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NA OKŁADCE:
Fragment lica obrazu Luca-
sa Cranacha Starszego „Chry-
stus błogosławiący dzieci”, 
1537 r., malowidło na desce, 
od 1920 r. własność Państwo-
wych Zbiorów Sztuki – Za-
mek Królewski na Wawelu (nr 
inw. 1716) – stan z listopada 
2010 r., po zakończeniu eta-

pu konserwacji technicznej (widoczne na fotografi i 
ubytki warstwy malarskiej i zaprawy odsłaniają moc-
no zniszczone drewno (zob. ss. 50-51).
(fot. Piotr Frączek)

pu konserwacji technicznej (widoczne na fotografi i 

To była jedna z najważniejszych a zarazem najradośniejszych wiadomości dotyczą-
cych naszego kulturalnego dziedzictwa w ubiegłym roku. „Jest «Pomarańczar-
ka»!”, „«Pomarańczarka» Gierymskiego odnaleziona!”, „«Pomarańczarka» wy-

cofana z aukcji”, „Minister kultury Niemiec obiecał pomoc w odzyskaniu «Pomarań-
czarki»”, „Negocjacje w sprawie «Pomarańczar-
ki»” – tytuły z prasy z ostatnich dwóch miesię-
cy 2010 r. mówiły i o emocjach i o szybkim bie-
gu wydarzeń związanych z odnalezionym w Niem-
czech, w niewielkim domu aukcyjnym w Buxte-
hude koło Hamburga (po siedemdziesięciu latach 
poszukiwań!), arcydziele polskiego malarstwa XIX 
w. z warszawskiego Muzeum Narodowego. Trzy-
mamy kciuki (!). Szczęśliwego zakończenia dzia-
łań związanych z odzyskaniem dla naszych zbio-
rów publicznych namalowanego w latach 1880-
1881 obrazu Aleksandra Gierymskiego „Żydówka 
z pomarańczami” (zwanego też krótko „Pomarań-
czarką”) będziemy z zapartym tchem wyczekiwać 
już w pierwszych miesiącach bieżącego roku.

A jest to bez wątpienia rok szczególny: rok urodzonego przed czterystu laty astrono-
ma Jana Heweliusza, rok obchodzony pod znakiem królowej nauki polskiej – Marii Skło-
dowskiej-Curie, dwukrotnej (i nikt tego już po niej nie powtórzył!) laureatki Nagrody 
Nobla (z fi zyki – w 1903 r. i z chemii – w 1911 r.), rok Czesława Miłosza, także nobli-
sty, urodzonego dokładnie przed stu laty, rok polskiej prezydencji w Unii Europejskiej 
(od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.). 

A co w bieżącym, podwójnym numerze naszego miesięcznika? Zgodnie z zapo-
wiedzią kontynuujemy w nim tematykę dotyczącą muzealnictwa (artykuł Bartłomieja 
Gutowskiego Między tradycją a nowoczesnością, będący sprawozdaniem z przebiegu 
polsko-brytyjskiej konferencji „Ekonomia muzeów”, zorganizowanej niedawno przez 
Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Muzeum Pałac w Wilanowie). In-
teresująco prezentują się także artykuły odnoszące się do przewodniego tematu nu-
meru: wizerunki polskich królów, ich żon i (szerzej) wybitnych Polaków oraz związane 
z tymi osobistościami pamiątki. Na początek Wizerunki królów i wybitnych Polaków, 
tekst opracowany przez niżej podpisanego, za nim artykuł Ewy Martyny (kustosza Zbio-
rów Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Warszawie) i Anny Grochali (kuratora 
Gabinetu Grafi ki i Rysunku Nowożytnego Polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie) 
Kamee z pocztem polskich władców (pierwsze obszerniejsze opracowanie kamei z wi-
zerunkami polskich książąt i królów, z dawnych zbiorów Muzeum Narodowego w Rap-
perswilu, od 1929 r. w warszawskim Muzeum Narodowym), a nieco dalej kolejne teksty: 
Małgorzaty Kaganiec Nagrobek królewny Anny w Mindelheim, Aldony Cholewianki-Kru-
szyńskiej Królewskie pamiątki w Łańcucie i Hanny Widackiej Zagadka śmierci księżnej 
Ludgardy. W pozostałych działach, jak zwykle, „dla każdego coś miłego”. A zatem 
– miłej lektury! I do następnego spotkania, już w kwietniu bieżącego roku.
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ŻMIGRÓD NA TURYSTYCZNEJ MAPIE 
POLSKI

Po modernizacji i konserwacji zabytko-
wej baszty oraz zespołu pałacowo-par-
kowego w Żmigrodzie coraz więcej tu-
rystów odwiedza to miejsce. Zbudowa-
ny w XIV w. zamek i o 200 lat młodsza 
baszta przez lata pełniły funkcję baroko-
wej rezydencji magnackiej rodu Hatzfel-
dów. W czasie drugiej wojny światowej 
budowla nie ucierpiała, ale czasy powo-
jenne okazały się dla niej bezlitosne. Roz-
grabiona i spalona zamieniła się w kom-
pletną ruinę. Przetrwała, choć w nie naj-
lepszym stanie, jedynie baszta. W 2006 r., 
dzięki środkom z Funduszy Europejskich, 
rozpoczęto projekt modernizacji i kon-
serwacji zabytkowej baszty oraz zespo-
łu pałacowo-parkowego. Inwestorem był 
Urząd Gminy w Żmigrodzie, generalnym 
wykonawcą Integer S.A. – firma konser-
watorska z ponad 20-letnim doświadcze-
niem na rynku usług konserwatorskich. 
Przeprowadzono remont baszty, remont 
i odbudowę części podziemnej pałacu, 
a także piwnic kaplicy, przywrócono for-
mę murów zewnętrznych, w tym elewa-
cji zachodniej pałacu oraz kaplicy. Po-
nadto Integer zajął się wykonaniem ele-
mentów zagospodarowania  i urządzenia 

terenu. Przygotował także hibernakulum 
dla nietoperzy. Prace zakończone zostały 
w 2008 r. Obecnie w baszcie działa punkt 
informacji turystycznej, a zamek stanowi 
doskonałą scenerię dla rozmaitych wy-
darzeń kulturalnych. W ruinach prowa-
dzona jest też działalność gastronomicz-
na. W 2010 r. projekt został nominowa-
ny do nagrody głównej III edycji konkur-
su organizowanego przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego „Polska pięknie-
je – 7 cudów Funduszy Europejskich”, 
w kategorii zabytek. Konkurs ma na celu 
wyłonienie najlepszych projektów zre-
alizowanych przy współfinansowaniu 
z Funduszy Europejskich, które przyczy-
niają się do podniesienia atrakcyjności 
turystycznej i kulturalnej Polski.

PRZEŁAMYWANIE BARIER
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabyt-
ków realizuje program pt. „Przełamy-
wanie Barier, dotyczący wymiany wie-
dzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny 
ochrony dziedzictwa kulturowego w  za-
kresie adaptacji obiektów zabytkowych 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych”, 
współfinansowany przez Islandię, Liech-
tenstein oraz Norwegię ze środków Fun-
duszu Wymiany Kulturalnej w ramach 
mechanizmu Finansowego EOG oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
Ze strony norweskiej partnerem projektu 
jest Wydział Zarządzania Zabytkami mia-
sta Bergen. Przewidziane są dwa spotka-
nia ekspertów, jedno w Warszawie, dru-
gie w Bergen oraz końcowe seminarium 
w Warszawie w sierpniu 2011r., po którym 
przewidziano wydanie publikacji  podsu-
mowującej zdobyte doświadczenia. Pro-
gram zakłada udział i konsultacje z przed-
stawicielami organizacji pozarządowych 
ds. osób niepełnosprawnych oraz promo-
cje idei szerszego dostępu i partycypowa-
nia obywateli niepełnosprawnych w  ży-
ciu społecznym i kulturalnym miasta.
Zadaniem ekspertów biorących udział 
w tym programie jest analiza dostępno-
ści dla osób niepełnosprawnych zabyt-
kowych obiektow architektonicznych 
i urbanistycznych wraz z propozycją roz-
wiązań dostosowawczych.

PAŁAC BISKUPI W KIELCACH CZEKA 
NA POWRÓT POSŁÓW

Na fronton Pałacu Biskupów Krakow-
skich w Kielcach mają szansę wrócić 
zniszczone w XIX w. posągi posłów. 
Do ich rekonstrukcji przymierza się gru-
pa pasjonatów, wspieranych m.in. przez 
Stowarzyszenie Architektów Polskich 
i władze Kielc. 
Cztery, blisko 2,5-metrowej wysokości 
posągi na frontonie pałacu przedsta-
wiały posłów moskiewskich − Lwo-
wa i Szeremietiewa oraz szwedzkich 
− Oxenstierna i Brahego, z którymi ro-
kowania pokojowe prowadził fundator 
pałacu i kanclerz wielki koronny, biskup 
Jakub Zadzik. Zostały usunięte przez 
Rosjan po powstaniu styczniowym, gdy 
jedna z figur spadła od podmuchu wia-
tru (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 7, 
2006, ss. 8-12). Do dziś przetrwały tylko 
dwa obeliski, przy których umieszczono 

kiedyś figury posłów oraz rysunki i nie-
liczne, niewyraźne zdjęcia.
Według jednego z inicjatorów rekonstruk-
cji posągów, arch. Wojciecha Gwizdaka, 
przedsięwzięcie to, przy obecnej tech-
nologii nie jest zbyt trudne i kosztowne. 
Do odtworzenia figur można zastosować 
tzw. konglomerat, czyli sztuczny kamień. 

Oryginalne figury były z piaskowca, któ-
ry, niestety, nie wytrzymuje upływu cza-
su i eroduje. Poza tym oryginalne złoża 
są mocno wyeksploatowane i trudno 
o dostatecznie duży fragment skały. Kon-
glomerat jest trwalszy, można go dowol-
nie barwić.
Nad pomysłem pracuje już dr Henryk Si-

kora z Zakładu Rzeźby Instytutu Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach − wspólnie ze 
studentami mają przeprowadzić bada-
nia historyczne i potem wykonać gli-
niane modele rzeźb. Udało się już odna-
leźć w Szwecji obrazy przedstawiające 
poszczególnych posłów.
Trzy lata temu, gdy była realna szansa 
na odbudowę figur, komplet dokumen-
tacji przygotowało kieleckie Muzeum 
Narodowe, ale zabrakło środków, bo 
w grę wchodziło ponad pół miliona 
złotych. Teraz oba pomysły można 
połączyć.
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NOWY KWARTALNIK  „HERITO”
Ukazał się na polskim rynku wydawni-
czym pierwszy  numer czasopisma pt. 
HERITO. Jego wydawcą jest Między-
narodowe Centrum Kultury z siedzibą 
w Krakowie. W zamierzeniu kwartalnik 
ten – czytamy we wstępie do pierw-
szego numeru autorstwa redaktora 
naczelnego, prof. dra hab. Jacka Pur-
chli – ma stać się jedynym w swoim 
rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, 
kulturze, współczesności i przyszłości 
państw Europy Środkowej. Ma to być 
pismo koncentrujące się wokół zagad-
nień miejsca i związanej z nim refleksji, 
przestrzeni i jej znaczeń, geografii wy-
obraźni i pamięci.
Pierwszy numer, zatytułowany Symbole 
i kalki, zawiera liczne artykuły na temat 
wyobrażeń związanych z ideologiami 
i mitami narodowymi, mitami w sztuce, 
architekturze i krajobrazie, prezentuje 
Europejską Stolicę Kultury Linz 2009, 
nowe muzea w Krakowie i Lublanie, 
wystawy w Łodzi, Budapeszcie, Krako-
wie, Izraelu.
Wszystkie zamieszczone teksty publi-
kowane są w wersji polsko-angielskiej, 
a wyrafinowana szata graficzna zachę-
ca do zainteresowania się zawartą tre-
ścią merytoryczną numeru. 
Gratulujemy Międzynarodowemu 
Centrum Kultury nowej inicjatywy 
wydawniczej.  

PRACE PRZY KAPLICY SCHEIBLERA 
W ŁODZI
Prowadzone są prace konserwatorskie 
przy neogotyckiej kaplicy grobowej Karo-
la Scheiblera, znajdującej się na Starym 
Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi. 
Kaplica ta – to jedno z arcydzieł sztuki 
sepulkralnej w Europie, luksusowe mau-
zoleum zachwycające oryginalnością ar-
chitektury i jakością wykonania. Obiekt 
powstał w latach 1885-1888 według 
projektu pokonkursowego warszawskich 
architektów Edwarda Lilpopa i Józefa 
Piusa Dziekońskiego. Ma plan jednona-
wowego krzyża, dwie krypty grobowe 
w przyziemiu i kaplicę na górnym pozio-
mie, całość sklepiona krzyżowo-żebro-
wo. Kaplica wykonana została z najlep-
szych ówczesnych materiałów: cegły pa-
lonej na zaprawie wapiennej, piaskowca 
szydłowieckiego, brązu; imponujące było 
też jej wyposażenie oraz skala, na jaką 
zastosowano marmur kararyjski. Nie-
stety, po 1945 r. opuszczona przez Sche-
iblerów ulegała stopniowej dewastacji, 
a brak należytej opieki konserwator-
skiej doprowadził do jej ruiny. Założona 
w 2003 r. Fundacja na Rzecz Ratowania 
Kaplicy Karola Scheiblera postawiła so-
bie za cel przywrócenie dawnej świet-
ności tej perle europejskiego neogotyku, 
gromadząc pieniądze na jej komplekso-
wą restaurację, wykonując prace zabez-
pieczające i nagłaśniając ponadlokalne 

znaczenie zabytkowej kaplicy dla kultu-
ry europejskiej. W ramach prowadzonych 
prac zrekonstruowano drzwi główne 
i boczne, przywrócono pierwotny, polski 
napis nad wejściem, odwodniono teren 
wokół kaplicy i przeprowadzono izolację 
fundamentów oraz zabezpieczono wie-
żę grożącą zawaleniem. Obecnie trwa-
ją kompleksowe prace we wnętrzach: 
w prezbiterium i absydzie.

KONFERENCJA W KOPALNI SOLI 
W WIELICZCE

W Kopalni Soli w Wieliczce w listopa-
dzie ubiegłego roku odbyła się konfe-
rencja naukowa pt. „Problemy Rato-
wania Dziedzictwa Kultury Materialnej 
Zabytkowych Kopalń Państw Unii Eu-
ropejskiej”. Uczestniczyło w niej kilku-
dziesięciu przedstawicieli podziemnych 
zabytków z całej Europy oraz naukow-
ców zastanawiających się m.in. nad 
finansowymi i prawnymi aspektami 
ochrony dziedzictwa kulturowego obiek-
tów górniczych, zabezpieczaniem przed 
zagrożeniami naturalnymi oraz stanem 
udostępnienia zabytkowych kopalń 

europejskich. Celem konferencji było 
wywołanie dyskursu na poziomie euro-
pejskim o wspólnej potrzebie ochrony 
zabytkowych obiektów kultury górniczej 
oraz próba wypracowania wspólnych, 
dobrych praktyk w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego podziemnych 
obiektów oraz mechanizmów, które uła-
twią tę ochronę na szczeblu unijnym. 
Debatowano m.in. o naturalnych za-
grożeniach dla podziemnych obiektów 
górniczych i sposobach ich likwidacji, 
o finansowych i prawnych aspektach 
ochrony podziemnych obiektów górni-
czych, o udostępnieniu zabytkowych ko-
palń europejskich. Uczestnicy zwiedzili 
trasę turystyczną i Podziemny Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Leczniczy. Podczas wę-
drówki szlakiem „Tajemnic wielickiej 
kopalni” poznali surowe oblicze zabyt-
kowych solnych podziemi. Konferencja 
zorganizowana została z myślą o przed-
stawicielach kopalń z Listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO oraz innych za-
bytkowych obiektów górniczych państw 
Unii Europejskiej.

90-LECIE KONSERWATORSTWA 
ARCHEOLOGICZNEGO W POLSCE
W dniach 2-3 grudnia 2010 r. odbyły się 
w Warszawie obchody 90-lecia konser-
watorstwa archeologicznego w Polsce. 
Ich organizatorami były: Państwowe 
Muzeum Archeologiczne, Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego oraz Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Za-
bytków. Głównym punktem programu 
obchodów była konferencja naukowa, 
poświęcona problemom polskiego kon-
serwatorstwa archeologicznego. Waż-
nym wydarzeniem było także odsłonię-
cie tablicy poświęconej prof. Erazmowi 
Majewskiemu (1858-1922) i  nadanie 
jego imienia sali konferencyjno-odczy-
towej Państwowego Muzeum Arche-
ologicznego. Konferencji towarzyszyła 
wystawa posterowa „Zachowa Pan 
Konserwator czujność i  baczenie… 
opieka nad zabytkami archeologiczny-
mi w II Rzeczypospolitej”.
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Dzisiejsze instytucje kultury muszą zdecydo-
wać, w którą stronę się udają. Na ile chcą czy 
też mogą pozwolić sobie na nowoczesność, 
podążanie za nowinkami technicznymi, a na 

ile chcą bądź muszą hołdować tradycji. Często osoby 
pracujące w instytucjach kultury zdają się bowiem trak-
tować wszelkie działania związane z ekonomią jako za-
grożenie. Przy czym w 2009 r. na Kongresie Kultury Pol-
skiej bardzo wyraźnie powiedziane zostało, że kultura, 
tak jak i uniwersytety, szpitale, ubezpieczenia społecz-
ne, kopalnie czy fabryki itd., musi być tworzona zgod-
nie ze sztuką ekonomii. A to oznacza niezbędne jej re-
formy, takie jak wprowadzenie nowych jakości zarządza-
nia, a co za tym idzie nowego sposobu patrzenia na mu-
zeum także jako strukturę biznesową. Stąd hasło – „eko-
nomia muzeum”. Hasło, które łączy kluczowe aspek-
ty zarządzania muzeum: inwestycje, architekturę, edu-
kację, działania społeczne, konserwację i ochronę dzie-
dzictwa, umieszczając je w kontekście szeroko pojętego 
ekonomicznego funkcjonowania instytucji muzealnej. 
Specyfika muzeum – to również zagadnienia związane 

z etyką zawodową, wynikające z niej ograniczenia współ-
pracy z rynkiem, obowiązek misji ochronnej i misji edu-
kacyjnej, a zarazem nowy sposób myślenia o „majątku 
publicznym”. Oczywiście ekonomia pozwala nam na ta-
kie gospodarowanie dostępnymi środkami, aby było ono 
jak najbardziej racjonalne. Przy czym warto na samym 
początku zastanowić się, jak i po co chce się je wykorzy-
stać w kulturze. 

Na zorganizowanej w ubiegłym roku polsko-brytyj-
skiej konferencji „EKONOMIA MUZEÓW” skon-
frontowano doświadczenia, metody działania i założenia 
prawno-ekonomiczne, pozwalające widzieć współcze-
sne muzeum jako miejsce przecięcia niemal wszystkich 
sfer współczesnej cywilizacji – kultury i nauki, miejsca, 
w którym wszystkie zgromadzone zasoby (nie tylko mu-
zealia) mają określoną wartość materialną i niematerial-
ną. „Ekonomia uczciwości”, etyka, misja nie były – w ro-
zumieniu organizatorów konferencji – w sprzeczności 
wobec myślenia ekonomicznego i strategicznego. Zasta-
nawiano się, jak te idealistyczne założenia wcielić w życie. 
Pierwszy dzień konferencji miał charakter prezentacji  

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

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

Czy muzeum powinno na siebie zarabiać? Jeśli tak, to jak? Czy muzeum 
powinno działać komercyjnie? Czy należy pozwolić muzeum na 

wykorzystywanie swoich zbiorów do celów biznesowych? Jak właściwie 
określić kapitał społeczno-ekonomiczny muzeum, opisać przemysły kreatywne 

wokół muzeum, pokazać je jako instytucję kapitałową, wskazać możliwości 
uzyskiwania przychodów przez muzea? Jak znaleźć inwestycje przynoszące 

wymierne rezultaty w kontekście ekonomicznego funkcjonowania muzeum? 
Jak w tym wszystkim nie pominąć zagadnień etycznych, które towarzyszą 

komercjalizacji muzeów? I najważniejsze – jak określić granicę między 
dopuszczalną komercjalizacją a kulturową misją muzeum?

Między tradycją
 a nowoczesnością

Bartłomiej Gutowski

„Muzeum ze stałą siłą przyciąga wszystko to, co robią ludzie. Utrzymuje je przy życiu człowiek: ten, który 
tworzył i ten, który umiera… Wszystko kończy się na ścianie lub za szybą wystawową”.

Paul Valéry

(Muzeum sztuki. Antologia, pod red. Marii Popczyk, Kraków 2005)
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syntetycznych referatów ułożonych w trzech blokach, 
w każdym z nich – dodatkowo umieszczono krótkie 
omówienie interesujących, konkretnych przypadków 
(case studies). Drugi dzień – to planowane warsztaty dla 
znacznie mniej licznej grupy zainteresowanych, w trak-
cie których wybrane zagadnienia były omawiane z punk-
tu widzenia praktyki i realiów życia muzealnego. Kon-
ferencji towarzyszył pokaz firm brytyjskich i polskich 
dostarczających muzeom różnego rodzaju technologie 
i programy wspomagające działalność wystawienniczą, 
edukacyjną, naukową i dokumentacyjną oraz inne statu-
towe działania muzeów.

W czasie spotkania poruszono wiele istotnych dla 
muzeów zagadnień. Przy czym najistotniejsze wydają 
się obecnie dwie kwestie: finanse w instytucjach kultu-
ry oraz otwarcie się na gości, a przez to na nowe formy 

komunikacji społecznej. Mówiąc o finansach, prof. An-
drzej Rottermund słusznie zauważył, że obecny system 
finansowania kultury nie pozwala na zadowalającą re-
alizację większości zadań stawianych istniejącym już 
muzeom. Natomiast instytucjom, które mają dopiero 
powstać, nie zapewni w przyszłości ani utrzymania, ani 
rozwoju. Trzeba zatem jasno powiedzieć, że bez znaczą-
cego wzrostu wydatków publicznych w budżecie pań-
stwa na kulturę lub wprowadzenia zmian korzystnych 
dla kultury w systemie podatkowym nie ma nadziei na 
poprawę kondycji muzealnictwa w Polsce. Tu pojawia 
się problem prześledzenia gospodarki finansowej mu-
zeów, które nie zawsze jest łatwe dla zarządzających. 
Iwona Szmelter przytoczyła liczne mankamenty unie-
możliwiające nowoczesne zarządzanie muzeami. Są 
to przede wszystkim: tradycyjna struktura i pasywne 
formy działania, brak komunikacji społecznej, brak 
współpracy między kuratorami i konserwatorami, 
widzami, politykami, decydentami. Do uwag Iwony 
Szmelter dodać można jeszcze problemy w porozu-
mieniu się między przedstawicielami działów zajmu-
jących się wystawiennictwem i opieką nad obiektami 
a edukatorami. Ci pierwsi nierzadko widzą w rozwo-
ju działań edukacyjnych zagrożenie dla swojej pozycji 
w strukturze muzeum. Jednocześnie traktują edukację 
jako może konieczną, ale poboczną formę działalności. 
Edukatorzy zaś, również rywalizując o pozycję, pod-
chodzą do działań naukowych przede wszystkim jako 
źródła kształtowania form edukacyjnych. W szerszym 
kontekście jest to problem modelu współpracy mię-
dzy poszczególnymi działami. Działają one nierzadko 
na zasadach wewnętrznej konkurencji, a nie współpra-
cy. W sprawnej strukturze powinny traktować się raczej 
na zasadzie „wewnętrznego klienta”, a nie „natrętnego 
petenta”. Dotyczy to również innego podziału między 
strukturami związanymi z administracją i zarządza-
niem muzeum, a bezpośrednio realizującymi jego zada-
nia statutowe (wystawiennictwo, edukacja, działalność 
naukowa itd.). Jest to również kwestia komunikacji 

W dniach 25-26 listopada 2010 r. w siedzibie Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
oraz w Pałacu w Wilanowie odbyła się polsko-brytyjska 
konferencja i warsztaty dla muzealników „EKONO-
MIA MUZEÓW”, której dyrektorem programowym 
była prof. Dorota Folga-Januszewska. Konferencja 
została zorganizowana przy współpracy Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowiec-
kiego Centrum Kultury i Sztuki z Polskim Narodowym 
Komitetem ICOM, Muzeum Pałacem w Wilanowie 
i UK Trade & Investment – Ambasadą Wielkiej Bryta-
nii w Warszawie oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, na którym trwają przygo-
towania do uruchomienia nowego kierunku studiów – 
muzeologii. Wszystkie materiały z konferencji zostaną 
opublikowane w książce pod redakcją Doroty Folgi- 
-Januszewskiej przy współpracy Bartłomieja Gutow-
skiego. O szczegółach organizatorzy będą informować 
na bieżąco na stronie internetowej konferencji: www.
ekonomiamuzeum.pl.

| Fragment archiwalnej fotografii obrazu Davida Teniersa Młodszego, „Galeria arcyksięcia Leopolda Wilhelma w Brukseli. Malarstwo włoskie”
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między poszczególnymi strukturami. Problem niekie-
dy bywa zresztą jeszcze szerszy i ciągle zdarza się, że to 
widz traktowany jest jako „natrętny petent”, swego ro-
dzaju dodatek zakłócający „zsakralizowaną” przestrzeń 
muzeum. Konieczne jest przewartościowanie tradycyj-
nych struktur, a przede wszystkim sposobu myślenia 
o społecznej roli muzeum. 

Katarzyna Barańska dodatkowo wymieniła jesz-
cze m.in. sprzeczność pomiędzy: ochroną dzieł i ich 
udostępnianiem, oczekiwaniami organizatorów i me-
diów, dotyczącymi osiągnięć ilościowych, a dbałością 
przede wszystkim o jakość po stronie muzealników 
i  zwiedzających, nastawieniem na przeszłość charak-
terystycznym dla muzeów i oczekiwaniami, by muzea 
były nowatorskie i rozwojowe, a także oczekiwaniami 
wobec kadry zarządzającej, którą powinni być z jednej 
strony naukowcy, z drugiej zaś specjaliści w zarządza-
niu. Przypomina się tu reakcja Paula Valéryego na jed-
ną z wizyt w muzeum: „Niezbyt lubię muzea. Jest wiele 
takich, które zasługują na podziw, ale nie ma żadnego, 
które budziłoby rozkosz. Jasne zasady podziału, przecho-
wywania i użyteczności publicznej mają niewiele wspól-
nego z rozkoszą. Przy pierwszym kroku, który wykonuję 
w kierunku rzeczy pięknych, jakaś ręka porywa mi laskę, 
jakiś napis zabrania mi palić” (Muzeum sztuki, op. cit.).

Być może panaceum mogą okazać się systemy za-
rządzania jakością muzeum, takie jak wprowadzone w 
Muzeum Narodowym w Kielcach – ISO 9001:2008, 
które polega na zarządzaniu rzeczywistymi procesa-
mi, zachodzącymi w muzeum. Jak powiedział Robert 
Kotowski, dzięki temu łatwiej jest zarówno weryfiko-
wać rezultaty, jak i usprawniać systemy komunikacyjne. 
Wprowadzony w Kielcach system został wsparty nowo-
czesnymi narzędziami informatycznymi do modelowa-
nia i zarządzania procesami (Adonis), do zarządzania 
relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi (CRM bs4) 
oraz przez system muzealny MONA. Pojawiają się tu 
jednak pytania: na ile taki sposób funkcjonowania mu-
zeum jest faktycznie nowoczesny i pozwalający na in-
terakcję z gościem? Jak bardzo ważny staje się wówczas 
odwiedzający? Czy można w ten sposób wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom dzisiejszego społeczeństwa?

Mówiąc o zaspokajaniu potrzeb gości, warto pa-
miętać o możliwości, jak już nie o konieczności, wyko-
rzystywania tzw. nowych technologii. Dobrym przy-
kładem jest przytoczona przez Wojciecha Gorczycę 
nowa – stara aranżacja krakowskich Sukiennic. Z jed-
nej bowiem strony zadbano o wierne oddanie ducha 
dziewiętnastowiecznego salonu, z drugiej zaś dzięki 
subtelnemu wprowadzeniu nowych form komunikacji 
możliwe stało się spotkanie przeszłości z przyszłością. 
Obecnie można w Nowych Sukiennicach wykorzystać 
iPhone’a, dotykowe panele czy wielkoformatową mul-
timedialną witrynę. To wszystko pozwala oczywiście 

na dodatkowe eksplorowanie zbiorów. Nie sposób się 
nie zgodzić z przywołaną już Iwoną Szmelter, że udo-
stępnianie dziedzictwa w nowoczesny sposób i zgodne 
z celami ochrony zbiorów okazuje się możliwe przy 
wprowadzeniu systemowych zmian i nowych techno-
logii. Na polu konserwacji sukcesem ekonomicznym 
staje się aktywne uczestnictwo widzów w poznaniu 
obiektów, ich kontekstu oraz publicznie prowadzone 
procesy konserwacji i restauracji dzieł. Jak powiedział 
inny z uczestników konferencji Wojciech Cellary: 
„[…] w dobie Internetu, globalizacji, społeczeństwa in-
formacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy instytucje 
muzealne muszą dostosować się do nowych wymagań, co 
wymaga od nich istotnej transformacji, aby mogły nadal 
pełnić swą misję kulturową. Kierunek zmian wyznacza-
ją technologie informatyczne zastosowane do tworzenia 
i utrzymywania wirtualnych muzeów umożliwiający 
dostęp do zbiorów w atrakcyjnej, interaktywnej, trój-
wymiarowej i multimedialnej formie. Technologie te 
nie zastępują tradycyjnego muzeum, tylko poszerzają go 
o nowe formy przekazu, które są w stanie przyciągnąć do 
muzeów ludzi młodego pokolenia”. Dlatego też bardzo 
interesujące stają się takie realizacje, jak proponowa-
ne przez Muzeum Pałac w Wilanowie lekcje w forma-
cie e-learningu (za co zresztą otrzymało ono Sybillę 
2009), filmy związane z pałacem i jego mieszkańcami 
czy bogaty w treści program Silva Rerum. Tego typu 
działania otwierają instytucję na gościa. Pokazują mu 
świat inny niż istniejący ten w pierwszym kontakcie. 
W powszechnej świadomości muzeum – to, niestety, 
często jeszcze miejsce, w którym przechowuje się relik-
ty przeszłości. Muzeum kojarzy się z historią pokrytą 
grubą warstwą kurzu, której świadectwem są właśnie 
owe milczące eksponaty. Bo co takiego mogą one „po-
wiedzieć” odbiorcy poza „suchymi faktami”? Nelson 
Goodman ujął to nad wyraz trafnie podczas jednego 
z wystąpień przed dyrektorami muzeów. Powiedział 
wówczas, że „prawdopodobnie pierwsze wrażenie, ja-
kie odnosimy zwiedzając niektóre muzea i przeglądając 
artykuły, sugeruje nam, że muzeum funkcjonuje na po-
dobnych zasadach jak areszt, dom resocjalizacyjny czy 
dom uciech; potocznie mówiąc koza, wariatkowo czy, 
dajmy na to herbaciarnia” (Muzeum sztuki, op. cit.) 
Dla opisania misji muzeum przywołał zasady działa-
nia biblioteki, ponieważ obie te instytucje pełnią, a ra-
czej powinny pełnić również funkcję edukacyjną. Jest 
oczywiście przy tym zasadnicza różnica: większość 
użytkowników bibliotek ma umiejętność czytania, zaś 
zatrważająca większość odwiedzających muzeum po-
trafi patrzeć, ale nie widzieć… Stąd tak ważne jest, aby 
obecnie umieć wykorzystać nowe media, formy komu-
nikacji czy współczesne realizacje artystyczne. Właśnie 
po to, by swoim gościom pokazać jak najwięcej. Ma-
rek Pabich, kolejny uczestnik konferencji „Ekonomia 
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Muzeum”, podkreślił, że umiejętne wykorzystanie np. 
nowej architektury pozwala, by dla zwiedzającego taka 
wizyta była wyjątkowa. „Obcowanie z pięknymi przed-
miotami w muzeum pozwala na wewnętrzne głębokie 
przeżycie piękna. Powoduje, że niektóre obiekty łącznie 
z ich kolekcją odbieramy jako swoistą poezję architektu-
ry. Muzea tworzą więc jednocześnie wartości społeczne, 
których nie można rozpatrywać w kategoriach finanso-
wych. Wbrew obawom wielu krytyków piękne budynki 
mogą być również funkcjonalne, a koszty ich wzniesienia 
i utrzymania relatywnie niewysokie. Przykładem stają 
się prywatne muzea, gdzie kolekcjonerzy dzieł sztuki, 
wyczuleni na piękno, potrafią dobrze określić swoje ocze-
kiwania w stosunku do budynku mieszczącego zbiory, 
tak aby zwiedzającemu zapewnić jak najlepszy kontakt 
z ekspozycją”.

Goście muzeum powinni doświadczyć czegoś nie-
zwykłego. Powinni zaspokoić potrzeby duchowe, nie-
malże jak Johann Wolfgang Goethe, który w swoich 
pamiętnikach zanotował po wizycie w galerii drezdeń-
skiej: „[…] przestąpiłem progi tego sanktuarium i zdu-
mienie moje przeszło wszelkie pojęcie. Ta wielka kolista 
sala, w której panowała najgłębsza cisza, odznaczała się 
przepychem i czystością; błyszczące ramy, jeszcze bliskie 
czasów gdy je złocono, froterowana posadzka, obszerne 
przestrzenie, przeznaczone w daleko większym stopniu 
dla zwiedzających niż do pracy, budziły wzniosłe uczu-
cia, jedyne w swoim rodzaju; wywierały wrażenie, ja-
kiego się doznaje wchodząc do kościoła, tym bardziej, 
że ozdoby niejednej świątyni, przedmioty adoracji tylu 
ludzi, i tu się znajdowały, ale li tylko dla świętych ce-
lów sztuki” (Muzeum sztuki, op. cit.). Owo przeżycie, 
jakiego można doświadczyć w muzeum, opisał także 
William Hazlitt – „[…] zostajemy przeniesieni do in-
nej sfery, oddychamy empirejskim powietrzem. Wkra-
czamy w umysły Rafaela, Tycjana, Poussina, Carrac-
cich i spoglądamy na naturę ich oczami. Żyjemy w cza-
sie, który przeminął i zdajemy się tożsami z ostateczną 
formą rzeczy. Wszelkie sprawy tego świata, a nawet jego 
przyjemności, zdają się marnością i zuchwałością. Cóż 
znaczą wrzawa, zmieniająca się sceneria, kukiełkowe 
figurki, głupota, próżne mody na zewnątrz w porówna-
niu z samotnością, ciszą, pełnym wyrazu spojrzeniem, 
nieblaknącymi kształtami wnętrz? Tu jest prawdzi-
wy dom umysłu. Kontemplacja prawdy i piękna – oto 
prawdziwy cel, dla którego zostaliśmy stworzeni. Budzi 
ona najgłębsze pragnienia duszy, która nigdy nie ma jej 
dosyć” (ibidem). Istotne jest jednak także to, co wiąże 
się z dobrami materialnymi, a więc zakup wartościo-
wych publikacji, poczucie dobrze spędzonego czasu 
czy zaspokojenie potrzeb praktycznych, co zresztą 
podkreśliła uczestniczka konferencji Rachel Morris, 
mówiąc, że goście „[…] powinni opuszczać posiadło-
ści historyczne poruszeni, zainspirowani i z poczuciem 

większej wiedzy historycznej, ale także mając zaspoko-
jone wszystkie praktyczne potrzeby”. Pamiętać trzeba, 
że dla wielu osób odwiedziny w muzeum mają być 
formą spędzania «czasu wolnego». Muszą mieć po-
czucie, że nie tylko w wygodny sposób zdobyli nową 
wiedzę, ale również «dobrze się bawili»”.

Dopełnieniem sfery ducha stają się także liczne 
opowieści (anegdoty, legendy, fakty, bajki etc.) związa-
ne z konkretnym muzeum. Kiedy odwiedzający nie ma 
możliwości zobaczenia, zrozumienia i „usłyszenia” mu-
zeum, wówczas przestrzeń, w której przebywa, staje się 
dla niego jedynie pustym gmachem, w którym znajdują 
się różnorakie, niezrozumiałe, często miłe dla wzroku 
sprzęty użytkowe (bo jak inaczej w takim kontekście 
nazwać płótno w ramach, złocone, barokowe putta czy 
inkrustowany sekretarzyk?). Brak umiejętności „wizu-
alnego rozumienia” oraz brak znajomości historii miej-
sca czy też przedmiotów prowadzi do pozaemocjonal-
nego zwiedzania, a przez to swoiste zubożenie odwie-
dzającego muzeum. Marek Pabich podkreślił także coś, 
co zadaje się dziś umykać, a więc to, że to „[…] właśnie 
dbałość o jakość i głębię takiego przeżycia muzeum i jego 
niezwykłego otoczenia wydaje się wpisywać w ekonomię 
najcenniejszą, która ubogaca tych, którzy w tym miejscu 
pomnożą nie tylko swoją wiedzę, ale też i wrażliwość oraz 
świadomość sensu kontaktu z dziedzictwem narodowym 
najwyższej próby”.

Listopadowa konferencja pokazała, jak ważny jest 
obecnie temat ekonomii muzeum. Świadczy o tym za-
równo liczba uczestników pierwszego dnia, gdy wypo-
wiadali się eksperci, jak i bardzo duże zainteresowanie 
warsztatami. Odbyły się w ich ramach trzy bloki zajęć, 
które miały na celu zwrócenie uwagi na istniejące obec-
nie w Polsce prawne podstawy prowadzenia działań 
statutowych i mających charakter działalności gospodar-
czej w instytucjach muzealnych. Najważniejszym celem 
warsztatów było połączenie (często traktowanych do-
tychczas rozdzielnie) wiedzy o zbiorach i zasobach (ma-
terialnych, ludzkich, nieruchomości, praw majątkowych 
i autorskich, potencjale wiedzy specjalistycznej) muze-
ów w kompleks wzajemnie się uzupełniających struk-
tur. Pierwsze, prowadzone przez prof.  Dorotę Folgę- 
-Januszewską i Pawła Jaskanisa, dotykały zagadnienia 
ekonomii muzeów, a także obowiązującej w Polsce usta-
wy o muzeach. Drugie, współprowadzone przez Ste-
phena Greenberga i Wojciecha Wizę, oscylowały wokół 
problematyki zbiorów oraz zmian technologicznych, 
zachodzących w ich udostępnianiu i prezentacji, a tak-
że technik używanych do „cyfryzacji” obiektów. Ostat-
nie, prowadzone przez Kamila Zeidlera, dotyczyły misji 
i możliwości jej realizacji, przede wszystkim w kontek-
ście prawnym, ekonomicznym i rynkowym.

Bartłomiej Gutowski
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Jednym ze zrozumiałych oczekiwań Polaków żyjących 
w swojej ojczyźnie w porozbiorowej rzeczywistości była 
potrzeba utrwalania narodowej tożsamości poprzez 
przypominanie najpiękniejszych kart z dziejów Polski oraz 
zachowanie pamięci o dawnych autorytetach i bohaterach. 
Oczekiwania te, ze względu na powszechnie znaną, 
biegunowo odmienną politykę zaborców oraz wprowadzoną 
przez dzielące się „polskim tortem” mocarstwa cenzurę, nie 
były jednak łatwe do spełnienia.

Wizerunki 
królów 
i wybitnych 
Polaków

Wojciech Przybyszewski
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W zaistniałych warunkach po-
rozbiorowych prowadzenie 
w szkołach i innych miej-
scach publicznych zgodnej 

z  oczekiwaniami Polaków edukacji histo-
rycznej w ogóle nie było możliwe. Z kolei 
konspiracyjne nauczanie, choć zauważalne, 
miało swoje wzloty i upadki. W tej sytuacji 
upowszechnianiem (czy może lepiej: prze-
mycaniem) tych pięknych idei mogli zająć 
się jedynie artyści i wydawcy. „Poprzez sztukę 
trafi ć do serc i sumień Polaków” – oto hasło 
i zadanie na tamte, niełatwe czasy. A posta-
wiła je przed sobą – nie bacząc na piętrzące 
się wokół trudności, w tym wszechpotężną 
cenzurę – patriotycznie nastawiona elita ów-
czesnych twórców kultury, wśród których, 
poza Polakami, byli też obcokrajowcy, m.in. 
dobrze rozumiejący te potrzeby Włosi, Fran-
cuzi i Niemcy.

O pierwszych galeriach portretów osób 
ważnych dla narodowej tożsamości Pola-
ków w polskiej grafi ce XIX w. pisała Irena 
Tessaro-Kosimowa, autorka opracowania na 
temat historii warszawskiej litografi i: „Silne 
zabarwienie patriotyczne stanowiło charakte-
rystyczny wyznacznik polskiej twórczości na tle 
sztuki innych narodów, wpływając na mecha-
nizm krystalizowania się i rozpowszechniania 
określonych idei. [...] W dziedzinie sztuki na 
czołowe miejsce wysunęło się malarstwo, a za 
nim grafi ka – zwłaszcza panująca wówczas 
litografi a, poświęcona problematyce historycz-
nej, wykształcając się w ciągu pierwszej połowy 
XIX w. w odrębną specjalizację. Charaktery-
styczne dla grafi ki galerie portretowe postaci 
historycznych – traktowane jako wzory oso-
bowe – jak i typowe dla malarstwa obrazowe 
rekonstrukcje zdarzeń z epok minionych, za 
pośrednictwem odpowiednio dobranych wąt-
ków tematycznych służyły gloryfi kacji czynów 
orężnych przeszłości. Miały one stanowić ro-
dzaj mitologii narodowej – swoisty narkotyk 
przeciw tęsknotom rzeczywistości oraz kompas 
wytyczający kierunek myślenia i działania. 
Dla litografi i – w ramach tego inspirowanego 
społecznie nurtu – autonomicznym wykładni-
kiem nastrojów patriotycznych były pojawiają-
ce się już w pierwszym dwudziestoleciu XIX w. 

uheroizowane portrety królów, biskupów, 
hetmanów oraz przywódców i sławnych oso-
bistości. Wykonane w technice litografi cznej, 
rozpowszechnione były w różnych wariantach 
i w formie związanych w kompozycyjną całość 
galerii portretowych” (I.  Tessaro-Kosimowa, 
Historia litografi i warszawskiej, Warszawa 
1973, ss. 104-105).

Jak różne były warianty tych produkcji, 
tak różna też była ich wartość artystyczna, 
z  jedną wszak wyraźnie rysującą się tenden-
cją: do czołowych pozycji sztuki litografi cz-
nej w dziedzinie wizerunku historycznego 

1 | Gottlob Berger, 
na podstawie rysunku 
Jana Feliksa Piwarskiego, 
sporządzonego według 
obrazu Marcella 
Bacciarellego, „Portret króla 
Kazimierza Wielkiego”, 
1857 r., litografi a wykonana 
w Zakładzie Litografi cznym 
Lassalle’a w Berlinie
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tych czasów należały przede wszystkim wy-
dawnictwa seryjne, które szczególnie w  la-
tach poprzedzających kolejne zrywy niepod-
ległościowe (powstanie listopadowe i  stycz-
niowe) wykonywano zarówno w kraju, jak 
i za granicą.

Jakie to były wydawnictwa?
Wszystkich nie wymienimy. Zacznijmy 

więc może od tego, które już w trzeciej de-
kadzie XIX w. miało wielką szansę odegrania 
najważniejszej roli w popularyzacji Baccia-
rellowskiego pocztu królów polskich, wyko-
nanego na zlecenie Stanisława Augusta do 
Zamku Królewskiego w Warszawie. Tak się 
jednak nie stało, choć rysunki do litografii, 
według wskazanych portretów, wykonał pro-
fesor rysunku i malarstwa krajobrazowego 
w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych Jan 
Feliks Piwarski (1794-1859), artysta uzna-
ny i  wielce poważany. Niestety, prace nad 
rycinami – prowadzone w kilku kolejnych 
warszawskich zakładach litograficznych 
(w Litografii Instytutu Głuchoniemych Jana 
Siestrzyńskiego, Instytucie Litograficznym 
Szkolnym, u Maksymiliana Fajansa, następ-
nie u Adama Dzwonkowskiego i Spółki), 
a nawet u berlińczyków Lassalle’a i Waldowa 
– postępowały bardzo wolno i z przerwami. 
Pierwszy ze znakomitych zresztą pod wielo-
ma względami portretów ukazał się w 1821 r., 
kolejne w latach 1830-1831 i w 1857 r. Były 
to wizerunki: Jana III Sobieskiego, Włady-
sława Warneńczyka, Kazimierza Wielkiego 
(wykonany dwukrotnie), Stefana Batorego 
(dwukrotnie), Zygmunta III Wazy, królowej 
Jadwigi (dwukrotnie), Bolesława Chrobrego, 
Ludwika Węgierskiego, Stefana Batorego  
i Jana Kazimierza. Po śmierci profesora Pi-
warskiego wszelkie prawa do wznawiania 
i kontynuowania wydawnictwa nabyła spół-
ka Adama Dzwonkowskiego, która miała 
doprowadzić je do szczęśliwego końca. „Wy-
dawnictwo tej wspaniałej Galerii już znacznie 
jest posunięte – czytamy w podpisanym przez 
tego wydawcę gazetowym ogłoszeniu – albo-
wiem 7 portretów jest już odbitych, 6 zaś na 
kamieniu przez śp. Piwarskiego, z największą 
starannością wykonanych, jest do druku goto-
wych; co do pozostałych zaś rysunków, takowe 
przez śp. Profesora, z całym mu właściwym 
talentem wykonane, są w naszem posiada-
niu i kopiowanie ich na kamieniu rozpoczę-
te” („Kurier Warszawski”, nr 94 z 13 kwiet-
nia 1861 r., s. 438). Ale do skompletowania 

wydawnictwa było jeszcze daleko. W 1862 r. 
ukazały się już tylko dwa portrety: Włady-
sława Jagiełły i Henryka Walezego. Tak więc 
z 23 zaplanowanych do zreprodukowania 
portretów w ciągu 41 lat starań i wytężonej 
pracy ukazało się ich tylko 12.

Ważnym i niezwykle wysoko cenionym 
seryjnym wydawnictwem, o którym znany 
kolekcjoner i bibliofil Waldemar Łysiak miał 
się podobno wyrazić „to prawdziwy skarb, 
swoiste UFO, którego rozmiarów i miejsca po-
bytu nie opisano w żadnej biografii ani archi-
wach” (ZEK [Paulina Krzek], Aukcja w Cen-
trum Kultury Żydowskiej, „Gazeta Krakow-
ska”, nr 57 z 8 marca 2004 r., s. 8) były Portre-
ty znakomitych mężów (Portrety królów i oso-
bistości polskich), wykonane w słynnym pary-
skim Zakładzie Litograficznym Rose-Joseph 
Lemerciera na zamówienie Franciszka Da-
ziaro, włoskiego wydawcy i  handlarza, wła-
ściciela składu rycin i  materiałów piśmien-
nych, mieszczącego się w domu hr. Stanisła-
wa Potockiego przy Krakowskim Przedmie-
ściu 415 w Warszawie. Latem 1858 r. dotar-
ły do Warszawy pierwsze z zamówionych li-
tografii – kolorowane ręcznie (w cenie 1 ru-
bla i 50 kopiejek) i dwutonowe (tańsze o po-
łowę). Na początek – same tuzy, pierwsza 
piątka z ówczesnej listy narodowych bohate-
rów: Jan III Sobieski (plansza z numerem 1), 
Tadeusz Kościuszko (2), Adam Mickiewicz 
(3), Jan Henryk Dąbrowski (4) i Józef Po-
niatowski (5), a może któryś jeszcze ze sław-
nych mężów utrwalonych na kolejnych por-
tretach. Po roku plansz z litografiami było 
już osiemnaście – poza już wymienionymi: 
Jan Zamoyski (6), Stefan Czarniecki (7), Bo-
lesław Chrobry (8), Zygmunt II August (9), 
Stefan Batory (10), Jan Tarnowski (11), Ka-
zimierz Wielki (12), Jan Karol Chodkiewicz 
(13), Stanisław Żółkiewski (14), Stanisław 
Staszic (15), Kazimierz Pułaski (16), Józef 
Bem (17) i Konstanty Ostrogski (18). Wszy-
scy ujęci w całej postaci, najczęściej z  mie-
czem, szablą lub regimentem w dłoni, stoją-
cy w stosownym stroju z epoki na polu bitwy, 
na tle (związanego z biografią portretowane-
go) miasta lub jego fragmentu, niekiedy zaś 
stojący bądź siedzący w fotelu, w kojarzącym 
się z tą osobą wnętrzu. Wszystkie plansze wy-
konane zostały przez niezwykle cenionego 
w swym zawodzie paryskiego litografa Anto-
ine’a Maurina (1793-1860) na podstawie ry-
sunków sporządzonych przez warszawskiego 
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malarza i rysownika Antoniego Ziemięckie-
go (1806-1889), autora licznych portretów, 
obrazów historycznych, rodzajowych i  reli-
gijnych.

Po blisko dwuletniej przerwie – spowo-
dowanej nagłą śmiercią Franciszka Daziaro 
(1833-1860), przebywającego w tym czasie 
w Paryżu, a niedługo po nim także Antoine’a 
Maurina, który latem 1860 r. zdążył wykonać 
jeszcze jeden portret z serii: oznaczony nu-
merem 19 wizerunek króla Władysława War-
neńczyka – na jesieni 1862 r., równocześnie 
w stolicach nad Sekwaną i nad Wisłą, uka-
zały się litografowane już przez innych arty-
stów: Christiana Schultza (1817-1882) i Je-
ana-Alexandre’a Duruya (czynnego w latach 
1845-1877), kolejne portrety z serii. Były 
to wizerunki: Jana Kilińskiego (20), Stani-
sława Koniecpolskiego (21), Janusza Radzi-
wiłła (22), Lwa Sapiehy (23), Ignacego Kra-
sickiego (24), Józefa Andrzeja Załuskiego 
(25), Stanisława Leszczyńskiego (26), Józe-
fa Sowińskiego (27), Jakuba Jasińskiego (28) 
i Dominika Radziwiłła (29). Wzbudziły one 
nie tylko zachwyt tak długo oczekujących na 
nie prenumeratorów, ale także gwałtowną 

reakcję... rosyjskiego agenta Juliana Aleksan-
dra Bałaszewicza, działającego w Paryżu już 
od ponad roku. W raporcie, sporządzonym 
8 listopada 1862  r. dla księcia Wasilija Do-
łgorukowa, szefa korpusu żandarmów i  na-
czelnika III Wydziału Cesarskiej Kancela-
rii Osobistej (odpowiedzialnego za wywiad 
polityczny, działalność szpiegowską i pro-
wokacyjną), pisał on: „Daziaro, sprzedaw-
ca rycin, ma sklepy w Petersburgu, Moskwie 
i Warszawie i cieszy się protekcją Rosji, a tym-
czasem w jego sklepie w Paryżu na Boulevard 
des Italiens znajduje się główna wystawa ry-
cin polskich przedstawiających bądź to osobi-
stości historyczne, wśród których fi guruje Ki-
liński i inni rewolucjoniści 1794 i 1831 roku, 
bądź też związanych tematycznie z niedawny-
mi wydarzeniami warszawskimi 1861 roku. 
Należałoby przekonać właściciela tego domu 
[handlowego], który mieszka w Petersburgu 
lub Warszawie, że nie przystoi urządzać pod 
rosyjskim szyldem w Paryżu wystaw na tematy 
rewolucyjne, choćby nawet przyświecały temu 
cele wyłącznie handlowe. Komiwojażerowie 
tego domu handlowego przekazują często wia-
domości polityczne z Warszawy itd.” (Albert 

2 | Antoine Maurin, 
według rysunku Antoniego 
Ziemięckiego „Portret 
Tadeusza Kościuszki”, 1858- 
-1859, litografi a wykonana 
nakładem Franciszka 
Daziaro w Warszawie 
w Zakładzie Litografi cznym 
Rose-Joseph Lemerciera 
w Paryżu

3 | „Tadeusz Kościuszko”, 
druga połowa XIX w., 
portret hast owany ręcznie 
na kanwie, według litografi i 
Antoine'a Maurina, 
wykonanej nakładem 
Franciszka Daziaro 
w Zakładzie Litografi cznym 
Lemerciera

2 3
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Potocki [ Julian Bałaszewicz], Raporty szpie-
ga, t. I, wybór i opracowanie Rafał Gerber, 
Warszawa 1973, s. 225).

Tym ujawnionym w raporcie tylko z na-
zwiska sprzedawcą rycin był Józef (Giusep-
pe) Daziaro (1805-1865), najstarszy z trzech 
braci Daziaro i tak jak dwaj pozostali pocho-
dzący z leżącego na północy Italii miasteczka 
Val Tesino. To on pierwszy, w poszukiwaniu 
pracy, jako kilkunastoletni chłopiec wyjechał 
na północ Europy. Około 1820 r. dotarł do 
Warszawy, gdzie u swego krajana, wydaw-
cy rycin i księgarza Antoniego Dal Trozzo 
uczył się zawodu, po czym w 1825 r. udał 
się do Moskwy, a następnie do Petersburga 
i Paryża, gdzie przez wiele lat z sukcesem 
prowadził interesy. To on także, po nagłej 
śmierci Franciszka Daziaro, przejął po bracie 
wszelkie zobowiązania. I to on (co wydaje 
się sprawą dotychczas niezauważoną) namó-
wił Lemerciera do wykonania, przy użyciu 
istniejących już 19 kamieni litograficznych 
z Portretami znakomitych mężów, jeszcze jed-
nej wersji tych rycin – litografii odbitych na 
płótnie i podmalowanych farbami olejnymi 
(imitacji prawdziwych portretów malowa-
nych olejno), o czym wiemy z gazetowego 
ogłoszenia, w którym magazyn Józefa Dazia-
ro poleca: „Kolekcję Kostiumów, składającą 
się z 24 sztuk, Widoki miasta Warszawy z 10 
sztuk, Portretów Polskich, składających się 
z 19 sztuk litografii kolorowanych i czarnych; 
t e ż  s a m e  P o r t r e t y  t a k ż e  o l e j n o   
m a l o w a n e [pdkr. – WP]” („Dodatek do 
Kuriera Warszawskiego”, nr 14 z 16 stycznia 
1861 r.; nr 31 z 3 lutego 1861 r.).

Według Waldemara Łysiaka „takie «ole-
jowane litografie» patriotyczne, zastępujące 
malarstwo olejne, rozpinano na drewnianych 
blejtramikach («podramkach») i wieszano 
wewnątrz polskich domostw”. Bibliofil wy-
jaśnia przy tym, że podobno inny znany 
wydawca rycin, Jan Kazimierz Wilczyński, 
chciał przekonać Lemerciera do robienia dla 
Polaków takich właśnie litografii na płótnie, 
że „metodę tę stosowali już w trzeciej i czwartej 
dekadzie XIX w. edytorzy wielkopolscy (K. A. 
Simon, W. Kurnatowski, E. Günther)”, wresz-
cie, że i u niego wisi jeden taki obrazek, po 
czym dodaje: „dzisiaj są one «rarissimum»” 
(W. Łysiak, Patriotyczne empireum bibliofil-
stwa czyli przewodnik po terenach łowieckich 
Bibliofilandii tudzież sąsiedzkich mocarstw, 
t. 1, Warszawa 2004, ss. 325-327).

O popularności paryskich litografii z por-
tretami Polaków, wykonanych na zamówie-
nie warszawskiej firmy wydawniczej Daziaro, 
może świadczyć fakt, że w drugiej połowie 
XIX  w. sporządzano ich mniej lub bardziej 
udane kopie w różnych technikach, m.in. w 
postaci... ręcznie haftowanych na kanwie ob-
razków z portretami narodowych bohaterów. 
Jedną z takich niezwykłych patriotycznych 
pamiątek – „Portret Tadeusza Kościuszki”, 
w partiach twarzy i rąk uzupełniony wstaw-
kami podmalowanego akwarelą papieru, z 
szablą inkrustowaną srebrnymi i złotymi ko-
ralikami (wyrób, być może, „Fabryki Robót 
Salonowych Stanisława Wysockiego w War-
szawie”) – sprzedano niedawno na aukcji 
Domu Aukcyjnego „Lamus” w Warszawie 
(XXXI aukcja książek i grafiki. Warszawa, 27 
listopada 2010, katalog D.A. „Lamus”, s. 213, 
poz. 493).

Najwybitniejszym jednak osiągnięciem 
artystycznym i edytorskim tamtych czasów 
jest dzieło prowadzącej Zakład Artystycz-
no-Litograficzny przy ul. Miodowej 482 
warszawskiej spółki wydawniczej Adolf Pecq 
& Company: Królowie polscy, wizerunki ze-
brane i rysowane przez Alexandra Lessera, ob-
jaśnione tekstem historycznym przez Juliana 
Bartoszewicza, Warszawa 1857-1860. Jego 
wydanie już w listopadzie 1856 r. zapowie-
dział Julian Bartoszewicz, znany w Warsza-
wie historyk, publicysta i redaktor, przyszły 
autor objaśnień do portretów. „Pan Pecq [...] 
założyciel nowej litografii, wstępując w zawody 
z innemi zakładami tego rodzaju, zamierza, 
jak słyszeliśmy, wystąpić wkrótce z edycją sze-
rokich rozmiarów. Będzie nią szereg biografii 
królów Polskich ozdobionych wizerunkami. 
Format ma być [...] «quart-petit colombier», 
to jest wielkiej ćwiartki. Pan Alexander Lesser 
ma dostarczać litografowi rysunki najauten-
tyczniejsze. I słusznie, bo wartoby wynieść to 
wydanie do rzędu najlepszych w tym rodzaju” 
(„Kronika Wiadomości Krajowych i Zagra-
nicznych”, nr 204 z 3 listopada 1856 r., s. 1).

Album obejmuje zebrany w 15 zeszytów 
formatu folio (wymiary plansz po oprawie-
niu: 37 x 28 cm) cykl 44 portretów w lito-
grafiach Henryka Aschenbrennera i Wła-
dysława Walkiewicza według rysunków 
Aleksandra Lessera, ułożonych w dwóch 
działach. Pierwszy zawiera portrety od 
Mieszka I do Stanisława Augusta (w liczbie 
40), z tekstami objaśniającymi po polsku  
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i po francusku, autorstwa – jak już wiemy 
– Juliana Bartoszewicza. Drugi – wykona-
ne zapewne na specjalne życzenie cenzury 
jeszcze cztery dodatkowe portrety: króla 
saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka 
Augusta, z krótkim życiorysem po polsku 
i  francusku, cara Aleksandra I, cara Miko-
łaja I i cara Aleksandra II. Każdy z wolumi-
nów, oprawionych w skórę lub półskórek 
u  jednego z dwóch współpracujących z wy-
dawnictwem warszawskich introligatorów: 
Adolfa Kantora bądź Piotra Laskauera, poza 
zwykłą kartą tytułową zawiera także: dodat-
kową kartę chromolitografowaną z  herba-
mi województw i  ziem dawnej Polski, au-
torstwa Ludwika Piechaczka, sporządzony 
przez Lessera „Wykaz materyałów użytych 
do wizerunków KRÓLÓW POLSKICH” (na 
cienkim papierze, w jednotonowej litogra-
fii) i „Przedmowę”, a na końcu – ośmiostro-
nicowy wykaz „Królowie polscy porządkiem 
panowania spisani (z wymienieniem ich żon,  

dzieci, główniejszych dat chronologicznych 
itd.)” oraz dwustronicowy dodatek: „Mappa 
dawnéj Polski (w roku 1771) wydana w War-
szawie w Lit[ografii] A[dama] Dzwonkow-
skiego i tegoż nakładem”.

Jak słusznie napisała o portretach Lesse-
ra Irena Tessaro-Kosimowa, te „tradycyjne 
w pomyśle, gładkie, akademickie kompozycje 
wywodzące się w swej genezie z ducha niemiec-
kiej szkoły romantycznej, charakteryzowała 
trwała dążność do ścisłości rekwizytów i anty-
kwarycznego podobieństwa przedstawianych 
postaci. Artysta wykorzystał sumiennie mate-
riały ikonograficzne minionych epok – rzeźby, 
medale, pieczęcie, monety i ryciny, uzupełnia-
jąc je przekazami pisanymi i realiami” (I. Tes-
saro-Kosimowa, op. cit., s. 109). A trzeba 
przyznać, że lista tych rekwizytów była nie-
zwykle interesująca. Możemy np. dowiedzieć 
się z niej, że przy sporządzaniu portretu 
Stefana Batorego artyście posłużył „Obraz 
olejny [znajdujący się] u XX. Missyonarzy 

4

4 | Julian Bartoszewicz, 
Królowie polscy, wizerunki 
zebrane i rysowane 
przez Alexandra Lessera, 
objaśnione tekstem 
historycznym przez..., 
Wydawnictwo Adolfa 
Pecqa i Spółki, Warszawa 
1857-1860 – karta 
z tekstem autorstwa 
Juliana Bartoszewicza 
i plansza z „Portretem króla 
Władysława Warneńczyka”, 
litografia wykonana przez 
Władysława Walkiewicza
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w Krakowie, z podpisem MK. 1583 r., drze-
woryt [zamieszczony] w Postylli X. Jakóba 
Wójka z r. 1584 [i] zbroja [która] znajduje się 
w zbiorze Ambras w Wiedniu”, a do wykona-
nia wizerunku Jana Kazimierza „miniatura 
olejna na szyldkrecie, u mnie się znajdująca, 
portret w Willanowie i sztych Jakóba Sandrar-
t’a [rytowany] w Norymberdze”.

Po sukcesie „dużych” Wizerunków kró-
lów polskich (nazywanych też Galerią Królów 
Polskich) przejmujący fi rmę od Pecqa Adam 

Dzwonkowski i jego wspólnicy zdecydowali 
się na wydanie tych samych portretów w ma-
łym formacie, o czym niezwłocznie poinfor-
mowano potencjalnych nabywców: „Wczoraj 
wspomnieliśmy o wyjściu pierwszego zeszytu 
dzieła p.n. «Wizerunki Królów i Książąt pa-
nujących w Polsce». Dziś dodajemy, iż zeszyt 
ten [powinno być: dzieło to – WP] obejmuje 

wizerunki: od Mieczysława 1go do Stanisława 
Augusta, zebrane i rysowane według autentycz-
nych źródeł przez Alex[andra] Lessera, 40 por-
tretów w formacie połowę zmniejszonym, niż 
znana «Galeria Królów Polskich». Dla zupeł-
nej wierności, portrety większe przeniesione zo-
stały na format mniejszy za pomocą fotografi i. 
Cena zeszytu 4 portrety obejmującego, kop[ie-
jek] 60. Każdy portret oddzielnie sprzedaje się 
po kop[iejek] 30. Płacący prenumeratę z góry, 
otrzymują całe dzieło (40 portretów z tekstem) 
za r[ubli] s[rebrem] 5. Po wyjściu całego dzie-
ła, cena podwyższoną zostanie na 10 r[ubli] 
s[rebrem]” („Kurier Warszawski”, nr 99 z 14 
kwietnia 1860 r., s. 548).

Tym razem wszystkie litografi e – w licz-
bie czterdziestu, na planszach o wymiarach 
(po oprawieniu): 26,5 x 18,3 cm – wykonał 
Henryk Aschenbrenner. Pomyślano też o po-
zyskaniu do współpracy innego autora tek-
stu. I pomysł ten zrealizowano. Nie wiadomo 
tylko, kto napisał to dodawane do „małych” 
Wizerunków, całkowicie odmienne od po-
przedniego historyczne opracowanie, znane 
pod tytułem Życiorysy panujących w Polsce od 
Mieczysława Igo do Stanisława Augusta. Autor 
od stu pięćdziesięciu lat skutecznie ukrywa 
się pod kryptonimem „WW” i, co gorsza, na-
wet w fachowych publikacjach bywa mylo-
ny z Julianem Bartoszewiczem. Tymczasem 
w zbiorach wrocławskiego Ossolineum prze-
chowywany jest list, napisany 12 czerwca 
1860 r. przez Wincentego Pola, adresowany 
do lwowskiego historyka Karola Szajnochy, 
w którym czytamy m.in.: „[...] odebrawszy 
list od Pani Eleonory Ziemięckiej żądającej 
po mnie, abym był w pewnej sprawie pośredni-
kiem, do której Cię zaprosić pragnę, przesyłam 
z P. Ziemięckiej listu wyjątek odnoszący się do 
tej rzeczy w całości i upraszam, abyś mi w li-
ście choć parę słów w odpowiedzi na niniejszy 
przesłać raczył [...]”. Dalej znajduje się prze-
pisany przez Pola fragment listu od Ziemięc-
kiej w owej tajemniczej sprawie: „Ośmielam 
się Szanownego Pana zrobić pośrednikiem 
w jednym ważnym interesie. Mój dobry przy-
jaciel, może znany Panu p. Dzwonkowski, 
który to niegdyś miał księgarnię w Norwegii, 
kupił u nas zakład litografi czny Pečka i bardzo 
szeroko rozwija swoje przedsięwzięcia. Teraz 
ukończył wizerunki królów polskich z tekstem 
J. Bartoszewicza, ale chciałby jeszcze dać dru-
gi tekst do mniejszej edycji tychże wizerunków 
i w tym celu prosił mię abym się od niego 

5

5 | Ludwik Piechaczek, 
dodatkowa karta tytułowa 
z herbami województw 
i ziem dawnej Polski 
do Wizerunków królów 
polskich..., 1861 r., 
chromolitografi a
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zgłosiła do P. Szajnochy. Pomyślałam zaraz, 
że Szanowny Pan nie odmówisz mi w tym 
swego pośrednictwa, gdyż mnie P. Szajnocha 
zupełnie jest nieznany. Idzie o skreślenie ca-
łych dziejów w sposobie biografi j (królów), 
średniej rozciągłości. Racz więc WP. Dobr[o-
dziej] pomówić o tym z naszym niewidomym, 
a tak wzniośle patrzącym historykiem i udaruj 
mię rychłą odpowiedzią. Warunki niech sam 
Pan Szajnocha oznaczy, lubo śmiem dodać, że 
p.  Adam Dzwonkowski zaczyna dopiero ten 
rozległy zawód” (Listy z ziemi naszej. Kore-
spondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, 
zebrał, opracował i wstępem opatrzył Zbi-
gniew Sudolski, Warszawa 2004, s. 363).

Czy jest to wystarczający dowód na to, 
by można było uznać Karola Szajnochę za 
autora napisanego na zamówienie Adama 
Dzwonkowskiego tekstu Życiorysy panują-
cych w Polsce? Odpowiedzi udzielonej Po-
lowi przez lwowskiego historyka, ani zwią-
zanego z nią listu od Pola do Ziemięckiej, 
niestety, nie znamy. Nie ma też, wśród zna-
nych dotychczas kryptonimów używanych 
przez Karola Szajnochę oznaczenia „WW” 
(czyżby inicjały imienia i nazwiska jego ojca, 
Wacława Wtlensky’ego?), umieszczonego 
na końcu tekstu. Co więcej, takiej hipotezie 
zdaje się zaprzeczać błędna data... bitwy pod 
Grunwaldem podana w życiorysie Władysła-
wa Jagiełły (s. 63): „22 Lipca 1410 r.” – taka 
sama, jak w opracowaniach zmarłego w 1835 
r. Jerzego Samuela Bandkie: Krótkie wyobra-
żenie dziejów Królestwa Polskiego”, t. 2, Wro-
cław 1810, ss. 15-16 oraz Dzieje Królestwa 
Polskiego, t. 2, Wrocław 1820, s. 29 (!). Ta-
kiego błędu Szajnocha by nie popełnił, na co 
dowód znajdziemy w jego powieści Jadwiga 
i Jagiełło: „dnia 15 lipca we wtorek [...] mia-
ły obydwie armie ogromne zetknąć się niespo-
dzianie w okolicy wsi Grunwaldu i Tannen-
berga” (t. 4, Lwów 1861, s. 274). Czym za-
tem wytłumaczyć tę horrendalną pomyłkę? 
Ingerencją w tekście Karola Szajnochy osób 
trzecich, na przykład jakiegoś niedouczo-
nego korektora?... Czy wreszcie, mimo tak 
wielu zastrzeżeń, można przyjąć, że bardzo 
już słabo widzący, ale wciąż jeszcze pracujący 
nad nowymi tekstami pisarz przystał na pro-
pozycję Dzwonkowskiego, a po napisaniu 
Życiorysów z jakichś bliżej nam nieznanych 
powodów (cenzura?) podpisał je kryptoni-
mem „WW”? Jest to mało prawdopodobne, 
ale nie niemożliwe.

Wróćmy więc do albumów. Na ogół po 
ukazaniu się kompletnego wydawnictwa 
(choć niekiedy także jeszcze przed jego za-
kończeniem) informowano czytelników 
o  możliwości oprawienia zebranych w  pre-
numeracie zeszytów albo kupienia komple-
tu już oprawionego. Oprawy takie można 
było zamówić zarówno u wydawcy, jaki 
i  u  współpracujących z nim introligatorów. 

6 | 7 | Adolf Kantor, 
oprawa artystyczna albumu 
Wizerunki królów polskich 
wydane nakładem Zakładu 
Artystyczno-Litografi cznego 
A. Dzwonkowskiego 
i Spółki wraz z tekstem 
(Karola Szajnochy?) 
Życiorysy panujących 
w Polsce od Mieczysława 
Igo do Stanisława Augusta, 
Warszawa 1861 – lico 
przedniej okładki (6) 
i jego fragment ze 
znakiem fi rmowym zakładu 
introligatorskiego (7)

6
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Oprawę albumu z Wizerunkami królów, bę-
dącą dziełem „Adolfa Kantora, fabrykanta 
wyrobów introligatorskich i galanteryjnych, 
w Warszawie przy ulicy Elektoralnej Nro 
755 zamieszkałego”, oglądali w kwietniu 
1860 r. redaktorzy „Kuriera Warszawskiego” 
i  byli nią zachwyceni („Kurier Warszawski”, 
nr 120 z 7 maja 1860 r., s. 663). Nieco wię-
cej o oprawach obu albumów wiemy z opisu 
Waldemara Łysiaka: „Gdy w roku 1860 wy-
dano imponujący foliał «Wizerunki królów 
polskich» z biogramami pióra J. Bartosze-
wicza i litografiami portretowymi W. Wal-
kiewicza oraz H.  Aschenbrennera według 
rysunków A.  Lessera – oprawy quasi-«wy-
dawnicze» («introligatorskie multiplikowa-
ne») tej luksusowej edycji powierzono dwóm 
introligatorom: Kantorowi i P. Laskauerowi. 
Oprawili ów monumentalny album (tudzież 
jego mniejszą formatowo wersję z 1861 roku) 
w  «skóry» i  «półskórki», używając czasami 
takich samych plakietowych tłoków (dla tej 
edycji specjalnie «wyrychtowanych»), lecz 
o ile Laskauer dawał różne kolory skóry i płót-
na – Kantor pozostał wierny kolorowi czerwo-
nemu” (W. Łysiak, op. cit., s. 113).

Szczególną formą popularyzacji obu opi-
sanych wydawnictw (Pecqa i Dzwonkow-
skiego) była ich zminiaturyzowana wersja, 
wykonana w postaci... biletów wizytowych 
(carte de visit) z fotograficznie odwzorowa-
nymi wizerunkami królów. Rzecz mniej po-
ważna, dziś mówilibyśmy o takich wyrobach: 
„zwykłe gadżety”, ale w tamtych czasach...

Moda na takie fotografie przyszła nagle, 
prosto z Paryża. „Zwyczaj biletów portreto-
wych, to jest wizerunków fotografowanych na 
kartach wizytowych taką zyskał dziś wziętość, 
że lękać się trzeba czy nie wyruguje wszelkie 
innego rodzaju portretowania – alarmował 
czytelników autor felietonu zamieszczone-
go w jednym z wrześniowych wydań 1861 r. 
„Kuriera Warszawskiego”. – Zwykli malarze 
portretowi coraz bardziej zniżają cenę prac 
swoich, a jednak nie mają roboty. Wielu z nich 
przeszło na fotografów. Kilku znanych lito-
grafów porzuciło także swój zawód artystycz-
ny dla zyskowniejszej sztuki fotografowania, 
a  nawet wielkie paryskie zakłady litograficz-
ne i miedziorytnicze postrzegają od pewnego 
czasu coraz większy ubytek zamówień. Dla 
tego P[anowie] Lemercier i Chardon w Pa-
ryżu założyli u siebie, obok presorów litogra-
fii, także warsztaty fotograficzne najzupełniej 

urządzone. Zdaje się nawet, że wkrótce każden 
litograf lub miedziorytnik, zamiast szukać za-
robku w swoim zawodzie, największe korzyści 
odnosić będzie z zakładu u siebie fotograficzne-
go. W Paryżu podobno P[an André Adolphe 
Eugène] Disderi był pierwszy, który powziął 
myśl sporządzać małe fotografie na kartach 
wizytowych, gdzie można być przedstawionym 
stojący, siedzący, z kapeluszem na głowie lub 
czapką w ręku. Godniejszem jeszcze uwagi jest 
to, że fotografi mają większy zysk nie z tych, 
którzy do ich pracowni przybywają, lecz z tych, 
których sami wyszukają, a nawet za nagrodę 
pieniężną nakłaniają służyć za model” („Ku-
rier Warszawski”, nr 213 z 7 września 1861 r., 
ss. 1078-1079). Jak grzyby po deszczu, za-
częły pojawiać się w handlu albumy zawie-
rające kolekcje fotografii naklejonych na 
tekturkach w modnym formacie cart de visit 
(ok. 10,5 x 6,5 cm) z portretami przedstawi-
cieli „różnych ras i typów ludzkich”, mniej lub 
bardziej „znanych i lubianych osobistości” oraz 
postaci historycznych „zdjętych, sposobem fo-
tografii, z dawnych wizerunków”.

Wykonanie z albumów Pecqa i Dzwon-
kowskiego miniaturowych kompletów, skła-
dających się z biletów wizytowych z portre-
tami królów polskich według Lessera – to 
pomysł Józefa (Giuseppe) Achillesa Bonol-
diego (1821-1871), z pochodzenia Włocha. 
Ten osiadły od 1841 r. w Wilnie i, poprzez 
związek małżeński z Polką oraz liczne kon-
takty z mieszkającymi tam Polakami, cał-
kowicie spolonizowany fotograf, nauczyciel 
śpiewu i języków obcych, literat, był też śpie-
wakiem-amatorem, przyjacielem Stanisława 
Moniuszki i pierwszym wykonawcą partii 
Jontka w „Halce”, dedykowanej mu przez 
kompozytora. Lakoniczną informację o al-
bumiku, w korespondencji z Wilna, podał 
nieoceniony „Kurier Warszawski”: „W tych 
dniach oglądaliśmy w Zakładzie Artystyczno-  
-Fotograficznym, niedawno przez P[ana] 
Bonoldiego w Wilnie otworzonym, prześlicz-
nej roboty kollekcję Królów Polskich w całym 
komplecie, odbitych w kształcie biletów wi-
zytowych, z drukowanym na stronie odwrot-
nej każdego portreciku treściowym textem, w 
futeraliku, na którym tytuł i firma zakładu 
obwiedzione są miniaturowym zbiorem her-
bów województw i ziem dawnej Polski. Pięk-
ny ten i zarazem nauczający dzieci sposobem 
bawiącym historji swego kraju zbiorek kosztuje 
tylko złp. 40” („Kurier Warszawski”, nr 61 
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z 15 marca 1862 r., s. 352). Jak się wydaje, 
do naszych czasów albumiki te, niestety, nie 
dotrwały, a jeśli nawet, to nie zostały dotąd 
rozpoznane. Nie wiemy nawet, czy wileńskie 
wydanie Wizerunków było samodzielną ini-
cjatywą Bonoldiego, czy może jego działa-
niem za zgodą Adama Dzwonkowskiego.

Niewiele wiemy też na temat dalszych 
losów wileńskiego fotografa i wydawcy 
owych odnalezionych w gazetowym ogło-
szeniu dziewiętnastowiecznych wizytówek-
-fotografi i. Ale wiadomo, że jednym z prze-
jawów propolskiego nastawienia Achillesa 
Bonoldiego był jego udział w powstaniu 
styczniowym. Aresztowany i skazany przez 
władze carskie na karę śmierci, ratował się 
ucieczką do Paryża. A kiedy przebywał już 
w środowisku przychylnej mu polskiej emi-
gracji, wielokrotnie zabierał głos w Sprawie 
Polskiej. Bronił godności Polaków, odno-
sił się do niedawnych wydarzeń powstania 
styczniowego, mówiąc m.in. o najlepiej mu 
znanych Polakach na Litwie: „Nic nie mo-
gło pozbawić ich patriotyzmu; wszędzie, we 
wszystkich stronach miejscowi przyjmują po-
wstańców, oferują im przy wjeździe do wsi 
lub miasteczka chleb i sól, które wśród ludów 
słowiańskich są świętym symbolem brater-
stwa; często sami opuszczają dom, rodziców 
i dzieci, aby dołączyć do powstańczych zgru-
powań” ([Achilles Bonoldi], De l’inutilité 
d’un Congrès dans la Question Polonaise, 
Paris 1863, ss. 5-6). Po raz ostatni stanął do 
walki w 1871 r., w roku Komuny Paryskiej. 
I, jako komunard, zginął.

Jak pisała przed kilku laty Anna Gro-
chala: „W okresie porozbiorowym, w sytuacji 
utraty państwowości polskiej, ogromnego zna-
czenia nabrała edukacja historyczna narodu, 
a przede wszystkim młodzieży. Opracowywane 
wówczas książki w prosty i przystępny sposób 
opowiadały dzieje dawnej Rzeczypospolitej. 
Wiele z nich było ilustrowanych wizerunkami 
władców, jak na przykład Izabeli Czartory-
skiej «Pielgrzym w Dobromilu, czyli nauki 
wiejskie z 40 obrazkami królów polskich wy-
obrażającymi» (Warszawa 1818 i 1819) czy 
«Historia polska treściwie zebrana do użytku 
młodzieży. Ozdobiona 40 wizerunkami panu-
jących w Polsce od Mieczysława I do Stanisła-
wa Augusta» (Warszawa 1862). Wydawane 
były również liczne poczty władców polskich w 
małych formatach. Celom edukacyjnym słu-
żyły także karty z ich przedstawieniami i gry 

planszowe” (Poczty władców polskich. Trady-
cja państwowości, katalog wystawy zorgani-
zowanej przez Muzeum Narodowe w War-
szawie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 
czerwiec-wrzesień 2005, Warszawa 2005, 
s. 16).

Inicjatywa wydania przez Bonoldiego 
miniaturowych fotografi i z portretami pol-
skich królów w formacie carte de visit bardzo 
dobrze wpisuje się w te działania, będąc ich 
interesującym uzupełnieniem.

Wojciech Przybyszewski

Pani Annie Grochali, Kuratorowi Gabinetu Grafi ki 
i  Rysunku Nowożytnego Polskiego Muzeum Narodo-
wego w  Warszawie, składam serdeczne podziękowanie 
za udzielone mi cenne uwagi do tekstu.

8 | Henryk Aschenbrenner, 
według rysunku Aleksandra 
Lessera, „Portret króla 
Kazimierza Wielkiego”, 
1860 r., litografi a do 
albumu Wizerunki królów 
polskich..., wydanego przez 
Adama Dzwonkowskiego 
i Spółkę

(ilustracje: 1, 2, 4 – Zakład 
Reprografii Biblioteki 
Narodowej; 3 – D. A. „Lamus” 
w Warszawie, 5-8 – fot. 
Wojciech Przybyszewski; 
pozostałe obiekty w zbiorach 
Biblioteki Narodowej)
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W 1870 r. z inicjatywy hrabiego 
Władysława Broel-Platera 

powołane zostało do życia 
Muzeum Narodowe Polskie 

w Rapperswilu w Szwajcarii. 
Znalazło ono pomieszczenie 

w wydzierżawionym przez Platera 
od władz miasta gotyckim 

zamku, pięknie położonym na 
wysokim cyplu wznoszącym się 

nad Jeziorem Zuryskim (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 11, 

2009, ss. 20-21). Początkowo 
skromna ekspozycja muzealna, 

dzięki licznym darom, depozytom 
i legatom, szybko się rozrastała. 

Wśród zwiedzających muzeum 
wielkie zainteresowanie budził 
liczący 272 sztuki zbiór gemm 

rżniętych w muszli, z reliefowymi 
przedstawieniami scen 

z historii Polski oraz portretami 
władców, wybitnych osobistości 

i uczestników powstań 
narodowych.

Kamee z pocztem 
polskich władców
Ewa Martyna, Anna Grochala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Fragment kamei z wizerunkiem Lecha I



Pragnieniem fundatora rapperswil-
skiego muzeum było stworzenie 
placówki nie tylko gromadzącej pa-
miątki historyczne i dzieła sztuki, 

ale również prowadzącej szeroką działalność 
oświatowo-dydaktyczną oraz zajmującej się 
agitacją i propagowaniem sprawy polskiej, 
zarówno wśród emigracji, jak i licznie odwie-
dzających Szwajcarię obcokrajowców. I chy-
ba mu się to udało, skoro w odniesieniu do 
jednego tylko zbioru już w 1891 r. Maria Ko-
nopnicka pisała z Zurychu w liście do swego 
stryja: „[…] ważny i piękny jest dział kamei, 
niezmiernie subtelnie rżniętych, a przedsta-
wiających główne momenty dziejów naszych”. 
We wspomnieniach z podróży odbytej do 
Szwajcarii w 1903 r. ks. dr Jakub Górka wie-
le miejsca poświęcił rapperswilskiej kolekcji, 
a przede wszystkim „kameom drogocennym 
w muszli wyrobionym”. Podziwiał nie tylko 
kunszt wykonania, duże wrażenie zrobiła na 
nim informacja, którą uzyskał od przewod-
nika po muzeum, że „[...] Anglicy za ¼ część 
ich chcieli zapłacić 300 000 franków”. Nawet 
dość krytycznie oceniający zbiory muzeum 
Stefan Żeromski pisał w 1911 r. w „Nowej 
Gazecie”: „Cudzoziemiec może tam zobaczyć 
dwie właściwie rzeczy większej wartości: Ru-
bensa – portret Władysława IV, kameje rzeź-
bione w onyksie [sic!], wyobrażające historyę 
Polski”.

Tę niewątpliwie unikatową i ze wszech 
miar interesującą kolekcję muzeum rapper-
swilskie zawdzięczało Henryce z hr. Dziedu-
szyckich Capelli, „wspaniałomyślnej Polce”, 
jak nazywał ją Władysław Plater. Niewiele 
mamy informacji o jej życiu. Urodziła się 
w  1832 r. jako najstarsze dziecko Henryka 
hr. Dzieduszyckiego, ziemianina i przemy-
słowca, i Teodozji z Mielżyńskich. Henryk 
Dzieduszycki był jednym z twórców przemy-
słu cukrowniczego w Polsce. Niestety, zbyt 
lekkomyślne decyzje inwestycyjne doprowa-
dziły go na skraj bankructwa. Zmarł na udar 
mózgu w 1845 r. Henryka miała wówczas 
13 lat. Jej matka znalazła się w dość trudnym 
położeniu materialnym. Prawdopodobnie 
wkrótce po śmierci męża podjęła decyzję 
o wyjeździe z kraju wraz z czwórką dzieci  

i osiedleniu się we Włoszech. Henryka pozna-
ła swojego przyszłego męża Maurycego Ca-
pellego we Florencji, być może dzięki wspól-
nym znajomym ze środowiska polonijnego, 
z którym utrzymywał on kontakty. Z Polską 
łączyły go więzy szczególne. Jego ojciec – Lu-
dwik Capelli – przez blisko 30 lat (do 1838 r.) 
był profesorem prawa na Uniwersytecie Wi-
leńskim. Bardzo możliwe, że Maurycy nie tyl-
ko spędził w naszym kraju dzieciństwo i wcze-
sną młodość, ale również urodził się w Polsce 
(w 1823 r.). Jego ślub z  Henryką odbył się 
w 1858 r. we Florencji. Razem z młodymi za-
mieszkała Teodozja Dzieduszycka. Maurycy 
był człowiekiem zamożnym, ale nieutytuło-
wanym i  chyba jego żonie ten brak tytułów 
doskwierał, skoro zawsze na końcu lub po-
czątku nazwiska Capelli dodawała swe nazwi-
sko rodowe wraz z tytułem.

Trudno stwierdzić, kto podsunął Hen-
ryce pomysł stworzenia niezwykłego zbio-
ru gemm, ilustrującego historię Polski. Na 
pewno kierowały nią zarówno pobudki pa-
triotyczne, jak i snobizm. Wśród włoskiej 
arystokracji kolekcjonowanie gemm cieszyło 
się wielkim zainteresowaniem, a posiadanie 
własnej zasobnej gliptoteki, szczególnie gdy 
można się było pochwalić jej odległym ro-
dowodem, było w dobrym tonie i znacznie 
podnosiło splendor domu.

Pierwszą część gemm Henryka Capelli 
zamówiła na początku lat sześćdziesiątych 
XIX w., być może w 1860 r. Obejmowa-
ła ona obrazy z dziejów polskich według 
ilustracji do Śpiewów historycznych Juliana 
Ursyna Niemcewicza (I wydanie ukazało 
się w  1816  r.), niezwykle popularnego cy-
klu utworów poetyckich, traktowanego jak 
podstawowy podręcznik historii Polski. 
Do  wykorzystania Śpiewów historycznych 
jako wzornika namówił panie Dzieduszyckie 
mieszkający od 1860 r. we Florencji poeta 
Teofil Lenartowicz. Wychowanym w duchu 
romantycznego patriotyzmu Henryce i jej 
matce bardzo się ten pomysł spodobał. Relie-
fowe przedstawienia zostały wyryte na pro-
stokątnych płytkach z muszli o wymiarach 
7 x 8 cm i ponumerowane (od 1 do 40) oraz 
starannie opisane w języku polskim.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Następne zlecenie dotyczyło grupy gemm 
z portretowymi wizerunkami władców pol-
skich. W ciągu kilku lat powstały 52 podo-
bizny na płytkach o wymiarach 4 x 5 cm. 
Podobnie jak poprzednie, gemmy te zostały 
również opisane przez matkę Henryki Ca-
pelli i ponumerowane z zachowaniem nume-
racji ciągłej (od 41 do 93). Opisy, tym razem 
w języku francuskim, zawierały imię władcy 
z przydomkiem oraz datę jego panowania. 
Karteczki z powyższymi informacjami na-
klejone zostały na odwrociach kamei. Nieste-
ty, większość z nich uległa zniszczeniu, zosta-
ła odklejona lub zdarta. Do naszych czasów 
nie dotrwała również gemma z wizerunkiem 
Zygmunta Starego.

Prawie każdego roku Henryka Capelli 
składała kolejne zamówienia. W ciągu bli-
sko 18 lat powstała pokaźna gliptoteka, za-
wierająca: wydarzenia z historii Polski na 
podstawie obrazów artystów polskich (40 
sztuk), podobizny władców polskich (52), 
podobizny żon królów z dynastii Jagiello-
nów i księżniczek z tego rodu (11), wize-
runki hetmanów (35), portrety powstańców 
listopadowych (96) i uczestników powstania 
styczniowego (31) oraz wybitnych postaci 
z XVIII i XIX w. (7).

Sprawą dyskusyjną jest autorstwo kamei. 
Według zachowanych przekazów twórcą 
był nieznany z imienia Bianchini z Neapolu, 
jednak w spisie kilkudziesięciu działających 
tam w drugiej połowie XIX w. gliptyków 
nie figuruje jego nazwisko. Jest bardzo praw-
dopodobne, że był on tylko pośrednikiem 
handlowym, który zlecił wykonanie kamei 
nieznanemu gliptykowi, przypuszczalnie 
z  Torre del Greco, największego we Wło-
szech ośrodka wytwórczości gemm.

W 1878 r. zmarła w wieku 71 lat Teodozja 
Dzieduszycka. W następnym roku jej córka 
Henryka przekazała całą kolekcję gemm Mu-
zeum Narodowemu Polskiemu w Rapperswi-
lu. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
zgodnie z wolą założyciela muzeum rapper-
swilskiego, zbiory przywieziono w 1927 r. do 
Warszawy i złożono tymczasowo w Towa-
rzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 
a następnie, w 1929 r., przeniesiono do Mu-
zeum Narodowego w Warszawie.

Na wyrzeźbiony w muszli poczet złożyły 
się wizerunki władców legendarnych i histo-
rycznych (obecnie w zbiorze jest 51 kamei, 
brak portretu Zygmunta I Starego). Przed-
stawieni zostali: Lech I, Krak I, Lech II – syn 
Kraka, Wanda – córka Kraka, Przemysław 
bądź Leszek I, Leszczek (Leszek I), Leszek II, 
Leszek III, Popiel I (Stary), Popiel II (Młod-
szy), Piast, Leszek IV, Ziemomysł, Mieszko I, 
Bolesław I Chrobry, Mieszko II, Kazimierz I 
Odnowiciel, Bolesław II Śmiały, Władysław 
I Herman, Bolesław III Krzywousty, Włady-
sław II, Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko 
III Stary, Kazimierz II Sprawiedliwy, Leszek 
Biały, Bolesław V Wstydliwy, Leszek Czarny, 
Henryk IV Probus, Przemysław II, Wacław 
II Czeski, Władysław Łokietek, Kazimierz 
Wielki, Ludwik Węgierski, Jadwiga, Włady-
sław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, Ka-
zimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Alek-
sander Jagiellończyk, Zygmunt II August, 
Henryk III Walezy, Stefan Batory, Zygmunt 
III Waza, Władysław IV Waza, Jan Kazi-
mierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan 
III Sobieski, August II Mocny, Stanisław 
Leszczyński, August III, Stanisław August 
Poniatowski.

Poczty królów i książąt polskich powsta-
wały począwszy od średniowiecza przez 
całe czasy nowożytne. Nadawano im for-
mę literacką, przybierały postać ilustracji 
w książkach, serii portretów malowanych na 
ścianach i na płótnie, rzeźbionych w kamie-
niu i  bitych w metalu. Tradycja tworzenia 
serii wizerunków słynnych postaci wywo-
dzi się z  antyku. W Polsce opisowe poczty 
władców pojawiły się na początku XV w., 
a w następnym stuleciu zaczęto tworzyć serie 
wizerunków obejmujące władców od legen-
darnego Lecha po współcześnie panującego 
monarchę. Występowały one w dwóch za-
sadniczych odmianach: jako cykl ilustrują-
cy kronikę i cykl wizerunków uzupełniony 

1 | Oryginalna karteczka 
z napisem naklejona 
na odwrocie kamei 
z wizerunkiem Bolesława 
Śmiałego

1
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2 | Kamee z pocztem 
książąt i królów polskich  
(51 sztuk)



zwięzłym tekstem historycznym, często 
wierszowanym (tzw. icones lub imagines, zna-
ne w Europie już od XV w.).

W XVI w. drukarnie krakowskie, w któ-
rych wydawano kroniki polskie, posługiwały 
się kilkoma seriami drzeworytniczych wize-
runków władców polskich. Wśród nich dwa 
cykle, jednolite pod względem stylistycznym 
i ikonografi cznym, wpłynęły w większym lub 
mniejszym stopniu zarówno na dobór posta-
ci, jak i na formę plastyczną pocztów powsta-
jących w następnych latach. Pierwsze były 
ilustracje do Kroniki Miechowity, wydanej 
u Hieronima Wietora w 1519 r. (i ponownie 
w 1521 r.) wraz z dziełem Justusa Deciusa 
De  vetustatibus Polonorum. Następna seria 
− to drzeworyty w Kronice Marcina i Joachi-
ma Bielskich, która ukazała się w 1597 r. u Ja-
kuba Siebeneychera.

Wielki wpływ na ukształtowanie się iko-
nografi i pocztów władców polskich miały 
dwa dzieła Tomasza Tretera (1547-1610): 
powstały w 1588 r. miedzioryt Reges Poloniae 
– tzw. Orzeł Tretera i wydane w 1591 r. Re-
gum Poloniae Icones – zbiór 44 wizerunków 
władców polskich od Lecha I do Zygmunta 
III Wazy. Treter był literatem, historykiem, 
poetą, teologiem, sekretarzem kardynała 

Stanisława Hozjusza, z którym przebywał 
w Rzymie, gdzie nauczył się rytownictwa 
u  włoskiego artysty Giovanniego Battisty 
Cavalieriego. W latach 1584-1586 przeby-
wał w Polsce i wtedy, jak się przypuszcza, 
zbierał materiał do portretów królów i ksią-
żąt polskich. Opracowując swój poczet, się-
gał do różnych źródeł. Jako pierwowzorami 
posłużył się głównie drzeworytami z Kroniki 
Miechowity (władcy bajeczni i wczesnopia-
stowscy), nagrobkami (nieistniejącym już 
Bolesława Chrobrego w katedrze poznań-
skiej, Kazimierza Wielkiego, Kazimierza 
Jagiellończyka i Jana Olbrachta z katedry 
na Wawelu), pieczęciami (Bolesława Wsty-
dliwego, Leszka Czarnego, Przemysława II 
i Ludwika Węgierskiego), rzeźbami (Włady-
sław Łokietek z posągu z Wiślicy), obrazami 
( Jadwiga według wizerunku z nieistniejące-
go już ołtarza w kaplicy Jagiełły na Wawelu, 
Stefan Batory z portretu Marcina Kobera), 
malowidłami ściennymi (Władysław Jagiełło 
z kaplicy na zamku w Lublinie) i współcze-
snymi rycinami (Henryk Walezy i Zygmunt 
III).

Poczet Tretera jeszcze za życia jego au-
tora został skopiowany i wydany, stając się 
podstawą wielu cykli powstających w ciągu 

3 4

3 | Kamea z wizerunkiem 
Lecha I

4 | Lech I, miedzioryt 
z  Principum et Regum 
Polonorum Imagines 
Arnolda Myliusa z 1594 r.
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XVII i XVIII w. Tym pierwszym powtó-
rzeniem, najważniejszym dla recepcji icones, 
było Principum et Regum Polonorum Imagi-
nes ad Vivum Expressae. Quibus adjecte sunt 
breves singulorum historie et res praeclare ge-
stae, ut lectori et oculos & animum simul his 
quasi speculo humane vite inspeciendo pascere 
liceat Arnolda Myliusa, wydane przez Got-
tfrieda von Kempen w Kolonii w 1594  r. 
Mylius, sekretarz kardynała Jerzego Radzi-
wiłła, zamieścił w swym opracowaniu 43 
ilustracje. Są to miedzioryty o wymiarach 
około 11,8  x  8,2 cm, ukazujące władców 
polskich przeważnie w lustrzanym odbiciu 
w stosunku do swych pierwowzorów, czyli 
Treterowskich Regum Poloniae Icones. Czyny 
kolejnych panujących zostały opisane w to-
warzyszących wizerunkom tekstach.

Właśnie ilustracje z wydawnictwa Arnol-
da Myliusa posłużyły za wzór dla gliptyka do 
wykonania wizerunków władców od Lecha I 
do Stefana Batorego. Zestawienie kamei 
z  pierwowzorami pokazuje, że miedzioryty 
te zostały skopiowane dość dokładnie.

Kamee z portretami królów od Zygmunta 
III Wazy do Stanisława Augusta Poniatow-
skiego powstały przede wszystkim na podsta-
wie rycin z epoki, w tym wypadku gliptyk po-
mijał szczegóły z rozbudowanych grafi cznych 
kompozycji. Jeśli było zbyt wiele elementów, 
zwłaszcza bogate tło, usuwał je lub nieco 
upraszczał, skupiając się na samej postaci.

Pierwowzorem dla kamei z portretem 
Zygmunta III Wazy był miedzioryt (28,5 x 
20,7 cm) Abrahama Hogenberga (czynny 
1608-1659) z ok. 1620 r., przedstawiający 
króla w półpostaci, stojącego przy stole, na 
którym znajdują się korona królewska i kru-
cyfi ks. Gliptyk pominął widniejący na ryci-
nie w lewym górnym rogu herb królewski 
pod koroną, obwiedziony łańcuchem z orde-
rem Złotego Runa, oraz obramienie z herba-
mi ziem Rzeczypospolitej. Podobnie postą-
pił w wypadku wizerunków Władysława IV 
i Jana Kazimierza, zrealizowanych na podsta-
wie miedziorytów (odpowiednio o wymia-
rach 26,2 x 16,9 cm i 25,3 x 17,2 cm) niezna-
nych artystów, wydanych przez Pietera van 
der Aa w Lejdzie (ok. 1710?). Skupił się na 
dokładnym oddaniu wizerunków władców 
wraz z towarzyszącymi im atrybutami, rezy-
gnując ze scen bitewnych w tle.

W wypadku wizerunku Michała Kory-
buta Wiśniowieckiego najprawdopodobniej 

sięgnięto do wzoru dziewiętnastowieczne-
go – litografi i tonowanej, wykonanej według 
rysunku Aleksandra Lessera (1814-1884). 
Wśród powstałych w ciągu trzech wie-
ków pocztów królów i książąt polskich se-
ria stworzona przez tego artystę stanowiła 
kolejny, obok propozycji Tretera i Marcella 

5 | Kamea z wizerunkiem 
Zygmunta III Wazy

6 | Portret Zygmunta III 
Wazy, ok. 1620 r.; rytował 
Abraham Hogenberg, 
miedzioryt 
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Bacciarellego (poczet w Pokoju Marmuro-
wym w Zamku Królewskim w Warszawie, 
namalowany w latach 1768-1771 na zlecenie 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), 
etap w podejściu do tego tematu. Stworzony 
przez niego poczet opublikowany został dwu-
krotnie w postaci albumów: w latach 1857-
-1860 w formacie dużym jako Królowie pol-
scy, wizerunki zebrane i rysowane przez Ale-
xandra Lessera, objaśnione tekstem historycz-
nym przez Juliana Bartoszewicza (44 litogra-
fi e wykonali Władysław Walkiewicz i Henryk 
Aschenbrenner w zakładzie litografi cznym 
Adolfa Pecqa w Warszawie) oraz w 1861 r. w 
formacie zmniejszonym pt. Życiorysy panują-
cych w Polsce od Mieczysława Igo do Stanisła-
wa Augusta (40 litografi i Henryka Aschen-
brennera, wykonanych w zakładzie litogra-
fi cznym Adama Dzwonkowskiego) (zob. 
artykuł na ss. 8-17). W opracowaniu pocz-
tu Lesser posiłkował się odrysami z pieczęci, 
monet, rycin, obrazów, szkicami nagrobków 
i innych zabytków, dążąc przede wszystkim 
do oddania realiów kostiumologicznych, co 
było zgodne z jego zainteresowaniami „sta-
rożytniczo”-historycznymi. W Wykazie me-
tryałów użytych do wizerunków KRÓLÓW 
POLSKICH opublikowanym 29 listopada 

1859 r., dołączonym do wydanego pocztu, 
podano, że malarz wykorzystał jako wzór 
do stworzenia wizerunku Michała Korybu-
ta: „Mały portret olejny, w pałacu Ordynatów 
hr.  Zamojskich znajdujący się, i sztych przez 
Bensheimer’a w Gdańsku 1671 r.”.

Kolejni władcy na kameach również zo-
stali „wydobyci” z ozdobnych obramień, któ-
re okalały ich wizerunki na grafi cznych pier-
wowzorach. Popiersie króla Jana III Sobie-
skiego w ozdobnej zbroi płytowej, ze wstęgą 
orderową, w delii spiętej zaponą z klejnotów 
zostało  przypuszczalnie skopiowane z mie-
dziorytu (30,1 x 21,5 cm) Johanna Hainzel-
mana (1641-1693) z 1684 r. (ale być może 
posłużono się jego powtórzeniem – stalory-
tem Jamesa Hopwooda Młodszego według 
rysunku Franciszka Smuglewicza z trzeciego 
tomu La Pologne Leonarda Chodźki, Paris 
1839-1842).

Jeszcze dalej idący zabieg „wyabstraho-
wania” wizerunku z alegorycznej obudowy 
został zastosowany w kamei z Augustem II. 
Mezzotinta (54,2 x 39 cm) Nicolaasa Ver-
kolje (1673 lub 1675-1746) według obra-
zu Ottmara Elligera II (1666-1735) z 1706 
r. ukazuje bowiem popiersie władcy oto-
czone atrybutami podkreślającymi jego siłę 

7 | Kamea z wizerunkiem 
Augusta II

8 | Portret Augusta II, 
po 1706 r.; rytował 
Nicolaas Verkolje według 
obrazu Ottmara Elligera II, 
mezzotinta 

7 8

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2011           26



i  zalety (lwia skóra, trąbka, wieniec lauro-
wy, gałązki palmowe, maczuga Herkulesa, 
wąż połykający własny ogon) oraz scenę bi-
twy pod Kaliszem, rozegranej 29 paździer-
nika 1706 r.

Z innym rozwiązaniem kompozycyjnym 
zetknął się gliptyk przy wizerunku króla Sta-
nisława Leszczyńskiego, powstałym według 
ryciny (50,6 x 32,5 cm) Nicolasa IV de Lar-
messina (1684-1755) według Jeana-Bapti-
ste’a Van Loo (1684-1745) z około 1734 r. 
Król ukazany został w całej postaci, stojący 
na podeście schodów przy balustradzie, na 
której leży szyszak. Tym razem autor kamei 
skopiował cały okazały portret, pomijając 
tylko zachmurzone niebo w tle.

W portrecie Augusta III twórca gem-
my postąpił tak samo jak przy opracowa-
niu wizerunku Augusta II. Wydobył z pier-
wowzoru – miedziorytu (29,2 x 17,5 cm) 
C.H.  Müllera według rysunku J. M. Dieh-
la z około 1743 r. – tylko popiersie władcy, 
rezygnując z bogatej barokowej ramy i ak-
cesoriów leżących na postumencie pod ob-
razem.

Wykonawca (lub wykonawcy) kamei, ko-
rzystając z różnych wzorów portretowych, 
wiernie oddawał kompozycję i szczegóły ry-
cin, a w wypadku grafiki o wysokim poziomie 
artystycznym niejednokrotnie udało mu się 
przekazać jej piękno. Dobrym przykładem 
jest tu wizerunek Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, wykonany na podstawie znako-
mitego miedziorytu (46 x 44 cm) Ignaza Se-
bastiana Klaubera (1753-1817) z 1798 r. we-
dług portretu olejnego namalowanego przez 
Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842) w Pe-
tersburgu w 1797 r., już po abdykacji króla. 
Majestat postaci Stanisława Augusta, pod-
kreślony przez artystkę dzięki odpowiednie-
mu upozowaniu modela, nie został zagubio-
ny w małej formie gemmy.

Henryka Capelli mogła skorzystać z licz-
nych wydanych w XIX w. serii z wizerunka-
mi książąt i królów polskich. Wybrała Prin-
cipum et Regum Polonorum Imagines Myliu-
sa z 1594 r., jeden z najstarszych zbiorów por-
tretowych, zakładając, jak należy sądzić, że 
będzie najbardziej godnym zaufania przeka-
zem ikonograficznym. Dlatego w zbiorze ka-
mei znaleźli się władcy legendarni, odrzuce-
ni przez oświeceniową historiografię i prze-
ważnie pomijani w pocztach tworzonych 
przez artystów dziewiętnastowiecznych. 

Dla  portretów monarchów po Stefanie Ba-
torym zleceniodawczyni dała jako wzory ry-
ciny przeważnie z epoki. Poprzez taki dobór 
pierwowzorów jeszcze bardziej została pod-
kreślona „starożytność” polskiej daktylioteki.

Ewa Martyna
Anna Grochala

9 | Kamea 
z wizerunkiem 
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego

10 | Portret 
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, 1798 
r.; rytował Ignaz 
Sebastian Klauber 
według portretu 
Elisabeth Vigée- 
-Lebrun, miedzioryt 

(wszystkie obiekty 
w zbiorach Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie;  
– zdjęcia: 1-3, 5, 7, 9  
– Stanisław Stefan 
Mieleszkiewicz; 4, 6, 8,10 
– Archiwum Fotograficzne 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie) 
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niektóre z nich uściślić i rozwinąć, 
a na inne spojrzeć krytycznie. Dzięki 
przeprowadzeniu kwerendy w zaso-
bach Archiwum Państwowego w Kra-
kowie (dokumenty o sygnaturach: 
APK IPH 184 oraz APK RH 249) 
udało się bowiem w miarę dokładnie 
odtworzyć dziewiętnastowieczne losy 
wytwórni, której historia opierała się 
dotychczas bardziej na domysłach, niż 
na udokumentowanych faktach.

Dębniki − to część Krakowa 
położona na prawym brzegu Wi-
sły, dokładnie naprzeciw Wawelu. 
W  XIX  w. znajdowały się poza gra-
nicami administracyjnymi miasta, na 
przełomie wieków wciąż miały wiejski 
charakter. Do Krakowa zostały przy-
łączone w 1910 r., podczas wielkiej re-
formy przeprowadzonej przez prezy-
denta Juliusza Leo. W tym kontekście 
zrozumiałe stają się określenia „Dęb-
niki pod Krakowem” lub „Dębniki 
przy Krakowie”, stosowane w sygnatu-
rach i drukach reklamowych działają-
cych tu firm.

Od momentu włączenia do Cesar-
stwa Austriackiego w 1846 r. Kraków 
przeżywał okres upadku i zastoju. Zo-
stał poddany polityce germanizacyj-
nej i nowym uwarunkowaniom cel-
no-ekonomicznym, był miastem nad-
granicznym, położonym na rubieżach 
monarchii, które decyzją cesarza Fran-
ciszka Józefa I z 1850 r. zostało zamie-
nione w twierdzę. Co gorsza, właśnie 
w 1850 r. wybuchł pożar, który stra-
wił znaczne połacie Krakowa i wiele 
cennych zabytków. Miasto mozolnie 

dźwigało się z upadku, powoli wzra-
stał ruch budowlany, a  w  ościennych 
gminach zaczęły powstawać cegielnie 
i fabryki materiałów budowlanych, 
wśród nich wytwórnie kafli. Także 
na Dębnikach po połowie XIX  w. 
została założona wytwórnia kafli, 
należąca do Hermana Bethke’go, 
a  w  następnych dziesięcioleciach po-
wstały kolejne firmy kaflarskie: około  

Kilka faktów z historii 
fabryki fajansów 
na Dębnikach w Krakowie

Z warsztatu historyka sztuki

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

Wśród ceramiki wyko-
nywanej seryjnie do 
wyrobów najbardziej 
cenionych w Polsce 

należą fajanse z wytwórni „J. Niedź-
wiecki i Ska” na Dębnikach w Kra-
kowie. Na początku XX w. z wytwór-
nią tą współpracowało kilku znanych 
artystów, a jej właściciele należeli do 
elity ówczesnego Krakowa i wspierali 
ruchy zmierzające do odrodzenia pol-
skiego przemysłu artystycznego i rze-
miosła. Obiekty z Dębnik znajdują 
się w muzealnych kolekcjach i rękach 
prywatnych, wciąż także można je 
spotkać w krakowskich domach.

Monografię wytwórni przed po-
nad trzydziestu laty opracowała Bo-
lesława Kołodziejowa, która nie tyl-
ko zebrała materiał porównawczy 
i  przedstawiła produkcję Dębnik 
na szerszym tle, lecz także powiąza-
ła konkretne obiekty z nazwiskami 
projektantów czy autorów dekoracji 
oraz dokonała przeglądu dostępnych 
wówczas archiwaliów (B. Kołodzie-
jowa, Fabryka fajansów „J. Niedźwiec-
ki i Ska” w Dębnikach pod Krakowem 
(1900-1910), „Rocznik Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku”, 1973). 
Co więcej, miała okazję spotkać się 
z  potomkami osób związanych z wy-
twórnią: córkami Adama Kirchmay-
era, dziećmi Tadeusza Sławińskiego, 
synem Konstantego Laszczki. Usta-
lenia Bolesławy Kołodziejowej są 
powtarzane w literaturze fachowej 
i  popularnej. Wiele z nich jest wciąż 
aktualnych, nadszedł jednak czas, by 
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1870 r. wytwórnia kafl i Adama Ży-
chonia, w 1888 r. „Pierwsza Krajowa 
Związkowa Fabryka Pieców Kafl o-
wych”, z końcem wieku kafl arnie Jaku-
ba Horowitza i Władysława Wojtygi. 

To właśnie z kafl arni Żychonia 
wywodzi się wytwórnia „J. Niedź-
wiecki i Ska”. Budowniczy Adam Ży-
choń założył swoją „fabrykę wyro-
bów glinianych” najpewniej oko-
ło 1870  r. Główny skład pieców ka-
fl owych z  wytwórni znajdował się 
w  składzie papieru, pracowni pieczą-
tek i biletów wizytowych prowadzo-
nym w Rynku Głównym w Krakowie 
przez Henryka Żychonia. Na pierw-
sze reklamy fabryki kafl i można na-
tknąć się w końcu 1874 r. w „Czasie”, 
powtarzane były one regularnie tak-

że w 1875  r. Fabryka dobrze się roz-
wijała i – jak to określono na łamach 
„Przeglądu Ceramicznego” – „wyro-
biła sobie dobrą markę w kołach od-
biorców”. To tę fabrykę miał kupić Jó-
zef Niedźwiecki. Podczas przepro-
wadzonej kwerendy archiwalnej nie 
udało się co prawda dotrzeć do do-
kumentów świadczących o sprzeda-
niu fi rmy Józefowi Niedźwieckiemu, 
natrafi ono jednak na informację, że 
1 października 1889  r. Józef Niedź-
wiecki (koncesjonowany budowni-
czy) i Józef Pokutyński (znany kra-
kowski architekt) zawiązali spółkę 
mającą na celu wyrób dachówek i ka-
fl i, która pod imieniem obu udzia-
łowców została wpisana do rejestru 

handlowego. Od  drugiej połowy 
1890 r. fi rma działała pod nazwą „Fa-
bryka pieców kafl owych w Dębnikach 
pod Krakowem Józefa Niedźwieckie-
go i Spółki”. W  1894 r. Pokutyński 
wystąpił ze spółki, przystąpili do niej 
natomiast Beata z Matejków Kirch-
mayerowa oraz jej szwagier, Adam 
Kirchmayer. Beata (1869-1926), cór-
ka Jana Matejki, w 1892 r. poślubi-
ła Wincentego Kirchmayera. Jego 
brat Adam (1864-1935) po studiach 
w  Wiedniu zajął się handlem, obej-
mując placówki w różnych krajach eu-
ropejskich, a po powrocie do Krakowa 
skupił się na działalności przemysło-
wej. Wspierał Towarzystwo „Polska 
Sztuka Stosowana”, został członkiem 
Towarzystwa Miłośników Historii 

i Zabytków Krakowa, w  przyszłości 
także darczyńcą krakowskiego Mu-
zeum Techniczno-Przemysłowego. 

Przedstawiony wyżej stan własno-
ściowy trwał do śmierci Józefa Niedź-
wieckiego w 1898 r. Jego udziały od-
kupiła od spadkobierców Beata Kirch-
mayerowa. Od tej pory fi rma w  2/3 
należała do niej, a w 1/3 do Adama 
Kirchmayera, który zarządzał zakła-
dem. Spadkobiercy Niedźwieckie-
go zgodzili się także, by fi rma działa-
ła nadal pod starą nazwą. Piece i ka-
fl e z  wytwórni „J.  Niedźwiecki i Ska” 
były prezentowane i nagradzane na or-
ganizowanych w Galicji wystawach, 
np. na Powszechnej Wystawie Krajo-
wej we Lwowie w 1894 r., na wystawie 

przyrodniczo-lekarskiej w Krakowie 
w 1900 r., a w 1902 r. na I wystawie To-
warzystwa „Polska Sztuka Stosowana” 
oraz na wystawie Towarzystwa Poli-
technicznego we Lwowie. Zawsze spo-
tykały się z uznaniem i pochlebnymi 
wzmiankami prasowymi. Chwalono 
wysoką jakość kafl i, stosowanie najlep-
szych materiałów, dokładność i staran-
ność wykonania, gustowny dobór kolo-
rów, a także „śledzenie nowych kierun-
ków w sztuce i stosowanie jej do tego ar-
tykułu budowlanego”. Piece produko-
wano w fabryce przez cały czas jej ist-
nienia i choć bardzo popularne, to nie 
one rozsławiły zakład.

Za „pierwszy pomyślnie udany krok 
wykonania czegoś z poza dotychczaso-
wego zakresu fabrykacji” uznawana jest 

płyta pamiątkowa, wykonana z  okazji 
500-lecia odnowienia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Zaprojektowana przez 
cenionego lwowskiego rzeźbiarza, Ta-
deusza Błotnickiego (1858-1928), 
przedstawia popiersia Jadwigi i Jagiełły 
w profi lu, poniżej których umieszczono 
pisaną gotykiem legendę, a jeszcze niżej 
herby Uniwersytetu, Polski i Litwy. 
W publikacjach z lat 1900-1901 mowa 
jest zarówno o „płytach”, jak i  o  „me-
dalionach”; obecnie można spotkać 
przede wszystkim płyty (przykładowo, 
trzy egzemplarze znajdują się w  zbio-
rach Muzeum Narodowego w Krako-
wie, jeden w Muzeum Mazowieckim 
w  Płocku). Już w 1900 r. „medaliony 
z  glinki z portretem Jadwigi i Jagiełły, 

1 | Piec z wytwórni 
Niedźwieckiego, koniec 
XIX w., w jednym 
z krakowskich mieszkań

2 | Tadeusz  Błotnicki, 
plakieta z okazji 
jubileuszu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 1900 r.

3 | Konstanty Laszczka, 
„Capek”, 1904 r.
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wyrób ręczny” zostały pokazane przez 
Bazar Krajowy na  wystawie przyrod-
niczo-lekarskiej w Krakowie, w tym 
też roku prostokątną płytę reprodu-
kował „Kraj”. W kolejnym roku me-
daliony eksponowano na wystawie 
próbek przemysłowych towarzyszącej 
I zjazdowi przemysłowemu w Krako-
wie. W relacji z wystawy autorstwa 
Karola Rolle, zamieszczonej na ła-
mach „Przeglądu Ceramicznego” zna-
lazł się pełen entuzjazmu opis: „wyko-
nanie w terakocie, w kolorze jasnożół-
tym tak dokładne i tak bez zarzutu, że 
się wierzyć nie chce, iż to produkt naszej 
fabryki, a nie renomowanego zakładu 
zagranicznego, który terakotą świat od 
lat zalewa”. I  dalej: „Cena niska, na-
wet niezwykle niska, przy znacznych 
rozmiarach medalionu; chwila, którą 
on upamiętnia, wykonanie artystycz-
ne i staranne, czynią z tego przedmiot, 
który w  każdym domu zdobić ścianę 
powinien” („Przegląd Ceramiczny”, 
nr 14, 1901, s. 117).

Na początku XX w. majolikę z 
fabryki Niedźwieckiego można było 
nabyć w Bazarze Krajowym w Ryn-
ku Głównym 20 w Krakowie. Znaj-
dowały się tam np. wysokie wazony 

na kwiaty – „jeden oryginalnie pomy-
ślany, gdzie jako motyw dekoracyjny 
posłużyła sowa, drugi o formach po-
wyginanych, oba pokryte spływającymi 
szkliwami”, „wazki na  pomieszczenie 
doniczek”, a także „małe bardzo gu-
stowne na kwiaty o różnych szkliwach 
barwnych pokrywających dekorację 
plastyczną” („Przegląd Ceramiczny”, 
nr 7, 1901, s. 64). 

W 1902 r. kierownikiem artystycz-
nym wytwórni został Jan Szczepkow-
ski (1878-1964), młody artysta rzeź-
biarz, absolwent krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Szczepkow-
ski, związany z Dębnikami do 1907 r.,  
kiedy to wyjechał do Paryża, pro-
jektował zarówno formy naczyń, jak 
i wzory dekoracji. „Pierwszą moją pra-
cą w fabryce był serwis do czarnej kawy. 
Zdobiłem go według motywów ludo-
wych, starając się utrzymać w formie 
prostej; dałem też tylko trzy barwy, aby 
dać niezłożony akord kolorów” – mó-
wił artysta w wywiadzie zamieszczo-
nym na łamach krakowskiego „Cza-
su” („Czas”, nr 172, 1904, s. 3). Był to 
najprawdopodobniej serwis w  stylu 
zakopiańskim, pokazany w  1903 r. 
na wystawie „Sztuki”. Szczepkowski 

opracował także kolejny, chyba bar-
dziej znany, serwis zakopiański, sta-
nowiący fajansową wersję garnituru 
do białej i czarnej kawy, zaprojekto-
wanego przez Stanisława Witkiewicza 
i wyprodukowanego z  porcelany w 
fabryce w Sèvres. Serwis Szczepkow-
skiego upraszczał kształty Witkiewi-
czowskich naczyń, przystosowując 
je do odmiennego materiału. Takie 
serwisy zakopiańskie były albo jedno-
barwne (znane są serwisy malinowe, 
kremowe, zielone, szafirowe), albo 
dekorowane szlakami roślinnymi lub 
motywami sercowatymi, malowany-
mi na kremowym tle naczynia. 

We wspomnianym wywiadzie wy-
mienione zostały także inne wczesne 
prace autorstwa Jana Szczepkowskie-
go, a wśród nich „pełna rozmachu 
para w krakowskim tańcu, biust chłop-
ki, charakterystyczna postać stróża noc-
nego, przycisk na papiery w  kształcie 
siłacza opartego całym ciężarem na 
ziemi, wreszcie Chrystus upadający 
pod krzyżem”, jak dodawał ich au-
tor: „fabryka liczy na zbyt tej figurki 
wśród ludu, na Kalwarii [...] zastąpi 
ona może tandetę niemiecką i tyrol-
ską”. Do takich odbiorców były także 
adresowane medaliony z wizerunka-
mi królów i znanych Polaków. Warto 
jeszcze raz zacytować samego Szczep-
kowskiego: „chłopi rozchwytali w jed-
nej chwili wyroby nasze, posłane na 
Emaus. Niech pan sobie wyobrazi moją 
uciechę! Były tam przedmioty zwykłego 
użytku, były także i rzeczy czysto arty-
styczne, robione właśnie z myślą o  ta-
kich klientach, na przykład medalio-
ny królów polskich i sławnych mężów. 
Wszystko rozkupili. Inaczej się pracuje, 
mając w tłomoczku takie wspomnie-
nie...” („Czas”, nr 172, 1904, s. 3). Jed-
nak − jak pisał Szczepkowski po la-
tach w swych wspomnieniach − tego 
typu wyroby nie podobały się Ada-
mowi Kirchmayerowi, według które-
go były za mało wytworne. I dodawał  
z nutą goryczy: „nie przekonało go, 
że w  handlu wszystkie egzemplarze te 
rubaszne od ręki poszły, podczas gdy 
wytwornymi nikt się nie interesował” 
(K. Chrudzimska-Uhera, Jan Szczep-
kowski. Życie i twórczość, Milanówek 
2008, s. 26). 

4
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Fabryka właściwie przez cały 
czas zmagała się z problemem zbytu. 
Na łamach prasy z  początku wieku 
można odnaleźć nie tylko wzmianki 
świadczące o tym, że majolik z wy-
twórni Niedźwieckiego nie można 
było kupić w krakowskich sklepach, 
a zbyt opierał się w  dużej mierze na 
eksporcie, lecz także słowa kryty-
ki, że wytwórnia nie dość usilnie się 
reklamowała.

Jedną z charakterystycznych cech 
wyrobów Niedźwieckiego były ich 
pełne świeżości, ręcznie malowane de-
koracje, nawiązujące zarówno do ten-
dencji obowiązujących wówczas w eu-
ropejskim wzornictwie, jak i inspi-
rowane wzorami czerpanymi z pol-
skiej sztuki ludowej – motywami za-
kopiańskimi czy łowickimi wycinan-
kami. Już w 1902 r. „Przegląd Cera-
miczny” informował, że „fabryka po-
czyna stosować motywa swojskie na roz-
maitych przedmiotach galanteryjnych 
mianowicie zakopańskie, posługując się 
rysunkami i modelami Witkiewicza 
i Laszczki oraz krakowskie, do których 
wiele materiału dostarczyła ostatnia 
wystawa «Sztuki stosowanej» w Kra-
kowie” („Przegląd Ceramiczny”, nr 1, 
1902, s. 13). 

Konstanty Laszczka (1865-1956) 
należał do tych artystów rzeźbiarzy, 
którzy chętnie pracowali w materiale 
ceramicznym. Profesor, jak nikt inny, 
potrafił wyzyskać jego wyjątkowe wa-
lory plastyczne i dekoracyjne. Two-
rzył zarówno prace unikatowe, jak 
i przeznaczone do mniej lub bardziej 
seryjnej produkcji: rzeźby, figury i fi-
gurki, naczynia dekoracyjne, plakie-
ty i medaliony. Wiele z nich – wśród 
nich tak znane, jak figura „Capka” czy 
wazon opleciony wykonanym w relie-
fie korowodem satyrków bawiących 
się z kozłami − wykonanych zostało 
w  fabryce Niedźwieckiego. Wśród 
prac Konstantego Laszczki znajdu-
ją się także duże, niezwykle piękne 
przedstawienia Madonny z Dzieciąt-
kiem, nawiązujące do włoskiej majo-
liki renesansowej i opracowane w for-
mie medalionu bądź prostokątnej pły-
ty. Znane są jego warianty wykonane 
w majolice, w terakocie i glince (takie 
medaliony znajdują się np. w katedrze 
w Poznaniu, w kościele w  Dobrem 
i w zbiorach księży misjonarzy w Kra-
kowie). Pierwsze medaliony z  Ma-
donną wykonał profesor Laszczka już 
w 1908 r. Jeden z nich został wprawio-
ny w nadproże kamienicy Strenków 

 4 | Jan Szczepkowski, serwis zakopiański, 
około 1905 r.

5 | Jan Szczepkowski, medalion z portretem 
Jana III Sobieskiego, około 1905 r.

6 | Konstanty  Laszczka, medalion z Madonną 
z Dzieciątkiem, 1908 r.

7 | Tadeusz Rychter, wazon z żurawiami, przed 
1910 r. 

(wszystkie obiekty w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie; zdjęcia: 1 – Bożena Kostuch,  
2-7 – Pracownia Fotograficzna MNK)

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

Nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego ukazała się w listopa-
dzie ubiegłego roku książka Mai Łozińskiej W ziemiańskim dworze. Co-

dzienność, obyczaje, święta, zabawy. Autorka, która od dwudziestu lat bada 
historię życia codziennego i obyczaju w dawnej Polsce, tym razem przedsta-
wia powszednie i odświętne dni dziewiętnastowiecznego ziemiaństwa. 

Książka podzielona została na cztery rozdziały zgodnie z porami roku. 
Zaczynamy od zimy (wydawnictwo dobrze wybrało moment opublikowania 
książki – mogliśmy czytać o zwyczajach zimowych w zimowym czasie), prze-
chodząc do wiosny, lata i jesieni. Jak czytamy we wstępie autorstwa Jana Ło-
zińskiego: „Podporządkowanie konstrukcji książki cyklowi zmieniających się 
pór roku podkreśla naturalny i nierozerwalny związek z przyrodą wiejskie-
go życia we dworze, toczącego się wokół prac rolniczych i w rytmie dorocz-
nych świąt”. […] „Bogaty materiał źródłowy wykorzystany w pracy pochodzi 
przede wszystkim z dwóch wyraźnie wyodrębniających się okresów. Pierw-
szy to czas między zniesieniem pańszczyzny a wybuchem I wojny światowej, 
drugi to dwudziestolecie międzywojenne”.

Na początku każdego rozdziału autorka zamieściła odpowiadający danej 
porze roku wiersz Kajetana Koźmiana (ze zbioru Ziemiaństwo Polskie, 1839); 
strofy te zapraszają czytelnika do poznania życia ziemiaństwa 
zgodnego z rytmem przyrody.

  Zima – to przede wszystkim obchody Wigilii i Świąt Bo-
żego Narodzenia, ale też zimowe przygotowania we dworze, 
związane z ogrzewaniem domu, wyjazdami do miasta, dobo-
rem ubrań, spędzaniem wolnego czasu, polowaniami na śnie-
gu, wreszcie – karnawałem. 

Wiosna zaczyna się czterdziestoma dniami Wielkiego Postu, 
ściśle przestrzeganego we dworach ziemiańskiej Polski. Towa-
rzyszyły temu wiosenne porządki po zimie i przygotowania do 
Świąt Wielkanocnych.

Lato – to szkolne wakacje, częste wyjazdy do sąsiednich 
majątków i przyjmowanie gości (bywało, że we dworach 
urządzano pensjonaty, co stanowiło nową formę ziemiańskiej 
przedsiębiorczości), wreszcie – kończące tę porę roku żniwa.

Jesienią we dworze trwały przede wszystkim prace w polu, przygotowywa-
nia zapasów do spiżarni na zimę, polowania, a także organizowanie ślubów, 
bo na wsi uważano właśnie jesień za najlepszą porę do zawierania małżeństw. 

Maja Łozińska cytuje wspomnienia wielu znanych postaci dotyczące od-
wiedzin w ziemiańskim dworze. Jedną z ciekawszych jest historia pobytu Wi-
tolda Gombrowicza w majątku zaprzyjaźnionego z pisarzem literata Pawła 
Zdziechowskiego w Słaboszewku w Poznańskiem latem 1937 r. Niechęć Gom-
browicza do ziemiańskiego życia skutkowała złośliwym felietonem, zamiesz-
czonym na łamach „Kuriera Porannego”. 

W książce zawartych zostało wiele ciekawych z punktu widzenia współ-
czesnego odbiorcy informacji. Rozdziały dotyczące oświetlenia w domu, pla-
nowania codziennych i świątecznych posiłków (są tu też cytowane przepisy 
na ówczesne dania), zabiegów medycyny domowej, zabiegów toaletowych 
czy wróżenia w długie jesienne wieczory zainteresują nie tylko historyków 
obyczaju. 

Autor wstępu do książki pisze: „Spośród dwudziestu tysięcy dworów, 
jakie dotrwały do końca Drugiej Rzeczypospolitej, większość uległa znisz-
czeniu, te zaś, które przetrwały, były najczęściej już tylko martwymi, zrujno-

wanymi budynkami. Potrafiliśmy odtworzyć architek-
toniczny kształt wielu z nich. Coraz trudniej jest nam 
jednak wyobrazić sobie życie, jakie się w nich niegdyś 
toczyło. Jaki kolor, smak i zapach miały kolejne dni 
następujących po sobie zim i wiosen…”  Książka Mai 
Łozińskiej pozwala wyobrazić sobie tę niepowtarzalną 
atmosferę…

Pozycja ta znajdzie na pewno duże grono odbior-
ców, chcących choć w trakcie lektury znaleźć się w cza-
sach, w których rytm życia wyznaczała głównie natura.

Książka, o ciekawej szacie graficznej projektu 
Zbigniewa Karaszewskiego,  jest bogato ilustrowana, 
w tym wiele zdjęć pochodzi ze zbiorów prywatnych. 
Publikację można nabyć (cena: 99 zł) w większych 
księgarniach i sklepach sieci „Empik”.

W ZIEMIAŃSKIM DWORZE

przy ul. Karmelickiej 1 w  Krakowie; 
dwa przedstawienia – medalion oraz 
prostokąt – znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Oba wykonane zostały w wytwórni 
Niedźwieckiego. 

Z tyłu prostokątnej płyty widnie-
je wyryty napis: „formował: / T. S.”, 
odnoszący się do Tadeusza Sławiń-
skiego (1863-1925), urodzonego we 
Lwowie cenionego ceramika i tech-
nologa. Tadeusz Sławiński pracował 
wcześniej w  Krajowej Szkole Garn-
carskiej w  Kołomyi, krótko związany 
był ze znaną fabryką Zsolnay’a w wę-
gierskim Pecs, wreszcie, na przeło-
mie wieków osiadł w Krakowie. Pra-
cował w fabryce Niedźwieckiego, 
uczył w  Krajowych Kursach Cera-
micznych w Podgórzu, budował pie-
ce ceramiczne dla profesora Laszczki 
i Marii Ludwiki Męciny-Krzeszowej, 

w 1919 r. związał się z fabryką w Ska-
winie. Do  Krakowa „ściągnął” go za-
pewne jego brat, Jan Sławiński (1867- 
-1910), chemik i znakomity techno-
log ceramiki, który po odbyciu specja-
listycznej praktyki zagranicznej kie-
rował kaflarnią w Chołodkach, w gu-
berni kijowskiej, a w 1894 r. został 
kierownikiem technicznym u  Niedź-
wieckiego. Jan Sławiński musiał być 
w niezwykle zażyłych stosunkach 
z Kirchmaye rami – jedno z jego dzieci 
trzymał do chrztu Adam Kirchmayer, 
kolejne – Beata Kirchmayerowa. „Za-
miłowany w swym zawodzie, w którym 
i bracia jego starsi, Tadeusz i ś  p. Tytus 
pracowali, wiele zasług położył dla roz-
woju fabryki dębnickiej. [...] Zeszedł 
ze świata w pełni sił, a idzie za nim 
do grobu żal, że polskiej ceramice ubył 
pracownik dobry i gorliwy” – napisano 
o nim we wspomnieniu pośmiertnym 

(„Przegląd Ceramiczny”, nr 5, 1910, 
s. 77).

Według wiarygodnych informa-
cji, po 1910 r. zaprzestano w fabryce 
„J.  Niedźwiecki i Ska” produkcji fa-
jansów, lecz robiono nadal piece. Bo-
lesława Kołodziejowa podaje, że piece 
produkowano aż do 1919 r., kiedy to 
podczas licytacji miano sprzedać po-
zostające w zakładzie egzemplarze. 
W  tym też roku Adam Kirchmayer 
przekazał wyroby fajansowe ze swej 
fabryki do zbiorów Muzeum Tech-
niczno-Przemysłowego w Krakowie. 
Znajdują się one obecnie w kolekcji 
Muzeum Narodowego. Fabryka prze-
stała więc działać po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej, choć z Re-
jestru Handlowego została wykreślo-
na dopiero w 1936 r.

Bożena Kostuch
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W miasteczku Mindelheim w Niem-
czech, w kaplicy miejscowego 
kościoła parafialnego św. Stefana 

znajduje się późnogotycka płyta nagrob-
na królewny polskiej Anny, żony Ulryka 
von Tecka. 

Urodzona około 1366 r. Anna była 
córką Kazimierza Wielkiego i jego czwar-
tej żony, Jadwigi Żagańskiej. Po śmierci 
w 1370 r. ojca Annę i jej młodszą siostrę 
Jadwigę wywieziono na dwór królewski 
w Budzie. W 1380 r. Anna poślubiła hra-
biego Wilhelma Cilli, władcę niewielkiego 
państewka na pograniczu Styrii i Słowe-
nii. W 1381 r. urodziła córkę Annę, póź-
niejszą drugą żonę Władysława Jagiełły. 
W 1391 r. owdowiała i w 1394 r. poślu-
biła księcia Ulryka Tecka. Przeniosła się 
do Mindelheim w Szwabii i tam w 1425 r. 
zmarła; została pochowana w miejsco-
wym kościele parafialnym (Kazimierz 
Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich 
i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001, 
ss. 199-201).

Prace koło nagrobka rozpoczęto 
zapewne wkrótce po śmierci księżnej, 
a jego fundatorem był mąż zmarłej 
Ulryk, który przeżył ją o siedem lat. Nie 
jest znane imię twórcy pomnika, poziom 
artystyczny zachowanej płyty świadczy 
jednak, że był dziełem dobrego rzeźbia-
rza. Do 1816 r. nagrobek stał w starym 
kościele św. Stefana. Po zburzeniu tego 
kościoła znajdujące się w nim nagrobki 
fundatorów i inne epitafia przeniesione 
zostały do nowo wybudowanej świątyni 
pod tym samym wezwaniem. Prawdopo-
dobnie w czasie przenosin zniszczeniu ule-
gła tumba – zachowała się jedynie gdzie-
niegdzie uszkodzona płyta wierzchnia 
z szarego piaskowca, którą wmurowano 
w ścianę bocznej kaplicy po prawej stronie 
ołtarza głównego. Brak też polichromii, 
a można sądzić, że zgodnie z powszech-
nym zwyczajem była pierwotnie polichro-
mowana.

Prostokątna płyta ma wymiary 217 cm 
wysokości i 102 cm szerokości. Jej brze-

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

........................................................................................................................................................................................................
Wokół jednego zabytku

Nagrobek królewny Anny 
w Mindelheim

śle obejmują nadgarstki. Suknia ścią-
gnięta jest w pasie szerokim paskiem, 
o dużej klamrze i okrągłych wypukłych 
ozdobach, przez co przód sukni jest 
nieco sfałdowany. Na ramiona księżna 
ma narzucony długi płaszcz bez ręka-
wów, szeroko rozsunięty na boki. Pra-
wa poła płaszcza, nieco uniesiona do 
góry i przytrzymywana łokciem, tworzy 
fałdy. Na głowie księżnej jest obszerny 
czepiec-kreuzeler, o ozdobnie karbo-
wanych w prążki brzegach. Spod czep-
ca nad czołem i nad uszami wysuwają 
się włosy, uczesane w warkocz. Dolna 
część kreuzelera, również karbowa-
na, otacza ramiona księżnej. Ręce ma 
skrzyżowane poniżej stanu. Pod sto-
pami znajduje się niewielki wspornik, 
o który z przodu wspiera się późnogo-
tycka tarcza herbowa z ukoronowanym 
orłem. Uzupełnieniem wizerunku jest 
biegnący wokół napis minuskułą go-
tycką: 

„anno d[mi]ni mccccxxv starb fra-
[u] an[na] un[seres] durchl[a]uchten 
hohgebor[en] Furst un.[d] herrn, Ka-
simiri tertii Kunig[Konigs]zu Polan[Po-
len] tocht.[er] un[sere] Herzog[i]n”, 
a dalej drobnymi trudno czytelnymi 
literami „am Montag[?] nach unseres 
herrn Fronl[eichnams]tag” (prawdo-
podobnie 30 maja).

Księżna została przedstawiona jako 
pełna życia, niepozbawiona kokieterii 
młoda dama. Tym różni się ten na-
grobek od większości ówczesnych na-
grobków kobiecych, które podkreślały 

przede wszystkim pobożność zmarłych 
przez złożone w geście modlitewnym ręce 
lub różaniec w dłoni. Ze względów pre-
stiżowych fundator zadbał o wyraźne za-
akcentowanie królewskiego pochodzenia 
małżonki, umieszczając w inskrypcji imię 
jej ojca i nazwę rządzonego przez niego 
kraju, a dodatkowo też tarczę z herbem 
Królestwa Polskiego.

Małgorzata Kaganiec

gi otacza napis, a pośrodku znajduje się 
pełnoplastyczna postać zmarłej, ujęta w 
lekkim kontrapoście, odziana w bogaty 
strój dworski. Na koszulę sięgającą szyi 
nałożona jest suknia spodnia z trójkąt-
nym, niewielkim dekoltem i kołnierzem 
o lekko wywiniętych rogach. Długie, sze-
rokie rękawy, zakończone mankietem, ści-

(fot. Małgorzata Kaganiec)

..........................................................................
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Lubieszów
................................................................................................................................................

Między Pińskiem a Kow-
lem, na południowym 
skraju Polesia, należą-
cym obecnie do Ukra-

iny, nad rzeką Stochód, z dala od 
głównych dróg leży Lubieszów. Na 
miejscu wsi, wzmiankowanej w dru-
giej połowie XV w., a w 1653 r. spa-
lonej przez Tatarów, marszałek wiel-
ki litewski Jan Karol Dolski założył 
w 1684 r. prywatne miasteczko, zwa-
ne przez pewien czas Nowym Do-
lskiem. Wybudował pałac i sprowa-
dził pijarów, fundując kościół i klasz-
tor. W 1693 r. pijarzy otworzyli ko-
legium – szkołę z konwiktem (inter-
natem), której poziom rozsławił nie-
wielką miejscowość. 

Po marszałku Lubieszów odzie-
dziczył jego zięć, hetman wielki ko-
ronny Michał Serwacy Wiśniowiecki. 
W czasie wojny północnej walczył on 
ze Szwedami, którzy w 1706  r. do-
szczętnie zniszczyli miasteczko. Od-
budowane, z nowym pałacem, stano-
wiło dla hetmana rezydencję jedynie 
okazjonalną. W karnawale 1740  r. 

np. „ognie sztuczne, strzelanie z ar-
mat, bramy triumfalne herbami ksią-
żąt ozdobione, ściągały tłumy ludu” 
(Antoni Moszyński, Kronika kolle-
gium lubieszowskiego, Kraków 1876, 
s. 73). Gdy hetman zmarł w 1744 r., 
Lubieszów przypadł córce, Elżbiecie 
Zamoyskiej, a potem jej zięciowi Ja-
nowi Karolowi Mniszchowi, który 
z kolei w 1754 r. sprzedał posiadłość 
Janowi Czarneckiemu, kasztelano-
wi bracławskiemu. Trzy lata później 
kasztelan wraz z żoną Felicją z Czo-
snowskich ufundował kościół i klasz-
tor kapucynów.

Druga połowa XVIII w. − to okres 
największej świetności pijarskiego ko-
legium. W 1755 r. blisko pięcioletni 
okres nauki w Lubieszowie rozpoczął 
Tadeusz Kościuszko, a z nim jego star-
szy brat Józef. W tym samym roku do 
nowicjatu pijarów wstąpił Kazimierz 
Narbutt, znany potem filozof, wy-
kładowca warszawskiego Collegium 
Nobilium. W 1775 r. uczniem kole-
gium, a w 1779 r. zakonnikiem został 
Stanisław Bonifacy Jundziłł, później 

wybitny botanik, rektor Uniwersy-
tetu Wileńskiego. Szkoła istniała do 
1834 r., gdy wraz z klasztorem została 
zlikwidowana przez Rosjan, w odwe-
cie za powstanie listopadowe.

Pod zaborem miasteczko podupa-
dło. Majątek ziemski pozostał własno-
ścią Czarneckich, którzy przebudowali 
na dwór jedną z oficyn zrujnowanego 
pałacu. Podczas austriacko-rosyjskich 
walk nad Stochodem w 1915 i 1916 r. 
(z udziałem polskich Legionów) dwór 
z rodzinnymi pamiątkami spłonął, 
a  cały Lubieszów bardzo ucierpiał. 
Odbudowany w  Polsce niepodległej, 
stał się siedzibą gminy w  malowni-
czym zakątku Polesia. Ostatnią właści-
cielką majątku była do 1939 r. spadko-
bierczyni Czarneckich, Anna Tuszow-
ska. Podczas drugiej wojny światowej 
hitlerowcy wymordowali w 1942  r. 
zamkniętych w getcie Żydów. Rok 
później, 9 listopada 1943 r. ukraińscy 
nacjonaliści z UPA podczas napadów 
na Lubieszów i pobliską osadę Rej-
montówka zamordowali około trzystu 
Polaków. Ich mogiłę na zniszczonym 
cmentarzu upamiętnia krzyż Straży 
Mogił Polskich na Wschodzie. Śledz-
two w  tej sprawie prowadzi Instytut 
Pamięci Narodowej.

Pijarski kościół św. Jana Ewangeli-
sty najpierw był drewniany. Budowę 
okazałej murowanej świątyni ukoń-
czono w 1762 r. Obrazami i freska-
mi ozdobił ją miejscowy zakonnik 
– malarz Łukasz Hübel. Po kasacie 
klasztoru kościół stał się parafialnym, 
a proboszczem był jeszcze przez wie-
le lat ostatni rektor szkoły, ks. Antoni 
Moszyński, autor cytowanej kroniki 
kolegium. Po zniszczeniach w 1916 r. 
świątynię ostatecznie odbudowa-
no w latach 1929-1932. W skarbcu 
znajdowała się jeszcze wówczas „cięż-
ka, srebrna monstrancja i prześlicznej 
roboty weneckiej relikwiarz srebrny, 
dary fundatora” (Michał Marczak, 
Przewodnik po Polesiu, Brześć nad 
Bugiem 1935, s. 123). Po 1945 r. ko-
ściół został zamknięty, a w 1971 r. 
rozebrany na polecenie sowieckich 
władz. Przetrwał natomiast klasztor 
i kolegium pijarów, masywny piętro-
wy gmach na planie prostokąta, z we-
wnętrznym dziedzińcem. Wewnątrz 1
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zachowały się sklepienia i pierwotny 
rozkład pomieszczeń (mieszczących 
dziś różne instytucje). W tympanonie 
klasycystycznego portalu głównego 
ocalała tablica z lat Drugiej Rzeczy-
pospolitej, upamiętniająca najsław-
niejszego ucznia (z błędem w dacie): 
„TU KSZTAŁCIŁ SWĄ / WZNIOSŁĄ 
DUSZĘ I UMYSŁ / TADEUSZ KO-
ŚCIUSZKO / 1753–1759”.

Kamień węgielny kapucyńskie-
go kościoła św. Franciszka z Asyżu 
wmurowano 4 lutego 1757 r. Budo-
wa trwała długo i dopiero w 1786  r. 
sufragan łucki, biskup Jan Kaczkow-
ski dokonał konsekracji. Trójnawo-
wa świątynia ze skromną barokową 
fasadą służyła zakonowi przez trzy-
dzieści lat. Podczas pożaru Lubie-
szowa w  1817 r. spłonęła. Kapucyni 
w 1829  r. zaczęli remont, ale ukoń-
czyć go nie zdążyli. Po powstaniu, 
w 1832 r. klasztor uległ kasacie,  
a kościół został zamieniony na cerkiew 

prawosławną. Ruiny, jakie zostały po 
walkach pierwszej wojny światowej, 
kapucyni przejęli w 1926 r. i odbudo-
wali, tworząc placówkę tzw. obrządku 
neounickiego. Miał on przywrócić 
katolicyzmowi potomków dawnych 
unitów, zmuszonych przez Rosjan do 
przejścia na prawosławie.

W czasach sowieckich świątynia 
była magazynem, garażem, salą spor-
tową. W klasztorze ulokowano sąd, 
prokuraturę oraz komisariat milicji. 
We wrześniu 1990 r. wrócił do Lu-
bieszowa ojciec Jan Paweł Mucharski, 
pracujący tam przed wojną, i z nielicz-

nymi już Polakami rozpoczął starania 
o odtworzenie parafii i odzyskanie 
kościoła. Władze niepodległej Ukra-
iny zwróciły go wiernym w kwietniu 
1992 r. W sierpniu kościół został re-
konsekrowny pod zmienionym we-
zwaniem św. św. Cyryla i Metodego. 
Wśród nowego, skromnego wyposa-
żenia zwraca uwagę kopia ikony Mat-
ki Bożej Lubieszowskiej, w typie Ho-
degetrii, umieszczona pod napisem 
„MATKO I OPIEKUNKO NASZA”. 
Jedna z kaplic bocznych poświęcona 

jest ofiarom zbrodni z  1943 r. 
Na krzyżu, zbitym z dwóch kawałków 
nadpalonego drewna, wymalowano 
tyle kropli krwi, ilu Polaków zginęło 
w Rejmontówce.

Z rezydencji hetmana Wiśnio-
wieckiego i Czarneckich przetrwa-
ło niewiele. Pałac przestał istnieć 
zapewne już na początku XIX w. 
Wciąż stoi natomiast imponująca, 
dwukondygnacyjna brama z falistym, 
barokowym szczytem. W jego polu 
od strony dziedzińca widnieją reszt-
ki podwójnego kartusza herbowego 
w rokokowym obramieniu. Niegdyś 

były tu herby Wiśniowieckich – Ko-
rybut oraz Dolskich – Kościesza. Po 
umieszczonej od frontu tablicy fun-
dacyjnej został tylko ślad. Nad prze-
jazdem znajduje się duża izba z pół-
okrągłymi oknami. W dawnym parku 
dostrzec można znikome fragmenty 
ruin jednego z pałacowych skrzydeł. 
Piękny stąd widok na rozlewiska Sto-
chodu, które jako jedyne nie zmieniły 
się od stuleci.

Jarosław Komorowski

1 | Klasztor i kolegium pijarów w Lubieszowie

2 | Dawny kościół kapucynów

3 | Brama pałacu hetmana Wiśniowieckiego

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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Miejscowość Piaski, zwa-
na również Pieski, 
znajduje się nad Jezio-
rem Czarnym w pobli-

żu Berezy Kartuskiej (Białoruś). Jej 
pierwszym znanym właścicielem był 
starosta starodubowski, Dymitr Ki-
janin. Podczas wojny litewsko-mo-
skiewskiej, prowadzonej w  latach 
1499-1503, stracił on swoje staro-
stwo, a król Aleksander Jagielloń-
czyk, chcąc mu tę stratę wynagro-
dzić, obdarzył go w 1503 r. piaskow-
skim majątkiem. Po śmierci Dymitra 
Kijanina dobra przejęła jego córka, 
następnie jej trzy córki, noszące po 
mężach nazwiska: Olszewska, Ro-
gińska i Syruciowa. Córka tej ostat-
niej, Barbara, wyszła za mąż za Jaku-
ba Pusłowskiego (1572-1638), her-
bu Szeliga, podstolego rzeczyckiego 

i starostę okszatyńskiego, i wniosła mu  
w wianie 2/3 majątku, bowiem Eliasz 
Olszewski, nie mając dzieci, zapisał jej 
swoją 1/3 część Piasków. Potem Jakub 
Pusłowski odkupił jeszcze od Rogiń-
skich pozostałą część i dzięki temu 
Piaski stały się ponownie własnością 
jednej rodziny. 

Nie wiemy, jak wyglądała siedziba 
Pusłowskich w tym okresie. Prawdo-
podobnie był to dwór drewniany, par-
terowy, niezbyt okazały, jakie wów-
czas powszechnie budowano na tych 
ziemiach. Prawdopodobnie Jakub 
pędził żywot poczciwego hreczkosie-
ja, poza tym że w 1617 r. wziął udział 
w wyprawie na Moskwę pod wodzą 
hetmana Jana Karola Chodkiewicza 
oraz był odpowiedzialny za zaopatrze-
nie w owies królewskich koni, co dało 
mu tytuł „królewskiego owiesnego”. 

Natomiast jego wnuk, Kazimierz Mi-
chał, pełniący obowiązki regimenta-
rza, pułkownika huzarów, deputata 
do Trybunału Litewskiego, pełno-
mocnika hetmana Kazimierza Sa-
piehy na sejmy i sejmiki, był bardziej 
rzutki i dał początek rodowej potędze 
Pusłowskich. Za poniesione zasłu-
gi otrzymał liczne nadania królew-
skie i tym samym znacznie pomnożył 
odziedziczony majątek. 

Największy rozkwit zawdzięczają 
Piaski wnukowi Kazimierza Michała, 
Franciszkowi Pusłowskiemu (1730-  
-1799). Szambelan króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, ożeniony 
z Salomeą Grabowską, zaprzyjaźnio-
ny z Ludwikiem Kościuszko – ojcem 
Tadeusza, wzniósł prawdziwie wiel-
kopański, murowany, klasycystycz-
ny pałac, który zasłynął wystawnymi 

Siedziba hrabiów 
Pusłowskich w Piaskach 

................................................................................................................................................
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przyjęciami dla nie byle jakich gości. 
Nie wiemy, jak ten pałac wyglądał, 
nie zachowały się bowiem żadne jego 
plany czy szkice. Opisał go natomiast, 
chociaż dość zdawkowo, w Podróżach 
historycznych po ziemiach polskich 
od 1811 do 1828 roku Julian Ursyn  
Niemcewicz, goszczony w 1819 r. 
przez syna Franciszka Pusłowskiego, 
Wojciecha: „Dom obszerny z pięknym 
przedsionkiem, dostatnie komnaty. 
Miłośnik sztuk pięknych, Józef Siera-
kowski, wziął na siebie ozdobienie ich 
pięknemi we Włoszech nabytemi ob-
razami. Wyborne znajdują się w ich 
liczbie. Wszystkie okna od dziedzińca 
są z jednej tafli szkła. Jak miłem za-
chwycenie było, gdy przez szkła te uj-
rzałem nieścigniony okiem kryształ 
wód przezroczystych. Było to jezioro tak 
naokoło obszerne, iż przeciwny brzeg 
onego zdawał się jak blada niebieska 
taśma, gdzie niegdzie zielonym gajem 
przerwana. Widok ten morza, daw-
nego żeglarza wiele zachwycił. Krzyk 
i unoszenie się białych rybitw, w odda-
leniu żagle statków rybackich, później, 
za zerwaniem się wiatru, marszczenie 
się wód, wzdęcia się ich w małe bał-
wany, dopełniły iluzji. Liczna familia 
krewnych i domowników, stół dostatni, 
przewyborna z własnych sług orkiestra, 
nade wszystko uprzejmość i gościnność 
gospodarza, pobyt w domu tym czynią 
wielce przyjemnym”.

Wojciech Pusłowski (1762-1833), 
marszałek szlachty powiatu słonim-
skiego, poseł na Sejm Czteroletni, oże-
niony z Józefiną ks. Drucką-Lubecką, 
mieszkał stale w Szydłowicach pod 
Słonimem, z których uczynił znaczący 
ośrodek przemysłowy, nazwany póź-
niej Albertynem („Spotkania z Za-
bytkami”, nr 12, 2008), a w Piaskach, 
przekazanych Franciszkowi, jednemu 
z pięciu swoich synów, bywał tylko 
przy specjalnych okazjach. Zbudo-
wał jednak w pobliskim Olszewie ko-
ściół, w którego podziemiach spoczął 
po śmierci jego szwagier, ks. Ksawe-
ry Drucki-Lubecki, minister skarbu 
Królestwa Polskiego w latach 1821- 
-1830. Prochy zmarłego w 1846 r.  
przywiozła z Petersburga jego córka 
Genowefa, żona Władysława Pusłow-
skiego. Kościół podczas drugiej wojny 

światowej został zniszczony. Zacho-
wał się po nim tylko fragment zgru-
zowanej ściany, otoczony kręgiem 
200-letnich lip.

Franciszek Pusłowski (1800-?) 
również rzadko przyjeżdżał do Pia-
sek, gdyż pełnił służbę dyplomatycz-
ną w rosyjskiej ambasadzie w Paryżu. 

Kiedy jednak zjawiał się w swoim 
majątku, wydawał huczne przyjęcia. 
W 1843 r. podczas jednej z takich 
biesiad doszło – przez nieuwagę służ-
by przygotowującej gorący krupnik 
litewski – do pożaru, który strawił 
kompletnie pałac. Franciszek Pusłow-
ski obiecał go odbudować, ale w rze-
czywistości przebudował tylko dawną 
stajnię, upodobniając ją do dworu, 
w  którym mieszkał podczas krótkich 
pobytów w Piaskach. Również jego 
młodszy brat, Władysław (1801- 
-1859), ożeniony z księżną Genowefą 

1 | Dwór Pusłowskich w Piaskach 

2 | 3 | Główna brama wjazdowa (2) i brama 
zachodnia (3)
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Drucką-Lubecką, nie kwapił się  
z odbudową pałacu, gdy Piaski prze-
szły w jego ręce – mieszkał głównie 
w Albertynie i dbał przede wszystkim 
o tamtejszy majątek. Podobnie czynił 
następny właściciel Piasek, Franciszek 
Ksawery (1847-1908), syn Władysła-
wa i wnuk Wojciecha, ożeniony z Le-
ontyną Włodkówną herbu Prawdzic, 
przedkładający kłopoty związane 
z  prowadzeniem dużego przemysło-
wego majątku w Albertynie nad spo-
kojny żywot ziemianina w Piaskach. 
Kolejnym prawowitym panem na Pia-
skach był syn Franciszka Ksawerego, 
Władysław Pusłowski (1871-1964), 
który pojął za żonę księżnę Krystynę 
Marię Pignatelli. On również miesz-
kał głównie w Albertynie, zaś Piaski 
oddał synowi, Franciszkowi Ignacemu 
(1903-1988), który przebywał w nich 
wraz z żoną, Ireną hr. Mohl, do wrze-
śnia 1939 r. 

Przebudowana po 1843 r. stajnia 
pełniła funkcję dworu tylko do pierw-
szej wojny światowej, bowiem pod-
czas działań wojennych została znisz-
czona, a potem rozebrana wraz z  kil-
koma innymi zabudowaniami. Naj-
mniej uszkodzony budynek gospo-
darczy zaczął pełnić funkcję dworu po 

nadaniu mu odpowiedniego kształtu. 
Przetrwał on do dzisiejszych czasów 
i do niedawna mieściło się w nim 
schronisko turystyczne. Obecnie wy-
gląda na opuszczony. Jest to budynek 
parterowy, drewniany i otynkowany, 
postawiony na planie wydłużonego 
prostokąta, trzynastoosiowy, z da-
chem niskim, czterospadowym, po-
krytym dachówką eternitową. Przed 
głównym wejściem znajduje się czte-
rokolumnowy portyk zwieńczony 
trójkątnym szczytem.

Oprócz tego dworu zachowała się 
jeszcze dwukondygnacyjna gorzel-
nia, przebudowana w drugiej połowie 
XIX w. z oficyny pałacowej oraz dwie 
neogotyckie bramy wjazdowe. Wznie-
siono je w połowie XIX  w., prawdo-
podobnie w tym samym czasie, kie-
dy w pobliskim Kossowie Poleskim 
Wandalin Pusłowski, brat Franciszka 
– właściciela Piasków, budował pa-
łac przypominający angielskie zamki. 
Bramę główną, usytuowaną od stro-
ny północnej, tworzą dwie okrągłe, 

dość smukłe baszty, zakończone kre-
nelażem, między którymi rozpięta jest 
znacznie niższa ściana, zwieńczona 
zębatą attyką, z  łukowatym prześwi-
tem ośmiometrowej wysokości, okra-
towanym w górnej części. Do lewej 
baszty od strony dziedzińca przylega 
kordegarda, do prawej zaś tej samej 
wysokości i długości ścianka, zakoń-
czona – podobnie jak kordegarda – 
attyką. Brama zachodnia nie była tak 
monumentalna, nie miała wysokich 
baszt, natomiast z obu stron − dwie 
kordegardy. Po drugiej wojnie świa-
towej urządzono w niej magazyn, 
więc ostrołukowy środkowy prześwit 
zamurowano, pozostawiając na jego 
miejscu prostokątne okno. Brama jest 
teraz w ruinie – frontowa ściana pra-
wej kordegardy już nie istnieje, z atty-
ki przetrwało tylko kilka zębów, brak 
dachów nad kordegardami oraz pina-
kli na kilku narożach.

Park krajobrazowy, zajmujący 
pierwotnie obszar 10 ha i schodzący 
łagodnie ku brzegowi Jeziora Czarne-
go, ostał się w znacznie okrojonej for-
mie. Z czterech stawów, połączonych 
z jeziorem kanałem, zachowały się tyl-
ko dwa i to w dużej mierze zarośnię-
te. Kanał był niegdyś na tyle szeroki, 
że zbudowano na nim przystań dla 
spacerowych łódek, mieścił też w naj-
szerszym miejscu wyspę z idylliczną 
altanką, otoczoną kamiennymi rusał-
kami. Dzisiaj jej miejsce zajęły jesiony 
i graby.  Oprócz drzew miejscowych 
– klonów pospolitych, lip, dębów 
szypułkowych, wiązów, olch – nasa-
dzono w parku gatunki bardziej dla 
Polesia egzotyczne − dęby czerwone 
i piramidalne, klony błękitne i jesio-
nolistne, modrzewie europejskie, so-
sny wejmutki. Tylko nieliczne z nich 
przetrwały do dzisiejszych czasów. 
Zachował się jeden egzemplarz buku 
leśnego i kilka pięknych, wiekowych 
dębów.  Nie ma jednak wśród nich 
tych najstarszych – „Barbary” i „Ja-
kuba”, nazwanych imionami pierw-
szych właścicieli Piasków z rodziny 
Pusłowskich, a które rosły tam jeszcze 
w okresie międzywojennym.

Katarzyna i Jerzy 
Samusikowie

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

4 | Fragment parku dworskiego

(zdjęcia: Jerzy Samusik)
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Kłębowiec − to wieś poło-
żona w woj. zachodniopo-
morskim, zaledwie 6 km od 
Wałcza. Jej nazwa pojawia 

się w źródłach pisanych od 1468 r., za-
pisywana w różnej formie, jako Cla-
stendorf czy też Clauschdorp, czyli 
wieś klasztorna, bowiem według nie-
pewnej tradycji Kłębowiec miał stano-
wić początkowo własność zakonną jo-
annitów lub templariuszy. W  1503  r. 
wieś weszła w posiadanie rodziny von 
der Goltz i pozostała w  jej rękach 
przez kilka stuleci, nierzadko jednak 
podzielona pomiędzy kilku krewnych. 
Już w XVI w. zdarzało się, że na jednej 
wiosce siedzieli dwaj lub trzej bracia 
z rodzinami, pomagając sobie w utrzy-
maniu rozbojami na drogach. W póź-
niejszych czasach Goltzowie nieotrzy-
mujący w  spadku nadziałów udawali 
się na obcą służbę. Niemieckie pocho-
dzenie skłaniało ich sympatie ku elek-
torom brandenburskim, a potem kró-
lom pruskim, lecz również w służbie 
polskiej było ich niemało. Niektórzy 
z nich cieszyli się nawet w swoich cza-
sach wielką sławą. 

W burzliwej historii rodu Golt-
zów ważne miejsce zajęła budowa 
wspaniałego, barokowego pałacu 
w  Kłębowcu. Domniemanym fun-
datorem budowli miał być Hen-
ryk von der Goltz (1648-1725), 
który po ukończeniu nauki u jezu-
itów w  Poznaniu zdobywał kolejne 
stopnie wojskowe, najpierw w ar-
mii brandenburskiej – podczas wo-
jen z  Francją i Szwecją (1672-1697), 
od 1705  r. w służbie króla polskiego 
Augusta  II, gdzie był komendantem 
obrony Gdańska, a wreszcie w 1707 r. 
w  służbie rosyjskiej, gdzie car Piotr  I 
mianował go feldmarszałkiem. 8 lip-
ca 1709  r. brał udział w bitwie pod 

Poł tawą, później otrzymał rozkaz roz-
bicia w Polsce szwedzkiego korpusu, 
którego to zadania nie wykonał, przez 
co car rozkazał Goltza schwytać i osa-
dzić w Moskwie. Henryk zdołał zbiec 
i w wieku lat prawie siedemdziesięciu 
powrócił do rodzinnego Kłębowca, 
otoczony sławą i szacunkiem króla 
Augusta II. 

Henryk von der Goltz był dwu-
krotnie żonaty. Pierwsza jego żona, 
Elżbieta von der Goltz (zm. 1700 r.), 
wydała mu na świat córkę Katarzynę. 
Po 1700 r. właściciel Kłębowca ożenił 
się ponownie, tym razem z Krystyną 
Fryderyką Brause, która dała mu dzie-
dzica dóbr – Henryka von der Goltza 
juniora.

W Kłębowcu feldmarszałek wiódł 
na pozór spokojny żywot, zaszkodzi-
ło mu jednak rzucenie się w wir walk 
religijnych i wszelakich rozbojów. 
Z zapisków w aktach grodzkich Wał-
cza wynika, że uciekał się do gwałtów 
i  grabieży, zrażając do siebie „polską 
szlachtę rodowitą, dobrze wojsku za-
służoną”, którą „gwałtem bierze ze 

dworów, na drogach zastępuje, łapie, 
wiąże, strzeblą, zabija”. Wojskowa 
przeszłość Henryka, a także łupienie 
przezeń okolicznych majątków przy-
czyniło się do jego zamożności, nic 
więc dziwnego, że rozkazał postawić 
godną posiadanych dóbr siedzibę. 
O  bogactwie donatora świadczy też 
fakt, że w 1699 r., będąc jeszcze ge-
nerałem elektora brandenburskiego, 
pożyczył kasztelanowi kaliskiemu, 
Władysławowi Łąckiemu, 55  tys.  zł 
w srebrze. 

Henryk stał się opiekunem 
i  obrońcą ewangelików na ziemi wa-
łeckiej. Nie był zresztą pierwszym 
przedstawicielem rodu, stojącym 
po stronie protestantów. Już oko-
ło 1535  r. Sebald, również właściciel 
Kłębowca, wyrzekł się katolicyzmu 
i  pod wpływem żony przyjął prote-
stantyzm. Zmianę ową rozciągnął 
na całą poddaną sobie społeczność, 

W odwiedzinach w pałacu 
w Kłębowcu

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

1

1 | Fasada pałacu w Kłębowcu, fot. sprzed 1945 r. 

................................................................................
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zmuszając ją do nowej wiary i prze-
kształcając kościół katolicki w Kłę-
bowcu na zbór ewangelicko-luterań-
ski. Do czasu śmierci feldmarszałka 
Henryka von der Goltza, 2 listopa-
da 1725 r., kościół zdążył ponownie 
przejść w ręce katolików. Duchowień-
stwo katolickie nie zezwoliło na po-
chowanie feldmarszałka w rodzinnym 
grobowcu w  kościele kłębowieckim. 
Dopiero interwencja króla i ogromna 
suma pieniędzy złożona przez rodzinę 
zmarłego spowodowały zmianę decy-
zji i złożenie ciała do rodzinnego gro-
bowca 4 grudnia 1725 r. 

Początek budowy pałacu w Kłę-
bowcu tradycyjnie datuje się na prze-
łom XVII i XVIII w., choć inwentarz 
Kłębowca zachowany w aktach grodz-
kich Wałcza podaje, że w 1735 r. pałac 
nie był jeszcze ukończony. Nie wyda-
je się bowiem możliwe, by budow-
la, która powinna powstać w dwa do 
czterech sezonów budowlanych, była 
wznoszona aż trzydzieści pięć lat! 
Z pomocą przychodzi zresztą sama ar-
chitektura. Dość prosta i zachowaw-
cza jeszcze bryła pałacu, zgoła inna 
od pałacu drugiej gałęzi rodu von der 

Goltz w Siemczynie, pochodzącego 
z lat 1722-1725, sugeruje, że pałac 
w  Kłębowcu jest budowlą wcześniej-
szą, powstałą jeszcze przed 1700 r. 

Pałac ulokowany jest pośrodku 
wsi, na południe od głównej szosy, 
prowadzącej z Wałcza do Czaplin-
ka. Od drogi oddziela go otaczający 
z  trzech stron (północnej, południo-
wej i wschodniej) park. W wyniku 
działań wojennych, a także zaniedba-
nia w latach późniejszych park uległ 
znacznym zmianom i zatracił swój 
pierwotny, regularny charakter.  Rów-
nież z dawnej świetności siedziby ro-
dziny von der Goltz niewiele już po-
zostało, jednak to, co można jeszcze 
dziś zobaczyć, nadal mówi wiele na te-
mat dawnego przepychu tego miejsca. 

Pałac wykonany został z cegły nie-
tynkowanej, bielonej, co przywodzi 
na myśl architekturę holenderską. Bu-
dulec pochodził zapewne z Kłębowca 
lub sprowadzono go z najbliższego 
miasta, w tym wypadku z Wałcza. Re-
zydencja składała się z korpusu głów-
nego, założonego na planie litery „H”, 
ujętego po bokach dwiema ofi cyna-
mi. Całość tworzyła rodzaj podkowy, 

o  charakterystycznym, znanym z ar-
chitektury francuskiej, usytuowaniu 
entre cour et jardin. Mimo „obcego” 
sposobu zakomponowania pałacu, 
pomiędzy dziedzińcem a  ogrodem, 
boczne alkierze są typowym i  cha-
rakterystycznym dla rodzimej ar-
chitektury elementem. Fasadą pałac 
zwrócony był na północ, zaś elewacją 
ogrodową na południe. Bryła była 
zwarta, lecz bardzo mocno rozczłon-
kowana poprzez trzy ryzality, które 
przybrały formę nieomal osobnych 
skrzydeł. Budowla miała dwie kon-
dygnacje oraz piwnice. Pierwotnie 
kryta była dachem czterospadowym. 
Zaplanowana została jako budowla 
dwutraktowa z amfi ladowym ukła-
dem pomieszczeń, z traktami północ-
nym i  południowym, biegnącymi ze 
wschodu na zachód. 

Dwie prostokątne, dwukondy-
gnacyjne ofi cyny przylegające do pół-
nocno-wschodniego i północno-za-
chodniego narożnika pałacu, również 
wykonane zostały z cegły, a następnie 
pobielone. Ofi cyna zachodnia zosta-
ła rozebrana w latach osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku przez okoliczną 

2 | Plan parteru pałacu
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ludność, pozyskującą w ten sposób 
materiał budowlany. Ofi cyna wschod-
nia, pełniąca funkcję kaplicy ostała 
się do dnia dzisiejszego. Jej wnętrze 
było jednoprzestrzenne, pierwotnie 
otoczone drewnianą emporą, po któ-
rej do dziś zachowały się jedynie frag-
menty podtrzymujących ją belek. Na 
emporę można było wejść schodami 
w narożniku północno-wschodnim, 
tuż przy bocznym wejściu do kaplicy. 
Drugie wejście znajdowało się w ścia-
nie południowej, po stronie zachod-
niej – było to prywatne wejście wła-
ściciela pałacu. 

Główne wejście do pałacu znajdo-
wało się po stronie północnej i  pro-
wadziło do obszernej sieni, z której 
można było przejść do salonu. Sa-
lon ogrzewany był za pomocą pieca 
i kominka. Wyjście z pokoju na taras 
fl ankowały dwie półkoliście zamknię-
te nisze, które pierwotnie stanowiły 
oprawę dla rzeźb.

W sieni znajdowały się dodatkowo 
po dwie pary drzwi, prowadzących do 
pokoi w skrzydłach wschodnim i za-
chodnim. Pokoje po stronie wschod-
niej wyposażone były w piece i ko-
minki – te ostatnie z bogatą dekoracją 
stiukową w postaci owalnych lub pro-
stokątnych płycin i ornamentów fl o-
ralnych. Z pokoi po stronie zachod-
niej jedynie ten położony w trakcie 
południowym miał kominek, również 
dekoracyjnie ozdobiony. Na pozba-
wionych tynku ścianach pomieszczeń, 
gdzieniegdzie dostrzec można pozo-
stałości zdobiącej je niegdyś czerwo-
nej i błękitnej farby, resztki dziś już 
nieczytelnych malowideł ściennych 
oraz nielicznie zachowane fragmenty 
gzymsów.  

Pomieszczenia usytuowane na 
skraju budynku, na osi północ-połu-
dnie, nie były już tak wystawne i re-
prezentacyjne. Mieściły się tam m.in. 
sypialnie, gabinety oraz pomieszcze-
nie na piec i latryny.

W sieni pałacu zlokalizowana 
była jedyna w całym założeniu klatka 
schodowa, połączona przez podest 
ze schodami w salonie wschodnim 
i wiodąca do pokoju na piętrze. Z po-
koju tego można było przejść do sali 
balowej, wielkością odpowiadającej 

połączonym pomieszcze-
niom pełniącym funkcję 
sieni i salonu na parterze. 
Jej ściany dekorowane były 
półkoliście zamkniętymi 
arkadkami, być może sta-
nowiącymi kiedyś dosko-
nałą przestrzeń dla malo-
wideł ściennych.

Z powodu bardzo złe-
go stanu zachowania pa-
łacu nie jest sprawą prostą 
przyporządkowanie funkcji 
poszczególnym częściom 
pałacu. Skupiając uwagę je-
dynie na pomieszczeniach 
położonych na parterze pa-
łacu, można przypuszczać, 
iż uprzywilejowane było 
skrzydło wschodnie, połą-
czone z piętrem i posiada-
jące dwa pokoje z repre-
zentacyjnymi kominkami. 
Mogła to być część ofi cjal-

na rezydencji, w której w trakcie pół-
nocnym znajdowałby się przedpokój 
dla gości (dzięki schodom połączony 
z salą balową na piętrze), gabinet pana 
oraz nieogrzewany pokój stanowiący 
łącznik z kaplicą, zaś w trakcie połu-
dniowym: salon oraz sypialnia i garde-
roba pana. Z kolei skrzydło zachodnie 

mieściłoby w  trakcie północnym rza-
dziej wykorzystywany salon, sypialnię 
oraz dodatkowe pomieszczenie. 
Kierując się z ryzalitu traktem po-
łudniowym, widzielibyśmy sypial-
nię i  garderobę pani domu oraz ja-
dalnię. Za  umiejscowieniem jadalni 
w  tym skrzydle przemawiałby fakt 

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

3 | 4 | Pozostałości salonu 
ogrodowego (3) i  sali balowej (4) 3
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zlokalizowania pomieszczeń gospo-
darczych, w tym zapewne kuchni, 
w zachodniej oficynie. 

Być może przez Kłębowiec, a tak-
że Siemczyno, znajdujące się blisko gra-
nicy z Prusami, biegł szlak pocztowy 
z Berlina do Królewca. Na szlaku tym 
znajdowałyby się także Słobity i Ka-
mieniec, z rezydencjami rozbudowy-
wanymi na przełomie XVII i XVIII w. 
Wiadomo, że Słobity, pałac rodu Do-
hna-Schlobitten, miały wręcz przywi-
lej pałacu królewskiego, w którym mo-
narchowie zatrzymywali się w  trakcie 

podróży. Kłębowiec swoją lokacją 
i  architekturą pałacu wpisywałby się 
w ideę owego szlaku. Jeśli jest to praw-
dą, nie sposób spojrzeć bez żalu na ru-
iny pałacu, który niegdyś odwiedza-
ło mnóstwo ludzi, a dziś niewielu wie 
choćby o jego istnieniu.

Sytuacja ta może jednak ulec w naj-
bliższym czasie zmianie, dzięki pro-
jektowi, który powstał we wrześniu 
2010 r. w Urzędzie Gminy Wałcz. Pro-
jekt ten zakłada rewitalizację pałacu 
oraz jego najbliższego otoczenia. Przede 
wszystkim planowane jest uzupełnie-
nie ubytków w koronie murów i spię-
cie ich wieńcem koronującym w  celu 
stałego zabezpieczenia budowli do cza-
su, gdy znajdzie nowego gospodarza, 
który przywróci jej dawną świetność. 

Ponadto, ruina pałacu ma stać się atrak-
cją turystyczną regionu i  tłem dla ple-
nerowych działań kulturalnych. Przyję-
to, że taras po stronie południowej zo-
stanie wykorzystany jako rodzaj plene-
rowej sceny, przed którą umieszczona 
zostanie widownia. Jednocześnie usta-
lono pełną odbudowę oficyny północ-
no-wschodniej, która posłużyć ma za za-
plecze dla opisywanych działań. Z kolei 
całkowicie zniszczona oficyna północ-
no-zachodnia ma być pokazana jedy-
nie w formie odtworzonych do wysoko-
ści około 0,5 m ścian zewnętrznych. Słu-
żyć ma za miejsce do różnego rodzaju 
biesiad i plenerowych warsztatów arty-
stycznych. W celu połączenia dziedziń-
ca z tarasem po stronie południowej za-
proponowano stworzenie drewnianej 
kładki, biegnącej przez całą szerokość 
pałacu, wspartej na zrujnowanych skle-
pieniach piwnic i częściowo podwie-
szonej do murów obiektu. Rewitalizacji 
poddane zostanie także założenie par-
kowe, w którym zaplanowano przywró-
cenie pierwotnej zieleni oraz wprowa-
dzenie ścieżek, ławek, oświetlenia oraz 
wieży widokowej. 

Można mieć nadzieję, że to przed-
sięwzięcie zostanie zrealizowane 
w  krótkim czasie i przyczyni się nie 
tylko do podniesienia walorów tury-
stycznych regionu, ale także do oca-
lenia przed zapomnieniem wspania-
łej barokowej architektury pałacowej.

Natalia Gryzińska

5 |Ślady po dekoracji kominka w skrzydle 
wschodnim pałacu 

(zdjęcia: 2-5 – Natalia Gryzińska) 

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

5

W ubiegłym roku Muzeum Historyczne m.st. Warszawy opublikowało w serii Bi-
blioteka Warszawska książkę Stanisława Gieysztora Moja Warszawa. Stanisław 

Gieysztor, urodzony w 1883 r. w Brześciu Litewskim, zmarły w 1962 r. w Warszawie, 
inżynier specjalizujący się w budownictwie wodnym, od dzieciństwa wychowywany 
był w duchu patriotycznym. 

We wstępie autorstwa Aleksandry Sołtan-Lipskiej czytamy: 
„Napisane przez niego [Stanisława Gieysztora] wspomnienia obej-
mują okres od drugiej połowy lat 80. XIX wieku po czasy współcze-
sne autorowi, czyli mniej więcej do początków lat 50. XX wieku. 
Wpisują się one w tradycję varsavianistycznej literatury wspomnie-
niowej […].

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część, zatytułowana 
Żywot człowieka uczciwego, jest autobiografią autora, obejmującą 
lata 1883-1902, z czego połowa przypada na czas spędzony w VI 
gimnazjum męskim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 

Druga część książki – Moja Warszawa, „jest rodzajem szkicu 
o Warszawie jego dzieciństwa i młodości, w którym skupia się on na 
historii miejsc, ulic, budynków i ludzi nadających miastu ton przed 
wojną oraz zmianach, jakie zaszły w zabudowie miejskiej i społeczno-

ści miejskiej po wojnie. O sobie, o swoim życiu pisze w tej części niewiele”. Ta część 
zaczyna się od zdania: „Od najwcześniejszego dzieciństwa, od czwartego roku życia, 
jestem mieszkańcem Warszawy”. […] „Nie dziw przeto, że mocno się z Warszawą 
związałem, mocniej niż gdyby była ona moim miastem rodzinnym” – pisze dalej 

autor. Stanisław Gieysztor opisuje ulice Marszałkowską, Krakowskie 
Przedmieście, Nowy Świat, warszawskie podwórka, dzielnicę żydow-
ską, a także latarnie gazowe i warszawskich dorożkarzy. Obserwuje 
codzienne życie mieszkańców stolicy i powolne zmiany społeczno-
obyczajowe, zachodzące we wszystkich kręgach warszawskiej ludności. 

Jak pisze Aleksandra Sołtan-Lipska: „Podstawę publikacji stano-
wi rękopis, który znajduje się w spuściźnie po profesorze Aleksan-
drze Gieysztorze, przechowywanej w zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie”. Tekst uzupełniony został 132 archiwalnymi fotogra-
fiami, pochodzącymi w większości ze zbiorów Muzeum Historyczne-
go. Na końcu  publikacji zamieszczono słownik wyrazów, które wy-
szły z użycia, rzadko używanych i zwrotów obcojęzycznych.  

Ta cenna książka będzie ważną lekturą nie tylko dla varsavia-
nistów, ale także wszystkich zainteresowanych historią. Publikację 
można nabyć (cena: 40 zł) w sklepiku muzealnym. 

WARSZAWA STANISŁAWA GIEYSZTORA
Spotkanie z książką

...............................................................................................................................................................................................................................
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Z dawien dawna do mielenia 
ziarna używano wiatraków, 
czyli młynów wietrznych. 
Na ogół uważamy, że wia-

trak − to budynek z wielkimi śmigła-
mi. Tak było do końca XIX w., kiedy 
to pojawiły się zdecydowanie mniej-
sze konstrukcje „śmigłowców”, opar-
te na systemie turbiny wietrznej. In-
spiracją do budowania tego typu wia-
traków mogło być wynalezienie przez 
Amerykanina Daniela Hallidaya 
w 1854 r. wiatrowego motoru, służą-
cego do pompowania wody ze studni 
głębinowych. Dzięki pomysłowemu 
ogonowi urządzenie samo odwraca-
ło się do wiatru i mogło pracować bez 
nadzoru. 

Takie niewielkie wiatraki, zwane 
na Śląsku Cieszyńskim „powieter-
niokami”, licznie pojawiały się w  go-
spodarstwach chłopskich, zastępu-
jąc w  nich żmudną pracę ręcznego 
mielenia na żarnach. Zjawisku temu 
sprzyjały dobre warunki wietrzne 
oraz uzdolnieni miejscowi konstruk-
torzy. Nieopodal w Ustroniu znaj-
dowała się kuźnica żelaza oraz inne 
zakłady produkujące elementy kute, 
odlewy itp. Najstarsze konstrukcje 
powieternioków pochodzą z koń-
ca XIX  w. W  grupie wiatraków były 
młynki z bezpośrednią transmisją na-
pędu na złożenia kamienne oraz takie, 
w których odbywało się to pośrednio 
− dzięki zastosowaniu przekładni cią-
gnionej (łańcuchowej lub pasowej). 
Budynek wiatraka wykonywano naj-
częściej w konstrukcji szkieletowej, 
obijając od zewnątrz pionowo de-
skami. Dach dwuspadowy przykry-
wano na kilka sposobów: dachówką, 
deskami pokrytymi papą lub blachą. 
Powyżej kalenicy dachowej znaj-
dowało się śmigło wielołopatkowe, 

zainstalowane na poziomym wale, po-
łączonym z  przekładnią zębatą stoż-
kową (1:1). Śmigło wiatraka łączono 
przekładnią z pionowym wałem na-
pędowym w  formie pręta żelaznego, 
ulokowanego wewnątrz rury. Poniżej 
umieszczone były urządzenia prze-
miałowe, na które składały się zsyp 
ziarna, dwa niewielkie kamienie żar-
nowe ulokowane w obudowie i dol-
ny zbiornik na mąkę. Ruch obrotowy 
turbiny wietrznej był przekazywany 
na górny kamień żarnowy za pośred-
nictwem przekładni stożkowej. 

W Zebrzydowicach – przy-
granicznej wsi nad rzeką Piotrów-
ką, znajdują się np. trzy wiatraki 

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

Wiatraki turbinowe 
na Śląsku Cieszyńskim

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

1 | 2 | Wiatraki w Zebrzydowicach: 
przy ul. Jutrzenki (1) i przy ul. Poziomkowej (2)

...............................................................................
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turbinowe. Przy ul. Jutrzenki, na 
niewielkim wzniesieniu, ulokowa-
ny jest młynek wietrzny, zbudowany 
pod koniec XIX  w. Ten zachowany 
w stosunkowo dobrym stanie powie-
terniok pracował jeszcze 10 lat temu; 
zainteresował się nim Górnośląski 

Park Etnograficzny w Chorzowie 
i  planuje jego przeniesienie na teren 
skansenu. Kolejne dwa młynki znaj-
dują się przy końcu ul. Poziomkowej. 
Obydwa są w złym stanie. W  ostat-
nich latach bezpowrotnie zniknę-
ły dwa obiekty znajdujące się przy 

ul.  Skotnickiej i Pochyłej. Ten ostat-
ni, pozostawiony bez opieki (właści-
ciel wyjechał za granicę), został pod-
palony i tym samym zniszczony. Był 
to typowy drewniany wiatrak, który 
miał śmigła złożone z dwunastu ło-
patek. Według przekazów wewnątrz 
wiatraka znajdowały się żarna ka-
mienne, mielące zboże na śrutę lub 
kaszę „żarnówkę”, popularnie nazy-
waną w Zebrzydowicach „krupicą”. 
Wydajność wiatraka miała wynosić 
40 l zboża na godzinę.

W Marklowicach Górnych, wsi 
w  gminie Zebrzydowice, z kilkuna-
stu powieternioków pozostały jedynie 
dwa. Przy ul. Polnej znajduje się typo-
wy młynek wietrzny. Ze względu na 
długi okres niefunkcjonowania wia-
traka teren wokół niego uległ zadrze-
wieniu, co utrudnia zauważenie go 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

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

3 | 4 | Wiatraki w Marklowicach: 
przy ul. Polnej (3) i przy ul. Szkolnej (4) 

5 | Wiatrak w Ustroniu- Nierodzimiu przed 
przeniesieniem do skansenu chorzowskiego3

4 5
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nawet z najbliższej drogi. Odmienną 
konstrukcję reprezentuje młynek przy 
ul. Szkolnej. Wiatrak ten znajduje się 
w stosunkowo dobrym stanie, co jest 
niewątpliwą zasługą obecnego właści-
ciela. Szesnastołopatkowe koło śmi-
głowe tego wiatraka osadzone jest na 
wysokim maszcie, przypominającym 
słup energetyczny. Wewnątrz znajdu-
je się dobrze zachowane urządzenie 
przemiałowe, złożone z blaszanych 
elementów i przekładni pasowej.

W Dębowcu, wsi gminnej nad 
Knajką, lewym dopływem Wisły, 
znajduje się wiatrak ulokowany na 
grobli, przy ul. Łęgowej. Jest to naj-
większy tego typu młynek w najbliż-
szej okolicy. Nietypowe koło śmi-
głowe ma trzydzieści sześć łopatek. 
W tego typu konstrukcji już niewielki 
wiatr umożliwiał sprawne działanie; 
przeniesienie napędu zwiększono za 
pomocą przekładni pasowej. Niestety, 
opuszczony powieterniok w Dębow-
cu niszczeje, mimo zainteresowania 
okolicznych mieszkańców.

W Ustroniu nad Wisłą, na wznie-
sieniu przy ul. Wantuły znajduje się 
ostatni z ustrońskich wiatraków. Ulo-
kowany wtórnie wśród zabudowań 

zatracił doskonałe warunki do pracy. 
W ostatnim czasie budynek wiatra-
ka został gruntownie zmodernizo-
wany, natomiast części mechaniczne 
pieczołowicie odtworzono. Unika-
towy jest zbiornik zasypowy, wyko-
nany z klepek sosnowych, przypomi-
nający beczkę. Przeniesienie napędu 
zwiększono za pomocą przekładni 
łańcuchowej.

Dwa powieternioki znajdują się 
w  śląskich skansenach. W latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
przeniesiono do  Skansenu Zagrody 
Wsi Pszczyńskiej wiatrak z 1904 r. 
z  Zebrzydowic, a do Górnośląskiego 
Parku Etnograficznego w Chorzowie 
− młynek z 1918 r. z Ustronia-Niero-
dzimia. Budowniczym tego ostatnie-
go był kowal Józef Kubień, z zamiło-
wania majsterkowicz. Wiatrak zbudo-
wał w sposób typowy dla występują-
cych na tym terenie młynków. Drew-
niana konstrukcja budynku wzniesio-
na została z pionowych i poziomych 
belek, dodatkowo wzmocnionych 
ryglami i oszalowana deskami. Od 
frontu górna połać desek była ozdob-
nie wyrzynana. Dwuspadowy dach 
wiatraka przykryty został glinianą 

dachówką. Ponad dachem wznosiło 
się śmigło, złożone z dziewięciu bla-
szanych łopatek, odpowiednio wypro-
filowanych i spiętych ze sobą. Ziarno 
dozowano do zsypu za pomocą drew-
nianej łopatki. Pojemność zsypu zbli-
żona była do „sztwiertni” zboża (12 l). 
Złożenie kamieni otaczała obudowa 
z drewnianych klepek, z których jedna 
była ruchoma, pełniła funkcję wzier-
nika, przez który sprawdzano czy pro-
ces mielenia przebiega prawidłowo. 
Wydajność zależała od sprzyjającego 
wiatru, średnio były to dwa worki na 
dobę. Wiatrak usytuowany był w od-
daleniu kilkunastu metrów od bu-
dynku mieszkalnego. Od południa 
znajdowała się niezagospodarowana 
przestrzeń (pole, łąka), natomiast od 
zachodu bezpośrednio przy samym 
wiatraku rósł rozłożysty dąb, zapewne 
blokujący wiejące stamtąd wiatry. Po 
przeniesieniu młyna do skansenu od-
tworzono go z całą pieczołowitością, 
wraz z mechanizmem służącym do 
przemiału. Mimo ulokowania wiatra-
ka na wzniesieniu i na otwartym tere-
nie nie udało się uzyskać optymalnych 
warunków do pracy. Przeszkodę sta-
nowi ściana drzew wokół ogrodzenia 
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6 | Prace budowlane 
przy ustrońskim 
wiatraku na terenie 
skansenu chorzowskiego 

7 | Wnętrze wiatraka 
z Zebrzydowic, 
ul. Jutrzenki6 7
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muzealnego, blokująca wiatry od po-
łudnia i zachodu. 

Henryk Olszański w książce 
Chłopskie wiatraki Podkarpacia (Sa-
nok 2002) wymienia kilkanaście 
przykładów wiatraków turbinowych 
istniejących na Podkarpaciu. Młynar-
stwo było niegdyś jednym z bardziej 
popularnych zawodów w Ropie koło 
Gorlic i źródłem dochodów dla wie-
lu gospodarstw. Jeszcze w połowie 
ubiegłego wieku działało tu ponad 
30 wiatraków turbinowych. Pomysł 
konstruowania wiatraków przywieź-
li do Ropy w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku reemigranci z USA. 
Obecnie w Ropie Stowarzyszenie 
Pogranicza realizuje projekt „Orkisz 
prosto z młyna”. Co prawda głównym 
celem tego przedsięwzięcia jest przy-
wrócenie uprawy orkiszu, lecz w trak-
cie programu udało się uruchomić je-
den zabytkowy młyn wietrzny. 

Damian Adamczak

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Spotkanie z książką

Warszawski Dom Spotkań z Historią – in-
stytucja zajmująca się popularyzowa-

niem historii XX w. Polski i Europy Środkowo- 
-Wschodniej, wydał w 2010 r. książkę autor-
stwa Magdaleny Stopy i ze zdjęciami Jana Bryk-
czyńskiego – Ostańce. Kamienice warszawskie 
i ich mieszkańcy. 

Autorka pisze we wstępie: „Początkowo 
miała to być książka o kamienicach, ostań-
cach, które są żywym dowodem, że kiedyś było 
tu inaczej. Planowałam opisać elewacje pełne 
rzeźb, ozdobne balkony, kute kraty, wielobarw-
ne kafle w bramach, stiuki, marmurowe klatki 
schodowe, wykładane mahoniem windy, krysz-
tałowe lustra. […] Szukałam ludzi, na oczach 
których rozegrała się historia domów, osób, 
które pamiętają ich świetność, widziały trage-
dię, a później latami obserwowały upadek. […] 
Szybko jednak się okazało, że losy domów i ich 
mieszkańców splotły się ze sobą tak bardzo, że 
nie sposób je oddzielić”. 

22 opisane w książce kamienice – to bu-
dynki (zaprojektowane przez znanych architek-
tów), stojące przy ulicach: Aleje Jerozolimskie, 
Chłodna, Chmielna, Filtrowa, Flory, Górnoślą-
ska, Jasna, Kłopotowskiego, Lwowska, Narbut-
ta, Noakowskiego, Nowogrodzka, Okrzei, Płu-

ga, Rozbrat, Smolna, Szpitalna, Śniadeckich, 
Waliców, Wiejska, Wilcza, Willowa, Ząbkowska. 
Te kamienice przetrwały drugą wojnę świato-
wą, Powstanie Warszawskie, a także czas po-
wojenny, kiedy to odebrano je właścicielom, 
skazując tym samym na wieloletnią dewastację.  

O historii kamienic opowiadają odnalezieni 
przez Magdalenę Stopę najstarsi mieszkańcy: 

ci bardzo znani, jak prof. Henryk Samsonowicz, 
Anna Branicka-Wolska, czy Jan Jabłkowski, oraz 
zwykli mieszkańcy, o których losach dowiaduje-
my się podczas lektury. Ich opowieści (niektó-
rzy rozmówcy pamiętają jeszcze lata trzydzieste 
ubiegłego wieku)  tworzą obraz ostatnich stu 
lat historii miasta. Obecni lokatorzy mieszkali 
tu jeszcze jako dzieci, dlatego ich wspomnienia 
są bardzo osobiste, dlatego też pamiętają tak 
wiele szczegółów.

Większość opisywanych kamienic jest w do-
brym stanie, ale niektóre wymagają remontu. 

Książkę ilustrują fotografie Jana Brykczyń-
skiego; są wśród nich portrety rozmówców oraz 
zdjęcia kamienic, ze szczególnym uwzględnie-
niem architektonicznych detali. Dodatkową 
wartość stanowią zdjęcia archiwalne, często 
nigdy jeszcze niepublikowane, pochodzące ze 
zbiorów rodzinnych mieszkańców. 

Ta pozycja ucieszy na pewno varsaviani-
stów, ale zainteresować może duże grono mi-
łośników historii.

Książkę można kupić (cena: 55 zł) w księ-
garni Domu Spotkań z Historią (00-324 War-
szawa, ul. Karowa 20, tel. 22 255-05-30, 
www.dsh.waw.pl). 

WARSZAWSKIE KAMIENICE I ICH MIESZKAŃCY

8 | Śmigło szesnastołopatkowe wiatraka z Marklowic Górnych

(zdjęcia: Damian Adamczak) 
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Miała zdobić Park na Po-
wiślu, lecz stanęła na 
koronie Stadionu Dzie-
sięciolecia. Przez po-

nad pół wieku widziała tu niejed-
no: sport i polityczne wiece, Festiwal 
Młodzieży i Studentów w 1955 r., pa-
pieską mszę świętą w 1983 r. i olbrzy-
mi bazar, który zawładnął okolicą po 
upadku PRL-u. Choć stary stadion 
niedawno zburzono, a w jego miej-
scu wyrosła bryła narodowej areny 
na Euro 2012, rzeźba „Sztafeta” prof. 
Adama Romana trwa niewzruszona 
na swym cokole.

A jeszcze w 2007 r. jej przyszłość 
była niepewna. Wyszło wtedy na jaw, 
że w projekcie budowy Stadionu Na-
rodowego nie przewidziano pozosta-
wienia żadnych elementów z wystroju 
przeznaczonego do rozbiórki Stadio-
nu Dziesięciolecia – ani rzeźb, ani 
tablic pamiątkowych, ani nawet ka-
miennej tarczy z orłem z trybuny ho-
norowej. Nie domagali się tego zresz-
tą urzędnicy z warszawskiego ratusza, 
którzy wydawali zgody na tę inwe-
stycję. „Sztafeta” niechybnie trafi łaby 
na zwałkę gruzu, gdyby nie samorząd 
tutejszego osiedla Kamionek, który 
stanął w jej obronie. Akcja lokalnych 
społeczników z  Adamem Rosińskim 
(przewodniczącym Rady Kamion-
ka) na czele odniosła skutek. Za oca-
leniem cennych elementów zdobią-
cych rozbierany stadion opowiedział 
się stołeczny konserwator zabytków, 
a  w  lipcu 2007 r. do ich zachowania 
wezwała Rada Warszawy. Ostatecz-
nie, „Sztafeta” pozostała na swoim 
miejscu, na tle wielkiej budowy Sta-
dionu Narodowego, a zdemontowane 
z murów starej areny tablice mają za-
wisnąć na ścianach nowej.

„Sztafeta” to betonowa kompo-
zycja z  1955 r. Przedstawia trzech 
biegnących sportowców. Jej autor 

utrwalił moment, gdy uczestnicy bie-
gu przekazują sobie pałeczkę. Usta-
wiona na wysokim cokole rzeźba 
witała publiczność wchodzącą na 
Stadion Dziesięciolecia od strony 
południowej. Stała się jednym z sym-
boli tego obiektu. Jej historia mogła 
się jednak potoczyć zupełnie inaczej, 
ponieważ posągi sprinterów miały 
„pobiec” w założonym wówczas na 
Powiślu Centralnym Parku Kultury 

i  Wypoczynku. W zorganizowanym 
przez władze miasta konkursie na 
projekt parkowej rzeźby o tematyce 
sportowej wygrała praca Adama Ro-
mana. Ten urodzony w 1916 r. arty-
sta sztuki rzeźbiarskiej uczył się przed 
wojną w zakładzie kamieniarskim Lu-
bowieckiego na Powązkach. W  wie-
ku 14 lat stracił ojca i do wszystkiego 
musiał sam dochodzić ciężką pracą. 
Będąc młodzieńcem wykuwał w ka-
mieniu to, co wymyślili inni twór-
cy. Do Lubowieckiego z  projektami 
przychodzili wówczas wybitni rzeź-
biarze okresu międzywojennego, 
wśród nich: Henryk Kuna, Franci-
szek Strynkiewicz, czy Stanisław Jac-
kowski. Kiedy po wojnie (w 1950 r.) 
Adam Roman kończył studia w war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
był już dojrzałym artystą. Nic dziwne-
go, że wkrótce stał się wykładowcą tej 
uczelni, kształcącym rzeźbiarzy i kon-
serwatorów rzeźby kamiennej.

Konkursowy projekt „Sztafety” 
odbiegał od fi nalnego dzieła. Kompo-
zycja składała się z dwóch biegnących 
postaci. W kolejnych wersjach autor 
dodał trzeciego biegacza. Zapropo-
nował też, by rzeźba stanęła przy mo-
numentalnych schodach na osi Parku 
Kultury będącej przedłużeniem uli-
cy Prusa. Dlaczego tego nie zreali-
zowano? Prof. Roman tak tłumaczył 
to w wywiadzie udzielonym w  lipcu 
2007  r. dziennikarzowi „Gazety Sto-
łecznej”: „Nie miałem wtedy własnej 
pracowni. Model wykonywałem na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej, gdzie pozwolili mi pra-
cować. Właśnie tam moją rzeźbą za-
interesował się prof. Jerzy Hryniewiec-
ki, projektant Stadionu Dziesięciolecia. 
Zobaczył ją i stwierdził, że mu się przy-
da właśnie na budowany stadion. Ja na 
to: «Proszę pana, to własność miasta, 
ma ozdobić park...». A profesor: «Ja 

„Sztafeta” nie przerywa biegu
.................................................................................................................................................................................................................

1

2

3

1 | 2 | 3 | Adam Roman, „Sztafeta”, 1955 r., 
gips – praca konkursowa na projekt rzeźby 
o tematyce sportowej dla Centralnego Parku 
Kultury i Wypoczynku na Powiślu w Warszawie 
(wersja z dwoma biegaczami) (1) i jej twórcze 
rozwinięcie (wersja z trzema biegaczami) (2, 3) 

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

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2011    |   47



ZABYTKI W KRAJOBRAZIETO TEŻ SĄ ZABYTKI

wszystko załatwię». I załatwił. Jak 
się zresztą okazało, na rzeźby w Par-
ku Kultury miasto nie miało pieniędzy 
i samo zarzuciło te plany”.

W tamtym czasie w sztuce pol-
skiej obowiązywał jeszcze narzuco-
ny przez władze socrealizm. Adam 
Roman zrealizował „Sztafetę” w zu-
pełnie innej konwencji. Ciała spor-
towców potraktował schematycz-
nie, bez szczegółów mięśni, czy de-
tali twarzy. Ważniejsza od nich była 
dla artysty kompozycja sylwetek. 
We wspomnianym wywiadzie prof. 
Roman przyznał, że inspirował się 

rzeźbą Françoise'a Rude’a „Marsy-
lianka” z Łuku Triumfalnego w Pary-
żu: „Tam wszystko rozchodzi się z jed-
nego punktu, przez to rzeźba jest dy-
namiczna. Wzorem dla mnie była też 
sztuka grecka, lekkie i  wykwintne ry-
sunki na wazach, ale nie socrealizm. 
On oznaczał dosłowność, brak inwen-
cji, a prawdziwa sztuka to interpre-
tacja rzeczywistości. [...] Podszedł pe-
wien dziennikarz i zauważył: «Praw-
dziwy sportowiec inaczej podaje pa-
łeczkę». Odpowiedziałem mu: «Są 
prawa sportu i prawa sztuki». Zaraz 
jednak przyznałem, że w rzeźbie jest 

jeden kardynalny błąd, i poprosiłem 
tego dziennikarza, żeby go znalazł. 
Dałem mu 15 minut. Nie zauważył. 
Wtedy mu pokazałem, że jedna z  po-
staci ma wysuniętą do przodu lewą 
nogę i lewą rękę. W rzeczywistości tak 
się przecież nie biegnie. Ale gdybym 
odwrócił tę postać, popsułbym całą 
kompozycję, zatracił jej rytm. W rzeź-
bie socrealistycznej sportowiec na pew-
no by w ten sposób nie biegł”. Według 
prof. Gustawa Zemły, rzeźbiarza i au-
tora licznych pomników, w poło-
wie lat pięćdziesiątych XX w. „Szta-
feta” była dziełem odważnym, bo 

4 |5 | Adam Roman, „Sztafeta”, 1955 r., gips – modele rzeźb opracowane 
dla dekoracji Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie: pierwsza wersja 
z trzema biegaczami (4), druga wersja z trzema biegaczami (5) 

6 | Metalowy stelaż rzeźby Adama Romana „Sztafeta” (szkielet postaci) 
na koronie Stadionu Dziesięciolecia, lipiec 1955 r. 

7 | Adam Roman, „Sztafeta”, 1955 r., gipsowy model realizacyjny rzeźby 
na tle ukończonej pracy

...........................................................................................................................
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wyłamującym się z  gorsetu realizmu 
socjalistycznego. Niewielu artystów 
było wtedy stać na taki manifest.

Biegaczy wykonano z betonu, cho-
ciaż – jak po latach zapewniał prof. 
Roman – były plany odlania ich z brą-
zu. Zrezygnowano z tego, bo naglił ter-
min otwarcia Stadionu Dziesięcio-
lecia. Wybrano szybszą technologię. 
Rzeźba ma podstawę z szyn, nad którą 
wyrastają konstrukcje z  drutów i siat-
ki. Można je nazwać szkieletami po-
staci. Ciała sportowców wykonano zaś 
z tzw. narzutu, czyli nakładanej kiel-
nią na konstrukcje zaprawy z  cemen-
tu, wapna, piasku i wody. Jeśli wszystko 
wykonane jest dobrze, taka rzeźba po-
winna przetrwać nawet 200 lat, czego 
przykładem są maski zdobiące budy-
nek Teatru Wielkiego. Ale przy „Szta-
fecie” pojawił się problem. Czas nakła-
dania zaprawy – a odbywało się to pod 
gołym niebem, obok stadionu – przy-
padł na wyjątkowo silne upały. Adam 
Roman bał się, że rzeźba za szybko wy-
schnie i popęka. By tego uniknąć, roz-
wieszał wokół niej mokre worki. Miał 
do pomocy rzeźbiarza Władysława Ja-
niego znającego się na technice narzu-
tu i robotnika, który mieszał zaprawę. 
W dniu otwarcia Stadionu Dziesięcio-
lecia (22 lipca 1955 r.) „Sztafeta” była 
gotowa. Warszawiacy przyjęli ją z sym-
patią, nazywając biegaczy „Uciekinie-
rami ze Wschodu”.

Dzieło prof. Adama Romana sta-
rzało się razem ze stadionem. Dzieli-
ło jego wzloty i upadki. Po kilkudzie-
sięciu latach bez konserwacji, a na-
wet drobnych napraw, na posągach 
pojawiły się pęknięcia. Z  rąk i nóg 
betonowych sportowców odpadała 
zaprawa odsłaniając ukryte w środku 
stalowe pręty. W otoczeniu bazaro-
wych bud Jarmarku Europa, w który 
w latach dziewięćdziesiątych zmie-
niła się największa sportowa arena 
Warszawy, zaniedbana „Sztafeta” wy-
glądała żałośnie. Paradoksalnie, z za-
pomnienia wydobyła ją planowana 
rozbiórka Stadionu Dziesięciolecia 
i zastąpienie go Stadionem Narodo-
wym. To dzięki tej inwestycji lokal-
ni społecznicy zadali pytanie: „A co 
z  biegaczami?”. W obronę „Sztafe-
ty” przed zniszczeniem włączyła się 

warszawska prasa. Za jej pośrednic-
twem opinia publiczna dowiedziała 
się o wartości dzieła prof. Romana.

Narodowe Centrum Sportu zgo-
dziło się pozostawić rzeźbę. Uznało 
wręcz, że nie będzie przeszkadzała 
w budowie stadionu i może stać dalej 
na swoim cokole. „Boimy się ją ruszać, 
żeby nie uszkodzić” – mówiła dzien-
nikarzom Magdalena Węgierska- 
-Wieczorek z  NCS. Mimo to, „Szta-
feta” wciąż nie była bezpieczna, bo 
w 2008 r. na plac budowy wjechały ol-
brzymie kafary wbijające w grunt pale 
pod przyszłe trybuny. Wywoływane 
przez nie drgania mogły doprowadzić 
do rozpadnięcia się popękanej rzeźby. 
Akurat wtedy do NCS zgłosił się Ja-
cek Nowicki, pracujący w Niemczech 
malarz, rzeźbiarz i konserwator. Przy-
znał, że ma sentyment do Stadionu 
Dziesięciolecia, na którym w 1983  r. 
zbudowano zaprojektowany przez 
niego ołtarz na papieską mszę świętą. 
Przyszedł do NCS z  propozycją od-
restaurowania dzieła prof. Romana. 

8 | 9 | Adam Roman, „Sztafeta”, 1955 r., 
beton – stan przed konserwacją, widok od strony 
płyty stadionu (8) i od strony ulicy (9)
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Dostał zielone światło i w październi-
ku 2008 r. wokół „Sztafety” wyrosło 
rusztowanie. Jacek Nowicki z pomoc-
nikami zabrał się do pracy. Pęknię-
cia i ubytki naprawił sprowadzonymi 
z  Niemiec zaprawami cementowy-
mi, zbliżonymi składem do użytego 
w 1955 r. narzutu. Całą rzeźbę pokrył 
impregnującym środkiem chemicz-
nym. „Jest jak nowa. Postoi bez pro-
blemu następne 50 lat” – zapewniał 
na zakończenie trwającej około mie-
siąca renowacji biegaczy. Żal miał tyl-
ko prof. Adam Roman, z którym nie 
skonsultowano podjętych zabiegów 
konserwatorskich.

O „Sztafecie” znów stało się gło-
śno w lutym 2010 r. W pałacu w Kró-
likarni zebrali się rzeźbiarze, konser-
watorzy zabytków i historycy sztu-
ki, by wspólnie się zastanowić nad 
możliwością odlania rzeźby w brązie. 
Inicjatorką powrotu do tej idei była 
konserwator rzeźby kamiennej Alek-
sandra Wałdowska. Obecny na spo-
tkaniu prof. Adam Roman oświad-
czył, że jest to jego niezrealizowane 
od pół wieku pragnienie: „«Sztafe-
ta» powstawała w pośpiechu. Trze-
ba było zdążyć na otwarcie Stadionu 
Dziesięciolecia, dlatego zrobiona jest 
z  zaprawy. Po zakończeniu Festiwalu 

Młodzieży Świata w 1955 r. miała być 
odlana z brązu, ale nic z  tego nie wy-
szło. Aż dziw, że jeszcze się trzyma”. 
Osoby zgromadzone na sali niemal 
jednogłośnie poparły zastąpienie be-
tonowej „Sztafety” repliką z trwalsze-
go brązu. „Odlew staje się konieczno-
ścią. Oryginał jest dziełem niezaprze-
czalnej wartości i wymaga ochrony” 
– mówił konserwator prof. Andrzej 
Koss z  Akademii Sztuk Pięknych. 
„Nie widzę «Sztafety» w  innym ma-
teriale jak połyskujący brąz” – stwier-
dził rzeźbiarz prof. Gustaw Zemła. 
Wątpliwości miał za to Adam Rosiń-
ski z  Kamionka, organizator obrony 
rzeźby w 2007 r.: „«Sztafeta» z brą-
zu na pewno będzie piękna, ale zabio-
rą nam oryginał. Szkoda”. Uczestnicy 
spotkania zaproponowali, by betono-
wy oryginał przenieść na teren jed-
nego z  warszawskich muzeów. Koszt 
wykonania odlewu wstępnie osza-
cowano na 1,5 mln zł. W pewnym 
momencie padło pytanie: kto sfinan-
suje to przedsięwzięcie? Wskazano 
na Narodowe Centrum Sportu, któ-
re buduje stadion na Euro 2012, ale 
Janusz Kubicki z  NCS odparł, że to 
niemożliwe, bo wykonania spiżowej 
kopii rzeźby nie da się już dopisać do 
budżetu tej inwestycji. Radził szukać 

sponsora. Na końcu spotkania zdecy-
dowano o powołaniu pilotującej tę 
inicjatywę grupy roboczej.

W następnych miesiącach kiero-
wany przez prof. Kossa Międzyuczel-
niany Instytut Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki sporządził kosztorys 
nowej „Sztafety”. Całość prac, w  tym 
wykonania odlewu z brązu, wycenił 
na 800 tys. zł. Muzeum Narodowe 
w Warszawie wskazało nowe miejsce 
dla oryginału – na terenie koło pała-
cu w Królikarni, który jest oddziałem 
MNW. Cały projekt stanął jednak 
pod znakiem zapytania, bo przez po-
nad pół roku nie udało się zgromadzić 
funduszy na jego realizację. „Były pro-
wadzone rozmowy z różnymi instytu-
cjami. Chodziliśmy do jednego z wice-
prezydentów Warszawy. Powiedział, 
że miasto nie może wesprzeć nas finan-
sowo. Pismo «Stolica» podało numer 
konta, na które można wpłacać pienią-
dze na odlew «Sztafety». To wciąż nie 
przynosi spodziewanych rezultatów. 
A przecież już teraz powinna być robio-
na gipsowa forma rzeźby dla odlewni” 
– mówił we wrześniu ubiegłego roku 
prof. Adam Roman.

Narodowe Centrum Sportu dało 
czas na wymianę „Sztafety” betono-
wej na spiżową. Upływa on na prze-
łomie maja i czerwca 2011 r., gdy za-
kończy się budowa Stadionu Narodo-
wego. W chwili pisania tego artykułu, 
nie było wiadomo, czy w wyznaczo-
nym przez NCS terminie uda się wy-
konać odlew rzeźby.

Tomasz Urzykowski

Chętni do złożenia cegiełki na wykona-
nie odlewu rzeźby w brązie mogą – po 
wcześniejszym skontaktowaniu się z Mię-
dzyuczelnianym Instytutem Konserwa-
cji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warsza-
wie, którego dyrektorem (i jednocze-
śnie koordynatorem projektu) jest prof. 
dr  hab.  Andrzej Koss – wpłacać pienią-
dze na konto: Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Międzyuczelniany Instytut 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 
00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przed-
mieście 5, BANK PEKAO S.A. 58 1240 
6247 1111 0000 4980 1369.

Redakcja

10 | Rzeźba po konserwacji, w głębi budujący się Stadion Narodowy w Warszawie, fotografia 
z października 2010 r.

(zdjęcia: 1-9 z archiwum prof. Adama Romana, reprodukcje Magdalena Barańska; 10 – Wojciech 
Przybyszewski)

.......................................................................................................................................................................
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Na ratunek praskim latarniom
.............................................................................................................................................................................................................

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Warszawę ogarnęła tzw. 
moda na Pragę. Zjawi-
sko zauważane jest od 
pewnego czasu i spro-

wadza się przede wszystkim do róż-
nych działań artystycznych i kultural-
nych, realizowanych często w ramach 
kompleksowych działań rewitaliza-
cyjnych. Zjawisko to ze wszech miar 
pozytywne, przy okazji bowiem opie-
ką obejmuje się zachowane relikty 
praskiego dziedzictwa, przez lata za-
niedbywane. „Moda na Pragę” obej-
muje jednak przede wszystkim Pragę 
Północ. Czyżby na Pradze Południe 
brakowało ciekawych miejsc, zabyt-
ków, czyżby dziedzictwo Kamionka, 
Grochowa, Saskiej Kępy ustępowało 
zabytkom Pragi Północ?

Z całą pewnością tak nie jest, 
a  przekonuje o tym burmistrz dziel-
nicy, Tomasz Kucharski: „Nie ma na 
terenie naszej dzielnicy miejsca zwartej 
historycznej zabudowy, swego rodza-
ju starówki. Mamy jednak to szczęście, 
że zachowało się tu naprawdę wiele 
cennych, pojedynczych, autentycznych 
obiektów, zlokalizowanych w różnych 
częściach Pragi Południe. By wspo-
mnieć na początek Saską Kępę – ileż 
tu wspaniałych przykładów międzywo-
jennego modernizmu, funkcjonalizmu 

czy tzw. stylu dworkowego. Obszar 
Kamionka i Grochowa z kolei – tu 
zabudowa ma inny, ale równie cie-
kawy charakter, w znacznej mierze 
przemysłowy”. 

„Dziedzictwo to jest przedmiotem 
naszej szczególnej troski” – zapewnia 
burmistrz. Kiedy więc latem 2010 r. 
Fundacja Hereditas zwróciła się do 
radnego dzielnicy Marka Borkow-
skiego z interwencją dotyczącą za-
bytkowych latarni, tzw. pastorałów, 
stojących przy ul. Podskarbińskiej, te-
mat uratowania wyjątkowego zabytku 
szybko trafił na posiedzenie zarządu 
dzielnicy. 

Reliktom historycznego oświetle-
nia zarząd przyglądał się już od pew-
nego czasu. W 2007 r. zostały zde-
montowane cztery latarnie, tzw. pa-
storały, z ul. Dubieńskiej. Dziś są po 
konserwacji i czekają na odbiór. Pa-
storały z ul. Podskarbińskiej nato-
miast − to zespół pięciu latarni elek-
trycznych, datowanych przez history-
ka Warszawy, Jarosława Zielińskiego, 
autora książki o warszawskich latar-
niach, na 1923 r. Jest to unikat w ska-
li dzielnicy i miasta, biorąc pod uwa-
gę wojenne zniszczenia Warszawy. Ich 
stan, w chwili interwencji, był tragicz-
ny. Prócz pięciu zachowanych, o któ-
rych mowa, z ziemi wystawały pozo-
stałości kilku innych, którym nie było 
dane dotrwać do naszych czasów. 

Krytyczny stan obiektów przyspie-
szył decyzję zarządu dzielnicy o  pod-
jęciu działań zabezpieczających pa-
storałki jeszcze przed nastaniem zimy. 
„Przyznaję, że takie decyzje nigdy nie 
są łatwe, bo wiążą się przede wszyst-
kim z zabezpieczeniem środków, a po-
trzeby dzielnicy są ogromne. To zawsze 

jest ogromny dylemat: czy środki prze-
znaczone na remonty (bo z tej właśnie 
puli pochodzą środki na konserwację la-
tarni) przeznaczyć na załatanie dziury 
w chodniku czy na ratowanie zabytku” 
– powiedział burmistrz dzielnicy To-
masz Kucharski. Konserwacja latarni 
została wpisana do budżetu w 2010 r. 
Prace zakończono przed końcem li-
stopada. Pastorałki zimę spędzą w za-
mkniętym pomieszczeniu. 

Latarnie nie wrócą już na ul. Pod-
skarbińską (pierwotnie zamontowane 
były na końcowym, dochodzącym do 
torów odcinku tej ulicy, w otoczeniu 
magazynów i hurtowni). Wstępna 
koncepcja przewiduje instalację latar-
ni przy ul. Rybnej. Zachowany tu ory-
ginalny bruk, dawna zabudowa oraz 
odremontowane pastorały tworzyć 
mają swoistą enklawę historii – frag-
ment starego Kamionka.

Katarzyna 
Komar-Michalczyk 

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

1 | Burmistrz dzielnicy przy latarni – pastorałce

2 | Baza jednej z pastorałek

(zdjęcia: A. Rosiński)
1
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Zespół konserwatorów Zam-
ku Królewskiego na Wa-
welu zakończył pierwszy 
etap konserwacji technicz-

nej obrazu Lucasa Cranacha Starsze-
go „Chrystus błogosławiący dzieci”. 
Obraz ten, niezwykle cenne dzie-
ło wybitnego przedstawiciela malar-
stwa renesansu niemieckiego, jest je-
dyną w  zbiorach polskich i niezna-
ną dotychczas w literaturze świato-
wej wersją sceny Chrystusa z dzieć-
mi. Powstał w 1537 r., a w zbiorach 
wawelskich znalazł się w roku 1920. 
W okresie wojennym został przezna-
czony do wywozu do Niemiec, jako 
jeden z najcenniejszych obrazów pol-
skich. Na Wawel wrócił w 1968 r. 

Podjęta w pracowni konserwator-
skiej na Wawelu konserwacja obrazu 
Lucasa Cranacha jest procesem dłu-
gotrwałym i wymagającym olbrzy-
miej wiedzy, doświadczenia i stosowa-
nia najnowocześniejszych technik ba-
dawczych. 

Już w pierwszym etapie prac kon-
serwatorskich przeprowadzono licz-
ne  badania fizykochemiczne i anali-
zy, które pozwoliły ocenić stopień de-
strukcji obiektu. Ponadto zdobyto in-
formacje na temat przeprowadzanych 
w przeszłości renowacji i konserwa-
cji, co wpłynęło na uzupełnienie wie-
dzy o stosowanych dawniej metodach 
konserwatorskich i pozwoliło na ich 
interpretację. Pozyskano również cen-
ne informacje dotyczące powstawania 
samego malowidła, udało się bowiem 
zidentyfikować materiały, jakich do 
jego stworzenia użył artysta. 

W wypadku obrazu Cranacha 
niewystarczające okazały się zna-
ne w  konserwacji badania fizyko-
chemiczne, dlatego konieczne było 

sięgnięcie do najnowocześniejszych 
technik cyfrowych, dopiero od nie-
dawna wprowadzanych do badań 
konserwatorskich, dotychczas stoso-
wanych  tylko do badań nad „Mona 
Lisą” Leonarda da Vinci. W proces 
zaangażowano instytucje naukowe: 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Po-
wierzchni PAN w Krakowie (ba-
danie odkształceń podobrazia przy 
użyciu czujnika laserowego 3D oraz 
pomiary termowizyjne), Instytut Me-
chaniki Górotworu PAN w Krako-
wie (komputerowa analiza obrazu), 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w  Toruniu (fluorescencja mikrosko-
powa), Zakład Fizyki i  Chemii Sto-
sowanej WKiRDS ASP w Krakowie, 
Wydział Technologii Drewna SGGW 
w Warszawie (badanie drewna przy 
użyciu ultradźwięków). Precyzyjne 
określenie stanu zachowania drewna 
w maksymalnym stopniu zapewniło 
bezpieczeństwo w trakcie przeprowa-
dzanych prac konserwatorskich.

Dzięki przeprowadzonemu pierw-
szemu etapowi konserwacji obrazu zli-
kwidowano deformacje bez naruszenia 

Konserwacja obrazu 
Lucasa Cranacha Starszego

Lucas Cranach Starszy (1472-1553)

Lucas Cranach Starszy urodził się prawdopodobnie w 1472 r. w miejscowości 
Kronach (od której przyjął nazwisko) w Górnej Frankonii. Nauki malarstwa pobierał 
w  warsztacie ojca, następnie przybył do Wiednia, gdzie przebywał do 1504 r. Z tego 
czasu pochodzi m.in. obraz „Ukrzyżowanie”. Podczas pobytu w Wiedniu artysta roz-
winął również twórczość graficzną, tworząc – pod wpływem „Wielkiej Pasji” Albrech-
ta Dürera – dwie drzeworytnicze sceny „Ukrzyżowania”. Wtedy także powstały pierw-
sze znane portrety pędzla Cranacha; wprowadził w tych obrazach tło pejzażowe, two-
rząc fundamenty niemieckiego portretu renesansowego. 

W 1505 r. artysta przeniósł się do Wittenbergi (Saksonia), gdzie mieszkał przez kil-
ka kolejnych dziesięcioleci. Cieszył się mecenatem Fryderyka III Mądrego i kolejnych 
elektorów, a także ujawnił się jako przedsiębiorca i ceniony kupiec, trzykrotnie wybie-
rany na burmistrza miasta. Tam też stworzył wraz z synami warsztat malarski i graficz-
ny. Pierwszą większą pracą, wykonaną przez Cranacha w Saksonii, był ołtarz z obrazem 
głównym „Męczeństwo św. Katarzyny” (1506 r.), w którym uwagę zwraca połączenie 
pierwiastków religijnych ze świeckimi. Z tego okresu pochodzą również całopostaciowe 
portrety, m.in. Henryka Pobożnego i Katarzyny Meklemburskiej z 1514 r. 

W 1508 r. Cranach wybrał się w podróż do Niderlandów, która zaowocowała poja-
wieniem się w jego twórczości elementu architektury, występującej w przeróżnych wa-
riantach, np. w scenach pasyjnych. Najważniejszym dziełem malarskim z tego czasu jest 
„Ołtarz książęcy”; kompozycja ta stała się inspiracją do powstania wielu wizerunków 
Madonny. 

Cranach odegrał też ważną rolę w rozwoju niemieckiej reformacji. Przyjaźnił się 
z  Marcinem Lutrem i wykonał wiele portretów niemieckiego reformatora. W malar-
stwie najbardziej wymownym odbiciem reformacji jest obraz „Alegoria Prawa i Ewan-
gelii” (1529 r.), a także scena „Chrystus błogosławiący dzieci” (1537 r.), powtarzana 
później w wielu wersjach – jedną z nich jest obraz wawelski.

W 1550 r. Lucas Cranach Starszy opuścił Wittenbergę wraz ze swym dotychczaso-
wym protektorem Janem Fryderykiem, pozbawionym dwa lata wcześniej władzy elek-
torskiej przez cesarza Karola V Habsburga. Zmarł w 1553 r. w Weimarze.
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

pierwotnych nawarstwień na licu, po-
wstrzymano proces destrukcji i zabez-
pieczono na przyszłość. Zaprojektowa-
na według wzorców z epoki, artystycz-
nie wykonana drewniana rama podkre-
śla walory estetyczne obrazu i dodatko-
wo stabilizuje ruchy drewna, zabezpie-
czając dzieło przed uszkodzeniami na-
tury mechanicznej.

Wkrótce rozpocznie się konserwa-
cja estetyczna lica obrazu Lucasa Cra-
nacha Starszego „Chrystus błogosła-
wiący dzieci”, a szersza publiczność bę-
dzie mogła go obejrzeć po zakończeniu 
wszystkich prac, pod koniec 2011 r.

Projekt konserwatorski – w ra-
mach autorskiego programu dr Ewy 
Wiłkojć, głównego konserwatora mu-
zealnego Zamku Królewskiego na 
Wawelu − realizowany jest z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z Programu Operacyj-
nego priorytet 2 – Dziedzictwo kul-
turowe – Wspieranie działań muze-
alnych. 

☐

1 | Lucas Cranach Starszy, „Chrystus błogosławiący dzieci”, 1537 r., malowidło na desce – lico 
po wyprostowaniu desek podobrazia, obraz ustabilizowany, wmontowany w nowo zaprojektowaną 
i wykonaną ramę, która przejęła stabilność podobrazia, do ramy przymocowane szpongi wzmacniające 
podobrazie 

2 | Badanie ultradźwiękami odwrocia obrazu

(zdjęcia: Piotr Frączek)
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Wiele polskich magnac-
kich siedzib przed 
1944 r. zgromadziło 
wśród zbiorów arty-

stycznych – kolekcji malarstwa, rzeź-
by czy rzemiosła artystycznego – tak-
że pamiątki narodowe, królewskie 
czy rodzinne (wśród tych ostatnich 
często były i narodowe, i królewskie). 
W kontekście utraconej przez Polskę 
niepodległości i rozbiorów były one 
nie tylko sentymentalnym rozpamię-
tywaniem i upamiętnieniem przeszło-
ści. Pamiątki po królach były narodo-
wymi relikwiami, ale często też miały 
przynosić splendor domowi, w któ-
rym były przechowywane.

Łańcucka rezydencja Potockich 
w siedemnastowiecznym rozległym 
zamku, urządzona ostatecznie na 
przełomie XIX i XX w. z bogactwem 
i luksusem, mogła poszczycić się wie-
loma cennymi kolekcjami. Wystar-
czy wymienić  francuskie i angielskie 
meble z XVII i XVIII w., zbiór eu-
ropejskiego malarstwa z płótnami 
Fransa Snydersa, Jeana-Antoine’a 
Watteau, Jeana-Honore’a Fragonar-
da, Elisabeth-Louis Vigèe-Lebrun, 
Marie Cosway, Angeliki Kauffman, 
Franza Xavera Winterhaltera i Carla 
von Blaasa, kolekcję rzeźby antycznej 
i nowożytnej z portretem ks. Henry-
ka Lubomirskiego jako Amora dłuta 
Antonia Canovy, rzemiosło z brązami 
Pierre-Philippe Thomire’a i Pierre’a 
Gouthièra (w tym sewrską, niebieską 
wazą z brązami Thomire’a; analogicz-
na do niej znajdowała się w zbiorach 
królewskich w Londynie), olbrzymim 
zbiorem porcelany polskiej, europej-
skiej i orientalnej oraz polskiego i eu-
ropejskiego szkła, a także tkanin z go-
belinami i kobiercami wschodnimi, 
francuskimi i polskimi. Przeważająca 

część tych przedmiotów stanowiła 
wyposażenie wnętrz i miała charakter 
użytkowy lub dekoracyjny. Niektó-
re jednak wyeksponowane były spe-
cjalnie jako quasi-eksponaty, chociaż 
w  poszczególnych wnętrzach nie sta-
nowiły dominanty. Pośród nich znaj-
dowały się pamiątki zarówno po kró-
lach polskich, jak i obcych.

Łańcut w ciągu wieków gościł 
kilkakrotnie polskich i europejskich 
władców – z królów polskich: Wła-
dysława Jagiełłę, Zygmunta I Starego 
i Jana Kazimierza, a z władców eu-
ropejskich: Zygmunta Luksembur-
skiego (króla węgierskiego), hrabiego 
Prowansji (brata Ludwika XVI, przy-
szłego króla Francji Ludwika XVIII), 
Franciszka Józefa II (cesarza Au-
strii), Alfonsa XIII i  Wiktorię Euge-
nię (króla i królową Hiszpanii)  oraz 
Ferdynanda i Marię (króla i królową 

Rumunii). Żadna jednak z łańcuckich 
pamiątek królewskich nie była z nimi 
związana.

Najstarszymi pamiątkami królew-
skimi w zamku łańcuckim były dwa 
malowane na blasze szesnastowieczne 
portrety polskich królów elekcyjnych: 
Henryka Walezego i Stefana Bato-
rego; ewakuowanymi z zamku przez 
ostatniego ordynata. Największy zbiór 
pamiątek po polskim władcy wiązał się 
w Łańcucie z kolei z Janem  III. Poza 
dwoma kameralnymi portretami króla 
i królowej Marysieńki, najprawdopo-
dobniej przywiezionymi z  Wilanowa 
przez księżnę marszałkową Lubomir-
ską na początku XIX w., były to przed-
mioty użytkowe i łupy spod Wiednia. 
Zapewne najbardziej efektowną pa-
miątką po Janie III był bogaty serwis 
z okresu Kiangsi, podarowany kró-
lowi przez cesarza chińskiego. Król 
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miał go sprezentować Czartoryskim, 
a poprzez księżnę Izabelę z Czartory-
skich Lubomirską zastawa trafiła do 
Łańcuta. Kiedy w czasach prawnuka 
księżnej, II ordynata, Alfreda Józefa 
Potockiego, zawalił się sufit nad Salą 
Białą (tak nazywano wtedy Wielką Ja-
dalnię, wzniesioną dla księżnej przez 
Chrystiana Piotra Aignera i Fryde-
ryka Baumana), część złożonych tam 
talerzy i półmisków uległa zniszcze-
niu.  Kiedy jednak w 1886 r. hrabio-
wie Potoccy podejmowali w Łańcucie 
cesarza Franciszka Józefa, szczycili się 
tą pamiątką po zwycięzcy spod Wied-
nia, zapewne nie wspominając, że do-
znała ona na skutek ich zaniedbania 
uszczerbku.  Dopiero na przełomie 
XIX i XX w. ich syn Roman wraz ze 
swą drugą żoną Elżbietą z Radziwił-
łów, odnawiając, modernizując i na 
nowo urządzając łańcucki zamek, wy-
eksponowali należycie pozostałą część 
serwisu, liczącą jeszcze ponad sto tale-
rzy i półmisków. Ustawiono je w czte-
rech przeszklonych rokokowych sza-
fach z różanego drewna w Białym Ko-
rytarzu, a największe półmiski i talerze 
rozwieszono na ścianach Sali Białej.

Drugim serwisem związanym 
z  Janem III był mały złoty, niello-
wany serwis do kawy Kara Mustafy, 
łup spod Wiednia. Eksponowano go 
w  przeszklonej witrynie w saloniku 
w wieży, obok biblioteki. Serwis ten 
był jedynie częścią wielkiego złotego 
serwisu zdobytego pod Wiedniem, 
który Jan III podarował Sieniawskim, 
stąd (znowu za sprawą księżnej mar-
szałkowej Lubomirskiej, której matką 
była Maria Zofia Sieniawska) znalazł 
się on w Łańcucie. W czasach ostat-
niego ordynata serwis Kara Mustafy 
po raz pierwszy prezentowany był pu-
blicznie w 1933 r. na Wawelu, na jubi-
leuszowej wystawie urządzonej w 250. 
rocznicę odsieczy wiedeńskiej.

Także za sprawą księżnej Izabe-
li przewieziono do Łańcuta z Wila-
nowa kolejne, niezwykle oryginalne 
pamiątki po królu Janie III. Były to 
przetopione z armat zdobytych pod 
Wiedniem „Wazony i kadzie wielkie 
dla drzew egzotycznych”, jakich uży-
wano w Wilanowie. Hipolit Skim-
borowicz i Wojciech Gerson, autorzy 

albumu Willanów (Warszawa 1877), 
nazywają wandalizmem przerobienie 
dawanych trofeów zdobytych na Tur-
kach na „sprzęty zwyczajne”, ale nie 
obarczają tym księżnej. W Łańcucie 
te olbrzymie i bardzo efektowne wazy 
ustawiono przy elewacji zachodniej 
zamku oraz przed oranżerią. W prze-
ciwieństwie do serwisów zabranych 
stąd w 1944 r. przez ostatniego ordy-
nata, ozdabiają zamek do dzisiaj.

Nie ma też już w Łańcucie por-
celanowego serwisu króla Stanisława 

Augusta; do 1944 r. serwis ten wysta-
wiony był w witrynie w Salonie Bou-
chera (razem z kałamarzami ks. Józefa 
Poniatowskiego i figurkami chińczy-
ków po ks. D’Enghien z  Chantilly). 
Są jeszcze natomiast, być może zwią-
zane ze Stanisławem Augustem, dwie 
koreckie wazki, ozdobione wiązanym 
monogramem króla „SA” oraz moty-
wem masońskiego stoliczka. W  sieni 
zamkowej zaś, tak jak za Potockich, 
stoją dwie partyzany straży pałacowej 
Augusta II Sasa.
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1 | Wazy ogrodowe przy zachodniej elewacji 
zamku w Łańcucie, wykonane z przetopionych 
dział zdobytych pod Wiedniem przez Jana III

2 | Korecka wazka ozdobiona wiązanym 
monogramem króla „SA”, ustawiona na gzymsie 
kominka w Salonie Bouchera

3 | Jedna z dwóch partyzan straży pałacowej 
Augusta II, stojących w sieni zamkowej

4 | Ażurowe puzderko z kości słoniowej – 
prezent Marii Antoniny dla księżnej marszałkowej 
Lubomirskiej (fotografia z lat dwudziestych 
XX w., Archiwum Muzeum Zamku w Łańcucie) 
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Z osobą księżnej marszałkowej 
Lubomirskiej wiąże się również zgro-
madzenie w Łańcucie grupy przed-
miotów należących do francuskiej 
królowej Marii Antoniny. Księżna – 
bywająca na dworze Ludwika XVI, 
zaprzyjaźniona z panią de Lamballe, 
przyjaciółką królowej, przyjmowa-
na przez samą Marię Antoninę, a po 
upadku monarchii dająca w Łańcucie 
schronienie wielu francuskim emi-
grantom, na czele z bratem Ludwika 
XVI, hrabią Prowansji – z pietyzmem 
przechowywała należące do królowej 
przedmioty. Niektóre z nich miała 
osobiście otrzymać od królowej, inne 
zakupiła na wentach i sprowadziła do 
Łańcuta. I tak prezentem od królo-
wej był, jak zapisano w latach 1854- 
-1855 w inwentarzu z czasów I ordy-
nata, „Koszyk z kości słoniowej, w de-
seń rżnięty z przykrywką i nakryciem 
szklannem [...] dla X[iężnej] Mar-
szałkowej od Królowej franc[uskiej]”, 
który znajdował się w Pokojach Chiń-
skich. Kilkadziesiąt lat później, w cza-
sach ostatniego ordynata, przed drugą 

wojną światową, to ażurowe puzderko 
wraz z oryginalną szklaną gablotką 
stało nadal w tym samym chińskim 
apartamencie. Innym podarunkiem 
od Marii Antoniny miał być stolik 
z różanego drewna, z blatem z sewr-
skiej porcelany, sygnowany „Barier 
m. s. Rue ST. Honore á Paris”, który 
ustawiono w Saloniku Rokokowym 
w apartamencie Romanowej Potoc-
kiej. Do królowej należał także sto-
jący w sypialni hrabiny sekretarzyk. 
Do dzisiaj zachował się w Łańcucie 
inny oryginalny mebel, tym razem 
toaletowy, wiązany z królową francu-
ską – bidet z różanego drewna z wkła-
dem z sewrskiej porcelany, ozdobiony 
kwiatowym, wiązanym monogramem 
królowej.

Do 1944 r. znajdował się także 
w  Łańcucie namalowany przez Alek-
sandra Kucharskiego, więzienny, wy-
konany w Temple ostatni portret 
francuskiej królowej, który ustawio-
ny był w tej samej witrynie, co serwis 
Kara Mustafy. Z kolei w farze łań-
cuckiej do dzisiaj znajduje się ornat, 

w  którym spowiednik Marii Anto-
niny, biskup Laonu Louis Honore 
de Sabran (znalazł on schronienie u 
księżnej w Łańcucie) przygotowywał 
królową na śmierć.

Maria Antonina nie była jedyną 
królową Francji, po której pamiątki 
znalazły się w Łańcucie. W czasach 
ostatniego ordynata w dwudziestole-
ciu międzywojennym znalazły się tu-
taj przedmioty należące do żony Lu-
dwika XV, Marii Leszczyńskiej. Były 
to drobne przedmioty: biżuteria i wa-
chlarz, umieszczone w przeszklonej 
szafce-witrynce, ustawionej w Salonie 
Bilardowym, jednym z reprezentacyj-
nych salonów na pierwszym piętrze. 
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5 | Wnętrze witryny z porcelanowymi 
naczyniami, ostatnim portretem Marii Antoniny 
i (poniżej) fragmentem serwisu Kara Mustafy 
(fotografia z lat dwudziestych XX w., Archiwum 
Muzeum Zamku w Łańcucie)

6 | Bidet z monogramem Marii Antoniny 
w Apartamencie Romanowej Potockiej

7 | Saneczki szlichtadowe Marii Leszczyńskiej 
eksponowane w Szorowni Galowej w łańcuckich 
Stajniach Zamkowych (fotografia z lat 
dwudziestych XX w., Archiwum Muzeum Zamku 
w Łańcucie)

8 | Łóżko w Sypialni Paradnej z poduszką 
obszytą fragmentem płaszcza kawalera Orderu 
Św. Ducha króla Stanisława Leszczyńskiego

(fotografie i reprodukcje: Marek Kosior)
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O wiele efektowniejszą i oryginalniej-
szą pamiątką były saneczki szlichtado-
we królowej. 

Znalezienie się pamiątek po Marii 
Leszczyńskiej wynikało z powiązań 
rodzinnych. Z Leszczyńskimi spo-
krewnieni byli bowiem Potoccy po-
przez żonę Józefa Potockiego,  Wik-
torię Leszczyńską, siostrę stryjeczną 
króla Stanisława. Kiedy w 1729 r. 
urodził się we Francji delfin – Ludwik 
Ferdynand Burbon, syn Marii Lesz-
czyńskiej i Ludwika XV, Józef Potoc-
ki urządził w Stanisławowie, swym 
prywatnym mieście-twierdzy, wielką 

iluminację, sławiącą to wydarzenie 
i traktowaną jako uroczystość familij-
ną. Podobnie w 1768 r., kiedy zmarła 
Maria Leszczyńska, wnuk poprzed-
niego pana na Stanisławowie, krajczy 
koronny Józef Potocki, w imieniu 
swego rodu wyprawił w Warszawie 
uroczystości żałobne ku czci królowej 
Francji, kuzynki Potockich. Nie dziwi 
zatem, że w Łańcucie należącym do 
wnuka krajczego koronnego Alfreda 
Potockiego, I ordynata, znalazły się 
portrety króla Stanisława Leszczyń-
skiego i jego córki Marii, królowej 
Francji.

Pamiątki po nich trafiły jednak do 
Łańcuta dopiero po stu latach. Kiedy 
to Alfred Antoni Potocki, IV ordynat, 
jako generalny sukcesor, zaczął spro-
wadzać z Paryża odziedziczone ru-
chomości po zmarłym w 1921 r. swym 
dalekim kuzynie Mikołaju Potockim, 
pośród wielu dzieł sztuki przewiózł 
także pamiątki po spowinowaconych 
z Potockimi królowej Francji i jej 
ojcu, królu Stanisławie Leszczyńskim.

Mikołaj Potocki, mieszkając we 
Francji i mając olbrzymie możliwo-
ści finansowe, mógł łatwiej niż inni 
zdobywać pamiątki po królowej i jej 
ojcu, który ostatnie lata życia spędził 
w Lotaryngii. Szczególnej warto-
ści wśród nich były, wymienione już 
wyżej, należące do Marii Leszczyń-
skiej, rzeźbione i złocone jednokon-
ne saneczki dla damy i powożącego 

nimi z tylnego koziołka kawalera, 
używane do dworskich szlichtad. Już 
ze względu na formę i artyzm wyko-
nania zasługiwały na duże zaintereso-
wanie. Poprzez kontekst osoby, która 
ich używała, dla Mikołaja Potockie-
go miały wartość zwielokrotnioną. 
Znalazły zatem bardzo eksponowane 
miejsce – ustawione zostały na ni-
skim podeście pośrodku wykwintnej 
szorowni w  paryskich olśniewają-
cych przepychem stajniach Mikoła-
ja obok Hôtel Potocki przy Avenue 
Friedland. Alfred Potocki po prze-
wiezieniu ich do Łańcuta powtórzył 
ten sposób eksponowania. Podobnie 
jak w Paryżu, saneczki ustawiono po-
środku równie wytwornej, jak pary-
ska, Szorowni Galowej w  Stajniach 
Zamkowych w Łańcucie.

Mikołaj Potocki posiadał także pa-
miątkę po królu Stanisławie Leszczyń-
skim. Był to fragment płaszcza ka-
walera Orderu Św. Ducha. Stanisław 
Leszczyński był bowiem zaledwie jed-
nym z kilku Polaków (poza Janem III, 
jego trzema synami oraz Janem Stani-
sławem Jabłonowskim) odznaczonym 
tym najwyższym w królewskiej Fran-
cji orderem. Poza przedmiotami uży-
wanymi przez Marię Leszczyńską do 
Łańcuta w ramach spadku trafiła tak-
że i ta pamiątka. Płaszcz króla Lesz-
czyńskiego eksponowany był, i  jest, 
jako przykrycie poduszki, rozszywane 
i obszyte złotym galonem i  frędzla-
mi. Inny zachowany w polskich zbio-
rach płaszcz kawalera Orderu Św. 
Ducha, króla Jana III, znajdował się 
do 1812 r. w Nieświeżu Radziwiłłów, 
z  którego wywodziła się ówczesna 
pani na Łańcucie, Elżbieta z Radzi-
wiłłów (dzisiaj płaszcz Jana III znaj-
duje się na Wawelu). Sama Elżbieta 
Romanowa Potocka postarała się na-
tomiast o  upamiętnienie w Łańcucie 
innej królowej, swej „kuzynki”, Bar-
bary z  Radziwiłłów, żony Zygmunta 
Augusta. W  Łańcucie powieszono 
dwie efektowne kopie portretów Bar-
bary Radziwiłłówny, jedna z nich była 
kopią jej portretu nieświeskiego. Oba 
wizerunki królowej Barbary w zamku 
łańcuckim znajdują się do dzisiaj.

Aldona 
Cholewianka-Kruszyńska
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

W Radomiu, u zbiegu ulic 
Grodzkiej i  Rwańs kiej 
znajduje się ciekawy za-
bytek, którego począt-

ki sięgają drugiej połowy XIV w. Po-
wstał jako fundacja Kazimierza Wiel-
kiego na terenie nowo lokowanego 
miasta w 1360 r. i przez wieki stano-
wił ważne centrum życia Radomia. 
Historię świątyni, bo o niej tu mowa, 
przedstawiała wystawa „650 lat ra-
domskiej fary” w Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu.

W czasach panowania Kazi-
mierza Wielkiego zaistniały wa-
runki do rozwoju handlu polskie-
go z Rusią Halicko-Włodzimierską 

zhołdowaną przez Kazimierza Wiel-
kiego po 1351 r. Realizując założenia 
polityki wewnętrznej, król wzmac-
niał znaczenie polityczne małopol-
skiego patrycjatu. Szczególny nacisk 
kładł na rozwój miast znajdujących 
się na trakcie handlowym prowa-
dzącym na wschód. Wśród nich zna-
lazł się Radom, którego usytuowa-
nie umożliwiało dogodny rozwój. 
Jego znaczenie zostało potwierdzo-
ne lokacją nowego miasta na prawie 
magdeburskim i fundacją kościoła 
parafialnego w 1360 r. Wkrótce ko-
ściół, wraz z niezachowanym do dzi-
siaj zamkiem, stał się centrum wła-
dzy królewskiej, ośrodkiem rozwoju 

intelektualnego oraz ważnym miej-
scem dla życia mieszkańców. 

Pierwotnie kościół farny w Rado-
miu powstał jako jednonawowa świą-
tynia z niższym i węższym trójbocznie 
zamkniętym prezbiterium oraz praw-
dopodobnie zakrystią od północy. 
W XV i XVI stuleciu był rozbudowy-
wany. Ukazane na wystawie plany ar-
chitektoniczne pozwalały prześledzić 
kolejne etapy jego rozwoju. Aby przy-
bliżyć zwiedzającym atmosferę pierw-
szych lat istnienia kościoła, zgroma-
dzone zostały eksponaty z XIV i XV w. 
Najwartościowsze − to kielich i herma 
św. Marii Magdaleny. Był to dar Kazi-
mierza Wielkiego dla parafii w Stopni-
cy; na wystawę zostały wypożyczone ze 
zbiorów parafii katedralnej w Kielcach. 
Z pierwszej połowy XV w. pochodzą 
drzwi żelazne z kościoła św. Zygmunta 
w Szydłowcu. Eksponowane były także 
średniowieczne manuskrypty muzycz-
ne ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej 
w Sandomierzu. Najstarszym gotyckim 
zabytkiem związanym z kościołem far-
nym jest rzeźba tronującej Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem, datowana na oko-
ło 1400 r. Pierwotnie znajdowała się 

Wystawa poświęcona 
radomskiej farze

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

1 | Fragment 
wystawy „650 
lat radomskiej 
fary”

2 | Meble i inne 
przedmioty 
codziennego 
użytku z epoki 
renesansu 
na wystawie 
w radomskim 
muzeum

3 | Kopia 
berła Fryderyka 
Jagiellończyka
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

ona w jednej z trzech bram miejskich 
Radomia, lecz po ich rozbiórce trafi-
ła do fary. Na lewym ramieniu Matka 
Boska trzyma ułożonego diagonalnie 
małego Jezusa i wspólnie podtrzymują 
jabłko. Symbolika tego przedstawienia 
odwołuje się do postaci z Księgi Rodza-
ju, lecz zapowiada Nowe Przymierze 
i jest obietnicą odkupienia. Nastrój go-
tyku podkreślają też inne przedstawie-
nia Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na 
wystawie znajdowały się czternasto-
wieczne rzeźby: Madonna z Dzieciąt-
kiem z Cudnowic oraz Matka Boska 
„Pieta Gostomska” z kościoła św. Jana 
w Nowym Mieście nad Pilicą, a także 
przedstawienie piętnastowieczne Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem z Muzeum 
Diecezjalnego w Sandomierzu. Z tego 
czasu pochodzi również najstarszy 
obraz gotycki związany z kościołem 
farnym i Radomiem, obecnie znajdu-
jący się w zbiorach Kurii Diecezjalnej 
Diecezji Radomskiej, „Św. Jan Ewan-
gelista”, którego powstanie datowane 
jest na 1500 r. Obraz ten, stanowiący 
zapewne część gotyckiego ołtarza, ma 
dużą wartość naukową i artystyczną. 

Wielki nacisk autorzy wystawy 
położyli na podkreślenie i zobrazo-
wanie znaczenia kościoła farnego 
w okresie panowania Jagiellonów, 
gdy monarchowie polscy przybywa-
li do grodu nad Mleczną, a świątynia 
pełniła funkcję kaplicy królewskiej. 
Zgromadzone eksponaty przypo-
minały okres chwały kościoła w XV 
i XVI w., kiedy to miasto Radom, 
a przez to i kościół farny, stały się waż-
nym centrum władzy państwa Jagiel-
lonów. Zgromadzono na wystawie 
liczne portrety dynastyczne członków 
rodziny panującej. Portrety władców, 
za panowania których miasto i fara 
rozwijały się najbardziej, to przede 
wszystkim dziewiętnastowieczna lito-
grafia Kazimierza Jagiellończyka oraz 
szesnastowieczna litografia jego żony 
i  syna Władysława z Muzeum Naro-
dowego w Krakowie. Obrazy córek 
Kazimierza, Jadwigi i Zofii, pochodzą 
z XVI stulecia i stanowią własność ko-
lekcji rodziny Sosenko. 

Wystawa ukazała też związki ko-
ścioła farnego z królewiczem Ka-
zimierzem, późniejszym świętym, 

patronem Radomia i Wilna. Należy 
przypomnieć, iż Kazimierz w zastęp-
stwie ojca Kazimierza Jagiellończy-
ka sprawował władzę na radomskim 
zamku, a miasto pełniło funkcję sto-
licy państwa. Pamiątki dotyczące św. 
Kazimierza − to przede wszystkim 
obrazy, figury i relikwiarze, pocho-
dzące ze zbiorów kościoła Kazimie-
rza Królewicza w Krakowie i Zgro-
madzenia Sióstr Służek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanej w Sando-
mierzu. Niezwykle ważne wydarzenie 

w  dziejach kościoła farnego doku-
mentowała kopia berła Fryderyka Ja-
giellończyka, który odebrał tutaj insy-
gnia kardynalskie 20 kwietnia 1495 r. 
Piętnastowieczna kopia berła − dzieło 
krakowskiego złotnika Marcina Mar-
cińca, znajdująca się w zbiorach Mu-
zeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
jest unikatem w skali światowej. Było 
ono darem matki Fryderyka, Elżbiety 
z Habsburgów. 

Bardzo ciekawie na wystawie 
przedstawiony został okres renesansu 
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w dziejach fary. Liczne portrety ostat-
nich Jagiellonów, przywileje nadawa-
ne mieszczanom, najsłynniejsze księgi, 
modlitewniki, przedmioty życia co-
dziennego, tkaniny, pieczęcie cechowe 
składają się na bogaty obraz życia tej 
epoki. Do najznakomitszych, zebra-
nych na wystawie ksiąg należały sta-
nowiące własność Biblioteki Jagielloń-
skiej w Krakowie: szesnastowieczny 
modlitewnik Anny Jagiellonki, Chro-
nica Polonorum Macieja z  Miechowa, 
datowana na 1521 r. oraz Commune 
incliti Poloniae Regni Jana Łaskiego 
z  1506  r. Z  kolei rozwój kościoła far-
nego przedstawiały pergaminy ze zbio-
rów Kapituły Katedralnej Sandomier-
skiej, potwierdzające przywileje i nada-
nia królewskie oraz rozbudowę kościo-
ła farnego, wydane przez Zygmunta 
Starego. Obraz renesansu dopełniały 
eksponaty ukazujące życie codzienne 
w tamtej epoce. Najciekawsze z nich 

− to skrzynia renesansowa z 1600 r., se-
pet hiszpański „Rio terra” pochodzący 
z przełomu XVI i XVII w., zydel typu 
„sgabello” − własność Muzeum w Kiel-
cach, dzbanuszki cynowe, garnuszki 
i kufl e z przełomu XVII i  XVIII  w., 
znajdujące się w zbiorach Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa. Były 
także kopie tkanin renesansowych 
ze  zbiorów Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, kafl e płyt-
kowe z pierwszej połowy XVI w., znaj-
dujące się w  Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa i Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych w Szy-
dłowcu, osiemnastowieczne pieczęcie, 
sztandary, wota cechowe z muzeum 
krakowskiego, liczne zbiory numizma-
tyczne, a wśród nich skarb denarów ja-
giellońskich z naczyniem, znaleziony 
w Zalesiu (gm. Gniewoszów). 

Wystawa, dzięki bogactwu na-
gromadzonych eksponatów z epoki, 

przywoływała najważniejsze wyda-
rzenia w dziejach miasta i kościoła 
farnego. Mówiła o wizytach polskich 
królowych: Zofi i Holszańskiej, Elż-
biety Habsburżanki, Bony Sforzy, 
Anny Jagiellonki. Przypominała na-
bożeństwa odbywające się w koście-
le farnym. To tutaj celebrowano na-
bożeństwa poprzedzające sejmy oraz 
słynny sejm uchwalający konstytucję 
Nihil Novi. Fara pamięta także ślub 
córki Kazimierza Jagiellończyka, Ja-
dwigi, zawierany per procura w Ra-
domiu z bawarskim księciem Jerzym 
z Wittelsbachów w 1474 r. oraz pod-
pisanie dokumentu, na mocy którego 
zawarto polsko-litewską unię realną 
w 1401 r.

Największy rozwój fary radom-
skiej zbiegł się w naturalny sposób 
z  najświetniejszym rozwojem miasta. 
Późniejsze jej losy stają się kwintesen-
cją dziejów Rzeczypospolitej. Druga 
połowa XVI i pierwsze lata XVII w. − 
to czas powolnego schyłku świetności 
kościoła. Bywali tutaj jeszcze monar-
chowie elekcyjni: Stefan Batory i Zyg-
munt III Waza, lecz wyraźnie widać 
zmianę znaczenia miasta i kościoła. 
Ostateczny cios prestiżowi świąty-
ni zadany został w czasie „potopu” 
szwedzkiego (1655-1660), kiedy to 
straciła ona większość swojego wypo-
sażenia. Najazd wojsk księcia Jerzego 
II Rakoczego, późniejszy kataklizm 
wojny północnej (1702-1709), prze-
marsze wojsk Karola XII i kontrybu-
cje wojenne doszczętnie już zrujnowa-
ły kościół. 

Zgromadzone na wystawie zabyt-
ki siedemnasto- i osiemnastowieczne 
− to głównie obiekty sztuki sakralnej, 
przepiękne srebra kościelne oraz ba-
rokowe ornaty. Listę najcenniejszych 
zabytków związanych z farą otwierał 
datowany na koniec XVII w. ornat 
barokowy, o bogatej dekoracji, ha-
ft owany złotą nicią. Przedstawia sce-
nę „Zwiastowania”, z postacią anioła, 
Boga Ojca i Ducha Świętego. Z tego 
okresu pochodzi również obraz wyko-
nany temperą na desce, ufundowany 
przez mieszczanina radomskiego An-
drzeja Wydertę. Przedstawia on scenę 
„Ukrzyżowania”. Pod postacią rozpię-
tego Chrystusa znajduje się Matka 

4 | „Św. Jan 
Ewangelista”, 
tempera na desce, 
około 1500 r.

(zdjęcia: 1, 3, 4 – 
Sebastian Fituch)
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Wystawę „650 lat radomskiej fary” można było zwiedzać w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do 
końca grudnia 2010. Autorzy wystawy: ks. Arkadiusz Bieniek, Zygmunt Chałupka, Małgorzata Cieślak-Kopyt, 
Elżbieta Skubicha, Grażyna Głuch.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (26-600 Radom, Rynek 11, e-mail: malczewski@muzeum.edu.
pl, tel. 48 362 43 29), czynne jest: w poniedziałki w godz. 10.00-15.00, we wtorki, środy i czwartki w godz. 
9.00-15.00, w piątki w godz. 10.00-17.00, w niedziele w godz. 10.00-16.00, w soboty nieczynne.

Spotkanie z książką

W ostatniej dekadzie listopada 2010 r. ukazała się książka autorstwa Ire-
ny i Romana Gatys pt. Encyklopedia Śląskiej Porcelany, tom I. Przedsta-

wia ona przede wszystkim historię porcelany z rejonów Śląska od lat dwu-
dziestych XIX w. po czasy dzisiejsze. Czytelnik odnajdzie w niej odwzoro-
wania znaków firmowych i symboli malarni, opisy wytwórni porcelany, dzie-
je ich właścicieli i przepiękne fotografie wyrobów. Ważną część stanowi bo-
gaty materiał faktograficzny oraz opisy procesów wytwórczych i słowniczek 
terminów. 

Jest to wyjątkowa publikacja, wzbogacona ciekawostkami ze 
świata kolekcjonerów i miłośników porcelany, jakimi niewątpli-
wie są państwo Gatys,  autorzy wielu opracowań dotyczących te-
matu porcelany. 

Książka skierowana jest do kolekcjonerów, miłośników sztu-
ki, a także amatorów kolekcjonerstwa, którzy dopiero zaczynają 
swoją przygodę z porcelaną. Kolekcjonerzy odnajdują w niej po-
nad 1400 znaków i sygnatur wytwórni porcelany, które pomo-
gą zidentyfikować pochodzenie swoich okazów. Co ważne, ka-
talog obejmuje firmy wytwarzające nie tylko porcelanę stołową 
i ozdobną, lecz także techniczną. Przy każdej z wytwórni w mia-
rę dostępnych źródeł i literatury autorzy umieścili podstawowe 
informacje o historii i działalności oraz ikonografię, przedsta-
wiającą zakład w okresie czynnej produkcji. W tym celu wykorzystano pocz-
tówki, winiety rachunków oraz archiwalne zdjęcia. Najważniejsze są jednak 
sygnatury, znaki graficzne, liczbowe, monogramy − słowem wszystko, co słu-

żyło do oznaczania produkcji danego zakładu. Dla amatorów w dziedzinie 
kolekcjonerstwa będą one przydatne w zakupach pierwszych obiektów galan-
terii porcelanowej. Jest to szczególnie trudne ze względu na podobieństwo 
wielu znaków firmowych i fakt powtarzania się podobnych sygnatur przy pro-
duktach z różnych epok. W ostatniej części książki umieszczono także najczę-
ściej spotykane obecnie sygnatury-falsyfikaty, które mają pomóc w uniknię-
ciu kupna fałszywki, podszywającej się pod starą, śląską porcelanę.

Encyklopedia jest bogatym zbiorem wiedzy, zgromadzonej 
na ponad 300 stronach. Sygnatury ukazane zostały w formie 
graficznej i mają zachowany porządek chronologiczny w ra-
mach każdej wytwórni od najstarszych, aż po współczesne 
znaki. Zaletą zamieszczenia powojennych sygnatur jest co-
raz większe docenienie porcelany z tego okresu, która prze-
cież starzeje się i nabywa wdzięku wraz z upływem czasu i po-
woli staje się także przedmiotem pasji kolekcjonerskiej. Du-
żym atutem publikacji jest również przedstawienie przy każdej 
z sygnatur metody, jaką została ona umieszczona na wyrobie. 
W łatwym korzystaniu z książki pomocne są także indeks sym-
boli oraz skorowidz nazw.

Z pewnością jest to wartościowe kompendium wiedzy za-
wierające wiele dotychczas nieznanych informacji i archiwa-

liów, które nie były dotąd prezentowane w literaturze przedmiotu. Książka, 
której patronem medialnym sa „Spotkania z Zabytkami”,  jest już do nabycia 
w księgarni internetowej www.antyczek.com. 

ENCYKLOPEDIA ŚLĄSKIEJ PORCELANY

Boska i św. Jan Ewangelista. Poniżej 
modlących się osób ukazana jest ro-
dzina fundatora z dziećmi. Z końca 
XVIII w. pochodzi malowany olejem 
na desce, feretronowy obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. Postać Matki 
Boskiej przykrywa srebrzona i złoco-
na sukienka, trybowana na wzór wici 
roślinno-kwiatowych.

Największe wrażenie na zwiedza-
jących wywarły eksponowane w ga-
blotach aparaty kościelne − gotyckie 
monstrancje wieżyczkowe, złote kie-
lichy i monstrancje barokowe i roko-
kowe, puszki, pacyfikały, relikwiarze 
(w tym relikwiarz ojca Pio). Pocho-
dzą one z Muzeum Diecezjalnego 
w Siedlcach, parafii św. Szczepana 
w Skrzynnie, parafii św. Jana w Strom-
cu, parafii katedralnej w Radomiu. 

Wiek XVIII i XIX przynio-
sły dalsze zubożenie wyposaże-
nia kościoła. W czasie powstania 

kościuszkowskiego proboszcz para-
fii oddał wszystkie aparaty kościelne 
na potrzeby walczących. Na począt-
ku XIX w. świątynia znajdowała się 
w złym stanie technicznym. Podjęto 
próby zabezpieczenia stanu istnie-
jącego i przebudowę, lecz dopiero 
w XX stuleciu przywrócono kościoło-
wi dawną świetność dzięki staraniom 
proboszcza Piotra Górskiego. Obec-
ny wygląd jest dziełem Jana Piusa 
Dziekońskiego. 

Na wystawie poświęconej radom-
skiej farze eksponowane były też pa-
rafialne księgi metrykalne z 1820, 
1822, 1854 r. Dostarczają one in-
formacji na temat Tytusa Chałubiń-
skiego, Jacka Malczewskiego i jego 
siostry, Wandy. Był też pochodzący 
ze zbiorów Muzeum Jacka Malczew-
skiego autoportret malarza, litografia 
barwna Jana Styki „Bitwa pod Racła-
wicami”. Były portrety proboszczów 

kościoła, głównie oleje na płótnie, ze 
zbiorów parafii farnej, a także dzie-
więtnastowieczne widoki kościoła 
umieszczone na  pocztówkach, po-
chodzących ze zbiorów muzeum ra-
domskiego. Ze szczególnym piety-
zmem autorzy wystawy potraktowali 
postać ks. Jana Wiśniewskiego, osoby 
szczególnie zasłużonej dla regionu, 
historyka, autora licznych mono-
grafii dotyczących miejsc i zabytków 
diecezji radomskiej, sandomierskiej, 
kieleckiej i archidiecezji częstochow-
skiej, założyciela muzeum w Ra-
domiu. Eksponowane były bardzo 
liczne fotografie ks. Wiśniewskiego 
z początku XX w.

Wystawie w radomskim muzeum 
towarzyszyła wydana przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary 
książka dotycząca historii kościoła 
i parafii. 

Magdalena Gronek 
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Staropolskie Zagłębie Prze-
mysłowe w woj. świętokrzy-
skim jest najstarszym okrę-
giem hutniczym w Polsce. Te-

reny wzdłuż rzeki Kamiennej bogate 
były w złoża rudy darniowej, drewno 
i rzeki, które służyły do napędzania 
fabrycznych maszyn oraz spławiania 
towarów do Wisły. Badania nauko-
we potwierdzają, że już w III w. p.n.e. 
powstawały tu pierwsze kuźniaki, 
w których wytapiano surówkę. Znacz-
nie później, bo w XVI w., wzdłuż 
Kamiennej funkcjonowało ponad 
60  kuźnic, które produkowały rocz-
nie od 6 do 16 ton żelaza. Największe 
piecowisko, składające się z 45 dyma-
rek, znajdowało się w Nowej Słupi, ale 

ślady po pojedynczych obiektach zna-
leziono w Maleńcu, Chlewiskach, Bo-
brzy, Samsonowie, Rudzie Maleniec-
kiej, Nietulisku, Kuźniakach i wielu 
innych osadach. 

W XVII w. hutnictwo i odlewnic-
two zaczęło się w tym regionie bardzo 
dynamicznie rozwijać. Jeszcze przed 
rozbiorami pracowało 27 hut z wiel-
kimi piecami, tzw. pudlingarniami, do 
przerabiania surówki na czyste żelazo, 
walcowniami i wydziałami wyrobów 
finalnych. Pierwszy taki komplek-
sowy obiekt powstał w Samsonowie 
koło Kielc. Huta „Józef ” – bo ta-
kie nadano jej imię – uważana jest za 
matkę polskich hut (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 7, 2008).

Pomysłodawcą utworzenia na zie-
mi kieleckiej dużego ośrodka prze-
mysłu odlewniczo-hutniczego przy 
wykorzystaniu surowców lokalnego 
pochodzenia był Stanisław Staszic. 

Zabytki hutnictwa 
i odlewnictwa

...........................................................................................................................................................................................................................
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Jego sztandarową i największą inwe-
stycję stanowił zakład w Sielpi – nie-
wielkiej wsi przy trasie Kielce – Koń-
skie. Projekt zakładu wraz z całym 
zapleczem socjalno-administracyj-
nym wykonali wspólnie St. Staszic 
i książę Ksawery Drucki-Lubecki, 
przy współpracy Filipa de Girarda, 
znanego założyciela fabryki lniarskiej 
w Żyrardowie.

Budowę rozpoczęto w 1821  r., 
a część produkcyjna była gotowa 
w  1835 r. Dwie hale wyposażono 
w  najnowsze tokarki, strugarki, wier-
tarki promieniowe produkcji angiel-
skiej. Najstarsza, bo z 1741 r., była 
maszyna do wytaczania tulei do wo-
zów konnych. Turbiny i wszystkie 
urządzenia napędzały dwa ogromne 
koła, poruszane wodą z rzeki Czarna 
Konecka; jedno miało średnicę 9 m 
i było największym tego typu urządze-
niem w Europie. 

Drugi etap budowy realizowano 
w latach 1835-1842 przy wydatnym 
udziale finansowym Banku Polskiego. 
Postawiono okazały budynek admi-
nistracyjny, osiedle robotnicze z  29 
domkami, szkołę i wiejski szpital. 

W Sielpi wytwarzano narzędzia 
rolnicze i części zamienne, akcesoria 
kowalskie oraz całą gamę galanterii 
żeliwnej i odlewy artystyczne, m.in. 
drzwiczki ozdobne do kuchni i  pie-
ców kaflowych, odważniki wagowe 
różnej wielkości, kręcone schody, 
konstrukcje ławek parkowych, pom-
py studzienne. Fabryka prosperowała 
znakomicie do początku lat dwudzie-
stych XX w. Symptomy kryzysu poja-
wiły się, gdy dominującą rolę w prze-
myśle hutniczo-metalurgicznym za-
częło przejmować Zagłębie Dąbrow-
skie, bogatsze i zasobniejsze w surow-
ce. Wreszcie doszło do tego, że we 
wrześniu 1924 r. zakład zamknięto 
i przez dziesięć lat stał nieczynny. 

Przypomniano sobie o nim do-
piero w 1934 r. W Muzeum Przemy-
słu i Techniki w Warszawie wpisano 

3

4

1 | Budynki pudlingarni i walcowni

2 | 3 | 4 | Przykłady urządzeń dawnej 
techniki eksponowane w muzeum w Sielpi

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

Z WIZYTĄ W MUZEUM

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2011    |   63



przez dziesięć lat stał zamknięty i nie-
dostępny. Dopiero w 1956 r. przy-
pomniało sobie o zabytku Muzeum 
Techniki w Warszawie. Znalazły się 
skromne środki na odnowienie dzie-
więtnastowiecznych hal, pomału wy-
pełniano je zabytkowymi maszynami, 
które wychodziły z eksploatacji w in-
nych zakładach. Na przykład pokaźną 
kolekcję angielskich obrabiarek z po-
czątku XIX w., będących obecnie uni-
katami w skali światowej przekazała 
Fabryka Machin w Białogonie koło 
Kielc. 

Uroczyste otwarcie tego obiek-
tu dawnej techniki hutniczej nastą-
piło w  1962 r. pod nazwą Muzeum 
Zagłębia Staropolskiego w Sielpi 
jako Oddziału Muzeum Techniki 
w Warszawie. Od wielu lat jest tak-
że pod opieką Wydziału Inżynierii 
Procesowej, Materiałowej i Fizyki 

fabrykę do rejestru zabytków techniki 
i przemysłu hutniczego. Odnowiono 
hale, zakonserwowano urządzenia, 
z których większość nadawała się jesz-
cze do użytku. Niestety, po wybuchu 
drugiej wojny światowej, dokładnie 
jesienią 1940 r. nad Czarną Konecką 
zjawili się niemieccy żandarmi i  bez 
jakichkolwiek wyjaśnień zaczęli de-
montować wyposażenie hal. Wywieź-
li 72 wagony żeliwa i 96 par walców 
do przetopienia w swoich hutach na 
czołgi i armaty. Nie zdołali tylko ro-
zebrać koła zamachowego, które do 
dzisiaj jest najbardziej wartościo-
wym eksponatem. Zostawili też dwie 
pary wielkich nożyc, dwie walcarnie 
i prasy. 

W pierwszych latach powojen-
nych były ważniejsze sprawy do za-
łatwienia. Okaleczony i rozgrabiony 
zakład w niewielkiej Sielpi znowu 

Stosowanej Politechniki Częstochow-
skiej. W każde wakacje studenci przy-
jeżdżają do Sielpi na obozy naukowe, 
doglądają maszyn, konserwują i na-
prawiają je w razie potrzeby. Dość po-
wiedzieć, że większość urządzeń dzia-
ła, jak za dawnych czasów. Dziełem 
studentów jest również rekonstrukcja 
pieca pudlingarskiego, w którym me-
todą angielską „świeżono” żelazo, czy-
li surówkę przerabiano na stal. Wokół 
obiektów ciągle coś się dzieje. Kilka 
osób pracuje przy odbudowie i udroż-
nieniu kanałów doprowadzających 
wodę z pobliskiego zalewu, naprawy 
wymagają także śluzy. Gdy strumień 
popłynie, ruszy wielkie koło zamacho-
we, a  to ożywi prądnicę. Nie będzie 
się włączać prądu z lokalnej sieci, żeby 
zademonstrować zwiedzającym, jak te 
staruszki potrafią jeszcze chodzić. 

Jan Pańczyk

5 | Wiertarka pionowa w muzeum w Sielpi

6 | Piec pudlingarski do przeróbki surówki na stal

(zdjęcia: Jan Pańczyk) 

....................................................................................................
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Odpowiednia renowacja i mo-
dernizacja budowli zabytko-

wych wiąże się m.in. z ich do-
ciepleniem. W tym wypadku bar-
dzo często nie ma możliwości za-
stosowania izolacji zewnętrz-
nej. Rozwiązaniem jest docie-
plenie od wewnątrz, pozwalają-
ce poprawić parametry budyn-
ku, a jednocześnie zachować 
oryginalny wygląd fasady. Firma 
XELLA proponuje zastosowanie 
bloczków YTONG MULTIPOR, za-
pewniających obiektom właściwą 
termoizolację. 

Mineralne płyty izolacyjne 
YTONG MULTIPOR są przyjaznym 
dla środowiska materiałem bu-
dowlanym, złożonym z natu-
ralnych surowców: wapna, pia-
sku, cementu i wody. W peł-
ni podlegają procesowi recyklin-
gu. Oprócz dużej izolacyjności 
cieplnej zapewniają dobrą izo-
lacyjność akustyczną i są nie-
palne. Wygodny format (600 x 
390 mm) i niewielki ciężar płyt 
ułatwia ich obróbkę i użycie przy 
niestandardowych powierzch-
niach ścian budynku. Wykorzy-
stanie bloczków YTONG MULTI-
POR pozwala także ekipie bu-
dowlanej działać interdyscypli-
narnie, łącząc sztukę budowania 
z pracami konserwatorskimi oraz 
finezją artystyczną.

Energooszczędne bloczki 
YTONG MULTIPOR zostały użyte 
przy modernizacji wielu zabyt-
ków, zarówno w Polsce, jak i za 

granicą. Przy kompleksowym 
remoncie osiemnastowieczne-
go spichlerza w Gorzowie Wiel-
kopolskim, w którym mieści się 
Muzeum Lubuskie im. Jana De-
kerta, zastosowanie materia-
łu YTONG MULTIPOR pozwoli-
ło znacznie uprościć i przyspie-
szyć modernizację. Do prac ocie-
pleniowych użyto również tynku 
YTONG MULTIPOR, który tworzy 
z bloczkami jednolity materiał 
i prawidłową izolację. Taki efekt 
byłoby bardzo trudno uzyskać, 

wykorzystując jedynie 6 cm weł-
ny mineralnej (jak początkowo 
zakładano w projekcie). W wy-
padku renowacji gorzowskiego 
spichlerza zastosowanie rozwią-
zań systemo wych było wskaza-
ne ze względu na zapobieganie 
rozwarstwianiu się konstrukcji. 
Obiekt będzie docelowo wypo-
sażony w klimatyzację. Mecha-
niczna wentylacja jest bowiem 
bardzo ważna przy docieplaniu 
od wewnątrz, ponieważ poma-
ga utrzymać właściwe parametry 

cieplno-wilgotnościowe, prze-
ciwdziałając zawilgoceniu ścian 
i izolacji.

Z kolei przy przebudowie Wie-
ży Ciśnień w Radomiu na nowo-
czesny biurowiec niemożliwe 
było zastosowanie tradycyjne-
go docieplenia od zewnątrz. Wy-
korzystanie styropianu również 
nie było wskazane, ponieważ 
woda wykraplająca się na styku 

ocieplenia i ściany nie mogłaby 
odparować, a użycie wełny mi-
neralnej na stelażu, z zachowa-
niem szczeliny dylatacyjnej, spo-
wodowałoby zbyt duże zmniej-
szenie wewnętrznej powierzch-
ni kondygnacji. Najlepszym roz-
wiązaniem okazał się YTONG 
MULTIPOR. Materiał ten pozwa-
la wilgoci odparować, odznacza-
jąc się przy tym bardzo dobrymi 
właściwościami cieplnymi. Ścia-
ny Wieży Ciśnień mają kształt 
walca, więc dużym atutem blocz-

ków YTONG MULTIPOR była rów-
nież łatwość ich obróbki i dopa-
sowania do różnych powierzchni.

W Schwetzingen w Badenii- 
-Wirtembergii przebudowano 
stary dworzec kolejowy (1870- 
-1900) na budynek biurowy. 
Było to możliwe przez zastoso-
wanie docieplania od wewnątrz 
z mineralnych płyt izolacyjnych 
YTONG MULTIPOR. Dzięki temu 

Docieplanie budynków zabytkowych

1 | 2 | Spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim (1) i wnętrze poddasza (2) 
podczs prac docieplających

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

Staraniem Muzeum Pałacu w Wilanowie ukazała się kolejna w tym roku 
(po Programach symbolicznych i funkcjach ceremonialnych rezydencji 

magnackich Tomasza Dziubeckiego) książka z nowej serii wydawniczej 
tego muzeum: Taniec Śmierci Magdaleny Gutowskiej. 
Publikacja jest wnikliwą analizą społecznego i artystycz-
nego odbioru zjawiska śmierci w kulturze siedemnasto-
wiecznej Polski. Autorka – historyk sztuki, estetyk, ta-
natolog – opisuje kluczowy dla tej tematyki anonimowy 
obraz z przedstawieniem Tańca Śmierci, znajdujący się 
w krakowskim kościele św. Bernarda ze Sieny. Dzieło to 
staje się punktem wyjścia do prześledzenia motywów wa-
nitatywnych w sztuce baroku – tak w innych dziełach kul-
tury wizualnej, jak i w literaturze. Analizę ikonograficz-
ną poprzedza szczegółowe wprowadzenie filozoficzne, 
dotyczące zagadnienia vanitas i, ogólniej, sarmackiego 
świata wartości. Silny nacisk położony został na związek 
wartości etycznych i estetycznych poszczególnych przed-
stawień tańca śmierci.

Książka podzielona jest na trzy główne części, z których w pierwszej autorka 
skupia się na kwestii przemijania, ze szczególnym uwzględnieniem kultury ba-
roku, w drugiej opisuje świat idei i wartości naszych sarmackich przodków, zaś 

w trzeciej szerzej omawia i analizuje krakowski obraz. Publi-
kacja łączy więc spojrzenie historyka sztuki i badacza kultury, 
ukazując przez pryzmat sztuk plastycznych uniwersalne pytania 
ludzkości o sens życia i śmierci. W niespokojnym wieku XVII, 
eksponującym motywy danse macabre, ars bene moriendi 
i memento mori, zagadnienia te były szczególnie ważkie.

Książka jest bogato ilustrowana fotografiami ze zbiorów 
Muzeum Pałacu w Wilanowie, Zamku Królewskiego w War-
szawie i prywatnymi. Autorami opracowania graficznego są 
Maciej Buszewicz i Małgorzata Jurko.

Publikację, w cenie 30 zł, można nabyć za pośrednic-
twem sklepu internetowego muzeum pod adresem http://
www.wilanow-palac.pl/sklep/ lub w Królewskiej Cukierni Wi-
lanowskiej, po prawej stronie dziedzińca Pałacu, codziennie 
w godz. 10.00-19.00.

TANIEC ŚMIERCI

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

rozwiązaniu uzyskano wysoką 
wartość parametru izolacyjności 
cieplnej. Gospodarka wilgocią w 
pomieszczeniu jest regulowana 
w naturalny sposób bez stosowa-
nia przegrody paroszczelnej. Po-
nadto budynek jest zabezpieczo-
ny przed tworzeniem się pleśni.

Mineralnych płyt izolacyj-
nych YTONG MULTIPOR użyto też 
przy przebudowie na mieszka-
nie remizy pałacu w niemieckim 
miasteczku Lieser. Prawdziwym 
wyzwaniem było tu zapewnie-
nie odpowiedniej termoizolacji 

w zabytkowym obiekcie. Na par-
terze budynku bloczki zostały 
ułożone na powierzchni nowo 
wykonanej żelbetowej płyty po-
sadzkowej z izolacją ze szkła 
piankowego. Natomiast na pię-
trze izolacja została oparta bez-
pośrednio na konstrukcji no-
śnej stropu. Tam termoizolację 
w obrębie posadzki wyprowa-
dzono aż do izolacji zewnętrz-
nej. Dzięki poręcznemu for-
matowi (600 x 390 mm) płyty 
można było szybko i łatwo uło-
żyć na lekkiej zaprawie. Dzięki 

zastosowaniu systemu YTONG 
MULTIPOR możliwe było tak-
że ocieplenie łuków segmento-
wych. Przy tej inwestycji udało 
się również spełnić obowiązu-
jące wymogi dotyczące zużycia 
energii oraz wymagania związa-
ne z ochroną zabytków. 

W wielu przypadkach rewi-
talizacja obiektów zabytkowych 
obejmuje zarówno poprawę wy-
glądu budynku i stanu kon-
strukcji, jak i polepszenie ochro-
ny termicznej, a co za tym idzie 
komfortu użytkowania budyn-
ku. Termomodernizacja poprzez 
docieplenie od wewnątrz doty-
czy szczególnie starych kamie-
nic, dawnych obiektów poprze-
mysłowych oraz budynków prze-
znaczonych do adaptacji na cele 
mieszkalne.

□

Firma XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje produkty marki YTONG, YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA, stoso-
wane w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja materiałów odbywa się w 11 nowoczesnych zakładach na terenie 
całej Polski. Sprzedaż prowadzona jest poprzez sieć dystrybucji na terenie całego kraju oraz w takich krajach, jak: 
Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki.  

Więcej informacji w serwisach: www.xella.pl, www.budowane.pl, www.miastonoca.budowane.pl, http://www.
termodom.pl/termodompasywny/, http://sklep.xella.pl, www.inspiracje.budowane.pl, www.multipor.budowane.
pl, www.15latYTONG.pl oraz na blogach: http://blog.xella.pl/budujemy, www.ZdrowaBudowa.pl.

3 | Pałac w Lieser 

(fot. 1, 2 – ze zbiorów  Muzeum 
Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie 
Wielkopolskim)

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

Firma XELLA Polska Sp. z o.o. 
oferuje produkty marki YTONG, 
YTONG MULTIPOR, YTONG ENER-
GO i SILKA, stosowane w budow-
nictwie mieszkaniowym. Pro-
dukcja materiałów odbywa się 
w 11 nowoczesnych zakładach 
na terenie całej Polski. Sprze-
daż prowadzona jest poprzez sieć 
dystrybucji na terenie całego 
kraju oraz w takich krajach, jak: 
Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód 
Kaliningradzki.  
Więcej informacji w serwisach:  
www.xella.pl, www.budowane.
pl, www.miastonoca.budowane.
pl, http://www.termodom.pl/
termodompasywny.pl, http://
sklep.xella.pl, www.inspiracje.
budowane.pl, www.multipor.bu-
dowane.pl, www.15latYTONG.
pl oraz na blogach: http://blog.
xella.pl/budujemy, www.Zdrowa-
Budowa.pl3
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Z kryminalnej kroniki

Historia Polski wieków śred-
nich kryje w sobie jeszcze 

wiele tajemnic, w tym wiele za-
stanawiających zgonów; i jedne, 
i drugie są dziś niemożliwe do 
wyjaśnienia, głównie z powodu 
fragmentaryczności źródeł lub 
ich całkowitego braku. A ród 
Piastów, o czym trzeba pamię-
tać, w odróżnieniu od łagodnych 
Jagiellonów, bywał bezwzględny 
i okrutny.

Do dnia dzisiejszego historycy 
spierają się o niejasne okolicz-
ności śmierci księżnej wielko-
polskiej Ludgardy (1259/1261- 
-1283), małżonki Przemy-
sła II, poślubionej w Szczecinie 
w 1273 r. Młody książę, pod-
ówczas osierocony i będący 
pod kuratelą stryja, księcia 
Bolesława Pobożnego, zawarł 
to małżeństwo z powodów po-
litycznych, ale panna – córka 
księcia meklemburskiego Hen-
ryka I Pielgrzyma i Anastazji 
szczecińskiej – „spodobała mu 
się”, jak zaznaczył annalista 
Baszko (Bartłomiej), zapewne 
kustosz poznańskiej kapituły 
katedralnej. Mało tego, nie-
cierpliwy i rwący się do władzy 
szesnastoletni książę osobiście 
podążył do ziemi księcia Bar-
nima (dziadka narzeczonej), 
aby ujrzeć oblubienicę. W lip-
cu 1273 r. pan młody, w to-
warzystwie stryja, wspomnia-
nego Bolesława Pobożnego 
i jego żony Jolenty, uroczyście 
witał młodziutką małżonkę, 
wychodząc jej naprzeciw aż do 
Drezdenka i wprowadzając do 
poznańskiego kościoła w uro-
czystej procesji. Aż taka rewe-
rencja kryła – obok powodów 
politycznych – może jednak coś 
więcej: uczucie Piastowicza do 
ukochanej.

Od tego czasu brak jest do-
kumentów na temat Ludgardy 
równo przez lat dziesięć. Dopie-
ro pod datą 1283 r. w Roczniku 
Traski natykamy się na wzmian-
kę: „W tymże roku zmarła naj-
dostojniejsza małżonka pana 
Przemysła księcia Wielkopol-
ski, córka Mikołaja księcia Ka-
szubów, imieniem Lukarda. 
Śmierci jej nikt nie zdołał do-
ciec, jak zaszła”. Więcej szcze-
gółów odnotowano w Roczni-
ku małopolskim, tzw. Kodeksie 

szamotulskim z Trzemeszna: 
„za naszej młodości widzieliśmy 
w grodzie gnieźnieńskim jedną 
drewnianą kaplicę [...], w któ-
rej były dwa wielkie kamienie na 
kształt młyńskich, zaczerwienio-
ne krwią tejże pani, między któ-
rymi została starta całkowicie 
i zgasła, i została złożona w gro-
bie w katedrze gnieźnieńskiej”. 
Ludgarda zmarła około 13 grud-
nia 1283 r. w Gnieźnie. Jej po-
grzeb odbył się zdumiewająco 

szybko, zaledwie w dwa dni póź-
niej, 15 grudnia, lecz z należ-
ną pompą. Nie przeszkodziło to 
Przemysłowi uczestniczyć w kon-
sekracji Jakuba Świnki na arcy-
biskupa gnieźnieńskiego, która 
odbyła się już 19 grudnia w Po-
znaniu (a nie zwyczajowo, jak 
dotychczas, w Gnieźnie). Według 
Rocznika Traskiego „książę Prze-
mysł [...], pochowawszy cztery 
dni przedtem w Gnieźnie żonę, 
przybył z wielkim orszakiem 

[...] i podarował księdzu arcy-
biskupowi kosztowny pierścień”, 
czego też nie było w zwyczaju. 
Zastanawia pośpiech w celebrze 
pogrzebu Ludgardy, lokaliza-
cja konsekracji Świnki i prezent 
książęcy, z pewnością nie dla ka-
prysu i nie bez powodu. Czyżby 
wyraz wdzięczności? Za co?

Około 1350 r. opat Stanisław, 
autor Kroniki oliwskiej, zanoto-
wał, na marginesie zabójstwa 
Przemysła II, iż ten „schwyta-

ny przez pachołków margrabie-
go Brandenburgii, Waldemara, 
został zabitym na pomszczenie 
świętej Lukardy swojej małżon-
ki, którą źle podejrzewając, ka-
zał udusić”. W 1378 r. niemiecki 
bard Ernst Kirchberg utrzymy-
wał, iż książę po bezskutecznych 
próbach oddalenia żony wtrącił 
ją do wieży, a potem zasztyle-
tował. Pozostaje jeszcze znane 
świadectwo Jana Długosza, ba-
zujące na „pieśniach śpiewanych 

powszechnie do naszych cza-
sów” i jednoznacznie obciążają-
ce Przemysła uduszeniem księż-
nej przez własną służbę.

Ludgarda, prawdopodob-
nie bezpłodna, nie mogła dać 
upragnionego potomka sfru-
strowanemu mężowi, a ten nie 
zamierzał żyć w abstynencji 
seksualnej na wzór Bolesława 
Wstydliwego. Tak czy inaczej, 
śmierć niewygodnej małżonki 
była dlań niezmiernie pożąda-
na. Czy z pomocą przyszła mu 
nagła choroba Ludgardy, czy 
też przyłożył rękę do tej ponu-
rej zbrodni, tego chyba już ni-
gdy się nie dowiemy. Z drugiej 
strony, czy wszystkie krążące 
ustne przekazy, ludowe gad-
ki i pieśni, były tylko czczym 
wymysłem, barwną konfabula-
cją, czy tkwiło w nich ziaren-
ko prawdy? Losy Ludgardy za-
przątały jeszcze w XVIII i XIX w. 
uwagę Franciszka Karpińskiego 
(Duma Lukierdy) i Ludwika 
Kropińskiego (Ludgarda, tra-
gedia narodowo-historyczna, 
około 1808 r.). Moment tuż po 
zabójstwie uwiecznił w swo-
im obrazie „Przemysław przy 
zwłokach Ludgardy” (około 
1879 r.) Jan Czesław Moniusz-
ko (1853-1908), syn kom-
pozytora Stanisława. Grafika 
przekazała (oczywiście fanta-
styczne) wizerunki księżnej, 
lecz tylko w kontekście portre-

tu jej małżonka (paryski stalo-
ryt Antoniego Oleszczyńskiego, 
1843 r.) oraz podobizn Przemy-
sława i jego drugiej małżonki, 
ukochanej Ryksy (akwafortowa 
ilustracja do Zbioru dramatycz-
nego Ludwika Kropińskiego, wy-
konana przez Kajetana Wincen-
tego Kielisińskiego w 1841 r.). 
Skromna ikonografia Ludgardy, 
powstała w wyobraźni dzie-
więtnastowiecznych artystów, 
potwierdza tylko potęgę pieśni 
gminnej, przekazywanej z po-
kolenia na pokolenie bodajże od 
czasów Kazimierza Wielkiego.

Hanna Widacka

Zagadka śmierci księżnej Ludgardy

| Antoni Oleszczyński, „Przemysław i Ludgarda”, staloryt, 1843 r.

(ze zbiorów Biblioteki Narodowej) 
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Jadąc z Borszczowa do Ka-
mieńca Podolskiego nie przez 

Skałę nad Zbruczem, lecz ma-
lowniczą, rzadziej uczęszczaną 
drogą przez Krzywcze, Mielnicę 
i Okopy Świętej Trójcy, 6 km za 
Mielnicą trafi my do wsi Dźwi-
niaczka. Przy wjeździe zwraca 
uwagę bielą świeżo odnowio-
nych ścian kaplica grobowa ro-
dziny Kęszyckich, dawnych wła-
ścicieli majątku. Nad wejściem 
znajduje się kartusz z rodowym 
herbem Nałęcz, a trójkątny at-
tykowy szczyt wieńczy krzyż 
z datą „1871” na cokoliku. We-
wnątrz, po dwóch stronach ołta-
rza, umieszczone są identyczne 
w formie tablice, upamiętnia-
jące członków rodziny, od Mar-
cina Kęszyckiego, walecznego 
żołnierza Kościuszki, po zmarłe-
go w roku budowy kaplicy Józe-
fa Kęszyckiego, uczestnika po-
wstania 1831 r. Jedna z tablic 
poświęcona jest poecie – po-
wstańcowi Dominikowi Magnu-
szewskiemu, mężowi Karoliny 
Kęszyckiej, pochowanemu na 
cmentarzu w Gwoźdźcu niedale-
ko Kołomyi.

Jeszcze parę lat temu kaplica 
była zrujnowana i groziła zawa-
leniem. Swój obecny stan za-
wdzięcza pamięci o niezwykłym 
przybyszu. Dwujęzyczna, pol-
sko-ukraińska tablica, po remon-
cie wmurowana przy drzwiach, 

informuje: „W TEJ KAPLICY W LA-
TACH 1895 – 1920 / SPOCZYWA-
ŁY DOCZESNE SZCZĄTKI / BŁ. ZYG-
MUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO 
/ ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO”. 
Beatyfi kowany przez papieża 
Jana Pawła II w sierpniu 2002 r. 
w Krakowie arcybiskup dziś jest 
już świętym, kanonizowanym 
w Rzymie przez Benedykta XVI 
w październiku 2009 r.

Zygmunt Szczęsny Feliński 
urodził się w 1822 r. w Woju-
tynie koło Łucka. Po studiach 
w Moskwie i w Paryżu wstąpił 
do seminarium w Żytomierzu, 
po czym ukończył petersburską 

Akademię Duchowną. Święcenia 
otrzymał w 1855 r. Jego chary-
tatywna działalność w Peters-
burgu spotkała się z uznaniem 
cara Aleksandra II. W 1862 r. 
władze rosyjskie, uważając księ-
dza Felińskiego za całkowicie 
apolitycznego, wyraziły zgodę 
na mianowanie go przez Piusa IX 
arcybiskupem metropolitą war-
szawskim. W Warszawie, w peł-
nym napięć okresie przedpow-
staniowym, został przez radyka-
łów uznany za „sługę Moskwy”. 
Rychło okazało się, że przeciw-
nicy byli w błędzie. „Jeśliby was 
kto – apelował do kapłanów 

– namawiał do takiego czynu, 
którego popełnić się nie godzi 
bez uchybienia prawom Bożym 
i prawom Kościoła, odpowia-
dajcie każdy: Non possumus”. 
Sto lat później to „non possu-
mus” – „nie możemy”, powtórzy 
w podobnej sytuacji narodowego 
zniewolenia ks. kardynał Stefan 
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

Choć przeciwny powstaniu, 
Feliński napisał po jego wybu-
chu list do cara w obronie wol-
ności Polski. W czerwcu 1863 r. 
został wywieziony do Gatczy-
ny, a gdy odmówił wszelkich 
ustępstw – zesłany do Jaro-
sławia nad Wołgą. Uwolniony 
w 1883 r. bez prawa powrotu do 

archidiecezji warszawskiej, na 
zaproszenie Heleny z Kęszyckich 
Koziebrodzkiej i jej męża Euge-
niusza zamieszkał w galicyjskiej 
Dźwiniaczce. Był kapelanem 
dworskiej kaplicy, opiekował się 
potrzebującymi, założył wiejską 
szkołę. W 1894 r. rozpoczął bu-
dowę kościoła Najświętszej Ma-
rii Panny. Skromna świątynia, 
po 1945 r. zamieniona przez 
władze sowieckie na magazyn, 
z dobudowanymi „skrzydłami”, 
stoi do dziś – i niszczeje coraz 
bardziej. Po dworze nie ma na-
wet śladu.

Arcybiskup Feliński zmarł 17 
września 1895 r. podczas wizyty 
w Krakowie. Uroczysty pogrzeb 
odbył się na Cmentarzu Rako-
wickim. Po kilku dniach, zgodnie 
z ostatnią wolą kapłana, trumna 
została przewieziona do Dźwi-

niaczki i spoczęła w kaplicy Kę-
szyckich. 5 czerwca 1920 r., 
gdy ruszyła bolszewicka kontr-
ofensywa, w obawie przed pro-
fanacją szczątki metropolity 
ewakuowano do Warszawy i zło-
żono w kościele Świętego Krzy-
ża. 14 kwietnia 1921 r. trumnę 
w uroczystej procesji przenie-
siono do archikatedry św. Jana. 
Wspominając swego poprzedni-
ka podczas obchodów Millenium, 
prymas Wyszyński powiedział: 
„Wstąpcie do katedry, zejdźcie 
do podziemi, tam leży człowiek, 
o którym mówiono, że przegrał, 
a to jest zwycięzca”.

Jarosław Komorowski

Z Dźwiniaczki do Warszawy

1 | Kaplica 
grobowa 
Kęszyckich

2 | Dawny 
kościół 
w Dźwiniaczce

(zdjęcia: Jarosław 
Komorowski)

1

2
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Stilusy i tabliczki woskowe  
– dawne przybory do pisania

Człowiek współczesny ma 
dziś do dyspozycji niezwy-

kle bogatą ofertę przyborów 
do pisania, rzadko też zastana-
wia się nad ich historią. Warto 
więc przywołać dwa z najdłużej 
używanych narzędzi pisarskich, 
jakim były: stilus oraz tablicz-
ka woskowa, stanowiąca z nim 
zespół funkcjonalny. Oba znane 
były już w starożytnej Grecji, po-
wszechnie używano ich w pań-
stwie rzymskim, zostały następ-
nie przejęte przez średniowiecze 
i chętnie używano ich wówczas 
na terenie całej Europy, mimo 
pojawienia się innych przyborów: 
pióra, pergaminu, papieru i atra-

mentu. O funkcjonalności stilu-
sa i tabliczki woskowej świadczy 
fakt, iż poborcy na targu rybnym 
w Rouen we Francji używali ich 
jeszcze w 1840 r.

Stilus, czyli rylec do pisa-
nia, wykonany z żelaza, brązu, 
srebra, kości lub rogu, ma cha-
rakterystyczny kształt, w któ-
rym wyodrębnić można ostrze, 
trzonek i główkę. Budowa taka 
jest bardzo funkcjonalna: 
każda część stilusa służy 
odpowiedniej czynności 
podczas pisania na ta-
bliczce woskowej. Ostrze 
zawsze jest w przekroju 
okrągłe, czasem lekko wy-
gięte wskutek nacisku na 
płaszczyznę pisarską, co 
warunkowało technikę pi-
sania na wosku. Ta część 
stilusa często nosi ślady 
wielokrotnego ostrzenia. 
Trzonek w przekroju owal-
ny, okrągły lub wielokąt-
ny, bywa zdobiony szlifem, 
nacięciami, kulkowatymi 
zgrubieniami lub tordowa-
niem. Zdobienie, występu-
jące na całej powierzchni 
trzonka lub na jego gór-
nej części, miało na celu 

przede wszystkim podniesienie 
waloru estetycznego przedmio-
tu, ale również uwzględniało cel 
praktyczny: zapobiegało ślizga-
niu się stilusa w palcach i powo-
dowało lepsze utwierdzenie go 
w dłoni piszącego.

Główka najczęściej ma formę 
łopatki, której kształt może być 

trójkątny, czworokątny, pięcio-
kątny, kielichowaty, półokragły, 
owalny, w kształcie litery „T” lub 
tasaka albo wielokształtny. Taka 
główka pełniła funkcję „gumki” 
do ścierania tekstu na tablicz-
ce woskowej sposobem mecha-
nicznym. Wówczas górna część 
łopatki przypominająca szpa-
chlę zdrapywała warstwę wosku 
z napisanym tekstem. Znane są 

także stilusy o główkach w for-
mie kulistej, graniastej, woluto-
wej lub zoomorficznej. Główka 
pełni w tym wypadku wyłącznie 
funkcję estetyczno-konstrukcyj-
ną; usuwanie tekstu na tabliczce 
następowało w sposób termiczny 
za pomocą rozgrzanego pręcika 
żelaznego. 

Stilusy były noszone przez 
użytkownika przeważnie na rze-
myku przywiązanym do paska, 
dlatego często główka stilu-
sa miała otworek, przez który 
przeciągano rzemyk. Czasem 
rylec umieszczano w specjalnej 
pochewce skórzanej, niekiedy 
ozdobnej, którą następnie moco-
wano do paska.

Najstarsze stilusy z ziem pol-
skich, które były używane zgod-
nie z przeznaczeniem, datowane 
są na drugą połowę X w. i pocho-
dzą z Gniezna. Polska, jak wia-
domo, weszła wówczas w orbitę 
europejskich wpływów kultural-
nych i politycznych, nastąpiło 
znaczne rozszerzenie kontaktów 
handlowych oraz aktywność Ko-
ścioła.

Tabliczki woskowe (tabulae, 
tabellae ceratae, cerussatae, ce-
rae) − to odpowiednio przycię-
te drewniane deseczki, pokryte 
warstwą specjalnie spreparowa-
nego wosku pszczelego. Łączono 
je po dwie (dyptych), trzy (tryp-
tych) lub więcej (poliptych). Su-
rowiec do ich wykonywania uzy-
skiwano z drzew owocowych (ja-
błoń, grusza) i z drzew leśnych 

1 | Stilus żelazny z Drohiczyna, 
XII – połowa XIII w. (w zbiorach 
Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie) 

2 | Fresk przedstawiający 
mieszkańców Pompejów: Terentiusa 
Neo i jego żonę, trzymającą stilus 
i tabliczki

3 | Fresk przedstawiający 
dziewczynę trzymającą stilus 
i tabliczki

2

1

3

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2011    |   69



(sosna, modrzew, dąb, lipa, ja-
wor, buk).

Na powierzchni wygładzonej 
deski, przyciętej uprzednio do 
odpowiednich rozmiarów, wyci-
nano prostokąt, który po wypeł-
nieniu woskiem stawał się płasz-
czyzną pisarską. Jego wymiary 

były o około 1-3 cm mniejsze 
od wymiarów deski. Prostokąt 
ów podlegał następnie pogłębie-
niu do około 4-5 mm, a na jego 
powierzchni ryto krzyżujące się 
żłobki, zwiększające przyczep-
ność wosku do drewna.

W zależności od rodzaju i wy-
miarów tabliczki oraz zamożno-
ści jej przyszłego użytkownika, 
była ona poddawana dodatkowej 
obróbce: wiercono otworki, za-
bezpieczano brzegi, wykonywa-
no ozdobne reliefy, a gdy była 
przeznaczona do przechowywa-
nia ważnych dla użytkownika 
treści, przygotowywano okładki 
zwykle z tego samego materiału, 
co tabliczka lub czasem z kości 
słoniowej czy szlachetnych ga-
tunków drewna.          

Wosk pszczeli w stanie su-
rowym nie miał odpowiednich 
parametrów do pisania na nim, 
aby więc nadać mu odpowiednią 
elastyczność, spoistość i trwa-
łość, mieszano go w określonych 

proporcjach z różnymi składni-
kami. Badania laboratoryjne wy-
kazały, że do wosku dodawano 
wymiennie glinę, talk, mydło, 
żywice drzewne, węgiel drzew-
ny, olej lniany, terpentynę lub 
fosfat z palonych kości zwierzę-
cych. Tak przygotowany wosk, 

nakładano warstwami na wycięty 
wcześniej prostokąt w tabliczce.

Powszechność używania tabli-
czek woskowych jest niewspół-
mierna z liczbą zabytków, które 
zachowały się do dziś w stanie 
niepozostawiającym wątpliwości 
co do ich charakteru i funkcji, 
bowiem surowiec, z jakiego zo-
stały wykonane, ulega łatwo de-
strukcji. 

Z czasów starożytnych oprócz 
pojedynczych egzemplarzy za-
chował się zbiór 150 tabliczek, 
zawierający archiwum finansisty 
rzymskiego L. Cecyliusa Jukun-
dusa, odkryty w latach 1875- 
-1876 w Pompejach oraz 20 ta-
bliczek z lat 131-167 n.e. z ko-
palni złota w Vöröspatak w Sied-
miogrodzie.

Znaczna liczba znalezisk da-
towana jest na czasy późniejsze. 
Analiza dokładnej lokalizacji po-
zyskanych drogą wykopaliskową 
przedmiotów w rozwarstwie-
niu chronologicznym pozwala 

wspomóc uzasadnienie wnio-
sków dotyczących funkcjonowa-
nia, roli  i rozwoju pisma. Rejon 
ich znalezienia, a także treść 
odczytanych tekstów pozwalają 
określić, w jakich sferach działal-
ności posługiwano się nimi i kto 
był ich użytkownikiem.

Stilusy i tabliczki woskowe są 
nierozerwalnie związane z ist-
nieniem szkół: służyły uczniom 
podczas nauki pisania. Znane są 
średniowieczne tabliczki z tek-
stami szkolnymi z Nowogro-
du Wielkiego, Lubeki i Essen. 
W Polsce szkoła pojawiła się, 
jak wiadomo, jako jedna ze sfer 
działalności Kościoła. Najwcze-
śniejszą tradycję ma Kraków 
i Gniezno (druga połowa XI w.), 
a następnie Wrocław i Płock 
(pierwsza połowa XII w.). Od 
początku XIII w. nastąpił wzrost 
kultury umysłowej w Polsce, wy-
rażający się m.in. intensywnym 

rozwojem sieci szkolnej. W tym 
czasie powstały kolejne szkoły 
katedralne w Poznaniu i Wło-
cławku, a także nowe typy 
szkół: parafialne oraz kolegiac-
kie w Wiślicy, Łęczycy, Opato-
wie, Głogowie, Toruniu, Legni-
cy. Istniał także zorganizowany 
system nauczania w klasztorach 
(zwłaszcza benedyktynów i cy-
stersów), gdzie naukę zdobywa-
li wyłącznie adepci przeznaczeni 
do stanu duchownego. W ob-
rębie domniemanych ośrodków 
szkolnych znaleziono stilusy.

Przybory do pisania związane 
były także z ośrodkami admini-
stracji kościelnej (na tabliczkach 
zapisywano teksty modlitw, listy 
biskupów i darczyńców) oraz 
administracji państwowej, gdzie 
początkowo służyły do sporzą-
dzania notacji świadczeń feudal-
nych, a potem, wraz z powsta-
niem i rozwojem kancelarii – do 
sporządzania notatek i redakcji 
pism. Szczególnie przydatne 
były w korespondencji, dzięki 
możliwości wielokrotnego uży-
cia: na tej samej tabliczce dawa-
no odpowiedź.

Stilusy pozyskane podczas 
badań wykopaliskowych prowa-
dzonych na terenach ziem pol-
skich w rejonach mieszkalnych 
często o charakterze rzemieśl-
niczo-handlowym są kapitalnym 
dowodem na fakt posługiwania 
się pismem przez kupców, ban-
kierów i zamożnych rzemieśl-
ników. Datowanie tych przed-
miotów, np. z Opola, Przemyśla, 
Drohiczyna, Poznania, Wrocła-
wia, Biskupina czy Małego Płoc-
ka, jest kapitalnym dowodem na 
fakt posługiwania się pismem 
przez kupców i zamożnych rze-
mieślników już w dobie wczesno-
polskiej.

Powszechną niegdyś obec-
ność stilusów i tabliczek wo-
skowych poświadczają nie tylko 
przedstawienia ikonograficzne 
na zachowanych freskach i ste-
lach grobowych oraz wzmianki 
w literaturze, ale także liczne 
znaleziska. Ich wszechstronna 
analiza poświadcza ważną rolę 
w historii kultury materialnej 
oraz stanowi dowód stanu kultu-
ry umysłowej badanego regionu.

   
Maria Krajewska

4 | Stilusy i tabliczki z Nowogrodu 
Wielkiego

(ilustracje: fot. 1 – Roman Sofuł;  
2,3 –  wg Hans Eschebach, „Pompeji”, 
Leipzig 1978, ryc. 193 i 194;  
4 – wg „Drewnij Nowgorod”, Moskow 
1985, s. 18) 

.........................................................
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W 2010 r. minęło 25 lat od 
założenia Bieszczadzkie-

go Oddziału TOnZ. 28 września 
1985 r. na liście obecności ze-
brania założycielskiego, które 
odbyło się w szkole podstawowej 
w Michniowcu, podpisy złożyło 
14 osób. Inspiracją do założenia 
oddziału było wcześniejsze spo-
tkanie trzech jego uczestników: 
Zdzisława Kwaska, Jacka Kanika 
i Andrzeja Stachyraka. Pierwszy 
z nich miał pomysł na utworze-
nie w opuszczonej bojkowskiej 
chyży w Czarnej – później zwanej 
Soplówką od nazwiska ostatnie-
go właściciela – minimuzeum, 
w którym miałyby się znajdować 
eksponaty związane z etnogra-
fią i historią regionu. Jacek Ka-
nik – nauczyciel szkoły w Mich-
niowcu zabezpieczał z uczniami 

opuszczoną po 1951 r. cerkiew 
greckokatolicką w pobliskim By-
strem. Andrzej Stachyrak – prze-
wodnik bieszczadzki PTTK wyko-
rzystywał każde forum dla pro-
pagowania idei ochrony zabyt-
ków w Bieszczadach.

Aby te działania zsynchro-
nizować i nadać im wymiar for-
malny, postanowiono założyć 
oddział TOnZ, społecznej or-
ganizacji o zasięgu ogólnopol-
skim, działającej od 1976 r. jako 

kontynuatorki przedwojennego, 
powstałego w 1906 r. Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami Prze-
szłości. Pierwszym prezesem od-
działu został Zdzisław Kwasek, 
kolejnym był Bogdan Augustyn 
(1993-1996), a od 1996 r. jest 
Mieczysław Darocha (tekst infor-
mujący o powstaniu Bieszczadz-
kiego Oddziału TOnZ ukazał się 
w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 
3, 1987).

Głównym problemem w dzia-
łaniach nowo powstałego od-
działu było ratowanie bystrzań-
skiej świątyni – cennego zabytku 
architektury drewnianej z po-
czątku XX w. Przez lata udało 
się przeprowadzić wiele prac re-
montowych i zabezpieczających. 
Najbardziej zaawansowany był 
remont prezbiterium, przepro-
wadzony w 1994 r. wespół ze 
Społeczną Komisją Opieki nad 
Zabytkami Sztuki Cerkiewnej 
TOnZ. Dzisiaj, mimo że cerkiew 
w Bystrem nie służy celom kulto-
wym, nie jest opuszczona czy za-
niedbana. Nie podzieliła też losu 
innych bieszczadzkich cerkwi, 
jak choćby w Paniszczowie, gdzie 
pozbawiona opieki zawaliła się 
w 1978 r. Udało się też zapo-
biec planowanemu przeniesieniu 
obiektu do Sanoka w 1992 r.

W cerkwi w Bystrem zgro-
madzono wiele niszczejących 
elementów wyposażenia innych 
cerkwi – stare drzwi (być może 
z XVIII w.), schody na chór wyko-
nane z jednego pnia, skrzynie na 
szaty liturgiczne, żelazne krzy-
że cerkiewne, niekiedy z całymi 
„cebulkami”. Znajduje się tam 
też stała ekspozycja fotograficz-
na, poświęcona bieszczadzkim 
cerkwiom. W otoczeniu świątyni, 
w celu rozpropagowania zabyt-
ku, w latach 1992-1993 organi-
zowany był Festiwal Kultury Kar-
packiej (pionierska w tym czasie 
tego typu impreza). W sezonie 
letnim cerkiew udostępniana jest 
zwiedzającym.

Inne działania członków od-
działu − to prace restauracyjne 
i konserwatorskie na cmenta-
rzach, przy krzyżach i kapliczkach 
przydrożnych. Zabezpieczano 
nagrobki na pounickich cmenta-
rzach w Lipiu, Michniowcu, By-
strem, a także macewy na kirku-
tach w Lutowiskach i Ustrzykach 
Dolnych. Na ten ostatni cmentarz 
udało się przewieźć nagrobki, 
dwukrotnie wykopane w mieście 
podczas prac budowlanych. Sta-
rania członków oddziału dopro-
wadziły do znalezienia inwestora, 
który wyremontował i adaptował 

ROZMAITOŚCI

25 lat Bieszczadzkiego Oddziału 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

1 | Konserwacja krzyża przydrożnego wydobytego z Jeziora Solińskiego 
w Chrewcie, 1993 r.

2 | Remont kapliczki przydrożnej w nieistniejącej wsi Trójca, 2005 r.
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Spotkanie z książką

W osiemdziesiątą rocznicę urodzin Jerzego Żurawskiego (który przypa-
dła w 2010 r.), historyka sztuki, byłego konserwatora zabytków Ka-

zimierza Dolnego i powiatu puławskiego, przez ponad ćwierć wieku dy-
rektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu (wówczas Muzeum Ka-
zimierza Dolnego), ukazała się książka Jerzy Żurawski we wspomnie-
niach i facecjach. Książka opublikowana została nakładem Mu-
zeum Nadwiślańskiego, jej pomysłodawczynią jest Maria Su-
pryn, a autorami poszczególnych rozdziałów są znajomi, przy-
jaciele i członkowie rodziny jubilata. 

Jak pisze we wstępie Jacek Serafinowicz „[…] więcej tu wi-
dzę wspomnień niźli facecji”, a wspomina m.in. żona – Boże-
na Żurawska, koleżanki i koledzy ze studiów i z pracy w Muzeum 
Nadwiślańskim oraz przedstawiciele władz administracyjnych 
Kazimierza: Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska, Edward Ba-
lawejder, Andrzej Szczypa, Paweł Lizut, Bohdan Zadura, Olga 

Kuckiewicz-Doraczyńska, Wanda Konopińska-Michalak, Krystyna Wolska, 
Waldemar Odorowski, Iga i Wiesław Malawscy, Ewa Jaworowska-Mazur, 
Wojciech Santarek, Wiktor Kowalczyk, Honorata Mielniczenko, wymie-
nieni już Maria Supryn i Jacek Serafinowicz. Wszyscy opisują Jerzego Żu-
rawskiego z sentymentem i szacunkiem. Wiele ciepłych słów kieruje pod 

jego adresem Tadeusz Zielniewicz – były wojewódzki konser-
wator zabytków w Lublinie, obecnie dyrektor Muzeum Łazien-
ki Królewskie w Warszawie. Opowieści osób bliskich jubilato-
wi nie tylko dostarczają nam wielu nieznanych dotychczas  in-
formacji o Jerzym Żurawskim, ale są też kroniką rozwoju Ka-
zimierza Dolnego i jego zmian, zapoczątkowanych przez bo-
hatera publikacji. 

Książkę (cena: 20 zł) można nabyć w Muzeum Nadwiślań-
skim w Kazimierzu Dolnym (24-120 Kazimierz Dolny, ul. Pod-
zamcze 20, tel. 81 88 10 288).

W HOŁDZIE ZACNEMU JUBILATOWI

na pensjonat zabytkową kamieni-
cę w Ustrzykach.

Kolejny obszar aktywności 
bieszczadzkiego TOnZ-u − to 
działalność popularyzatorska 
i edukacyjna. Cenną inicjatywą 
jest wydawanie od 17 lat własne-
go rocznika „Bieszczad”. Mimo 
trudnych problemów – głównie 
natury materialnej – udało się 
stworzyć zespół ludzi współpracu-
jących z redakcją, pozyskać duże 
grono osób zainteresowanych 
omawianą problematyką oraz do-
trzeć do różnorakich odbiorców: 

uczniów, studentów, przewodni-
ków, naukowców. Na bazie pro-
blematyki historyczno-kulturalnej 
powstało miejsce spotkań ludzi 
o różnych poglądach, narodowo-
ści i przynależności państwowej, 
związanych emocjonalnie z obec-
nym pograniczem polsko-słowac-
ko-ukraińskim. Wśród autorów 
publikujących w „Bieszczadzie” 
są m.in.: prof. prof. Janusz Dzie-
wański, Jan Machnik, Ryszard 
W. Schramm, dr Jerzy Pietrzykow-
ski, dr Andrzej Burghardt, dr Je-
rzy Ginalski, dr Stanisław Klimpl, 
dr Andrzej Trzciński, Bolesław 
Baraniecki, Aleksander Sałapata. 
Zamieszczano artykuły Mirosła-
wa Burala (w języku słowackim), 
Petro Zborowskiego, Włodzimie-
rza Słobodiana (po ukraińsku), 

tłumaczenia izraelskiego pisarza 
Zygmunta Frankla.

Członkowie oddziału prowa-
dzili wykłady dotyczące histo-
rii regionu i jego zabytków dla 
właścicieli gospodarstw agrotu-
rystycznych, samorządowców, 
uczniów, przewodników PTTK. 
Spotkania te służyły propagowa-
niu ochrony dziedzictwa kulturo-
wego Bieszczadów.

Do kalendarza oddziału weszły 
na stałe majowe wycieczki szko-
leniowe na Ukrainę, w czasie któ-
rych uczestnicy poznawali i doku-
mentowali najcenniejsze polskie 
zabytki w Brodach, Brzeżanach, 
Buczaczu, Jazłowcu, Kamieńcu 
Podolskim, Krzemieńcu, Lwowie, 
Łucku, Olesku i wielu innych miej-
scowościach kresowych.

Dobrze układa się współpraca 
z Zarządem Głównym TOnZ. Od-
dział postrzegany jest jako pręż-
nie działający. Wyrazem tego było 
odznaczenie Bogdana Augustyna 
i Andrzeja Szczerbickiego przez 
ministrów Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego brązowym medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 
Mieczysława Darochę odznaką ho-
norową „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”, złotą odznaką „Za opiekę 
nad zabytkami” Andrzeja Stachy-
raka i Czesława Darochę, a srebrną 
Bogusława Kochanowicza.

17 i 18 września 2010 r. 
w Ustrzykach Dolnych obchodzo-
no ćwierćwiecze działalności od-
działu. Przygotowano wystawę 
fotograficzną Andrzeja Szczerbic-
kiego „Zabytki na Kresach” i kon-
ferencję popularnonaukową „25 
lat ochrony zabytków w Biesz-
czadach”. Jako prelegenci udział 
w niej wzięli: Wiesław Kaczmarek 
prezes ZG TOnZ, dr Janusz Smaza 
i dr Andrzej Trzciński. Rozmowy 
o zabytkach trwały przy ognisku 
w Bystrem do późnego wieczora.

Plany na przyszłość − to kon-
tynuacja remontu cerkwi w By-
strem i Liskowatem, wydawanie 
kolejnych numerów „Bieszcza-
du”, przygotowanie i wydanie 
kompleksowego opracowania 
o zabytkach w Bieszczadach. 
Ochroniarskim wyrzutem sumie-
nia jest to, że mimo licznych in-
terwencji niszczeje zabytkowa 
portiernia dawnej rafinerii „Fan-
to” w Ustrzykach Dolnych.

Andrzej Szczerbicki

3 | Budowa nowego ogrodzenia 
cerkwi w Bystrem, 2009 r.

(zdjęcia: Andrzej Szczerbicki)

.........................................................
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Po drugiej wojnie światowej w 
polskiej części Gór Izerskich 

i Karkonoszy uległo zagładzie 
kilka okazałych schronisk tury-
stycznych. Przyczyn tego można 
upatrywać w silnej fobii anty-
germańskiej, objawiającej się w 
pogardzie do wytworów mate-
rialnych kultury niemieckiej oraz 
w pospolitym złodziejstwie i sza-
brownictwie, uprawianym przez 
część nowych polskich górali, 
którzy zasiedlili tereny górskie 
tzw. Ziem Odzyskanych. W dziele 
zniszczenia dopomogły niesprzy-
jające warunki meteorologiczne 
panujące wysoko w górach, nie 
mówiąc już o absurdalnych nie-
raz przepisach Polski Ludowej, 
utrudniających inwestowanie 
w obiekty wysokogórskie. Wia-
domo, że na skutek dużych wa-
hań temperatur, silnego wiatru 
i wysokiej ilości opadów atmos-
ferycznych budowle w górach 
starzeją się znacznie szybciej, 
niż na niżu polskim. Czasem też 
dochodziło do pożarów, których 
ugaszenie nie było proste.

Splot tych czynników sprawił, 
że w 1950 r. przestało istnieć 
byłe schronisko Wierchy, kilka-
naście lat później w ruinę zamie-
niło się okazałe, wielopiętrowe 
schronisko Nad Śnieżnymi Kotła-
mi, w 1963 r. zburzone zostało 
schronisko na Wysokim Kamie-
niu, w 1967 r. zakończyło swój 
żywot schronisko im. Bronisława 
Czecha, a w 1973 r. schronisko 
na Przełęczy Kowarskiej. Ale za-
nim do tego doszło, pierwszą 
ofiarą żywiołu stało się schroni-
sko im. księcia Henryka Poboż-
nego na Smogorni, wznoszące 
się nad urwiskiem powyżej Wiel-
kiego Stawu. Jego zniszczenie 
okryte było podwójną tajemnicą. 
Nie wiadomo, dlaczego spłonę-
ło, a przez długie lata trudna do 
ustalenia była też data pożaru. 

Schronisko na Smogorni 
zbudowane zostało nakładem 
niemieckiej organizacji tury-
stycznej RGV, czyli Towarzystwa 
Karkonoskiego. Po tym, jak plac 
budowy odwiedził książę Henryk 
Pruski z żoną, obiektowi nada-
no nazwę Prinz-Heinrich-Baude, 
tzn. Schronisko Księcia Henryka. 
Budynek zlokalizowano na wyso-
kości 1410 m n.p.m., nad kra-
wędzią kotła Wielkiego Stawu. 

Oficjalne otwarcie nastąpiło 
8 czerwca 1889 r.

Piwnice i parter budynku 
wykonano z kamienia, nato-
miast pierwsze i drugie piętro 
otrzymało drewniane, pionowe 
oszalowanie. Od strony północ-
nej umieszczona została długa 
weranda, umożliwiająca podzi-
wianie zboczy Karkonoszy opa-
dających ku Kotlinie Jeleniogór-
skiej oraz grzbietów górskich 
okalających kotlinę. Poniżej we-
randy umieszczono kamienny 
cokół z popiersiem wyobrażają-
cym księcia Henryka Pruskiego. 
Dach drewniany był dwuspado-
wy, o kącie nachylenia wynoszą-
cym około 35 stopni. W ścianach 
znajdowały się prostokątne dwu-
dzielne okna, część z nich za-
opatrzono w okiennice. Począt-
kowo w budynku było 21 pokoi, 
ale po rozbudowie w 1930 r. ich 
liczba  wzrosła do 30. W 1892 r. 
do budynku doprowadzono li-
nię telefoniczną. W porównaniu 
ze skromnymi i prostymi schro-
niskami górskimi stawianymi 
wtenczas w Karpatach pod au-
spicjami Towarzystwa Tatrzań-
skiego, Prinz-Heinrich-Baude 
wyglądało bardziej okazale i ma-
jestatycznie. 

Prinz-Heinrich-Baude prze-
trwało dwie wojny światowe. 
Polacy nazwali je schroniskiem 
księcia Henryka Pobożnego. Wy-
soko w Karkonoszach w 1945 r. 
nie toczyły się żadne walki 

zbrojne, więc budynek nie mógł 
ucierpieć na skutek przejścia 
frontu. A jednak schronisko to 
szybko zniknęło z krajobrazu pol-
skich Karkonoszy. 

Pierwszym, który spróbował 
przywrócić pamięć o zapomnia-
nym schronisku, był Andrzej Kla-
mut, działacz sportowy z Karpa-
cza. W 1991 r. opublikował on 
na łamach jednego z karkono-
skich miesięczników kilkuodcin-
kowy artykuł, będący próbą re-
konstrukcji okoliczności poża-
ru schroniska. Z tekstu tego do-
wiadujemy się, że Andrzej Kla-
mut sprawą zajął się już dużo 
wcześniej, bo jesienią 1976 r., 

kiedy to odbył rozmowę ze Sta-
nisławem Taczakiem, ówcze-
snym mieszkańcem Karpacza. 
Taczak w dniu pożaru był na wy-
cieczce narciarskiej z grupą zna-
jomych w górach. Początko-
wo była ładna pogoda, ale oko-
ło godziny 11.00 góry przykryła 
gęsta mgła. Od turystów idących 
od strony schroniska Strzecha 
Akademicka w kierunku schroni-
ska Samotnia Stanisław Taczak 
miał się dowiedzieć o unoszącym 
się dymie nad schroniskiem księ-

cia Henryka Pobożnego. Z Sa-
motni próbowano dodzwonić się 
do płonącego obiektu, ale nikt 
nie odbierał telefonu. Gdy około 
godz. 15.00 grupa Taczaka do-
tarła do pożaru, nie było już cze-
go ratować − dopalały się dolne 
partie schroniska. Andrzej Kla-
mut przytoczył relacje jeszcze 
kilku innych osób. Mieszkaniec 
Karpacza Jerzy Włodyka twier-
dził, że pożar schroniska widocz-
ny był w Karpaczu, a gęsty dym 
unosił się aż do zmierzchu.

O podpalenie budynku obwi-
niano szabrowników. Inna hipote-
za mówiła, że miał to zrobić do-
tychczasowy niemiecki gospodarz 

Schronisko księcia Henryka 
Pobożnego nad Wielkim Stawem

Zabytki utracone

1 | Prinz-Heinrich-Baude, stan w 1904 r. 

2 | Prinz-Heinrich-Baude, widokówka wydana po pierwszej wojnie światowej

...........................................................................................................................
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schroniska, by następnie uciec 
przez Czechosłowację do Bawarii. 
Były też domysły, że pożar miał 
zatuszować jakieś przestępstwo 
albo grabież dóbr przechowywa-
nych w schronisku. Andrzej Kla-
mut na podstawie rozmów z przy-
toczonymi osobami ustalił, że po-
żar, który zniszczył schronisko na 
Smogorni, miał miejsce w lutym 
1946 r. Dzisiaj wiemy, że była to 
mylna data. Co ciekawe, także 
późniejsi autorzy na łamach m.in. 
miesięczników „Karkonosze” 
i „Sudety” podawali nieprawdzi-
we daty pożaru.

Sprawa zaintrygowała mnie na 
tyle, że postanowiłem poszukać 
w ówczesnej śląskiej prasie oraz 
w dokumentach archiwalnych in-
formacji, które pomogłyby od-
tworzyć ostatnie miesiące istnie-
nia schroniska i okoliczności jego 
zagłady. Pierwsza polska wzmian-

ka pochodzi z dziennika „Pionier” 
z 29 stycznia 1946 r. Doskonale 
urządzone schronisko stało wte-
dy puste i bezpańskie, bez dozor-
cy, a złodzieje wędrujący po szla-
kach turystycznych zabierali z nie-
go różne sprzęty. Podobny obraz 
kreślił badacz dziejów Śląska Ka-
zimierz Popiołek, który w marcu 
1946 r. był w Karpaczu. Stwier-
dził, że schronisko księcia Hen-
ryka było niezagospodarowane 
i całkowicie zrabowane.

Stoi to w sprzeczności z in-
formacją, którą na początku 
kwietnia 1946 r. zamieściło kil-
ka periodyków, w tym katowicki 
„Dziennik Zachodni” w wydaniu 
AB, „Rzeczpospolita” i „Biuletyn 
Oddziału Warszawskiego PTT”. 
Dowiadujemy się z nich, że Dol-
nośląskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze uruchomi-
ło w Karkonoszach pierwsze dwa 
schroniska, w tym właśnie to im. 
księcia Henryka Pobożnego! Być 
może było tak, że DTTK przejęło 
formalnie obiekt, ale nie poczy-
niło w nim żadnych inwestycji 
ani prac zabezpieczających.

Wiadomo, że rejon schroni-
ska na Smogorni w pierwszych 
latach powojennych był jednym 
z ulubionych miejsc wybiera-
nych przez naruszycieli granicy 
państwowej. Z meldunku sytu-
acyjnego 1. Komendy Odcin-

ka Wojsk Ochrony Pogranicza 
z 9 maja 1946 r. dowiadujemy 
się np., że tego dnia rano pa-
trol strażnicy trzeciej zatrzymał 
trzech młodych Niemców, którzy 
przeszli granicę na stronę polską 
w miejscowości Szczyt ks. Hen-
ryka, czyli Prinz-Heinrich-Baude. 
Można postawić ostrożną hipote-
zę, że zabytkowe schronisko mo-
gło niekiedy służyć jako miejsce 
czasowego schronienia przemyt-
nikom.

Kolejnym użytkownikiem 
schroniska księcia Henryka Po-
bożnego zostało Stowarzysze-
nie Męskiej Młodzieży Chrześci-
jańskiej, czyli Polska YMCA. Jej 
członkowie w tym czasie przejęli 
schronisko Izabella − dotych-
czasowy dom wypoczynkowy 
pracowników obozów koncen-
tracyjnych położony na Polanie 
poniżej Smogorni, znany później 
jako schronisko im. Bronisława 
Czecha. W lipcu 1946 r. dzien-
nik „Naprzód Dolnośląski” podał, 
że w schronisku księcia Henryka 
remont jest już na ukończeniu. 
W sierpniu 1946 r. na łamach 
„Trybuny Dolnośląskiej” napi-
sano, że schronisko im. księcia 
Henryka jest filią obozu Stowa-
rzyszenia YMCA na Polanie, i że 
wczesną jesienią dzięki subwen-
cjom rządowym i pomocy zagra-
nicznej ma zostać wyremonto-
wane. Podano też, że na skutek 
braku opieki zimą 1945-1946 
schronisko to uległo częściowej 
dewastacji. Powyższe informa-
cje przekonują, że data pożaru 
ustalona przez Andrzeja Klamuta 
na luty 1946 r. nie jest prawdzi-
wa. Zapewne po latach zawiodła 
pamięć świadków tamtego wy-
darzenia, a może pomylili daty 
dwóch różnych pożarów?

Na badaczy dziejów karkono-
skich schronisk czyhają jednak 
pułapki nawet w materiałach 
źródłowych. Przykładem niech 
będzie pismo, wysłane 29 paź-
dziernika 1946 r. przez wicesta-
rostę jeleniogórskiego pana  Pio-
trowicza. Adresatem pisma byli 
burmistrzowie i wójtowie z te-
renu powiatu, a na dokumencie 
podpisał się także powiatowy ko-
mendant straży pożarnej Lucjan 
Ogurek. Przedstawiciele władz 
apelowali, aby zwrócić uwagę na 
obiekty niezamieszkane, podając 
przykład kilku ostatnich poża-
rów. I tak m.in. przytoczono, że 
14 października 1946 r. spłonę-
ło na Śnieżce(!) schronisko im. 
Henryka Pobożnego, czterdzie-
stopokojowe, niezamieszkane 
i pozbawione opieki. Okazuje 
się, że i to nie jest prawdziwa 
data pożaru...

Jeśli nie straży pożarnej, to 
komu wierzyć, ustalając datę 
pożaru? Najlepiej zorientowa-
ne powinny być Wojska Ochrony 

Pogranicza. Schronisko na Smo-
gorni stało w niewielkiej odle-
głości od linii granicznej, a pa-
trole WOP codziennie maszero-
wały od słupka do słupka gra-
nicznego. Patrol WOP ze strażni-
cy nr 1 zauważył, że schronisko 
się spaliło dopiero 11 paździer-
nika 1946 r. o godz. 8.40. Od 
zamieszkałej w pobliżu ludności 
cywilnej (być może od personelu 
któregoś z pobliskich schronisk) 
żołnierze dowiedzieli się, że po-
żar wydarzył się w nocy z 9 na 
10 października 1946 r. W dniu 
pożaru, czyli 10 października 
widoczność była bardzo zła, pa-
nowała silna mgła i przejścio-
wo występowały opady deszczu 
i śniegu, natomiast 11 paździer-
nika pogoda była słoneczna i wi-
doczność dość dobra. W żołnier-
skim meldunku stwierdzono, że 
schronisko spłonęło całkowicie.

Jako ciekawostkę można by 
przytoczyć jeszcze inny doku-
ment, sporządzony 28 listopada 
1946 r., a więc już po pożarze, 
w referacie wojskowym staro-
stwa powiatowego w Jeleniej 
Górze. Jest to „Wykaz pomiesz-
czeń posiadających duże sale”. 
Po co go sporządzono? Być może 
władza chciała mieć informacje 
o tym, gdzie potencjalnie mogą 
się zbierać wrogowie ludu na 
nielegalnych wiecach, albo gdzie 
można by organizować spędy 
ludności. W każdym razie w spi-
sie tym znalazło się schronisko 
księcia Henryka, jako posiada-
jące salę na 50 osób. Czyżby 
urzędnicy przeoczyli, że budynek 
ten był już tylko smętną ruiną?

Z meldunków sytuacyjnych 
WOP wiadomo, że na pewno 
w 1949 r. przy ruinach funk-
cjonował kiosk, przypuszczal-
nie sprzedający napoje albo po-
żywienie. A spalona budowla 
w dalszym ciągu była łakomym 
kąskiem dla miejscowych zło-
dziei. Artur Szyndralewicz, refe-
rent turystyczno-uzdrowiskowy 
Wydziału Powiatowego w Jele-
niej Górze w grudniu 1949 r. zo-
stał poinformowany, że nieznani 
sprawcy wykradają koks z fil-
trów szamba w schronisku księ-
cia Henryka. Wątek rozkradania 
schroniska na Smogorni poja-
wił się też w protokole z kon-
troli Najwyższej Izby Kontroli  

3 | Miejsce po spalonym schronisku księcia Henryka Pobożnego, stan 
z sierpnia 2008 r.

(zdjęcia: 1, 2 −  reprodukcje wg  Jacek Suchodolski, „Architektura schronisk górskich 
w Sudetach”,  Wrocław: 2005, 3 – Tomasz Rzeczycki)
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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:

Renata Sulir ze Słupska – Galeria Mistrzów Polskich. Malarstwo, rysunek, rzeźba z kolekcji Krzysztofa Mu-
siała, wyd. Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2010
Sławomir Obałek z Warszawy – Michał Krasucki, Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, 
część I i II, wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2010 
Jacek Marczyński  z Piaseczna – Jarosław Zieliński, Realizm socjalistyczny w Warszawie. Urbanistyka i ar-
chitektura (1949-1956), wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2009
Bohdan Koperek z Myślenic – Joanna Paprocka-Gajek, Platery warszawskie w latach 1822-1914. Asorty-
ment, odbiorca, obyczaj, wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010
Bogna Rycerska z Warszawy – Andrzej Zborski, Tomasz Markiewicz, Między Bagatelą a Zgodą…, 
wyd. NeoMedia, Warszawa 2010 oraz płyta CD zawierająca prezentację opracowaną przez Joannę Paproc-
ką-Gajek, Platery warszawskie. Katalogi i cenniki firmowe, wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010

P R E N U M E R ATA

W 2011 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 17 zł każdy. W wypad-
ku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 102 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 2011 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. 

w oddziale PTTK w Jeleniej Górze, 
przeprowadzonej na przełomie 1950 
i 1951 r. Henryk Graff − ówczesny kie-
rownik schroniska Odrodzenie za sza-
browanie schroniska księcia Henryka 
obciążył w swoich zeznaniach odpowie-
dzialnością pana Stanisława Staronia, 
czyli pierwszego polskiego kierownika 
schroniska Samotnia. Smutne to były 
czasy, skoro szabrowano jedno schroni-
sko, by urządzić drugie...

Podczas gdy w pierwszych latach po-
wojennych zwłaszcza na Mazowszu pa-
nował zapał przy odbudowie zniszczo-
nych miast, to na Śląsku sytuacja była 
odwrotna: niszczono, rozbierano i po-
zwalano na popadanie w ruinę budowli 
wartościowych pod względem architek-
tonicznym i historycznym. Schronisko 
księcia Henryka Pobożnego wpisuje się 
na tę listę. Jego ruiny dosyć długo jesz-
cze sterczały na grzbiecie Karkonoszy.

W „Planie rozwoju Karpacza na lata 
1960-1965” w punkcie szóstym zapi-
sano rozbiórkę ruin spalonego schroni-
ska nad Wielkim Stawem i budowę w 
tym miejscu turystycznego schronu sa-
moobsługowego. Ruiny schroniska ro-
zebrano zapewne wiosną 1961 r., pod-
czas porządkowania Karkonoszy przed 
wprowadzeniem polsko-czechosłowac-
kiej konwencji turystycznej, udostęp-
niającej częściowo te góry sąsiadom zza 
granicy. Natomiast kamienny schron-
wiatę zaczęto wznosić staraniem Kar-
konoskiego Parku Narodowego dopiero 
po tym, jak we wrześniu 1965 r. uzy-
skano środki na inwestycje w Karkono-
szach. Budowa rozpoczęła się zapewne 
nie wcześniej niż w 1966 r., a w 1968 r. 
liczący około 4 m wysokości schron był 
gotowy. Jego wykonanie było totalnym 
nieporozumieniem. Projektant schro-
nu umieścił w środku kominek, cho-
ciaż na grzbiecie Karkonoszy nie rosły 
nigdy żadne drzewa. W efekcie turyści 
spalili drewniane stoły i ławki ustawio-
ne w schronie...

Kamienny schron istniał zaledwie 
kilkanaście lat, nie przetrwał śnieżnych 
zim, zapewne swoje trzy grosze dołoży-
li wandale. Dzisiaj trudno nawet zauwa-
żyć jakieś pozostałości po nim. Tymcza-
sem splantowany plac po rozebranej ru-
inie schroniska księcia Henryka Poboż-
nego w dalszym ciągu jest dobrze wi-
doczny ze szlaku biegnącego nad kra-
wędzią kotła Wielkiego Stawu. Wyso-
ko w Karkonoszach przyroda niezwykle 
powoli opanowuje miejsca porzucone 
przez człowieka.

Tomasz Rzeczycki




