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NA OKŁADCE:  

Konstanty Laszczka, 
„Głowa kobiety”, 1903 r., 
terakota (zob. artykuł 
na ss. 56-60).

Od wielu lat żyłem w przekonaniu, że spadkobiercą założonego w 1906 r. w Warszawie 
i działającego do września 1939 r., a w warunkach konspiracji niemal do końca 
drugiej wojny światowej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości (TOnZP) jest 

jego „późne dziecko” – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (TOnZ), powstałe w 1974 r., 
w latach politycznej odwilży schyłku epoki „wczesnego Gierka”. O takim rodowodzie mówi 
też statut TOnZ-u: „Towarzystwo jest kontynuatorem tradycji i dorobku Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości założonego 27 czerwca 1906 roku” (por. Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami dziś, [w:] Stulecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
1906-2006, wydawca: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami [bez miejsca i roku wydania], 
s. 11). W takim  mniemaniu utwierdziłem się jeszcze uczestnicząc w 2006 r. w obchodach 
Jubileuszu Stulecia TOnZP-u („Spotkania z Zabytkami” były patronem medialnym tych 
obchodów, a związane z jubileuszem artykuły publikowane były w kolejnych numerach 
pisma od numeru kwietniowego z 2006 r. poczynając, na kwietniowym z 2007 r. kończąc, 
z wyłączeniem tematycznego numeru 11, 2006).

Teraz przyjdzie mi chyba zmienić zdanie, bo oto w przedmowie do skądinąd od dawna 
wyczekiwanego, niezwykle interesującego i starannie wydanego opracowania Polskie 

dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości – wokół 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości (redakcja: 
Ewa Manikowska i Piotr Jamski, wydawcy: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk, Warszawa 2010, stron 415) – minister 
Bogdan Zdrojewski napisał m.in.: „Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego jest w podwójnym znaczeniu 
spadkobiercą dzieła warszawskiego Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości – jako kontynuator jego misji 
i jako w pewnym stopniu następca instytucjonalny, gdyż 
przez kilka lat przechowywało jego spuściznę” (s. 7). 
W tym pięknym zdaniu zabrakło krótkiego stwierdzenia, 
że instytucjonalnym kontynuatorem Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami Przeszłości jest Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. W kolejnym 
tomie pionierskiego wydawnictwa należałoby to skorygować. Wszak Ewa Manikowska 
napisała we wstępie do publikacji: „[...] problematyka dotycząca Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości jest bardzo szeroka, a jej badanie oparte być powinno 
na gruntownej kwerendzie w rzadko dotąd wykorzystywanych przez badaczy źródłach. 
Oddawany w ręce czytelnika tom jest więc «pierwszą przymiarką» – z jednej strony 
stawia nowe kwestie i problemy, z drugiej przedstawia oparte na dokładnej kwerendzie 
i analizie źródeł studia, które mogą stać się podstawą do dalszych badań” (ss. 15-16).

Przed nami kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa – EDD 2010, obchodzonych 
w tym roku w Polsce pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”. W numerze staraliśmy 
się możliwie szeroko dostosować tematy artykułów do tak sformułowanego kręgu 
zagadnień. Nie chcieliśmy go jednak zbytnio zawężać. Będąc patronem medialnym EDD 
2010, wielką satysfakcję sprawi nam każdy pozytywny oddźwięk wynikający z lektury 
tego numeru pisma. Poza tekstami związanymi z tematem Europejskich Dni Dziedzictwa 
2010 zamieszczamy także artykuły przypominające obchodzone w bieżącym roku 
stupięćdziesięciolecie pierwszego polskiego znaczka pocztowego.
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

DWOREK MARII KONOPNICKIEJ 
CZEKA NA GOŚCI
Malowniczo usytuowany wśród 
drzew na trasie z Poddębic do Uniejowa 
w  woj. łódzkim, wyremontowany dwo-
rek w Bronowicach, w którym mieszka-
ła w  latach 1862-1872 Maria Konopnic-
ka, można już zwiedzać, jak każde mu-
zeum. Znajdujące się w nim pomieszcze-
nia i ich wyposażenie przypominają o ży-
ciu i twórczości poetki. W salonie i salo-
niku kawowym są meble z epoki: dębo-
wa szafa, przeszklona serwantka, rzeź-
biony sekretarzyk, stół ze stylowymi fo-
telami, kandelabry. W gablotach wysta-
wiono różne wydania utworów  poetki 
i kserokopie dokumentów. Oryginalnych 
pamiątek i  przedmiotów  należących do 
dawnych właścicieli majątku nie ma – 
wszystkie stanowią zbiory Muzeum Ma-
rii Konopnickiej w Żarnowcu. 
W  trakcie przeprowadzonego w  2009  r. 
remontu dworku wymieniono funda-
menty, stolarkę okienną i  drzwiową, 

instalację elektryczną oraz więźbę da-
chową, a  całość otynkowano. Ułożono 
nową podłogę z desek dębowych, zain-
stalowano schody na poddasze, w piw-
nicach zostały odsłonięte sklepienia  
ceglano-kolebkowe. 

PRACE PRZY BRAMIE WYŻYNNEJ 
W GDAŃSKU
Trwają prace renowacyjno-budowlane  
Bramy Wyżynnej w  Gdańsku. Ich za-
kończenie przewiduje się na koniec 
2011 r. Program prac obejmuje zamknię-
cie głównego przelotu bramy, rozbiór-
kę ścian biegnących wzdłuż dawnego 
przejazdu i  wstawienie tam szklanych 
przegród. W odrestaurowanym zabytku 
będzie mieścić się Centrum Informacji 
Turystycznej Pomorza. Na parterze znaj-
dzie się punkt obsługi klientów, powyżej 
antresole, a na piętrze sala konferencyj-
na na 55 osób.

DZIEDZICTWO POSTINDUSTRIALNE
W  dniach 24-25 września 2010  r. Fun-
dacja Hereditas wspólnie z Fundacją 
Otwartego Muzeum Techniki z Wrocła-
wia organizują drugą edycję międzyna-
rodowej konferencji „Dziedzictwo post-
industrialne i  jego kulturotwórcza rola”. 
W  pierwszym dniu odbędą się prelek-
cje, wykłady i dyskusje dotyczące ochro-
ny, konserwacji oraz wykorzystania po-
tencjału kulturotwórczego dziedzictwa 
postindustrialnego w  Polsce i  w  Euro-
pie. Na drugi dzień przewidziane zosta-
ły wizyty studyjne na terenie wybranych 
obiektów  poprzemysłowych w  Warsza-

wie. Celem spotkań jest zarówno wymia-
na doświadczeń w zakresie ochrony za-
bytków  poprzemysłowych, upowszech-
nienie informacji na temat najcenniej-
szych reliktów, jak też poszerzenie badań 
i  uchwycenie specyfiki niedostatecznie 
rozpoznanego obszaru dziedzictwa po-
przemysłowego pod kątem jego kultu-
rotwórczej roli (tworzenie teatrów, gale-
rii, centrów  kultury itp.). Celem dodat-
kowym będzie również próba wypraco-
wania optymalnych metod w  zarządza-
niu tymi zasobami pod kątem ich ada-
ptacji na cele kulturalne. Kontynuacją 
spotkań  warszawskich będzie konferen-
cja „Zabytek techniki w gospodarce, po-
lityce społecznej, kulturze”, organizowa-
na 12-15 października 2010 r. na Dolnym 
Śląsku (Wałbrzych, Nowa Ruda, Dzierżo-
niów, Świdnica) przez Fundację Otwar-
tego Muzeum Techniki. Udział w konfe-
rencji zapowiedzieli przedstawiciele śro-
dowisk naukowych, kulturalnych, kon-
serwatorskich z Polski, Rosji, Słowacji 
i Francji. Projekt realizowany będzie przy 
udziale środków  Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Patronat ho-
norowy sprawować będzie Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków.

PAROWOZOWNIA I DWORZEC W PILE 
POD OCHRONĄ
Parowozownia w  Pile wpisana została 
do rejestru zabytków. Powstała w  la-
tach 1870-1874 i  jest obecnie jedynym 

tego typu obiektem w  Europie, który 
przetrwał do dziś w  pierwotnej formie. 
Ochroną konserwatorską objęto też dwo-
rzec w Pile, ale, jak na razie, niesprecy-
zowane są jego dalsze losy. Nie wyklucza 
się, że PKP prowadzić będzie rozmowy 
z samorządem, który w przyszłości mógł-
by przejąć budynek dworca.

.....................................................

RENOWACJA ŁÓDZKICH GROBOWCÓW
Monumentalny pomnik Emilii i Augusta 
Fischerów, znajdujący się niedaleko ka-
plicy pogrzebowej cmentarza ewange-
lickiego w Łodzi, poddawany jest grun-
townej renowacji. Wykonany z piaskow-
ca zabytek ma ciekawe modernistyczne 
detale. Ratowany jest także znajdujący 
się w  pobliżu obelisk z barwionego ce-
mentu na grobie rodziny Milinkelów. 
Z kolei w  części prawosławnej Starego 
Cmentarza w  Łodzi stanie po gruntow-
nym remoncie pomnik Jekateriny Swin-
cowej. Trwają też prace przy grobowcach 
w części katolickiej tego cmentarza.
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

NOWA SZANSA NA REMONTY 
KRAKOWSKICH KAMIENIC
Społeczny Komitet Odnowy Zabyt-
ków  Krakowa podjął decyzję o zmianie 
finan sowania zabytkowych kamienic, 
będących w  rękach prywatnych. Do tej 
pory kamienicznicy mogli li-
czyć na pomoc komitetu, ale 
dotacja nie była bezzwrotna 
i na dodatek obciążenia trzeba 
było notarialnie zapisać w hi-
potece budynku. Najważniej-
sze wprowadzone zmiany – to: 
dotacja nie będzie zwracana, 
nie będzie też musiała być za-
pisana na hipotece oraz moż-
na ubiegać się o dofinansowa-
nie 100% remontu. Ważne jest 

też zrównanie wszystkich ubiegających 
się o dotację z funduszy, którymi dyspo-
nuje SKOZK. Po zmianach równe prawa 
w dostępie do tych pieniędzy będą mie-
li wszyscy, którzy są właścicielami zabyt-
kowych budynków (skarb państwa, mia-

sto, Kościół, fundacje i organiza-
cje, właściciele prywatni). Aby 
otrzymać fundusze, należy przy-
gotować dokumentację potrzeb-
ną do remontu (m.in. pozwole-
nia konserwatorskie, budowla-
ne). Z szacunków SKOZK wyni-
ka, że Kraków  ma mniej więcej 
600 kamienic wpisanych do reje-
stru zabytków i co najmniej poło-
wa z nich wymaga remontu i re-
nowacji.

MINIATURY ZABYTKÓW
W  Parku Miniatur Zabytków  Dolnego 
Śląska w Kowarach można zobaczyć aż 
42 miejsca. Podróż po Dolnym Śląsku 
rozpoczyna się przed bazyliką w  Krze-
szowie, a kończy  pod ratuszem w Gör-
litz, obszarowo również zaliczanym do 
Dolnego Śląska. Wszystkie miniatury 
wykonane są w skali 1:25. To międzyna-
rodowa parkowa skala, w której można 

czych skutkach bitwy i  wielkiej wojny. 
Podjęta zostanie również tematyka sa-
mych zamków krzyżackich jako podsta-
wy ugruntowania się władzy krzyżackiej. 
Będzie też mowa o dyplomacji poprze-
dzającej bitwę grunwaldzką. Tematyka 
tradycji grunwaldzkiej, miejsca Grun-
waldu w  muzyce, literaturze i  sztukach 
plastycznych podjęta zostanie w Krako-
wie. Konferencja ma na celu nie tylko 
podsumowanie dotychczasowych badań 
nad bitwą grunwaldzką i  jej tradycją, 
lecz także ma wyznaczyć nowe kierunki 
badań. Językami konferencji będą polski, 
angielski i niemiecki. 

najlepiej oddać wszystkie detale prezen-
towanych budowli. Jednocześnie zwie-
dzający mogą łatwo wyobrazić sobie, jak 
w rzeczywistości obiekty różnią się wiel-
kością. Wyjątkiem jest grzbiet Karkono-
szy, zbudowany w skali 1:50. Wszystkie 
miniatury powstają na miejscu w studiu 
modeli architektonicznych. Przygotowy-
wane są na podstawie planów, które do-
starcza główny architekt zabytków Dol-
nego Śląska. Praca przy tworzeniu mi-
niatur wymaga dużej wytrwałości i cier-
pliwości. Przy jednym modelu pracu-
je nawet dziesięć osób. Najwięcej czasu 
zajęło odtworzenie największego obiek-
tu w  parku i  jednocześnie trzeciego co 
do wielkości zamku w Polsce – po Mal-
borku i  Wawelu – czyli Zamku Książ. 
Przez dwa lata pracowało przy nim je-
denaście osób. Goście w  parku opro-
wadzani są przez przewodników, którzy 
opowiadają o modelach i historii odtwo-
rzonych zabytków. Można także zwie-
dzić pracownie, w których powstają mi-
niatury. Więcej informacji o parku w ar-
tykule w  „Spotkaniach z  Zabytkami”, 
nr 5, 2006, ss. 32-33.

REKONSTRUKCJA GROBOWCA
JANA TARŁY
W  kościele jezuitów  w  Warszawie trwa 
rekonstrukcja grobowca wojewody san-
domierskiego Jana Tarły. Grobowiec po-
wstał w  latach 1752-1753 jako dzieło 
Jana Jerzego Plerscha, wybitnego rzeź-
biarza warszawskiego XVIII  w. W  ko-
ściele jezuitów  został ustawiony w  la-
tach sześćdziesiątych XIX  w., pierwot-
nie znajdował się w kościele pijarów. Kie-
dy po upadku Powstania Warszawskiego 
Niemcy wysadzili kościół jezuitów, ocala-
łe fragmenty grobowca Jana Tarły prze-
chowywane były w  różnych miejscach: 
w podziemiach kościoła, w Muzeum Hi-
storycznym m.st. Warszawy, w  Łazien-
kach Królewskich. Teraz wszystkie te ele-
menty zostaną scalone, a brakujące zre-
konstruowane; grobowiec otrzyma pier-
wotną formę z XVIII w. Elementy kamie-
niarskie odkuwa firma Jacka Pawłow-
skiego z Kielc, a brakujące głowy i rzeźby 
aniołów – Elżbieta Kołodziejczyk-Macan-
der z ASP w Warszawie.

BITWA POD GRUNWALDEM TEMATEM 
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
Z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwal-
dem w  dniach 20-24 września 2010  r. 
w  Malborku, a następnie w  Krakowie 
odbędzie się międzynarodowa konferen-
cja naukowa pod tytułem „Grunwald, 
Tannenberg − Zalgiris 1410-2010. Hi-
storia – tradycja − polityka”, organizo-
wana przez Muzeum Zamkowe w Mal-
borku, Instytut Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Zamek Królewski na 
Wawelu, Radę Miasta Krakowa oraz 
Gminę Miejską Kraków. Będzie to jedno 
z ważniejszych wydarzeń na mapie mię-
dzynarodowych obchodów  600.  roczni-
cy bitwy pod Grunwaldem. Zaproszenie 
na nią przyjęli najwybitniejsi badacze 
zajmujący się problematyką wielkiej 
wojny, bitwy grunwaldzkiej i  jej tra-
dycji oraz wykorzystaniem w  polityce 
i propagandzie. Głos zabiorą naukowcy 
polscy skupieni wokół wielkich ośrod-
ków  akademickich – Krakowa, Gdań-
ska, Torunia, Szczecina, Kielc, Siedlec. 
Efekty swoich badań przedstawią także 
badacze z Niemiec, Szwecji, Białorusi, 
Litwy, Francji, Stanów  Zjednoczonych. 
Uczestnicy konferencji zastanowią się 
wspólnie nad dziedzictwem świata, któ-
ry wtedy odchodził, nad tymi wszystki-
mi ideami, które ożywiały ówczesnych 
ludzi i nad dzisiejszym wymiarem tam-
tych wydarzeń. 
W  Malborku można będzie wysłuchać 
referatów  o społecznych oraz gospodar-
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

SUKIENNICE PO REMONCIE
Zakończył się remont krakowskich Su-
kiennic. Wymieniono posadzki, odma-
lowano ściany i  odrestaurowano łuko-
wate stropy, odnowiono kramy, wyko-
nano też nowe kanały technologicz-
ne dla instalacji. Z myślą o sprzedają-
cych zainstalowano nawiewy ciepłego 
powietrza i ogrzewanie podłogowe sto-
isk. Wymieniono oświetlenie hali oraz 
podcieni. Dobiegają też końca prace na 
zewnątrz – odnawiane są elewacje, re-
montowana jest kamieniarka podcieni 

oraz mieszczące się w nich sklepy z pa-
miątkami. Z kolei do  zmodernizowa-
nych wnętrz piętra budowli, gdzie mie-
ści się Galeria Sztuki Polskiej XIX wie-
ku – Oddział Muzeum Narodowego 
w  Krakowie, powróciły dzieła sztuki, 
wywiezione na czas kilkuletniego re-
montu; otwarcie Galerii dla zwiedzają-
cych 3 września br. 
O Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku 
w  Sukiennicach opublikowany został 
artykuł w  „Spotkaniach z Zabytkami”, 
nr 5-6, 2010, ss. 16-21. 

ZBIORY GRAFICZNE MUZEUM 
POLSKIEGO W AMERYCE
Po raz pierwszy w  Stanach Zjednoczo-
nych – po pokazach w Krakowie i Wro-
cławiu – była prezentowa-
na w  lipcu i  sierpniu br. 
w  Chicago wystawa 120 
grafik z lat 1919-1995, au-
torstwa 65 wybitnych pol-
skich artystów. Do raryta-
sów należały grafiki z Mię-
dzynarodowej Wystawy 
w Nowym Jorku 1939-1940 
oraz z lat pięćdziesiątych 
i  sześćdziesiątych XX  w. 
takich mistrzów, jak Jerzy 
Panek, Józef Gielniak, Sta-
nisław Wójtowicz, a także 
wybitnych twórców  osia-

dłych na emigracji, jak Stefan Mrożew-
ski, Maria Werten i Stanisław Szukalski. 
Muzeum Polskie w  Ameryce przygoto-
wało ekspozycję w ramach cyklu „Skar-

by kultury polskiej na emi-
gracji” przy współpracy 
z  Muzeum Narodowym 
w Krakowie i dzięki wspar-
ciu finansowemu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Obiekty pod-
dane zostały konserwacji 
w  Krakowie. Wystawie to-
warzyszył pięknie wydany 
katalog, liczący 250 stron 
bogato ilustrowany album, 
który stanowi też prezen-
tację Muzeum Polskiego 
w Ameryce. 

FOTOGRAFOWANIE W MUZEACH
W  większości polskich muzeów  obo-
wiązuje zakaz fotografowania i  filmo-
wania eksponatów  oraz sal ekspozy-
cyjnych bez uzyskania pozwolenia 
dyrektorów  muzeów. Fotografowa-
nie możliwe jest po uzyskaniu zgody  
i uiszczeniu opłaty. Tymczasem Urząd 
Ochrony Konkurencji i  Konsumen-
tów uznał ten zakaz za niedozwolony. 
Okaże się wkrótce, jak polskie muzea 
potraktują ten werdykt i  czy wprowa-
dzą zmiany w  swych regulaminach. 
Należy jednak pamiętać, że amato-
rów  fotografii nadal obowiązuje zakaz 
używania lampy błyskowej. 

PAŁACYK HUETA W KIELCACH PRZED 
REMONTEM 
Jeden z ładniejszych, ale i najbardziej za-
puszczonych budynków  w  środku mia-
sta – pałacyk Hueta − ma szansę odzy-
skać dawny blask. Nowy właściciel po-
zyskał środki unijne i chce zorganizować 

w  nim pensjonat. Ta potężna neorene-
sansowa willa powstała w 1908 r. Według 
własnego projektu wybudował ją Włady-
sław Huet, nauczyciel języka francuskie-
go w Szkole Handlowej, czyli dzisiejszym 
liceum J. Śniadeckiego. Powstał piękny 
budynek o powierzchni około 1400 m2. 

Niestety, już od lat popadał w  ruinę, ale 
od 2007  r. ma nowego właściciela. Jest 
nim kielecki przedsiębiorca Dariusz Mróz, 
który chce w pałacyku zorganizować pen-
sjonat. Pomysł adaptacji na pensjonat lub 
hotelik daje szansę, że wnętrze budynku 
zachowa charakter miejskiej willi. 

RATOWANIE ZABYTKOWYCH KOPALŃ
W  Kopalni Soli w  Wieliczce w  dniach 
4-6 listopada 2010 r. odbędzie się konfe-
rencja pt. „Problemy ratowania dziedzic-
twa kultury materialnej zabytkowych ko-
palń państw EU”. Przedsięwzięcie ma na 

celu wywołanie dyskusji na poziomie eu-
ropejskim o wspólnej potrzebie ochrony 
zabytkowych obiektów kultury górniczej. 
Ideą konferencji jest także powołanie do 
życia platformy wymiany doświadczeń 
w  zakresie ochrony podziemnego dzie-
dzictwa kulturowego i  zbudowania sto-
sownych mechanizmów  ułatwiających 
tę ochronę na szczeblu unijnym. 
Konferencja odbędzie się pod honorowym 
patronatem Parlamentu Europejskiego, 
Ministra Gospodarki oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a za-
powiedzieli w niej udział przedstawiciele 
zabytkowych kopalń soli, cynku, złota, 
srebra i węgla z Polski i krajów Unii Eu-
ropejskiej. 

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2010           6



„Od pomysłu do przemysłu”
Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 w Polsce

Europejskie Dni Dziedzictwa są największym 
w  Europie projektem społecznym i  edukacyj-
nym, najważniejszym świętem zabytków Starego 
Kontynentu. Ich idea narodziła się 3  paździer-

nika 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii, podczas II Kon-
ferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji 
zaproponował zorganizowanie w  całej Europie święta 
na wzór zainicjowanych w 1984 r. Dni Otwartych Zabyt-
ków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono 
zwiedzającym obiekty, do których dostęp był dotychczas 
ograniczony. Przedsięwzięcie to cieszyło się tak dużym za-
interesowaniem, że w 1991 r. zainspirowało Radę Europy 
do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach 
EDD zyskują na popularności. W obchodach Europej-
skich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa 
europejskie oraz Turcja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. 
Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r. i  jest obecnie 
jednym z 49 krajów biorących w niej udział. Co roku we 
wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania sze-
rokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygoto-
wują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, 
turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkur-
sy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez 
o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych 
grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele 

1 |  Kierat polski w kopalni soli w Wieliczce 

1
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państw  uczestniczących w  EDD mają doskonałą oka-
zję do poznania dorobku kulturowego regionu, który za-
mieszkują.

W Polsce organizatorzy i koordynatorzy EDD przy-
gotowują co roku przeszło 1500 imprez. Z możliwości 
wzięcia w nich udziału korzysta kilkaset tysięcy Polaków. 
Uczestnicy tych imprez mają niepowtarzalną okazję cał-
kowicie bezpłatnie, pod opieką przewodników, zwiedzić 
miejsca, które na co dzień są dla nich niedostępne, od-
kryć historię swojego regionu, poznać jego często nie-
znane i niedoceniane bogactwo kulturowe.

Celem EDD 2010 jest ukazanie wartości zabyt-
ków techniki i  ich znaczenia dla narodowego dziedzic-
twa kulturowego, szerzenie wiedzy na ich temat, zapre-
zentowanie jak niegdyś wyglądała produkcja przemysło-
wa. Organizatorzy polskiej edycji EDD pragną zwrócić 
uwagę na architekturę poprzemysłową, polską myśl 
techniczną, dzieła polskich wynalazców i projektantów, 

...........................................................................................................................

2 |  Maszyna wyciągowa w kopalni soli w Bochni

3 |  Śluza Kanału Augustowskiego we wsi Mikaszówka

4 |  Fragment zabudowań stacji wodociągowej na Starych Bielanach 
w Toruniu

3

2
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przykłady naszego oryginalnego wzornictwa, a także 
przypomnieć ginące zawody oraz związane z działalno-
ścią produkcyjną, obecnie często już zapomniane trady-
cje, święta i obrzędy. Tegoroczne ogólnopolskie otwarcie 
Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 11 września 
w Żyrardowie, słynącego ze swojej osady fabrycznej, uwa-
żanej obecnie za jedyny w Europie zachowany w całości 
zespół urbanistyczny miasta przemysłowego z XIX i po-
czątku XX  w.; Żyrardów  jest laureatem czwartej edycji 
konkursu „Spotkań z Zabytkami” LAUR ROKU 2010  
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 3-4, 2010).

Ogólnopolskim koordynatorem Projektu EDD jest 
Krajowy Ośrodek Badań i  Dokumentacji Zabytków. 
Więcej informacji na stronie internetowej projektu  
www.edd2010.pl.  

☐

Program obchodów EDD 2010 w Żyrardowie

4

11 września 2010 − sobota

godz. 12.00 −  zwiedzanie dziewiętnastowiecznej osady 
fabrycznej z przewodnikiem

  miejsce: zbiórka przy dworcu PKP, 
pl. J. Piłsudskiego

godz. 13.00 −  otwarcie wystawy „Z dziejów miasteczka 
w kolorze niebieskim. O społeczności 
żydowskiej Żyrardowa i okolic”

  miejsce: Muzeum Mazowsza Zachodniego, 
ul. Dittricha 1

godz. 14.00 −  wręczenie nagród i otwarcie wystawy 
ogólnopolskiego konkursu

 „Manufaktura Satyry”
 miejsce: Fabryka Lnu, ul. Dittricha 22

godz. 15.00 −  otwarcie wystawy „Żyrardów Przyszłości”  
w Kantorze Sztuki

  interaktywne warsztaty, pokazy „Świat 
robotów”

 miejsce: Kantor, ul. Limanowskiego 44

godz. 16.00 −  ogólnopolska inauguracja 
europejskich dni dziedzictwa 
w żyrardowie

 miejsce: pl. Jana Pawła II
godz. 16.30 −  Strajk Szpularek z 1883 r. − inscenizacja 

historyczna
 miejsce: pl. Jana Pawła II

Atrakcje towarzyszące:

Festiwale:
           • Europejski Festiwal Kataryniarzy
           • Festiwal Młodych Twórców „ARANŻATOR”

Wystawy:
           • Ginące zawody − garncarz, kowal, wikliniarz
           • Konfekcje lniane
           • Fotografia, grafika, rzeźba
           • Rękodzieło artystyczne

Koncerty:
godz. 17.00 − Happy to Meet (Czechy)
godz. 18.30 − Anna Szarmach
godz. 20.00 − Brathanki

12 września 2010 − niedziela

godz. 10.00 − Dzień z „SE-MA-FOR-em”
  gry uliczne, warsztaty plastyczne, projekcja 

filmów
 miejsce: pl. Jana Pawła II

godz. 10.00 − otwarcie wystawy zdjęć Justyny Steczkowskiej
 „Portret Żyrardowian 2010”
 miejsce: ul. Hiellego 3

godz. 12.00 − spływ kajakiem po rzece Pisi-Gągolinie
 w godz. 12.00-17.00
 miejsce: Park Miejski, ul. Dittricha

godz. 12.00 −  Konkurs ekologiczny „Poznaj drzewo w swoim 
parku”

 miejsce: Park Miejski, ul. Dittricha

godz. 16.00 − Koncert chopinowski
  miejsce: Amfiteatr w Parku Miejskim, 

ul. Dittricha

godz. 17.00 − Pokaz mody − kolekcja Mileny Ziętek
  miejsce: Amfiteatr w Parku Miejskim, 

ul. Dittricha

godz. 19.30 − Koncert Orkiestry Sinfonia Varsovia
 pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka
 skrzypce: Konstanty Andrzej Kulka
 wiolonczela: Tomasz Strahl
 fortepian: Joanna Różewska
 miejsce: Kościół Matki Bożej Pocieszenia,
 pl. Jana Pawła II

Zwiedzanie:
Lofty de Girarda, Fabryka Lnu, Gabinet Hulki-Laskowskiego
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Czas żelbetu
Stanisław Januszewski
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Nowe materiały i technologie przynoszą z sobą skutki 
nieoczekiwane. Ten fenomen objaśnić można tylko 
na gruncie kultury. Posłużyć się przy tym możemy 
dziełami budownictwa żelbetowego, spektakularnymi 
o tyle, że w ciągu ledwie półwiecza zaważyły na systemie 
technicznym, na krajobrazach kulturowych, na stylach 
i jakości życia człowieka.  
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Wdzieje pierwszych zastoso-
wań żelbetu na ziemiach pol-
skich prowadzi żelbetowy 
most systemu Josepha Mo-

niera, powstały w  1894  r. w  Drulitach nad 
Kanałem Elbląskim, a rozwiązanie idei be-
tonu zbrojonego łączymy z pracami rów-
nocześnie prowadzonymi w  Wielkiej Bry-
tanii przez Williama Boutlanda Wilkinso-
na i  we  Francji przez wyżej wymienionego 
Moniera. Wilkinson w 1854 r. opatentował 
technologię ognioodpornego stropu z  płyt 
betonowych, w  których zatapiał paski żela-
znej bednarki, a w innym wariancie z żebra-
mi zbrojonymi stalowymi linami (co jesz-
cze znalazło zastosowanie w  moście w  Lik-
sajnach nad Kanałem Elbląskim w 1912 r.). 
Z kolei Monier w 1867 r. opatentował sposób 
zbrojenia betonu metalową siatką. Następ-
ne patenty Moniera dotyczyły wykonywa-
nia tą metodą rur wodociągowych (1868 r.), 
płyt stropowych (1869 r.), przęseł mostu łu-
kowego (1873  r.) i  podkładów  kolejowych 
(1877  r.). Już w  1875  r. powstał we Francji 
pierwszy most systemu Moniera o rozpięto-
ści 16 m. Technologię żelbetową rozwijali też 
inni. W końcu XIX w. ugruntował ją Franço-
is Hennebique, patentując w 1892 r. udosko-
nalony sposób wykonywania żelbetowych 
płyt, belek i słupów, a jego przedsiębiorstwo 
zrealizowało niemal 500 dużych inwestycji  
z użyciem żelbetu, m.in. pierwszy na świe-
cie most żelbetowy w  Wiggen (Szwajca-
ria, 1894  r.), żelbetowe pawilony paryskiej 
Wystawy Powszechnej 1900  r., pierwszy na 
świecie most z betonu sprężonego w Tarbes 
(Francja, 1898  r.), elementy zapory w  Asu-
anie. Nie przetrwały do dzisiaj pierwsze dzie-
ła żelbetowe powstałe na ziemiach polskich 
− most przez Rudawę w Krakowie i ekspery-
mentalny most zbudowany w 1894 r. w ogro-
dzie Szkoły Politechnicznej Lwowskiej przez 
prof. Maksymiliana Thulie, pioniera teorii 
żelbetu w Polsce. 

Na początku XX  w. technologia żelbe-
towa zaczęła wkraczać do budownictwa. Tę 
epokę zaświadczają dzisiaj m.in. takie dzie-
ła, jak wrocławska Hala Targowa z lat 1904-
-1908, łódzka przędzalnia Scheiblera i  jej 

elektrownia (1912 r.), Dom Towarowy Bra-
ci Jabłkowskich w  Warszawie (1913-1914), 
Muzeum Techniczno-Przemysłowe w  Kra-
kowie (dzisiaj Akademia Sztuk Pięknych) 
z lat 1909-1914, z jeszcze historyzującymi 
elewacjami skrywającymi żelbetowe kon-
strukcje, i  warszawski Most Poniatowskie-
go (1813  r.), dzieło Stefana Szyllera, które 
w pełni eksponuje już żelbetowe łuki przęseł, 
nobilitując nowy materiał i technologię. 

Ten nurt myślenia na gruncie niemieckim 
propagował m.in. Max Berg, ustanawiając 
w  1913  r. architekturą wrocławskiej Hali 

1 |  Most żelbetowy systemu 
Josepha Moniera w Drulitach, 
1894 r.

1
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Stulecia nowy kanon piękna epoki moder-
nizmu. W latach 1900-1913 żelbet zajął już 
ważną pozycję w budownictwie. Zawdzięczał 
to swym właściwościom: ognioodporności 
i odporności na znaczne obciążenia statyczne 
i dynamiczne, łatwości kształtowania i prefa-
brykowania elementów konstrukcyjnych, od-
porności na korozję i wpływy atmosferyczne 
(przez pokrycie go tanimi powłokami). Się-
gano po niego w  budownictwie przemysło-
wym, mieszkaniowym, publicznym, budo-
wano mosty (jak ten w Przyłęku na Dolnym 
Śląsku w 1901 r.), wykonywano nawierzchnie 
drogowe (USA, 1909  r.), kadłuby statków, 
zbiorniki wody, sklepienia kanałów  pod-
ziemnych, umocnienia brzegowe rzek, bu-
dowle hydrotechniczne, militarne etc. 

Zalety żelbetu owocowały zwłaszcza 
jego zastosowaniami w  tradycyjnym bu-
downictwie przemysłowym i  przyniosły 
nieoczekiwane rezultaty, np. w  procesach 

kształtowania się nowych modeli hal pro-
dukcyjnych. Nowe struktury, wprowadzając 
żelbetowe stropy i podciągi, znacząco zwięk-
szały rozstaw kolumn, szerokość naw, a kur-
tynowe ściany − wielkość otworów  okien-
nych. Pozwalały na dobre doświetlenie hal 
produkcyjnych, a wytrzymałość konstrukcji 
umożliwiała umieszczanie ciężkich maszyn 
na wielu kondygnacjach. Pierwsze zastoso-
wania żelbetu wprowadzano w  czasie, gdy 
do zakładów  przemysłowych wkraczała 
elektryfikacja. Przyniosło to np. w  przemy-
śle włókienniczym nowy model przędzalni, 
wielokondygnacyjnego budynku opartego 
już nie na planie wydłużonego prostokąta, 
determinowanego potrzebami optymalizacji 
przełożenia napędów  zespolonych maszyn 
od głównego wału napędowego z silnika 
hydraulicznego lub parowego, lecz kwadra-
tu, jak w  przędzalniach Leśnej czy Bielawy, 
w  których maszyny i  urządzenia pracowały 
już na napędach elektrycznych, indywidu-
alnych. Dzięki żelbetowi rozwinięto także 
tradycyjne modele jednokondygnacyjnych 
tkalni czy obiektów  związanych z techno-
logiami wykończania tkanin. Zastępowanie 
stalowych konstrukcji ramowymi ustrojami 
nośnymi szedowych dachów, jak np. w  la-
tach 1921-1926 w wielooddziałowym zielo-
nogórskim zakładzie włókienniczym „Deut-
sche Wollenwaren Manufaktur” (po wojnie 
„Polska Wełna”), w  swoim czasie najwięk-
szym i  najnowocześniejszym w  Niemczech, 
otwierało drogi modernizacji parku techno-
logicznego i  nowej organizacji przestrzeni 
produkcyjnych, właściwej dla techniki prze-
mysłu włókienniczego epoki. To też sprawia-
ło, że przemysł włókienniczy od początku 
XX w. odgrywał w recepcji technologii żel-
betowych rolę przodującą. 

Proces przemiany związany z optymali-
zacją systemów transportu pionowego towa-
rów zachodził także w budownictwie porto-
wym, dość przywołać przykład wzniesionego 
w 1926 r. w technologii żelbetowej magazy-
nu drobnicy w szczecińskiej Łasztowni, tak-
że w budowlach gazowni miejskich, o czym 
świadczyć może relikt żelbetowych zbiorni-
ków  węgla gazowni szczecińskiej, zniszczo-
nej w czasie drugiej wojny światowej.

Zastosowanie cienkich, zbrojonych sta-
lowymi siatkami ścian osłonowych głowic 
sprzyjało również szerokiemu zastosowaniu 
zbiornika wieżowego wody projektu Otto 

2 |  Żelbetowy układ 
nośny Hali Targowej 
we Wrocławiu, 1904-1908
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Intze, opatentowanego w 1883 r., zwłaszcza 
w jego wydaniu utylitarnym, w zastosowaniu 
do kolejowych wież ciśnień, którym przyda-
ło modelowej formy „grzybka”. Sięgnięcie do 
żelbetu zrodziło również nowy model wieży, 
zbiornika osadzonego na ażurowym, żelbe-
towym trzonie, co w 1904 r. zaproponował 
inż. François Hennebique. Tym śladem po-
szli na Śląsku Karl Klimm i  Hanz Poelzig, 
pozostawiając po sobie imponujące budowle 
wieżowych zbiorników wody we Wrocławiu 
(1904 r.) i Zabrzu (1910 r.). 

Żelbet zaczęto wprowadzać też do ustro-
jów nośnych tradycyjnych wieżowych zbior-
ników wody (np. w Miliczu, 1906 r.), a łącze-
nie we wczesnych wieżach wodociągowych 
żelbetu z cegłą szybko wyparły wieże o kon-
strukcji żelbetowo-betonowej (Wrocław Le-
śnica i  Wrocław  Karłowice, 1914-1915). 
Na początku XX w. na Śląsku i Pomorzu za-
częto również zastępować stalowe, nitowane 
zbiorniki wody typu kadzi zbiornikami wy-
konywanymi z żelbetu (np. w wodociągowej 
wieży ciśnień „Na Grobli” we Wrocławiu, 
1902 r.; w wieżowym zbiorniku wody dawnej 
papierni w  Koszalinie, 1912-1920, projek-
tu Oskara Kaufmanna; w fabryce nici Gru-
schwitza w Nowej Soli, 1924 r.). Nieco póź-
niej pojawiły się również żelbetowe zbiorniki 
wody typu Intze (np. Pyrzyce, 1936 r.). 

Monolityczna, przestrzenna żelbetowa 
struktura wykształciła także inne, nowe typy 
budowli o wyraźnie przemysłowo-technicz-
nym charakterze. Mowa o elewatorach zbo-
żowych. Cechy nowego materiału sprawiły, 
że elewatory zyskały optymalne formy funk-
cjonalne, były pojemne i  lekkie, a ich ścia-
ny cienkie. Pojawiły się na początku XX  w. 
m.in.  w  portach śródlądowych Berlina, 
w  Sankt Petersburgu, w  porcie towarowym 
Hanoweru, w  porcie morskim Montrealu, 
a ich model utrwalił się na przełomie lat 
dwudziestych i  trzydziestych XX  w., czego 
ilustracją mogą być np. elewatory portowe 
Koźla (1913 r.), Kołobrzegu (1929 r.), Wro-
cławia (1934 r.).

Jedna z linii kolejowych przecinających 
Żuławy Wiślane, Prabuty-Myślice, powstała 
w 1916 r., ujawnia z kolei aktywność przed-
siębiorstw  budowlanych na polu wdrożeń 
nowych technologii, np. aktywnej na Śląsku 
i  Pomorzu wrocławskiej firmy braci Huber 
w budownictwie mostów i wiaduktów kole-
jowych. Na linii tej, podobnie jak na wielu 

3

4

3 |  Elektrownia 
zakładów włókienniczych 
Scheiblera w Łodzi; pod 
historycznym kostiumem 
budowla kryje żelbetową 
konstrukcję, 1912 r.

4 |  Wodociągowa wieża 
ciśnień Karla Klimma 
we Wrocławiu, 1904 r.
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innych Pomorza czy Śląska, już na początku 
XX w. Huberowie wdrożyli oryginalne mo-
dele standardowych ramowych mostów żel-
betowych, jedno- i  wieloprzęsłowych, któ-
rych przęsła sztywno łączono z podporami. 
Było to wówczas rozwiązanie nowatorskie, 
przyspieszało procesy inwestycyjne i obniża-
ło ich koszty. Firma braci Huber, posiadająca 
filie w Bydgoszczy i w Królewcu, specjalizo-
wała się w  projektowaniu i  budowie obiek-
tów z betonu i żelbetu, przemysłowych i pu-
blicznych, legitymując się wieloma znaczący-
mi realizacjami w  Niemczech, na Pomorzu 
(Bydgoszcz, Szczecin), Śląsku (Wrocław, 
Gliwice, Opole), a także w Norwegii. 

Interesującym nośnikiem informacji 
mogą być też budowle ujawniające archetypy 
starszych modeli mostów żelbetowych, któ-
rych proces rozwoju wstrzymano ze wzglę-
dów  technologicznych, logistycznych, eko-
nomicznych czy z powodu zmiennych prefe-
rencji estetycznych. Jeden z nich znajduje się 
w Nowielicach nad Regą, a łączy się z dziejami 
wąskotorowej Pomorskiej Kolei Dojazdowej 
(Gryfice-Niechorze, 1896  r.), przedłużonej 

w  latach 1912-1913 z Niechorza do Trze-
biatowa. Most ten zyskał żelbetową kon-
strukcję, wzorowaną na rozwiązaniach sta-
lowych, kratowych mostów kolejowych. Ten 
typ konstrukcji opracował Visietini, a jego 
produkcję w  prefabrykowanych elementach  
prowadziła m.in. szczecińska firma „Ellmer”, 
która analogiczne mosty wznosiła także 
na  linii kolejowej Mrzeżyno-Roby. Patenty 
Visietiniego eksploatowała również galicyj-
ska firma „Sosnowski, Zachariewicz”, budu-
jąc tego typu mosty m.in. w Wiśniowczyku 
w 1904 i w Słupcu w 1910 r., w ich warian-
tach drogowych. 

Mosty i wiadukty żelbetowe, powstające 
na początku XX w. czy to nad Nysą (Przyłęk, 
1901  r.), Kanałem Elbląskim (1908-1916), 
Odrą w Fürstenbergu (1919 r.), czy we Wro-
cławiu (mosty B. Chrobrego, 1925-1930), 
pomóc mogą w  interpretacji infrastruktury 
technicznej magistrali komunikacyjnych 
i kształtowaniu się nowych ich standardów, 
podobnie jak autostrady Śląska i  Pomorza 
(Gliwice-Berlin, Berlin-Królewiec), obro-
słe w  latach 1934-1945 setkami mostów 

5

5 |  Żelbetowy most 
na Nysie Kłodzkiej 
w Przyłęku, 1901 r.
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i  wiaduktów żelbetowych, a przypomnijmy, 
że powstawały na nich i  pierwsze w  Niem-
czech konstrukcje z betonu sprężonego, ka-
blobetonu. Ku tym perspektywicznym dla 
budownictwa żelbetowego rozwiązaniom, 
po raz pierwszy wdrożonym w 1936 r. przez 
Eugéne Freyssineta, prowadzić może także 
wrocławski most Pokoju, budowany w latach 
1956-1958 według projektu Jana Kmity. 

Rozpowszechnianiu się na początku 
XX  w. żelbetowego budownictwa sprzyjała 
jego geneza, wyrastająca z wcześniejszej tra-
dycji, zasadzana już na stalowo-murowanych 
konstrukcjach wielkich hal przemysłowych, 
oraz pożytki płynące z zastępowania stalo-
wych ustrojów nośnych żelbetowymi. Doko-
nywało się to na drodze ewolucji, co sprzyja-
ło przenoszeniu doświadczeń, ale wspierało 
również proces wyzwalania się żelbetowych 
budowli od siły tradycji, operującej histo-
rycznymi kostiumami, otwierało drogę kon-
struktywizmowi, preferującemu czytelność 
funkcji i  konstrukcji, obszernych płaskich 
elewacji, mocnych elementów  konstruk-
cji nośnych, odkrytych ustrojów  nośnych 
wnętrz. Postęp techniczny na polu materia-
łów i  technologii budownictwa kształtował 
nowe estetyczne ideały, zwłaszcza w zakresie 
budownictwa przemysłowego, zdecydowa-
nie preferującego funkcjonalizm. 

Rozwój przemysłu prowadzić miał 
w  opiniach jego pionierów  do budowy 
nowej jakości życia społecznego, nowego 
Edenu, włączać go w  obieg szeroko pojętej 

kultury. Romantyzm tego przesłania skła-
niał artystów do wyrażania swymi dziełami 
nowych idei postępu i  industrializacji. Zy-
skiwali przy tym nowe tworzywo − zespoły 
przemysłowe, znaczące już w  krajobrazach 
kulturowych i wytyczające nowe etapy roz-
woju ludzkości. Rangę symbolu zyskał już 
w końcu XVIII w. most żeliwny, zbudowa-
ny przez Abrahama Darby III i  Johna Wil-
kinsona nad rzeką Severn (1779  r.), otwie-
rający czas rewolucji przemysłowej, która 
dała Wielkiej Brytanii prymat w  rozwoju 
techniki i  przemysłu na 150 lat bez mała, 

6 |  Elektrownia cieplna 
zaprojektowana przez Eryka 
Mendelsohna w Sankt 
Petersburgu, 1926-1929

7 |  Struktura ustroju 
nośnego przędzalni zakładu 
włókienniczego Ericha 
Wolfa w Gubinie, 1936 r.
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zbudowała nowe społeczeństwo i stworzyła 
imperialną potęgę. 

Żelbet stał się też wdzięcznym materia-
łem do kształtowania nowatorskich dla epoki 
dzieł, związanych czy to z budową elektrowni 
i  rozdzielni energetycznych, zakładów  elek-
trotechnicznych, poligraficznych, przemy-
słowych młynów czy piekarni, wodociągów, 
zajezdni tramwajowych, garaży samochodo-
wych. Okazał się dobrym tworzywem do wy-
rażenia procesów technologicznych językiem 
ekspresji i  kompozycji, znaczącym estetykę 
awangardy artystycznej, chętnie operującej 
rozległymi przestrzeniami, odkrytymi ustro-
jami konstrukcyjnymi, ogromnymi połacia-
mi surowych elewacji, odrzuceniem histo-
rycznych kostiumów  i  dekoracji, skromno-
ścią i prostotą. Zdawało się, że nowy materiał 
i nowa estetyka konstruktywizmu najpełniej 
wyrażają też procesy przebudowy socjalnej 
społeczeństwa, moc i  dynamizm epoki łą-
czą z funkcją architektury, jak w budowlach 
Eryka Mendelsohna (Fabryka Kapeluszy 

„Hermann, Steinberg & Co.”, 1919-1923; 
kotłownia zakładu włókienniczego „Mayer 
und Kauffmann” w  Głuszycy, 1922-1923; 
wrocławski Dom Handlowy „Kameleon”, 
1927; elektrownia zakładów włókienniczych 
w Sankt Petersburgu, 1926-1929). W archi-
tekturze Rosji najpełniejszy wyraz znalazło to 
w formie kombinatu piekarniczego w Sankt 
Petersburgu i  analogicznego w  Moskwie 
z  połowy lat trzydziestych XX  w. Georgija 
P. Marsakowa i  Aleksandra S. Nikolskiego. 

Ten pierwszy wdrożył pionowo-kołowy ciąg 
technologiczny wypieku chleba z okrągłym 
obrotowym piecem w centrum, drugi wyraził 
to architekturą budynku, złożonego z cylin-
drycznie narastających kondygnacji, prowa-
dzących ciągi technologiczne wypieku chle-
ba i  linie transportu wewnątrzzakładowego, 
geometrycznych form, horyzontalnych i pio-
nowych linii otworów okiennych, kształtując 
w żelbecie dom chleba – maszynę. 

Powstanie żelbetowych konstrukcji fa-
brycznych hal wnosiło do krajobrazów  kul-
turowych, nawet obszarów  industrialnych, 
nowe wartości, tak jak na początku XX  w. 
w  przypadku cementowni opolskich czy 
w  latach trzydziestych XX  w. w  Gubinie, 
gdzie wyrosły wielokondygnacyjne hale 
przędzalni i  tkalni zakładów  Ericha Wolfa. 
Nowe technologie, wdrażane od począt-
ku XX stulecia w  budownictwie miejskim, 
wpłynęły również na kształt stosunków spo-
łecznych w wielkich aglomeracjach Nowego 
Jorku, Moskwy, Hongkongu. 

Poprzez dzieła budownictwa żelbetowe-
go odsłaniać można także biografie i  losy 
jego twórców. Wskażmy tylko Polaków, 
którzy wpisali się na karty historii archi-
tektury północnej stolicy Europy − Sankt 
Petersburga. Eugeniusz Krzyżanowski po-
zostawił po sobie most i wiele wznoszonych 
w konstrukcjach ramowych żelbetowych hal 
Fabryki Wyrobów Gumowych „Treugolnik” 
(1912, 1914, 1917). Marian Peretiatko-
wicz (1872-1916), najsłynniejszy spośród 
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8 |  Relikt wieloprzęsłowego 
mostu żelbetowego przez 
Odrę w Kłopocie, 1919-1945

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2010           18



setek architektów  polskich czynnych na te-
renie cesarstwa rosyjskiego, zasłynął impo-
nującym żelbetowym sklepieniem w  holu 
petersburskiej Giełdy. Do budownictwa 
przemysłowego, ale i  publicznego żelbet 
wprowadzał w  Sankt Petersburgu także 
Marian Lalewicz (1876-1944). Na gruncie 
polskim pionierską rolę odegrali zwłaszcza 
twórcy z kręgu lwowskiej szkoły naukowej, 
m.in. Maksymilian Thulie, Stefan Bryła, 
Adam Kuryłło, a także Kazimierz Grabow-
ski, twórca warszawskiej „Pasty”, Tadeusz 
Ciszewski, budowniczy portu gdyńskiego, 
Michał Paszkowski, konstruktor największe-
go w Europie lat 1935-1937 elewatora zbo-
żowego w Gdyni.

Materialne źródła archeologii przemy-
słowej dostarczają nam również informacji 
na temat dziejów  zakładów  produkujących 
surowce niezbędne do realizacji żelbetowych 
technologii. Po trzeciej na świecie, a  pierw-
szej na terenie Niemiec cementowni w Szcze-
cinie pozostały już tylko ruiny, ale kilka lat 
temu obcować mogliśmy tutaj z unikatowym 
zabytkiem. Były to dwa łukowe przęsła ana-
logicznej rozpiętości, betonowe i żelbetowe, 
ustawione w  fabrycznym parku z przełomu 
XIX i  XX  w., obok sztucznej groty ekspo-
nującej właściwości i  zastosowanie cementu 
portlandzkiego.  

Wrocławska Hala Stulecia, dzieło Maxa 
Berga z 1913 r., ujawnia nie tylko różnorod-
ne relacje między stanem techniki a zastoso-
waniami żelbetu w  budownictwie publicz-
nym, organizacją placu budowy, ale również 
ukazuje zespół relacji między techniką a po-
lityką, ideologią i narodową mitologią. 

Interesujące może być również spoj-
rzenie na losy żelbetowej architektury i  jej 
wykorzystanie do odmiennych od pierwot-
nych programów  użytkowych. Takie przy-
kłady znajdujemy w  Rzymie, gdzie dawne 
hale targowiska miejskiego (Mercati Ge-
nerali) i  zakładu produkcyjnego maszyn 
rolniczych, pochodzące z początku lat dwu-
dziestych XX w., przysposabia się współcze-
śnie do roli centrum kultury, powiązanego 
z Uniwersytetem Roma III. W Turynie bu-
dynek produkcyjny Mirafiori koncernu Fiat 
z lat trzydziestych XX  w. przed kilku laty 
zamieniono w  gigantyczne centrum kon-
gresowe, kultury i  handlu. W  niemieckim 
Wupperthalu 5-kondygnacyjną halę pro-
dukcyjną fabryki włókienniczej „Goldzack” 
z 1910  r. adaptowano w  1976  r. na dom 
handlowy rzemiosła. W  berlińskim porcie 
Westhafen elewator zbożowy z lat 1914- 
-1923 przysposobiono w 1994 r. do roli ar-
chiwum miejskiego.

Stanisław Januszewski

9 |  Hale handlowe Mercati 
Generali w Rzymie, 1921 r.

(zdjęcia: Stanisław Januszewski) 9

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2010    |   19



Ciechocińska 
salina

Aldona Nocna
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Nie byłoby Ciechocinka, gdyby nie potrzeba soli. Prowadzone 
w 1955 r. badania archeologów w pobliskim Otłoczynie wskazują, 
że na przełomie II i I w. p.n.e. warzono w tej okolicy sól. Potwierdza 
to niezwykłe znalezisko – duża kolista panew warzelniana o średnicy 
290 cm, wyposażona w dwa kanały ogniowe. Naczynie było 
przystosowane do odparowywania większej ilości solanki. Wzmianki 
o pozyskiwaniu soli z solanek w okolicy dzisiejszego Ciechocinka 
pojawiały się już w średniowieczu. W 1235 r. Krzyżacy uzyskali od 
Konrada Mazowieckiego prawo warzenia soli w Słońsku (włączonym 
obecnie w obręb granic uzdrowiska) w zamian za dostarczanie 
25 beczek tego minerału na dwór książęcy. Przez lata miejscowość 
traciła na znaczeniu. W XVI w. była tylko lichą mieściną, niszczoną 
przez wylewy Wisły.
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Po utracie kopalń w Wieliczce i Boch-
ni oraz ośrodków  produkcji solnej 
na terenie Rusi Halickiej w wyniku 
pierwszego rozbioru Rzeczypospo-

litej pojawiło się zainteresowanie samoistny-
mi wypływami solanki w okolicach Raciążka 
i  Słońska. Problem braku soli na rynku był 
dyskutowany na Sejmie Czteroletnim, a już 
wcześniej oficjaliści komory celnej w  Nie-
szawie donieśli swoim zwierzchnikom, że: 
„pod wsią Ciechocinkiem wytryskuje woda 
częściami solnymi wypełniona tak obficie, że 
na roślinach i  ziemi okazują się wypory wi-
doczne”. Komisja Skarbowa zlekceważyła 
ten meldunek. Szlachta kujawska na sejmiku 
w Radziejowie w 1790 r. uchwaliła, że skoro 
w Słońsku może być warzona sól, to „posło-
wie dopominać się będą zalecenia prześwietnej 
Komisji Skarbowej, iż by taką fabrykę krajowi 
wielce użyteczną rozpoczęła.”

W 1791 r. staraniem posłów kujawskich 
podjęto uchwałę solną, na mocy której roz-
poczęto poszukiwania soli w  całej Rzeczy-
pospolitej. Zaczęto też roboty wiertnicze  
na gruntach słońskich w  okolicach Raciąż-
ka i Ciechocinka, mające zakończyć się wy-
budowaniem warzelni soli, ale kolejne dwa 
rozbiory przekreśliły realizację tego celu. 
Zaborcy pruscy, którzy przejęli te ziemie, do-
konywali wierceń z pozytywnymi wynikami. 
Wiosną 1798 r. badania terenowe prowadził 
w  okolicy Ciechocinka wybitny mineralog 
i  geograf Aleksander von Humboldt. Wła-
dze pruskie planowały wznieść fabrykę soli, 
ale powstające obiekty zniszczyła powódź. 
Sprawą wybudowania warzelni soli była rów-
nież zainteresowana administracja państwo-
wa Księstwa Warszawskiego, a potem mar-
szałek Francji Mikołaj Jan Soult, jednak i te 
inicjatywy upadły. 

Po powstaniu Królestwa Polskiego odżył 
problem soli. Jej poszukiwania znalazły się 
w  rządowym programie rozwoju krajowego 
górnictwa. Kiedy okazało się, że poszukiwa-
nia soli w  dolinie Nidy pochłaniają olbrzy-
mie fundusze i nie przynoszą spodziewanych 
efektów, pojawił się pomysł wykorzystania 
źródeł solankowych do produkcji soli. Ko-
rzyści przyniosła jednak dopiero działalność 

gospodarcza ministra skarbu Królestwa Pol-
skiego Franciszka Druckiego-Lubeckiego. 
Z  jego inspiracji o pobudowanie warzelni 
soli w  Ciechocinku zaczął starać się Kon-
stanty Leon Wolicki, aktywny działacz go-
spodarczy tamtych lat. W  1823  r. zakupił 
od Józefa Zawadzkiego dwie włóki ziemi ze 
źródłami solankowymi, które dwa lata póź-
niej przekazał bezinteresownie Skarbowi 
Królestwa Polskiego. 10 czerwca 1824 r. Ko-
misja Rządowa Przychodów i Skarbu, którą 
kierował Drucki-Lubecki, zawarła kontrakt 
z Wolickim „o budowę i urządzenie zakładu 
warzelni soli w  Ciechocinku” oraz o „warze-
nie soli z wody słonej ze źródeł w Ciechocinku 
i Słońsku i jej wysyłce”. 

W  ciągu kilku lat wzniesiono dwie tęż-
nie (trzecia powstała dopiero w  1859  r.), 
usytuowane na niewielkim wzniesieniu, co 
miało je uchronić przed powodziami wiśla-
nymi. Ustawiono je prostopadle w stosunku 
do  przeważających na tym terenie kierun-
ków wiatru z zachodu i wschodu, będącego 
jednym z najistotniejszych elementów wpły-
wających na parowanie wody z solanki. Ze 
względu na to, że tężnie muszą być przewie-
trzane, przeniesiono nawet kilka domów. 
Chodziło o to, aby oddalić przeszkody, które 
mogłyby odbierać wiatr potrzebny tężniom 

1

1 | Tężnia  nr 3, po prawej 
obudowa źródła 
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oraz o zabezpieczenie drewnianych obiek-
tów  przed ewentualnym pożarem. Został 
też wprowadzony zakaz budowy na placach 
w  pobliżu tężni. W  znacznym oddaleniu, 
bliżej Wisły, stanęły budynki warzelni soli. 
Wynikało to z potrzeby odsunięcia komi-
nów, tak aby dym z palenisk nie kierował się 
w stronę tężni i nie zanieczyszczał ich sadzą. 
Z kolei bliskość rzeki miała ułatwić transport 
wodny dostaw opału oraz tarniny, którą trze-
ba wymieniać co kilka lat.

Ciechocińska salina była zdolna produ-
kować 100 tys. berlińskich cetnarów  soli. 
Zakład został jednak uruchomiony dopiero 
po powstaniu listopadowym, bowiem wie-
le szkód wyrządziła armia rosyjska, która 
w 1831 r. zajęła Ciechocinek. W budynkach 
warzelni urządzono szpital dla chorych, 
a pomiędzy tężniami − cmentarz cholerycz-
ny. Z  materiałów  częściowo rozebranej wa-
rzelni zbudowano 540 pieców  chlebowych. 
21  października 1832  r. uruchomiono za-
kład warzelniany i do 1 lutego 1833 r. wypro-
dukowano 51 865 cetnarów soli (1 cetnar − 
to 51,44 kg). Ciechocinek stał się znaczącym 
producentem soli jadalnej w Europie.

Technologia warzenia, czyli gotowania 
solanki nie zmieniła się od tego czasu. Cie-
chocińska salina produkuje sól, szlam i  ług 
starą metodą od prawie 180 lat. Ze wzglę-
dów  ekonomicznych ograniczono produk-
cję do 800 ton rocznie. Jeszcze przed drugą 
wojną światową wytwarzano około 4 tys. ton 
soli rocznie, chociaż możliwości produkcyj-
ne wynoszą 12 tys. ton.

Technika zagęszczania solanki w  spe-
cjalnych budowlach znana była od XVI  w. 
Pierwsza tężnia powstała prawdopodob-
nie w Nauheim w Hesji w 1579 r. W ciągu 
wieków  w  Niemczech funkcjonowało kil-
kadziesiąt tężni. Stanisław  Staszic (1755- 
-1826), reformator i  działacz gospodarczy, 
ojciec geologii polskiej nazywał je szopami. 
Widział je podczas swoich podróży po Eu-
ropie. O zagęszczaniu solanek wydobywa-
nych ze źródeł za pomocą przepuszczania 
przez specjalne budowle pisał w swoim dzie-
le O  ziemiorództwie Karpatów i  innych gór 
i równin Polski, wydanym w 1815 r. w War-
szawie. Tężnia „jest to wielka podługowata szo-
pa z otwartymi ścianami, o kilku piętrach. Na 
każdym z tych usłana warstwa w pęki powią-
zanego chrustu z ciernia. Woda z studni słonej 
pompami w  górę wyprowadzona i  rozmaicie 

na najwyższym piętrze rynnami rozwodzona, 
spada po tych chrustach, aby tak na najdrob-
niejsze podzielała się cząsteczki, z tych jedne 
wodniste powietrze w się wciąga i unosi, a dru-
gie sól w sobie mające na dół opadają” (s. 309).

Najdłuższe na świecie, unikatowe tężnie 
w  Ciechocinku urzekają ogromem i  sposo-
bem rozwiązania poszczególnych elemen-
tów konstrukcyjnych. Ich łączna długość wy-
nosi 1741,17 m (tężnia nr 1 – 655 m, nr 2 – 
723,17 m, nr 3 – 363 m), szerokość − 10,85 m, 
a wysokość od gruntu 15,61 m. Stanowią nie-
zwykły produkt myśli technicznej. Zostały za-
projektowane przez pochodzącego z Saksonii 
inżyniera Jana Jakuba Graffa, profesora Szkoły 
Akademiczno-Górniczej w Kielcach, w której 
wykładał inżynierię górniczą, prawo górnicze 
oraz rysunek architektoniczny i  topograficz-
ny. Prace budowlane nadzorował budowniczy 
warzelni Karol Knake. 

Budowa tężni pochłonęła 19 tys. m3 
drewna, w tym 25% stanowiła dębina o śred-
nicy 40-50 cm. Ścięto 12 tys. sosen, a na rury 
rozprowadzające solankę na dwie pierwsze 
tężnie przeznaczono 780 pni sosnowych 
o długości 8 m każdy. 

Zbiorniki tężni i  wzniesiona nad nimi 
ściana wypełniona tarniną są posadowione 
na pięciu rzędach pali dębowych wkopanych 
w  ziemię. Rozstaw  wzdłużny wynosi około 
1 m, a poprzeczny około 2 m. W  najmłod-
szej tężni nr 3 pale zewnętrzne zastępuje  
podmurówka z polnych kamieni. Cała kon-
strukcja obiektu: górne i dolne pomosty oraz 
chodniki, zbiorniki, koryta górne i  dolne 
oraz przelewowe do rozprowadzenia i  od-
bioru solanek, balustrady ochronne pomostu 
górnego i  dolnego, schody wejściowe i  po-
mocnicze, elementy ścian i opierzenie wiatra-
ków wykonane są z sosny, świerku i modrze-
wia. Krany drewniane służące do  regulacji 
przepływu solanek z koryt górnych do kory-
tek przelewowych – z olchy, buku i  kaszta-
nowca. Konstrukcja tężni wypełniona jest 
tarniną dla uzyskania powierzchni umożli-
wiającej stężenie solanek. Gałązki o długości 
1,5 m skierowane są grubszym końcem do 
wewnątrz konstrukcji, a cienkie są przycina-
ne i tworzą widoczną z zewnątrz powierzch-
nię ściany, po której spływa solanka. Tarninę 
wymienia się w zależności od jej zasklepienia 
gipsem i krzemionką co 20-25 lat. 

System tężni powstał dla oszczędności 
opału. Służą one do odparowywania wody 
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z solanki na wolnym powietrzu pod wpły-
wem wiatru i  ciepła słonecznego. Pierwot-
nie pompowano solankę za pomocą wia-
traków  znajdujących się na szczytach tężni. 
Obecnie praca zespołów pompowych zosta-
ła zastąpiona przez pompy napędzane ener-
gią elektryczną. Solanka pozyskiwana jest ze 
źródła nr 11 (fontanna „Grzyb”). Z 4,55-6% 
zagęszcza się ją na tężniach do nawet 28-29% 
zawartości soli w solance. Solanka, która spa-
da po ścianie tężni, spływa do zbiornika pod 
tężnie. Kilkakrotnie wtłacza się ją na górę 
konstrukcji, aby uzyskać wymagane zatęże-
nie, które jest niezbędne przy produkcji soli. 
Następnie transportuje się solankę rurocią-
giem do zbiorników  na warzelni i  podgrze-
wa w  podgrzewaczu do temperatury 45ºC. 
Krystalizacja soli zachodzi w panwiach, czyli 
specjalnych zbiornikach prostopadłościen-
nych, wykonanych z grubej blachy żelaznej 
o długości 14,5 m, szerokości 8 m, głębokości 
0,6 m. Dno panwi ogrzewane jest otwartym 
ogniem, a paliwem jest obecnie miał węglo-
wy (pierwotnie było to drewno). Nad nią 
umieszczony jest drewniany okap z zabudo-
wanym kominem. 

Wybieranie soli osiadłej na dnie panwi 
odbywa się ręcznie za pomocą grac, nazywa-
nych dziadami. Przy jej warzeniu pozyskuje 
się także szlam i ług, które są wykorzystywane 

przy zabiegach leczniczych w  warunkach 
domowych. 

W niewykorzystywanej do produkcji soli 
części warzelni zorganizowano muzeum, 
w  którym swoje miejsce znalazły ekspona-
ty związane nie tylko z warzelnictwem, ale 
również będące świadectwem powstania 
i rozwoju działalności uzdrowiskowej w Cie-
chocinku. Ekspozycja jest stale wzbogacana 
różnymi pamiątkami. Na szczególną uwagę 
zasługują misternie odrestaurowane aparaty 
do gimnastyki leczniczej Wilhelma Zande-
ra. Od trzech lat na terenie przy warzelni 

2 | Remont ostatniego 
odcinka tężni nr 2

3 | Fontanna „Grzyb” 
– źródło nr 11, z którego 
pompuje się solankę
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odbywa się Święto Soli, organizowane przez 
Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka.

Zespół trzech tężni, obudowa źródła 
(z  pierwszej połowy XIX  w.), warzelnia 
soli i  dwa drewniane rezerwuary solanki 
(z pierwszej połowy XIX w.) w 1958 r. zosta-
ły wpisane do rejestru zabytków.

W latach trzydziestych XIX w. obok fa-
bryki solnej powstało uzdrowisko. Zaczęło 
się od czterech wanien w  miejscowej auste-
rii, gdzie chętni zażywali dobroczynnych 
kąpieli w solance. Walory miejscowych wód 
mineralnych opisał lekarz zdrojowy Roman 
Ignatowski w  publikacji O wodach słonych 
w  Ciechocinku, jej działaniu i  zastosowaniu 
lekarskim (1854  r.). Jako pierwszy określił 
oddziaływanie „tężniowego powietrza nasy-
conego solą”. W XIX w. wyjazdy do wód cie-
chocińskich stały się bardzo modne i przyby-
wało kuracjuszy pod tężniami. Na początku 
XX w. funkcjonowały już cztery łazienki dla 
amatorów kąpieli w solance i okładów boro-
winowych. Z czasem okazało się, że również 
spacery przy tężniach mają moc leczniczą. 
Aerozol solankowy działa uzdrawiająco na 
schorzenia dróg oddechowych. Funkcjonu-
jące tężnie łagodzą warunki termiczne od-
czuwalne w  gorące dni lata, a mikroklimat 
strefy okołotężniowej wpływa też znacząco 
na czystość powietrza w  Ciechocinku. Ze-
spół tężni stał się potężnym inhalatorium. 

W 1929 r. Stowarzyszenie Lekarzy Zdro-
jowych wystąpiło z inicjatywą powstania 
w Ciechocinku parku między tężniami. Jego 
projekt opracował dr Tadeusz Chrapowic-
ki, ówczesny kierownik ćwiczeń fizycznych 
w  Ciechocinku. Pod nazwą Park Zdrowia 

powstał na rozległym 26-hektarowym te-
renie wielki ośrodek przyrodoleczniczy, 
odpowiednio zadrzewiony i  wyposażony 
w  otwarty basen solankowy, plaże, boiska  
i place do ćwiczeń metodycznych, gier i za-
baw  ruchowych, ogródki jordanowskie 
i  stadion sportowy. Imponujące wrażenie 
robił basen o powierzchni prawie 4 tys. m2 
ze skoczniami i ześlizgami, dwiema plażami. 
Obiekt zaplanowano na ponad tysiąc osób. 
Był to wówczas największy basen tego typu 
w  Europie. Funkcjonowała kawiarnia i  re-
stauracja. Powstała posadzka taneczna z tera-
koty, a dla orkiestry zaprojektowano balkon.

4 czerwca 1932  r. uroczystego otwarcia 
pływalni dokonał prezydent RP Ignacy Mo-
ścicki. Basen, wykorzystujący solankę z termy 
nr 17, zaprojektowany został przez wybit-
nego architekta Romualda Gutta, wspólnie 
z inżynierem Aleksandrem Szniolisem; pro-
jekt, wykorzystujący nowy wówczas żelbet, 
otrzymał złoty medal na Krajowym Olim-
pijskim Konkursie Sztuki w 1936 r. podczas 
igrzysk w Berlinie.

Pływalnia była ulubionym miejscem spę-
dzania czasu latem zarówno przez kuracju-
szy, wczasowiczów, jak i  mieszkańców  Cie-
chocinka. Przyjeżdżali tu w niedziele amato-
rzy kąpieli nie tylko z pobliskich miasteczek, 
ale i z Torunia, Bydgoszczy, Łodzi. Odbywa-
ły się tu zawody sportowe, a w  kawiarni na 
basenie codziennie na otwartym powietrzu 
− poranki i podwieczorki. Przed drugą woj-
ną światową występowała w obrębie basenu 
orkiestra jazzbandowa pod kierunkiem kom-
pozytorów  Szymona Kataszka i  Zygmunta 
Karasińskiego; powstała nawet piosenka o 
pływalni ich autorstwa.

Do tańca grała orkiestra Artura Golda, 
z rewią wystąpiła słynna Messalka. Funkcjo-
nujący basen został uwieczniony na taśmie 
filmowej. Tu kręcono sceny filmu Mateczka 
w  reż. Józefa Greena z 1938  r., w  którym 
zagrała amerykańska gwiazda filmowa Mol-
ly Picon, oraz jednego z odcinków  seria-
lu Daleko od szosy. Był to unikatowy teren 
rekreacyjno-wypoczynkowy, reklamowany 
jako „Adriatyk między tężniami”. Pływalnię 
zmodernizowano w 1976 r. W 1993 r. zosta-
ła wpisana do rejestru zabytków razem z Par-
kiem Tężniowym (1875, 1930), szpitalikiem 
z końca XIX w. i hydrofornią. 

W 2002 r. wskutek decyzji Zarządu Przed-
siębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek  SA  

4 | Metoda produkcji soli 
nie zmieniła się od prawie 
180 lat
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basen został zamknięty. Z braku dozoru do-
szło do całkowitego zrujnowania obiektów 
i  instalacji przez wandali. Po różnych pery-
petiach związanych z próbą znalezienia no-
wego gospodarza obiektu teren basenu kupił 
prywatny przedsiębiorca, który planuje bu-
dowę dwóch obiektów hotelowych, co zagra-
ża funkcjonowaniu zespołu tężni. Istnieje też 
niebezpieczeństwo pogorszenia właściwości 
leczniczych inhalatorium, jakim jest teren 
okołotężniowy. Uzdrowisko funkcjonuje 
dzięki tężniom, które stanowią jednocześnie 
element ciągu produkcyjnego soli. Dwa za-
bytki − tężnie i  basen termalno-solankowy, 
zespolone w harmonijną całość w latach trzy-
dziestych XX  w., stanowią unikat na skalę 
światową. W  Ciechocinku pracuje najwięk-
sza w  Europie fabryka o technologii proto-
industrialnej, a część jej terenu – to najwięk-
sze w świecie naturalne inhalatorium. Salina 
ciechocińska jest jednocześnie największą 
w Polsce – ze względu na ilość budulca – bu-
dowlą drewnianą zachowaną z  przeszłości. 
Są to argumenty uzasadniające konieczność 
objęcia całego zespołu saliny bezwzględną 
ochroną prawną i  konserwatorską. Część 
terenu między tężniami należy do miasta. 
W tym roku zaczną być realizowane ambitne 
plany stworzenia tu miejsca aktywnego wy-
poczynku i rekreacji. Co zrealizuje nowy na-
bywca basenu termalno-solankowego – czas 

pokaże. Zabytkowa pływalnia powinna być 
skrupulatnie odtworzona, dopóki możliwa 
jest jej restytucja techniczna i rewaloryzacja 
architektoniczna. Wszyscy inwestorzy po-
winni pamiętać o szczególnym charakterze 
terenu, który wymaga wyjątkowej dbałości 
i troski. Jest to bowiem inhalatorium, które-
go zniszczenie może przyczynić się do upad-
ku Ciechocinka jako uzdrowiska. W  Parku 
Zdrowia – jak sama nazwa wskazuje – nie 
może być hałasu i  szkodliwych wyziewów. 
To, co będzie się tam dziać, nie może szkodzić 
człowiekowi i nie może niszczyć środowiska.

Aldona Nocna

5 | 6 |  Basen 
na archiwalnej pocztówce (5) 
i na fotografii z 2003 r. (6)

(zdjęcia: Aldona Nocna)
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Gmach Kurii Metropolital-
nej w  Krakowie, mieszczą-
cy również prywatne apar-
tamenty metropolity kra-

kowskiego, to jeden z najważniejszych 
punktów podwawelskiego grodu. Cha-
rakterystyczna dla Krakowa ciągłość 

tradycji i związek z dziejami całego na-
rodu czynią z pałacu biskupiego miej-
sce o szczególnej wymowie. Znane 
chyba wszystkim Polakom „okno pa-
pieskie” znajduje się wszak w budynku, 
który od wieków  mieścił rezydencję 
biskupią.

W  latach 1816-1824 w  części 
pierwszego piętra, w  której ulokowa-
ne są obecnie prywatne pokoje kar-
dynała (w  amfi ladzie pomieszczeń 
w południowym trakcie zachodniego 
skrzydła), powstał jedyny w  swoim 
rodzaju zespół artystyczny: dekoracja 
stworzona na zamówienie i  według 

Kopalnie widziane 
zza biskupiego stołu

koncepcji ówczesnego biskupa kra-
kowskiego Jana Pawła Woronicza. 
Kilkadziesiąt obrazów olejnych, duże 
partie malowideł ściennych i  wiele 
rysunków  wykonał krakowski ma-
larz Michał Stachowicz. Wyrafi no-
wana romantyczna koncepcja całości 
− to efekt przeniesienia w  sferę wi-
zualną podstawowych treści poezji 
i  mesjanistycznej historiozofi i Woro-
nicza. Opierając się m.in. na Piśmie 
Świętym i  tradycji antycznej (zwłasz-
cza Eneidzie), ówczesny biskup kra-
kowski stworzył monumentalną wi-
zję dziejów  Polski, pozostającej pod 
szczególną opieką Opatrzności Bo-
żej. W  1850  r. pałac biskupi spłonął 
podczas pożaru Krakowa, lecz niemal 
wszystkie obrazy zdobiące najważ-
niejsze z pomieszczeń – Gabinet Hi-
storyczny – udało się uratować (zde-
ponowano je w katedrze na Wawelu). 

W  ostatnich latach Gabinet został 
w znacznej mierze zrekonstruowany.

Gabinet Historyczny ulokowa-
no na samym końcu ciągu pomiesz-
czeń, który składał się z westybulu (tu 
znajduje się słynne „okno papieskie”), 
Sali Krakowskiej (pełniącej w czasach 
Woronicza funkcję jadalni), Sali To-
warzystwa (Towarzystwa Dobroczyn-
ności) oraz Sali Monarchów  (opie-
kunów  Wolnego Miasta Krakowa). 
Cztery widoki sporządzone w 1828 r. 
przez Jana Nepomucena Danielskiego 
(zachowane w  Archiwum Państwo-
wym w  Krakowie i  Muzeum Histo-
rycznym Miasta Krakowa) oraz lito-
grafi e Marcina Jabłońskiego (wg ry-
sunków  Teofi la Żychowicza) z około 
1850 r. − to przekazy ikonografi czne, 
które umożliwiły odtworzenie orygi-
nalnego sposobu rozwieszenia obra-
zów w Gabinecie Historycznym. Nie 
istnieją tego rodzaju materiały odno-
szące się do pozostałych pomieszczeń. 
Ich wygląd możemy sobie wyobrazić 
dzięki kilkakrotnie publikowanemu 
opisowi z roku 1822 (zamieszczono 
go m.in. w  „Pszczółce Krakowskiej” 
oraz w  Opisie Krakowa i  jego okolic 
Ambrożego Grabowskiego), a także 
rozproszonym w wielu zbiorach szki-
com Stachowicza.

Szczególnie efektowne były ma-
lowidła ścienne w  Sali Krakowskiej, 

1

Z warsztatu historyka sztuki

................................................................................................................................................

2
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1 |  Michał Stachowicz, 
„Kopalnie marmuru 
w Dębniku”, około 1817 r.

2 |  Johann Esaias 
Nilson (ryt.), karta 
tytułowa w: Salisfodinae 
Cracovienses, 
Augsburg 1760 (zbiór 
planów kopalni 
w Wieliczce)

3 |  Willem Hondius, 
„Idealny przekrój 
kopalni w Wieliczce”, 
dekoracja 2 planszy 
serii planów kopalni 
w Wieliczce, 1645 r.

4 |  Michał Stachowicz 
(rys.), Sebastian 
Langer (ryt.), „Przekrój 
kopalni w Wieliczce” 
(wg Ambroży Grabowski, 
Historyczny opis miasta 
Krakowa i jego okolic, 
Kraków 1822)

3

4
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gdzie na stropie znalazło się wyobraże-
nie Minerwy trzymającej herb miasta, 
fryz zdobiły portrety członków  władz 
i wybitnych osobistości Wolnego Mia-
sta Krakowa, a w supraportach umiesz-
czono alegorie Senatu, Akademii 
Krakowskiej i  kapituły katedralnej – 
trzech fundamentów marionetkowego 
państewka pod kuratelą Austrii, Rosji 
i  Prus. Najciekawsze jednak sceny de-
korowały wielkie płyciny ścian, na któ-
rych ukazano „targ zbożowy na Kle-
parzu, Spław  wiślany na Kazimierzu, 
Kopalnie węgla w  Jaworznie, Kopalnie 
żelaza w  Siewierzu, Kopalnie marmu-
rów  w  Dębniku (wyobraża rozmaite 
prace kamieniarskie, i widokiem ich cie-
kawego widza zajmuje), Kopalnie olku-
skie, Kopalnie soli w Wieliczce, Kopalnie 
siarki w  Swoszowicach, Kopalnie Mie-
dzianej Góry, Obchód strzelców krakow-
skich, nad kominkiem Sobotka Świątecz-
na, dwunasty zabytek obyczajów  kra-
kowskich wyobraża zasłonnik przed 
kominem, olejno na płotnie malowany, 
gdzie krotofi lny Konik jeźdźca tureckie-
go udający, przypomina stare podanie 
o odpędzeniu Tatarów” (Pałac biskupów 
krakowskich, „Pszczółka Krakowska”, 
t. 1, nr 9, 1822, ss. 158-159).

Opisana sala symbolizowała 
Rzeczpospolitą Krakowską – był to 
nie tylko zbiór widoków, lecz również 
prezentacja ówczesnego systemu poli-
tycznego. Chodziło o ukazanie Wol-
nego Miasta Krakowa i  jego Okręgu 
jako dotykalnego bytu materialnego 
– umieszczono tam personifi kacje Se-
natu, Kapituły i Akademii, wizerunki 
dygnitarzy i widoki kopalń, stanowią-
cych źródło bogactwa kraju. Współ-
czesny byt polityczny stanowił dla 
Woronicza jedynie zalążek przyszłej 
świetności, lecz w  żadnym punkcie 
programu nie zostało to jasno wy-
łożone. Poeta ograniczył się jedynie 
do dyskretnych aluzji. Jedną z nich 
mogło być umieszczenie w  Sali Kra-
kowskiej widoków  miejsc pozostają-
cych poza granicami Wolnego Miasta 
(Wieliczki, Siewierza, Olkusza, Mie-
dzianej Góry).

Tematyka przemysłowa rzadko 
pojawiała się w  sztuce rezydencjonal-
nej, zwłaszcza przed połową XIX  w. 
Z tego względu zespół widoków w Sali 

Krakowskiej był dziełem wyjątko-
wym. Niestety, w  większości przy-
padków  nie wiemy, jak poszczególne 
sceny wyglądały, choć pewne wyobra-
żenie na ich temat daje szkic Stacho-
wicza do malowidła przedstawiające-
go wydobycie marmuru w  Dębniku 
oraz miedzioryt Sebastiana Langera 
(według rysunku Stachowicza), uka-
zujący przekrój kopalni w Wieliczce.

Rysunek z Biblioteki Narodowej 
w  Warszawie, do którego pasuje cy-
towany opis („wyobraża rozmaite pra-
ce kamieniarskie, i  widokiem ich cie-
kawego widza zajmuje...”), pocho-
dzi ze zbioru krakowskiego księga-
rza i kolekcjonera Aleksandra Wojcie-
cha Fusieckiego (używającego pseu-
donimu Aleksander z Jurgan), o któ-
rego kolekcji pisał niedawno na ła-
mach „Spotkań z Zabytkami” Woj-
ciech Przybyszewski (nr 9, 2009, ss. 
10-15). Do tej pory dzieło było przy-
pisywane Józefowi Peszce i mylnie da-
towane na okres po 1825  r. Treść ry-
sunku, pod względem stylistycznym 
stanowiącego typowe dzieło Stacho-
wicza, objaśnia podpis umieszczony 
u góry: „Kopanie Marmuru w Demb-
niku”. Na pierwszym planie widać nie-
ukończony pomnik w formie obelisku 
na cokole, rozrzucone elementy archi-
tektoniczne, rzeźbiarza odkuwające-
go posąg cara Aleksandra I, kilku ka-
mieniarzy próbujących unieść wiel-
ki blok kamienny. W głębi dostrzega-
my skały, rusztowania i  różne warsz-
taty. W  jednym z nich rzeźbiarz pra-
cuje nad pomnikiem zapewne księcia 
Józefa. Bohater w  czapce wojsk Księ-
stwa Warszawskiego jest wciągany do 
grobu przez skrzydlatego Chronosa, 
z którym walczy orzeł, a postać ko-
bieca w  koronie (Polonia) wskazuje 
ręką niebo. Błędne datowanie szkicu 
(po 1820  r. nie wydobywano już ka-
mienia w  Dębniku) wynikało z prze-
konania, że na pierwszym planie nie 
jest odkuwany pomnik, lecz nagrobek 
Aleksandra I. Nic nie uprawnia do ta-
kich przypuszczeń – pogromca Napo-
leona został ukazany prawdopodob-
nie jako osoba żyjąca. Hołd oddawany 
carowi był jednym z wielu wątków wy-
stroju apartamentów Woronicza, któ-
ry notabene właśnie Aleksandrowi  I 

zawdzięczał fotel pasterza diecezji 
krakowskiej. Trudno dziś ocenić, czy 
tak właśnie wyglądało wydobycie ka-
mienia i praca warsztatów w Dębniku 
na początku XIX w. Wyobrażenie ka-
mieniołomu niosło przede wszystkim 
treści polityczne, stanowiąc gloryfi ka-
cję Aleksandra  I (protektora Wolne-
go Miasta Krakowa) i  księcia Józefa 
– bohatera historii najnowszej. Wia-
domo jednak, że w ramach przygoto-
wań do niektórych prac malarskich 
Stachowicz tworzył szkice w  terenie. 
Być może pojechał również do pobli-
skiego Dębnika, by zorientować się 
w realiach.

Z kolei odmalowany na ścianie ja-
dalni przekrój kopalni soli w Wielicz-
ce budził w  Krakowie wielkie zainte-
resowanie, jeśli wierzyć słowom autora 
opisu: „talent P. Stachowicza w cienio-
waniu perspektyw, rzadkiego stopnia 
dochodzi. Wpatrując się w  ten obraz 
[...] wprawia w  moralne [!] omamie-
nia zachwyconego widza, że się zdaje 
bydź przeniesionym w  bajeczne króle-
stwo Plutusa; jak to nie raz z uczuciem 
zeznają znawcy sztuki malarskiej, tak 
krajowi jako i  zagraniczni wędrowcy” 
(Pałac biskupów krakowskich, „Pszczół-
ka Krakowska”, t. 1, nr  9, 1822, ss. 
157-158). Do owych zachwyconych 
widzów  należał być może właściciel 

5 |   Johann Kleinhardt (rys.), Johann i Mathes 
Baltzer (ryt.), „Alegoria górnictwa”, 1772 r.

(obiekty 1,3 – w zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie; 2 – w zbiorach Kupferstich-Kabinett 
w Dreźnie; 4,5 – w zbiorach prywatnych) 
...............................................................................
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kamienicy Kencowskiej (Rynek Głów-
ny 38), który zapragnął, by podobne 
sceny dekorowały ściany jego miesz-
kania. Widoki kopalni w  Wieliczce 
zdobią podobno supraporty w jednym 
z  mieszkań tego domu, lecz wnętrze 
nie jest obecnie dostępne.

Wygląd tego niezachowanego ma-
lowidła z pałacu biskupiego właściwie 
nie jest znany, lecz najprawdopodob-
niej powtórzeniem owej kompozycji 
jest miedzioryt „Widok Żup Wie-
lickich w  3 Piętrach Podziemnych”, 
przeznaczony do Opisu Krakowa 
i  jego okolic Grabowskiego. Sygnatu-
ry na ilustracji stanowią świadectwo, 
że rytował ją wiedeńczyk Sebastian 
Langer według rysunku Stachowicza. 
Ten ostatni oczywiście mógł gościć 
w podkrakowskiej kopalni, lecz scena 
pełna realistycznie potraktowanych 
szczegółów (podziemna stajnia, praca 
kieratów i wind, wnętrze kaplicy) nie 
stanowi wyniku własnych obserwa-
cji Stachowicza. Artysta wzorował się 
na dwóch wcześniejszych imaginacyj-
nych przekrojach. 

Najwyższe piętro malarz nary-
sował według ryciny Willema Hon-
diusa (1645  r.), stanowiącej ilustra-
cję drugiej planszy z serii czterech 
planów  ukazujących miasto (plan-
sza z dedykacją dla króla Władysława 
IV) oraz kopalnię w Wieliczce (plan-
sze oznaczone numerami I-III), spo-
rządzonych przez Martina Germa-
na i wydanych w Gdańsku z inicjaty-
wy Adama Kazanowskiego. Ów  cykl 
siedemnastowiecznych map uważany 
jest dziś za jeden z najwybitniejszych 
zabytków  nowożytnej kartografi i, 
przy czym na szczególną uwagę zasłu-
gują wartości dekoracyjne rycin Hon-
diusa – stanowiących jedynie ozdob-
nik przekrojów podziemnych koryta-
rzy oraz wyobrażenia prac wykonywa-
nych na powierzchni.

Rysując dwa niższe piętra kopal-
ni, Stachowicz odwołał się do innego 
pierwowzoru: karty tytułowej osiem-
nastowiecznego zbioru planów  żup 
wielickich, rytowanych w  1760  r. 
w  Augsburgu przez Johanna Esaiasa 
Nilsona, jednego z najwybitniejszych 
rytowników  czynnych w  tym mie-
ście. Ogólna kompozycja sceny uległa 

w  redakcji Stachowicza nieznacznym 
modyfi kacjom – krakowianin zmie-
nił nieznacznie proporcje i układ po-
szczególnych korytarzy, lecz więk-
szość szczegółów została wiernie sko-
piowana. 

Imaginacyjne przekroje kopalń 
rzadko pojawiały się w grafi ce nowo-
żytnej. Jednym z nielicznych przy-
kładów  jest rycina z serii alegorycz-
nych przedstawień sztuk (rozumia-
nych jako różne obszary ludzkiej 
działalności), rytowanych w  Pradze 
w  1772  r. przez Johanna i  Mathesa 
Baltzerów według rysunków Johanna 
Kleinhardta. Obok wyobrażeń sztu-
ki menniczej, architektury wojskowej, 
hydrauliki, na jednej z plansz ukaza-
no również przekrój szybów i koryta-
rzy kopalnianych, stanowiący alego-
rię górnictwa. Przywołanie tego dzie-
ła pokazuje, że praca Nilsona nie była 
w  sztuce XVIII  w. wyjątkiem, choć 
należy podkreślić klasę artystyczną 
tego miedziorytu.

Stachowicz połączył zatem dwa 
pierwowzory, należące do najbar-
dziej efektownych nowożytnych prze-
krojów  kopalń. Jego współcześni za-
pewne nie mieli świadomości, że ulu-
bieniec Krakowa w  pierwszej ćwier-
ci XIX  w. „pomógł” własnej inwen-
cji, odwołując się do cudzych dzieł, 
i  tak powstała kompozycja niemająca 
wiele wspólnego z rzeczywistym ob-
razem kopalń w  pobliskiej Wielicz-
ce. Twórczość tego artysty wyrasta-
ła z  tradycji barokowej, w  której ko-
rzystanie z  grafi ki należało do sta-
łych elementów  warsztatu pracy ma-
larza. Zwodnicze bywa doszukiwanie 
się w jego kompozycjach wiernego, re-
porterskiego opisu otaczającej go rze-
czywistości. Nie umniejsza to jednak 
wartości malowideł w  Sali Krakow-
skiej, do których wprowadzono rzad-
ką w  owych czasach tematykę prze-
mysłową.

Zbigniew Michalczyk

Obszerne omówienie wystroju apartamen-
tów Jana Pawła Woronicza będzie można 
znaleźć w książce, która ukaże się wkrót-
ce staraniem Instytutu Sztuki PAN: Z. Mi-
chalczyk, Michał Stachowicz (1768-1825): 
krakowski malarz między barokiem a roman-
tyzmem, t. 1-2, Warszawa 2010. 

Łódzkie wydawnictwo Księży Młyn opubli-
kowało w 2010 r. książkę Włodzimierza 

Bukowskiego Samochody PRL-u. Jak pisze 
autor we wstępie: „Wspominając dzisiaj 
siermiężne lata PRL-u, nie sposób zapo-
mnieć o dokonaniach ówczesnych polskich 
konstruktorów, w pracowniach których 
powstawały wynalazki motoryzacyjne nie-
rzadko na miarę światową. Patrząc na dzi-
siejsze «bolidy» mknące po naszych niezbyt 
równych drogach, nieraz w oku zakręci się 
łezka na wspomnienie poczciwych: Syrenek, 
Warszaw, Mikrusów czy «dużych» i «małych» 
Fiatów. Przecież to właśnie te samochody 
były wtedy marzeniem milionów Polaków, 
to po nie ustawiały się 
kolejki w Polmozby-
tach i Motozbytach”. 

Czytelnik książki od-
bywa podróż w czasy, gdy 
polski przemysł motory-
zacyjny, będący prężnym 
działem gospodarki naro-
dowej, wytwarzał co roku 
kilkaset tysięcy pojazdów. 
W publikacji opisane zo-
stały seryjne i prototypo-
we samochody osobowe 
oraz osobowe pojazdy 
koncepcyjne, które nigdy 
nie trafi ły do produkcji (np. Gad 500, Pionier, 
Popularny, Brzdąc, P80, Smyk, Gacek, Fafi k, 
Gryfi a, Meduza, Ogar, Beskid 106, Wars, Obe-
rek – pojazdy te nie wyszły poza sferę projek-
tów, niezatwierdzonych przez decydentów, 
choć parametrami technicznymi nie odbiegały 
od ówczesnych światowych standardów). 

W latach powojennych w zniszczonym kraju 
ze zburzonymi torami kolejowymi szybko od-
budowywano drogi, co spowodowało rozwój 
produkcji linii autobusowych. Z taśm fabrycz-
nych schodziły masowo wytwarzane części do 
jelczy, ikarusów, autosanów, ale i w wypadku 
tych pojazdów pojawiły się prototypy, które 
nie zostały wprowadzone do produkcji seryjnej. 
Zostały one opisane w książce obok seryjnych 
i prototypowych samochodów ciężarowych 
i dostawczych, pojazdów rolniczych (ciągników, 
kombajnów), a także pojazdów wojskowych 
i przyczep kempingowych. 

Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami 
pozyskanymi dzięki współpracy autora z fa-
brykami produkującymi samochody w czasach 
PRL, zawiera szczegółową bibliografi ę oraz in-
deks opisanych pojazdów.

Publikację można zamówić (cena: 59,90 zł) 
bezpośrednio u wydawcy (Księży Młyn Dom 
Wydawniczy, 90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 
14, tel./fax 42 632 78 61, 42 630 71 17, 
www.ksiezy-mlyn.com.pl). 

SAMOCHODY PRL-U

Spotkanie z książką
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Opatówek leży w  połu-
dniowo-wschodniej czę-
ści Wielkopolski, w  pow. 
kaliskim. Miasteczko to 

w  średniowieczu, za sprawą arcybi-
skupa Jarosława Bogorii Skotnickiego, 
otrzymało około 1360  r. prawa miej-
skie, zamek i kościół. W murowanym 
zamku, otoczonym fosą, z  wjazdem 
przez most zwodzony od głównej uli-
cy, chętnie i  często zatrzymywali się 
kolejni arcybiskupi i  prymasi gnieź-
nieńscy. W  1793  r. rząd pruski skon-
fiskował dobra opatóweckie. Po latach 
zapomnienia kolejny awans przyniósł 
Opatówkowi Napoleon i  generał Jó-
zef Zajączek, który w 1807 r. otrzymał 
te dobra w  darze od cesarza Francu-
zów. Po 1815  r. właściciel Opatówka 
został namiestnikiem Królestwa Pol-
skiego, a w 1818 r. uzyskał tytuł ksią-
żęcy. Na miejscu dawnego zamku ar-
cybiskupiego powstał piękny klasycy-
styczny pałac, park w stylu angielskim 
i inne liczne budowle. Pod koniec ży-
cia generała J. Zajączka wybudowano 
i  uruchomiono w  Opatówku fabrykę 
sukienniczą Fiedlerów. Dzięki przed-
siębiorczości właścicieli, funduszom 
rządowym oraz postawieniu na jakość, 
jej wyroby zdobyły rynki krajowe i za-
graniczne, znajdując uznanie klientów 
i  otrzymując liczne nagrody na wy-
stawach światowych. W  latach sześć-
dziesiątych XIX  w. fabryka zmieniła 
właścicieli. Kupił ją dotychczasowy 
dyrektor, wcześniej majster fabryczny 
– Ferdynand Nitzsche (w latach póź-
niejszych ojciec chrzestny Stanisława 
Wojciechowskiego – prezydenta Dru-
giej Rzeczypospolitej). 

Rozbudowywany w  latach 1824- 
-1830 oraz 1918-1939 klasycystyczny 
kompleks fabryczny, niegdyś typowy 
dla architektury przemysłowej, dziś już 
rzadkość na skalę europejską, zachował 

Muzeum Historii Przemysłu 
w Opatówku

się prawie w całości do dziś. W 1981 r., 
dzięki staraniom wielu osób, powoła-
no w  nim Muzeum Historii Przemy-
słu. Tym samym ocalono cenny obiekt 
przemysłowy, który stał się miejscem 
eksponowania wielu zabytków  oraz 
współczesnych wyrobów i  urządzeń 
przemysłowych. Działalność muzeum 
koncentruje się na dokumentowaniu 
polskiego dziedzictwa przemysłowe-
go. W  ciągu 27 lat istnienia zgroma-
dziło muzeum prawie 13 tys. ekspona-
tów  związanych z dziejami polskiego 
i  europejskiego przemysłu. Szczególne 
miejsce zajmuje tu kolekcja ponad 80 
fortepianów i  pianin. Obejmuje ona 

instrumenty produkowane od począt-
ku XIX w. (w pełni drewniane) po wy-
roby z połowy XX  w. Kolekcja ta jest 
m.in. świadectwem wkładu polskich 
budowniczych fortepianów  w  kultu-
rę muzyczną cywilizacji europejskiej. 
Obok pianin i  fortepianów  skrzydło-
wych są w  niej należące do rzadkości 
fortepiany stołowe (m.in. dla dziecka) 
oraz fortepian pionowy „lira” z po-
czątku XIX  w. Powodem do dumy są 
też m.in.: fortepian skrzydłowy z naj-
starszej kaliskiej firmy Grzegorza Lin-
demanna z lat dwudziestych XIX  w. 
(jeden z dwóch, które zachowały się 

w Polsce), jedyny w kraju fortepian fir-
my „C. Fey – Wartemberg” (Wartem-
berg − obecnie Syców) z lat trzydzie-
stych XIX  w., fortepian z największej 
na terenie Galicji firmy Franciszka Wo-
ronieckiego, prowadzącego wytwórnię 
i  składy fortepianów, pianin i  fishar-
monii w Jaśle oraz Przemyślu (jeden z 
trzech zachowanych w polskich muze-
ach). Do ciekawostek można zaliczyć 
informacje o fortepianie kaliskiej firmy 
Teodora Bettinga z 1905 r., należącym 
w  przeszłości do Heleny Bonikow-
skiej-Zduńskiej – znanej śpiewaczki, 
uczennicy Ady Sari, oraz o fortepianie 
warszawskiej firmy „Kerntopf ”, na któ-

rym grał Ignacy Paderewski podczas 
pracy w warszawskiej szkole baletowej.

W  muzeum opatóweckim moż-
na zobaczyć również kolekcję ma-
szyn parowych. Tworzą ją: maszyna 
parowa z  1873  r., wyprodukowana 
w  firmie „H. Paucksch und Freund” 
w  Gorzowie Wielkopolskim (przed 
1945  r. Landsberg), pracująca w  go-
rzelni rodziny Lipskich w  Lewko-
wie, półlokomobila z 1899  r. firmy 
„R.  Wolf ” z  Magdeburga, pocho-
dząca z Pabianickich Zakładów  Ma-
teriałów  Opatrunkowych, maszy-
na parowa firmy „Richard Raupach 

................................................................................................................................................

1

1 |  Skrzydło wschodnie 
dawnej fabryki z lat 1824- 
-1826, z lewej strony 
– skrzydło zachodnie 
i komin z około 1830 r. 

2 | 3 |  Fragment 
ekspozycji „Fortepiany 
firm polskich XIX 
i XX w.” w Muzeum 
Historii Przemysłu 
w Opatówku (2), fortepian 
firmy kaliskiej „Arnold 
Fiebiger”, 1938 r. (3)
..........................................
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Maschinenfabrick” z 1904  r., a  pra-
cująca w  tartaku w  Szczytnej Śląskiej 
oraz maszyna parowa firmy „J.E. 
Christoph A.G.” z Niesky w Łużycach 
Górnych, zakupiona w 1886 r. do go-
rzelni w  Stropieszynie. Uzupełnie-
niem kolekcji jest zbiór historycznej 
dokumentacji technicznej, fotografii, 
pocztówek, katalogów firm i fachowej 
literatury, którą przechowuje nauko-
wa biblioteka. Muzeum zgromadzi-
ło m.in. trzy księgi kotłów  parowych 
z różnych obiektów  przemysłowych. 
Zapisywano w  nich wszelkie infor-
macje potrzebne do zabezpieczenia 
kotłów  przed wybuchem. Były one 
prowadzone i kontrolowane przez od-
powiednie służby. Muzeum w  Opa-
tówku w  dalszym ciągu poszukuje 
starych maszyn parowych. W 1936 r. 
w  Polsce było 6697 tego typu urzą-
dzeń. Właściwie nie wiadomo, ile 
jeszcze pozostało w  Polsce dzisiaj ta-
kich obiektów.

Interesujące są także kolekcje 
maszyn o napędzie parowym, ma-
szyn przędzalniczych (m.in. selfak-
tor − wynalazek z lat dwudziestych 
XIX  w.), krosien tkackich (od ręcz-
nych z początku XIX w., przez mecha-
niczne, żakardowe różnego typu, do 
hydraulicznych używanych w  końcu 
XX w. w fabrykach kaliskich), maszyn 
wykończalniczych (z przepiękną su-
szarką bębnową czy foluszem przywo-
dzącym na myśl słynny folusz Reppha-
na w  Kaliszu), maszyn drukarskich 
do drukowania tkanin wraz z niespo-
tykaną kolekcją molet drukarskich, 
maszyn przygotowawczych, szwalni-
czych, maszyn biurowych. Kolekcję 
krosien wzbogaca olbrzymi zbiór pro-
jektów i kart żakardowych, przybliża-
jących tę technikę włókienniczą i ob-
razujących różnorodność wzornictwa 
przemysłowego od końca XIX do 
połowy XX w. Z założonej w 1852 r. 
przez rodzinę Repphanów  cukierni 
w Zbiersku zachowały się w muzeum 
opatóweckim: dziewiętnastowieczna 
giętarka do blachy, różne urządzenia 
sterownicze i  kontrolne oraz tablica 
rozdzielcza warszawskiej firmy Kazi-
mierza Szpotańskiego z 1937 r.

Dzieje kaliskiego przemysłu haf-
ciarskiego, największego ośrodka w tej 

branży na ziemiach polskich, doku-
mentują maszyny hafciarskie i koron-
karskie oraz jedyna w Polsce kolekcja 
haftów i koronek przemysłowych. Na 
szczególną uwagę zasługują tu: uni-
katowy ręczny warsztat hafciarski 
z 1874 r. oraz wyroby wykonane w ka-
liskiej fabryce „Haft”, m.in. według 
projektów Cecylii Siółkowskiej. 

Przemysł dziewiarski w  skali kra-
ju (w  tym także kaliski) przybliża 
bogata kolekcja maszyn i  urządzeń 
dziewiarskich od początku XIX do 
końca XX w. (maszyna raszlowa, ma-
szyny do wyrabiania pończoch, skar-
pet, dziewiarki okrągłe i  płaskie, pa-
rowe ramy do pończoch i  inne) oraz 

dwudziestowiecznych wyrobów  tej 
branży. Z kolei możliwości wykorzy-
stania maszyn przemysłowych w sztu-
ce ujawniają prace dyplomowe stu-
dentów  Katedry Dziewiarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w Łodzi. 

Jak powstawały dziewiętnasto-
wieczne druki, można zobaczyć dzię-
ki kolekcji maszyn i  urządzeń dru-
karskich. Obejmuje ona m.in. dzie-
więtnastowieczną prasę kolumbijską, 
grafopres, linotyp z 1973  r., gilotynę 
do cięcia papieru czy wreszcie warsz-
tat zecera z całym wyposażeniem. 
Uzupełnieniem jest tu bogaty zbiór 
płytek chemiograficznych, służących 
do ilustrowania druków. Na lekcjach 

2

3

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2010    |   31



muzealnych uczniowie mogą własno-
ręcznie wykonać „druczek” z takiej 
formy.

Kolejna kolekcja – tym razem 
urządzeń laboratoryjnych – daje 
szansę na zapoznanie się z tajnikami 
dwudziestowiecznych metod badania 
niektórych wyrobów  przemysłowych 
(m.in. tkanin, dzianin, papieru) przed 
rozpoczęciem masowej produkcji 
i wypuszczeniem ich na rynek. 

Miłośnicy sztuki powinni zwró-
cić uwagę na kolekcję tkanin zabytko-
wych, w  której zgromadzono obiekty 
od końca XV do drugiej połowy XX w. 
Zachowały się one w postaci paramen-
tów liturgicznych w kościołach opató-
weckim oraz giżyckim, a  obecnie sta-
nowią depozyt muzealny. Ukoronowa-
niem tej kolekcji są współczesne ornaty 
i stuły podarowane przez papieży Jana 
Pawła II (w  2003  r.) oraz Benedykta 
XVI (w 2008 r.).

W  muzeum obecna jest również 
sztuka współczesna. Hol, ściany klat-
ki schodowej, dawnej kawiarni i  sali 
konferencyjnej zdobią prace Francisz-
ka Starowieyskiego, Henryka Albina 
Tomaszewskiego, Zdzisława Głowac-
kiego, Krystyny Owczarskiej, Norber-
ta Hansa, Jana Tarasina.

Większość kolekcji zgromadzo-
nych w  Muzeum Historii Przemysłu 
wyeksponowanych jest na siedmiu 
stałych wystawach:
- Dziewiętnastowieczne napędy, wy-
nalazcy, pracujące maszyny;
- Przemysł w  Kaliskiem w  okresie  
industrializacji ziem polskich;
- Fortepiany firm polskich XIX 
i XX w.;
- Zabytkowe maszyny dziewiarskie 
i  pomocnicze − bonneterie, projekty 
dzianin ASP w Łodzi;
- Laboratorium przemysłowe XX w.;
- Maszyny i  urządzenia drukarskie 
XIX-XX w.;

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, ul. Kościelna 1, 
62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie (tel. 62 761 86 26),  
www.muzeum.opatowek.pl. Godziny otwarcia muzeum: 
poniedziałek-piątek 8.30-15.00, sobota po telefonicznym 
zgłoszeniu, niedziela 11.00-16.00.

- Ornaty Jana Pawła II i  Bene-
dykta XVI na tle zabytkowych 
paramentów liturgicznych.

Na najwyższej kondygnacji budyn-
ku muzealnego – w sali o powierzchni 
ponad 300m² – urządza się średnio 
4-5 wystaw czasowych rocznie o róż-
norodnej tematyce. Muzeum ma rów-
nież ofertę dla melomanów − na eks-
pozycji fortepianów  odbywają się 
koncerty najwybitniejszych artystów. 

W  muzealnym wnętrzu zwiedza-
jący mają okazję przechodzić po dzie-
więtnastowiecznych stopniach żeliw-
nej klatki schodowej, zobaczyć drew-
nianą konstrukcję budynku i  ówcze-
sne projekty architektoniczne zwią-
zane m.in. z problemem amortyzacji 
drgań wywoływanych przez pracują-
ce maszyny. Wychodząc na dziedzi-
niec, można podziwiać piękno prawie 

dwustuletniego gmachu fabrycznego 
z zachowanym kominem z 1830  r. 
wraz z przyległymi budynkami siłow-
ni, wozowni, tzw. linowni oraz znaj-
dującymi się już poza terenem mu-
zeum foluszem i  „ramhausem”, a  od 
strony północnej tzw. wielki dom tka-
cza z mieszkaniem majstra. 

Muzeum Historii Przemysłu znaj-
duje się na niebieskim „Szlaku Kró-
lestwa Kongresowego”, wiodącym 
od pałacu w  Marchwaczu (dawnej 
siedziby Niemojowskich) do zale-
wu Szałe oraz na czerwonym „szlaku 
opatóweckim”. Poza muzeum atrakcją 
dla turystów  mogą być w  Opatówku 
także neogotycki kościół z początku 
XX w. z klasycystycznym nagrobkiem 
księcia namiestnika generała J. Zającz-
ka, park z najstarszym w Polsce żeliw-
nym mostkiem spacerowym z 1824 r., 
zabudowania z pierwszej połowy XIX 
i początku XX w., nieliczne już nieste-
ty budowle folwarczne i domki robot-
nicze, czy dworzec z początku XX w. 
z kolejką wąskotorową z 1914 r., któ-
rą można dojechać do Zbierska, Tur-
ku oraz dworku Marii Dąbrowskiej 
w Russowie.

Ewa Kłysz

4 |  Fragment 
ekspozycji 
„Dziewiętnas towieczne  
napędy, wynalazcy, 
pracujące maszyny” 
z maszyną parową 
„H. Paucksch und 
Freund” z 1873 r. 

5 |  Fragment 
ekspozycji „Zabytkowe 
maszyny dziewiarskie 
i pomocnicze 
− bonneterie,  
projekty dzianin ASP 
w Łodzi”  

(zdjęcia:  
1,4 – Jarosław Dolat,  
2,3,5 – ze zbiorów 
Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku)
....................................
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Na zachodzie i  północy 
Polski, na terenach daw-
nego zaboru pruskiego 
na Mazurach, w  Wielko-

polsce i na Dolnym Śląsku funkcjono-
wało ponad sto niewielkich gazowni 
miejskich. Zakłady wybudowane na 
przełomie XIX i  XX  w. produkowa-
ły gaz węglowy, zwany również ga-
zem miejskim. Gazu tego używano 
do oświetlania ulic oraz w  gospodar-
stwach domowych do ogrzewania, 
oświetlenia i gotowania. Wraz z wpro-
wadzaniem do powszechnego użyt-
ku gazu ziemnego poszczególne ga-
zownie zamykano. Kosztowny w pro-
dukcji gaz węglowy zastępowany był 
znacznie tańszym gazem ziemnym. 
Gazownia w  Górowie Iławeckim jest 
jedynym ocalałym w Polsce zakładem 
tego typu z zachowanym zabytkowym 
wyposażeniem technicznym. Stanowi 
modelowy przykład niewielkiej ga-
zowni miejskiej, składającej się z bu-
dynku produkcyjnego, zbiornika ga-
zowego i  obiektu administracyjnego. 
Obecnie w gazowni funkcjonuje Mu-
zeum Przemysłu Gazowniczego.

Historia gazownictwa w  Góro-
wie Iławeckim rozpoczęła się 6 maja 
1907  r., kiedy magistrat podjął de-
cyzję o budowie węglowej gazowni 
miejskiej. Prace powierzono specjali-
stycznej firmie Karla Frende z Bremy. 

Projekt zakładał budowę budynku 
produkcyjnego mieszczącego pie-
cownię z piecami pojedynczym i  po-
trójnym, odsiarczalnię i  aparatownię, 
zbiornika gazowego typu mokrego 
o pojemności 700 m3, budynku admi-
nistracyjnego oraz sieci dystrybucyj-
nej o długości około 8 km. Zakłada-
ny poziom produkcji wynosił 500 m3 
gazu na dobę.

Gazownię uruchomiono 13 wrze-
śnia 1908 r. Produkcja gazu w 1909 r. 
wyniosła 60  000 m3, a w  1913  r. już 
105 000 m3. W okresie pierwszej woj-
ny światowej wytwarzano mniej gazu, 

Gazownia 
w Górowie Iławeckim

................................................................................................................................................

1 |  Gazownia w Górowie Iławeckim

2 |  Piec gazowy sześcioretortowy (poziomy)

3 |  Gazomierze z kolekcji Muzeum Przemysłu 
Gazowniczego
............................................................................... 
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ale już w 1921 r. wyprodukowano go 
108  000 m3. W  1920  r. zamontowa-
no dźwig, ułatwiający nawęglanie re-
tort pieców  gazowniczych. Do pro-
dukcji gazu używano węgla kamien-
nego, z którego uzyskiwano średnio 
28% gazu, 3,5% smoły i  60% koksu. 
Od 1924  r. zapotrzebowanie na gaz 
spadało, ponieważ doprowadzono do 
miasta wygodniejszą w  użyciu ener-

gię elektryczną. Gazownia działała 
nieprzerwanie do lutego 1945 r. Wte-
dy też tereny Prus Wschodnich zosta-
ły zajęte przez Armię Czerwoną. Po-
rzucony zakład ulegał stopniowej de-
wastacji. Uruchomiono go dopiero 
w  1964  r., po pozyskaniu części bra-
kujących urządzeń zdemontowanych 
w  gazowniach w  Sępopolu i  Branie-
wie. Gazownia w Górowie Iławeckim 
została zamknięta w  1992  r. Wtedy 
też zapadła decyzja o zachowaniu za-
kładu wraz z wyposażeniem technicz-
nym i przekształceniu go w Muzeum 
Przemysłu Gazowniczego. W  latach 
1992-1994 przeprowadzono grun-
towny remont obiektu, adaptując ga-
zownię do nowej funkcji.

Gaz węglowy, inaczej nazywany też 
koksowniczym, miejskim lub świetl-
nym, uzyskiwany jest w procesie odga-
zowywania (suchej destylacji) węgla. 
Odbywa się to w specjalnych piecach, 
bez udziału powietrza, w  temperatu-
rze około 1200°C. Produktem ubocz-
nym destylacji jest koks. Gaz powsta-
ły w  piecu gazowniczym zasysany jest 

przez ssak i tłoczony dalej do schładza-
cza, a następnie oczyszczany w odsma-
laczu, płuczce amoniakalnej i  skrzy-
niach odsiarczających. Oczyszczo-
ny gaz węglowy był magazynowany 
w  zbiorniku teleskopowym, skąd tra-
fiał do sieci miejskiej.

W  Muzeum Przemysłu Gazowni-
czego w  Górowie Iławeckim można 
zobaczyć zachowany kompletny ciąg 

technologiczny do produkcji gazu:
− dwa piece sześcioretortowe pozio-
me z ogrzewaniem półgeneratoro-
wym – po odgazowaniu węgla piec 
opróżniano i  pozostały koks schła-
dzano (gaszono) wodą w  specjalnym 
kominie odprowadzającym powstałą 
parę wodną;
− dźwig załadowczy do nawęglania 
retort;
− odbieralniki gazu, gdzie gorący gaz 
płynący z retort schładzany był do 
temperatury 60°C przy użyciu wody 
amoniakalnej;

4 |  Rury zasysające gaz z poszczególnych 
retort

(zdjęcia: Marek Barszcz)
................................................................................

Muzeum Przemysłu Gazowniczego w Górowie Iławeckim, ul. Wyszyńskiego 20,  
11-220 Górowo Iławeckie, tel. (89) 538 34 32, (89) 761 17 30, 691 767 508. 
Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (przyjeżdża pracownik  
z Lidzbarka Warmińskiego), wstęp bezpłatny.

− ssak Beale’a – służył do zasysania 
gazu z pieców i podawał go do regula-
tora ciśnienia;
− regulator podwójny ciśnienia gazu;
− chłodnik wodny – odbierał gaz 
z  regulatora ciśnienia i  po schłodze-
niu podawał go do odsalacza;
− odsmalacz Pelouze’a – służył 
do  wytrącania smoły niesionej przez 
gaz, który podawany był następnie 
do płuczki amoniakalnej;
− płuczka amoniakalna wieżowa  –  
za  pomocą wody amoniakalnej 
oczyszczano gaz ze szkodliwych sub-
stancji chemicznych, takich jak nafta-
len, cyjanowodór, amoniak itp.;
− skrzynie czyszczące (odsiarczalnik), 
w  których przy użyciu suchych mas 
chemicznych (np. wodorotlenku że-
laza) oczyszczano gaz z siarkowodoru.

Uzyskany gaz magazynowany był 
w  zbiorniku gazowym dzwonowym, 
teleskopowym, dwuczłonowym, 
typu mokrego o pojemności 700 m3. 
Zbiornik składał się z cylindryczne-
go basenu wypełnionego wodą, z któ-
rego w  miarę napływu gazu wynu-
rzały się ruchome człony zbiorni-
ka – dzwon i  teleskop. Dzwon za-
mykał zbiornik od góry, basen wod-
ny − od dołu, a ruchomy teleskop re-
gulował pojemność zbiornika. Całość 
utrzymywana była przez system rolek 
i prowadnic widocznych na obwodzie 
zbiornika (pionowe wąsy).

W  muzeum można również zo-
baczyć gazomierz objętościowy 
typu mokrego. Ma on kształt walca 
o średnicy 1 m i długości 1,5 m. Po-
chodzi z gazowni w Olsztynie, gdzie 
służył do ciągłego pomiaru produ-
kowanego przez zakład gazu. Po-
nadto muzeum posiada kolekcję za-
bytkowych gazomierzy domowych 
(około 80 sztuk) oraz urządzeń ga-
zowych wykorzystywanych w  go-
spodarstwie domowym.

Marek Barszcz
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W 2009 r., w roku jubileuszu 90-le-
cia Muzeum Ziemi Chełmskiej 
im. Wiktora Ambroziewicza 

w Chełmie do zbiorów tego muzeum na-
byto unikatowy dokument, który wylicyto-
wano na aukcji Domu Aukcyjnego LAMUS 
w Warszawie. Całe to przedsięwzięcie stało 
się możliwe dzięki finansowemu wsparciu 
chełmian – kilkunastu darczyńców prywat-
nych, w tym pani Agaty Fisz − prezydent 
Miasta Chełma oraz firm i spółek miejskich.

Ten cenny nabytek – to List, poświad-
czający przejęcie w depozyt obrazu Mat-
ki Bożej Chełmskiej z katedry unickiej 
w Chełmie, datowany na 1 maja 1651 r., 
podpisany przez króla Jana Kazimierza. Po 
jednej stronie karty Listu (33,5 x 22 cm) 
widnieje tekst w języku polskim, sporzą-
dzony przez królewskiego sekretarza czar-
nym inkaustem, pięknym charakterem pi-
sma, na papierze czerpanym, z odręczny-
mi podpisami: Jan Kazimierz Król oraz Al-
bertus Kadzidłowski / Secretarius Regiae 
Majestatis oraz bardzo dobrze zachowa-
na, odciśnięta pieczęć koronna wielka, 
a na odwrocie – tytuł dokumentu: Asse-
kuracya Jego Królewskiey Mości dana MA-
RYI, w swoim Obrazie Chełmskim (który 
w Obozie Beresteckim miał Nayiaśniey-
szy Król Jego Mość Jan Kazimierz, Tata-
rów i buntowniczey Ukrainy zwycięzca) 
oraz poświadczenie dla bazylianina Jakuba 
Suszy, administratora unickiego biskup-
stwa chełmskiego, prepozyta i superiora 
klasztoru – wpis z dnia 10 V 1651 r. w ak-
tach grodzkich chełmskich, teksty po łaci-
nie i po polsku. W liście król oznajmia, że 
bierze pod swoją opiekę obraz Najświęt-
szej Panny, na cyprysie malowany i mia-
stu Chełmowi od kilkuset lat nadany, aże-
by w niespokojnym czasie, „kiedy swa-
woleństwo Kozackie, w Koninkcyi z Po-
gany, na Woysko Nasze, y Rzeczypospoli-
tey, z różnych stron następuje”, nie zagi-
nął. Jednocześnie zobowiązuje się, iż de-
pozyt − zarówno obraz, jak i srebra cer-
kiewne oraz część przedmiotów – oddany 
będzie, jak tylko uspokoi się „teraźniey-
sza zawierucha”. Assekuracyę taką król 
poświadczył własnym podpisem w Lubli-
nie 1 maja 1651 r. Tekst zaczyna się od 
słów, będących tytułem, którym posługi-
wał się monarcha: „Jan Kazimierz, z Bo-

żey łaski Król Polski, Wielkie Xiąże Litew-
skie, Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Mazo-
wieckie, Inflantskie, Smoleńskie, Czerni-
chowskie, A Szwedzki, Gotski, Wandalski, 
Dziedziczny Król”. 

Co mogło przyczynić się do nawiąza-
nia kontaktów króla z duchownym z Cheł-
ma? Współpraca Suszy z królem może dla-
tego okazała się skuteczna, że bazylianie, 
tak jak jezuici, opowiadali się za jednością 
Kościoła wschodniego i zachodniego, wy-
kazywali posłuszeństwo wobec papieża 
i przełożonych, bronili i rozszerzali wiarę, 
podejmowali publiczne nauczanie. Warto 
przypomnieć, iż w pewnym okresie nauką 
królewicza zajmowali się jezuici, pod czuj-
nym okiem ojca, króla Zygmunta III Wazy. 
Jan Kazimierz przez dwa lata prowadził 
nawet zakonne życie wśród jezuitów. Mło-
dość Jana Kazimierza upływała w większo-
ści na wojowaniu. Brał udział w wyprawie 
do Prus Królewskich przeciwko Szwedom, 
na którą wyruszył wraz z ojcem, razem 
z bratem uczestniczył w kampanii smo-
leńskiej, jako pułkownik walczył prze-
ciwko Francuzom i Szwedom pod Worms 
i Frankfurtem nad Menem, był negocjato-
rem polskiego władcy z Habsburgami. Król 
Hiszpanii obiecywał mu honorowe stano-
wisko admirała swojej floty oraz wicekróla 
Portugalii. Podczas morskiej podróży do 
Hiszpanii na genueńskiej galerze, z której 
zszedł na francuski ląd, został areszto-
wany przez agentów kardynała Richelieu 
i uwięziony na dwa lata we Francji. A kiedy 
został uwolniony, niedługo po powrocie 
do Polski, wyjechał do Włoch. Według au-
tora jego biografii „odznaczał się biegło-
ścią w sztukach gimnastycznych, jeżdże-
niem konno, tańcem, używaniem broni, 
tak wojennym, jak i szermierskim obycza-
jem”. W maju 1643 r. wstąpił do zakonu 
jezuitów w Loreto, ale po dwóch latach 
nowicjatu opuścił zakon, otrzymawszy od 
papieża Innocentego X kardynalski kape-
lusz. Następnie we wrześniu 1646 r. wyje-
chał z Rzymu. 

Powrót Jana Kazimierza do ojczyzny 
zbiegł się z dramatem króla Władysława 
IV, w sierpniu 1647 r. zmarł królewicz 
Zygmunt Kazimierz, przewidywany na 
następcę tronu. Władysław IV, przeży-
wając śmierć syna, podupadł na zdrowiu 

i w maju 1648 r. zmarł. W takich okolicz-
nościach kandydatami do tronu zostali: 
Jan Kazimierz i jego brat, Karol Ferdy-
nand, biskup płocki i wrocławski. Sejm 
elekcyjny w listopadzie 1648 r. na nowego 
władcę Rzeczypospolitej wybrał Jana Kazi-
mierza. Ostatni z dynastii Wazów na tronie 
polskim, koronowany 17 stycznia 1649 r., 
rozpoczął panowanie w czasie, kiedy 
na kresach Rzeczypospolitej wybuchło 
powstanie kozackie (1648-1654), które 
zapoczątkowało długi okres walk. Cały 
dwudziestoletni okres panowania Jana 
Kazimierza cechował splot najgorszych 
dziejowych burz, którym trudno było się 
przeciwstawić. Ziemie Rzeczypospolitej 
niszczyli Kozacy, Tatarzy, Rosjanie, Szwe-
dzi, Siedmiogrodzianie. Ale i Ukraina 
spłynęła bratnią krwią.

Wraz z wybuchem powstania kozackie-
go pod wodzą hetmana Bohdana Chmiel-
nickiego w 1648 r. nasilił się konflikt mię-
dzy unitami a prawosławnymi. Kozackie 
oddziały Chmielnickiego pustoszyły Wołyń 
i Podole, dotarły na ziemię chełmską, aż 
pod Zamość. Chełm stał się obiektem ry-
walizacji, a uznawana za cudowną ikona 
Matki Bożej Chełmskiej była powodem 
sporu między unitami i dyzunitami (prze-
ciwnikami unii). Na podstawie umowy 
w Zborowie chełmską katedrę obrządku 
greckokatolickiego w 1648 r. przekazano 
prawosławnym (dyzunitom). Biskupstwo 
chełmskie Jan Kazimierz powierzył me-
tropolicie kijowskiemu Sylwestrowi Kos-
sowowi, na którego prośbę król wyznaczył 
Dionizego Bałabana biskupem chełmskim. 
Metropolita Kossow w marcu 1651 r. ode-
brał siłą obraz Matki Bożej Chełmskiej, 
który wcześniej zabrany z katedry unic-
kiej ukrywany był przez mieszczan przed 
dyzunitami w bezpiecznym miejscu. 
W związku z takim przebiegiem zdarzeń 
Jakub Susza prosił i sugerował, zwraca-
jąc się najpierw do Ichmości Senatorów, 
potem do króla Jana Kazimierza, „aby ten 
Święty Obraz, ku swoiey i swoich obro-
nie, przeciw nieprzyjacielskiej potędze, 
chciał wziąć do Obozu”. W efekcie starań 
Suszy Jan Kazimierz wysłał z Lublina ko-
misarzy, aby przejęli cudowny obraz. Unici 
w liście sporządzonym przez sekretarza 
królewskiego otrzymali gwarancję, że na 

Niezwykły dokument
........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
Wokół jednego zabytku
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ten czas niespokojny monarcha 
Polski bierze pod opiekę obraz, 
srebra cerkiewne i inne przed-
mioty. Z obrazem król, „z ucie-
chą wszystkiego Rycerstwa, 16 
maja [1651 r.] pod Sokal za-
witał”. Jakub Susza podążył za 
królem. Został kapelanem wład-
cy i w tej roli uczestniczył w bi-
twie pod Beresteczkiem. Ikona 
Matki Bożej Chełmskiej, uznana 
jako Palladium Rzeczypospolitej, 
przemieszczała się z Janem Kazi-
mierzem i rycerstwem szlakiem 
wypraw wojennych. To wsta-
wiennictwu Matki Bożej, obec-
nej w chełmskim wizerunku, 
przypisywano zwycięstwo wojsk 
polskich nad Kozakami i Tata-
rami w trzydniowej bitwie pod 
Beresteczkiem (28-30 czerwca 
1651 r.). Król w lipcu 1651 r. 
przekazał na powrót cerkiew ka-
tedralną unitom, a w lutym 
1652 r. mianował Jakuba Suszę 
biskupem. 

 Janowi Kazimierzowi de-
dykował Susza drugie wyda-
nie swego dzieła Phoenix itera-
to redivivus […], które ukazało 
się we Lwowie w 1653 r. w ty-
pografi i Michała Śloski. Pierw-
sze wydanie księgi Phoenix re-
divivus albo obraz starożytny 
chełmski i Matki Przenajświęt-
szej sławą cudownych swoich 
dzieł ożyły, drukowane w Zamo-
ściu w 1646 r., dedykował autor 
księciu Aleksandrowi Sangusz-
ce. Opisał w nim dzieje Cheł-
ma i ziemi chełmskiej oraz iko-
nę Matki Bożej Chełmskiej, hi-
storię jej kultu oraz 693 cuda, 
których doznano za jej pośred-
nictwem. Wśród osób doznają-
cych cudownych łask znalazł się 
król Jan Kazimierz (uzdrowienie) 
oraz przedstawiciele rodów ma-
gnackich. 

Muzeum Ziemi Chełm-
skiej w swoich zbiorach posia-
da trzecie wydanie Phoenixa…, 
z 1684 r., dedykowane Janowi III 
Sobieskiemu. Znajduje się w nim 
miedzioryt z wizerunkiem Mat-
ki Bożej Chełmskiej, sygnowa-
ny: Alexander Tarasewicz fecit 
z podpisem pod ryciną: Vniti Dei 
cum Homine unica Mater Vni-
torum Thaumaturga Chelmen-
sis.Tartarorum et Cosacorum 

1 | 2 |  Awers (1) i fragment rewersu (2) nabytego dokumentu
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ad Beresteckum gloriosa ac memoranda 
profl igatrix (Boga zjednoczonego z czło-
wiekiem jedyna Matka, Chełmska Uni-
tów Bogurodzica. Tatarów i Kozaków pod 
Beresteczkiem pełna chwały i godna pa-
mięci pogromicielka). W tym wydaniu za-
mieszczone są listy króla, a wśród nich 

tekst Assekuracyi z 1 maja 1651 r., czyli 
tego dokumentu, którego oryginał został 
wylicytowany na aukcji w Warszawie i tra-
fi ł do chełmskiego muzeum. Być może od-
najdą się jeszcze inne rękopisy pism kró-
lewskich, które udokumentowane zosta-
ły w trzecim wydaniu Phoenixa… oraz 
w dziele Koronacya Cudownego Obrazu 
Nayswiętszey Maryi Panny w Chełmskiey 
Katedrze 1765, wydanym w Berdyczowie 
w 1780 r. staraniem Maksymiliana Ryłło, 
biskupa unickiego. 

Jakub Susza studiował w Pułtusku, 
Ołomuńcu, Rzymie, był doktorem teo-
logii. Do Chełma przybył w 1639 r. wraz 
z bazylianami, których z Mińska sprowa-
dził ówczesny biskup unicki Metody Ter-
lecki, powierzając im pod opiekę ob-
raz Matki Bożej. Dzięki staraniom bisku-
pa Terleckiego uznano obraz Chełmskiej 
Bogurodzicy za cudowny i zaprowadzono 
specjalną księgę łask. Opracowaniem hi-
storii obrazu zajął się Jakub Susza, który 
był w tym czasie przełożonym klasztoru 
bazylianów na Chełmskiej Górze. Przyczy-

nił się do tego, że bazylianie ufundowa-
li na ikonę chełmskiej Bogurodzicy srebr-
ną sukienkę, wykonaną w 1660 r. przez 
lubelskiego złotnika Sebastiana Nicewi-
cza, a także srebrne antepedium do ołta-
rza głównego katedry unickiej, na którym 
uwieczniono scenę hołdu rycerstwa Rze-

czypospolitej i Jana Kazimierza po zwy-
cięskiej bitwie pod Beresteczkiem. Biskup 
Susza zmarł w 1687 r. i został pochowa-
ny, zgodnie z jego wolą, w krypcie katedry 
unickiej w Chełmie w miejscu pod cudow-
nym obrazem.

W tym roku mija 400. rocznica uro-
dzin biskupa Jakuba Suszy, a dokument 

zwany Assekuracyą… powrócił do Cheł-
ma w 400. rocznicę urodzin Jana Kazi-
mierza Wazy, który urodził się w Krakowie 
w 1609 r. 

Dzisiaj nie ma w Chełmie ikony, którą 
biskup Susza starał się zachować dla mia-
sta i dla której zabiegał o opiekę u same-

go króla. Po kilku dziesięcioleciach ukry-
wania na Ukrainie została oddana do Mu-
zeum Wołyńskiej Ikony w Łucku i tam (po 
zabiegach konserwatorskich) jest udo-
stępniana publiczności. W Muzeum Ziemi 
Chełmskiej jest natomiast cenny, związa-
ny z nią dokument.

Krystyna Mart

2

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje swoje zada-
nia statutowe w zakresie gromadzenia i trwałej ochrony dóbr naturalnego i kulturalne-
go dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym. Stawia sobie tak 
ważne cele, jak: upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury pol-
skiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożli-
wianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Wśród podstawowych zadań wyróżnić 
trzeba gromadzenie zabytków związanych z historią ziemi chełmskiej. Muzeum zostało 
utworzone w 1919 r. z inicjatywy Wiktora Ambroziewicza, dyrektora Gimnazjum im. Ste-
fana Czarnieckiego w Chełmie. Działalność tej placówki przerwał wybuch drugiej wojny 
światowej. Po wojnie, dzięki pracy Mariana Lipskiego i Kazimierza Janczykowskiego mu-
zeum reaktywowano; 1 stycznia 1950 r. zostało upaństwowione. W latach 1944-2009 
wielokrotnie zmieniano jego nazwę. 29 kwietnia 2009 r. przywrócono nazwę sprzed wy-
buchu drugiej wojny światowej – Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza. 
Fakt ten inaugurował obchody jubileuszowe 90-lecia muzeum. 
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Wszyscy znamy Gabriela 
Narutowicza – pierw-
szego prezydenta od-
rodzonej po latach 

rozbiorów  Rzeczypospolitej. War-
szawiacy z łatwością wskażą też plac 
w stolicy (w centrum Starej Ochoty), 
któremu patronuje upamiętniające go 
tam popiersie (z informacją na tabli-
cy obok, że urodził się w Teleszach, a 
powinno być, że w  Telszach). Znacz-
nie jednak mniej wiemy o związku 
rodziny Narutowiczów  ze Żmudzią 
(dzisiejsza Litwa), jako spadkobier-
ców  wspólnej historii dwóch naro-
dów  dawnej Rzeczypospolitej i  roli, 
jaką odegrali bracia Gabriel i  Stani-
sław w budowaniu niepodległych by-
tów  państwowych Polski i  Litwy tuż 
po zakończeniu pierwszej światowej 
wojny. Jeszcze skromniejsza jest wie-
dza o miejscach i  zachowanych do 
dziś obiektach, dających świadectwo 
związku Narutowiczów  ze żmudzką 

Żmudzkim szlakiem 
Narutowiczów

ziemią – zapewne więc z tego powodu 
są one dziś rzadko odwiedzane i  na-
dal leżą poza utartymi turystycznymi 
szlakami. 

Gabriel Narutowicz (ur. w 1865 r.) 
odbył studia techniczne w  St. Gal-
len w  Szwajcarii, był też tam wysoko 
cenionym inżynierem budownictwa 
lądowego i  profesorem Politechniki 
w  Zurychu, a w  rządzie nowo odro-
dzonej Polski otrzymał tekę ministra 
najpierw  robót publicznych, później 
spraw  zagranicznych. Funkcję prezy-
denta pełnił zaledwie kilka dni – zgi-
nął od kuli fanatyka w  warszawskiej 
„Zachęcie” 16 grudnia 1922  r. Jego 
starszy brat Stanisław  (1862-1932), 
adwokat i  wydawca „Tygodnika Po-
wszechnego” w  Warszawie, był zwią-
zany z litewskim ruchem narodowym 
jako zwolennik porozumienia polsko- 
-litewskiego i jedynym Polakiem – sy-
gnatariuszem aktu niepodległości Li-
twy w dniu 16 lutego 1918 r.

Majętnością rodową rodziców Sta-
nisława i  Gabriela – Jana Narutowi-
cza, insurgenta 1863  r. i  jego trzeciej 
żony Wiktorii ze Szczepowskich – 
były Brewiki (lit. Brėvikiai), położo-
ne na północno-zachodniej Żmudzi, 
a odległe zaledwie kilkanaście kilo-
metrów  od niegdyś powiatowego 
(dziś okręgowego) miasta Telsze (lit. 
Telšiai). W  Brewikach, które liczyły 
około 160 ha, zachował się w  znacz-
nie przetrzebionym i  zaniedbanym 
dziś parku ich rodzinny drewniany 
dwór z 1794  r., a prowadzi do nie-
go nadal wysadzana drzewami aleja. 
Dwór jest budowlą zrębową z ociosa-
nych bali, na zewnątrz pokrytych sza-
lunkiem, przykrytą naczółkowym da-
chem, którego pierwotne poszycie nie 
zachowało się (obecnie pokryty jest 
nadal wszechobecnym na posowiec-
kim obszarze eternitem). Dwór ten 
zapewne był poddawany, zwłaszcza 
w ostatnich dziesięcioleciach, przebu-
dowom, mającym przystosować go do 
potrzeb nowych użytkowników. Bez 
wątpienia skromny czterokolumnowy 
portyk z trójkątnym szczytem, jeśli 
nie jest wtórny, to został przeniesiony 
ze ściany frontowej i umieszczony na 
szczytowej (sugeruje to układ okien). 
Brak też obecnie drzwi wyjściowych 
w  ścianie od strony parku-ogrodu, 
a  takowe zapewne musiały się w  niej 
niegdyś znajdować. Trudno także 
ustalić, czy obecny układ pomiesz-
czeń jest pierwotny (wewnątrz trwa 
remont generalny – brak jest niektó-
rych ścian, a także stropów i podłóg) 
i  do jakich funkcji budynek miałby 
zostać przystosowany przez nowego 
właściciela, niemniej jednak cała jego 
substancja jest nadal jeszcze w  złej 
kondycji i  wiele jej elementów  znaj-
duje się w  stanie daleko posuniętej 
degradacji. Nie zachowało się też 
w całości założenie gospodarcze dwo-
ru, z wyjątkiem jednego skromnego 
budynku gospodarskiego – na jego 
zewnętrznej ścianie obecny właściciel 
urządził skromną wystawę, przedsta-
wiającą na papierowych odbitkach 
zasłużone i  znane postacie rodziny 
Narutowiczów, a więc Gabriela, prze-
bywającego tam sporadycznie w okre-
sie swej młodości i  Stanisława, który 

................................................................................................................................................
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gospodarzył w  Brewikach po wybi-
ciu się Litwy na niepodległość; przed 
dworem ustawiono granitowy słupek 
przypominający go jako sygnatariusza 
aktu niepodległości Litwy. 

Obaj bracia nie urodzili się jednak 
w  rodowej miejscowości, lecz w  po-
bliskich Telszach, gdzie ich ojciec 
pełnił urząd sędziego powiatowego, 
a same Brewiki były wówczas oddane 
w dzierżawę. Po jego wczesnej śmierci 
wdową z synami zaopiekował się An-
toni Renne vel Roenne (z  rodu nie-
mieckich baronów  przybyłych z  Inf-
lant), właściciel niedalekiego Renno-
wa (lit. Renavas), którego córka Anna 
była w  latach młodości przyjaciółką 
matki braci Narutowiczów. W  jego 
tamtejszym pałacu Stanisław i Gabriel 
spędzili lata swego dzieciństwa. Pałac 
w  Rennowie, zachowany do dziś, to 
klasycystyczna, piętrowa (początkowo 
zapewne parterowa) budowla, o wy-
dłużonej bryle, wzniesiona na planie 
szerokiego prostokąta jeszcze w  koń-
cu XVIII  w., z portykiem o czterech 
kolumnach toskańskich i  trójkątnym 
frontonem oraz z dwukondygnacyj-
nymi skrzydłami na osiach skrajnych. 
Część parterową pałacu pokrywa 
dach dwuspadowy, zaś nad skrzydłami 
– czterospadowy. Wnętrze ma układ 

1 |  Dwór w Brewikach

2 |  Pałac w Rennowie

3 |  Biblioteka pałacu w Rennowie

4 | Kościół w Olsiadach
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dwutraktowy – frontowy i ogrodowy, 
a pomieszczenia każdego z nich two-
rzyły ciąg amfi ladowy. Dawne wypo-
sażenie, więc komplet mebli w  stylu 
Ludwika XV, malarstwo, kolekcja mi-
niatur oraz brązy, w tym lampy, uległo 
rozproszeniu. Obecnie warto zwrócić 
uwagę na pomieszczenia bibliotecz-
ne z interesującym oryginalnym dzie-
więtnastowiecznym wystrojem, a tak-
że dawny kominek w holu i zdobiącą 
go secesyjną polichromię. 

Pałac usytuowany jest na wysokim 
brzegu doliny rzeczki Wardawy (lit. 
Varduvy), okala go 12-hektarowy park 
z okazami starych drzew i  opadające 
tarasami ogrody – górne ujęte są tral-
kową balustradą, a na ich osi znajdują 
się szerokie kamienne schody. Projekt 
kompletnego zagospodarowania tara-
sów, m.in. zainstalowania na nich fon-
tann, nie został przez kolejnego wła-
ściciela Rennowa, Feliksa Mielżyń-
skiego, zrealizowany. Obecnie pałac 
mieści ekspozycję Litewskiego Mu-
zeum Sztuki, a wystrój pozostałych 
sal jest wtórny i  pochodzi z bardziej 

odległych placówek muzealnych. 
W pobliżu zachowały się dawne zabu-
dowania dworskie z XVIII  w.: m.in. 
ofi cyna, skarbiec i spichlerz, a nieopo-
dal, na przeciw pałacu – ruiny stajni. 
Tuż przy pałacu, z jego prawej strony, 
rośnie okazały, około 200-letni dąb, 
zapewne jego rówieśnik.

Powróćmy jednak do braci Naru-
towiczów. Dalsze nauki, by uniknąć 
rusyfi kacji, pobierali oni w  niemiec-
kim gimnazjum w  kurlandzkiej (dziś 
łotewskiej) Lipawie, a ów  pobyt Ga-
briela Narutowicza w tym mieście zo-
stał upamiętniony pamiątkową tablicą 
na szkolnym gmachu, znajdującym się 
w jego centrum (ul. K. Valdemara 4). 
Ostatnią miejscowością na tym hi-
storycznym szlaku Narutowiczów  są 

5 |  Nagrobek rodziny Narutowiczów 
na cmentarzu w Olsiadach

6 |  Tablica upamiętniająca Gabriela 
Narutowicza na gmachu szkolnym w Lipawie 
(Łotwa)

(zdjęcia: Jan Skłodowski)
.........................................................................

Olsiady (lit. Alsėdžiai), siedziba pa-
rafi i Brewik, oddalonych od nich za-
ledwie 3 km. Na tamtejszym cmenta-
rzu parafi alnym, tuż za drewnianą ka-
plicą znajduje się grób rodzinny, z ka-
mienną płytą nagrobną z polską in-
skrypcją „Grób Rodziny Narutowi-
czów” oraz nowszą płytą pionową z że-
laznym krzyżem, uwieczniającą Stani-
sława w języku litewskim. A tuż obok, 
na  lewo, umieszczony jest, tak jak 
w Brewikach, granitowy słupek, usta-
wiany tradycyjnie dla upamiętnienia 
sygnatariusza aktu niepodległości kra-
ju z 1918 r. W samym centrum Olsiad 
wznosi się okolony kamiennym mu-
rem drewniany, z interesującym wy-
posażeniem kościół, wzniesiony w la-
tach 1789-1793, ufundowany przez 
biskupa Stefana Giedroycia, a obok 

–  jeszcze starsza drewniana dzwon-
nica. Należy tu wspomnieć, że Olsia-
dy były niegdyś ważną miejscowością, 
znajdowała się tu bowiem aż do pierw-
szej połowy XIX  w. rezydencja bisku-
pów  żmudzkich, której budynek nie 
dotrwał jednak do naszych czasów.

Jan Skłodowski

SPOTKANIA NA WSCHODZIE
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An d r z e j owi  S c h l ütero -
wi Młodszemu, jednemu 
z  najznakomitszych rzeź-
biarzy doby baroku w Eu-

ropie Północno-Wschodniej, po-
wszechne uznanie przyniosły berliń-
skie realizacje dla Fryderyka I. Zasły-
nął przebudową Zamku w Berlinie 
(pozostałości dekoracji znajdują się 
w berlińskim Bode-Museum), dokąd 
przyjechał po zakończeniu prac dla 
Jana III Sobieskiego (w Wilanowie i 
Żółkwi) i dla Jana Dobrogosta Kra-
sińskiego (w Warszawie). Z nazwi-
skiem tego twórcy łączy się również 
m.in. ambonę z berlińskiego kościo-
ła Mariackiego, portal do grobowca 
nadwornego złotnika króla pruskie-
go – Daniela Gottlieba Männlicha 
i jego żony w kościele św. Mikołaja w 
Berlinie. Zaprojektował także sarko-
fagi pary królewskiej Zofii Charlot-
ty i Fryderyka I (obecnie w katedrze 
berlińskiej) czy pomnik konny Wiel-
kiego Elektora (obecnie na dziedziń-
cu zamku w Charlottenburgu, dziel-
nicy Berlina). Za jego ostatnie dzieło 

w stolicy Prus uznaje się willę Ernsta 
Bogislava von Kamecke (rzeźby z de-
koracji attyki zdobiącej tę budow-
lę znajdują się również w Bode-Mu-
seum). Później pracował w Petersbur-
gu dla cara Rosji Piotra I, gdzie zmarł 
w 1714 r. 

Mimo, iż okres pracy Andrzeja 
Schlütera Młodszego w roli nadwor-
nego budowniczego króla pruskiego 
został dobrze zbadany, dotychczas 
nie zostało jednoznacznie wyjaśnio-
ne, gdzie się urodził. Próby odpo-
wiedzi na tę jedną z wielu tajemnic 
historii sztuki zaprowadziły badaczy  

1 | 2 |  Kaplica Królewska w Gdańsku (1) 
i fragment jej dekoracji (2)

................................................................................................................................................

m.in. do Hamburga, a następnie do 
Gdańska, w którym to mieście miał 
się urodzić około 1660 r. lub nieco 
wcześniej, jako syn rzeźbiarza o tym 
samym imieniu (przypuszczalnie au-
tora dekoracji kamienicy przy ul. 
Piwnej nr 1 i Chlebnickiej nr 28 oraz 
epitafium księcia Sambora w kate-
drze pelplińskiej), dlatego też nadano 
mu przydomek młodszy. W Gdań-
sku Andrzej Schlüter Młodszy miał 
się przyczynić do powstania Kaplicy 
Królewskiej, kamienic przy Długim 
Targu nr 3 i  20, stiukowej dekoracji 
salonu w kamienicy przy Długim Tar-
gu nr 8 oraz portalu w kamienicy przy 
ul. Ogarnej nr 25. Niestety, żadne au-
torstwo tych prac nie jest potwierdzo-
ne archiwalnie.

Kaplica Królewska, nosząca we-
zwanie Ducha Świętego, Jana Chrzci-
ciela (patrona Jana III Sobieskie-
go) i Andrzeja Apostoła (który był 
patronem prymasa Olszowskiego),  

1

2

Czy to Schlüter? 
O gdańskich zabytkach przypisywanych 
Andrzejowi Schlüterowi Młodszemu
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została zbudowana od podstaw, jako 
jedyny w XVII w. kościół katolicki 
w Gdańsku. Fakt ten był poprzedzony 
długimi staraniami i sporami z prote-
stancką większością w mieście. Decy-
zja monarchy o budowie zastępczej 
świątyni, mającej pełnić tę funkcję do 
czasu odzyskania kościoła Mariackie-
go, powstała w konsekwencji dyskusji 
z Radą. Miała ona zostać zbudowa-
na bez wkładu finansowego miasta, 
przeważającą część niezbędnej sumy 
stanowił legat po zmarłym prymasie 
Andrzeju Olszowskim − 80 tys.  zł, 
jedynie 20 tys. stanowiła dotacja kró-
lewska. Na miejsce budowy wyznaczo-
no plac po pięciu kamienicach przy ul. 
św. Ducha, należący do plebanii ko-
ścioła Mariackiego. Najprawdopodob-
niej jesienią 1677 r. powstały pierwsze 
projekty kaplicy, być może sporządzo-
ne przez Tylmana z Gameren. Budo-
wa prowadzona przez budowniczego 
miejskiego Bartela Ranischa trwała 
niecałe dwadzieścia dwa miesiące i za-
kończona została 10 maja 1681 r. 

Kształt kaplicy jest wynikiem połą-
czenia kilku różnych źródeł inspiracji. 
Zarówno przemyślana i harmonijnie 
skomponowana forma architektonicz-
na, jak i wystrój łączą w sobie elementy 
budowli sakralnej i pałacowej. Wyróż-
niająca się na tle zabudowy Główne-
go Miasta Gdańska architektura kapli-
cy podkreśla ideowe znaczenie świąty-
ni. Ogólna koncepcja dekoracji fasady 
uchodzi za dzieło Tylmana z Gameren. 
Pochodzenie architekta zwraca uwagę 
na Niderlandy, jako miejsce przetrans-
ponowania wzorów włoskich teorety-
ków architektury, dzięki którym roz-
powszechniło się zastosowanie wiel-
kiego porządku, podkreślającego ran-
gę budowli. Wzorów dla dekoracji na-
leży szukać we Włoszech, a zwłaszcza 
we wzornikach Jacomo Vignoli oraz 
w projektach Sebastiana Serlia lub nie-
co późniejszych Domenica de Rossie-
go. Pewne elementy kamiennej deko-
racji nawiązują również do holender-
skich realizacji Jacoba van Campena 
lub Petera Posta bądź wzorników ar-
chitektonicznych Philipa Vingboona.

Dekoracja świątyni przez wie-
lu badaczy (m.in. przez Henry-
ka Kondzielę, Kaplica Królewska 

w  Gdańsku i jej twórcy, „Studia Po-
morskie”, t. 2, Wrocław 1957, ss. 281- 
-341) uznawana jest za jedyne 
pewne gdańskie dzieło Andrzeja 
Schlütera Młodszego. Przekonanie 
to wynika z analizy wystroju elewa-
cji frontowej oraz z wielokrotnego 
powoływania się na wcześniejsze ba-
dania. Charakteryzuje się ona prze-
myślanym układem, odznaczają-
cym się klasyczną symetrią i harmo-
nią zastosowanych motywów. Detal 
kamieniarski wykazuje wysoką ja-
kość wykonania. Dominują w nim 
kwiatowo-owocowe girlandy i festo-
ny. Indywidualizm rzeźbiarza widać 
w  uskrzydlonych główkach aniel-
skich, obramieniu kartusza herbo-
wego, głowicach kolumn oraz masz-
karonach na bębnie.

Jednym z najbardziej charaktery-
stycznych motywów twórczości An-
drzeja Schlütera Młodszego są posta-
cie aniołów, którym rzeźbiarz nadał 
kształt młodych, muskularnych męż-
czyzn o rozwianych wiatrem wło-
sach i klasycznych rysach twarzy, wy-
rzeźbionych ze szczególną dbałością 
o modelunek włosów i skrzydeł, jak 
np. w dekoracji ambony w kościele 

Mariackim w Berlinie. W przypadku 
jednak uskrzydlonych główek aniel-
skich dekorujących główny portal ka-
plicy w Gdańsku, mimo dużego po-
dobieństwa do berlińskich realizacji 
Schlütera, należy pamiętać, że były 
one najprawdopodobniej w XIX  w. 
przekuwane. Rzeźby aniołów pod-
trzymujące tarczę herbową również 
były uzupełniane, ale mimo to moż-
na zauważyć podobieństwo do ber-
lińskich aniołów wykonanych przez 
Andrzeja Schlütera. Podobieństwo 
do nich zauważalne jest także w przy-
padku anielskich główek w zewnętrz-
nych narożach środkowego okna na 
piętrze kaplicy. Z pewnością można 
stwierdzić, że główki putt, znajdujące 
się w kluczach wejść do kamieniczek, 
nie zostały wykonane przez tego sa-
mego rzeźbiarza, co główka w kluczu 
głównego portalu. Cechy wyróżniają-
ce dzieła Schlütera zauważalne są tak-
że w sposobie wykonania orłów w gło-
wicach i ponad herbem. Realistycznie 
wyrzeźbione sylwetki orłów z drobia-
zgowo wymodelowanymi skrzydła-
mi − szczególnie orzeł z rozpostarty-
mi skrzydłami ponad herbem − przy-
pominają orła ze zwornika w berliń-
skim Arsenale oraz siedzącego u stóp 
nagrobka księcia Fryderyka Ludwika 
w kościele Mariackim w Berlinie.

Bezpośrednie nawiązania do dzieł 
Zamku w Berlinie można odnaleźć 
w dekoracji gdańskiej kamienicy przy 
Długim Targu nr 20. Hermowe ka-
riatydy i atlanty, będące głównymi 
elementami wystroju barokowej fa-
sady wykonanej na zlecenie Edwarda  
Schlieffa około 1680 r., są bardzo po-
dobne do pozostałości rzeźbiarskiego 
detalu z Zamku berlińskiego, obec-
nie znajdujących się w Bode-Museum 
w  Berlinie. Majestatyczne półnagie 
postacie siłaczy ukazane zostały w bar-
dzo podobnych pozach, z dużą dba-
łością o szczegóły oraz z lekkim znie-
kształceniem budowy anatomicznej, 
co wynika z uwzględnienia punktu 
widzenia. Wysokiej jakości dekoracja 
kamieniarska nosi wyraźne znamiona 
indywidualnej koncepcji rzeźbiarza. 
Zdecydowanie nie jest ona bezpo-
średnim odwzorowaniem projektów 
zawartych w  rozpowszechnionych  
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w  tym czasie wzornikach, jednak 
oczywiste jest, że autor wystroju znał 
wcześniejsze i ówcześnie stosowa-
ne formy dekoracyjne, choć źródłem 
tego typu dekoracji są elementy gro-
teski przekształcone przez Jana Vre-
demana de Vriesa. Wysoki poziom 
wykonania, przemyślany, harmonijny 
układ dekoracji o klasycznych wzo-
rach zaczerpnięty został z niderlandz-
kich wzorników Philipa Vingboona. 

Niestety, podobna, obecnie znana 
fasada kamienicy przy Długim Tar-
gu nr 3 mylnie przypisana została na 
podstawie podobieństwa do Kaplicy 
Królewskiej Andrzejowi Schlütero-
wi. Jest wielce prawdopodobne, że 
wcześniejsza, oryginalna barokowa 

dekoracja tej kamienicy powstała w la-
tach siedemdziesiątych XVII w. i była 
dziełem tegoż rzeźbiarza. W tym wła-
śnie czasie kamienica stanowiła wła-
sność Pawła Gratty – syna Francisz-
ka Gratty, generalnego poczmistrza 
dla Prus Królewskich, Kurlandii i Inf-
lant, który odziedziczył stanowisko 
ojca. Przypuszczalnie w związku z pla-
nowaną wizytą króla Jana III Sobie-
skiego w  Gdańsku przeprowadzono 
jej remont; król rezydował w owej ka-
mienicy od sierpnia 1677 do lutego 
1678 r. 

Wszystkie wymienione wyżej za-
bytki związane były z Janem III So-
bieskim. Znacząco przyczynił się on 
do zbudowania kaplicy, a kamienica 
przy Długim Targu 
nr 20 w czasie wspo-
mnianej wizyty była 
siedzibą królewicza 
Jakuba. Być może 
kunszt, z jakim wy-
konane były dekora-
cje fasady kamieni-
cy Gratty oraz no-
watorska, wyróżnia-
jąca się na tle gdań-
skiej architektury 
forma przyczyniły 
się do tego, iż jej au-
tor otrzymał następ-
ne intratne zlecenia 
– dekorację nowej 
katolickiej świątyni 
oraz kolejnej kamie-
nicy przy Długim 
Targu, najbardziej 
prestiżowym miej-
scu w mieście. Moż-
na też wysnuć hipo-
tezę, że dzięki wyso-
kiej jakości wykona-
nych tam prac bu-
downiczy uzyskał 
zlecenie na wykona-
nie dekoracji w kró-
lewskiej rezydencji 
w Wilanowie.

Z nazwiskiem 
Andrzeja Schlüte-
ra łączona jest tak-
że (po raz pierwszy 
przez: Georg Cuny, 
Danzigs Kunst und 

Kultur im 16. und 17. Jahrhundert. 
Baugeschichtliches. Danzigs Künst-
ler unter besonderer Berücksichtigung 
der beiden Andreas Schlüter, Frank-
furt am Main 1910) dekoracja por-
talu przy ul. Ogarnej nr 25. Nieste-
ty, materiał ikonografi czny i archiwal-
ny dotyczący tego portalu, w przeci-
wieństwie do wyżej opisanych zabyt-
ków, jest bardzo skromny, co nie po-
zwala na przeprowadzenie pełnej ana-
lizy tego obiektu. Według Zygmunta 
Iwickiego (Z. Iwicki, Der Hochaltar 
der Kathedrale in Oliva. Ein Werk von 
Andreas Schlüter, Freiburg 1980; ten-
że, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, 
ss. 5 i 34) na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych XVII w. 

6

5

3 |  Kamienica przy Długim Targu nr 20 
w Gdańsku

4 | 5 |  Kamienica przy Długim Targu nr 3 (4) 
i fragment dekoracji jej fasady (5)

6 |  Sztych przypisywany Piotrowi Willerowi 
z 1698 r. (w tle widoczna jest kamienica przy 
Długim Targu nr 3) zawarty w: G. R. Curicke, 
Freuden-Bezeugung der Stadt Dantzig über die 
[...] Königlische Wahl [...] des [...] Augusti 
des Andern [...] wobey [...] Königlischer  Einzug 
in besagte Stadt..., Danzig 1698 (egzemplarz 
w zbiorach Biblioteki PAN w Gdańsku)

..............................................................................
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Andrzej Schlüter wykonał ponad-
to ołtarz główny i portal w koście-
le klasztornym w Oliwie. Zlecenio-
dawcą tych prac był ówczesny opat, 
Michał Antoni Hacki, jednak wyda-
je się, że jest to hipoteza idąca za dale-
ko. Wystrój oliwskiej świątyni jest co 
prawda bardzo podobny do zniszczo-
nej stiukowej dekoracji salonu w ka-
mienicy przy Długim Targu nr 8, któ-
ra być może została wykonana przez 
artystę znającego dzieła Schlütera 
lub nawet z nim pracującego, lecz jest 
mało prawdopodobne, że wykonał go 
mistrz Andrzej.

Na zakończenie należy wspo-
mnieć o zniszczeniach, jakie ponio-
sły wymienione dzieła w czasie dzia-
łań wojennych w 1945 r. Kaplica Kró-
lewska była jednym z nielicznych za-
bytków Gdańska, który nie odniósł 
większych obrażeń, natomiast kamie-
nice przy Długim Targu i Ogarnej zo-
stały całkowicie odbudowane w latach 
pięćdziesiątych XX w. Przy pracach 
rekonstrukcyjnych wykorzystano za-
chowane detale kamieniarskie, które 
posłużyły jako modele i do dnia dzi-
siejszego można je podziwiać.

Dąbrówka Lipska

Manier ystyczno -baro -
kowy zespół kościelny 
bernardynów  w  Rze-
szowie jest  jednym 

z  piękniejszych zabytków  Podkarpa-
cia. 15  sierpnia 1513  r. niejaki Jakub 
Ado (Dado) miał doświadczyć w  tu-
tejszym ogrodzie widzenia Matki Bo-
żej. W 1531 r. powiększono istniejący 
kościółek i kaplicę dla cieszącej się kul-
tem figurki Marii. Stanowił on schro-
nienie m.in. przed najazdami Tatarów. 
W 1610 r. kasztelan sandomierski Mi-
kołaj Spytek Ligęza (1562-1637), syn 
kasztelana wiślickiego, który otrzymał 
Rzeszów  w  posagu żony Zofii Rze-
szowskiej, podjął budowę obecnego 
kościoła. Od samego początku kościół 
budowany przez Mikołaja 
był pomyślany jako mauzo-
leum rodowe rodu Ligęzów. 
Źródłem inspiracji dla jego 
fundatora mogły być zagra-
niczne mauzolea rodowe wy-
bitnych rodów arystokratycz-
nych znajdujące się choćby 
w  Saksonii, a nawet hiszpań-
ski Escorial. W  1629  r. ko-
ściół przekazany został ber-
nardynom z ruskiej prowincji 
zakonu. Świątynia wybudo-
wana jest na planie krzyża ła-
cińskiego, ma dwuprzęsłową 
nawę, zakończoną od wscho-
du jednoprzęsłowym prezbi-
terium z półkolistą absydą. 
Wyposażona jest w kwadrato-
wą wieżę – dzwonnicę, a nad 
skrzyżowaniem nawy głów-
nej z transeptem znajduje się 
kopuła z latarnią. Budowla 
reprezentuje styl maniery-
styczny, który nasuwa podobieństwo 
stylistyczne formy do kodeńskiego 
kościoła Mikołaja Sapiehy. Pod pre-
zbiterium umieszczona jest kaplica 
funeralna, z  której alabastrowy ołtarz 
Krzyża Świętego autorstwa Sebastia-
na Sali przeniesiony został na począt-
ku XX  w. do krużganków  klasztoru. 

Podkarpacki Escorial
W  systemie fortyfikacyjnym miasta 
Rzeszowa, tworzonym przez Mikołaja 
Ligęzę, zespół klasztorny pełnić miał 
funkcję obronnego bastionu. Do dziś 
w kościele, we fryzie pod okapem czy-
telne są otwory strzelnicze. 

W  prezbiterium kościoła znaj-
duje się największy w  Europie zbiór 
klęczących fig ur alabastrowych 
z  XVII  w. −  rycerskiej rodziny Ligę-
zów, krewnych fundatora bernardyń-
skiej świątyni. Autorstwo tych figur 
przypisywane jest Janowi Pfisterowi 
(1573-1642), wrocławskiemu rzeź-
biarzowi, pracującemu m.in. przy na-
grobku Ostrogskich w Tarnowie. Po-
stacie klęczących możnowładców  ce-
chują się pewnym podobieństwem  

do posągów  cesarskich Habsbur-
gów, znajdujących się w  kościele św. 
Wawrzyńca w  hiszpańskim Escoria-
lu (z 1584 r.) autorstwa włoskich ma-
nierystycznych rzeźbiarzy pracują-
cych na hiszpańskim dworze − ojca 
i  syna, Leone (1509-1590) i  Pom-
peo (1533-1608) Leonich. Postacie 

.........................................................................................................................................

1

7

7 |  Portal kamienicy przy ul. Ogarnej nr 25

(zdjęcia: 1 − Maria Rdesińska, 2-5, 7 – Dąbrówka 
Lipska) 
..............................................................................
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Ligęzów w rzeszowskim kościele w za-
łożeniu nie miały być same w  sobie 
przedmiotem adoracji, lecz ukazane 
w pobożnej modlitwie sprawiały wra-
żenie jakby przez wieki − oczekując na 
zbawienie – miały wysłuchiwać mszy 
odprawianych w  intencji spokoju ich 
dusz. Członkowie sarmackiej rodziny 
w zbrojach rycerskich: Mikołaj Ligęza 
– ojciec fundatora, Zygmunt Ligęza – 
cześnik wielki koronny, Stanisław Li-
gęza – starosta lubaczowski, Mikołaj 
Spytek – fundator kościoła, Hermo-
laus Ligęza – podskarbi koronny, Jan 
Ligęza – wojewoda łęczycki, Jan Li-
gęza – syn tegoż wojewody oraz arcy-
biskup lwowski Feliks Ligęza znajdu-
ją się dzisiaj w  prezbiterium kościoła 
bernardynów, gdzie umieszczeni zo-
stali w XVIII w. w specjalnie dla nich 
wykutych niszach. Wcześniej stali na 
specjalnych cokołach wzdłuż ścian 
prezbiterium, adorując umieszczony 
w  połowie długości prezbiterium oł-
tarz z cyborium. Podobieństwo pew-
nych elementów  ubioru figury arcy-
biskupa Ligęzy (np. infuła) do ubio-
ru biskupa pomocniczego archidie-
cezji lwowskiej Tomasza Pirawskie-
go z XVII  w. z epitafium w  katedrze 

we Lwowie, przypisywanego Pfistero-
wi, jest – jak zauważyła Inga Sapetowa 
(Sztuka Rzeszowa. Rzeźba w: Dzie-
je Rzeszowa, tom 1, red. Feliks Kiryk, 
Rzeszów 1994, s. 499) – mocnym ar-
gumentem przemawiającym za autor-
stwem rzeszowskich rzeźb warsztatu 
Jana Pfistera. Figury Ligęzów przypi-
sywane są również Sebastianowi Sali 
(1587?-1653) (Andrzej Fischinger, 
Kościół bernardyński w  Rzeszowie, w: 
Kościoły, klasztory i  parafie dawnego 
Rzeszowa, Rzeszów 2001, s. 11), wło-
skiemu rzeźbiarzowi z Lugano, dzia-
łającemu w  drugiej ćwierci XVII  w. 
w  Polsce, który z czasem zyskał mia-
no królewskiego rzeźbiarza i  archi-
tekta (m.in. autor figury prymasa z lat 
1616-1624, Wawrzyńca Gembickie-
go, z epitafium z katedry w Gnieźnie, 
klęczącej figury wojewody poznań-
skiego Piotra Opalińskiego z 1642  r. 
z pobernardyńskiego kościoła w  Sie-
rakowie).

W  prezbiterium rzeszowskiej 
świątyni na uwagę zasługuje także 
alabastrowy ołtarz główny warszta-
tu J. Pfistera „Opłakiwanie Chry-
stusa” z pierwszej połowy XVII  w., 
przedstawiający sceny z Męki Pań-
skiej. W kwaterach bocznych ołtarza, 
w  którym środkowa scena ukazuje 
„Opłakiwanie Chrystusa”, znajdu-
ją się płaskorzeźby przedstawiające 
„Modlitwę Chrystusa w  Ogrójcu”, 
„Biczowanie”, „Cierniem Ukoro-
nowanie”, „Upadek pod krzyżem”, 
„Przybicie do krzyża”, „Podniesienie 
krzyża” i  „Zdjęcie z krzyża”. Ołtarz 
wieńczy „Wniebowzięcie Najświętszej 
Marii Panny” oraz rzeźby Boga Ojca 
i  Ducha Świętego. Przy prezbiterium 
umieszczona jest ambona z figurą św. 
Jana Kapistrana, założyciela bernardy-
nów. Utrzymana jest w stylu regencji, 
pochodzi z początku XVIII w.

Po obu stronach transeptu miesz-
czą się kaplice: w północnym ramieniu 
kaplica Pana Jezusa z ołtarzem w sty-
lu regencji warsztatu Tomasza Hut-
tera. W ołtarzu tym znajduje się cen-
ny obraz nieznanego malarza z drugiej 
połowy XVII  w. „Chrystus u  słupa”. 
Z kolei po przeciwnej stronie, w kapli-
cy Matki Bożej Rzeszowskiej zwraca 
uwagę pochodząca prawdopodobnie  

z około 1460  r. drewniana, polichro-
mowana, owiana sławą cudowno-
ści rzeźba Madonny, ubrana w  suk-
nię i  bogato zdobiony płaszcz o  ce-
chach barokowych, ze srebrną koro-
ną. Dzieciątko ma również podobną 
suknię i koronę na główce. Twarz Ma-
donny rozjaśnia lekki uśmiech, kon-
trastujący ze smutnymi oczyma. Rze-
szowska Matka Boża wykonana zosta-
ła prawdopodobnie przez Wawrzyń-
ca z Magdeburga (zob. Inga Sapeto-
wa, Matka Boska z Dzieciątkiem tzw. 
Rzeszowska, w: Encyklopedia Rzeszo-
wa, Rzeszów  1994, ss.  305-308), wy-
konawcę gotyckiego tryptyku ołtarzo-
wego „Świętej Trójcy” do kaplicy pod 
tym samym wezwaniem fundacji kró-
lowej Zofii (Sonki) Holszańskiej dla 
katedry na Wawelu. Obecnie tryptyk 
ten znajduje się w  kaplicy św. Krzy-
ża w  katedrze krakowskiej. Wysoce 
prawdopodobne jest, że figurka wy-
konana została na zamówienie bisku-
pa krakowskiego Jana Rzeszowskiego 
(1411-1488), współpracownika kró-
la Kazimierza Jagiellończyka. W  cza-
sie nadzorowania prac przy tryptyku 
w krakowskiej katedrze Jan Rzeszow-
ski mógł, mając okazję obserwowania 
samego mistrza Wawrzyńca przy pra-
cy, prosić artystę o wykonanie nie tyl-
ko figurki Marii, ale całego ołtarza 

3

2

1 |  Kościoł bernardynów w Rzeszowie

2 |  Wnęki z alabastrowymi figurami 
Ligęzów we wnętrzu kościoła

3 |  Późnogotycka figura Marii z około 1460 r. (?)

............................................................................. 
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szafiastego do kościółka, znajdującego 
się w  jego rzeszowskich dobrach (na 
tzw. Zachodnim Przedmieściu, zwa-
nym Ruską Wsią), gdzie w  XVII  w. 
postawiono obecny kościół bernardy-
nów. O wielkim kulcie maryjnym rze-
szowskiej figurki Madonny i  małym 
kościółku stojącym na miejscu dzi-
siejszych zabudowań zespołu kościo-
ła i klasztoru bernardynów w Rzeszo-
wie wspomina średniowieczny dy-
plom Jana Rzeszowskiego, brata bi-
skupa krakowskiego – również Jana 
– wydany we wrześniu 1475 r. W do-
kumencie tym Jan Rzeszowski doko-
nuje nadania domu i ogrodu plebano-
wi z rzeszowskiej fary, która miała być 
położona naprzeciwko kościółka Naj-
świętszej Marii Panny, pod warun-
kiem odprawiania przez niego dwóch 
mszy tygodniowo i polecania go Naj-
świętszej Dziewicy „za miastem Rze-
szowem”. Prosty stąd wniosek, że „cu-
downa figurka” musiała już cieszyć się 
kultem w położonym opodal Rzeszo-
wa kościele. O  wcześniejszym kulcie 
maryjnym na tym miejscu i o istnieją-
cym „starodawnym kościele” wspomi-
na również w  akcie donacyjnym no-
wego kościoła dla bernardynów  ów-
czesny właściciel Rzeszowa, Miko-
łaj Spytek Ligęza, w 1629 r. Klasztor-
ne księgi ojców  bernardynów  pełne 
są dokonanych za  wstawiennictwem 

rzeszowskiej Madonny cudów. 
W  1739  r. sam Teodor Lubomirski, 
właściciel Rzeszowa, został cudow-
nie uzdrowiony z choroby. Także pod-
czas koronacji figury przez arcybi-
skupa lwowskiego Wacława H.  Siera-
kowskiego 8 września 1763 r. nastąpi-
ło cudowne uzdrowienie małej dziew-
czynki. Ponownego aktu koronacji cu-
downej figury Matki Bożej dokonał 
8 września 1898  r. arcybiskup lwow-
ski Karol Hryniewiecki. Do kaplicy 
Matki Bożej Jerzy Ignacy Lubomir-
ski ufundował w latach czterdziestych 
XVIII w. monumentalny, późnobaro-
kowy ołtarz z rzeźbami dłuta Tomasza 
Huttera. Ściany kaplicy zdobią malo-
widła przedstawiające spektakularne 
cuda otrzymane za wstawiennictwem 
rzeszowskiej Madonny, a także obra-
zy przedstawiające sceny z życia Matki 
Bożej: „Zwiastowanie”, „Nawiedzenie 
św. Elżbiety”, „Narodzenie Chrystusa”, 
„Ofiarowanie w świątyni” oraz „Wnie-
bowzięcie”. 

W  rzeszowskim kościele na  uwa-
gę zasługują także pochodzą-
ce z  XVIII  w. ołtarze boczne: oł-
tarz św.  Franciszka, rokokowy, z po-
łowy XVIII  w., z osiemnastowiecz-
nym, późnobarokowym obrazem olej-
nym „Św. Franciszek przed Chrystu-
sem” i  dwoma rokokowymi posąga-
mi św.  Jerzego i  św. Floriana z tego 

samego okresu, dalej ołtarz św. Józe-
fa z  rokokowymi obrazami – św. Jó-
zefa z  Dzieciątkiem i  św. Jana Nepo-
mucena oraz osiemnastowieczne rzeź-
by – św. Anna i Joachim, rodzice Ma-
rii, następnie późnobarokowy oł-
tarz z obrazem św. Antoniego i dwo-
ma rokokowymi posągami św.  Stani-
sława biskupa i św. Wojciecha z poło-
wy XVIII w. oraz ołtarz św. Jana z Du-
kli, rokokowy, z połowy XVIII  w., 
z  dwoma późnobarokowymi obraza-
mi – błogosławionego Jana z połowy 
XVIII  w. i  dwoma rokokowymi po-
sągami św. Jana Chrzciciela i św. Bar-
bary z tego samego okresu. Wnętrze 
kościoła w  latach 1760-1780 zostało 
pokryte rokokową polichromią, któ-
rą w  1898  r. odnowiono i  częściowo 
przemalowano. Przedstawia ona sceny 
„Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny” oraz czterech ewangelistów: 
Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

12 września 2008  r. kościół rze-
szowskich bernardynów, Sanktuarium 
Matki Bożej Rzeszowskiej, otrzymał 
tytuł „bazyliki mniejszej”. W  2013  r. 
rzeszowscy bernardyni obchodzić 
będą 500-lecie Sanktuarium, dlatego 
już dziś wokół i  wewnątrz kościoła 
trwają prace remontowe, porządkowe 
i konserwatorskie.

Arkadiusz Bednarczyk

4

5

4 | 5 |  Ołtarz główny (4) i jedna z jego 
kwater z XVII w. ze sceną „Biczowania” (5)

(zdjęcia: Arkadiusz Bednarczyk)
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Publikacja Brzeg – stolica ślą-
skich Piastów  − to nie tylko 
popularny przewodnik, wy-
dany niedawno przez Mu-

zeum Piastów  Śląskich, ale również 
najważniejszy, a dziś w  istocie jedyny 
wyznacznik historycznej tożsamości 
miasta, które aż po wiek XVII pozo-
stawało we władaniu książąt, wywo-
dzących się z rodu władców  Polski. 
Ostatni z nich, Jerzy IV Wilhelm, 
książę brzesko-legnicko-wołowski, 
zmarł w 1675 r. Złożone losy śląskich 
gałęzi dynastii sprawiły zarazem, że 
tradycja piastowska była żywa i  no-
śna również dla niemieckich history-
ków i mieszkańców Brzegu, zarówno 
pod władzą austriackich Habsburgów, 

Brzeg króla Fryderyka
................................................................................................................................................

jak i  pruskich Hohenzollernów. Pia-
stowie śląscy bowiem już w  średnio-
wieczu, gdy ich ziemie nie weszły 
w skład Polski Władysława Łokietka, 
coraz silniej identyfikowali się z poli-
tyką i  kulturą niemiecką. Henryk IV 
Probus, u schyłku XIII w. książę wro-
cławski, a przez rok i  krakowski, nie 
tylko walczył z Łokietkiem, ale był 
też wybitnym niemieckim poetą – 
minnesingerem, autorem pieśni mi-
łosnych. Przepaść ostateczną wyko-
pało z jednej strony przyjęcie przez 
śląskich książąt władztwa Czech, 
z drugiej − rezygnacja Kazimierza 
Wielkiego z  praw  zwierzchnich do 
Śląska w  1348  r. Pod Grunwaldem 
chorągiew  z herbem Śląska – księ-

cia oleśnickiego Konra-
da Białego – powiewała 
już tylko po krzyżackiej 
stronie.

Gdy po drugiej 
wojnie światowej ze 
względów propagan-
dowych śląska „pia-
stowskość” utożsamiona 

została z polskością, rzeczywistą hi-
storię tych ziem pomijano lub prze-
inaczano. A  przecież jedną z  niewielu 
ulic w Brzegu, których nazw po 1945 r. 
nie trzeba było zmieniać, jest ul. Pia-
stowska – wcześniej Piastenstrasse. 
To, że w jej centralnym punkcie stanął 
w 1909 r. pomnik Bismarcka, jakoś ni-
komu nie przeszkadzało. Śląska histo-
ria zbyt jest złożona i barwna, by dała 
się ująć w propagandowe ramy czyjej-
kolwiek „racji stanu”.

Nazywając Brzeg z dumą „unse-
re Piastenstadt” (nasze piastowskie 
miasto), dawni jego mieszkańcy kul-
tywowali równocześnie inną trady-
cję – pamięć o królu Prus Fryderyku 
Wielkim. W powojennym Brzegu dla 
tej tradycji oczywiście nie było miej-
sca, wraz ze zburzeniem pomnika mo-
narchy miała zostać zapomniana raz 
na zawsze. Przetrwały jednak zabytki, 
które pozwalają przywołać czasy króla 
Fryderyka – w imię wspomnianej zło-
żoności dziejów.

Fryderyk II Wielki po raz pierw-
szy zjawił się w Brzegu 5 maja 1741 r. 
na czele swoich wojsk, zajmujących 
austriacką twierdzę po tygodniowym 
oblężeniu. Niespełna trzydziestoletni 
władca Prus postanowił, pod pretek-
stem rzekomych praw  Hohenzoller-
nów do księstwa brzesko-legnickiego, 

...................................................

1 | Apoteoza Prus w sali 
ratusza

2 | Koszary z 1782 r.

1 2
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odebrać bogaty Śląsk osłabionej 
wówczas Austrii. Wzięcie Brzegu po-
przedziła 10 kwietnia zwycięska bi-
twa pod pobliskimi Małujowicami 
(Mollwitz). Podczas ostrzału miasta 
1 maja spłonął piastowski zamek, nad 
czym król ponoć bardzo ubolewał. 
Fryderyk zamieszkał w  budynku ko-
mendantury, klasycystycznej kamie-
nicy koło ratusza. Ofi cjalna uroczy-
stość powitania zwycięzcy odbyła się 
7 maja, przy dźwiękach trąb, bębnów 
i kościelnych dzwonów. Nie zabrakło 
nawet pochwalnego wiersza. Rada 
miejska złożyła hołd, a dotychczaso-
wy burmistrz pozostał na stanowi-
sku. Mieszkańców  o zdanie nie py-
tano. Pięć lat później na jednej z szaf 
na akta w  ratuszowej sali posiedzeń 
Johann Sebastian Neubert i Friedrich 
Eylich namalowali apoteozę Prus 
(w postaci królowej na tronie), przyj-
mujących hołd niewiast, symbolizu-
jących Śląsk oraz miasto Brzeg (herb 
z trzema kotwicami).

Doceniając militarne znaczenie 
brzeskiej twierdzy, król niezwłocznie 
przystąpił do jej rozbudowy, trwającej 
kilka dziesięcioleci. W 1782 r. dla gar-
nizonu wzniesiono koszary według 
projektu Karla Gottharda Langhan-
sa (twórcy Bramy Brandenburskiej 
w  Berlinie). Wielki gmach, ozdobio-
ny trójkątnym przyczółkiem, stoi do 
dziś przy ul. Stare Koszary; w 1922 r. 
przebudowany został na blok miesz-
kalny. Magazyny wojskowe uloko-
wano w  zrujnowanym zamku. Pod-
czas trzech wojen śląskich, zatem do 
1763  r., Fryderyk Wielki corocznie 
przyjeżdżał do Brzegu, by odbyć tu 
przegląd wojsk, w  latach następnych 
bywał już rzadziej.

W  pamięci mieszkańców  władca 
Prus zapisał się jako hojny opiekun 
miasta. Autor historii Brzegu, wy-
danej w  1907  r., stwierdził z przeko-
naniem: „W  każdym wypadku król 
troszczył się o nasz Brzeg jak ojciec” 
(Heinrich Schoenborn, Geschichte 
der Stadt und des Fürstentums Brieg, 
Brieg 1907). Z królewskiej kasy pły-
nęły znaczne kwoty na miejscowe 
gimnazjum, na odbudowę kościołów 
i  na rozbudowę miasta. Miejsce do-
mów  drewnianych zajmowały muro-
wane. Dawna Hundegasse (czyli Psia 
Uliczka), wzniesiona praktycznie od 
nowa, na cześć fundatora przemiano-
wana została na Friedrichstrasse. Król 
założył też na wykupionym od miasta 
gruncie osadę dla wojskowych wete-
ranów  oraz chłopów  z Badenii i  na-
zwał ją Piastenthal, czyli Piastowska 
Dolina.

Podczas królewskich wizyt 
w  Brzegu doszło do dwóch aneg-
dotycznych zdarzeń, upamiętnio-
nych w  kronikach – i  nie tylko. Fry-
deryk Wielki był zwolennikiem 

3 |  Kamienny kapelusz w bruku ul. Reja

4 |  Płyta nagrobna feldmarszałka Augusta 
W. L. Geslera

5 |  Pomnik Fryderyka Wielkiego 
na pocztówce z 1932 r.

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

powszechnej uprawy kartofl i, które 
ułatwić miały wyżywienie wojska, ale 
też do syta nakarmić najuboższych. 
Rozpowszechnione było tymczasem 
przekonanie, że kartofl e szkodzą, wy-
wołując gorączkę. By przeciwdziałać 
przesądom, król pojawił się na balko-
nie nad wejściem do komendantury 
(gdzie jak zwykle kwaterował) i  ka-
zał sobie podać dużą porcję kartofl i, 
wywołując zdumienie zgromadzone-
go tłumu. W  innej wersji mowa jest 
wręcz o rzucaniu kartofl i mieszkań-
com. Dawny budynek komendantu-
ry nie istnieje, został zniszczony pod-
czas walk w 1945 r., ale ocalał portal 
z podstawą słynnego balkonu, „wpra-
wiony” w nowy dom.

Kiedy indziej – może podczas 
ostatniego pobytu w sierpniu 1785 r. 
– gdy monarcha jechał konno dzi-
siejszą ul. Reja (dawna Oppelnerstras-
se, czyli Opolska), koń się potknął, 
a  Fryderykowi spadł z głowy trójkąt-
ny kapelusz. Miejsce to upamiętnio-
ne zostało umieszczonym w  bruku 
trójkątnym kamieniem z królewskim 
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inicjałem „F II”. Po 1945 r. ulicę wyas-
faltowano i  kamienny kapelusz znik-
nął. Odsłonięty nieoczekiwanie pod-
czas remontu nawierzchni w  2006  r., 
został potraktowany z dbałością, na-
leżną historycznej pamiątce. Nie tyl-
ko trójkąt, ale także 31 otaczających 
go kamieni wyjęto i  wmontowano 
w wymienioną nawierzchnię.

Jeszcze jedno świadectwo cza-
sów  króla Fryderyka odnajdziemy 
w  kościele św. Mikołaja. Na ścianie 
kruchty, na lewo od wejścia znajduje 
się poczerniała i porysowana płyta na-
grobna ze słabo czytelnym napisem. To 
wszystko, co pozostało z okazałego na-
grobka feldmarszałka Augusta Wilhel-
ma Leopolda Geslera, jednego z naj-
lepszych dowódców królewskiej armii, 
który zmarł w Brzegu w 1762 r. W bi-
twie pod Dobromierzem (Hohenfrie-
deberg) 4 czerwca 1745 r., szarżując na 
czele regimentu dragonów  Bayreuth, 
walnie przyczynił się do zwycięstwa. 
Marmurowy nagrobek projektu Lan-
ghansa umieszczono w pobliżu ołtarza 
głównego w 1790 r. W centrum znaj-
dował się portretowy medalion, obok 
siedząca z księgą Klio, muza historii, 
w tle Anioł Zwycięstwa z pękiem zdo-
bycznych sztandarów. Z ruin znisz-
czonego w 1945 r. kościoła wydobyto 
tylko płytę z napisem, podkreślającym 
„czym [Gesler] był dla pruskiej armii, 
czym był dla swego króla”.

7 listopada 1878  r. przed fasadą 
brzeskiego ratusza, obok komendan-
tury odsłonięty został pomnik Fry-
deryka Wielkiego, ze szpadą w  pra-
wej ręce i dynamicznie, w geście „na-
przód” wyciągniętą lewą ręką. Posąg, 
ustawiony na cokole ze strzegomskie-
go granitu, zaprojektował Louis Sus-
smann-Hellborn z Berlina. W uroczy-
stości wziął udział następca tronu Fry-
deryk Wilhelm, czyli przyszły cesarz 
Fryderyk III, który wjechał do miasta 
z dworca kolejowego ul. Piastowską 
(co komentator uznał za symbolicz-
ne). Zburzenie tego właśnie pomnika 
w 1945 r. zapoczątkować miało nową 
epokę w  dziejach Brzegu, wolną od 
„pruskiego dziedzictwa”, czyli istotnej 
części jego własnej historii.

Jarosław Komorowski

Słowiński Park Narodowy, 
utworzony 1 stycznia 1967 r., 
zajmuje powierzchnię blisko 
33 tys. ha. Główne chronio-

ne elementy parku stanowią rucho-
me wydmy, bagna, torfowiska i przy-
brzeżne jeziora. Przy południowej 
granicy znajduje się miejsce upamięt-
niające Słowińców − dawnych miesz-
kańców  tych nieprzystępnych tere-
nów, położonych pomiędzy jeziorami 
Gardno i Łebsko. Obecnie opiekę nad 
historią tego miejsca sprawuje Mu-
zeum Wsi Słowińskiej, które utwo-
rzyło skansen we wsi Kluki, położo-
nej 12 km na północny wschód od 
Smołdzina i 1 km na zachód od jezio-
ra Łebsko. 

Pod koniec XVI w. ówcześni wła-
ściciele Smołdzina wpadli na pomysł, 
aby podmokłe tereny położone na za-
chodnim brzegu jeziora Łebsko prze-
kształcić w łąki, pastwiska oraz otwo-
rzyć sobie drogę do połowu ryb na je-
ziorze. Utworzono osadę o nazwie 
Otok (Wottok). Wówczas nie było 
jeszcze wsi Kluki. Pierwsza pisemna 
wzmianka o nazwie „Kluka” (wyraz 
ten przybierał różne formy w  zależ-
ności od tego, jaka narodowość go 

Ślady Słowińców 
.........................................................................................................................................

1 |  Chałupa Charlotty Kluck z końca XVIII w. 
w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

2 |  Fragment kuchni pomorskiej z przełomu 
XIX i XX w.

3 |  Wnętrze magazynu rybackiego
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używała) pojawiła się w księgach me-
trykalnych w drugiej połowie XVI w. 
w Smołdzinie, a druga pochodzi z po-
czątku XVIII w. i mówi o sześciu cha-
łupach zamieszkanych przez rodziny 
Kluków. Dowiadujemy się z niej o ca-
łych zagrodach „na Klukach”, poło-
żonych koło wsi Otok. W  kolejnych 
dziesięcioleciach XVIII  w. istotne 
zmiany w sposobie użytkowania ziem 
doprowadziły do przekształcenia 
struktury gleb i  tym samym likwida-
cji zabudowań folwarcznych w  Oto-
ku. Nazwę „Otok” odziedziczyła łąka, 
natomiast zagrody „na Klukach” roz-
budowały się na tyle, że stanowiły już 
samodzielną wieś.

Pierwotnie tereny Pomorza Za-
chodniego zamieszkiwała ludność ka-
szubska, z której wywodzili się pierw-
si mieszkańcy Kluk. Rosyjski etno-
graf Aleksander Hilferding w XIX w. 
sprecyzował i  upowszechnił nazwę 
Słowińcy, odnoszącą się od tego czasu 
do ludności zamieszkującej Gardno, 
Smołdzino, Kluki wraz z najbliższymi 
miejscowościami. Za przyczynek tego 
podziału uznał odmienne cechy języ-
kowe i kulturowe, powstałe na drodze 
długotrwałej izolacji.

Kluki w  obecnym kształcie znaj-
dują się w  miejscu dawnych Kluk 
Smołdzińskich, ale istniały jeszcze 
Kluki Żeleskie, Kluki Ciemińskie oraz 
kolonia Pawełki. Kluki Smołdziń-
skie były największe i  powstały przez 
napływ  ludności pochodzenia smoł-
dzińskiego. Wszystkie osady trakto-
wano jako jedną gminę z jednym 

sołtysem. Wspólną nazwę „Kluki” 
nadano w  trybie administracyjnym 
dla wszystkich zagród i chałup.

Szczytowy rozkwit Kluk Smoł-
dzińskich nastąpił w czasach między-
wojennych. Zmeliorowane grunty, 
zorganizowane rybołówstwo wpro-
wadzało dostatek na tych ziemiach. 
W  latach dwudziestych XX  w. wy-
budowano wiele domów  murowa-
nych na miejscu starych drewnianych. 
Nowe domy stawiano wzdłuż drogi 
do Smołdzina. Pierwotnie domy bu-
dowano tu na zasadzie drewnianego 
szkieletu, który następnie wypełnia-
no strychulcem. Ściany bielono wap-
nem, a belki konstrukcyjne smoło-
wano. Dachy czterospadowe, później 
dwuspadowe kryto trzciną. Dopiero 
w XX w. rozpowszechniono stosowa-
nie cegły.

Po wkroczeniu do Kluk 10 marca 
1945  r. żołnierzy radzieckich wszyst-
kim mieszkańcom kazano przenieść 
się do Grabic. Przebywali tam do 
początku maja, a po powrocie za-
stali domy całkowicie splądrowane. 
W  1947  r. rozpoczęły się pierwsze 
deportacje do Niemiec. Liczba miesz-
kańców zaczęła spadać, gospodarstwa 
popadały w ruinę.

W  celu ograniczenia wyjaz-
dów z Kluk, rozpoczęto „reslawizację”. 
Zarząd Główny Polskiego Związku Za-
chodniego wystosował w październiku 
1946  r. do wojewody szczecińskiego 
pismo naświetlające całą sprawę lud-
ności słowińskiej z zaleceniem wstrzy-
mania akcji przesiedleńczej. Wszystko 

za sprawą młodego wówczas profesora 
Ludwika Zabrockiego, inicjatora akcji. 
Niestety, nie dało to większych rezul-
tatów. Rdzenni mieszkańcy zaczęli do-
magać się pozwoleń na wyjazd do Nie-
miec. I kiedy w 1971 r. dano zezwole-
nia na takie wyjazdy pod warunkiem 
zrzeczenia się swoich domostw, w Klu-
kach zostało tylko kilku rdzennych 
mieszkańców. 

Po drugiej wojnie światowej 
pierwsze próby zachowania kultury 
słowińskiej polegały na zabezpiecze-
niu dziewiętnastowiecznego trzyro-
dzinnego budynku mieszkalnego oraz 
trzech budynków  gospodarczych. 
Ponadto gromadzono zbiory, a na 
podstawie wiedzy mieszkańców  od-
tworzono pierwotny wygląd pomiesz-
czeń. Tak powstała pierwsza zagroda 
muzealna. W czasie ostatniej fali wy-
jazdów  mieszkańców  pozyskano 500 
zabytkowych przedmiotów. Opusz-
czone budynki popadały w  ruinę. 
Brak remontów, ubytek ludności do-
prowadził do podjęcia decyzji o wy-
burzeniu większości domostw w celu 
zaprowadzenia nowego ładu. Zdoła-
no uratować kilka zagród, w tym dwie 
dziewiętnastowieczne. Obecnie moż-
na zobaczyć budynki gospodarcze 
i  mieszkalne, studnie, piec chlebowy, 
wiatę z łodziami i sprzętem rybackim. 
Budynki mieszkalne urządzone są 
w  dawnym funkcjonalnym układzie. 
Jedne mają wystrój z przełomu XIX 
i XX w., do innych doprowadzona jest 
elektryczność. Otoczenie w  postaci 
wydm, jezior, torfowisk, bagien, łąk, 
lasów oraz ogródki przydomowe two-
rzą autentyczną atmosferę życia, jakie 
toczyło się tu przed wiekami.

Muzeum Wsi Słowińskiej w  Klu-
kach organizuje wystawy stałe oraz 
czasowe. Oprócz standardowych 
ekspozycji organizowane są imprezy 
folklorystyczne: Czarne Wesele, Fe-
styn Dziecięcy, Dni z Muzyką i Chle-
bem, Dnie Rzemiosł i Technik, Poże-
gnanie Lata.

Robert Frankowski

Więcej o Muzeum Wsi Słowińskiej w  Klu-
kach w  artykule Violetty Tkacz, Słowińcy, 
opublikowanym w „Spotkaniach z Zabytka-
mi”, nr 8, 1996, ss. 33-35.

4

4 |  Ekspozycja 
pokoju z lat 
trzydziestych XX w., 
gdy do wsi została 
doprowadzona 
elektryczność

(zdjęcia: Robert 
Frankowski) 
..................................
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Koleje wąskotorowe budo-
wano w  drugiej połowie 
XIX i  pierwszej połowie 
XX w., głównie na potrze-

by lokalne, z możliwością styku ko-
munikacyjnego z kolejami normalno-
torowymi. Ze względu na węższe tory, 
mniejsze szybkości i  gabaryty pojaz-
dów  koleje te były o wiele łatwiej-
sze i  tańsze zarówno w  budowie, jak 
i utrzymaniu. 

W  1921  r. rozpoczęto budowę 
Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej. 
Pierwszy odcinek Sochaczew – Tuło-
wice oddano do użytku 18 września 
1922  r. W  kolejnym roku linię prze-
dłużono do Piasków  Królewskich, 
a  w  roku następnym wybudowano 
odgałęzienie do Wyszogrodu. 

Łączna długość torów  kolei so-
chaczewskiej, o prześwicie 750 mm, 
wyniosła około 33 km. Ogółem na 
trasie funkcjonowało 16 stacji i przy-
stanków. Stacją główną był Socha-
czew  Wąskotorowy (dzisiejszy dwo-
rzec Sochaczew  Muzeum). Stację 
Wyszogród zlokalizowano na lewym 
brzegu Wisły, przeciwnie niż mia-
sto. Na  stacji Piaski Królewskie dzia-
łał punkt przeładunkowy drewna 
transportowanego kolejkami leśnymi 
z Puszczy Kampinoskiej. 

Sochaczewska Kolej Dojazdowa 
służyła przez ponad 60 lat. Wraz z roz-
wojem transportu samochodowego 
malało znaczenie kolei wąskotoro-
wych. Na początku lat osiemdziesią-
tych XX w. zapadła decyzja o zaprze-
staniu regularnych przewozów  roz-
kładowych i likwidacji sochaczewskiej 
kolei. Ostatni pociąg odjechał z  So-
chaczewa 30 listopada 1984 r. 

Dyrekcja Muzeum Kolejnictwa 
w  Warszawie wraz z grupą miłośni-
ków  kolei postanowiła ratować ten 
cenny, sprawny zabytek techniki. 
W  efekcie muzeum to, na mocy za-
rządzenia Ministra Komunikacji, 
przejęło od PKP zlikwidowaną linię, 

Kolejką do Kampinosu

budowle oraz tabor, tworząc zamiej-
scowy oddział muzeum pod nazwą 
Muzeum Kolei Wąskotorowej w  So-
chaczewie; oficjalne otwarcie pla-
cówki nastąpiło 6 września 1986  r. 
W  ten sposób uratowano wszyst-
kie obiekty stacji i  zaplecza, wraz z 

urządzeniami i wyposażeniem, znacz-
ną część taboru, oraz 18-kilometrowy 
odcinek linii z Sochaczewa do Wilcz 
Tułowskich i  6 km torów  z Tułowic 
do Wyszogrodu. Obecnie Muzeum 
Kolei Wąskotorowej w  Sochaczewie, 
mieszczące się przy ul. Towarowej 7,  

1 | 2 |  Eksponowane parowozy w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie – parowóz Tw53 (1) 
oraz Ck22 (2)
.......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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Spotkanie z książką

Wystawie „Mazowsze w czasach Chopina”, czynnej do 10 października br. 
w Muzeum Niepodległości w Warszawie, towarzyszy katalog opracowa-

ny przez Krzysztofa Mordyńskiego, Stefana Artymowskiego i Pawła Bezaka 
– pracowników muzeum, którzy przygotowali tę wystawę. 

Katalog – zgodnie z podziałem ekspozycji – 
składa się z 6 części. Najpierw poznajemy „Sy-
tuację polityczną kraju” (przedstawienie warun-
ków społeczno-politycznych w Księstwie War-
szawskim, Królestwie Polskim i woj. mazowiec-
kim, gdzie położona jest Żelazowa Wola – miej-
sce urodzin Chopina) oraz życie na ówczesnej wsi 
i w mieście. W rozdziale „Nauka, kultura i sztuka” 
opisane zostało życie intelektualne i artystyczne 
XIX w. na Mazowszu, w częściach „Ku wiekowi że-
laza i pary” i „Wojsko Królestwa” – rozwój gospo-

darki i sił zbrojnych. Część informacyjną urozmaicają ciekawostki, skąd do-
wiadujemy się np., że służba wojskowa w armii Królestwa Polskiego trwa-
ła 10 lat, a jadłospis żołnierza przewidywał m.in. pół kwaterki wódki i ka-
wał chleba na śniadanie.

W katalogu zamieszczone zostały zdjęcia wielu eksponatów z wysta-
wy, a wśród nich popiersie Chopina, wykonane przez Jakuba Tatarkiewicza 
w 1851 r., mapa pocztowa Królestwa Polskiego z 1817 r., monety z tego 
okresu, rysunki Jana Feliksa Piwarskiego, obrazy pędzla Wincentego Ka-
sprzyckiego, Aleksandra Kokulara, Antoniego Brodowskiego, szkice i rysunki 
maszyn przemysłowych i części żołnierskiego ekwipunku. Na końcu opubliko-
wano spis muzealiów eksponowanych na wystawie. 

Katalog można nabyć (cena: 25 zł) w punkcie księgarskim w Muzeum 
Niepodległości w godzinach otwarcia Muzeum podczas imprez cyklicznych 
oraz drogą internetową pod adresem: administracja@muzeumniepodleglo-
sci.art.pl.

MAZOWSZE W CZASACH CHOPINA

posiada największe w  Eu-
ropie zbiory wąskotoro-
wych pojazdów  szynowych 
− 230 oryginalnych jedno-
stek taboru, głównie dla to-
rów  o  prześwicie 750 mm, 
jak również na tory o sze-
rokości 600, 630, 785, 900 
i  1000 mm. W  części wy-
stawowej eksponowane są 
133 odnowione jednostki, 
w tym składy pociągów oso-
bowych i towarowych z koń-
ca XIX  w., liczne parowo-
zy i  wagony zbudowane 
w  pierwszej połowie XX  w., 
lokomotywy spalinowe, po-
jazdy robocze i wiele innych. 
W  salach wystawowych mu-
zeum prezentowana jest nie 
tylko historia kolei socha-
czewskiej, lecz także historia 
kolei wąskotorowych w  Pol-
sce. Oprócz historycznych 
fotografii można zobaczyć 
mundury kolejowe, latarki, 
dokumenty, bilety, pieczątki 
i wiele innych pamiątkowych 
przedmiotów  związanych 
z  kolejnictwem. Cennym 
świadectwem minionych lat 
jest oryginalne, w  pełni wy-
posażone pomieszczenie dy-
żurnego ruchu. 

W  okresie letnim muzeum orga-
nizuje przejazdy zabytkowym pocią-
giem turystycznym po zachowanym 
18-kilometrowym odcinku trasy 
z  Sochaczewa do Wilcz Tułowskich 
(dalszy ciąg głównej linii do stacji 
Piaski Królewskie oraz odgałęzienie 
do Wyszogrodu są nieprzejezdne). 
Rozkładowy pociąg Puszcza kur-
suje w  każdą sobotę od czerwca do 
września. W  zależności od frekwen-
cji uruchamiane są dodatkowe kursy 
w  inne dni tygodnia (Puszcza-bis). 
Zabytkowa „ciuchcia” odjeżdża ze 
stacji Sochaczew  Muzeum w  go-
dzinach porannych i  wiezie pasaże-
rów  do stacji Wilcze Tułowskie. Tu 
pod opieką przewodników  PTTK 
odbywa się godzinna wycieczka po 
malowniczych borach Kampinoskie-
go Parku Narodowego. Następnie 
pociąg wraca do  Tułowic, gdzie na 
terenie Osady Puszczańskiej PTTK 
organizowane jest ognisko nad rze-
ką Łasicą. Po ognisku następuje po-
wrót do Sochaczewa. Pociąg Puszcza 
zestawiony jest z zabytkowych wa-
gonów, prowadzonych parowozem 
Px29 lub Px48, a w wypadku dużego 
zagrożenia pożarowego terenów  le-
śnych − spalinowozem Lxd2. Bile-
ty na przejazd nabyć można tylko 
w przedsprzedaży w kasach Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie (ul. Towa-
rowa 1) oraz Muzeum Kolei Wąsko-
torowej w Sochaczewie. 

Marek Bodył

.............................................................

3 | 4 | 5 |  Eksponowane tabory 
kolejowe

(zdjęcia: Marek Bodył)
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Projekty z zakresu edukacji 
kulturalnej i  ochrony dzie-
dzictwa skierowane do dzieci 
i młodzieży są już stałym ele-

mentem działań programowych Fun-
dacji Hereditas. Cieszą się nieustan-
nym zainteresowaniem najmłod-
szych, a powiększający się krąg ich 
odbiorców  skłania organizatorów  do 
poszerzania oferty ukierunkowanej na 
młodych miłośników zabytków. 

W  pierwszej połowie 2010  r. od-
była się kolejna, czwarta już, edycja 
projektu „Studeo et conservo”, czyli 
warsztaty edukacyjne z zakresu kon-
serwacji i  ochrony zabytków. Projekt 
rozpoczęły wykłady z historii sztuki, 
które były wprowadzeniem do warsz-
tatów  terenowych i  wizyt w  pracow-
niach konserwacji zabytków – kamie-
nia, sztukaterii i  tynków, malarstwa, 
drewna. Tradycyjnie młodzież odwie-
dziła cmentarze warszawskie, m.in. 
cmentarz ewangelicko-augsburski, 
żydowski cmentarz przy ul. Okopo-
wej, a także cmentarz wojskowy, gdzie 
uczestniczyła w pracach konserwator-
skich przy wybranych nagrobkach. 
Zajęcia prowadzili specjaliści – histo-
rycy sztuki, konserwatorzy zabytków, 
m.in. Witold Straus, Jan Jagielski, 
Piotr Grzegorz Mądrach. 

Chyba największą atrakcją projektu 
„Studeo et conservo” był jednak – jak 
co roku – objazd naukowo-badawczy 
szlakiem pałaców i  dworów  Mazow-
sza. W  miejscowości Liw, leżącej nad 
rzeką Liwiec, uczestnicy zwiedzili ru-
iny piętnastowiecznego zamku, dawnej 
zbrojowni i siedziby książąt mazowiec-
kich. W XVII w. zamek był zniszczony 
przez wojska szwedzkie, reszty dewa-
stacji dokonał czas. W  okresie pierw-
szej wojny światowej na terenie zamku 
prowadzone były prace badawcze, jed-
nak rekonstrukcji obiektu nigdy nie 
dokonano. W XVIII w. w okolicy ruin 
zamkowych powstał barokowy dwór, 
obecnie siedziba Muzeum Zbrojowni 
na Zamku w Liwie.

Hereditas dla najmłodszych
Do starszej młodzieży skie-

rowany był projekt „Konese-
rzy architektury. Style – poję-
cia – architektura”. Tegorocz-
na edycja odbyła się pod hasłem 
„Szlakiem architektury sakralnej 
Warszawy”. Program podzielono 
na dwie części – w ramach stacjo-
narnej przeprowadzono wykłady 
z historii architektury, wystroju 
i konstrukcji kościołów (na przy-
kładach warszawskich), a  część 
praktyczna odbyła się na terenie 
wybranych stołecznych świątyń 
różnych wyznań, m.in. w bazyli-
ce Najświętszego Serca Jezusowe-
go na Pradze, cerkwi św. Klima-
ka na Woli, w  kościele ewange-
lickim św. Trójcy przy pl. Mała-
chowskiego, Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej Ojców  Jezuitów. 
Projekt zakończony został wy-
jazdem poznawczym do nadwi-
ślańskiego Kazimierza Dolnego,  
gdzie uczestnicy mieli okazję po-
znać tamtejszą architekturę oraz 
przejść szlakiem kazimierskich 
spichlerzy.

Czerwiec w  Fundacji Here-
ditas rozpoczął się projektem 
„Praga wielu kultur. Moje korze-
nie – mój świat”. Grupę docelo-
wą przedsięwzięcia stanowiły dzieci 
i  młodzież z Warszawy prawobrzeż-
nej. Projekt ma na celu promocję 
i  upowszechnienie wśród najmłod-
szych dziedzictwa kultur – żydow-
skiej, rosyjskiej i  polskiej, przenikają-
cych się na terenie warszawskiej Pra-
gi. Zajęcia odbywają się w charakterze 
prac i warsztatów terenowych, odkry-
wając przed najmłodszymi mieszkań-
cami dzielnicy nieznane im często ob-
licza ich małej ojczyzny. 

Fundacja Hereditas stara się tak-
że przybliżyć dzieciom i  młodzie-
ży dziedzictwo mniej łatwe w odbio-
rze (a stanowiące jeden z prioryteto-
wych obszarów  zainteresowań osób 
skupionych w  fundacji) – zabytki 

postindustrialne. Nie tak malowni-
cze, jak dwory i pałace, stanowić jed-
nak mogą ciekawe otoczenie realizacji 
projektów  np. warsztatów  artystycz-
nych, gier tematycznych, plenerów fo-
tograficznych i malarskich. 

Projekty Hereditas przeznaczone 
dla najmłodszych uczestników stano-
wią alternatywę spędzania wolnego 
czasu, urozmaicają ofertę zajęć szkol-
nych i  pozaszkolnych z dziedziny 
tożsamości kulturowej i  dziedzictwa. 
Od trzech lat Fundacja przyznaje naj-
bardziej aktywnym odbiorcom tych 
projektów  tytuł Młodego Opiekuna 
Kulturowego Dziedzictwa.

Elżbieta Stefaniak 

|  Uczestnicy objazdu po dworach i pałacach przed 
zamkiem w Liwie

(fot.  Elżbieta Stefaniak)
............................................................................................
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WOKÓŁ TRADYCJI

Wpejzaż okolic Biłgo-
raja wrosły kapliczki 
i  krzyże przydrożne, 
stawiane niegdyś na 

chwałę Boga, w  dniach radości i  we-
sela czy żałoby (zob. „Spotkania z Za-
bytkami”, nr 5-6, 2010, ss.  40-43). 
Autorka kilku opracowań nauko-
wych odnoszących się do tego rodza-
ju obiektów  regionu lubelskiego, Ja-
nina Petera, podkreśla wartość kapli-
czek jako dzieł sztuki ludowej, cha-
rakteryzujących się zróżnicowanym 
zdobnictwem. „Spośród detali archi-
tektonicznych najbogaciej są zwykle 
zdobione wiatrownice i  deski okapowe 
daszków. Posiadają one misterne wy-
cięcia w postaci owalnych i trójkątnych 
ząbków  oraz półkoli, kółek czy rozetek 
[…]. W wielu kapliczkach domkowych 
i  szafkowych dekoracyjnie rozwiązy-
wane są szczyciki. Obok różnokierun-
kowych układów  z deseczek znajduje-
my w nich motyw promienistego słońca, 
Oko Opatrzności lub krzyż. Czasami 
szczyt kapliczki wieńczy mała kopuł-
ka, wieżyczka, latarnia bądź sterczyna 
z deski profilowanej i  ozdobionej ażu-
rowym wycięciem […]. Ozdobną for-
mę mają też boczne okienko i drzwicz-
ki płycinowe lub ozdobione ornamen-
tem snycerskim […]. Bogato zdobio-
ne są również kolumienki podtrzymu-
jące czterospadowy daszek w  kaplicz-
kach kłodowych, niekiedy smukłe, cza-
sem wybrzuszone z bazami i  głowi-
cami profilowanymi. Szczególną rolę 
w  zewnętrznej dekoracji kapliczek od-
grywa malowanie ścian wapnem lub 
farbami olejnymi, najczęściej na ko-
lor zielony lub brązowy, a także stro-
jenie ich z okazji różnych uroczystości 
kwiatami z kolorowej bibułki i girlan-
dami zieleni. Niekiedy kapliczki oko-
lone są płotkami drewnianymi ze szta-
chetami o ozdobnych zakończeniach” 
( J. Petera, Kapliczki drewniane na Lu-
belszczyźnie, w: Z zagadnień kultu-
ry ludowej, Lublin 1981, ss. 88-89). 
Ta charakterystyka kapliczek drew-
nianych w dużej mierze odnosi się do 

Biłgorajscy świątkarze i ich dzieła
.........................................................................................................................................

obiektów  stawianych w  rejonie Bił-
goraja. Budowniczowie kapliczek bił-
gorajskich są w  większości anonimo-
wi. Wzorce czerpali z kościołów oraz 
dworków, zwłaszcza przy opracowy-
waniu detali. Przejawem tego są „łu-
kowe zamknięcia drzwiczek i  okienek, 
niektóre fasady kapliczek z kolumien-
kami i  ozdobnymi gankami, wreszcie 
wieżyczki i  kopułki wieńczące dachy 
kapliczek ( J. Petera, op. cit., s. 89).

Biłgorajskie kapliczki i  krzyże 
przydrożne najczęściej ozdabiano 
drewnianymi rzeźbami Chrystusa, 
Matki Boskiej i  św. Jana Nepomuce-
na. Niektóre figury świętych jeszcze 
pozostają w  swoim pierwotnym śro-
dowisku – w  kapliczkach, natomiast 
część z nich została przeniesiona do 
kościołów, zabrana do muzeów  lub 
skradziona przez kolekcjonerów dzieł 
sztuki ludowej. Stosunkowo wię-
cej w  terenie zachowało się figurek 
Ukrzyżowanego, wiszących na krzy-
żach przydrożnych. Sposób przed-
stawienia Chrystusa wiszącego na 
krzyżu jest oczywiście podobny, choć 
– oglądając rzeźby – można dostrzec 
cechy, świadczące o stylu charaktery-
stycznym dla poszczególnych świątka-
rzy biłgorajskich. Z identyfikacją tych 
artystów i ich dzieł trzeba się śpieszyć, 
bo te stare drewniane figury przydroż-
ne znikają z krajobrazu biłgorajskie-
go. Butwiejące „Boże Męki” palone są 
przez mieszkańców wsi. Krzyże zastę-
powane są metalowymi konstrukcja-
mi, spawanymi z rur i prętów. 

Niegdyś można tu było spotkać 
także ceramiczne rzeźby, „zwłaszcza 
postacie rozpięte na krzyżach, bardzo 
ekspresyjne i  dekoracyjne zarazem”. 
Wybitny etnograf, Józef Grabowski, 
stwierdził, że wtedy były znane raczej 
z literatury, bowiem w terenie już nie 
występowały, podobnie jak wyjątko-
we, ekspresyjne i  proste w  kompozy-
cji, drewniane rzeźby biłgorajskiego 
świątkarza, Mikołaja Gomieli ( J. Gra-
bowski, Dawna polska rzeźba ludowa, 
Warszawa 1968, s. 11).

Popularność rzeźby Chrystusa 
Frasobliwego i Ukrzyżowanego w Bił-
gorajskiem podkreśla Roman Sokal, 
muzealnik, przez wiele lat zaanga-
żowany na tym terenie w  ratowanie 
materialnych śladów  kultury ludo-
wej: „Chrystus Ukrzyżowany zwykle 
umieszczony jest na figurach przydroż-
nych. Często mają one osłony z desek 
(ścianka tylna i  boczne) oraz daszek 
zwieńczony krzyżem kowalskiej robo-
ty, w który wkomponowano motyw ko-
guta lub półksiężyca. Tego rodzaju 
obudowa ramion krzyży upodabnia je 
do kapliczek. Cechą charakterystycz-
ną rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego 
jest rytmiczne potraktowanie trzech 
elementów: korony, zarostu twarzy 
oraz przepaski. Cała reszta jest bar-
dziej schematyczna. Przykładem tego 
typu rozwiązań formalnych jest figura 
z lasu k. Rogóźni […]. Chrystus Fraso-
bliwy w Korytkowie Dużym […] został 
ukształtowany przez świadome wyol-
brzymienie głowy potraktowanej nie-
zwykle starannie, by osiągnąć ekspresję 
artystyczną” (R. Sokal, Sztuka ludowa 
okolic Biłgoraja, Lublin 1982, s. 8).

Te rozważania odnoszą się do okre-
su, kiedy tworzyli znakomici świątka-
rze biłgorajscy, żyjący w XIX i na po-
czątku XX  w. Są to czasy Jacka Mał-
ka, Błażeja Grabka, Pawła Bienia, Mi-
kołaja Gomieli, Franciszka Ciosma-
ka, Sebastiana Pawlosa i  innych, dziś 
już bezimiennych twórców ludowych. 
Biłgorajszczyzna była wtedy w znacz-
nej mierze izolowana od reszty świata, 
co miało wpływ na trwałość nieskażo-
nej obcymi wpływami kultury ludo-
wej. W drugiej połowie XIX w., pomi-
mo stopniowej degradacji przemysłu 
sitarskiego, ludność miejscowa, z bra-
ku innych możliwości zarobkowania, 
„uparcie trzymała się zajęć związanych 
z sitarstwem (także łubiarstwem i wło-
siankarstwem), chociaż przynosiło ono 
większości coraz mniejsze zyski. [...]” 
(Dorota Skakuj, Zarys dziejów powia-
tu biłgorajskiego w  latach 1867-1939, 
Biłgoraj 2005, s. 67). 
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Dzieła świątkarzy biłgorajskich 
dostrzegli przed laty etnografowie. 
Prace Pawła Bienia i Mikołaja Gomie-
li były prezentowane w  publikacjach 
i na ogólnopolskich wystawach sztuki 
ludowej. Roman Sokal przed prawie 
30 laty pisał o regresie świątkarstwa, 
jaki nastąpił w  regionie biłgorajskim 
w  okresie międzywojennym, a tak-
że odniósł się do rzeźby powojennej: 
„Współczesna rzeźba ludowa Biłgo-
rajskiego ma już nieco inny charakter, 
jak też inny krąg twórców i odbiorców. 
Nawiązująca do XIX-wiecznych wzo-
rów rzeźba sakralna kształtuje się w in-
nych warunkach kulturowych. Rzeźby 
rzadko trafiają do kapliczek” (R.  So-
kal, Sztuka ludowa okolic Biłgoraja, 
Lublin 1982, s. 8).

Wyjście regionu biłgorajskiego 
z kilkuwiekowej izolacji, budowa dróg, 
kolei, migracje ludności, zdynamizo-
wanie przepływu informacji ponadre-
gionalnej, elektryfikacja wsi i  stop-
niowy dostęp do środków  komunika-
cji medialnej – te wszystkie czynniki 

spowodowały po drugiej wojnie świa-
towej zanik autentycznej kultury lu-
dowej. Nieuniknione procesy cywili-
zacyjne część ludowego dorobku ma-
terialnego umieściły w  skansenach, a 
o autentycznym folklorze przypomi-
nają nam tu i ówdzie działające zespo-
ły teatralne, pieśni i tańca, kapele mu-
zyczne. Pomimo komercjalizacji sztu-
ki ludowej etnografowie próbują wy-
łuskać z twórczości artystów ludowych 
to, co reprezentuje wysoką wartość ar-
tystyczną i  świadczy o indywidualno-
ści autora, autentycznie zaangażowa-
nego w tworzenie dzieła. Dziś pod tym 
kątem ocenia się działającego w XX w. 
w  Lipinach Dolnych Andrzeja Sie-
ka czy niedawno zmarłych świątka-
rzy: Aleksandra Iwańczyka z Korytko-
wa Dużego i młodszego od niego Jana 
Bielaka z Dereźni Solskiej. Pisze o nich 
Roman Sokal, przedstawiając sylwet-
ki dwudziestowiecznych rzeźbiarzy, 
wśród nich także Adama Grochowi-
cza z Długiego Kątu, Jana Kudełkę z 
Józefowa i  Jana Tujakę z  Radzięcina, 

znakomitych twórców rzeźby kamien-
nej. Wśród artystów ludowych tworzą-
cych w  drewnie wymienia się jeszcze 
Józefa Komana z Korchowa, rolnika 
i krawca, urodzonego w 1920 r. Rzeź-
bił on w dębie, gruszy, jesionie i buku. 
Stosował „rzadką w sztuce ludowej me-
todę intarsji, tworząc najczęściej kompo-
zycje o  bardzo swobodnym doborze ele-
mentów składowych z równoczesną ten-
dencją do nieliczenia się z zasadami pi-
sowni. Kompozycje jego wykonane są 
bardzo starannie pod względem tech-
nicznym” (R. Sokal, Sztuka ludowa 
okolic Biłgoraja, Lublin 1982, ss. 9-10). 

Biłgorajskie kapliczki i  krzyże 
przydrożne, pomimo zabiegów  ze 
strony nielicznych mieszkańców tego 
regionu, rokrocznie znikają z krajo-
brazu wiejskiego. Niestety, proces 
ich demontażu trwa nieprzerwanie 
i można odnieść wrażenie, że notatki 
i  fotografie stają się ostatnimi zapisa-
mi świadków epoki, która bezpowrot-
nie odeszła.

Krzysztof Garbacz

WOKÓŁ TRADYCJI

1 4

1 |  Figura Frasobliwego (tzw. Sześciopalcego) z początku XX w. 
w Nadrzeczu, umieszczona w otoczeniu obrazów Jerzego Dudy Gracza 
w kapliczce, zbudowanej siłami mieszkańców wsi  
i Fundacji „Kresy 2000”

2 |  Rzeźba Chrystusa, zawieszona na krzyżu z początku XX w. 
w Andrzejówce

3 |  Bogato zdobiona godłami Męki Pańskiej i typowym 
dla Biłgorajszczyzny krzyżykiem z półksiężycem  
i kogucikiem figura z Kocudzy

4 |  Kamienna rzeźba Jana Nepomucena z 1848 r. w Tarnogrodzie

(zdjęcia: Krzysztof Garbacz)
2 3

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2010    |   55



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Wśród szklanych bute-
lek, będących współ-
cześnie przedmio-
tem kolekcjonerstwa, 

niewielką grupę stanowią butelki na 
wodę z cudownych źródełek, nawią-
zujące kształtem do dawnych butli 
pielgrzymich. Butelki te mają zwy-
kle niewielkie rozmiary, poniżej 20 
cm wysokości, a o ich przeznacze-
niu świadczy wizerunek Madonny 
umieszczony na jednej ze ścianek, 
wzbogacony niekiedy krótkim opi-
sem bądź hasłem. Bywały jednak i bu-
telki pozbawione jakiejkolwiek deko-
racji, których przeznaczenie nie jest 
już tak oczywiste. 

W  XIX  w. butelki na wodę świę-
coną produkowano masowo, najczę-
ściej techniką odlewania w formie, co 
wpłynęło na standaryzację kształtu. 
Wielokrotne używanie tych samych 
form powodowało zacieranie się wy-
razistych początkowo konturów  de-
koracji i  wypuszczanie na rynek wy-
robów gorszej jakości, ze słabo czytel-
nym rysunkiem, nawet z wyraźnymi 
szwami odlewniczymi wzdłuż spoje-
nia. Masa szklana bywała zazwyczaj 
zabarwiona zielonkawo, niebiesko 
lub w  odcieniu miodowobrązowym, 
ale można również natknąć się na eg-
zemplarze w kolorze szafirowym bądź 
rubinowym. Butelki odlewane z bez-
barwnego szkła były tańsze, ale mniej 
dekoracyjne. 

Charakterystyczny jest kształt bu-
telek na wodę święconą: spłaszczony, 
kulisty bądź owalny, z krótką szyjką 
zatykaną korkiem, rzadziej z nakręt-
ką. Uszko doklejone przy wylewie po-
zwalało zawiesić butelkę na rzemyku 
lub bezpośrednio na gwoździu wbi-
tym w ścianę w „świętym kącie” obok 

Szklane butelki 
na wodę święconą

.........................................................................................................................................

obrazów  religijnych. Jeśli buteleczka 
miała wyodrębnione dno, można ją 
było postawić.

Butelki dla poszczególnych sank-
tuariów  produkowano w  pobliskich 
hutach lub niewielkich, rodzinnych 
fabryczkach, licznie powstających pod 
koniec XIX  w. w  pobliżu większych 
ośrodków pielgrzymkowych. Prawdzi-
wym zagłębiem produkcji dewocjona-
liów  był region częstochowski, gdzie 
całe rodziny angażowano w  malowa-
nie obrazów, składanie różańców  czy 
odlewanie glinianych figurek, sprzeda-
wanych początkowo w sklepikach i na 
straganach w pobliżu Wzgórza Jasno-
górskiego. Z czasem producenci czę-
stochowskich dewocjonaliów  rozsze-
rzyli swoją działalność, wprowadza-
jąc przedstawienia maryjne z innych 
znanych ośrodków i  oferowali swo-
je wyroby w  czasie większych odpu-
stów  w  tych sanktuariach. Nawiązy-
wała się współpraca między często-
chowskimi producentami i  zlecenio-
dawcami z terenu całej Polski.

Nie można łączyć wszystkich za-
chowanych buteleczek na wodę źró-
dlaną z ośrodkiem częstochowskim, 
jednak bez wątpienia znaczna ich 
część rozproszona po Polsce przywie-
ziona została z Częstochowy przed 
1939  r. Właśnie na lata dwudzieste- 
-trzydzieste XX w. przypadł gwałtow-
ny rozwój pątnictwa i  wzrost popytu 
na dewocjonalia. Odbycie pielgrzym-
ki do cudownego obrazu w  Często-
chowie przestało być nieosiągalnym 
marzeniem mniej majętnych Polaków. 
Duchowieństwo parafialne organizo-
wało coraz częściej peregrynacje do 
sanktuariów, z którymi było dobre po-
łączenie kolejowe, przede wszystkim 
do Częstochowy. Jako pamiątkę po ich 

1
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obecnej, nacechowany był i  dawniej 
głęboką wiarą w  jej cudowne właści-
wości. Wodę taką uważano na wsiach 
za „mocniejszą” od wody poświęconej 
przez proboszcza w  kościele, stąd tak 
silna potrzeba jej zabrania ze sobą dla 
innych członków  rodziny, by przeże-
gnali się, napili, przemyli oczy. Naprze-
ciw takim potrzebom wyszli sprzedaw-
cy oferujący zamykane korkiem butelki 
o bogatej oprawie plastycznej. Deko-
racja opracowana była według powie-
lanego schematu: na jednej stronie wi-
zerunek Madonny, wzorowany na cu-
downym obrazie, umieszczony w polu 
o kształcie tarczy, koła lub w  otoku 
z  gwiazd. Na drugiej stronie brzuśca 
wypukły wizerunek pojawiał się już nie 
zawsze; był to zazwyczaj widok bazyli-
ki jasnogórskiej. Wiele buteleczek po-
wstałych pod koniec XIX i  w  pierw-
szej ćwierci XX  w. ozdobionych jest 
na rewersie wizerunkiem orła i hasłami 
patriotycznymi. Krawędzie przedsta-
wień figuralnych są gładkie bądź drob-
no karbowane.

Owalne buteleczki z brązowego 
szkła, o smukłej szyjce i  wtapianym 
kołnierzu, produkowane były w  czę-
stochowskiej hucie „Barbara” na po-
czątku XX w. Okrągłe lub owalne nie-
bieskie butelki produkowano jeszcze 
w  latach czterdziestych XX w., aż do 
zmierzchu prywatnej przedsiębior-
czości i nacjonalizacji przemysłu.

Ciekawym przykładem upamięt-
niającym skomplikowane losy obra-
zu Matki Boskiej Kodeńskiej jest bu-
teleczka z bezbarwnego szkła z jej 

odbyciu przywoziło się medalik lub 
obrazek. Wielu pielgrzymów  pragnę-
ło przywieźć do swoich domów wodę 
z cudownego źródełka św. Barbary. 
Zwyczaj ten, praktykowany do chwili 

1 |  Butelka z ośrodka częstochowskiego 
z wiklinowym oplotem, początek XX w.

2 |  Butelka z dwustronnym wizerunkiem Matki 
Boskiej Częstochowskiej, pierwsza ćwierć XX w.

3 |  Butelka z ośrodka częstochowskiego 
(częściowo uszkodzona), początek XX w.

4 | 5 |  Butelka z wizerunkiem Wzgórza 
Jasnogórskiego i Madonny, awers (4) oraz orła, 
rewers (5), lata trzydzieste XX w.

6 |  Spłaszczona butelka z nagwintowaną 
szyjką, lata trzydzieste-czterdzieste XX w.

(wszystkie obiekty w zbiorach Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu)

wizerunkiem po jednej stronie, wido-
kiem Wzgórza Jasnogórskiego z dru-
giej i  wezwaniem: Pod Twoją obronę 
Świątynia Jasnej Góry / Matka Boska 
Kodeńska. Obraz przewieziono z Kod-
nia do Częstochowy w dramatycznych 
okolicznościach w  1875  r., gdy wła-
dze rosyjskie w ramach represji popo-
wstaniowych przekazały kościół kato-
licki wyznawcom prawosławnym. Wi-
zerunek, umieszczony w kaplicy Anio-
łów  Stróżów, przebywał tam aż do 
1927 r. i taką też cezurę czasową moż-
na przyjąć dla tego przedmiotu. 

Dochód ze sprzedaży niektórych 
dewocjonaliów rozprowadzanych 
przez „brastewnych” przeznaczony 
był na wsparcie kościoła, duchowień-
stwa lub stowarzyszeń religijnych. 
Za przykład niech posłuży niewielkie 
sanktuarium maryjne w  Żurawinie 
w  diecezji płockiej, znane z  cudow-
nego źródełka, przy którym pierw-
sza drewniana świątynia stanęła już 
w  XVI  w. Na początku XX  w. stara-
niem proboszcza ks. Stanisława Such-
cickiego rozprowadzano wśród para-
fian i pątników pamiątkowe butelecz-
ki, by zebrać pieniądze na ukończe-
nie budowy nowego kościoła. Butel-
ki odlane były ze szkła o zabarwieniu 
rubinowym, owalne, na jednej stronie 
ozdobione wizerunkiem Matki Bo-
skiej Żurawińskiej, na drugiej −   syl-
wetką nowego kościoła oraz podpi-
sem i datą „1903 r.” 

Najczęstszym uszkodzeniem, jakie 
powstawało w  butelkach, jest utrące-
nie uszka, które często zastępowano 
oplotem z wikliny. Dbano o te przed-
mioty, przy ostrożnym obchodzeniu 
się stanowiły przecież trwałą, a dość 
kosztowną pamiątkę odbytej piel-
grzymki. W  wielu domach, gdy wy-
czerpała się już woda przywieziona ze 
źródełka św. Barbary, latami używa-
no ich jeszcze do przynoszenia wody 
święconej z kościoła i do jej przecho-
wywania. Szklane buteleczki na wodę 
z cudownych źródełek są ciekawym, 
a nie tak częstym na rynku antykwa-
rycznym przedmiotem świadczącym 
o religijności i  upodobaniach este-
tycznych naszych przodków.

Joanna Rumińska

4 5
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Kim są współcześni kolek-
cjonerzy sztuki? Na tak 
kosztowną pasję pozwolić 
mogą sobie ludzie majęt-

ni, najczęściej biznesmeni traktujący 
zakup cennych dzieł jako dobrą loka-
tę kapitału, ale i  radość z obcowania 
z interesującym, oryginalnym przed-
miotem. Wciąż rzadkie są jednak sy-
tuacje, kiedy kolekcjoner pragnie 
dzielić się swoimi skarbami ze społe-
czeństwem. Dlatego prawdziwym wy-
darzeniem kulturalnym w  skali ogól-
nopolskiej jest przekazanie Muzeum 
Miasta Łodzi w  wieloletni depozyt 
125 dzieł malarstwa, rysunku i rzeźby 
z lat 1846-1945 autorstwa najwybit-
niejszych polskich artystów  – przez 
Krzysztofa Musiała, biznesmena i me-
cenasa kultury, który od 20 lat gro-
madzi oraz wspiera finansowo rodzi-
mą twórczość. Mając świadomość 
historycznej i  merytorycznej warto-
ści swojej kolekcji dla polskiego dzie-
dzictwa narodowego, postanowił jej 
fragment ulokować w  Łodzi, w  spe-
cjalnie na ten cel utworzonej Galerii 
Mistrzów Polskich. 

Kolekcja 
Krzysztofa Musiała

Wystawa „Malarstwo, rysunek, 
rzeźba z kolekcji Krzysztofa Musiała” 
umieszczona została w  pałacu Izra-
ela Poznańskiego, od 35 lat siedzi-
bie muzeum. Zaaranżowana w  nowej 
przestrzeni ekspozycyjnej na parte-
rze skrzydła wschodniego pałacu bę-
dzie czynna od 24 października br. 
Jej otwarcie wpisuje się w  obchody 
jubileuszu łódzkiej placówki, powo-
łanej 31 października 1975  r. jako 
Muzeum Historii Miasta Łodzi (od 
2009  r. funkcjonującej jako Muzeum 
Miasta Łodzi) i  zajmującej się bada-
niami nad przeszłością Łodzi. Zada-
niem muzeum od początku było po-
zyskiwanie zbiorów dokumentujących 
dzieje lokalnego społeczeństwa i  roz-
wój jego kultury, ale także zaspoka-
janie artystycznych potrzeb łodzian, 
również przez prezentację twórczości 
ogólnopolskiej i zagranicznej. W dzia-
łaniach tych mieści się Galeria Mi-
strzów  Polskich, zapełniająca przez 
swój ponadlokalny wymiar lukę chro-
nologiczną – Łódź kojarzona jest bo-
wiem z międzywojenną i  powojenną 
awangardą oraz sztuką współczesną, 

brakuje natomiast wystawy stałej po-
kazującej etap wcześniejszy, czyli na-
rodziny i  ewolucję polskiej sztuki 
nowoczesnej, bez znajomości której 
trudne jest zrozumienie późniejszych 
artystycznych „rewolucji”. Galeria Mi-
strzów Polskich ma pełnić taką eduka-
cyjną funkcję, a więc pokazywać naj-
ciekawsze i najważniejsze nurty, style, 
tendencje kształtujące rodzimą sztukę 
w  ciągu stu lat, wpisując się jedno-
cześnie w  program uchwalony przez 
Radę Miejską Urzędu Miasta Łodzi 
„Sztuka bez granic – zapis przemian 
i  poszukiwań”. Tytułowe przemiany 
i poszukiwania, warsztatowe i meryto-
ryczne, na gruncie polskim podejmo-
wane były przez wybitne indywidual-
ności – mistrzów malarstwa, rysunku 
i  rzeźby, specjalizujących się w  okre-
ślonej technice, ale i twórców wszech-
stronnych; wielu z nich wypracowało 
własny, oryginalny styl, ceniony i roz-
poznawalny nie tylko w Polsce. 

Wybór 125 pozycji do Galerii Mi-
strzów Polskich był subiektywny i po-
dyktowany możliwościami zbioru 
Krzysztofa Musiała, który nabywa-
jąc poszczególne prace kierował się 
przede wszystkim osobistymi upodo-
baniami, choć ważnymi priorytetami 
są też dla niego spójność kolekcji oraz 
poziom warsztatowy dzieł. Prace ku-
pował najczęściej na aukcjach, w Pol-
sce i za granicą – głównie we Francji, 
czasami od osób prywatnych, również 
od innych kolekcjonerów. Tak kształ-
towany zbiór sztuki przedwojennej 
ma oczywiście pewne luki, gdyż upo-
lować dobrą pracę sprzed 1945  r. nie 
jest dziś łatwo, dotyczy to zwłasz-
cza rzeźby. Krzysztofowi Musiałowi, 
wspomaganemu merytorycznie przez 
historyków  sztuki – Jerzego Wojcie-
chowskiego i  Krzysztofa Lipkę, uda-
ło się jednak zgromadzić interesują-
ce przykłady dziewiętnastowieczne-
go romantyzmu i  realizmu, symbo-
lizmu i  ekspresjonizmu, poszukiwań 
impresjonistycznych i  postimpresjo-
nistycznych, własne interpretacje fo-
wizmu, syntetyzmu i kubizmu, w koń-
cu propozycje reprezentujące dwu-
dziestowieczny koloryzm, neoklasy-
cyzm i  art déco. Dzięki temu na wy-
stawie zobaczymy dzieła akademików  

.........................................................................................................................................
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i modernistów, przedstawicieli École 
de Paris oraz stowarzyszeń i  grup ar-
tystycznych, takich jak Towarzystwo 
Artystów  Polskich „Sztuka”, Grupa 
Pięciu, Ekspresjoniści Polscy (później-
si Formiści), Komitet Paryski, Stowa-
rzyszenie Artystów Plastyków „Rytm”, 
Cech Artystów  Plastyków  „Jedno-
róg”, Zrzeszenie Artystów  Polskich 
„Zwornik”. Cechą wspólną jest reali-
styczny sposób obrazowania – wszyst-
kie prace są przedstawiające: jedne sil-
nie osadzone w  tradycji nowożytnej 
sztuki europejskiej, inne kontestują-
ce ją przez deformację, syntetyzowa-
nie, eksperymenty z  kształtem, kom-
pozycją, kolorem, niekiedy balan-
sujące na granicy abstrakcji i  figura-
cji. Kształt ekspozycji wynika z  po-
grupowania 125 dzieł w  15 tema-

tycznych działach, odwołujących się  
do najbardziej charakterystycznych 
motywów i  gatunków  artystycznych 
tamtych czasów. Specjalnie wyodręb-
nione sekwencje-gabinety (nawiązu-
jące do nowożytnej tradycji ekspono-
wania cennych przedmiotów, również 
dzieł sztuki, w tzw. gabinetach osobli-
wości, czyli specjalnych komnatach 
pałacowych na dworach książęcych 
i  królewskich) sprzyjać mają kame-
ralnym kontaktom z poszczególnymi 
pracami, wnikliwej analizie dzieł i ich 
konfrontacji z innymi propozycjami. 
Zwiedzanie można rozpocząć i zakoń-
czyć w dowolnym miejscu, można też 
podążyć tropem 15 opowieści układa-
jących się w  fascynujący i  wielowąt-
kowy obraz epoki zamkniętej data-
mi 1846-1945. Co zobaczymy zatem 
w łódzkiej Galerii Mistrzów Polskich?

Kształtowanie kolekcji sztuki 
przedwojennej Krzysztof Musiał roz-
począł zakupami obrazów  Olgi Bo-
znańskiej, Ferdynanda Ruszczyca, 
Henryka Siemiradzkiego, Leopol-
da Gottlieba, do jego ulubionych au-
torów  należą też związani z Éco-
le de Paris Zygmunt Menkes, Euge-
niusz Zak i  Mela Muter. Towarzy-
szą im dzieła innych mistrzów: Pio-
tra Michałowskiego, Wojciecha Ger-
sona, Józefa Brandta, Wojciecha Kos-
saka, Witolda Wojtkiewicza, Stanisła-
wa Wyspiańskiego, Wojciecha Weissa,  

1 | Józef Brandt, 
„Obozowisko 
Kozaków” 
(„Wieczór”), 
około 1870 r., 
olej na płótnie, 
wym. 50 x 98,5 cm

2 | Henryk 
Siemiradzki, 
„Popiersie 
brodatego 
mężczyzny”, 
1875 r.,  
olej na płótnie, 
wym. 43 x 35 cm

3 | Stanisław Lentz, 
„Nieporozumienie”, 
około 1888 r.,  
olej na desce,  
wym. 25,7 x 31,5 cm

2
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Tadeusza Makowskiego, Leona Wy-
czółkowskiego, Władysława Ślewiń-
skiego, Zygmunta Waliszewskiego, 
Bolesława Biegasa, Xawerego Du-
nikowskiego… Ale Krzysztof Mu-
siał gromadzi też twórczość arty-
stów  mniej znanych na gruncie pol-
skim (gdyż tworzyli za granicą, głów-
nie we Francji i  Stanach Zjednoczo-
nych), a wartych przypomnienia i no-
bilitacji: mistrza rysunku, pierwszego 
polskiego fowisty Gustawa Gwozdec-
kiego, uznawanego za jednego z  naj-
wybitniejszych europejskich rzeź-
biarzy pierwszej połowy XX  w. Elie  

Nadelamana, podejmujących śmiałe 
eksperymenty kubistyczne Alicję Ha-
licką i  Louisa Marcoussisa (Ludwika 
Markusa) czy jednego z oryginalniej-
szych przedstawicieli École de Paris 
– Zygmunta Schretera. Ich prace re-
prezentują różne stylistyki i  techniki, 
podejmują natomiast te same tema-
ty: studium modela, akt, portret i au-
toportret, martwą naturę, pejzaż, mo-
tywy religijne, mitologiczne, animali-
styczne, sceny rodzajowe. Wyobraź-
nię artystów pochłaniała zarówno hi-
storia, tradycja, folklor, literatura, jak 
i  współczesność, uwieczniali żywioły 
natury, codzienne radości i  dramaty, 
badali zakamarki ludzkiej duszy. Wie-
le prac ma wymiar uniwersalny, egzy-
stencjalny, ale są też propozycje odwo-
łujące się do konkretnych miejsc i zda-
rzeń, wpisujące się w określoną modę 
np. na tematykę idylliczną czy patrio-
tyczną, poszukiwania stylu narodo-
wego, ważne zarówno pod zaborami, 
jak i w odrodzonej po 1918 r. Drugiej 
Rzeczypospolitej. 125 prac z kolek-
cji Krzysztofa Musiała − to w  końcu 
ważny przyczynek do badań nad hi-
storią polskiej sztuki oraz jej wkładem 
w dziedzictwo europejskie.

Depozyt Muzeum Miasta Łodzi 
jest subiektywną opowieścią o wy-
bitnych indywidualnościach – pol-
skich mistrzach malarstwa, rysunku 
i rzeźby drugiej połowy XIX i pierw-
szej XX w. Potwierdzeniem ich rangi 
i talentu są konkretne dzieła, w kilku 

przypadkach eksponowane publicz-
nie po raz pierwszy, ujawniające mniej 
znane lub zupełnie nieznane obli-
cze autorów, dokumentujące ważny, 
niekiedy przełomowy moment w  ich 
twórczości lub wpisujące się w  do-
tychczasowe twórcze poszukiwania. 
Rozpoczynające prezentację „Popier-
sie brodatego mężczyzny” Henry-
ka Siemiradzkiego − to jedno z naj-
bardziej intrygujących dzieł w  Gale-
rii Mistrzów  Polskich. Niewielkich 
rozmiarów  płótno urzeka doskona-
łym warsztatem, wyważoną kolorysty-
ką, pięknym modelunkiem wyłaniają-
cej się z ciemnego tła postaci. Mamy 
tu aurę niepokojącej tajemniczo-
ści, ale i  zaproszenie do kontempla-
cji, w  której pogrążony jest sam mo-
del. Ten frontalny wizerunek powstał 
w  1875  r., podczas pracy Siemiradz-
kiego nad monumentalną kompozy-
cją „Pochodnie Nerona”, która przy-
niosła artyście międzynarodową sła-
wę. W  kolejnej dekadzie mistrz aka-
demizmu, który po studiach w Cesar-
skiej Akademii Sztuk Pięknych w Pe-
tersburgu osiadł w Rzymie, portreto-
wał arystokrację – być może wizeru-
nek tajemniczego starca w starobiblij-
nym stroju zapowiada ten cykl? 

Portrety i  autoportrety − to jed-
ne z ciekawszych propozycji w kolek-
cji Krzysztofa Musiała, dzieła osobi-
ste, badające życie wewnętrzne mode-
li, jak „Autoportret” Wojciecha Ger-
sona z 1893 r. – interesujące studium  4

5
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4 |  Olga Boznańska, „Portret Franciszka 
Siedleckiego”, 1896 r., olej na płótnie,  
wym. 124 x 89,5 cm

5 |  Julian Fałat, „Zakole rzeki zimą”, 
1907 r., olej na sklejce, wym. 51,5 x 119 cm

6 |  Władysław Ślewiński, „Odpust w Bretanii”, 
po 1910 r., olej na płótnie, 59,6 x 49,5 cm

7 |  Wacław Borowski, „Idylla”, około 1925 r., 
pastel na papierze, wym. 66 x 79 cm

8 |  Roman Kramsztyk, „Pejzaż południowy”, 
około 1927 r., olej na płótnie,  
wym. 65 x 81,5 cm

psychologiczne starzeją-
cego się człowieka. Ob-
raz osadzony jest jesz-
cze w  tradycji romantycz-
nej, zaś nietypowe ujęcie 
postaci lekko zwróconej 
w prawo i tonącej w mro-
ku, jej sugestywny wyraz 
twarzy, budują napięcie 
emocjonalne między wi-
dzem a sportretowanym. 
Aurę tajemniczego niedo-
powiedzenia odnajdzie-
my również w  „Portrecie 
Franciszka Siedleckiego” 
z 1896  r. pędzla Olgi Bo-
znańskiej, wnikliwej i ory-
ginalnej portrecistki, jed-
nej z najwybitniejszych 
polskich artystek. Por-
tret młodopolskiego sym-
bolisty Siedleckiego, de-

kadenta i dandysa, powstał w okresie 
ostatecznego krystalizowania się sty-
lu Boznańskiej, pod koniec jej poby-
tu w  Monachium – rozmyta postać 
ulega jakby dematerializacji, stapiając 
się z wysmakowanym, brązowo-ugro-
wym tłem, a zarazem prowokacyjnie 
patrząc widzowi prosto w  oczy. De-
pozyt obejmuje też inne interesujące 
wizerunki autorstwa m.in. Wojciecha 
Kossaka, Leona Wyczółkowskiego, 
Józefa Pankiewicza, Juliana Fałata, Al-
fonsa Karpińskiego, Gustawa Gwoz-
deckiego, Leopolda Gottlieba, Józefa 
Mehoffera.   

Z dzieł rzeźbiarskich podejmują-
cych ten temat warto wymienić „Gło-
wę kobiety” z 1903  r. Konstantego 
Laszczki. Ta finezyjna, terakotowa 
maska młodej kobiety w stroju ludo-
wym − to ciekawy przykład secesyj-
nych poszukiwań autora, poddające-
go rodzimy folklor dekoracyjnej sty-
lizacji. Z dziełem tym (powtarzanym 
z pewnymi odmianami jako „Krako-
wianka”) wiązać musi się jakaś oso-
bista historia, na co wskazuje odau-
torska dedykacja na lewym ramieniu 
maski: „P. Żukowi Skarszewskiemu”. 
Profesora Tadeusza Żuka-Skarszew-
skiego, krakowskiego pisarza i  publi-
cystę, znawcę i krytyka sztuki, łączyła 
z Laszczką wieloletnia przyjaźń i rela-
cja model-mistrz, stąd być może ten 
intrygujący prezent? 

Pretekstem do interesujących po-
szukiwań formalnych i treściowych są 
również akty – mistrzowie z kolekcji 
Krzysztofa Musiała namiętnie badali 
proporcje kobiecego i męskiego ciała, 
jak Leon Chwistek, Edward Wittig, 
Xawery Dunikowski, Wojciech Weiss 
czy Tymon Niesiołowski. Szczególne 
znaczenie artyści nadawali natomiast 
pejzażowi, wpisując weń sceny rodza-
jowe, historyczne, mitologiczne, a na-
wet religijne, jak Władysław  Ślewiń-
ski w  „Odpuście w  Bretanii”, płótnie 
namalowanym po 1910  r. Ciekawie 
wykadrowany fragment wiejskiego 
lub małomiasteczkowego pejzażu po-
kazuje wchodzącą do świątyni grupę  

6
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Godziny otwarcia siedziby głównej Muzeum Miasta Łodzi − Pałacu Poznańskich (91-065 Łódź, ul. Ogro-
dowa 15) – poniedziałki: 10.00-14.00, wtorki i czwartki: 10.00-16.00, środy: 14.00-18.00, soboty 
i niedziele: 11.00-16.00, w piątki nieczynne.

Bretonek w  tradycyjnych strojach, 
zlewających się w dekoracyjną plamę. 
Ten mistrz syntezy, członek francu-
skiej Szkoły Pont-Aven, wypracował 
niezwykle oryginalny styl, poddając 
kształty deformacji i uproszczeniom, a 
przy tym maksymalnie eliminując de-
tal. Ślewiński bardziej znany jest jako 
autor martwych natur i widoków oce-
anu (w  depozycie znajduje się jego 
obraz „Rafy przy odpływie morza” 
z  1902  r.), dlatego „Odpust w  Breta-
nii” traktować należy jako dzieło wy-
jątkowe – i pod względem malarskiej 
urody, i nietypowego tematu. Z kolei 
„Obozowisko Kozaków” („Wieczór”) 
Józefa Brandta, przywódcy polskiej 
kolonii artystycznej w  Monachium, 
to dzieło wpisujące się w  history-
zująco-patriotyczną twórczość tego 

mistrza realizmu. Obraz powstał oko-
ło 1870 r., a więc w najlepszym okresie 
malarskich możliwości Brandta, któ-
ry na fali sukcesów monumentalnych 
kompozycji batalistycznych założył 
w  Monachium samodzielną pracow-
nię. Nastrojowy pejzaż z porządkują-
cym kompozycję kościołem na wznie-
sieniu jest zapewne pokłosiem jed-
nej z wypraw artysty na Ukrainę i Po-
dole i  ujawnia wielką malarską wraż-
liwość autora, dla którego przyro-
da Kresów  była kwintesencją polsko-
ści. Z równym powodzeniem, co pej-
zaż rodzinny, polscy artyści uwiecz-
niali widoki Paryża, Bretanii, Prowan-
sji, Skandynawii, Bałkanów  – pokło-
siem takich malarskich podróży są ob-
razy Ferdynanda Ruszczyca, Wacła-
wa Wąsowicza, Jana Stanisławskiego, 

Meli Muter, Jana Rubczaka, Romana 
Kramsztyka, Tadeusza Makowskiego, 
Aleksandra Blondera. Na fali dwu-
dziestowiecznej fascynacji antykiem 
malowali też pejzaże idylliczne, inspi-
racji szukając w  Arkadii – mitycznej 
krainie wiecznej szczęśliwości i  har-
monii, jak Wacław  Borowski, czło-
nek Stowarzyszenia Artystów  Plasty-
ków  „Rytm”, przedstawiciel nowego 
klasycyzmu. Jego pastel z 1925 r. − to 
sielska scena rodzajowa, gloryfikują-
ca życie na łonie natury, w otoczeniu 
zwierząt i  płodów  natury. Wystudio-
wane pozy i  gesty postaci odrealnia-
ją kompozycję. O urodzie tego dzieła 
przesądza przesłodzona, świetlista ko-
lorystyka i miękki modelunek. 

Wystawę zamykają gabinety po-
święcone martwym naturom i  wi-
dokom wnętrz – to prace niezwykle 
kameralne, często o symbolicznym 
znaczeniu. Kadry codzienności, tylko 
na pozór pospolitej, uwieczniali Olga 
Boznańska, Józef Pankiewicz, Tadeusz 
Makowski, Jerzy Fedkowicz, Hanna 
Rudzka-Cybisowa, Alfons Karpiński, 
Zygmunt Schreter, tworząc nierzadko 
dzieła wyjątkowe, o silnym ładunku 
emocji, a przy tym interesujące warsz-
tatowo. Taka jest np. scena rodzajowa 
„Nieporozumienie” Stanisława Lentza 
– niewielkich rozmiarów obraz na de-
sce z około 1888 r., wpisujący się w ry-
sunkowo-ilustratorską działalność 
artysty, w  latach osiemdziesiątych 
XIX w. cenionego warszawskiego ka-
rykaturzysty. To przykład własnej re-
cepcji formuły realizmu, w  sposobie 
operowania plamą nasyconego kolo-
ru, zapowiadający impresjonistyczne 
doświadczenia autora. 

Ponieważ kolekcja Krzysztofa Mu-
siała jest zbiorem ewoluującym, łódz-
ki depozyt mogą w przyszłości wzbo-
gacić kolejne dzieła i jest to dodatko-
wy powód, aby odwiedzić Galerię Mi-
strzów  Polskich w  Muzeum Miasta 
Łodzi.

Monika Nowakowska

.........................

9 |  Tymon 
Niesiołowski, 
„Akt”, około 
1931 r., olej 
na płótnie, 
wym. 87 x 70 cm
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Starający się o tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016 

Wrocław może się kojarzyć 
z cennymi zabytkami, piękną 
starówką, festiwalami filmowy-
mi i muzycznymi czy wreszcie 
– trochę mniej na poważnie – z 
brązowymi krasnalami, zamiesz-
kującymi od jakiegoś czasu jego 
ulice. Zabawne figurki mogą być 
jednak punktem wyjścia do cał-
kiem poważnej dyskusji o obec-
ności osób niepełnosprawnych 
w życiu miasta.

Wśród kilkudziesięciu odla-
nych z brązu krasnoludków zna-
lazły się odsłonięte w czerwcu 
2008 r. Głuchak i Ślepak (głu-
choniemy i niewidomy), któ-
re dołączyły do siedzącego na 
wózku kolegi; dziś wszystkie trzy 
znajdują się przy wejściu do Ra-
tusza. Była to inicjatywa Wro-
cławskiego Sejmiku Osób Nie-
pełnosprawnych, który również 
w ten nietypowy sposób chciał 
zwrócić uwagę na problemy tej 
części społeczeństwa. Prowadzo-
na w mieście kampania „Wro-
cław bez barier” nie ogranicza 
się jednak do takich sympatycz-
nych, ale symbolicznych akcji. Jej 
autorzy stawiają przede wszyst-
kim na rozwiązania praktyczne. 
i tak, również w 2008 r., w ra-
mach projektu „Zobaczyć przez 
dotyk – Wrocław w miniaturze”, 
powstał pierwszy model wro-
cławskiego zabytku – miejskiego 
Ratusza, wykonany przez Wro-
cławską Pracownię Artystyczną 
„Wytwórnia”, odpowiedzialną 
także za inwazję krasnali w tym 
mieście. Odlany z brązu w skali 
1:100, ustawiony przed Muzeum 
Miejskim na niewysokim postu-
mencie (a więc dostępny dla 
dzieci i osób na wózkach inwa-
lidzkich) model umożliwia niewi-
dzącym dokładne zapoznanie się 
z budową obiektu, a pozostałym 
zwiedzającym pozwala zobaczyć, 
jak Ratusz wygląda z lotu ptaka. 
Obok rzeźby umieszczono opis 
w alfabecie Braille’a. Inicjatywie 
udzieliły wsparcia finansowego  

Wrocław bez barier

Agencja Mienia Wojskowego, 
Polskie Centrum Promocji Mie-
dzi we Wrocławiu i firma „Granit 
Wiatrak” ze Strzegomia.

W czerwcu 2009 r. odsłonięto 
kolejny model – miniaturę kate-
dry św. Jana Chrzciciela na Ostro-
wie Tumskim. Odlew, uzupełnio-
ny trzema tablicami opisujący-
mi w alfabecie Braille’a historię 
obiektu, znajduje się tuż obok 
głównego wejścia do kościoła. 
Jeden z najbardziej charaktery-
stycznych wrocławskich zabyt-
ków, podobnie jak Ratusz, został 
przedstawiony z wielką dbałością 
o szczegóły. Według założeń 
projektu, ma powstać jeszcze 
kilkanaście odlewów przedsta-
wiających w skali 1:100 znane 
budowle stolicy Dolnego Śląska 
(o podobnych przedsięwzięciach 
w Krakowie i Warszawie – zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 
2008, ss. 30 i 40). Miałyby to 
być m.in. kościół św. Elżbie-
ty Węgierskiej (garnizonowy), 
Hala Stulecia, Most Grunwaldzki, 
Opera Wrocławska, Uniwersytet 
Wrocławski, Muzeum Narodowe 
i Dworzec Główny.

Nie tylko obiekty architek-
toniczne stają się coraz bar-
dziej dostępne dla niewidomych 
i niedowidzących. O stworzeniu 
zminiaturyzowanej, dotykowej 
wersji „Panoramy Racławickiej” 
w reliefie marzy Romuald No-
wak, kierownik muzeum, w któ-
rym prezentowany jest obraz. 
Na razie muzeum (oddział Mu-
zeum Narodowego we Wrocła-
wiu) dysponuje niedawno wy-
konaną audiodeskrypcją płótna. 
Podobnie jak omówienia obrazu 
w językach obcych, trwa ona pół 
godziny – tyle, ile ustalony czas 
zwiedzania. W opisie zawarto 
jednak dużo więcej informacji niż 
w tradycyjnej narracji dla oglą-
dających, skupiając się przede 
wszystkim na wizualizacji kolej-
nych elementów obrazu. Zrobio-
no to kosztem podawania da-
nych historycznych i tych doty-
czących powstawania panoramy, 

z którymi można przecież zapo-
znać się już po wyjściu z rotundy. 
W trakcie wizyty w muzeum naj-
ważniejszy jest jak najpełniejszy 
odbiór treści płótna, w rzeczy-
wistym czasie przeznaczonym 
na obejrzenie panoramy. Znacz-
nie pomniejszony, trójwymiaro-
wy odlew mierzącego 1710 m2 
obrazu byłby znakomitym uzu-
pełnieniem audiodeskrypcji, po-
zwalając za pomocą już dwóch 
zmysłów uchwycić jak najwięcej 

istotnych informacji. Należy więc 
liczyć na to, że mimo wysokich 
kosztów uda się zrealizować taki 
projekt. Byłby to kolejny natu-
ralny krok w kierunku uczynie-
nia z Wrocławia jednego z tych 
europejskich miast, które dbają 
o swobodne poruszanie się nie-
widomych nie tylko w przestrzeni 
miejskiej, ale też kulturalnej.

Małgorzata 
M. Przybyszewska

1  |  Model katedry wrocławskiej

2  |  Grupa zwiedzających przy „Panoramie Racławickiej”

(zdjęcia: Małgorzata M. Przybyszewska)
.............................................................................................................................

2

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2010    |   63



ROZMAITOŚCI

Moda na dukaty miejskie sta-
je się w Polsce coraz po-

wszechniejsza. Propagują ją 
Mennica Państwowa S.A. w War-
szawie i Karkonoski Dom Nu-
mizmatyczny w Jeleniej Górze 
(współpracujący z Mennicą Cze-
ską w Jabłonce), a z wprowa-
dzonych już do obiegu żeto-
nów można by stworzyć całkiem 
pokaźną i interesującą kolekcję.

Na przykład w ubiegłym roku 
w Szydłowie, z okazji 680-lecia 
nadania miastu praw miejskich, 
funkcjonował dukat o nomina-
le 4 Władysławów. Wybito go 
w mosiądzu, w nakładzie 20 tys. 
sztuk. Na awersie numizmatu 
przedstawiono wizerunek kró-
la Władysława Łokietka i napis 
„4 WŁADYSŁAWY”, na rewersie 
– Bramę Krakowską wraz z mu-
rami miejskimi Szydłowa, herb 
miasta i... szydłowską śliwkę 
oraz napisy: „HONOROWANY 
DO 31.08.2009” i „SZYDŁÓW / 
1329”. Nie jest to jednak jedyny 
dukat miejski w Polsce z wize-
runkiem śliwki.

W Gubinie dużym powodze-
niem u mieszkańców i odwiedza-
jących to miasto turystów cieszą 
się dukaty miejskie o wdzięcz-
nej nazwie „Gubinki”. Wybito 
je także w mosiądzu, w nakła-
dzie 7 500 sztuk, a z napisów na 
awersie można się dowiedzieć, 
jaki był powód tej emisji. Wo-
kół charakterystycznego widoku 
trwałej ruiny tamtejszego ko-
ścioła farnego oraz herbu mia-
sta umieszczono w otoku ob-
jaśnienie: „775-LECIE LOKACJI 
GUBINA”, a poniżej daty „1235-
-2010”. Na rewersie natomiast, 
wokół centralnie usytuowanego 
wizerunku gałązki śliwy z owoca-
mi – napisy: „ENDEMiT – ŚLiWA 
GUBiNKA”, „6 GUBiNEK” oraz 
„HONOROWANE DO 31 XII 2010”.

Z kolei w Bobolicach, dla 
uczczenia 670. rocznicy nada-
nia miastu praw miejskich, od 
16 kwietnia do 30 września 
2010 r. będą funkcjonować dwa 
rodzaje dukatów miejskich. Ten 
o nominale 70 Boboliczaków, 

Moda na dukaty miejskie

wykonany ze srebra, ma cha-
rakter wyłącznie kolekcjoner-
ski. Dukatem z miedzi, wartości 
4 Boboliczaków (równym 4 zło-
tym PLN), można posługiwać się 
w wyznaczonych punktach han-
dlowych i usługowych miasta.

Podobnie rzecz się ma w Ra-
domsku, gdzie od 18 czerwca do 
końca bieżącego roku można po-
sługiwać się dukatami o nomina-
le 6 Jadwiżek. Na awersie numi-
zmatów znajduje się wizerunek 
św. Jadwigi z pomnika usytuowa-
nego w centrum miasta oraz na-
pisy: „HONOROWANE 
/ DO 31. 12. 2010” 
i „6 JADWIŻEK”. 
Rewers zdobi herb 
i nazwa miasta „RA-
DOMSKO”. Tu jedy-
nie niewielką część 
liczącego 10 tys. 
sztuk nakładu (do-
kładnie 150 sztuk) 
postanowiono wybić 
w srebrze, pozostałe 
dukaty wykonane są 
z miedzi.

Interesujący jest 
także okolicznościo-
wy dukat miejski 
o wartości 6 Flore-
nów (równej 6 zło-
tym PLN), wyemi-
towany 16 grud-
nia ubiegłego roku 
z okazji 720-lecia 
mennicy świdnickiej 
przez Urząd Miej-
ski w Świdnicy we 
współpracy z Kar-
konoskim Domem 
Numizmatycznym 
w Jeleniej Górze. 
Pamiątkowa mone-
ta będzie honorowana do końca 
2010 r. jako lokalny środek płat-
niczy w oznaczonych punktach 
handlowych i usługowych na te-
renie miasta. Można też wymie-
niać ją na złotówki lub zatrzymać 
na pamiątkę.

Świdnica w XIV w. była jed-
nym z niewielu miast na zie-
miach polskich, w którym wy-
bijano złote monety. Na ich 

awersie znajdował się stylizo-
wany kwiat lilii, wzorowany na 
liliach występujących na złotych 
monetach Florencji. W otoku 
zaś umieszczano napis: „BOL-
CO DUX SLE” lub „BOLCO DUX 
SWID”, odwołujący się do Bolka 
II, księcia świdnicko-jaworskie-
go. Na rewersie widniała postać 
św. Jana Chrzciciela. Odnosząc 
się do tradycji bicia takich mo-
net, władze miasta zdecydowały 
o emisji pamiątkowego dukata 
o podobnym wyglądzie, którego 
projekt wykonał Paweł Wojtczak. 

Nie jest to jednak dukat ze zło-
ta, ale z miedzi. Ma on średnicę 
30 mm i wagę 14 g. Nakład nu-
mizmatu – 10 tys. egzemplarzy. 

Lista miast, które jeszcze 
w tym roku zdecydowały się 
wprowadzić u siebie dukaty 
miejskie jest bardzo długa...  

Wyłącznie pamiątkowy cha-
rakter mają natomiast okoliczno-
ściowe monety (dukaty zastęp-
cze) o nominale 700 Kazimie-
rzów, bite w miedzi przez Stowa-
rzyszenie Miast Króla Kazimierza 
Wielkiego w ramach obcho-

dów Roku Kazimierza Wielkiego 
2010. Ta, którą podczas uroczy-
stego posiedzenia członków sto-
warzyszenia 30 kwietnia br. 
w Kowalu, miejscu urodzin króla, 
zebrani otrzymali na pamiątkę 
była też używana przez Komitet 
Budowy Pomnika Króla Kazimie-
rza Wielkiego w Kowalu w charak-
terze cegiełki, mającej wspomóc 
wzniesienie tego pomnika.

☐

1  |  Dukat miejski 
Świdnicy – awers, rewers

2 |  Moneta pamiątkowa 
Stowarzyszenia Miast 
Króla Kazimierza Wielkiego 
– awers, rewers

(zdjęcia: Małgorzata 
M. Przybyszewska)
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Spotkanie z książką

Dokładnie w dniu 700. rocznicy urodzin króla Kazimierza 
Wielkiego, najwybitniejszego obywatela Kowala, 30 kwiet-

nia 2010 r., odsłonięto w tym mieście granitowy pomnik, uka-
zujący monarchę w całej postaci (projekt: Artur Jeziorski, rzeź-
ba odkuta w kamieniu przez Tadeusza Biniewicza). Monument 
ma ponad 7 m wysokości i wspaniałą oprawę w postaci skweru 
z licznymi alejkami, placem zabaw i miejscem na plenerowe 
wystawy planszowe (Park im. Kazimierza Wielkiego).

O przygotowaniach do tego, jak dotychczas najważniej-
szego w Polsce wydarzenia w ramach obchodów Roku Króla 
Kazimierza Wielkiego, pisaliśmy w nr. 1-2, 2010 r. „Spotkań 
z Zabytkami” (Przed wielką rocznicą, s. 62). Teraz zaintere-
sowanym historią pomnika, szczegółowo opisaną i zilustro-
waną na 170 (!) kolorowych i czarno-białych (archiwalnych) 

fotografiach, polecamy liczący 56 stron tegoroczny czerw-
cowy numer „Informatora Kowalskiego” (czasopismo Sa-
morządu Miasta Kowala) – Wydanie specjalne, nr 26, które 
ukazało się w zwiększonym nakładzie 1200 egz. i jest także 
dostępne w Internecie na stronie: www.kowal.eu. Jak napisał 
w otwierającym to wydanie liście Do Mieszkańców i Przyja-
ciół Królewskiego Miasta Kowala burmistrz tego miasta, a 
zarazem przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Króla 
Kazimierza Wielkiego, Eugeniusz Gołembiewski „Opowiada 
[ono] nie tylko o tym wydarzeniu, przypomina też trwającą 
z górą 100 lat historię dążeń do realizacji tej szczytnej idei”. 
Dodajmy, że fragment tej historii opisany został i na naszych 
łamach w artykule Wygrana bitwa księdza Ignacego Zbiro-
chowicza (nr 3-4, 2010 r., ss. 68-69).

WOKÓŁ POMNIKA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

Górnośląski Park Etnograficz-
ny, mieszczący się na te-

renie miasta Chorzowa, a ści-
ślej na obrzeżach Wojewódzkie-
go Parku Kultury i Wypoczynku, 
liczy 35 lat. To muzeum na wol-
nym powietrzu gromadzi zabyt-
kową architekturę z terenu Gór-
nego Śląska i Zagłębia Dąbrow-
skiego − obecnie znajduje się tu 
około 80 obiektów rozlokowa-
nych na obszarze 23 ha. Ostatnie 
lata przyniosły liczne transloka-
cje budynków drewnianych: cha-
łupy wójta ze Strzemieszyc Wiel-
kich (z 1877 r.), chałupy z By-
kowiny (z połowy XIX w. − obec-
nie mieści się w niej sklepik wiej-
ski), chałupy przysłupowej z Go-
leszowa (z 1872 r.), wiatra-
ka turbinowego z Nierodzimia 
(z 1918 r.) i spichlerza z Boja-
nowa (z końca XVIII w.). Odręb-
ną kategorią budynków są re-
konstrukcje: stodoły ośmiobocz-
nej z Grzawy (z 1876 r.), wozów-
ki z Kobióra (z połowy XIX w.), 
spichlerza z Brennej (z poło-
wy XIX w.), stodoły z Istebnej 
(z XVIII w.) oraz szkoły z Wapie-
nicy (z 1853 r.). Bieżące pla-
ny rozbudowy muzeum obejmują 

Park Etnograficzny w Chorzowie
m.in. rekonstrukcję lub wykona-
nie: folusza z Brennej (z 1920 r.), 
fajczarni ze Zborowskiego 
(z 1753 r.), kilku brogów na sia-
no, mielerza, wapiennika. 

Planowane większe inwe-
stycje – to budowa wielofunk-
cyjnego obiektu ekspozycyjno- 

-szkoleniowego, budowa i rewita-
lizacja stawów oraz uruchomienie 
obiektów przemysłu wiejskiego: 
młyna wodnego, folusza i wiatra-
ka; przebudowa zieleni (pierwsza 
w polskich skansenach realizacja 
dostosowania historycznej przy-
rody do poszczególnych regio-

nów i zagród); wyznaczenie przy-
rodniczej ścieżki edukacyjnej. 

W ostatnich latach w Górno-
śląskim Parku Etnograficznym 
zorganizowano kolejne wysta-
wy stałe: „Pojazdy konne”, „Jak 
dawniej prano”, „Mechanizacja 
na wsi”, prowadzone są też licz-
ne imprezy folklorystyczne, jak 
np. „Jarmark produktów regio-
nalnych”. Wycieczki szkolne od-
wiedzające muzeum mogą korzy-
stać z bogatej oferty edukacyjnej 
− lekcji, zajęć warsztatowych 
i pokazów muzealnych. W bie-
żącym roku chorzowski skansen 
podpisał współpracę z dwoma 
skansenami zagranicznymi: Va-
lašskim muzeum v přírodě z Ro-
žnova pod Radhoštěm (Republi-
ka Czeska) i Liptovskim múzeum 
v Ružomberku (Słowacja). 

Damian Adamczak

...........................................................

1 |  Wystawa „Mechanizacja 
na wsi” w Górnośląskim Parku 
Etnograficznym

2 |  Pokaz przędzenia lnu 
w wykonaniu Stefana Gajdy  
ze Starej Wsi

3 |  Sanie spacerowe z początku 
XIX w.

(zdjęcia: 1 – Antoni Kreis, 2 – Damian 
Adamczak, 3 – Dawid Gmitruk) 

1
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Z kryminalnej kroniki

Bona Sforza d’Aragona, jedy-
na Włoszka na polskim tro-

nie, druga małżonka Zygmun-
ta I Starego, nie pozostawi-
ła w swojej przybranej ojczyź-
nie dobrej pamięci. Powody tego 
stanu rzeczy były niezwykle zło-
żone i trudno je tutaj wyliczać, 
lecz bezsporny wydaje się fakt, iż 
na ołtarzu władzy Bona poświę-
ciła wszystko bez wyjątku. Była 
niewątpliwie postacią tragiczną, 
a na schyłku jej życia zaciążyło 
jakieś fatum.

1 lutego 1556 r. regina senex 
opuściła na zawsze Rzeczpospo-
litą, kierując się ku rodzinnemu 
Bari. Wyjeżdżała w niesławie, 
znienawidzona powszechnie 
i skłócona ze wszystkimi, a co 
gorsza, z odium trucicielki. Nie 
mogło być inaczej, skoro jej wła-
sny syn, Zygmunt August, bojąc 
się trucizny podanej w pierście-
niu, podczas wizyt u matki za-
wsze wkładał rękawiczki. Praw-
dą jest, że w ślubnej wyprawie 
Bony, wśród 250 pierścieni 
znajdował się co najmniej jeden 
z kasetką do przechowywania 
trucizny, nie świadczy to jednak, 
iż monarchini kogokolwiek w ten 
lub inny sposób otruła. Nie ma 
na to żadnych dowodów, zresztą 
Bona była zbyt inteligentna, aby 
dać się złapać, a nagłe i niewy-
jaśnione zgony na Jagiellońskim 
dworze nie były niczym nowym. 
Sama też padła ofiarą trucizny.

Wywoziła wielkie skarby, jak 
wieść niesie, na 24 wozach, za-
przężonych w 144 konie; wcze-
śniej przekazała do Włoch ko-
losalną kwotę 2 mln zł polskich. 
I właśnie te bogactwa obróciły 
się przeciwko swojej właścicielce.

Powrót Bony do Włoch stał 
się międzynarodową sensacją, 
umiejętnie podsycaną przez krą-
żące plotki na temat oszałamia-
jących skarbów, stąd wokół – 
energicznej jak zwykle i cieszącej 
się znakomitym zdrowiem – kró-
lowej zaczęło być tłoczno. Filip 
II Habsburg, król hiszpański, po 
bezskutecznym przekonywaniu 
Bony, aby ta przywróciła lenno 

Otrucie królowej Bony
barskie jego koronie, wytargo-
wał od niej pożyczkę w wysoko-
ści 430 tys. dukatów (na 10% 
rocznie), w momencie zagroże-
nia Neapolu przez Francuzów. 
Były to właśnie owe „sumy ne-
apolitańskie”, nigdy niezwróco-
ne później ani Jagiellonom, ani 
Rzeczypospolitej.

Osiadła w Bari Bona, z na-
tury nieufna i podejrzliwa, dała 
się jednak opętać grupie swoich 
dworzan Włochów, a zwłaszcza 
rodzinie Pappacodów; rej wodził 
tu Giovanni Lorenzo Pappacoda, 
szlachcic neapolitański, cieszący 
się nieograniczonym, wręcz śle-
pym zaufaniem królowej; współ-
cześni podejrzewali monarchinię 
o romans, a nawet o potajem-
ny ślub ze swym dworzaninem. 
Bona nie mogła oczywiście wie-
dzieć, że pozostawał on na usłu-
gach Filipa II, króla Hiszpanii.

A dwór madrycki czuwał. 
Kiedy wiosną 1557 r. Bona (do 
której wreszcie dotarło, że jest 
otoczona przez szpiegów Habs-
burga) poczęła czynić przygo-
towania do wyjazdu do Wenecji, 
zausznicy hiszpańscy postanowili 
temu przeszkodzić.

Jesienią 1557 r. rozegrały się 
na zamku w Bari ponure wyda-
rzenia, nadające się na powieść 
kryminalną. Królowa, całkiem 
zdrowa jeszcze w październiku, 
zachorowała nagle 8 listopada, 
rzekomo na katar i dolegliwości 
gastryczne. Pomimo opieki sze-
ściu medyków stan jej pogarszał 
się gwałtownie. Według naocz-
nego świadka (niejakiego Cesa-
re Fariny), na zlecenie Pappaco-
dy podano monarchini truciznę 
dwukrotnie: raz uczynił to lekarz 
Giovanni Antonio di Madera, 
drugi raz kuchmistrz Paolo Ma-
trillo. 17 listopada do nieprzy-
tomnej bądź półprzytomnej cho-
rej sprowadzono notariusza, któ-
ry podsunął jej do podpisu przy-
gotowany wcześniej testament, 
zawierający tyle legatów, iż Zyg-
muntowi Augustowi pozostały 
zaledwie nędzne resztki, sowicie 
zaś obłowili się Filip II i rodzina 

Pappacodów. Dnia następnego 
Bona poczuła się na tyle dobrze 
(musiała mieć jednak silny or-
ganizm), że podyktowała nowy 
testament, anulujący poprzedni, 
fałszywy. Niestety, wkrótce po-
tem nastąpiły ataki apoplektycz-
ne, powodujące ogólny paraliż. 
Monarchini zmarła o godzinie 
czwartej nad ranem 19 listopa-
da 1557 r. Otruto ją aqua Tofa-
na, zwaną we Włoszech „manną 
św. Mikołaja z Bari”.

Przewidujący Pappacoda sku-
tecznie zatroszczył się o usu-
nięcie niewygodnych świad-
ków zbrodni, toteż rychło za-
częły następować szybkie zgo-
ny: zmarli więc dwaj truciciele 
– wspomniani Madera i Matrillo, 
paź królowej Serafino, majordom 
Jan, dworzanin Jan Barbiero oraz 
młody pisarz Romanello, spisu-
jący pod dyktando Pappacody 
pierwszy testament.

Nie zapewniono Bonie nawet 
godziwego pochówku. Zwłok nie 
przewieziono do Neapolu (jak 
życzyła sobie zmarła), lecz po-
zostawiono w bazylice św. Mi-
kołaja w Bari, w okolicznościach 
urągających godności królowej. 
Jak czytamy w piśmie polskiego 
poselstwa do papieża, „ciało zło-
żone w trumnie z czterech desek 
zbitej, na której tylko czerwone 
krzyże kawałkiem cegły napisa-
no, przeniesione zostało do tejże 
samej kaplicy również bez żad-
nych obrzędów chrześcijańskich 
i bez godności [...]. Zostawiono 
zwłoki bez straży, z dwoma pa-
lącymi się w mosiężnych lichta-
rzach świecami, które dopaliw-
szy się, zajęły ogniem trumnę, 
tak że ciało omal nie spłonęło” 
(Eugeniusz Gołębiowski, Zyg-
munt August. Żywot ostatniego 
z Jagiellonów, Warszawa 1962, 
s. 258).

Tak więc trumnę tymczaso-
wo wystawiono w katedralnej 
zakrystii (jak się okazało, owa 
prowizorka miała długi żywot); 
znajdowała się tam jeszcze 
w 1584 r., kiedy to zmarłą oglą-
dał powracający z Ziemi Świętej 

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sie-
rotka”. W swoim diariuszu od-
notował ów fakt następująco: 
„[Ciało] leży w trumnie, aksa-
mitem czarnym powleczonej, 
nie pochowane, całe, jeno jedna 
część wargi wierzchniej się nad-
psowała”.

Niezrozumiałe trudności z po-
chówkiem Bony stają się oczy-
wiste wobec klątwy, rzuconej na 
nią przez Pawła IV za udzielenie 
Filipowi II tej nieszczęsnej po-
życzki, obróconej przez dłużnika 
na wojnę z Francją i papiestwem. 
Ciało pochował i urządził eg-
zekwie dopiero ksiądz Jan Wy-
socki; ostatecznie spoczęło ono 
we wzniesionym w latach 1589- 
-1593 grobowcu, ufundowanym 
przez córkę Bony, Annę Jagiel-
lonkę.

Temat otrucia królowej Bony 
jako jedyny podjął w malar-
stwie Jan Matejko, jeszcze jako 
dziewiętnastoletni młodzieniec 
(1859-1860). Obraz, rozpoczę-
ty w Monachium, a ukończony 
w Krakowie, malowany w trud-
nych warunkach, słusznie ucho-
dzi za pierwszą dojrzałą kompo-
zycję historyczną artysty. Stara 
królowa za chwilę wypije poda-
wany jej kielich z trucizną, na 
razie waha się, mierząc przeni-
kliwym wzrokiem pochylonego 
służalczo w ukłonie medyka – 
zabójcę; tak więc Matejko utrwa-
lił moment zawieszenia akcji tuż 
przed jej kulminacją. Tę kompo-
zycję malarską wiernie zreprodu-
kował w 1862 r. Władysław Wal-
kiewicz w okazałej, mistrzowskiej 
litografii, odbitej w warszawskim 
zakładzie Adama Dzwonkowskie-
go i Spółki przy ul. Miodowej 
nr 482. Posłużyła ona za pre-
mium dla członków Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w ów-
czesnym Królestwie Polskim. Raz 
jeszcze obraz uwieczniono w gra-
fice, tym razem w technice drze-
worytu, w 1872 r. Wykonał go 
profesjonalnie Józef Holewiński, 
posiłkując się rysunkiem ucznia 
Matejki, Floriana Stanisława 
Cynka; rycinę zamieszczono 
w stołecznych „Kłosach” (1872, 
nr 354) oraz w luksusowym Al-
bumie Jana Matejki, wydanym 
w Warszawie w 1876 r.

Hanna Widacka
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|  Władysław Walkiewicz wg Jana Matejki, „Otrucie królowej Bony”, 1862 r., litografia, Zakład Litograficzny Adama Dzwonkowskiego w Warszawie 

(w zbiorach Biblioteki Narodowej)
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Wysyłając list na poczcie, 
zwykle nie zastanawia-

my się nad tym, kiedy ukazał 
się pierwszy znaczek pocztowy 
i kiedy został użyty pierwszy raz 
pocztowy stempel, zwany da-
townikiem. Tymczasem historia 
znaczka jest zarazem historią 
rozwoju poczty w danym kraju, 
a stempel pocztowy związany 
jest przede wszystkim z historią 
i rozwojem danego miasta. Mało 
też kto wie, że powstanie stem-
pla pocztowego wyprzedziło o 
kilkadziesiąt lat wprowadzenie 
do obiegu znaczka pocztowego.

W 1837 r. w Anglii wprowa-
dzono reformę pocztową. Jej 
twórcą był Rowland Hill. Refor-
ma obniżała znacznie opłatę za 
przesyłki pocztowe, wprowadza-
jąc stałą opłatę od listu, w za-
leżności od jego wagi, a nie, jak 
dotychczas, także od odległości. 
Tym sposobem przesłanie listu o 
wadze ½ uncji (16 g) na obsza-
rze całej Anglii kosztowało jed-
nego pensa. Ponadto opłatę za 
list uiszczał nadawca, a nie, jak 
poprzednio, odbiorca przesyłki.

6 maja 1840 r. został wpro-
wadzony w Anglii do obiegu 
pierwszy znaczek pocztowy. Jego 
twórcą był James Chalmers, wła-
ściciel oficyny wydawniczej i dru-
karni w Dundee (Szkocja). Zna-
czek był wydrukowany w kolorze 
czarnym z podobizną królowej 
Wiktorii. Był on dowodem na 
opłacenie przesyłki przez nadaw-
cę. Potanienie a zarazem uprosz-
czenie oszacowania opłaty przez 
nadającego umożliwiło nadanie 
listu za pośrednictwem skrzynki 
pocztowej, a nie, jak poprzed-
nio, w okienku pocztowym.

Reforma pocztowa w Anglii 
była rewolucją w świecie poczto-
wym. Przyniosła skarbowi Wiel-
kiej Brytanii kilkakrotne zwięk-
szenie dochodów pocztowych. 
Rowland Hill, początkowo wiejski 
nauczyciel, a następnie pracow-
nik służby pocztowej, za swój 
pomysł otrzymał od królowej An-
glii szlachectwo.

Utworzone po Kongresie Wie-
deńskim w 1815 r. Królestwo Pol-
skie, mimo że miało swój sejm 
i wojsko, stanowiło nieodłączną 
część imperium rosyjskiego, a car 
Aleksander I mianował się kró-
lem Polski. Po upadku powstania 

A to Polska Nr 1 

listopadowego, w 1832 r. car 
Mikołaj ogłosił manifest, któ-
ry zniósł najważniejsze przywi-
leje autonomicznej Kongresów-
ki. Klęska poniesiona przez Rosję 
w wojnie krymskiej spowodowała 
odgórne przeobrażenia społecz-
no-polityczne w cesarstwie i zła-
godzenie żandarmskiego ucisku. 
Ta „posewastopolska odwilż” dała 
się również odczuć w Kongresów-
ce. Zwiększenie autonomii Kró-
lestwa Polskiego spowodowało, 
że we wrześniu 1858 r. Zarząd 
Okręgu Pocztowego w Królestwie 
Kongresowym przeszedł pod 
zwierzchnictwo naczelnika i Rady 
Administracyjnej Królestwa, a 
w lipcu 1862 r. został przemia-
nowany na Zarząd Pocztowy Kró-
lestwa Polskiego, całkowicie nie-
zależny od Rosyjskiego Departa-
mentu Pocztowego.

Poczta rosyjska w reformie 
wprowadzenia znaczka poczto-
wego była spóźniona w stosun-
ku do przodującej Anglii o po-
nad 17 lat. Sąsiadujące z Rosją 
takie państwa, jak Prusy czy Au-
stria, pierwszy znaczek pocztowy 
wprowadziły w 1850 r. Wtedy 
też poczty używały do kasowa-
nia znaczków stempla, znacz-
nie różniącego się od obecnie 
stosowanego stempla nadaw-
czego. Początkowo używano 
bowiem dwóch stempli: jeden 
służył do kasowania (unieważ-
niania znaczków) i był przybija-
ny przede wszystkim na samym 
znaczku, drugi (miejscownik  
z datą, znany już w okresie 
przed znaczkowym) przybija-
no obok. Dlaczego tak postę-
powano? Zarząd poczty obawiał 
się nadużyć ze strony klientów, 

polegających na powtórnym uży-
ciu znaczka. Wprowadzone ka-
sowniki miały więc unieważniać 
znaczek tak skutecznie, by jego 
powtórne użycie było niemożli-
we. Z takiego względu kasowniki 
musiały być odbijane na środku 
znaczka (jedna odbitka kasowni-
ka na każdy znaczek), a rysunek 
kasownika był tak gęsty, że za-
mazywał znaczek. Obecnie takie 
kasowniki nazywamy „zbijacza-
mi znaczków”.

W Królestwie Polskim 1 stycz-
nia 1858 r. wprowadzono do 
obiegu pierwszy rosyjski znaczek 
pocztowy. Był on dwubarwny,  
brązowo-niebieski. W owalnej 
tarczy niebieskiej umieszczono 
godło Rosji (dwugłowego orła) 
z napisem w otoku w języku ro-
syjskim: „10 Kop. za łut” (łut 
= 1/32 część funta = 12,8 g). 

1 |  List z 1840 r. opłacony 
pierwszym znaczkiem 
angielskim – tzw. czarną 
jednopensówką

2

1

2 |  List 
opłacony 
znaczkiem 
rosyjskim, 
wysłany  
8 grudnia 1859 r.  
z Pyzdr 
(nr kasownika 
220) do Łomży
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Napis ten w kolorze brązowym 
powtórzony był w dolnej części 
znaczka. W początkowym okresie 
znaczki te kasowano piórem lub 
miejscowymi stemplami poczto-
wymi. 

15 marca 1858 r. w Kon-
gresówce, wzorem innych 
państw, do unieważniania 
znaczków wprowadzono kasow-
nik, składający się z czterech 
kół koncentrycznych, mają-
cy w środku numer urzędu lub 
ekspedycji pocztowej. Kasowni-
ków było 269, tyle ile czynnych 
placówek pocztowych. Kasow-
nik nr 1 otrzymał główny Urząd 
Pocztowy w Warszawie.

Jeszcze przed 1860 r. Zarząd 
Pocztowy zwrócił się do Komisji 
Rządowej Przychodów i Skarbu 
z propozycją wydania dla Króle-
stwa Polskiego osobnych znacz-
ków i całostek pocztowych. 
W grudniu 1859 r. Cyrkularzem 
Zarządu Pocztowego Królestwa 
Polskiego Komisja poleciła wyko-
nanie całostek i znaczków pocz-
towych, które z dniem 1 stycz-
nia 1860 r. wprowadzone zostały 
do obiegu. Zaskoczony Główny 
Zarząd Pocztowy w Petersburgu 
dopiero po ich wydaniu w mar-
cu tegoż roku uznał ich legal-
ność. Nowo wydane znaczki były 
przeznaczone dla ruchu poczto-
wego tylko na terenie Królestwa 
Polskiego oraz do koresponden-
cji z Rosją. 

Jak wyglądał ten pierwszy 
polski znaczek? Był on oparty 
na wzorze wcześniej używanych 
znaczków rosyjskich, wykona-
nych według projektu drukar-
ni Gottlieba Haase w Pradze. 
Znaczek był dwubarwny, nie-
biesko-różowy. Matryce sporzą-
dził rytownik Banku Polskiego 
Henryk Majer. Maszyny do dru-
ku skonstruował Izrael Abraham 
Sztaffel, a druk zlecono drukar-
ni państwowej − Fabryce Stem-
pla w Warszawie. Kolorem nie-
bieskim drukowano na znaczku 
płaszcz z koroną, ornament, na-
pisy i cyfry, w kolorze różowym 
wykonano poddruk i eliptyczną 
tarczę z godłem. Na piersiach 
dwugłowego orła rosyjskiego 
miał być wytłoczony orzeł pol-
ski, zgodnie z rysunkiem herbu 
Królestwa Polskiego. Niestety, 
nie udało się wykonać urządze-
nia umożliwiającego wytłoczenie 
małego polskiego orzełka. W tej 

sytuacji jedynym akcentem pol-
skim na znaczku był napis: „ZA 
ŁÓT KOP.10”.

Początek lat sześćdziesiątych 
XIX w. w Królestwie Polskim − 
to czas „rewolucji moralnej”, 
przybierającej formy bratania 
się stanów i wyznań, manifesta-
cji, wreszcie żałoby narodowej. 
W takich warunkach dojrzewało 
powstanie. Duży wkład w jego 
przygotowanie wniosła Poczta 
Królestwa. Pomimo, że była in-
stytucją państwową, to jej pra-
cownicy związani byli z ruchem 
niepodległościowym.

Ocena pracy Poczty Króle-
stwa przed wybuchem powsta-
nia styczniowego została doko-
nana przez Józefa Piłsudskie-
go podczas jego odczytu pt. Rok 
1863, wygłoszonego w stycz-
niu 1924 r.: „Jeden z wielkich 
Miłkowski (Jeż)  jeszcze przed 
wybuchem powstania, przyje-
chał konspiracyjnie do Warszawy 

3 |  Pieczęcie 
Głównej Kasy 
Pocztowej 
z godłem Królestwa 
Polskiego

4 |  List opłacony 
znaczkiem polskim 
nr 1, wysłany 
20 września 
1862 r. z Warszawy 
(nr kasownika 1) 
do St. Petersburga

(obiekty i ich zdjęcia 
ze zbiorów autora)

i był zdumiony potęgą organi-
zacji. Cała poczta konna, któ-
rą jechał, a która zastępowa-
ła wówczas nieistniejące prawie 
koleje, była w rękach organiza-
cji. «Urzędnik naszego Rządu je-
dzie, konie zaprzęgać, niech inni 
czekają. Nasz Rząd jedzie!. Trąb-
ka pocztyliona gra i w lesie wpa-
da w tony mazurka Dąbrowskie-
go.» Cała poczta pracuje, pracu-
je dla swego Rządu gdy oficjalnie 
istnieje inny, z którym ma się to-
czyć walka zbrojna…”

W połowie grudnia 1862 r. 
społeczeństwo Królestwa Pol-
skiego czuło, że powstanie prze-
ciwko Rosji stało się konieczno-
ścią. Spiskowa organizacja Ko-
mitet Centralny przystąpiła do 
opracowania zbrojnego wystą-
pienia. Aby temu przeszkodzić, 
władze Kongresówki w nocy z 14 
na 15 stycznia 1863 r. dokonały 
branki rekrutów. Fakt ten spowo-
dował, że Komitet Centralny wy-
znaczył na dzień 22 stycznia wy-
buch powstania. 

Podczas powstania stycznio-
wego Poczta Królestwa konspi-
racyjnie podlegała Wydziało-
wi Spraw Wewnętrznych Rzą-
du Narodowego. Była najlepiej 
zorganizowaną instytucją, ob-
sługującą powstańcze organi-
zacje wojskowe i cywilne. Upa-
dek powstania spowodował licz-
ne represje, które dotknęły spo-
łeczeństwo, a także instytu-
cje współpracujące z władzami 
powstańczymi. Królestwu Pol-
skiemu odebrano autonomię, 
co spowodowało podporząd-
kowanie Zarządu Poczty Kró-
lestwa rosyjskiemu Zarządowi 
Poczt i Telegrafów. 22 stycznia 
1865 r. wycofano polski zna-
czek pocztowy. Jego całkowity 
nakład prawdopodobnie wyniósł 
około 3 mln sztuk. Pozosta-
ło z niego dokładnie 208 515 
sztuk, które kazano zniszczyć. 
Trochę dłuższe życie miał pol-
ski kasownik numerowy, którym 
kasowano przywrócone do obie-
gu znaczki rosyjskie. Wycofano 
go dopiero w 1872 r.

Po ponad 53 latach, 17 listo-
pada 1918 r. ukazały się ponow-
nie polskie znaczki pocztowe.

Tadeusz Loster
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Po niezwykle udanej i ciepło 
przyjętej nie tylko przez fi la-

telistów serii znaczków poczto-
wych „Historia polskiej fotogra-
fi i”, z wybranymi zdjęciami wy-
konanymi przez Karola Beyera, 
pioniera warszawskiej dageroty-
pii i fotografi i (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 6, 2008, ss. 39 
i IV okł.), przyszedł czas na jej 
kontynuację. Tym razem, także 
na czterech znaczkach (zapro-
jektowanych przez artystę pla-
styka Jacka Konarzewskiego, 
wszystkie o nominale 1,95 zł, 
wydrukowanych techniką off se-
tową na papierze fl uorescencyj-
nym, w nakładzie 500 000 sztuk 
każdy), zaprezentowano prace 

Historia polskiej fotografi i
Jana Brunona Bułhaka (1876-
-1950), „nestora polskiej foto-
grafi i” lub, jak kto woli, „ojca 
polskiej fotografi i artystycznej”.

Na fotografi ach, starannie 
wyselekcjonowanych z bogate-
go zbioru Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, widzimy dom 
Stanisława Staszica na Kano-
nii w Warszawie (1920 r.), bra-
mę kamienicy przy ul. Posel-
skiej 16 w Krakowie (1921 r.), 
sień domu na warszawskiej Sta-
rówce (1920 r.) oraz kaplicę św. 
Kazimierza w katedrze w Wilnie 
(1912 r.). „– Przy wyborze zdjęć 
[...] kierowaliśmy się przede 
wszystkim różnym ich klimatem. 
Bo zdjęcia te, choć tematycznie 

podobne, wyrażają zgoła od-
mienny nastrój, który Bułhak 
osiągnął poprzez szczególną 
umiejętność widzenia i chwyta-
nia światła” – tłumaczy ten ze-
staw J. Konarzewski.

Jan Bułhak – to twórca, który 
nie tylko robił zdjęcia, ale także 
aktywizował i scalał środowi-
sko fotografi czne. Od 1919 r. 
wykładał w Zakładzie Foto-
grafi i Artystycznej na Wydzia-
le Sztuk Pięknych Uniwersyte-
tu Stefana Batorego w Wilnie. 
Był założycielem Fotoklubu Wi-
leńskiego (1927 r.) i współza-
łożycielem Fotoklubu Polskie-
go (1929 r.), a w dziedzinie do-
konań artystycznych – autorem 

fotografi cznej dokumentacji ar-
chitektury Wilna, Warszawy, Kra-
kowa, Grodna, Zamościa, Lubli-
na, Kazimierza i innych miejsco-
wości w Polsce. W jego pracow-
ni powstało 158 albumów po-
święconych miastom i regionom 
Drugiej Rzeczypospolitej. Nieste-
ty, w lipcu 1944 r., w czasie walk 
o Wilno, w jego pracowni spło-
nęło 50 000 skatalogowanych 
negatywów (przede wszystkim 
dotyczących Wilna i Wileńszczy-
zny, ale także wielu innych miast 
polskich i niemieckich). Po dru-
giej wojnie światowej, niezrażo-
ny tą stratą, wraz z synem Janu-
szem dokumentował zniszczenia 
kraju. Był też współzałożycielem 
Związku Polskich Artystów Fo-
tografi ków (1947 r.) oraz auto-
rem książek i artykułów o foto-
grafi i i o technikach wykonywa-
nia zdjęć.

Nowa seria znaczków Poczty 
Polskiej S.A. weszła do obiegu 
31 marca 2010 r. Na towarzyszą-
cych jej dwóch kopertach pierw-
szego dnia obiegu (FDC) umiesz-
czono podobiznę Jana Bułhaka. 
Okolicznościowy datownik stoso-
wany był w dniu emisji w Urzę-
dzie Pocztowym Warszawa 1.

☐

Spotkanie z książką

Jedną z najnowszych publikacji Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich jest książka autorstwa Tomasza Torbusa pt. 

Zamki krzyżackie. Deutschordensburgen, wydana w 2010 r. 
We wstępie Tomasz Torbus opisuje historię i architektu-

rę zamków krzyżackich. Jak pisze autor: „Jeżeli dla Niem-
ców Krzyżacy byli posłańcami cywilizacji (aczkolwiek nie-
sionej za pomocą miecza), to dla Polaków stali się na wie-
ki ucieleśnieniem niemieckiej buty i okrucieństwa. Dopie-
ro ostatnie lata zrelatywizowały ten spór, skupiając się ra-
czej na spuściźnie materialnej tych czasów. I słusznie, gdyż 
nigdzie w Europie – może poza Walią, Apulią czy Hiszpanią 
nad rzeką Duero – nie zachował się tak znakomicie cały sys-
tem średniowiecznych zamków”. 

Kolejne rozdziały – to przedstawienia 40 zamków krzy-
żackich znajdujących się w północno-wschodniej Polsce, 

które opisane zostały w kolejności alfabetycznej (od Barcian 
przez Golub-Dobrzyń, Lębork, Malbork, po Zamek Kiszewski 
na Kaszubach). Omówienie każdego zamku zawiera jego hi-
storię, lokalizację i rolę strategiczną, jaką odgrywał w czasie 
wojen, legendę z nim związaną oraz obecny stan zachowa-
nia. Treść wzbogacona jest wieloma fotografi ami i planami 
obiektów. Na końcu książki zamieszczono listę zamków krzy-
żackich w państwie pruskim zakonu krzyżackiego, zestawio-
ną według obowiązujących dziś nazw. Wszystkie teksty po-
dane zostały z tłumaczeniem na język niemiecki. 

Publikację można nabyć (cena: 69 zł) w księgarniach 
naukowych oraz zamówić bezpośrednio u wydawcy (Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo we Wrocławiu, 
50-131 Wrocław 3, skr. poczt. 1042, tel. 71 343-69-61, 
e-mail: wydawnictwo@ossolineum.pl). 

ZAMKI  KRZYŻACKIE
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Zabytki utracone

O tym, że mimo upływu tak 
wielu już lat od zakończenia 

drugiej wojny światowej mogą 
jeszcze powrócić do Polski za-
ginione podczas działań wojen-
nych i w czasie okupacji wybitne 
dzieła sztuki, przekonaliśmy się 
całkiem niedawno na przykła-
dzie obrazu Wojciecha Gersona 
„Odpoczynek w szałasie tatrzań-
skim” (zob. „Spotkania z Zabyt-
kami”, nr 7-8, 2010, ss. 53-57). 
Jednak liczba osób, które – po-
dążając za słowami poety „Niech 
żywi nie tracą nadziei” – wierzą 
w kolejne takie powroty, topnie-
je z każdym rokiem...

To bardzo niedobra tenden-
cja. I właśnie dlatego w utwo-
rzonym specjalnie dla prezentacji 
takich tematów dziale „Zabyt-
ki utracone” będziemy do nich 
wracać, nawet jeśli pojawiały 
się już w tym miejscu. Upoważ-
nia nas do tego nie tylko wyso-
ka ranga zaginionych dzieł sztu-
ki, ale także potrzeba zachowa-
nia żywej pamięci o zagrabio-
nych obiektach. Takie jest prze-
słanie każdego wydawnictwa na 
temat wojennych strat dóbr kul-
tury, taka też idea przyświecała 
zapewne pomysłodawcom emi-
sji znaczków pocztowych z mo-
tywami dzieł sztuki utraconych 
podczas drugiej wojny świato-
wej lub wkrótce po jej zakończe-
niu – poczynając od najważniej-
szego i najcenniejszego z nich: 
arcydzieła Rafaela „Portret mło-
dzieńca”, ze zbiorów Muzeum 
XX. Czartoryskich w Krakowie.

O wojennych losach i znik-
nięciu słynnego obrazu – na-
szej największej straty wojennej 
w dziedzinie malarstwa – tak 
pisał Janusz Wałek, jego niestru-
dzony badacz i znawca: „[...] 
w sierpniu 1939, w przeddzień 
wybuchu II wojny światowej, 
obraz Rafaela został spakowany 
wraz z arcydziełami Leonarda da 
Vinci i Rembrandta do wspólnej 
skrzyni ewakuacyjnej oznaczonej 

Zaginione dzieła sztuki na polskich 
znaczkach

literami «LRR» na kolejną nie-
pewną wędrówkę. Obrazy zosta-
ły wywiezione do Sieniawy i tam 
zamurowane w schronie miesz-
czącym się w ofi cynie pałacu. 
Odkryli je tam wkrótce Niemcy 
i już pod ich nadzorem przewie-
zione zostały do Pełkiń, a potem 
do Krakowa, skąd skrzynię z na-
pisem «LRR» – na polecenie Ka-
jetana Mühlmanna, specjalnego 
agenta Göringa do «zabezpie-
czania skarbów sztuki i kultury 
w Polsce» – odesłano do Rze-
szy. Trzy najcenniejsze dzieła ze 
zbiorów Czartoryskich były prze-
widziane dla projektowanego po 
zakończeniu wojny muzeum im. 
Adolfa Hitlera w Linzu, na któ-
re miały się złożyć głównie za-
grabione na terenie całej Euro-
py dzieła sztuki. Tak się jednak 
nie stało, gdyż w dość niejasny 
sposób dostały się w ręce Hansa 
Franka, który nakazał przewieźć 
obrazy na powrót do Krakowa, 
by użyć je do dekoracji swojej 
rezydencji szefa Generalgouver-
nement, mieszczącej się w zam-
ku na Wawelu. Tam obraz Rafa-
ela pozostawał prawdopodobnie 
przez cały okres wojny.

Kiedy w styczniu roku 1945 
Frank uciekał z Krakowa, za-
brał ze sobą najcenniejsze dzieła 
sztuki, ale zabrakło pośród nich 
obrazu Rafaela, który podob-
no został wówczas w pośpiechu 
pomylony przez pełnomocnika 
do spraw sztuki, Wilhelma Ern-
sta Palézieux, z innym obra-
zem przypisywanym Rafaelowi 
[chodzi o „Portret kardynała 
Alessandra Farnese”, obecnie 
w Państwowych Zbiorach Sztuki 
na Wawelu – WP]. «Portret mło-
dzieńca» miał być potem prze-
wożony odrębnym transportem, 
który uległ zniszczeniu podczas 
przejazdu przez Dolny Śląsk. Ob-
raz Rafaela jakoby spłonął wte-
dy wraz z innymi zagrabionymi 
dziełami sztuki, znajdującymi się 
w transporcie. Nie dowiedziono 

1 | 2 |  Rafael, 
„Portret młodzieńca”, 
olej na desce, wym. 
76,8 x 60,8 cm, 
zaginiony w czasie 
drugiej wojny światowej 
(do chwili utracenia 
w zbiorach Muzeum 
XX. Czartoryskich 
w Krakowie, 
nr inw. V-239) 
– na kolorowej 
fotografi i zamieszczonej 
w miesięczniku 
„Arkady”, w numerze 
październikowym 
z 1938 r. (1) i na znaczku 
Poczty Polskiej wydanym 
z okazji „Dnia Znaczka” 
w 1978 r. (2)
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jednak tego w pełni i nie moż-
na całkowicie wykluczyć, że 
«Portret młodzieńca» stał się 
podczas panicznej ucieczki hi-
tlerowców obiektem jeszcze jed-
nego rabunku, którego dokonał 
na własną rękę któryś z bardziej 
przedsiębiorczych współpra-
cowników Franka. Przypadkowe 
«pomylenie» tego powszechnie 
znanego (dzięki bogatej literatu-
rze i reprodukcjom) oraz bardzo 
wysoko ocenianego – także pod 
względem materialnym – obrazu 
wydaje się mało prawdopodob-
ne, co pozwala zachować pewien 
ograniczony optymizm, że obraz 
Rafaela nadal istnieje i być może 
odnajdzie się jeszcze w przyszło-
ści” (J. Wałek, Rafaela „Portret 
młodzieńca” ze zbiorów Czar-
toryskich, „Rozprawy Muzeum 
Narodowego w Krakowie”, Se-
ria nowa, t. I, Kraków 1999, 
ss. 41-42).

Do artykułu Janusza Wał-
ka odsyłamy wszystkich tych, 
którzy chcieliby poznać nie tyl-
ko przytoczoną tu historię wo-
jennych losów arcydzieła Rafa-
ela, ale także więcej dowiedzieć 
się o samym obrazie. W „Spo-
tkaniach z Zabytkami” na te-
mat słynnego dzieła pisała już 
przed siedmiu laty Hanna Widac-
ka. Wtedy jednak pretekstem do 

przypomnienia zaginionego ob-
razu Mistrza z Urbino było bliż-
sze omówienie miedziorytu Bal-
thazara Moncorneta, wykonane-
go w XVII w. na podstawie słyn-
nego portretu (H. Widacka, Ra-
fael, „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 11, 2003, ss. 40-III okł.). Tym 
razem przyjrzyjmy się zaginionej 
pracy, mając przed sobą jej dwie 
reprodukcje: kolorową fotografi ę 
z 1938 r. i wizerunek na znaczku 
(o nominale 6 zł) Poczty Polskiej 
wydanym z okazji „Dnia Znaczka” 
w 1978 r. Pierwsza z ilustracji po-
zwala nam wyobrazić sobie (oczy-
wiście w pewnym przybliżeniu), 
jak wyglądał (jak wygląda) zagi-
niony (poszukiwany) obraz Rafa-
ela, druga jest przykładem „do-
brej pamięci” o utraconym dziele 
sztuki oraz wiary w to, że jego po-
wrót do kraju jest jeszcze możliwy.

Potwierdzeniem owej „do-
brej pamięci” o zaginionych 
dziełach sztuki jest także wy-
dana przez Pocztę Polską S.A. 
w ubiegłym roku trzyznaczko-
wa seria „Utracone dzieła sztu-
ki”. Na znaczkach (zaprojekto-
wanych przez Kazimierza Bulika, 
o nominale 1,55 zł każdy, dru-
kowanych techniką rotograwiu-
ry na papierze fl uorescencyjnym, 
po 6 sztuk w arkuszu sprzedaż-
nym) przedstawiono zrabowa-
ne podczas drugiej wojny świa-
towej: rysunek Albrechta Düre-
ra „Exlibris Willibalda Pirckhe-
imera”, 1513 r. (do listopada 
1939 r. znajdujący się w zbio-
rach Gabinetu Rycin Bibliote-
ki Uniwersytetu Warszawskie-
go), akwafortę Rembrandta van 
Rijn „Józef opowiadający sen”, 
1638 r. (poszukiwaną przez Mu-
zeum Narodowe w Gdańsku) oraz 

...........................................................

3 |  Albrecht Dürer, „Exlibris 
Willibalda Pirckheimera”, 1513 r., 
tusz, rysunek piórem (z dawnego 
zbioru rycin i rysunków Stanisława 
Kostki Potockiego, następnie 
w Gabinecie Rycin Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
utracony w listopadzie 1939 r.)

4 |  Koperta pierwszego dnia 
obiegu (FDC) ze znaczkiem 
z serii „Utracone dzieła sztuki”, 
z reprodukcją rysunku Albrechta 
Dürera „Exlibris Willibalda 
Pirckheimera”
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obraz olejny Petera Paula Ruben-
sa „Chrystus upadający pod krzy-
żem”, około 1612-1615 (poszu-
kiwany przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie). Z okazji pierwsze-
go dnia obiegu znaczków (FDC – 
20 listopada 2009 r.) przygoto-
wano ponadto specjalne koperty, 
z reprodukcjami rycin przedsta-
wiających odpowiednio: „Portret 
Albrechta Dürera wg jego auto-
portretu z 1498 r.” – miedzio-
ryt Vaclava Hollara, „Autopor-
tret w berecie i szalu” – akwafor-
ta Rembrandta van Rijn z 1633 r. 
oraz „Portret Petera Paula Ru-
bensa” – miedzioryt Paulu-
sa Pontiusa (wszystkie oparte 
na zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Warszawie).

O grabieży rysunku Düre-
ra wiadomo, że dokonał tego 
już pod koniec listopada 1939 r. 
przewodniczący niemieckiej ko-
misji przybyłej z Krakowa i dzia-
łającej na podstawie specjalnego 
dekretu Generalnego Guberna-
tora Hansa Franka („Erfassung 
und Sicherstellung der Kunst-
gegenstände”) – austriacki hi-
storyk sztuki dr Joseph Mühl-
mann, brat Kajetana Mühlman-
na. „Już w październiku r. 1939 
zainteresowali się Niemcy zbio-
rami gabinetu Rycin – pisały 
w katalogu poświęconym stra-
tom wojennym w rysunkach po-
niesionym przez tę instytucję 
w latach 1939-1945 Stanisła-
wa Sawicka i Teresa Sulerzyska. 

[...] W dniach 21 i 22 listopa-
da komisja ta zabrała 275 ry-
sunków różnych szkół ze zbio-
rów dawnych (głównie ze zbio-
ru T[owarzystwa] P[rzyjaciół] 
N[auk], ale również z kolekcji 
St[anisława Kostki] Potockiego 
i ze zbioru królewskiego). Wów-
czas to zabrano m.in. trzy ory-
ginalne rysunki Dürera i dwa 
inne niemieckie z tego same-
go okresu, dalej partię rysun-
ków architektonicznych, ręko-
pis z kolorowymi planszami «Or-
dre de marches et de batailles» 
w 5 tomach ze zbioru Tołocza-
nowskiego, zawierający mapy 
wojskowe z XVII w. oraz «Recu-
eil de plans, sièges et batailles» 
i vol. z 71 planszami, z XVIII w.” 

(St. Sawicka, T. Sulerzyska, 
Straty w rysunkach z Gabine-
tu Rycin Biblioteki Uniwersytec-
kiej 1939-1945, w: „Prace Bi-
blioteki Uniwersytetu w Warsza-
wie”, t. III, Warszawa 1960, ss. 
5-6). Bardzo szybko okazało się, 
że z najcenniejszych dzieł sztu-
ki, zrabowanych w Polsce, Niem-
cy mieli zamiar urządzić w Berli-
nie wystawę. W związku z przy-
gotowaniami do niej, prawdo-
podobnie już w 1940 r., goto-
wy był katalog z 478 oryginalny-
mi zdjęciami wybranych obiek-
tów, wśród których nie zabrakło 
„Exlibrisu Willibalda Pirckheime-
ra” Albrechta Dürera, dzięki cze-
mu wiemy przynajmniej (choć 
marne to pocieszenie), jak wy-
glądał zaginiony rysunek twór-
cy „Melancholii” i „Apokalipsy”.

O dwóch pozostałych zagra-
bionych zabytkach, przedsta-
wionych na znaczkach, można 
by opowiedzieć podobne historie 
– niepozbawione dramatycznych 
zwrotów akcji, czasem niedomó-
wień lub sprzecznych ze sobą in-
formacji, ale zawsze oparte na 
faktach.

Na październik 2011 r. Pocz-
ta Polska S.A. zapowiada kolej-
ne trzy znaczki z serii „Utracone 
dzieła sztuki”. Będziemy czekać 
na  nie niecierpliwie.

WoJciecH Przybyszewski

5 | 6 |  Koperty pierwszego dnia 
obiegu (FDC) ze znaczkami z serii 
„Utracone dzieła sztuki”, na których 
przedstawiono poszukiwaną przez 
Muzeum Narodowe w Gdańsku 
akwafortę Rembrandta van Rijn „Józef 
opowiadający sen”, 1638 r. (5), 
i poszukiwany przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie obraz olejny Petera Paula 
Rubensa „Chrystus upadający 
pod krzyżem”, ok. 1612-1615 (6)
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ENCYKLOPEDIA ŚLĄSKIEJ PORCELANY
Księgarnia Wydawnictwo Antyczek.com ze Stróży (woj. dolnośląskie) 

przygotowuje kilkutomową Encyklopedię Śląskiej Porcelany, autorstwa Ire-
ny i Romana Gatys. 

Twórcy opracowania są miłośnikami i kolekcjonerami śląskiej porce-
lany. Od blisko dwudziestu lat zajmują się badaniem i dokumentowaniem 
dziejów porcelany śląskiej, a także poszukiwaniem i zbieraniem materia-
łów związanych z działalnością fabryk i manufaktur porcelany na Śląsku. 
Efektem ich zainteresowań, oprócz imponującej porcelanowej kolekcji, 
są publikacje o śląskiej porcelanie: Vademecum kolekcjonera śląskiej por-
celany. Znaki firmowe fabryk porcelany 1820-1945 (wyd. 2001),  Znaki 
firmowe śląskich fabryk porcelany 1820-1952 (wyd. 2002), Leksykon zna-
ków firmowych śląskich fabryk porcelany 1820-1952 (wyd. 2005), Fabryka 
porcelany w Żarach 1888-1945 Porzellanfabrik Sorau (wyd. 2007), Fabry-
ka porcelany Giesche Katowice-Bogucice (wyd. 2008). 

Pierwszy tom Encyklopedii Śląskiej Porcelany – zapowiadany przez wy-
dawnictwo na początek czwartego kwartału 2010 r. – ma przede wszystkim 
pomóc kolekcjonerom porcelany w jej identyfikacji. Zawierać będzie ponad 
1300 sygnatur i znaków stoso-
wanych przez fabryki i manu-
faktury porcelany od 1820  r. 
do dnia dzisiejszego, opisy hi-
storyczne wytwórni, a  także 
wiele ciekawostek kolekcjo-
nerskich. Jej bogactwem będą 
kolorowe ilustracje obrazują-
ce m.in.:  wyroby porcelano-
we, stosowane wzory, broszury 
i  obiekty reklamowe, fotogra-
fie wytwórni (w  tym archiwal-
ne materiały dotyczące nieist-
niejących już fabryk).
Książka dostępna będzie w cenie 99,90 zł. 
Szczegóły na stronie  www.antyczek.com

„Spotkania z Zabytkami” są patronem medialnym tej publikacji.

Szanowna Redakcjo!

Od czasu do czasu na łamach 
„Spotkań z Zabytkami” pojawia-
ły się doniesienia o kolejnych 
pomnikach, czy innych upamięt-
nieniach wynalazcy druku. Nie 
wiem, czy  dokumentowanie ta-
kich miejsc w Polsce miało jakiś 
konkretny, „inwentaryzacyjny” 
charakter, i czy w związku z tym 
posiadają Państwo informację na 
temat radomskiego, skromnego 

upamiętnienia Jana Gutenberga. 
W związku z tym, na wszelki wy-
padek, wysyłam kilka fotogra-
fii i krótki opis takiego miejsca 
z mojego miasta.

Medalion z głową Guten-
berga znajduje się na elewacji 

przepięknego, urokliwego i... 
niestety popadającego w ruinę 
budynku pawilonu dawnej dru-
karni Jana Kantego Trzebińskie-
go (mieści się w podwórku ka-
mienicy przy ul. S. Żeromskiego 
28). Rodzina Trzebińskich, od 
1818 r. trudniąca się rzemio-
słem drukarsko-introligatorskim, 
wielce zasłużyła się Radomiowi. 
W 1918 r., w stulecie ich pobytu 
w Radomiu i działania drukarni, 
wybudowali oni pawilon – dziś 
niszczejącą perłę radomskiej ar-
chitektury, zabytek, pozostający 
(niestety) poza zainteresowa-
niem i opieką miejscowej dele-
gatury WUOZ. Budynek zapro-
jektował sam Adolf Szyszko-Bo-
husz, nadając mu jakże zgrabną 
formę, czerpiąc z polskiej archi-
tektury romańskiej i gotyckiej 
umiejętnie wkomponował w ca-
łość elementy secesyjne. [...] 
Gutenberg pojawia się na budyn-
ku w towarzystwie wynalazcy li-
tografii Alojzego Senefeldera.

Paweł Puton 
Radom

Bardzo dziękujemy za nadesłaną in-
formację. Jest ona tym cenniejsza, że 
sądziliśmy, iż temat pomników Jana 

Gutenberga w Polsce został już na 
naszych łamach dogłębnie omówio-
ny. Tymczasem...
............................................

Dzień dobry!

„Drewniana stacyjka z Czar-
nocina” – to przywrócone chwile 
dzieciństwa mojego męża! Tak 
bowiem zareagował on, kiedy 
opowiedziałam mu o Państwa 
artykule w nr. 5-6, 2010 „Spo-
tkań z Zabytkami”.

Tak się złożyło, że dzień 
wcześniej opowiadałam kole-
żankom w pracy o tym, jaki to 
piękny dworzec stoi w Czarnoci-
nie i jak bardzo jest zaniedbany. 
Jakież było moje zdziwienie, kie-
dy dosłownie następnego dnia, 
przeglądając Państwa czasopi-
smo natknęłam się na zdjęcie 
PIĘKNEJ stacyjki! Natychmiast 
opowiedziałam o tym mężowi 
(koleżankom oczywiście też!), 
który w tej miejscowości spędził 
najpiękniejsze, beztroskie lata 
dzieciństwa [...].

Wysyłam Państwu zdjęcie, 
trochę krzywe i nieprofesjonal-
ne, ale widać na nim doskonale 
w jakim stanie był ten budynek 
w latach dziewięćdziesiątych 
XX w.

Serdecznie pozdrawiam

Anna Białowąs
Nowy Targ

............................................

Szanowna Redakcjo!

Spieszę uzupełnić „Spotka-
nia pod Grunwaldem” (doda-
tek do nr. 5-6, 2010 „Spotkań 
z Zabytkami”) o konny pomnik 
Władysława Jagiełły autorstwa 
Stanisława Kazimierza Ostrow-
skiego (1879-1947), znajdujący 
się w Nowym Jorku.

Pomnik powstał z okazji Mię-
dzynarodowej Wystawy zorgani-
zowanej w tym mieście w 1939 r. 
Rzeźbiarz przystąpił do dzieła 
w Carrarze, w dużej pracow-
ni, w której za model do sze-
ściometrowego pomnika służył 
mu żywy koń z jeźdźcem trzy-
mającym skrzyżowane miecze. 
Posąg, odlany w brązie przez 

brązowników z Viareggio, po-
płynął z portu w Livorno na wy-
stawę do Nowego Jorku, gdzie 
stanął przed polskim  pawilo-
nem. Po wojnie znalazł miejsce 
w nowojorskim Parku Central-
nym na terenie Metropolitalnego 
Muzeum, „jako upamiętnienie 
wystawy [z] 1939 r., ze wzglę-
du na [jego] wysokie walory 
artystyczne” (Halina Ostrow-
ska-Grabska, „Bric à brac 1848- 
-1939”, Warszawa 1978, s. 166).

Stanisław Ostrowski − to 
twórca Grobu Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie (1925 r.) 
oraz wielu gipsowych, brązo-
wych i marmurowych popier-
si, które można zobaczyć m.in. 
w Muzeum Narodowym w Krako-
wie i w Warszawie, Muzeum Ma-
zowieckim w Płocku i w Musée 
d’Orsay w Paryżu (gdzie znajduje 
się „Głowa Chopina” wykonana 
w marmurze).  

Krystyna Kępińska
Warszawa

Niezmiernie nam miło, że szczupły 
objętościowo dodatek „Spotkania 
pod Grunwaldem”, w którym siłą rze-
czy nie można było omówić wszyst-
kich dzieł sztuki związanych z tema-
tyką bitwy pod Grunwaldem, zain-
spirował naszą Czytelniczkę do wła-
snych poszukiwań, czego efektem 
jest przytoczony list. O nowojorskiej 
Wystawie Światowej 1939, w tym 
krótko o pomniku Władysława Jagieł-
ły, pisaliśmy w nr. 11, 2007 r. „Spo-
tkań z Zabytkami” (ss.19-20). Archi-
walne zdjęcie pomnika reprodukuje-
my według ilustracji zamieszczonej 
w książce Haliny Ostrowskiej-Grab-
skiej Bric à brac 1848-1939 (il. 44).
............................................

Szanowna Redakcjo!

W wakacyjnym wydaniu 
„Spotkań z Zabytkami” (lipiec- 
-sierpień, 2010) w rubryce 
„Wiedzieć więcej” znalazł się 
obszerny tekst na temat niezna-
nych listów Adolfa Januszkiewi-
cza do narzeczonej – Stefanii 



KLUB „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami 
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.

Nagrody otrzymują:

Marek Pawlak z Łodzi – Odkrywanie warszawskiej Pragi, pod red. Andrzeja Sołtana, wyd. Fundacja Here-
ditas, Warszawa 2009

Elżbieta Cicha z Buka – Kazimierz Kuczman, Jerzy T. Petrus, Wawel, wyd. Zamek Królewski na Wawelu, Kra-
ków 2010

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk − Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, 
pod red. Stanisława Januszewskiego, wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2009

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu – Michał Gradowski, 
Znaki na srebrze, wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2010

Gimnazjum im. Adama Loreta w Łęczycach – Marianna Gal, Warszawa. Stare i Nowe Miasto. Przewod-
nik dla dzieci i rodziców, wyd. Veda, Warszawa 2009

P R E N U M E R ATA

W 2010 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 12 zł każdy. W wypad-
ku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 72 zł. Aby zamówić 
prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji Hereditas: Fundacja Hereditas, 
ul. Marszałkowska 4 lokal 4, 00-590 Warszawa. 

Konto: ING Bank Śląski 36 1050 1038 1000 0090 6992 4562

Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu, na jaki ma być dostar-
czana przesyłka. Dane można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Najprostszą metodą zamówienia prenume-
raty jest wypełnienie formularza na stronie spotkania-z-zabytkami.pl. W przypadku 
chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wystawienia. Wszelkie 
pytania w sprawie prenumeraty na 2010 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas, 
tel. (22) 353 83 30, e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. 

S P R Z E D A Ż

Aktualne numery „Spotkań z Zabytkami” są w sprzedaży w kioskach RUCHU, 
KOLPORTERA i w punktach sprzedaży GARMOND oraz w warszawskich księgarniach. 

Ginowskiej. Listy pochodzą z prywatnej 
kolekcji Czytelnika, który o ich zidenty-
fi kowanie poprosił właśnie „Spotkania”. 
To samo już jest wymowne, jak wiary-
godną instytucją – instytucją, a nie tyl-
ko czasopismem − są „Spotkania”! Bar-
dzo dziękuję za ten tekst. 

Adolf Januszkiewicz jest jednym 
z moich ulubieńców z okolic polskiej hi-
storii i literatury XIX w. – poznałam go 
przez wydane w 2003 r. „Listy z Sybe-
rii”. Objawił się przez nie człowiek mło-
dy, a już dojrzały, zabawny, wielkiego 
hartu ducha, rozsądny, mądry. Skrupu-
lant, jakich mało. Łączący w charakte-
rystyczny chyba dla XIX w. sposób praw-
dziwy indywidualizm, najpoważniej-
sze przywiązanie do Sprawy i swobod-
ne poczucie humoru w ocenie poszcze-
gólnych osób (dokładnie na odwrót niż 
dziś). Czekam od tego czasu na wyda-
nie tego, co Adolf Januszkiewicz pisał o 
swoich podróżach do Kirgizów (co w „Li-
stach” zostało zapowiedziane w przypi-
sie i mimo małej czcionki oraz podłej po-
zycji u dołu strony wzbudziło moje wiel-
kie nadzieje!). Tymczasem prześledziłam 
dzięki „Spotkaniom” poetyckie, wzorco-
wo romantyczne efekty miłosnego za-
wodu mojego bohatera. Wolę Janusz-
kiewicza prozą, ale to nie zmienia fak-
tu, że dzięki Wam można odkrywać rze-
czy nieznane nawet specjalistom (co jest 
miłym uczuciem uczestniczenia na pra-
wach świadka w czymś na kształt wy-
kopywania skrzyni ze skarbem), rzeczy 
przechowywane nie w muzeach i archi-
wach, ale w domach Czytelników. To, 
że rubryka pokazuje skarby nie instytu-
cjonalne, ale domowe, jest nie byle jaką 
wartością. Przypomina, że dziedzictwo 
nie jest abstrakcyjną jakością muzealną, 
ale było − lub jest − związane z historią 
rodzin i domów. 

Joanna Piotrowska 
Olsztyn

P.S. A z zupełnie innej beczki, ale 
w uzupełnieniu do tekstu o zabytkowych 
żabach z tego samego numeru „Spot-
kań” przesyłam zdjęcie rzeźby w parku 
pod olsztyńskim zamkiem – „Żaba” Ry-
szarda Wachowskiego (po 1955 r.) nale-
ży do serii rzeźb jego autorstwa, stano-
wiących do dziś charakterystyczny wy-
strój parku.




