 1939 ocalało 
w muzeum do dziś zaledwie 20 prac 
16 artystów. W 1966 r., na mocy aktu 
darowizny, zbiory placówki wzbogaciło 
także 26 obrazów i 56 grafik z lat pięć
dziesiątych i sześćdziesiątych XX w.

Niezwykle frapujące jest odkrywa
nie nowych faktów. Muzeum Polskie

1. Stefan Mrożewski, „Sąd 
Ostateczny - Apokalipsa II”, 
1933 r., drzeworyt, papier, 
wym. 44,5x38,3 cm
2. Ludwik Tyrowicz, „Studium 
portretowe mężczyzny
z papierosem”, 1933 r., akwaforta, 
papier, wym. 35,5 x 23,8 cm
3. Adam Bunsch, „Pisklęta”,
1936 r., drzeworyt barwny, papier, 
wym. 31,4 x 16,1 cm
4. Jadwiga Salomea Hladki- 
-Wajwód, „Las nad morzem”, 
przed 1939 r., drzeworyt barwny, 
papier, wym. 27,4 x 30,8 cm
5. Stanisław Wojtowicz, 
„Epitafium”, 1963 r., drzeworyt 
barwny, papier,
wym. 66,1 x 49,2 cm

XX w. Od Władysława Skoczylasa, 
Tadeusza Cieślewskiego syna, Tade
usza Kulisiewicza, Stanisława Ostoi 
Chrostowskiego i Edmunda Bartło- 
miejczyka po Konrada Srzednickiego, 
Jerzego Panka, Józefa Gielniaka, 
Stanisława Wojtowicza i Witolda Ka
lińskiego. Dodatkową atrakcją poka
zu jest możliwość poznania także 
dzieł mistrzów osiadłych na emigracji, 
Stefana Mrożewskiego czy Stanisława 
Szukalskiego.

Brak wyraźnego profilu kolek
cji wynika stąd, że grafiki trafiały do 

w Ameryce posiada nieznany w Polsce, 
największy zbiór prac Marii Werten 
(1888-1949), pochodzącej z Warszawy 
graficzki, rysowniczki, malarki i popu
laryzatorki sztuki polskiej w USA. 
Potwierdza to wybitny krytyk teatralny, 
literat i jednocześnie siostrzeniec artyst
ki, Jan Kott, który w artykule z 2000 r. 
napisał, że ocalał zaledwie jeden jej 
obraz. To nieprawda. Spuścizna Marii 
Werten obejmuje prawie 400 prac. 
Nawet w przewodniku muzealnym 
z 2003 r. dane są niepełne. W Archiwum 
MPA znajdują się ponadto rewelacyjne
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dokumenty dotyczące artystów osiad
łych na emigracji w Kalifornii, m.in. 
rękopisy listów Marii Werten oraz 
Stanisława Szukalskiego. Archiwalia 
przekazała muzeum Valerie Hunken, 
córka aktora i dziennikarza Leonidasa 
Dudarewa-Ossetyńskiego.

W zbiorach Muzeum Polskiego 
w Ameryce przechowywane są też lito
grafie, akwarele i rysunki studentów ASP 
w Warszawie z lat dwudziestych i trzydzie
stych XX w., m.in. Józefa Puchalskiego 
i Lucy Brzezińskiej. Jej praca sygnowana 
„L. Brzezińska” stanowiła początkowo 
zagadkę. Okazało się jednak, że w kata
logu Wystawy Nowojorskiej z 1939- 
-1940 występuje wśród ceramików Lucy 
Brzezińska. Idąc tym tropem - podczas 
kwerendy w Polsce - została odnale
ziona w warszawskim Archiwum ASP 
teczka biograficzna Łucji Lucy Klary 
Brzezińskiej z domu Gawrońskiej, 
uczennicy Edmunda Bartłomiejczyka. 
W Muzeum Narodowym w Warszawie 
skatalogowany jest drzeworyt barwny 
graficzki z 1934 r. Obecnie znane są 
zaledwie dwie prace artystki, ta druga 
jest właśnie w Chicago.

Muzeum dumne jest z posiada
nia rycin o tematyce architektonicz
nej Stanisława Raczyńskiego (1903- 
-1982), który studiował w Poznaniu 
i wydał w 1928 r. tekę graficzną,

złożoną z 10 drzeworytów. Pierwszy 
egzemplarz cyklu został zakupiony 
do zbiorów prywatnych prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. W większo
ści dorobek artysty uległ zniszczeniu 
podczas drugiej wojny światowej, ale 
kilka drzeworytów ocalało w Muzeum 
Polskim w Ameryce.

Wspaniale zachował się także 
drzeworyt Mariana Puchalskiego 
(1912-1970) „Stacja Męki Pańskiej” 
z 1943 r., wykonany w obozie jenie
ckim Woldenberg. Puchalski wykonał 
w oflagach kilkadziesiąt drzeworytów,

był nawet członkiem Koła Artystów 
Plastyków w obozach jenieckich.

Nie było wcześniej publikacji na 
temat całego zbioru grafiki Muzeum 
Polskiego w Ameryce. Tym cenniejsze 
jest to, że wystawie towarzyszy pięk
nie wydany katalog, liczący 250 stron 
bogato ilustrowany album, który jest też 
prezentacją placówki. Wydawnictwo, 
pod redakcją Magdaleny Czubińskiej, 
zawiera m.in. teksty poświęcone historii 
MPA (Małgorzata Kot) oraz kolekcji 
grafiki (Monika Nowak).

Ekspozycja chicagowska została 
przygotowana nie tylko w ramach cyklu 
„Skarby kultury polskiej na emigra
cji”, ale także wpisała się w program 
Międzynarodowego Triennale Grafiki, 
Kraków 2009 oraz serię prezentacji 
Muzeum Narodowego w Krakowie 
zatytułowaną „Ameryka, Ameryka”. 
Postanowiono w ten sposób uczcić 

90. rocznicę nawiązania polsko-ame
rykańskich stosunków dyplomatycz
nych. Patronat nad pokazami sztuki, 
wykładami, koncertami i przegląda
mi filmów objął ambasador Stanów 
Zjednoczonych w Polsce. Wystawę gra
fiki z Chicago zobaczyli także goście 
Kongresu Kultury Polskiej, który odbył 
się w Krakowie w dniach od 23 do 25 
września 2009 r.

W planach MPA jest m.in. pokaz 
plakatów studentów uczelni arty
stycznych w Polsce, który odbędzie 
się w Muzeum Polskim w Ameryce 
w 2010 r. w trakcie dorocznych pre
stiżowych chicagowskich targów sztu
ki „Artropolis”. Ożywiona działal
ność muzeum nie byłaby możliwa bez 
pomocy finansowej z kraju w postaci 
grantów od Senatu RP, Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Konsulatu RP w Chicago. Dzięki 
wsparciu z Departamentu Dziedzictwa 
Kulturowego w najbliższych latach 
ukaże się album z inwentaryzowanymi 
plakatami z czasów pierwszej i drugiej 
wojny światowej oraz art deco, a także 
katalog wszystkich grafik znajdujących 
się w Muzeum Polskim w Ameryce. 
Obie publikacje będą częścią nowej 
serii wydawniczej „Poza Krajem”, nale
żącej do programu „Rejestracja zbio
rów polskich za granicą, ze specjalnym 
uwzględnieniem dziedzictwa zagrożo
nego” (zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 6, 2009, s. 29). Na takie opracowa
nie czekają obrazy, rzeźby, archiwalia.

Monika Nowak

Wystawa „Muzeum Polskie w Ameryce. Zbiory graficzne” czynna jest od 17 września br. w Kamienicy 
Szolayskich w Krakowie. W styczniu i lutym 2010 r. zobaczą ją mieszkańcy Wrocławia, a w lipcu 
i sierpniu mieszkańcy Chicago. Dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych: 
www.muz-nar.krakow.pl,www.triennial.cracow.pl,www.PolishMuseumofAmerica.org.

Muzeum Polskie w Ameryce stanowi aktyw
ne centrum kultury polskiej w Stanach 
Zjednoczonych z fantastyczną kolekcją sztu
ki, biblioteką i archiwum. Przewodnik tury
styczny Fodor's umieścił placówkę wśród 25 
najważniejszych atrakcji Chicago 
w 2007 r., wymieniając wśród pe
reł monumentalny witraż według 
projektu grafika Mieczysława 
Jurgielewicza „Symbol Polski 
odrodzonej" sprzed 1939 r., jeden 
z największych witraży o tematyce 
świeckiej w Ameryce Północnej.
Znajduje się tu też zbiór sztuki art deco, który 
przyciąga kolekcjonerów z całego świata. Są 
ponadto dzieła tak znakomitych artystów, jak 
Olga Boznańska, Wojciech Kossak, Witkacy, 
Jerzy Nowosielski, Stanisław Ostrowski, Olga 
Niewska, Alfons Karny, Cyprian Kamil Norwid,

Feliks Topolski, Stefan Norblin, Tadeusz 
Gronowski. W zbiorach przechowywany jest 
pukiel włosów Tadeusza Kościuszki oraz 
akwarele jego autorstwa, pamiątki powią
zane z Heleną Modrzejewską, złote pióro 

Ignacego Jana Paderewskiego, 
którym podpisał traktat wersalski 
w 1919 r., sanie Marii Leszczyńskiej 
z 1703 r. Archiwum zawiera listy 
polskich królów, kolekcję map, 
dokumenty rekrutacyjne ochotni
ków do armii polskiej we Francji 
z czasów pierwszej wojny świa

towej oraz cenne fotografie dokumentujące 
życie emigracji. Biblioteka - licząca 100 000 
tomów - posiada zbiór nie tylko współczes
nych publikacji, ale też starodruków z XVI, 
XVII i XVIII w. oraz bogatą kolekcję polonijnych 
czasopism.
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Bolesław Biegas
- artysta mało 

znany

Z
 całej plejady polskich artystów, 
którzy osiedli i tworzyli w Paryżu 
na przełomie XIX i XX w. 
w Polsce najmniej znany jest Bolesław 

Biegas (1877-1954). Zorganizowana 
na początku bieżącego roku wystawa 
w Muzeum Narodowym w Gdańsku 
jest dopiero drugą (pierwsza w 1997 r. 
w Muzeum Mazowieckim w Płocku), 
jaką mogą oglądać miłośnicy sztuki 
w ponad półwieczu, które upłynęło od 
śmierci artysty. Koleje życia tego cieka
wego twórcy układają się w splot wyda
rzeń niecodziennych, niemal jak fabuła 
filmu - od doli bliskiej postaci Janka 
Muzykanta, przez związek z hinduską 
księżniczką, po dziedzica spadku majęt
nej baronowej.

Bolesław Biegas, rzeźbiarz i malarz, 
autor kilkunastu dramatów, kilku 
rozpraw na temat sztuki, należy dziś 
w Europie Zachodniej do cenionych 
artystów, w Polsce jest mało znany. 
Powodów jest co najmniej kilka, z któ
rych osiedlenie się artysty na stałe 
w Paryżu oraz krytyka jego twórczo
ści w ojczyźnie wydają się najważniej
sze. Wystawy dzieł Biegasa odbyły się 
w ostatnich latach we Francji m.in. 
w Trianon de Bagatelle w Paryżu (1992 r.) 
oraz w gmachu Polskiego Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego i Biblioteki 
Polskiej, gdzie otwarto Muzeum im. 
Bolesława Biegasa.

Bolesław Biegalski (tak brzmia- 
ło jego prawdziwe nazwisko) urodził 
się w rodzinie chłopskiej w mazowie
ckiej wsi Koziczyn koło Ciechanowa. 
Osierocony, zaznał prawdziwej nędzy, 
od siódmego roku życia pasał bydło. 
Lepił figurki z gliny i rzeźbił pasterskie 
kije. Jego talent dostrzegł miejscowy 
proboszcz ks. Aleksander Rzewnicki, 
który w 1895 r. dzięki finansowemu 
wsparciu parafian umożliwił mu wyjazd 
do Warszawy do pracowni rzeźbiarza 
Antoniego Panasiuka.

Punktem zwrotnym w życiu artysty 
był 1896 r., gdy jego rzeźbami zaintere
sował się lekarz Franciszek Rajkowski, 
ułatwiając mu dalszą edukację. Wysłał 

Biegasa do szkoły i zaprezentował 
jego twórczość jednej z najwybitniej
szych postaci polskiego pozytywizmu - 
Aleksandrowi Świętochowskiemu, który 
wysoko ocenił talent artysty i zorganizo
wał mu pierwszą wystawę rzeźb w księ
garni Wendego w Warszawie. Poświęcił 
mu też kilka artykułów w tygodniku 
„Prawda” i uzyskał fundusze na zapew
nienie studiów w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych.

Biegas rozpoczął studia artystyczne 
na początku 1897 r. w pracowni rzeź
by Alfreda Dauna i kontynuował je

Rzeźby Bolesława Biegasa są niepowta
rzalną wizją świata, a oprócz portretów na 
zamówienie chętnie przedstawia! wizerunki 
malarskie i rzeźbiarskie wielkich twórców, 
a kształtując ich postacie przekazywał 
jednocześnie własną wizję ich twórczości. 
W „Harfie Chopina1’ odczytamy cały 
geniusz muzyki kompozytora, a w postaci 
Adama Mickiewicza cierpienie i geniusz 
jego poezji. Także jego obrazy przedsta
wiają swoistą wizję świata, niektóre naiwne 
i wręcz odpychające, jakwcyklu „Chimery”, 
stanowiące być może odpowiedź artysty 
na okropności pierwszej wojny światowej, 
inne, z cyklu obrazów sferycznych, z któ
rych do najpiękniejszych należy przedsta
wiona na gdańskiej wystawie wspaniała 
„Wibracja atomów”. Na rynku sztuki poja
wiają się częściej jego obrazy sferyczne, 
rzadziej te z cyklu „Mistyka nieskończono
ści”, ale znajdują one uznanie u znawców 
i kolekcjonerów.

Niesłychany jest wysiłek francuskiego 
historyka sztuki, profesora na uniwersyte
cie w Rennes, p. Xawerego Derynga, który 
świadomy wartości prac artysty, ochronił 
je przed zgubą i zapomnieniem. Paryska 
wystawa w Trianon de Bagatelle w 1992 r., 
której był komisarzem, przypomniała 
twórczość Biegasa, podobnie jak wysta
wa „Biegas i muzyka” w Bibliotece Polskiej 
w Paryżu w 2005 r. Po wystawach francu
skich pierwszą obszerną wystawą jest 
właśnie obecna, w Zielonej Bramie.

Biegas nie jest artystą łatwym, ale nie jest 
też z pewnością twórcą z mydlanej opery, 
a z jego dzieła, ciągle jeszcze zbyt mato 
znanego w Polsce, możemy być dumni.

Anna Czarnocka
Kierownik Zbiorów Artystycznych 

Biblioteki Polskiej w Paryżu 

u Konstantego Laszczki. W Krakowie 
przeżył okres intensywnego, przyspie
szonego rozwoju intelektualnego, dużo 
czytał, poznawał muzykę, uczył się 
języków. Pod wpływem panujących 
trendów symbolistycznych i dekaden
ckich, propagowanych przez Stanisława 
Przybyszewskiego, zbuntował się prze
ciwko treściom i sposobom nauczania 
i w 1901 r. został usunięty z uczel
ni. Wcześniej jednak osiągnął pierwsze 
sukcesy artystyczne. W 1900 r. wysta
wił siedem rzeźb w Salonie Krywulta 
w Warszawie, jednej z ważniejszych 
galerii na ziemiach polskich. W tym 
samym roku został zaproszony do 
udziału w wystawie secesji w Wiedniu, 
gdzie zebrał znakomite recenzje. 
W 1901 r. zaprezentował swoje prace 
w Towarzystwie Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Protektorzy Biegasa, 
rozczarowani usunięciem go ze Szkoły 
Sztuk Pięknych, byli zaskoczeni suk
cesami w Wiedniu i dali mu jeszcze 
jedną szansę. Świętochowski uzyskał 
dla niego stypendium z Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
na studia w Ecole des Beaux-Arts 
w Paryżu.

Artysta przybył do Paryża w 1901 r., 
ale nie podjął studiów. Postanowił 
tworzyć na własną rękę. Wykonując 
serię zgeometryzowanych reliefów 
(„Świat”, „Sfinks”, „Zagadka”) zmie
rzał w kierunku uproszczenia formy. 
Równocześnie pracował nad dzieła
mi ekspresjonistycznymi („Chopin”, 
„Zmierzch”, „Miłość śmierci”). Obracał 
się w kręgach artystycznych i intelek
tualnych polskiej emigracji, zaprzy
jaźnił się z Olgą Boznańską, został 
członkiem Polskiego Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego. Pozyskał też 
nowych mecenasów - byli nimi Henryk 
i Jadwiga Trutschelowie. Baronowa 
zachwyciła się rzeźbami ubogiego arty
sty, wspierała go finansowo i traktowa
ła jak syna. W 1909 r. Biegas związał 
się z hinduską księżniczką Perinette 
Khurshedbanoo A. D. Naoroji. Romans 
ten popsuł na jakiś czas jego kontakty 
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z baronową Trutschel, która mimo 
to wspierała go aż do swojej śmierci 
i ustanowiła spadkobiercą.

Wkrótce Biegas wszedł w kręgi 
symbolistów francuskich. Po wystawie 
jego rzeźb w Salon des Independants 
i Salon Societe Nationale des Beaux- 
-Arts niektórzy uznali, że rzeźby artysty 
są trudniejsze od dzieł Augusta Rodina 
i jego prace zaczęły przyciągać uwagę 
krytyków. W Polsce wystawy Biegasa 
przyjmowane były jednak z rezerwą.

Za namową Stanisława Wys
piańskiego około 1900 r. zaczął malo
wać. W latach 1907-1908 powstały 
serie obrazów historyczno-politycznych 
i cykl „Wampiry” - fantastyczne stwory 
i zwierzęta, nawiązujące do skrzydlatych 
sfinksów pastwią się nad bezbronnymi 
ludźmi. Około 1918 r. stworzył Biegas 
następny typ obrazów, zwany malar
stwem sferycznym. Obrazy te przed
stawiają portrety, w których postacie 
wyłaniają się z sieci przecinających się 
różnokolorowych kół. Kolejny cykl 
- „Mistyka nieskończoności”, przed
stawiający wizje wypełnione pałacami 
i zwiewnymi sylwetkami ludzi, został 
zainspirowany „Wyspą umarłych” 
Arnolda Bócklina.

Na początku lat trzydziestych XX w. 
Biegas usunął się ze sceny artystycz
nej. W Paryżu z przerwami na wyjaz
dy do kraju pozostał do końca życia. 
Zdobył tam niezwykły rozgłos i powo
dzenie. Zmarł 30 września 1954 r. 
w Paryżu i został pochowany na cmen
tarzu polskim w Montmorency. Jego 
prace znajdują się w wielu muzeach: 

Rzeźby Bolesława Biegasa: 
po lewej - „Wola”, 1907 r„ 
relief, gips; po prawej - 
„Sen Boga”, 1905 r„ 
rzeźba pełna, gips

Muzeum d’Orsay w Paryżu, Muzeum 
Sztuk Pięknych w Lyonie, Muzeum 
Narodowym w Warszawie, Poznaniu 
i Krakowie, Muzeum Mazowieckim 
w Płocku, Muzeum Szlachty Mazo
wieckiej w Ciechanowie, są też w kolek
cji Krzysztofa Musiała i Toma Podia.

Wystawa „Zbiory artystyczne 
Biblioteki Polskiej w Paryżu. Odsłona 
pierwsza - Bolesław Biegas”, prezen
towana od 19 lutego do 13 kwietnia 
2009 r. w Zielonej Bramie, Oddział 
Muzeum Narodowego w Gdańsku - to 
pierwsza z planowanych wystaw orga
nizowanych w ramach nawiązanej trzy 
lata temu współpracy tego muzeum 
z Biblioteką Polską w Paryżu, będącą 
najstarszym (powstała w 1853 r.) i naj

większym ośrodkiem polskiej emigra
cji, ważnym centrum polskiej kultury 
za granicą. Dzięki podjętej współpracy 
gdańskie muzeum będzie poddawało 
konserwacji, a następnie prezentowało 
w Gdańsku dzieła z kolekcji bibliote
ki. Obrazy i rzeźby Bolesława Biegasa, 
dotychczas niepokazywane w Gdańsku, 
zostały zakonserwowane ze środków 
pozyskanych z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach 
programu „Ochrona dziedzictwa naro
dowego poza granicami kraju”.

Druga z planowanych przez gdańskie 
muzeum odsłon - to „Ecole de Paris” - 
prezentacja wybitnych dzieł artystów 
polskich, którzy mieszkali i tworzyli 
w Paryżu na przełomie XIX i XX w. □

Spotkanie z książką

POLSKA NA WYSTAWACH ŚWIATOWYCH

Anna M. Drexlerowa i Andrzej K, Olszewski - to autorzy opublikowanej 
w 2008 r. przez Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego książki Polish Participation in World 

Exhibitions 1851-2005 (pozycja ta wydana została w języku angiel
skim). Książka jest efektem wieloletnich badań nad udziałem Polaków 
w Powszechnych Wystawach Światowych w latach 1851-2005 i jednocześ
nie poszerzeniem poprzedniej publikacji na ten temat, wydanej przez obu 
autorów w 2005 r. w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (dotyczyła 
polskiego udziału w wystawach światowych w latach 1851-2000).

W obszernej pracy (410 stron) opisane zostały Powszechne Wystawy 
Światowe: od urządzonej w 1851 r. w Londynie po zorganizowaną w 2005 r. 
w japońskim Aichi. Książka stanowi kompendium wiedzy o udziale Polaków 
w światowych ekspozycjach i potwierdza wysoką jakość sztuki polskiej, 
docenianej za granicą.

Polska brała udział w wystawach światowych od początku ich 
historii. Najpierw, ponieważ nie istniało niepodległe państwo pol
skie, Polacy uczestniczyli w ekspozycjach pod szyldem państw- 
-zaborców, zdobywając wiele nagród. Między innymi w 1855 r. 
w Paryżu zloty medal otrzymał malarz Henryk Rodakowski za 
„Portret generała Dembińskiego”, w 1873 r. w Wiedniu uhonoro
wani zostali architekci: Piotr Frydrych (projekt szpitala Dzieciątka 
Jezus w Warszawie), Leon Krasiński (plan Biblioteki Narodowej) 
i Leandro Marconi (projekty domów mieszkalnych).

Sukcesem okazała się wystawa w Paryżu w 1925 r. Polski 
pawilon (pierwszy raz mogliśmy wystąpić w barwach swojego 

kraju) zbudowany został w modnym stylu art deco, a polscy artyści otrzy
mali tu wiele nagród. Uhonorowani zostali m.in.: Zofia Stryjeńska, która 
pokazała wówczas kompozycje „Pory Roku” (jej mąż Karol zaprojektował 
wyposażenie pawilonu), Jan Szczepkowski (wystawiono zaprojektowaną 
przez niego „Kapliczkę Bożego Narodzenia") czy Tadeusz Gronowski (autor 
awangardowych plakatów).

Po drugiej wojnie światowej Polski udział w wystawach światowych 
był niemożliwy ze względów politycznych, ominęliśmy więc wystawy 
w Brukseli (1958 r.), Montrealu (1967 r.) i Osace (1970 r.). Po raz pierwszy 
Polska wzięła symboliczny udział w 1992 r. w wystawie w Sewilli, trochę 
lepiej zaznaczyliśmy swą obecność w koreańskim Taejon w 1993 r. 
Większą ekspozycję przygotowano w 1998 r. w Lizbonie. Pierwszy 
specjalnie zaprojektowany i wybudowany polski pawilon pojawił się na 

wystawie w 2000 r. w Hanowerze; Polski Dzień Narodowy 
odniósł tam duży sukces. Podobnie było na ostatniej wystawie 
w Aichi, gdzie polski pawilon (zaprojektowany przez Krzysztofa 
Ingardena i Jacka Ewy) budził również wielkie zainteresowanie. 
Trudno wyobrazić sobie brak polskich ekspozycji na przyszłych 
wystawach światowych; udział w nich stal się składnikiem naro
dowego marketingu.

Bogatą treść publikacji uzupełniają obszerne przypisy i biblio
grafia (z wydzielonymi pozycjami w języku polskim) oraz indeks 
nazwisk. Oglądając liczne zdjęcia pawilonów handlowych, może
my przekonać się, jak bardzo w ciągu wieków zmieniła się archi
tektura wystawiennicza i podejście do ekspozycji dzieł sztuki.
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Działalność Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa 
Kulturowego poza Granicami Kraju 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" 
w 2008 r.

Ośrodek ds. Polskiego Dzie
dzictwa Kulturowego poza 
Granicami Kraju Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska" w 2008 r., 
jednym z 16 lat działalności, 
prowadził prace konserwa
torskie, konserwatorsko-rekon- 
strukcyjne, wykonywał eksper
tyzy obiektów zabytkowych oraz 
dofinansowywał prace prowa
dzone przez parafie w zakresie 
architektury i zabytków rucho
mych. Działania takie prowa
dzone byty na terenie Białorusi, 
Francji, Litwy, Rosji i Ukrainy, 
w 25 miejscowościach, przy 69 
zabytkach; wykonano też dwie 
kopie zaginionych zabytkowych 
obrazów. Ponadto na obszarach 
dawnego powiatu kopyczynie- 
ckiego i diecezji łuckiej dofi
nansowywano inwentaryzację 
zabytków sakralnych i sepul
kralnych, realizowaną przez 
Kota Naukowe Studentów 
Historii Sztuki Uniwersytetu Ja
giellońskiego i Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyń
skiego w Warszawie.

Programowa Ośrodka, zaleca
jąc poprawki m.in. na podsta
wie medalu popiersia pisarki 
ze zbiorów Muzeum Literatury 
im. A. Mickiewicza i rysunku pro
filu studyjnego pisarki autorstwa 
prof. Wojciecha Kurpika. Model

dziewięćdziesiątych przez pre
zesa Polskiego Klubu Opieka 
w Nadwornej - Piotra Lewickie
go. Od 2003 r., w którym cho
roba uniemożliwiła mu dalsze 
prowadzenie opieki w innych 
miejscowościach, działalność 

1. Paryż, Cmentarz Pere Lachaise; nagrobek Klementyny z Tańskich Hoffmanowej

2. Bohorodczany, miejscowy cmentarz; pomnik i miejsce spoczynku żołnierzy
II Brygady Legionów, poległych na Pokuciu w 1914-1915 r.

REALIZACJA ZADAŃ 
W RAMACH DOTACJI 
SENATU RP
Prace konserwatorskie i kon- 
serwatorsko-rekonstrukcyjne

Białoruś, Adamowicze - kościół 
par.; konserwacja obrazu Matki 
Boskiej Adamowickiej z ołtarza 
głównego, uchodzącego za 
cudowny i pochodzący z XVII w. 
W czasie prac konserwatorskich 
stwierdzono, że jest to kopia 
obrazu zXVII w., wykonana przez 
malarza Petrusa Szubińskiego 
(1857)(?). Prace wykonały Maria 
i Ingeborga Banasz.

Francja, Paryż - Cmentarz Pere 
Lachaise; konserwacja nagrob
ka Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej, wykonanego 
w 1848 r., połączona z rekon
strukcją głowy i popiersia pisar
ki, zaginionych wiele lat temu. 
Projekt rekonstrukcyjny wykona
ny został na podstawie materia
łu ikonograficznego przez rzeź
biarza Tadeusza Makarewicza, 
a jego oceny dokonała Rada 

zaaprobowano ostatecznie po 
poprawkach i odlane z niego 
popiersie z żeliwa umieszczono 
na rzeźbie wieńczącej pomnik. 
Prace wykonali Marek Koss 
i Janusz Mróz.

Litwa, Wojdaty - kościół par; 
zakończono rozpoczęte w 2007 r. 
prace konserwatorskie instru
mentu organowego z początku 
XX w.; wykonał je organmistrz 
Bernard Termen, Polak z Wilna; 
program i nadzór dr hab. Wiktor 
Lyjak, rzeczoznawca ministra 
KIDN.

Ukraina, Bohorodczany, 
Pasieczna, Sofotwina: kon
serwacja pomników żołnierzy II 
Brygady Legionów, poległych 
na Pokuciu na przełomie lat 
1914-1915 w Bohorodczanach 
i Pasiecznej (ok. 1930 r.); 
w Solotwinie odnowiono krzyż 
wykonany po 1990 r. z rur żela
znych, tablicę pamiątkową 
i ogrodzenie niewielkiego frag
mentu dawnej kwatery legiono
wej, odzyskanej w połowie lat 

tę przejęło Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska".

Ukraina, Brzozdowce - kościół 
par.; zakończono prace konser- 
watorsko-rekonstrukcyjne drew
nianego ołtarza głównego, póź- 
nobarokowego z drugiej potowy 
XVIII w. oraz przygotowano do 
malowania i złocenia (oklejono 
płótnem, zagruntowano trzykrot
nie gruntem klejowo-kredowym, 
całość powierzchni po wyschnię
ciu oszlifowano, wyrównując 
powierzchnie zagruntowane); 
prace rekonstrukcyjne wyko
nali: Stefan Adamski ze Lwowa 
i Józef Steciński z Jarosławia; 
przygotowanie do malowa
nia Magdalena Wilczyńska 
z Warszawy. Koloryt ołtarza 
został zatwierdzony przez Radę 
Programową Ośrodka.

Ukraina, Chodorów - kościół 
par.; konserwacja obrazu św. 
Tekli, koniec XVIII w., malowidło 
na płótnie, z obrazkami z życia 
świętej i rzeźby Chrystusa 
Ukrzyżowanego, drewnianej, 

XVIII w. Oba zabytki uratowa
ne i przechowywane przez 
wiernych z narażeniem życia. 
Prace wykonali: Józef Steciński, 
Alicja Pajorska-Mazurek, Wiktor 
Steciński.

Ukraina, Czerniowce - pol
ski kościół par. (Archidiecezja 
Lwowska); konserwacja dwóch 
obrazów, malowidła na płótnie: 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
XVII w. (?), prawdopodobnie 
kopia malarstwa włoskiego 
i Chrztu Chrystusa w Jordanie,
XVIII w. Prace wykonały Maria 
i Ingeborga Banasz.

Ukraina, Kopyczyńce - koś
ciół par.; I etap prac konserwa
torskich przy stiukowym ołta
rzu głównym, potowa XIX w. 
Prace wykonali: Marek Jezio
rowski, Krzysztof Jurków, 
Bartosz Markowski, Małgorzata 
Rajewska i Aleksandra Tro- 
chimowicz pod kierunkiem dr. 
Janusza Smaży.

Ukraina, Lwów - Cmentarz 
Łyczakowski; konserwacja ro
dzinnego grobowca Makarewi
czów, zbudowanego po 1916 r.; 
spoczywa w nim m.in. Juliusz 
Makarewicz (1872-1955) - wy
bitny profesor prawa i głów
ny twórca Polskiego Kodeksu 
Karnego z 1932 r., rektor 
Uniwersytetu im. Króla Jana 
Kazimierza we Lwowie, sena
tor Drugiej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Prace wykonał polsko- 
-ukraiński zespól konserwator
ski: Krzysztof Jurków i Bartosz 
Markowski z Warszawy oraz 
Taras Beniakh i Sergiej Jakunin 
ze Lwowa, pod nadzorem dr. 
Janusza Smaży.

Ukraina, Lwów - Katedra 
Lwowska; konserwacja obrazu 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
- olej na desce (byt uznawa
ny za malowidło na płótnie), 
w sukience srebrnej pozłacanej; 
po zdjęciu przemalówek okazał 
się dziełem cechowego mala
rza Józefa Jaźwińskiego, mai. 
w 1804 r.; obraz byt odnawiany 
w 1911 r. i wówczas gruntownie
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Ukraina, Lwów - Katedra 
Lwowska; wykonano w kraju

przemalowany; blachy srebrne, 
pozłacane wykonano w 1690 r. 
(odkryto napis), a nie jak przyj
mowano w XVIII. w.; metalowa 
sukienka okazała się wysokiej 
klasy dziełem polskiego zlot- 
nictwa. Prace wykonały Maria 
i Ingeborga Banasz.

Ukraina, Lwów - Katedra 
Lwowska; konserwacja w prez
biterium okna witrażowego 
„Śluby Jana Kazimierza”; witraż 
ten miał m.in. otwory od kul kara
binowych jeszcze z walk 1918 r. 
- zaklejone skórą i niezaklejone 
z ostatniej wojny. Prace wykonali 
Ewelina i Robert Kędzielewscy 
przy konsultacji Krystyny Ko
kocińskiej z Warszawy. Jest to 
czwarte okno witrażowe konser
wowane ze środków Senatu RP 
i MKiDN.

Ukraina, Pnikut - kościół par.; 
zakończono II etap konserwa
cji drewnianej rzeźby Chrystu
sa Ukrzyżowanego, XVIII w., 
z dawnego ołtarza głównego; 
prace wykonał Józef Steciński 
oraz konserwację obrazu św. 
Mikołaja, olej na płótnie, pierw
sza potowa XVIII w. (?), przy
wracając do kultu odnalezioną 
pamiątkę. Prace wykonali: Józef 
Steciński, Krystyna Stecińska, 
Wiktor Steciński i Karol No
wosielski.

Ukraina, Rudki - kościół par.; 
przeprowadzono trucie szkod
ników drewna w ołtarzu głów
nym, druga połowa XIX w. Prace 
wykonali: Józef Steciński, Mar
cin Steciński, Wiktor Steciński 
i Karol Nowosielski.

Ekspertyzy, rozpoznania

Białoruś, Wotpa - kościół par.;

3. Brzozdowce, kościół 
parafialny; ołtarz 
główny po pracach 
konserwatorsko- 
-rekonstrukcyjnych

4. Chodorów, 
kościół parafialny; 
rzeźba Chrystusa 
Ukrzyżowanego
z dawnego ołtarza 
głównego

5. Lwów, katedra 
obrządku łacińskiego; 
witraż „Śluby Jana 
Kazimierza” po 
konserwacji, kwatera 
z głowami pary 
królewskiej

golnie szczelności dachów 
nad kopułami kaplic, w których 
w ubiegłych latach, z fundu
szy Senatu RP i MKiDN, kon
serwowano i rekonstruowa
no malowidła ścienne, przy
pisywane Józefowi Prechtlowi 
(Prachtl), zwanemu „Trynitarzem 
z Brachitowa”. Rozpoznanie 
wykonał Kazimierz Patejuk.

Ukraina, Hussaków - kościół 
par., 1719-1724 i 1777-1780, 
remont 1881 r.; dziś filialny, par. 
Niżyniec; ekspertyza przyczyn 
spękania ścian i tuku tęczowego 
oraz kierunki i propozycje prac 
ratowniczych, wykonana przez 
inż. Mieczysława Daniuna. Na 

wykonanego przez proboszcza 
odwodnienia fundamentów koś
cioła; wykonał dr inż. Ryszard 
Jurkiewicz.

Dofinansowania prac konser- 
watorsko-remontowych

Białoruś, Łuczaj - kościół par., 
pojezuicki, przełom XVII i XVIII w.; 
dofinansowano uszczelnienie 
kopuły i dachu nad północną 
nawą oraz częściową renowa
cję kamiennej okładziny cokołu 
kościoła.

Białoruś, Szabunie - drewnia
na kaplica św. Rocha, zbudo
wana w 1797 r., rozbudowa

rekonstrukcję żeliwnego ogro- przeprowadzono rozpoznanie
dzenia, na podstawie nielicz
nych zachowanych elementów, 
do kamiennej kompozycji „Grób 
Chrystusa" przy północnej ele
wacji katedry. Kompozycja 
powstała po 1760 r. z kamien
nych elementów likwidowanego 
cmentarza grzebalnego przy 
katedrze, które zostały wcześ
niej poddane konserwacji. Re
konstrukcję wykonali Marek 
Koss i Janusz Mróz.

Ukraina, Niżankowice - koś
ciół par.; konserwacja fere
tronu (wykonanego zapew
ne przed 1848 r.) z mocno 
zniszczonymi obrazami Trójcy 
Świętej i Michała Archanioła, 
u stóp którego, jako patrona 
Rusi, umieszczono herb nada
ny miastu przez Kazimierza 
Jagiellończyka w 1448 r. Prace 
wykonała Maria Banasz.

konserwatorskie stanu zacho
wania oraz wstępnie określo
no program prac konserwator
skich i ich kosztorys dla ołta
rza głównego, pochodzącego 
z lat 1640-1644; cenny zabytek 
wczesnobarokowy snycerskich 
warsztatów krakowsko-mato- 
polskich, druga i trzecia ćwierć 
XVII w. Rozpoznanie przeprowa
dzili: Izabela Malczewska i Józef 
Steciński.

Litwa, Butrymańce - kościół 
par.; ekspertyza stanu zacho
wania instrumentu organowego 
(XIX w.); wykonał dr hab. Wiktor 
Lyjak, rzeczoznawca ministra 
KiDN.

Ukraina, Hotoby - kościół par., 
1700-1718, 1783 r.; rozpozna
nie stanu zachowania kościoła 
w Holobach na Wołyniu, szcze- 

sklepieniach i ścianach znajdują 
się malowidła z lat 1777-1780, 
łączone z nazwiskiem Tomasza 
Gertnera, ucznia Stanisława 
Stroińskiego. Malowidła zosta
ły dwa lata temu zabezpieczo
ne przez Józefa Stecińskiego; 
wymagają pilnie prac konser
watorskich.

Ukraina, Mosty Wielkie - koś
ciół par., 1837 r.; ekspertyza 
statyczno-konstrukcyjna stanu 
zachowania, dość gruntow
nie przebudowanego kościoła 
w Mostach Wielkich oraz możli
wości jego odbudowy; wykonał 
dr inż. Ryszard Jurkiewicz.

Ukraina, Niżankowice - koś
ciół par., 1448-1451; odbu
dowy, remonty: przed 1646 r., 
przed 1730, 1861, po 1915 r., 
1992-1994; opinia dotycząca 

na w 1860 r. i remontowana 
w 1920 r„ należąca do par. rzym. 
-kat. św. Antoniego w Mińsku; 
zakup materiałów budowla
nych na wymianę zniszczonych 
elementów podwalin, ścian 
i dachu. Remont przewidziano 
w 2009 r.

Rosja, Tobolsk - kościół par. 
polskich zesłańców; sfinanso
wano konserwację i częściową 
rekonstrukcję figury „Serce Pana 
Jezusa”, porcelana, przełom XIX 
i XX w., uszkodzoną w kilku miej
scach w czasie usuwania wypo
sażenia z kościoła, a uratowa
ną przez parafian i stanowiącą 
cenną relikwię dla wiernych.

Ukraina, Kołomyja - kościół 
par.; dofinansowano prowadzo
ną przez Wspólnotę Parafialną 
rekonstrukcję ołtarza glówne-
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6. Niżankowice, kościół parafialny; obraz Michała Archanioła z herbem miasta 
nadanym przez Kazimierza Jagiellończyka w 1448 r.

7. Lwów, ołtarz główny w katedrze - kompozycja architektoniczna z blach srebrnych, 
złożona z siedmiu kolumn symbolizujących Dom Mądrości, w centrum obraz Józefa 
Szolc-Wolfowicza, „Matka Boska Łaskawa”, zwana Domagaliczowską, 1598 r.

8. Konstantynów, kościół parafialny; obraz Jana Gruszczyńskiego „Matka Boska 
Ostrobramska”

(zdjęcia: 1 - Janusz Mróz, 2 - Marek Koss, 3 - Magdalena Wilczyńska, 
4 - Józef Steciński, 5 - Robert Kędzielewski, 6 - Maria Banasz, 

7 - Jan Wilkojć, 8 - Jan Gruszczyński)

go, zniszczonego z premedyta
cją w 1991 r., na dwa tygodnie 
przed przekazaniem świątyni 
Kościołowi Katolickiemu. Jest 
to ołtarz okazałych rozmia
rów, wykonany przez jezuitę br. 
Stanisława Dydka w latach 1896- 
-1897, nawiązujący do tradycji 
renesansowych ołtarzy z końca 
XVI po pierwszą tercję XVII w., 
o bogatej póżnorenesansowej 
i wczesnobarokowej ornamen
tyce snycerskiej, którą próbo
wano wskrzesić pod koniec 
XIX w. Projekt ołtarza wykonał 
społecznie inż. arch. Jarosław 
Skrzypczyk z Warszawy, rekon
strukcję wykonał stolarz-snycerz 
Stefan Adamski ze Lwowa.

Ukraina, Różyn - kościół par. 
ufundowany w 1813 r. przez 
Emilię z Potockich Kalinowską; 
dofinansowano wykonanie 
w Polsce drewnianych drzwi 
wejściowych, obitych blachą 
(Stanisław Stopyra z Grodziska 
Górnego).

Ukraina, Rudki - kościół par., 
barokowy, początek XVIII w., 
z Mauzoleum Fredrów; dofinan
sowano wykonanie betonowych 
krawężników i założenie ich 
wokół opaski izolacyjnej. Prace 
przy osuszaniu fundamentów 
i ścian kościoła prowadzone 

byty w 2007 r. pod nadzorem 
inż. dr. Ryszarda Jurkiewicza, 
zgodnie z jego projektem.

Prace inwentaryzacyjne
- dofinansowanie

Ukraina, powiat kopyczyniecki; 
prace prowadzone przez Koto 
Naukowe Historyków Sztuki 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego objęty 29 cmen
tarzy. Sporządzone karty inwen
taryzacyjne każdego odnalezio
nego nagrobka pozwalają na 
zachowanie dla pamięci naro
dowej polskich nazwisk i poda
nych o nich informacji, a nie
kiedy też nazwisk wykonawców 
nagrobków. Niestety, polskie 
cmentarze za wschodnią grani
cą ulegają stałemu niszczeniu. 
Prace inwentaryzacyjne prowa
dzone są od 1998 r., a uzyskane 
materiały w miarę możliwości 
finansowych są publikowane. 
Dotychczas w ramach serii 
wydawniczej Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska" - „Zabytki 
Kultury Polskiej poza Granicami 
Kraju” ukazały się dwa zeszy
ty (seria C, z. 1, 2) o polskich 
cmentarzach na terenie daw
nych powiatów borszczowskie- 
go i czortkowskiego; w przygo
towaniu zeszyt trzeci - Cmentarz 
katolicki w Buczaczu.

Ukraina, Wotyń; prace inwen
taryzacyjne zbiorów malarstwa, 
grafiki i starodruków Muzeum 
Diecezjalnego w Lucku wyko
nane zostały przez Kolo 
Naukowe Historyków Sztuki - 
Sekcję Inwentaryzacji Zabytków 
na Wschodzie - Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, jako przygoto
wanie do przyszłej publikacji.

REALIZACJA ZADAŃ 
W RAMACH DOTACJI 
MINISTERSTWA
KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

Prace konserwatorskie
Francja, Paryż - Biblioteka 
Polska; konserwacja kolekcji 36 
rzeźb artystów polskich i zagra
nicznych o tematyce polonijnej 
z XIX w. do 1939 r. Prace wyko
nał zespół: Krzysztof Jurków, 
Bartosz Markowski i Aleksandra 
Trochimowicz, pod kierunkiem 
dr. Janusza Smaży (konserwacja 
rzeźby - głowa Chopina, autor 
N. Verite, została wykonana „spo
łecznie" przez konserwatorów).

Ukraina, Lwów - Katedra 
Lwowska; zakończenie II etapu 
prac konserwatorskich przy 
ołtarzu głównym; zbudowa
ny w latach 1765-1771, z ini
cjatywy arcybiskupa Wacława 
Hieronima Sierakowskiego, 
zrealizowany przez polskich 
artystów m.in. wg projektu 
Macieja Polejowskiego i Jana 
Obrockiego, pokryty złocenia
mi i polichromią przez Józefa 
Lukasiewicza i Macieja Millera. 
Prace wykonywał w latach 2007- 
-2008, pod kierunkiem kons. 
Jana Wilkojcia z Krakowa, zes
pól konserwatorów w składzie: 

Oliwia Buchwald-Zięcina, Ewa 
Nowak, dr Ewa Wilkojć, Elżbieta 
Zygier, Maciej Baran, Tadeusz 
Galant - wszyscy z Krakowa 
oraz pracownicy pomocniczy: 
Oleh Skoropadskyy, Vsevolod 
Tomashevskyy, Andrzej Ciróg, 
Aleksy Łoziński - wszyscy 
ze Lwowa.

REALIZACJA ZADANIA
Z FUNDUSZU 
STOWARZYSZENIA 
„WSPÓLNOTA POLSKA”, 
PRZYZNANYCH PRZEZ 
ZARZĄD KRAJOWY NA 
WNIOSEK PROF. ANDRZEJA 
STELMACHOWSKIEGO

Białoruś; Konstantynów - par. 
polska; wykonanie kopii obrazów 
Matki Boskiej Ostrobramskiej 
i św. Jerzego, skradzionych 
z ołtarzy bocznych. Obrazy 
namalował art. mai. Jan 
Gruszczyński z Warszawy.

Przy Ośrodku działa Rada 
Programowa w składzie: prof, 
dr hab. Zygmunt Świechowski 

przewodniczący, prof, dr 
hab. Ryszard Brykowski, dr 
Wojciech Fijałkowski, dr inż. 
Ryszard Jurkiewicz, prof, dr 
hab. Wojciech Kurpik, dr inż. 
arch. Jeremi Królikowski, prof, 
dr hab. Grażyna Korpal, dr inż. 
arch. Robert Kunkel, mgr kons. 
Izabela Malczewska, dr Jerzy 
Petrus, dr Michał Woźniak, mgr 
inż. Róża Król - sekretarz. Rada 
co roku opiniuje i ocenia progra
my działalności Ośrodka oraz 
ich wykonanie, konsultuje też 
programy trudniejszych prac.

Ryszard Brykowski 
Róża Król
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Społeczne ratowanie 
zabytków polskich za granicą

Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami w swojej powojen

nej działalności pierwsze próby 
ratowania zabytków polskich na 
Kresach Wschodnich podjęto 
dwadzieścia lat temu w formie 
młodzieżowych obozów konser
watorskich w Żółkwi we współ
pracy z Ukraińskim Towarzys
twem Ochrony Zabytków, Historii 
i Kultury. Niezmordowanym ini
cjatorem i opiekunem prac byt dr 
Janusz Smaza, wtedy wiceprze
wodniczący Społecznej Komisji 
Opieki nad Zabytkami Sztuki 
Cerkiewnej TOnZ. Inną formą 
udziału TOnZ w trosce o polskie 
zabytki były organizowane od 
1992 r. przez pięć lat pod kierun
kiem dr. Tadeusza Rudkowskiego 
kursy dla miłośników polskich 
zabytków i pamiątek historycz
nych, w których w tym okresie 
wzięło udział ponad 200 osób 
z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. 
Poza tym wybitni specjaliści 
z Towarzystwa podejmowali się 
prac inwentaryzatorskich i do
kumentacyjnych, a także kon
serwatorskich we współpracy 
z polskimi instytucjami, takimi jak 
np. Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska" i przede 
wszystkim Ministerstwo Kultury, 
które w większości prace te fi
nansowało.

Udział TOnZ w działaniach 
konserwatorskich za granicą 
wyraźnie zwiększył się w ostat
nich latach, zwłaszcza od cza
su, kiedy powstał w tym zakresie 
ministerialny program opera
cyjny pod nazwą „Dziedzictwo 
kulturowe” i Towarzystwo mogło 
składać oferty w konkursach na 
te prace.

Zanim jednak zaistniały ta
kie możliwości, staraniem TOnZ 
w latach 2004-2006, po części 
ze środków z 1% od podatków, 
zrealizowana została konser
wacja pomnika nagrobnego ro
dziny Herbertów na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 
9, 2008) oraz restauracja skle
pień w kaplicach Trójcy Świętej 
i Matki Boskiej w kolegiacie 
w Żółkwi. W pracach tych, pro
wadzonych pod kierunkiem dr. 
J. Smaży społecznie brali liczny 
udział studenci warszawskiej

krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych.

W 2007 r. dzięki środkom 
ministerialnym kontynuowa
ne byty prace w kolegiacie św. 
Wawrzyńca w Żółkwi (restaura
cja sklepienia w nawie głównej, 
część wschodnia i zachodnia) 
oraz restauracja i rekonstrukcja 
dekoracji rzeźbiarskich nagrob
ka Marka Sobieskiego (brata 
króla) z XVII-XVIII w. w dawnym 
kościele dominikańskim, obec
nie cerkwi greckokatolickiej 
także w Żółkwi. Oprócz tego 
wykonana została dokumenta
cja i profilaktyczna konserwacja 
fragmentów nagrobków rodziny 
Sieniawskich z XVI-XVIII w. w ka
plicy zamkowej w Brzeżanach 
na Ukrainie.

W 2008 r. udało się dokonać 
restauracji pięciu nagrobków 
na Cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie, kontynuować re
staurację sklepień prezbiterium 
w kolegiacie św. Wawrzyńca 
w Żółkwi, zdokumentować ko
lejne zachowane fragmenty na
grobków Sieniawskich w maga
zynach Lwowskiej Galerii Sztuki 
w Olesku i podjąć prace zabez
pieczające przy pomniku Jana 
Kilińskiego w Parku Stryjskim 
we Lwowie.

Po raz pierwszy TOnZ pod
jęto się prac konserwatorskich 
i restauratorskich nie na Kresach 
Wschodnich, a w Szwajcarii, 
gdzie przywrócona została 
świetność polskim pamiątkom 
w Rapperswilu, to jest nagrob
kowi założycieli tamtejszego 
Muzeum Polskiego (W. i K. 
Platerowie i H. Bukowski) oraz 
Kolumnie Barskiej.

W 2009 r. TOnZ podjęto się 
konserwacji siedmiu nagrobków 
na Cmentarzu Łyczakowskim 
(w tym wielkiej urody pomnika 
Artura Grottgera). Są to prace 
prowadzone wspólnie przez pol
skich i ukraińskich specjalistów 
konserwacji kamienia w ramach 
międzynarodowego projektu 
obejmującego także nagrobki 
ukraińskie, ormiańskie, niemie
ckie i węgierskie, dzięki czemu 
możliwe jest ratowanie śla
dów wielokulturowości dawne
go Lwowa.

Ponadto dokończona została 
konserwacja i restauracja 12- 

metrowego pomnika Kilińskiego, 
a także kontynuowane byty pra
ce nad przywróceniem pierwot
nego wystroju wnętrza w tak 
ważnej dla historii Polski kole
giacie w Żółkwi. W tym roku byty 
to prace przy sklepieniu (tynki, 
sztukateria, kamieniarka - zło
cone i polichromowane) oraz 
przy ściankach (marmoryzacje) 
potężnej kopuły świątyni. Po 
raz dziewiętnasty wzięły w tym 
udział grupy studentów pol
skich uczelni konserwatorskich 
w formie praktyk zawodowych, 
prowadzonych pod kierunkiem 
dr. Janusza Smaży, wytrawnego 
konserwatora i restauratora dzieł 
sztuki, członka TOnZ.

Dla uczczenia Roku Juliusza 
Słowackiego Towarzystwo pod
jęło się restauracji dziewiętna
stowiecznych nagrobków zwią-

niany ołtarz - zwany „Kapliczką 
Bożego Narodzenia”, dzie
ło polskiego rzeźbiarza Jana 
Szczepkowskiego; jego historia 
znana jest czytelnikom z arty
kułu Katarzyny Chrudzimskiej- 
-Uhery w nr. 8, 2009 „Spotkań 
z Zabytkami”. Bardzo zły stan 
zachowania całego obiektu 
sprawił, że zatracone byty jego 
wartości artystyczne. Wielo
miesięczna praca nad ich od
zyskaniem, po mistrzowsku wy
konana przez znakomitego pol
skiego konserwatora drewna 
Andrzeja Kazberuka, pozwoliła 
zajaśnieć dziełu pierwotnym bla
skiem i przyniosła wiele radości 
i satysfakcji nie tylko polskim ini
cjatorom i wykonawcom, ale też 
miejscowej Polonii.

Potrzeby w zakresie rato
wania polskiego dziedzictwa, 

„Kapliczka Bożego Narodzenia” 
w Dourges po konserwacji

(fot. Mariusz Koszuta)

zanych z rodziną Wieszcza, 
znajdujących się na Cmentarzu 
Rossa w Wilnie (nagrobek 
Euzebiusza Słowackiego - ojca 
poety i nagrobek Augusta Becu 
- ojczyma) oraz na cmentarzu 
Tunickim w Krzemieńcu (nagro
bek matki, Salomei Becu).

We Francji, w miejscowości 
Dourges (departament Nord- 
-Pas-de-Calais) w roku bieżącym 
został wspaniale odrestaurowa
ny, rzec można przywrócony do 
stanu dawnej świetności, drew

w czym w miarę swoich moż
liwości uczestniczy nasze To
warzystwo, a co nie byłoby 
możliwe bez zaangażowania, 
i merytorycznego, i finansowe
go Ministerstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, w tym 
przede wszystkim Departa
mentu Dziedzictwa Kulturowego 
z jego dyrektorem, Jackiem Mi
lerem na czele, są ogromne. 
Cieszy jednak każdy uratowany 
ślad polskiej historii i kunsztu 
polskich artystów, w czym tak 
istotną rolę odgrywają wybitne 
umiejętności i pełna oddania 
praca polskich konserwatorów.

Ewa Siurawska
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Pomnik nagrobny Ignacego Domeyki
I gnacy Domeyko (1802-1889), 
I pseudonim Żegota, urodził 
się w ziemiańskiej rodzinie 
Domeyków herbu Dangiel 
w Niedźwiadce koto Nieświeża. 
Już w dzieciństwie interesował 
się mineralogią, matematyką 
i fizyką, które studiował w latach 
1816-1822 na Uniwersytecie 
Wileńskim. Podczas studiów 
został przyjęty do Towarzystwa 
Filomatów. Osadzony za udział 
w tej organizacji w klasztorze 
bazylianów w Wilnie, dzięki 
poparciu stryjów uniknął zesła
nia. Skazano go na odsunięcie 
od służby cesarskiej i dozór 

przez 16 lat byt jego rektorem. 
Zainicjował tworzenie kolekcji 
minerałów, interesował się też 
etnografią i socjologią, m.in. 
badał życie Indian Araukanów. 
Pozostawił po sobie bogaty 
dorobek naukowy, wyniki prac 
publikował w pismach spe
cjalistycznych. Chociaż nie 
wrócił już na stałe do Polski 
(w 1884 r. odwiedził mieszka
jącą na Litwie córkę; przejeż
dżał wtedy m.in. przez Kraków 
i Warszawę), aktywnie uczest
niczył w pracach Krakowskiego 
Towarzystwa Naukowego 
i Akademii Umiejętności. Po

1.2. Pomnik nagrobny Ignacego 
Domeyki przed (1) i po konserwacji (2) 
3. Popiersie po konserwacji

policyjny. Po upadku powsta
nia listopadowego, w którym 
brat udział jako adiutant jed
nego z pułków Dezyderego 
Chłapowskiego, przebywał 
na emigracji - w Niemczech 
i Francji. Zajęty polityką, nie 
zapomniał o swoich zaintere
sowaniach i wykształceniu: 
we Freibergu zwiedzał kopalnie 
srebra i Akademię Górniczą, 
w 1837 r. skończył studia 
górnicze w Paryżu i w Alzacji 
poszukiwał złóż rudy. Wreszcie 
w 1838 r. trafił do Chile na 
zaproszenie pełnomocnika 
chilijskiego rządu, aby objąć 
stanowisko profesora minera
logii w Coquimbo.

W Chile spędził pół wieku. 
Stworzył tu podstawy eksplo
atacji bogactw naturalnych, 
dając ubogiemu krajowi szan
se na wzbogacenie się, założył 
sieć stacji meteorologicznych 
oraz nowoczesny uniwersytet 
na wzór Uniwersytetu Wileń
skiego i uczelni niemieckich; 

(zdjęcia: Janusz Smaza)

śmierci Domeyki ogłoszono 
w Chile żałobę narodową. 
Jego nazwiskiem nazwano 
planetoidę, miasto i pasmo 
górskie, a także jeden z mine
rałów (arsenek miedzi - 
domeykit). Instytut Inżynierski 
Uniwersytetu w Santiago de 
Chile postanowił wznieść jego 
pomnik w mieście.

Początkowo Domeyko 
pochowany został w grobow
cu rodzinnym na Cmentarzu 
Generalnym w Santiago de 
Chile, wybudowanym dla zmar
łego wcześniej syna. W 1902 r. 
- trzy lata po śmierci (w stule
cie urodzin) - szczątki Domeyki 
i jego żony przeniesiono uro
czyście do obecnego grobow
ca. Pomnik nagrobny wyko
nał prawdopodobnie Carlos 

Gorsi w miejscowym warszta
cie kamieniarskim w 1902 r. 
Prawdopodobnie, ponieważ 
na nagrobku brakuje podpisu 
wykonawcy, ale nazwisko i imię 
rzeźbiarza Carlos Corsi poja
wia się na sąsiednim, wykona
nym podobnie i z tego samego 
surowca pomniku przyjaciela 
Domeyki - Andreasa Bello.

Obelisk Domeyki - to 
przykład dziewiętnastowiecz
nych rozpowszechnionych 
w Europie pomników nagrob
nych, nawiązujących do anty- 
cznychsymboli. Charakteryzuje 
go klasyczna kompozycja: 
solidna podstawa, rozbudo
wany trzon, kolumna z głowi
cą z liśćmi akantu i popiersie 
ozdobione rozetkami, opas
kami, koniczynkami, stylizo
wanymi dzwonami. Pomnik 
ma 6,6 m wysokości, pod nim 
znajduje się krypta grobowa. 
Wykonane z białego marmu
ru popiersie przedstawia star
szego mężczyznę w surducie 
i koszuli ze stójką związaną 
wstążką. Podstawę pomnika 
stanowi fundament murowa
ny, stopnie zrobione zostały 
z jasnego granitu i ciemnego 
gabra o powierzchniach pole
rowanych i obrobionych dłu
tami, trzon z ciemnego gabra, 
a kolumna z bazą z ciemne
go granitu. W rozbudowanym 
trzonie wyraźnie wydzielona 
została część dolna, stano
wiąca cokół. Kryptę przykrywa 
lastrykowa płyta z uchwytami. 
Całość ozdabiają wypuktorzeź- 
bione tarcze herbowe przed
stawiające herb Domeyków 
Dangiel (wydłużony globus 
z wciętymi południkami i wypu
kłym pasem równikowym, 
ozdobiony hełmem z pióropu
szem), godło Rzeczypospolitej 
z Ortem i Pogonią oraz godło 
Chile (pięcioramienna gwiazda 
zwieńczona klejnotem w kształ
cie pióropusza, z lewej - jeleń 
z koroną, z prawej - kondor 
z koroną).

Od czasu budowy pomnik 
nie byt odnawiany, dokuwano 
tylko nowe inskrypcje, wykona
no też nową płytę, zamykającą 
wejście do krypty. Szczeliny 
i ubytki w bazie kolumny uzu
pełniano zaprawami cemen- 
towo-piaskowymi i cementem, 

w spękanej bazie umieszczono 
też trzpień. Pomnik narażony 
byt na opady atmosferyczne 
i zanieczyszczenia charakte
rystyczne dla dużej aglomera
cji miejskiej. Zagrożeniem byt 
też duży ruch komunikacyjny 
w pobliżu cmentarza. W ostat
nich latach aleję wokół pomni
ka pokryto szarą kostką beto
nową Bauma, co spowodowa
ło obniżenie terenu; powstałą 
szczelinę między tynkiem pod
stawy a poziomem alei wypeł
niono zaprawą cementowo- 
-piaskową. Niestaranny sposób 
wykonania tej zaprawy spowo
dował spękania i ubytki, w spę
kaniach urosły samosiejki, na 
pomniku pojawiły się przebar
wienia. Na tablicach z inskryp
cjami też wystąpiły ubytki, baza 
kolumny uległa rozfragmento- 
waniu, a powierzchnia popier
sia w wyniku rozpuszczania się 
i wymywania mniej odpornych 
składników marmuru utraciła 
gładkość, co sprzyjało powsta
waniu zacieków.

Stanem nagrobka Do
meyki zainteresowało się Sto
warzyszenie „Wspólnota Pol
ska” i w 2006 r. dr Janusz Smaza 
opracował dokumentację kon
serwatorską oraz podjął się 
prac przy pomniku, które 
sfinansowane zostały z fun
duszy programu operacyj
nego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
„Dziedzictwo kulturowe’’. Pra
ce rozpoczęto od usunię
cia nawarstwień i zaplamień 
z elementów marmurowych 
i granitowych, a także znisz
czonych części zapraw 
mineralnych w podmurówce 
pomnika. Następnie doko
nano dezynfekcji podłoża 
w miejscach największego 
zawilgocenia - sprzyjającego 
rozwojowi mikroorganizmów. 
Oczyszczone zostały spęka
nia w bazie i trzonie kolum
ny, sklejono je i wypełniono 
kitami. Uzupełniono ubytki 
w elementach granitowych. 
Scalono kolorystycznie napisy 
i pomalowano je białą farbą 
olejną, uczytelnienia dekora
cji ornamentalnych dokonano 
za pomocą farb akrylowych. 
Elementy kamienne zaimpre
gnowano, na powierzchnie

38 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2009



ROZMAITOŚCI

granitowe nałożono wosk 
syntetyczny, elementy stalo
we płyty przykrywającej zej
ście do krypty zabezpieczono 
czarną matową farbą olejną. 
Kompozycja pomnika nie ule
gła zmianie.

Po konsultacjach z Mini
sterstwem Kultury i Dziedzic
twa Narodowego w Polsce, 
Ambasadą RP w Chile i rodzi
ną Domeyków ustalono treść 
i wielkość tabliczki informują
cej o wykonanych pracach. 
Uroczyste odsłonięcie odno
wionego pomnika w obec
ności rodziny Domeyków, 
przedstawicieli Ambasady RP 
w Chile i Zarządu Cmentarza 
Generalnego nastąpiło 12 
kwietnia 2006 r.

Ewa A. Kamińska

Pamięć o malarzu 
Romanie Kochanowskim

Przed dwoma laty obchodzi
liśmy 150. rocznicę urodzin 
Romana Kochanowskiego, 

znakomitego malarza, którego 
życie i twórczość nadal pozo- 
stają w cieniu bardziej znanych 
„polskich monachijczyków", 
takich jak choćby Maksymilian 
i Aleksander Gierymscy czy 
Józef Brandt.

Roman Kochanowski 
urodził się 28 lutego 1857 r. 
w Krakowie, jako syn Antonie
go Kochanowskiego i Honoraty 
z Beniszów. W wieku dwóch 
lat stracił matkę, a jego dal
szym wychowaniem zajął 
się ojciec oraz siostra matki. 
Edukację artystyczną rozpo
czął w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych pod okiem 
Władysława tuszczkiewicza 
i Henryka Grabińskiego. 
Kontynuował ją w Wiedniu 
w Akademii Sztuk Pięknych, 
początkowo u Christiana 
Grieppenkerla, a potem m.in. 
u Edwarda Lichtenfelsa na 
wydziale pejzażowym.

Do Monachium, najbar
dziej znaczącego w tym cza
sie ośrodka sztuki w Europie 
Środkowej i Wschodniej, arty

sta trafił w 1881 r. W Akademii 
Monachijskiej zapoznał się 
z najnowszymi tendencjami 
w pejzażu europejskim - szko
lą z Barbizon i malarstwem 
impresjonistów. To właśnie 
w Monachium powstawały

1. Roman Kochanowski

wówczas obrazy, w których 
pejzaż byt samodzielnym 
tematem, a sztafaż ogranicza
no do minimum.

Choć umiejętności war
sztatowe Kochanowski zdo
był już w Wiedniu, to dopiero 
studia w Monachium ukształ

towały jego twórczość, która 
przyniosła mu rozgłos zarów
no w kraju, jak i za granicą. 
Inspiracje do swoich obrazów, 
których głównym tematem 
byt pejzaż, czerpał z częstych 
wyjazdów do Polski, skąd przy
woził rysunki, szkice akwarelo
we i oleje. Zazwyczaj wybierał 
motyw drogi, przydrożne wierz
by, szerokie, płaskie pola, wiej
skie chałupy i zagrody („Pejzaż 
zimowy”, 1880 r.). Często 
malował rozlewiska, błotniste 
drogi lub podmokłe łąki, wpro
wadzając zazwyczaj postać 
w ten krajobraz („Roztopy”, 
1890 r.). Początkowo tworzył 
obrazy o dużych rozmiarach, 
w zgaszonych barwach jas
nego brązu, zieleni i szarości. 
Późniejsze obrazy są bardziej 
radosne i świetliste („Pejzaż 
ze stogami”, ok. 1890 r.). Po 
1890 r. malarz skłaniał się ku 
coraz mniejszym formatom. 
Kochanowski nie byt jed
nak jedynie twórcą pejzaży. 
W monochromatycznej palecie 
barw malował również portrety 
(„Portret narzeczonej”, 1884 r., 
„Portret ojca”, ok. 1920 r.), któ
rych nie idealizował ani nie

Spotkanie z książką
UTRACONE DZWONY

Seria publikacji zatytułowanych Straty wojenne... wydawana jest od 
wielu lat przez Departament Dziedzictwa Kulturowego w Minister
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; jest to prezentacja będących 

konsekwencją działań zbrojnych strat dziel sztuki, piśmiennictwa, 
księgozbiorów i wyrobów rzemiosła artystycznego. W serii znajdują 
się też książki poświęcone zabytkowym dzwonom. W 2000 r. ukazał 
się pierwszy tom, opisujący dzwony utracone z terenów powojennych 
województw krakowskiego i rzeszowskiego, w 2006 r. - drugi tom, 
opisujący utracone dzwony z województwa poznańskie
go. W 2008 r. wydana została kolejna publikacja z serii 
Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 
1939-1945 w granicach Polski po 1945 roku, tom III - 
Województwo Śląskie, część I - Diecezja Katowicka wraz 
z częścią Diecezji Częstochowskiej, opracowana przez 
Przemysława Nadolskiego.

We wstępie do publikacji wprowadzenia w tematykę 
dzwonów dokonuje Jerzy Golos, który przedstawia 
ich klasyfikację i charakterystykę, dekorację, materiał 
i technologię wykonania dzwonów, ich zastosowanie 
i rekwizycje. Jerzy Gotos opisuje też wyjątkowość 
polityczno-społeczną Górnego Śląska pod okupacją 
hitlerowską, która miała wpływ na specyficzny sposób 
dokonywania rekwizycji. Z kolei Eugeniusz Paduch ana
lizuje historię Śląska.

Trzon publikacji stanowi katalog; przedstawiono tu 806 dzwonów, 
których grabież lub zniszczenia zostały udokumentowane. Instrumenty 
opisano w kolejności alfabetycznej nazw miejscowości (od Adamowie 
po Żyglin), w których kościołach, kaplicach lub budynkach świeckich 
się znajdowały. Odnotowano dzwony skonfiskowane w ramach rekwi
zycji na cele wojenne, skradzione, zniszczone jako pamiątki kultury 
i religijności Polaków, zaginione celowo lub przypadkowo, zniszczone 
przez wojska niemieckie, zagubione w wyniku ukrycia przed rekwi

zycją. W opisach zamieszczono m.in. nazwę danego 
dzwonu (zazwyczaj było nią imię świętego lub męczen
nika), nazwisko ludwisarza lub nazwę odlewni oraz 
datę odlania, materiał, wysokość, średnicę i wagę, 
zachowane napisy i dekoracje, datę i przyczynę utraty 
dzwonu, numer inwentarzowy, informacje na temat 
zachowanych rysunków projektowych. Inskrypcje znaj
dujące się na dzwonach opublikowano z zachowaniem 
oryginalnej pisowni. Niektóre obiekty przedstawiono na 
zdjęciach archiwalnych.

Na końcu książki zamieszczono polsko-niemiecki 
i niemiecko-polski spis nazw miejscowości, indeks 
ludwisarzy i odlewni oraz indeks nazwisk i bibliografię. 
Wszystkie teksty zostały opublikowane z tłumaczeniem 
na język angielski.
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się specyficzną atmosfe
rą, którą buduje tu pięk
ny starodrzew, harmonijny 
uktad kwater oraz ujed
nolicona forma nagrob
ków. W pierwszym etapie 
prac konserwatorskich 
oczyszczono zawilgoco
ną powierzchnię kamienia. 
Konieczne też byto usu
nięcie powstałych nawar
stwień porostów i mchów. 
W etapie drugim wykona
no nową podstawę pod 
gazon i uzupełniono ubytki 
w powierzchni kamienia,

upiększał. Rzadszym moty
wem w jego twórczości byty 
kwiaty czy martwe natury 
(„Martwa natura z pigwami”, 
1896 r.).

Kochanowski brat udział 
w corocznych międzyna
rodowych wystawach w Pa
łacu Kryształowym w Mo
nachium. Prezentował swoje 
prace również w Wiedniu, 
Berlinie, Dusseldorfie, Lon
dynie, Krakowie, Warsza
wie i Lwowie, zdobywając 

niejednokrotnie najwyższe 
laury.

Pomimo ciągłej tęsknoty 
za krajem i chęci powro
tu do Polski, artysta nigdy 
ostatecznie nie zdecydo
wał się na przeprowadzkę. 
W 1933 r., gdy dosięgły go 
hitlerowskie prześladowa
nia, nie mógł już w Niem
czech sprzedawać obra
zów ani uczestniczyć 
w wystawach. Pomimo to 
malował do samej śmier
ci, pozostawiając jedyne
mu synowi pokaźny zbiór 
swoich dzieł. Zmart 3 sierp
nia 1945 r. Spoczął obok 
zmarłej w 1931 r. żony Marii 
na cmentarzu Waldfriedhof

2. 3. Nagrobek Kochanowskiego 
przed (2) i po konserwacji (3)

4. Płyta inskrypcyjna po konserwacji

(ilustracje: 1 - wg katalogu wystawy 
w Muzeum im. Jacka Malczewskiego 

.Roman Kochanowski (1857-1945) 
w 150. rocznicę urodzin". Radom 

2007, s. 37; 2-4 - Bartosz Markowski, 
Krzysztof Jurków)

w Monachium, gdzie póź
niej pochowano również ich 
syna.

W ubiegłym roku, dzię
ki staraniom Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego oraz Konsu
latu Generalnego w Mo
nachium, przy nagrobku 
Kochanowskich prace kon
serwatorskie przeprowadził 
zespól polskich konserwa
torów w składzie: Bartosz 
Markowski i Krzysztof Jur
ków. Ogólny stan zacho
wania nagrobka nie byt zły, 
ale zdecydowanie odbiegał 
od stanu innych nagrob
ków na cmentarzu Wald
friedhof, charakteryzującym 

a litery inskrypcji wypeł
niono kolorem. Na końcu 
wykonano impregnację 
kamienia oraz prace ogrod
nicze.

Przywrócenie świetnoś
ci nagrobka Romana Ko
chanowskiego pozwoliło 
uchronić od zapomnienia 
jeden z ostatnich śladów 
tego wybitnego Polaka 
w Monachium. W Polsce, 
dzięki niedawnym wysta
wom „Roman Kochanowski 
(1857-1945) w 150. rocz
nicę urodzin" (w Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu), „W mona
chijskiej pracowni Roma
na Kochanowskiego (1857- 
-1945)” (w Muzeum Okrę
gowym w Suwałkach) 
i „Roman Kochanowski. 
Monachijczyk z Krakowa” 
(w Muzeum Historycznym 
Miasta Krakowa), udało się 
już wydobyć z cienia postać 
i dorobek artystyczny tego 
stosunkowo mato znanego 
polskiego monachijczyka.

Karina Chabowska
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Redakcja „Spotkania z Zabytkami''

Nie powiodła się kolejna próba przekona
nia burmistrza i radnych gminy Więcbork 
(woj. kujawsko-pomorskie) do zasadno
ści przeprowadzenia badań georadaro- 
wych na więcborskiej Górze Zamkowej 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 11, 
2007, s. 40). Poprzednia miata miej
sce rok temu. Pomimo wsparcia wnio
skodawcy (miejscowego społecznego 
opiekuna zabytków) osobiście przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
i archeologów władze gminy uznały, że 
„w Polsce jest dosyć zamków i grzeba
nie się w jakichś śmieciach i bezwar
tościowych kamieniach nie ma sensu, 
gdy w gminie są ważniejsze potrzeby". 
Z kuriozalnych stwierdzeń, które padly 
ze strony „ojców miasta", warto jeszcze 
zacytować jedno: „im szybciej teren ten 
zostanie zabudowany, tym lepiej".

Według planu zagospodarowania 
przestrzennego na całym obszarze Góry 
Zamkowej mają powstać budynki miesz
kalne. Pierwsze budowy już się zaczę
ły. Podczas badań wyprzedzających 
odkryto dotychczas pod ziemią niewiel
kie fragmenty skrajnych murów zamku 
i liczne fragmenty ceramiki nowożytnej 
z okresu budowy zamku (1556-1560), 
a także pradziejowej i średniowiecznej 
oraz sumikowo-tątkowe konstrukcje 
drewniane. Wszystko po zadokumen
towaniu zostało zasypane bądź zalane 
betonem.

Według intencji wnioskującego geo- 
radar miałby pomóc m.in. w ogólnej 
inwentaryzacji reliktów murów całego 
obiektu, określenia jego dokładnego 
położenia na wzgórzu i orientacji wzglę
dem stron świata oraz stanowić pomoc 
w planowanym opracowaniu naukowym 
dziejów zamku. Należy tu zaznaczyć, że 
przedmiotem wniosku byty kwoty 10-15 
tys. zł - w zależności od zakresu ewen
tualnych badań.

Władze gminy Więcbork, pomimo 
ładnie brzmiących zapisów w strategii 
rozwoju oraz uchwaleniu gminnego pro
gramu opieki nad zabytkami, w praktycz
nym działaniu od 3 lat konsekwentnie 
kontestują i lekceważą wszystko, co jest 
związane z ochroną dziedzictwa kulturo
wego gminy. Niedawno próbowały nawet 
wybudować pawilony małej gastronomii 
na terenie grodziska - jedynego obiektu 
w gminie wpisanego do rejestru zabyt
ków archeologicznych! Niestety, polityka 
władz państwowych w podejściu do 
zmian w ustawach o ochronie zabytków 
oraz przyrody wyraźnie sprzyja trakto
waniu zabytków jako zła koniecznego 
i jawnemu wręcz wspieraniu lobby inwe
storskiego na wszystkich możliwych 
płaszczyznach. To, co dzieje się obec
nie w Więcborku, jest tego szczególnie 
drastycznym przykładem.

Leszek Skaza 
Więcbork
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Wydawałoby się, że temat wywołany jedną krótką 
(prawda, że nie w pełni prawdziwą) informacją na 
temat pomników z wizerunkiem Jana Gutenberga 
w Polsce, zamieszczoną w „PP" (nr 3, 2009 r.), został 
już wyczerpany. Tymczasem otrzymaliśmy jeszcze 
jeden list w tej sprawie, tym razem od osoby bardzo 
kompetentnej, gdyż będącej potomkiem właściciela 
częstochowskiej kamienicy z Gutenbergiem, zawie
rający sprostowania i uwagi do artykułu, autor
stwa Sebastiana Wróblewskiego, o tym interesują
cym zabytku („Spotkania z Zabytkami", nr 7, 2009, 
ss. 24-25). W liście, podpisanym przez doktora 
Andrzeja Łodzińskiego, wnuka redaktora i właściciela 
„Gońca Częstochowskiego” Franciszka Dionizego 
Wilkoszewskiego, a obecnie spadkobiercę i właści
ciela kamienicy przy Alei Najświętszej Marii Panny 52 
w Częstochowie, czytamy m.in.:

„Po wielu latach od zakończenia drugiej wojny świa
towej można byto wreszcie przystąpić do remontu 
kamienicy, wykonanego bardzo starannie według pro
jektu uprawnionego specjalisty i pod nadzorem kon
serwatora zabytków. Podczas tego remontu nic nie 
«zniknęto» z elementów elewacji budynku, a «pseudo- 
boniowanie» (jak określi! to autor artykułu) nie zostało

dodane, lecz przywrócone, zgodnie z dokumentacją 
fotograficzną z 1905 r. [...] Kute, metalowe barier
ki obydwu balkonów powstały na początku XX w. 
(wcześniej balkony te miały bariery proste i drewnia
ne podłogi). Od podwórka, nad bramą wjazdową, 
znajduje się obecnie, jak niegdyś, orzeł piastow
ski - dużych rozmiarów płaskorzeźba z piaskowca, 
na którą wyrok wydało gestapo, ale którą udało 
się uratować - w czasach PRL-u (aż do roku 1990) 
przechowywana w charakterze depozytu w Muzeum 
Częstochowskim. Płaskorzeźby są autorstwa zna
nego częstochowskiego artysty-rzeźbiarza, malarza 
i pedagoga Władysława Rudlickiego (1876-1949). Do 
postaci Matki Boskiej (wykorzystanej w płaskorzeź
bie ^Alegoria Pracy*) pozowała moja matka Halina 
z Wilkoszewskich Lodzińska, do wizerunku Jezusa 
- mój wujek Jan Wilkoszewski. Gipsowe odlewy obu 
rzeźb oraz popiersia Gutenberga przechowuję do 
dzisiaj. Ich zdjęcia przesyłam w załączeniu.

Z życzeniami dla Redakcji, aby i ona ostała się zwy
cięsko na trudnym rynku poligraficznym".

Andrzej Łodziński
Częstochowa

KLUB PRENUMERATORÓW 
.SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

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

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

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

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

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Biblioteka Naukowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu - Stanisław Zając, Wojciech Sobociński, 
Otwock - miasto z dobrym klimatem, wyd. Urząd Miasta Otwocka, Otwock 2006

Marek Borkowski z Warszawy - Zamki, warownie, bitwy i turnieje rycerskie, pod red. Jerzego 
Smoczyńskiego, wyd. Carta Blanca, Warszawa 2008

Bożenna Jankowska z Warszawy -O zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, pod red. Tadeusza 
Rudkowskiego, wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

Włodzimierz Otulak z Kazimierza Dolnego - Paweł Komorowski, Jarosław Kurkowski, Zamki, 
turnieje, rycerze, Wydawnictwo Hachette Livre Polska, Warszawa 2008

Małgorzata Suwińska z Płocka-Anna Beata Bohdziewicz, Magdalena Stopa, Kapliczki warszawskie, 
wyd. Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2009

PRENUMERATA

W 2010 r. ukaże się 6 podwójnych numerów „Spotkań z Zabytkami” 
w cenie 12 zł każdy.
W wypadku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 
72 zł. Aby zamówić prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji 
Hereditas: Fundacja Hereditas, ul. Makolągwy 21/9, 02-811 Warszawa, konto: 
ING Bank Śląski 36 1050 1038 1000 0090 6992 4562.

Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu, na jaki ma być dostarczana 
przesyłka. Dane te można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: prenumerata 
@spotkania-z-zabytkami.pl. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT pro
simy o podanie danych do jej wystawienia. Wszelkie pytania w sprawie prenu
meraty na 2010 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas (tel. 022 353 83 30, 
e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl). Prenumerata przez RUCH S.A. 
i Pocztę Polską jak wyżej.

SPRZEDAŻ

Aktualne numery miesięcznika w cenie 7 zł są w sprzedaży w kioskach RUCHU, 
KOLPORTERA i punktach sprzedaży INMEDIO, PolPerfect, GARMOND oraz 
w warszawskich 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).
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(zdjęcia: Józef Steciński)

Malowidła Stefana Norblina 
w rezydencji rodziny królewskiej 

w Jodhpur w Indiach
(zob. artykuł na ss. 26-27) HHBF


