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Fragment obrazu Józefa 
Chełmońskiego, „Postój 
Kozaków liniowych”, 
1880 r. (zob. artykuł na 
ss. 30-33).

Rozmową z dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Tadeuszem Zielniewiczem 
i trzema kolejnymi tekstami o Łazienkach, otwierającymi ten numer, kończymy już nasze spo-
tkania z królewskimi rezydencjami w stolicy. Jak można je podsumować? Stwierdzeniem, że 

na tle toczącej się od kilku lat w Polsce dyskusji na temat mizerii polskiego muzealnictwa wszystkie 
odwiedzane przez nas muzea-rezydencje wypadają 
nad wyraz korzystnie! A świadczą o tym nie tylko 
konsekwentnie realizowane przez dyrektorów i ich 
współpracowników starannie przemyślane strate-
gie rozwoju tych placówek, działania zmierzające 
do zachowania ich substancji zabytkowej, ale także 
podejmowane niezwykle interesujące, często no-
watorskie i wzajemnie uzupełniające się inicjatywy 
wystawiennicze (omówienie innych, także godnych 
uwagi wystaw w muzeach w  Polsce i za granicą – 
wewnątrz numeru).

Wizyta w warszawskich Łazienkach jest tyl-
ko jednym z wielu spotkań z zabytkami Warszawy 
w świątecznym wydaniu naszego pisma. Już tra-
dycyjnie, właśnie w grudniu – dzięki współpracy 

redakcji z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Ile z autentyku udało się zachować w ka-
mieniczkach na Starym Mieście? Co przemawia za potrzebą rewitalizacji dawnej gorzelni droż-
dżowej w warszawskim Henrykowie? Jak wyglądała Praga w pierwszym przewodniku po Warsza-
wie Adama Jarzębskiego? Dlaczego konserwacja archiwaliów ze zbiorów klasztoru sióstr wizy-
tek w Warszawie była tak ważnym wydarzeniem? Wreszcie, co takiego odkryli ostatnio stołecz-
ni konserwatorzy zabytków w warszawskiej kawiarni „Lajkonik”? Odpowiedzi na wszystkie te py-
tania – w numerze.

I jeszcze jedna miła, a do tego dawno oczekiwana w dziennikarskim środowisku wiadomość: 
reporter „Gazety Wyborczej” Włodzimierz Kalicki otrzymał międzynarodową nagrodę za wybitne 
zasługi w dziennikarstwie śledczym, przyznawaną przez Inicjatywę Środkowoeuropejską i Orga-
nizację Mediów Europy Południowo-Wschodniej. Nagrodzono go „za to, że nieustannie tropi pol-
skie dzieła sztuki, które zaginęły podczas II wojny światowej. «Jego śledztwa pomogły Polsce od-
zyskać dzieła sztuki olbrzymiej wartości dla kultury narodowej. Jego artykuły w dużym stopniu 
przyczyniły się do rozpowszechniania informacji o stratach, jakie polskie dziedzictwo kulturowe 
poniosło podczas wojny» – czytamy w komunikacie kapituły konkursu. Jurorzy piszą, że «ostat-
ni sukces, jaki na polu dziennikarstwa śledczego» odniósł Włodek, to odnalezienie w niemieckim 
domu aukcyjnym «Pomarańczarki» Aleksandra Gierymskiego, dzięki czemu obraz ściągnięto do 
Polski. To jednak nieaktualne informacje. Kilka dni temu dzięki Włodkowi do Polski wrócił zrabo-
wany przez Niemców portret Jana III Sobieskiego. Włodku, gratulujemy!” („Gazeta Wyborcza”, 
nr 252 z 28 października 2011 r., s. 2).

My także przyłączamy się do tych gratulacji, pamiętając, że zasług w tej, tu jednak nieco sze-
rzej pojmowanej dziedzinie red. Włodzimierz Kalicki ma dużo więcej (przykładem – działania 
na rzecz powrotu do Polski skradzionych z Jagiellonki przed kilkunastu laty cennych starodru-
ków i inkunabułów oraz nagłośnienie próby sprzedaży innego arcydzieła Aleksandra Gierymskie-
go – „Chłopca niosącego snopek”, które piszący te słowa chciałby nazywać „Chłopcem z cho-
chołem”, skutkujące zakupem obrazu do wrocławskiego Muzeum Narodowego). Pamiętać nale-
ży, że za każdym powrotem utraconego dzieła sztuki stoją konkretni ludzie, często anonimowi, 
zajmujący się sprawą „z urzędu” bądź uczestniczący w trudnych, na ogół poufnych rozmowach 
mających na celu rewindykację zagrabionego obiektu (więcej na ten temat w artykule Zagrabio-
ne – odzyskane, ss. 50-51). Gdy można wskazać czyjeś szczególne zasługi w tej jakże istotnej 
dla zasobów naszego kulturowego dziedzictwa sprawie – trzeba o tym głośno mówić. Także po 
nazwisku.

„Stare i nowe” – w Łazienkach Królewskich w Warszawie 
(fot. Małgorzata M. Przybyszewska)
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SYSTEMY OCHRONY DÓBR 
ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA
W dniach 7-8 września 2011 r. w Kopal-
ni Soli „Wieliczka” odbyła się międzyna-
rodowa konferencja „Wyjątkowa uniwer-
salna wartość a monitoring dóbr Świa-
towego Dziedzictwa”, podsumowująca 
projekt „Doskonalenie systemów ochro-
ny i zarządzania dóbr wpisanych na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
– opracowanie deklaracji wyjątkowej uni-
wersalnej wartości i wskaźników monito-
ringu w oparciu o doświadczenia Norwe-
gii i Polski”, realizowany przez Polski Ko-
mitet Narodowy Międzynarodowej Rady 

Ochrony Zabytków ICOMOS we współ-
pracy z Narodowym Instytutem Dziedzic-
twa, Norweskim Komitetem Narodowym 
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabyt-
ków ICOMOS oraz Małopolskim Woje-
wódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. 
Projekt ten jest jednocześnie częścią szer-
szej koncepcji systemowego monitorowa-
nia miejsc światowego dziedzictwa, przy-
gotowywanej przez NID i PKN ICOMOS. 
W czasie konferencji podsumowano wy-
niki projektu oraz debatowano na temat 
teorii, systemów i praktyki prowadzenia 
monitoringu miejsc światowego dzie-
dzictwa. 

SZPITAL JEROZOLIMSKI 
W MALBORKU OCALONY
Trwają zaawansowane prace przy uni-
katowym malborskim zabytku − budyn-
ku Szpitala Jerozolimskiego. Szpital Je-
rozolimski został wybudowany prawdo-
podobnie w XVI w., zaś bryłę obecnego 
budynku datuje się na koniec XVII w. Od 
czasów Reformacji mieściła się w nim 
placówka opiekuńcza dla osób starszych 
i schorowanych wyznania ewangelickie-
go. Za budowlą zlokalizowano cmentarz. 
W latach sześćdziesiątych XX w. szpi-
tal zaadaptowano na cele mieszkalne. 
Do 1989 r. stan budynku pogarszał się. 
Cmentarz zamieniono w park, usuwając 
nagrobki. W końcu dekady przeznaczony 
został do rozbiórki. Problem poruszył jed-
nego z byłych mieszkańców Malborka, 
Edwina Eggerta. Zdołał on, wraz z dok-
torem Klausem Hemprichem oraz dokto-
rem Hansem Kalteneckerem, doprowa-
dzić do utworzenia międzynarodowego 

Stowarzyszenia Szpitala Jerozolimskie-
go, którego działania przyczyniły się do 
opracowania programu ratunkowego, 
zasilanego ze środków własnych, unĳ -
nych, otrzymanych od rządu niemieckie-
go, Międzynarodowego Centrum Fone-
tyki Stosowanej z Belgii i władz Malbor-
ka. Pozwoliło to na rozpoczęcie w 2004 r. 
prac restauratorskich. W 2007 r. można 
było już wejść do budynku szpitala, ale 
dalsze prace ruszyły dopiero w roku bie-
żącym. 
Przeprowadzono prace konserwatorskie 
elewacji północnej budynku, sfi nanso-
wane ze środków Stowarzyszenia, doto-
wanego przez rząd Republiki Federalnej 
Niemiec. Zaczęto też prace przy elewacji 
zachodniej. We wnętrzach parteru, odda-
nego ofi cjalnie do użytku również w roku 
bieżącym, Miejski Dom Kultury prezen-
tuje wystawy. Docelowo Stowarzysze-
nie chciałoby uzyskać miejsce na wysta-
wę stałą, dotyczącą dziejów szpitalnic-
twa oraz miejsce służące przechowywa-
niu dokumentacji na ten temat, a także 
organizacji spotkań i wymiany kultural-
nej między Polską i Niemcami.

FOTOGRAFIE PORTRETOWE 
Z KOLEKCJI KRASZEWSKIEGO
W Muzeum Kraszewskiego w Romanowie 
czynna była w dniach od 10 września do 
25  listopada br. wystawa „Portrety świa-
tłem malowane”, prezentująca kolekcję 
fotografi i portretowych zgromadzonych 
przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
W  ten sposób zainaugurowało muzeum 
obchody dwusetnej rocznicy urodzin pisa-
rza, przypadającej w 2012  r. Pokazano na 
wystawie 75 oryginalnych zdjęć i  220  re-
produkcji. Są to głównie zdjęcia portreto-
we ludzi z XIX w. Obecnie kolekcja foto-
grafi i zgromadzonych przez Józefa Kra-
szewskiego przechowywana jest w Biblio-
tece Narodowej, która zakupiła ją w 1926 r. 
od wnuka pisarza. Zorganizowanie wysta-
wy w muzeum w Romanowie oraz wyda-
nie towarzyszącego jej katalogu umożliwi-
ły dodatkowe środki z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 

OBRAZY Z ŻÓŁKWI
W Salach Redutowych Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej w Warszawie 5 paź-
dziernika 2011 r. otwarto pokaz dwóch 
dzieł malarskich, pochodzących z kole-
giaty św. Wawrzyńca w Żółkwi na Ukra-
inie. Dwa ogromne płótna (806 x 833 cm 
i 886 x 782 cm) autorstwa Martina Alto-
montego (1657-1745) przedstawiają zwy-
cięstwa Jana III Sobieskiego pod Wied-
niem oraz pod Parkanami. Powstały w la-
tach 1693-1694 i przez prawie 300 lat zdo-
biły kolegiatę. W 1972 r. przekazane zo-
stały Lwowskiej Galerii Sztuki. W 2008 r. 

sprowadzono je do Warszawy w ramach 
projektu fi nansowanego ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Ich konserwacja była wspól-
nym wysiłkiem polskich i ukraińskich 
specjalistów, działających pod przewod-
nictwem wicedyrektora Zamku Królew-
skiego na Wawelu Jerzego Petrusa. Te-
raz mogliśmy podziwiać jej efekty – dzie-
ła odzyskały pierwotny blask.
Pokaz w Warszawie trwał do 24 paździer-
nika br. Następna ekspozycja odbędzie 
się we Wrocławiu i w Gdańsku, a potem 
obrazy wrócą na Ukrainę. 
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

WYSTAWY MUZEUM NARODOWEGO 
W KRAKOWIE
Muzeum Narodowe w Krakowie jest or-
ganizatorem aż czterech wystaw, któ-
re uświetniają polskie przewodnictwo 
w Radzie Unii Europejskiej. Dwie z nich 
– „Polska. Skarby i kolekcje artystycz-
ne, czyli Złote Czasy Rzeczpospolitej” 
w Pałacu Królewskim w Madrycie (od 1 
czerwca do 4 września 2011 r.)  oraz „Po-
tęga fantazji – Nowoczesna i współcze-
sna sztuka z Polski” w Pałacu Sztuk Pięk-
nych w Brukseli (od 24 czerwca do 18 
września 2011 r.) promowały polską sztu-
kę za granicą. Natomiast dwie kolejne – 
„Skarby Korony Hiszpańskiej” (od 13 lip-
ca do 9 października 2011 r.) oraz „Tur-
ner. Malarz żywiołów” (od 1 października 

2011 do 8 stycznia 2012 r.)  zorganizo-
wane zostały w Gmachu Głównym Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. 
Obecnie czynna w Krakowie wystawa 
obrazów Josepha Mallorda Williama Tur-
nera (1775-1851) po raz pierwszy w Pol-
sce prezentuje twórczość tego najwięk-
szego malarza angielskiego romanty-
zmu, prekursora impresjonizmu i sym-
bolizmu, artysty, który w swoich wido-
kach wody i chmur zbliżył się do malar-
stwa abstrakcji.  Zgromadzone na wy-
stawie osiemdziesiąt cztery prace Tur-
nera, przedstawiające żywioły: ziemi, 
wody, powietrza i ognia, pochodzą z Ga-
lerii Tate oraz kilku kolekcji angielskich 
i amerykańskich. 
Artysta urodził się i mieszkał w Londy-
nie. Był członkiem Królewskiej Akade-
mii Sztuki. Pozostawił po sobie blisko 30 
tys. prac, z czego prawie 20 tys. zapisał 
w testamencie narodowi. Malował obra-
zy akwarelą, rzadziej farbami olejnymi. 
Rysował szkice ołówkiem lub malował 
akwarelą i gwaszem.
Wystawa w krakowskim Muzeum Na-
rodowym została zorganizowana we 
współpracy z Bucerius Kunst Forum oraz 
Turner Contemporary. 

KAMIENNE GIGANTY
W Państwowym Muzeum Archeologicz-
nym w Warszawie do 31 grudnia br. oglą-
dać możemy wystawę „Megality – ka-
mienne giganty”; po tym terminie pre-
zentowana będzie w innych muzeach 
polskich. Wystawa ma na celu przybliże-
nie zwiedzającym tematyki konstrukcji 
megalitycznych, służących jako grobow-
ce i miejsca ceremonialne. Najstarsze 
z nich datowane są na około 4000 p.n.e., 
najmłodsze na około 2500 p.n.e. Może-
my dowiedzieć się o grobowcach kory-
tarzowych z komorą grobową, dolme-
nach, zwanych grobami portalowymi, 
grobowcach galeriowych z wydzielony-
mi w tylnej części niezadaszonymi „dzie-
dzińcami”, kręgach kamiennych z piono-

wo ustawionych głazów, służących jako 
miejsca ceremonialne związane ze zmia-
nami pór roku. Wystawa składa się z 12 
plansz, na których znajdują się zdjęcia 
i informacje o stanowiskach megalitycz-
nych z terenu Irlandii Północnej. Zwią-
zana jest z działalnością Klubu Młodych 
Archeologów przy Muzeum Hrabstwa 
Down w Downpatrick, którego członko-
wie poznają historię i archeologię regio-
nu poprzez uczestnictwo w badaniach 
archeologicznych oraz odwiedzanie sta-
nowisk archeologicznych. 

REMONT ZABYTKOWEJ WILLI
Zabytkowa willa przy ul. Chylońskiej 112 
w Gdyni odzyskuje dawny blask dzięki 
wspólnemu wysiłkowi właściciela i mia-
sta. Budynek położony tuż przy dworcu 
SKM Chylonia jest jednym z ciekawszych 
przykładów reprezentujących styl dwor-
kowy lat dwudziestych XX w. Przed dru-
gą wojną światową mieszkał tu dyrek-
tor gdyńskiej gazowni. Od 1945 r. wil-
la popadała w ruinę. Otoczona wysokim 
betonowym murem była niewidoczna 
dla mieszkańców dzielnicy. Dopiero rok 
temu, po uregulowaniu skomplikowanej 

sytuacji własnościowej, można było roz-
począć rewaloryzację. Remont finansuje 
prywatny inwestor, wspomagany przez 
budżet gminy. W ubiegłym roku wyre-
montowano dach i obłożono go trady-
cyjną ceramiczną dachówką − karpiów-
ką. Teraz prace są kontynuowane w ści-
słej współpracy z miejskim konserwa-
torem zabytków. Właśnie zakończył się 
etap odnowy elewacji, ale prace we wnę-
trzach jeszcze trwają. Właściciel obiecu-
je, że zadba też o najbliższe otoczenie 
willi − odtworzy oryginalne ogrodzenie 
i ogród. 

ODNALEZIENIE GUBIŃSKIEGO 
OŁTARZA
W Radomiu odnalazła się kwatera ołta-
rza głównego z kościoła farnego w Gu-
binie, który został zniszczony w czasie 
drugiej wojny światowej. Pozostały po 
nim tylko ruiny, niewiele przetrwało też 
z bogatego wnętrza. Ocalała kwatera oł-
tarzowa ma wymiary 154 x 154 cm, po-
chodzi prawdopodobnie z pierwszej po-
łowy XV w. Obecnie znajduje się w zbio-
rach Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu, gdzie ołtarz trafił w 1946 r. 
Podarowali go radomscy harcerze, któ-
rzy byli na obozie harcerskim i pomagali 

przy odgruzowywaniu Gubina. Podobno 
był całkowicie zasypany gruzami. Ocalał 
więc niemal cudem. 
Ołtarz przeszedł gruntowną renowację 
30  lat temu w warszawskich Pracow-
niach Konserwacji Zabytków. Jest w ide-
alnym stanie. Eksponowany był już na 
kilku wystawach jako przykład sztuki go-
tyku. Na razie nie ma możliwości, żeby 
sprowadzić ołtarz do Gubina i zapewnić 
mu odpowiednie, stałe miejsce ekspozy-
cyjne, natomiast dyrekcja radomskiego 
muzeum nie widzi przeciwwskazań, by 
ołtarz pokazany został na wystawie cza-
sowej w Gubinie.
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☐ Od czasu objęcia przez Pana stanowiska dyrektora 
Królewskich Łazienek upłynął ponad rok. Na ile udało 
się Panu zrealizować swój pomysł uczynienia z Łazienek 
„miejsca wyjątkowego, na miarę parku królewskiego”?

− Muzeum Łazienki Królewskie jako letnia rezy-
dencja króla Stanisława Augusta − to „najszczęśliwsze 
miejsce” w Warszawie. Tak uznali warszawiacy, uczest-
nicy rankingu przeprowadzonego przez stację TVN 
w 2010 r. Kiedy zatem w sierpniu zeszłego roku zosta-
łem dyrektorem Muzeum, postanowiliśmy z zespołem, 
że w Łazienkach będzie jeszcze magiczniej. Uzgodnili-
śmy najważniejsze cele, np., że Muzeum będzie „czynne 
od rana do wieczora”. Obiekty i ekspozycje otwarte są te-
raz od 9.00 rano do godz. 18.00, a od czwartku do nie-
dzieli Pałac na Wyspie do godz. 21.00. W końcowej fa-
zie wystawy królewskiej kolekcji obrazów „Rembrandt 
i inni” byliśmy otwarci nawet 7 dni w tygodniu, od godz. 
9.00 do 21.00, a ostatniego dnia w niedzielę 16 paździer-
nika bezpłatnie do godz. 24.00. To nie zdarza się często 
w naszych muzeach. Dzięki temu przez trzy miesiące wy-
stawę obejrzało ponad 45 tys. osób.

Nasz plan wystawienniczy udaje się nam realizować 
dzięki partnerstwu z Zamkiem Królewskim w Warsza-
wie, Muzeum Narodowym w Warszawie i wieloma inny-
mi muzeami, które użyczają nam eksponatów na wysta-
wy z rozproszonych kolekcji króla Stanisława Augusta. 
Specjalne partnerstwo łączy nas też z Mennicą Państwo-
wą S.A.

Czerpiemy również z doświadczeń Muzeum w Wi-
lanowie i Zamku Królewskiego w Warszawie przy two-
rzeniu od podstaw naszego ośrodka edukacji muzealnej. 
To kolejne, realizowane myślę, że z powodzeniem, prio-
rytetowe zadanie. Nasza nowa strona internetowa www.
lazienki-krolewskie.pl pełna jest już atrakcyjnych ofert 
edukacyjnych, warto odwiedzić nas również na Twitte-
rze i Facebooku.

☐ Które z waszych priorytetów są najtrudniejsze do reali-
zacji? 

− Najtrudniej pozyskać pieniądze na nasz „Program 
50-70 mln”, dotyczący konserwacji i modernizacji infra-
struktury oraz obiektów. Dla przykładu, Park Łazien-
kowski, składający się z ogrodu królewskiego z XVII w., 
ogrodu krajobrazowego z XIX w. oraz z Ogrodu Moder-
nistycznego, liczy 76 ha, w tym prawie 4 ha pokryte są 
asfaltem − to ścieżki długości blisko 9 km. Nasz plan za-
kłada usunięcie asfaltu w ciągu pięciu lat. W tym roku 
wykonaliśmy już pierwsze alejki żwirowe w dobrej tech-
nologii. Wymieniliśmy też całkowicie sieć hydrantów 
przeciwpożarowych. Remontujemy dachy i nowe po-
mieszczenia dla obsługi ruchu turystycznego. Lista za-
dań jest długa. Skoncentrujemy się na remoncie Pała-
cu na Wyspie, Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisła-
wowskim oraz rewitalizacji ogrodów. 

Jeśli otrzymamy środki z funduszy unijnych i odpo-
wiednie wsparcie finansowe od naszego ministra, za kil-
ka lat Łazienki Królewskie będą jak oszlifowany diament 
i staną się pięknym brylantem.

Najszczęśliwsze miejsce 
w stolicy
Rozmowa z dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie Tadeuszem Zielniewiczem

1 |  Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz, w tle 
Świątynia Sybilli po konserwacji

.................................................................................................
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☐ Jakie według Pana powinny być relacje między funkcją 
parkową Łazienek, rekreacyjną i funkcją muzealną?

− Ta sprawa budzi czasem emocje. Niektórzy do-
magają się, aby nasze ogrody, podobnie jak park miej-
ski, były miejscem swobodnej rekreacji. Jedną z moich 
pierwszych decyzji było wyznaczenie miejsca w Ogro-
dzie Modernistycznym, gdzie pojawiły się leżaki i moż-
na odpoczywać na trawie. Nie możemy jednak zamienić 
ogrodów królewskiego i Belwederskiego w miejsca bi-
wakowania i rekreacji żywiołowej. W weekendy na tere-
nie parku wolno biegać tylko w godzinach rannych, ale 
obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów czy jaz-
dy na rowerach lub rolkach. Uważamy, że nasz regula-
min muzeum jest zrównoważony, chroniący charakter 
obiektu zabytkowego oraz odpowiedni dla bezpieczeń-
stwa ponad półtora miliona osób, odwiedzających ogro-
dy w ciągu roku. Poza tym pawie, wiewiórki, kaczki i sa-
renka czują się również u nas dobrze. Staramy się utrzy-
mać  magiczny charakter Łazienek.

☐ Jakie są plany związane z wykorzystaniem Teatru Sta-
nisławowskiego do celów zgodnych z jego pierwotnym prze-
znaczeniem?

 − Teatr Stanisławowski i Stara Pomarańczarnia − 
to szczęśliwie zachowane i nigdy niezniszczone zabytki 
w Łazienkach Królewskich. Dlatego użytkowanie, szcze-
gólnie Teatru, wymaga rozwagi i ostrożności. Widownia 
może pomieścić 200 osób. Aby dziś było możliwe oka-
zjonalne użytkowanie Teatru na spektakle i koncerty, 

konieczne jest wykonanie specjalnych systemów prze-
ciwpożarowych. Pracujemy nad właściwym rozwiąza-
niem bezpieczeństwa. Pierwszym obowiązkiem kusto-
sza jest chronić zabytek, a dopiero kolejnym go udostęp-
niać. Wspólnie z Instytutem Teatralnym oraz wybitnym 
scenografem Borysem Kudličką i kuratorem królewskiej 
galerii rzeźby przygotowujemy całkowicie nową aranża-
cję zwiedzania Teatru i galerii rzeźby. To będzie coś wy-
jątkowego i atrakcyjnego. Szukamy też lepszego miejsca 
dla wysokich 100-letnich palm przechowywanych zimą 
w oranżerii. Chcemy bowiem, aby powstało więcej miej-
sca dla ekspozycji rzeźby. Najlepszym rozwiązaniem by-
łoby zbudowanie nowoczesnej oranżerii XXI w. Tym 
bardziej, że projekt rewitalizacji ogrodu przy Starej Po-
marańczarni przygotowany przez prof. Edwarda Bart-
mana wprowadza stylowe rośliny w donicach i drzew-
ka pomarańczowe, które zimą wymagają przechowywa-
nia. Aż do 1914 r. Łazienki słynęły w Europie ze wspa-
niałej kolekcji drzewek pomarańczowych pochodzących 
z Nieborowa, które wymarzły podczas zawieruchy w cza-
sie pierwszej wojny światowej, a później rozebrano rów-
nież Wielką Oranżerię pochodzącą z 1870 r.

☐ A co z interesującym projektem Festiwalu Lampionów 
Chińskich?

− Letni festiwal lampionów − to nasze marzenie, aby 
Łazienki stały się jeszcze bardziej magiczne po zmroku, 
wypełnione kolorowym światłem rzeźb. Ta stara trady-
cja festiwalu światła jest dziś wielką atrakcją w Chinach. 

2 | Pałac na Wyspie – letnia rezydencja ostatniego króla Polski Stanisława Augusta
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Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami jednego 
z miast chińskich w sprawie organizacji festiwalu. W Ła-
zienkach wciąż znajdujemy wiele osiemnastowiecznych 
elementów, nawiązujących do sztuki chińskiej, poczy-
nając od formy dachu Pałacu Myślewickiego, malowi-
deł z widokami miast chińskich w Białym Domku, me-
bli i porcelany. Główne akcenty w ogrodach, mostki czy 
znajdujący się na skrzyżowaniu Promenady Królewskiej 
i Alei Chińskiej pawilon chiński, zaprojektowany w for-
mie mostu przez Jana Chrystiana Kamsetzera, architek-
ta w służbie króla Stanisława Augusta Poniatowskie-
go − obecnie nie istnieją. Aleja Chińska, która biegnie 
od ul. Agrykoli do Gagarina, ma dziś 1200 m długości 
i po obu stronach flankowana jest zdziczałymi szpalera-

mi grabowymi. Rozpoczęliśmy jej rewitalizację. Pierw-
szy fragment od Agrykoli został w tym roku wykonany. 
I  właśnie Aleja Chińska będzie doskonałym miejscem 
dla festiwalu lampionów.

☐ Bardzo ważną i udaną wystawę „Rembrandt i inni – 
królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta” mamy 
już za sobą. Obecnie w Pałacu na Wyspie możemy oglą-
dać kolejną wystawę z cyklu ekspozycji dotyczących kolekcji 
króla Stanisława Augusta. Jak udało się Panu zrealizować 
ten znakomity pomysł?

− Idea wystawy „Skarb z Kijowa. Złoci Królowie. 
Królewska kolekcja medali Stanisława Augusta” powsta-
ła w niezwykle szczęśliwych okolicznościach. Podczas ofi-
cjalnego obiadu w Pałacu na Wyspie w dniu 30 paździer-
nika 2010 r., wydanego przez Premiera Polski Pana Do-
nalda Tuska, gość honorowy Premier Ukrainy Pan My-
koła Azarow, wznosząc toast, zapowiedział wypożyczenie 
na wystawę w Łazienkach Królewskich z  Narodowego 

Muzeum Historii Ukrainy w Kijowie sławnej złotej se-
rii 20 medali z wizerunkami królów polskich, które nie 
były nigdy w Polsce pokazywane. Ta wspaniała deklara-
cja otworzyła owocną współpracę naszych muzeów. Łącz-
nie na wystawie w gabinecie malarstwa w Pałacu na Wy-
spie pokazujemy ponad 130 wykonanych w złocie, sre-
brze, brązie i żelazie medali z wizerunkami królów pol-
skich. To pierwsza taka wystawa w Polsce.

Kolejna odsłona z cyklu pokazów, planowanych 
przez Muzeum Łazienki Królewskie, poświęconych ko-
lekcjom królewskim oraz mecenatowi ostatniego wład-
cy Polski, mogła zostać zrealizowana dzięki wsparciu fi-
nansowemu i merytorycznemu nieocenionego partnera 
Mennicy Polskiej S.A. 

Inspirację do podjęcia starań o wypożyczenie naj-
piękniejszych medali ze zbiorów kijowskich zawdzię-
czamy prof. Andrzejowi Rottermundowi, dyrektoro-
wi Zamku Królewskiego w Warszawie i przewodniczą-
cemu Rady Muzeum Łazienki Królewskie. Pokaz ko-
lekcji „Złoci Królowie” koresponduje bezpośrednio 
z ważną wystawą „Stanisław August – ostatni król Pol-
ski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795”, prezen-
towaną w Zamku Królewskim. Obie te wystawy zosta-
ły otwarte 26 listopada, nawiązując symbolicznie do 
rocznic koronacji i abdykacji króla. Publiczność może 
je zwiedzać na podstawie wspólnego biletu wstępu do  
19 lutego 2012 r.

Wspaniałe dokonania Stanisława Augusta w dziedzi-
nie nauki, kultury, sztuki i kolekcjonerstwa budziły za-
wsze zachwyt i zainteresowanie. Były one częścią jego 
programu politycznego oraz starań o utworzenie w Ła-
zienkach Królewskich pierwszego nowoczesnego mu-
zeum publicznego.

3 | Widok Amfiteatru, w tle Pałac na Wyspie

4 | Galeria Obrazów – wystawa królewskiej 
kolekcji obrazów „Rembrandt i inni”

 (zdjęcia: Czesław Czapliński) 

........................................................
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☐ Skąd czerpiecie tyle nowej energii dla Łazienek, aby 
przywrócić im królewski blask?

− Pomaga nam w tym Klub Mecenasów Muzeum, 
który zainaugurował swoją działalność 19 września br. 
w obecności Pana Prezydenta Bronisława Komorowskie-
go. A to oznacza, że spółki Enea S.A. i PZU S.A. zosta-
ły oficjalnym mecenasem Łazienek Królewskich. W cią-
gu najbliższych trzech lat dzięki znaczącej pomocy finan-
sowej PZU zrealizujemy program bezpieczeństwa, nato-
miast program wymiany sieci energetycznej i iluminacji 

obiektów dzięki finansowaniu przez spółkę Enea. Zapra-
szamy do Klubu Mecenasów również inne firmy, które 
swój wizerunek pragną budować jako „dumni z dziedzic-
twa”. Dzięki nim w Łazienkach będzie jeszcze magiczniej.

☐ Dziękujemy za rozmowę i życzymy spełnienia wszyst-
kich tych zamierzeń.

Rozmawiali: Lidia Bruszewska  
i Wojciech Przybyszewski

4

Spotkanie z książką

W Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie do 16 paź-
dziernika br. czynna była wystawa „Rembrandt i inni – królewska kolek-

cja obrazów Stanisława Augusta” (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 9-10, 
2011, s. 3). Towarzyszył jej dwutomowy katalog, w którym przedstawiono 
181 obrazów, wszystkie zachowane dzieła będące dziś w zbiorach Muzeum 
Łazienki Królewskie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Zamku Królew-
skiego w Warszawie, a eksponowane w czasach Stanisława Augusta w Pałacu 
na Wyspie.    

Pierwszy tom katalogu, zatytułowany Obrazy ze zbiorów 
Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Narodowego w War-
szawie, zawiera również dzieła, których ze względów kon-
serwatorskich nie udało się wypożyczyć na czas wystawy 
z Muzeum Narodowego w Warszawie. W tematykę wprowa-
dza opublikowany tu esej autorstwa dyrektora Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie, prof. Andrzeja Rottermunda, o ko-
lekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, w którym czytamy 
m.in.: „Władcy europejscy nigdy nie ograniczali się w swej 
działalności do chłodnego uprawiania pragmatycznej polityki 
w sposób, jaki polecał im słynny teoretyk sprawowania wła-
dzy Niccolò Machiavelli. Wzorem dla nich stawał się raczej 
szlachetny książę – uczony, mecenas sztuki i filozof, jakiego 
przedstawiał w «Dworzaninie» Baldassare Castiglione. W budowaniu presti-
żu państwa ważną rolę spełniały więc różnego rodzaju działania artystyczne, 
mecenasowskie i kolekcjonerskie. Na europejskich dworach kolekcjonowanie 
było pasją i obowiązkiem, świadcząc zarówno o wyrafinowanym smaku este-
tycznym, jak i bogactwie władcy i stając się jednym z najważniejszych narzę-
dzi sprawowania mecenatu monarszego. Szczególnie w wieku XVIII królew-
skie kolekcjonerstwo rozwinęło się na niespotykaną wcześniej skalę”. 

Tom zawiera reprodukcje obrazów opatrzone podpisami, w których za-
warto informacje o atrybucji, datowaniu, technice wykonania, historii dzie-
ła i bibliografii; niektóre przedstawione sceny zostały omówione. Znajdzie-
my tu m.in. 14 obrazów pędzla Marcella Bacciarellego, a także wykonane 

przez Nicolasa Bertina („Bachanalia” i „Walka Heraklesa z Acheloosem”), Fer-
dinanda Bola („Portret staruszki” i „Portret Joanny de Geer-Trip”), Ludovi-
ca Carracci („Święta Rodzina”), Jacoba Jordaensa („Satyr grający na fujar-
ce” i „Flora, sylen i Zefir”), Angelicę Kauffmann („Portret księżnej Giuliany 
Pubblicola Santacroce”), Pietra Liberi („Jupiter w postaci Diany i nimfa Kali-
sto”), Gabriela Metsu („Praczka” i „Palacz”), Frederika de Moucheron („Kra-
jobraz z mostem” i „Pejzaż leśny z bydłem”), Franciszka Smuglewicza („Ju-

dyta z głową Holofernesa”), oraz dzieła mniej znanych ma-
larzy francuskich, niemieckich, holenderskich, włoskich, pol-
skich i nieokreślonych. 

Drugi tom katalogu zatytułowany został Obrazy z daru 
Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego w War-
szawie. Otwiera go esej Doroty Juszczak o dziejach obrazów 
z daru Lanckorońskiej, związanych z Łazienkami Królewski-
mi do 1815 r., a obecnie należących do zbiorów warszawskie-
go Zamku Królewskiego. Na wystawie pokazane były wszyst-
kie obrazy z kolekcji Lanckorońskiej, które należały do Stani-
sława Augusta, choć nie wszystkie z nich ozdabiały niegdyś 
królewskie Łazienki. W tomie zamieszczone zostały reproduk-
cje 17 obrazów opatrzonych szczegółowymi podpisami. Uwagę 
zwracają przede wszystkim dwa dzieła Rembrandta van Rijn: 

„Uczony przy pulpicie” i „Dziewczyna w ramie obrazu”, ale znajdują się tu też 
m.in. namalowane przez Jana Piotra Norblina „Kuglarz z małpką i pieskiem” 
oraz „Wróżka”, Pietra Rotari – „Franciszek Michał Rzewuski”, Davida Teniersa 
Młodszego – „Wiejski doktor”, Philipsa Wouwermana –„Siwy koń i jeździec”.

Wszystkie teksty w obu tomach podane są w wersji polskiej i angielskiej. 
Warto dodać, że wystawa „Rembrandt i inni – królewska kolekcja obrazów 
Stanisława Augusta” jest pierwszym z cyklu przygotowywanych projektów, 
poświęconych mecenatowi Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Katalog można nabyć (cena pierwszego tomu: 55 zł, drugiego – 22 zł) 
w kasach Muzeum Łazienki Królewskie. Dla miłośników nowych technologii 
jest tu też do nabycia płyta CD z multimedialną wersją katalogu (cena: 10 zł).

KRÓLEWSKA KOLEKCJA
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Ogród jest miejscem niezwykłym, a nawet tajemniczym 
i godnym tajemnic, kiedy zważy się, ile przez 
wieki wydarzyło się w ogrodach i jak długo ogrody 
towarzyszą człowiekowi.
Doskonały przykład osiągnięć europejskiej sztuki 
ogrodowej stanowi ogród – muzeum w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie.

Łazienki Królewskie 
– miejsce ważnych spotkań, 
spacerów i wypoczynku

Barbara Maria Werner
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W Łazienkach Królewskich 
w Warszawie odnajdzie-
my elementy siedemnasto-  
i  osiemnastowiecznego roz-

planowania ogrodu, fragmenty ilustrują-
ce idee, jakimi fascynował się król Stanisław 
August, późniejsze dziewiętnastowieczne 
kompozycje przestrzenne oraz dwudziesto-
wieczne widzenie świata i towarzyszącej mu 
przyrody.

Przyglądając się bliżej ogrodowi łazien-
kowskiemu, szukając w nim genezy formy 
i inspiracji, warto przywołać Listy o Ogro-
dach Ignacego Krasickiego, zawierające spo-
ro refleksji na temat ogrodów w stylu chiń-
skim i angielskim, które dla Stanisława Au-
gusta były bardzo interesujące. Wiele z tych 
wątków znalazło odzwierciedlenie w nowej, 
wprowadzonej przez króla kreacji ogrodu ła-
zienkowskiego.

Krasicki w VIII liście o ogrodach pi-
sze: „[...] Jazdów, albo jak pospolicie nazywa-
nym bywa, Ujazdów, że był własnością kró-
lów i niekiedy mieszkaniem [...]. Miejsce to po-
tem w rozmaitem było dzierżeniu. Stanisław 
Lubomirski, marszałek wielki koronny, odno-
wił go i przyozdobił: Stanisław August król do 
tej pory, w której przychodnie zadziwia, przy-
wiódł [...]”. A list IX zawiera wspaniały wy-
kład na temat ogrodów chińskich. Jest w nim 
wiele szczegółów o urządzeniu i wyposaże-
niu tychże ogrodów, są wzmianki o płyną-
cej wodzie „spadającej na wzór stopy tygry-
sa”, o wyspie, „której brzegi, rozmaitych farb 
piaski i muszle zdobią”, gdzie „rozmaite są al-
tany, jedne na wzgórkach, drugie na dolinie, 
i miły sprawują widok”. W zakończeniu listu 
autor opuszcza ogród, wraca do domu i gro-
na czekających przyjaciół, zapowiadając po-
wrót do lepszego miejsca: „[...] Odrywam 
się od ciebie rozkoszne ustronie: miłość ojczy-
zny, krwi związek, przyjaźni ponęta do miasta 
wabi; zachowaj wdzięki twoje naówczas, gdy 
znużony dworszczyzną, na spoczynek i ochłodę 
do ciebie powrócę” (Dzieła Ignacego Krasickie-
go, T. V, Lipsk 1834, s. 275).

Stanisław August nie musiał uciekać do 
oddalonego ogrodu, miał go w chińskim i an-
gielskim guście przy swojej łazienkowskiej 

rezydencji; angielska stylistyka wizji ogrodu 
zrealizowana przez króla poparta była odbytą 
przez niego w 1754 r. wizytą w jednym z pierw-
szych realizacji english landscape gardens – Sto-
we, założeniu z początku XVIII w. Organizo-
wane w otoczeniu tego angielsko-chińskiego 
ogrodu spotkania, festyny, przechadzki w to-
warzystwie czy samotne wędrówki były zna-
komitym uzupełnieniem królewskiego i dwor-
skiego życia. Wiadomo np. jak liczne towarzy-
stwo zgromadziło się tu z okazji „Inauguracji 
Statui Króla Jana III dnia 14 września 1788 
roku” (Władysław Tatarkiewicz, Łazienki war-

szawskie, Warszawa 1972, s. 276). Opisy tego 
zdarzenia w języku polskim i francuskim uka-
zały się jeszcze tego samego roku, a szczegóło-
wą relację możemy prześledzić w wydanej 17 
września 1788 r. „Gazecie Warszawskiej”. Ze-
brani goście podziwiali w ogrodzie przeróżne 
instalacje, ale przede wszystkim wybudowany 
w sąsiedztwie Białego Domu specjalny amfite-
atr. Odprawiony tam został Karuzel – wielkie, 
trwające ponad godzinę widowisko z udziałem 
rycerzy inscenizujących bitwę, zakończone ilu-
minacjami i pokazem ogni sztucznych. „Gaze-
ta Warszawska” podała, iż „cała prawie War-
szawa wyszła ku Łazienkom, przyległą Ujaz-
dowską Górę, dachy nawet i drzewa ludźmi ob-
sypując”.

Towarzystwo zaproszone na festyn 
było wyborne, a składało się z „[...] JJ. PP. 

1 | Zygmunt Vogel, „Widok 
parku łazienkowskiego 
(od strony Zamku 
Ujazdowskiego) z widoczną 
Starą Pomarańczarnią, 
Białym Domem (w centrum) 
i Pałacem na Wyspie 
(z lewej)”, 1817 r., akwarela
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Senatorów, Ministrów Narodowych i Zagra-
nicznych, Rady Nieustającej, Kommissyi, oraz 
innych Magistratur; tudzież dam zaproszo-
nych ubranych w białe suknie, z pąsowemi 
szarfami i w tokach ze wstęgami, lub pióra-
mi, tychże kolorów. Kawalerowie zaś maiący 
ordery w sukniach ustawą orderową przepisa-
nych znajdowali się” (Opisanie Festynu dane-
go w Łazienkach Rezydencji Letniej J. K. M. 
z Okoliczności Inauguracyi Statui Króla Jana 
III. Dnia 14 Września Roku 1788, „Kalen-
darz Polski Ilustrowany na rok przestępny 
1908”, Warszawa, ss. 27-29). 

Całe to znakomite towarzystwo podzi-
wiało przedstawienie w amfiteatrze, gdzie 
były „ganki na koło, mające w sobie po kilka 
siedzeń, stopniami w górę idących, wszystkie 
nakryte dachami płóciennemi w różnych ko-
lorach; u dołu zaś tychże ganków, sporządzo-
ne długie mieysce dla tychże spektatorów; a dla 
bezpieczeństwa od mających biegać jeźdźców, 
szrankami obwarowane. Ganki te miały mię-
dzy sobą w pewnej proporcyi i odległości usa-
dzone 4 loże, i cztery bramy. Loże służyć miały 
dla wygody Króla Imci, i tych, którym udziel-
ne na to bilety rozdane były, wszystkie ada-
maszkami, lub szpalerami przybrane; bramy 
zaś dla wiazdu, wyiazdu i placowania przy 
nich mających dokazywać kawalerów. Na bra-
mach, piękną architekturą ze stolarszczyzny 
i  malowideł sporządzonych, były herby, pod 
Koronami Króla Imci Panującego, Króla Jana 
Sobieskiego, Koronny i Litewski, a na wierz-
chu utkwione chorągiewki z kolorów: zielone-
go, pąsowego i żółtego”. Po obejrzanym spekta-
klu król z wybranym towarzystwem udał się 
do Teatru w Pomarańczarni na Kantatę i Ba-
let Rycerski. Następnie „[...] z teatru wyszedł-
szy […] przypatrywał się iluminacyi nowey in-
wencyi, a la Borghese, prawdziwie wspania-
łej. Zajaśniały całe Łazienki z okolicznymi la-
sami, domami i kanałami rzęsistym ogniem 
z kilkudziesiąt tysięcy lamp kolorowych w róż-
ne kształty ułożonym [...]. Cały dziedziniec 
i szpalery objaśniono latarniami y mnóstwem 
girandol dzień prawie z nocy uczyniły” (Wła-
dysław Tatarkiewicz, ibidem, s. 111).

Przedstawienia teatralne organizowane 
w teatrze, w Pomarańczarni czy Amfiteatrze 
były znakomitą okazją do spotkań kultural-
nego towarzystwa. Uczestniczące w nich 
liczne grono osób mogło także liczyć na za-
bawy taneczne, odbywające się w ogrodzie po 
spektaklach. Był na ten cel przeznaczony tzw. 

Dom Turecki, zbudowany z drewna w  bo-
skietach Stanisława Lubomirskiego. Stąd po 
tańcach blisko było do niewielkiej polany 
z rzeźbą ukazującą Tankreda i Kloryndę. Tu 
w romantycznym otoczeniu, na ustawionych 
białych ławkach mogły trwać już bardziej in-
tymne spotkania.

Dawne boskiety Lubomirskiego, Prome-
nada Królewska, pawilony i pozostałe czę-
ści ogrodu, nie mówiąc o samym Pałacu na 
Wyspie, gromadziły towarzystwo bliżej zna-
ne królowi. Wizytom i rewizytom nie było 
końca aż do nieszczęsnego 1795 r., kiedy hi-
storia wyznaczyła kolejny rozdział. Król nie 
wrócił do Łazienek już nigdy, tak jak nigdy 
nie powtórzyły się wspaniałe z nim spotka-
nia i organizowane na jego cześć uroczysto-
ści. Śmierć Stanisława Augusta trzy lata póź-
niej zamknęła bezpowrotnie pewien rozdział 
historii i związanego z nim ogrodu.

Charakter spotkań w Łazienkach zmienił 
wiek XIX, a w szczególności okres pomię-
dzy 1817 a 1915 r. Wpłynęła na to nie tyl-
ko zmiana właściciela rezydencji (od 1817 r. 
został nim car Aleksander I), ale także zmia-
na stylu życia i obyczaju społeczeństwa war-
szawskiego. Zaczęto żyć nieco innym, swo-
im rytmem, choć nie stroniono także od 
wielkich uroczystości na terenie miasta, gro-
madzono się w nowo powstałych kawiaren-
kach, na koncertach w domach prywatnych 
oraz nie zawsze jawnych spotkaniach. Ogród 
w Łazienkach stał się miejscem spotkań ofi-
cjalnych, galowych, choć w latach dwudzie-
stych XIX w. przedstawienia w Teatrze Starej 
Pomarańczarni oraz w Amfiteatrze dostępne 
były także dla szerszej publiczności. 

Pewnego rodzaju substytutem dawnych, 
organizowanych na dużą skalę spotkań to-
warzyskich na terenie ogrodu łazienkowskie-
go, stała się też Dolina Szwajcarska, założo-
na w 1827 r. przez Stanisława Śleszyńskiego. 
Odbywały się tu występy muzyczne, wysta-
wy, smakowanie potraw, maskarady, zabawy 
ogrodowe, cyrk oraz słynna ślizgawka, orga-
nizowana przez Warszawskie Towarzystwo 
Łyżwiarskie. 

Prowadzone w Łazienkach w latach 
1812-1822 przebudowy i innowacje przy-
czyniły się do przydzielenia oficjalnej funk-
cji państwowej Belwederowi, co wpłynęło 
bezpośrednio na charakter miejsca. Zarówno 
budynek Belwederu, jak i nowy Ogród Bel-
wederski, znajdujący się poniżej skarpy, stały 
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się oddzielną częścią, przeznaczoną tylko dla 
namiestnika cesarskiego. W tym więc cza-
sie, jak pisze Jan Bystroń, „park Łazienkowski 
służył na galowe uroczystości”, był odwiedza-
ny głównie przez Rosjan, ale i przez... „partie 
amantów szukających samotności” ( Jan Sta-
nisław Bystroń, Warszawa, Warszawa 1977, 
s. 227).

Sytuacja dawnej, królewskiej części zało-
żenia łazienkowskiego w ciągu XIX w. także 
uległa zmianie. Ogród stanisławowski, choć 
zachował kompozycję stylu angielskiego 
i najważniejsze budynki oraz pawilony ogro-
dowe, to jednak niewiele zyskał w tym czasie, 
a może nawet stracił. Został bowiem po czę-
ści pozbawiony swojej różnorodności i atrak-
cyjności wyposażenia. Mniej więcej w poło-
wie XIX w. – decyzją cara, ówczesnego wła-
ściciela Łazienek – zarówno Brama Chińska, 
drewniane chińskie mostki na kanałach przy 
Białym Domu, Pawilon Turecki, jak i deko-
racje na Promenadzie Królewskiej waz z ka-
nałami zostały usunięte (być może jako już 
niemodne, nietrwałe, a dodatkowo trudne 
do utrzymania).

Oficjalne życie towarzyskie znaczyło dro-
gę spotkań w Łazienkach Królewskich. Od-
bywały się tu wizyty rodziny cara i związa-
ne z nimi okolicznościowe festyny oraz róż-
ne tymczasowe instalacje, jak np. budowanie 
bram wjazdowych oplecionych girlandami 
kwiatów. Nie były to wielkie festyny groma-
dzące szerokie towarzystwo Warszawy, choć 
jeśli takie zdarzyły się, były z wiadomych 
przyczyn bacznie obserwowane.

W marcu 1818 r. zjechał do Warszawy 
Aleksander I wraz z cesarzową i podejmo-
wał gości w Pałacu, o czym relacjonują Akta 
w  przedmiocie zawiadomienia o przybyciu 
Nayiaśniejszey Cesarzowey do Łazienek Kró-
lewskich. Akta Zarządu Pałaców Warszaw-
skich wymieniają także późniejsze wizyty 
oficjalne w Łazienkach Królewskich. Były 
to nie tylko wizyty rodziny cara, Mikołaja I 
i Aleksandra II, ale również cesarza Francisz-
ka Józefa, pruskiego księcia Hessen-Hom-
burga, książąt Augusta i Adalberta.

Pod koniec XIX w. Łazienki Królewskie 
nie były miejscem częstych i wielkich wi-
zyt, choć kilka interesujących spotkań odby-
ło się. W 1883 r. odwiedził je arcyksiążę Au-
strii Karol Ludwik, w 1887 – książę Hikichi-
to Komast z małżonką i król Syjamu Chula-
longkorna, w 1898 − król Rumunii Karol I 

oraz Karl Eitel Friedrich Zephrinus Ludwig 
von Hohenzollern-Sigmaringen, a w roku 
1889 i 1900 szach perski Mozaffar ad-Din 
Shah Qajar. 

Miasta Europy w XIX w. ograniczają 
swoją zieleń. Znikają z różnych powodów 
prywatne ogrody przy rezydencjach pała-
cowych, ulegają zmniejszeniu lub likwida-
cji skwery i ogrody publiczne, jednak War-
szawa należy w tym czasie do stolic europej-
skich jeszcze bogatych w ogrody. Łazienki 
nadal są miejscem oficjalnych wizyt, ale za-
praszają także do odwiedzania nowo powsta-

łego w 1818 r. na terenach części ogrodu kró-
lewskiego Ogrodu Botanicznego oraz pierw-
szego na ziemiach polskich Ogrodu Pomo-
logicznego, z doświadczalną hodowlą krze-
wów i drzew owocowych. Doceniając nie 
tylko walory przyrodnicze, ale także wartość 
miejsc historycznych, społeczność Warszawy 
kultywuje w dalszym ciągu życie towarzy-
skie w historycznych ogrodach, podtrzymu-
jąc w  ten sposób wielkie zaangażowanie na 
rzecz trudnej w tych czasach roli opieki nad 
pamiątkami narodowymi i zabytkami.

2 | „Zabawa na lodzie 
w Parku Łazienkowskim 
w Warszawie”, drzeworyt 
wg rysunku Władysława 
Sandeckiego, 1889 r. 

2
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Wiek XX przynosi ogromne zmiany 
w  sferze politycznej, co w sposób szczegól-
ny odczuli Polacy. Odzyskaniu niepodległo-
ści, przekształceniom strukturalnym w Pol-
sce towarzyszy nie tylko ogromny entuzjazm, 
chęć odbudowy państwowości, odbudowy 
gospodarki, ale również akceptacja działań 
w  dziedzinie kultury. W 1918 r. Belweder 
staje się rezydencją naczelnika państwa − Jó-
zefa Piłsudskiego. Ma on swoje ogrody, któ-
re w sposób naturalny łączą się z królewskim 
ogrodem stanisławowskim, a co za tym idzie 
i z historią. Naczelnik państwa nierzadko od-
wiedza część ogrodu królewskiego, bywa na 
przedstawieniach w Teatrze Starej Pomarań-
czarni, włączając się w nurt życia kultural-
nego.

Lata międzywojenne dokumentują oży-
wienie w konserwacji i odnawianiu polskich 
zabytków oraz powrót dawnych form histo-
rycznych budynków, również w Łazienkach 
Królewskich. Z czasem zanika granica po-
między Ogrodem Belwederskim a pozosta-
łą najstarszą częścią. Wielkie, historyczne 

założenie łazienkowskie stanowi teraz ca-
łość, wraz z kształtującym się w latach dwu-
dziestych i trzydziestych XX w. od południa 
nowym Ogrodem Modernistycznym. Jest on 
założony na typowych dla ducha moderny 
planach kwadratów i kół, przecinają go po-
przecznie i pod kątem prostym liczne ścież-
ki, a centrum wyznacza rzeźba „Jutrzen-
ki” autorstwa Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej. 
Z biegiem lat będzie to popularne miejsce 
spotkań.

W tym czasie następuje również w Ła-
zienkach Królewskich ożywienie zarówno 
w sferze wizyt oficjalnych, jak i spotkań pry-
watnych. Notuje się liczne wizyty dyploma-
tyczne, wieczorne przyjęcia w Pałacu na Wy-
spie, które lokują Łazienki obok Zamku Kró-
lewskiego jako miejsce spotkań międzynaro-
dowych. Ogród łazienkowski pełen jest też 
spacerujących mieszkańców Warszawy, któ-
rzy uczestniczą także w przedstawieniach 
teatralnych oraz organizowanych tu balach 
okolicznościowych. 

W 1926 r. w Łazienkach Królewskich 
pojawia się kolejne nowe miejsce spotkań 
− wnętrze ogrodu z pomnikiem Fryderyka 
Chopina; odsłonięcie rzeźby nastąpiło 14 
listopada 1926 r. Przestrzeń zaaranżowana 
przez Oskara Sosnowskiego, w której stanął 
pomnik autorstwa Wacława Szymanowskie-
go, stała się miejscem obowiązkowych od-
wiedzin ogrodowych, spotkań towarzyskich 
warszawiaków oraz przybywających do stoli-
cy gości.

W 1937 r. w łazienkowskim Pałacu na 
Wyspie zamieszkał na czas kilkudniowej wi-
zyty król rumuński Karol II i jego syn ksią-
żę Michał. Fakt ten spowodował pewne, acz-
kolwiek istotne zmiany w tej budowli: „w pa-
łacu zaprowadzono kanalizację i elektrycz-
ność, zmieniając przez to znów wygląd pierw-
szego piętra [...]. W Myślewicach mieszka-
li ministrowie i generałowie, w dawnej Szkole 
Podchorążych – urzędnicy Pałacu” – czytamy 
w  opracowaniu prof. Władysława Tatarkie-
wicza (op. cit., s. 142). Zachowały się wspa-
niałe zdjęcia z tej wizyty i urządzonego z tej 
okazji w dniu 29 czerwca balu w Pałacu na 
Wyspie. 

Powrót intensywnego życia kulturalnego, 
szukanie nowych możliwości i atrakcyjnego 
spędzania wolnego czasu, jakie dawały Ła-
zienki, przyciągały coraz więcej ludzi do sto-
licy. Warszawa pod koniec lat trzydziestych 

4 |  Przedstawiciele 
dyplomacji – uczestnicy balu 
w Łazienkach Królewskich 
w 1938 r.

3 | Wizyta króla Rumunii 
Karola II i rumuńskiego 
następcy tronu księcia 
Michała w 1937 r.

3

4
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XX w. liczyła już prawie 1 milion 300 tys. 
mieszkańców.

Czas spotkań towarzyskich, swobodnych 
spacerów i przechadzek po Łazienkach Kró-
lewskich przerwała druga wojna światowa. 
Stały się one ogrodem dla Niemców, urzą-
dzanym przez niemieckich ogrodników. Za-
chowana część fotografii z czasów wojny po-
kazuje organizowane koncerty przy Pałacu 
na Wyspie, przechadzki po ogrodzie i wyraź-
nie militarne towarzystwo.

Po wojnie Łazienki Królewskie, po czę-
ści zniszczone i wypalone, w dalszym cią-
gu otaczał choć okaleczony, ale odradzający 
się z roku na rok ogród, niestety, niedostęp-
ny przez parę lat dla publiczności. Ponow-
nie, jak w XIX w., część belwederska zosta-
ła odgrodzona od pozostałej części ogrodu. 
Tym razem Belweder z ogrodami posłużył 
jako rezydencja prezydenta Bolesława Bieru-
ta, podobnie jak Pałac Myślewicki pozosta-
wał w gestii Urzędu Rady Państwa. Program 
dla Łazienek Królewskich był ściśle powiąza-
ny z politycznymi ambicjami i celami strate-
gicznymi ówczesnej władzy.

Miejsce to, dzięki przyrodzie i zabytkom, 
było nadal piękne i prestiżowe. Pod czujnym 
okiem „strażników porządku” odbywać się 
tu mogły bardziej czy mniej tajne spotkania, 
bynajmniej nie towarzyskie, lecz polityczne. 
Do ciekawszych należały spotkania amery-
kańsko-chińskie w Pałacu Myślewickim, któ-
re dotyczyły sytuacji politycznej i napięć, ja-
kie przetaczały się przez świat po zakończe-
niu drugiej wojny światowej. Spotkania te 
były niesamowite i ze względu na rozmów-
ców (kiedy po proklamowaniu Chińskiej 
Republiki Ludowej w 1949 r. Stany Zjedno-
czone nie chciały uznać nowych władz), i wy-
bór miejsca. Dawna rezydencja bratanka kró-
la − księcia Józefa Poniatowskiego  zyskała 
międzynarodowe znaczenie. Pałac Myślewic-
ki od 15 września 1958 r. był świadkiem po-
litycznych zmagań przeciwnych sobie ukła-
dów przez kilkanaście lat, aż do 1972 r., do 
nawiązania oficjalnych stosunków między 
oboma krajami. Rezultatem tych spotkań 
było zmniejszenie napięć wokół Tajwanu 
oraz uwolnienie amerykańskich szpiegów za-
trzymanych w Chinach i  naukowców chiń-
skich, którzy prowadzili „szczególną dzia-
łalność” na terenie Stanów Zjednoczonych. 
Wiadomo, że rozmowy z każdej strony pro-
wadziły cztery osoby (ambasador, doradca 

polityczny, tłumacz i protokolant), a oświad-
czenia były wręczane sobie tylko na piśmie 
dnia następnego. Można je nazwać także 
w pewnym sensie spotkaniami w ogrodzie, 
bo Pałac Myślewicki od frontu zawsze miał 
efektowną oprawę kwietną, a od strony połu-
dniowej szczelnie otoczony był bardziej na-
turalistycznym i stosownie do rozmów bar-
dziej tajemniczym ogrodem.

Uwalnianie Łazienek Królewskich z „od-
osobnienia politycznego” i przywracanie 

5

5 | Ambasador USA 
Jacob Beam i ambasador 
Chin Ping-nam Wang 
przed wejściem do Pałacu 
Myślewickiego w 1958 r. 

6

6 | Wizyta premiera 
Malty Lawrence’a  Gonzi 
w kwietniu 2011 r.

(zdjęcia: 2 – „Kłosy”, 3, 4  – 
Narodowe Archiwum Cyfrowe 
w Warszawie, 5 – Ralph Morse, 
6  – Ryszard Opęchowski)
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społeczeństwu kolejno wyremontowanych 
i zwolnionych od politycznych rezyden-
tów obiektów trwało latami. Nie brakowało 
wówczas także większych i mniejszych spo-
tkań oficjalnych, nieoficjalnych, towarzy-
skich, politycznych, naukowych i tych jak 
najbardziej prywatnych. Kroniki skrzętnie 
je zapisały, a te najciekawsze opatrzyły nie-
kiedy komentarzem. Od 1956 r. towarzyszy-
ły tym wydarzeniom letnie koncerty pod po-
mnikiem Chopina, które kontynuowane są 
do dzisiaj.

Od 1960 r. powołane do życia Muzeum 
Łazienki Królewskie chroni i konserwuje je-
den z najcenniejszych polskich zabytków ar-
chitektury i sztuki ogrodowej, przyjmując 
od lat miliony zwiedzających i wizytujących. 
Tak jak to było dawniej, tak i obecnie figurują 
w kalendarzu spotkań w Łazienkach Królew-
skich wizyty międzynarodowe, zarówno po-
lityczne, jak i te niezwiązane z polityką, spo-
tkania z prezydentem rezydującym w Belwe-
derze czy z przedstawicielami rządu. Wróciły 
przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, 
spotkania edukacyjne, wrócili ludzie spaceru-
jący, szukający wytchnienia, spokoju, ale też 
rozrywki. Bywają tu głowy koronowane, ksią-
żęta, arystokraci, głowy państw, ambasadoro-
wie, przedstawiciele różnych organizacji, sto-
warzyszeń, mogąc w ten sposób zbliżyć się do 
dziedzictwa kultury i natury polskiej.

Wracają do ogrodu dawne ścieżki, które 
zagubiły się przez lata, zmieniając swój kie-
runek, powróciły osie widokowe odsłaniają-
ce najciekawsze historyczne widoki, biegną-
ce ku zabytkowym budynkom, wracają histo-
ryczne układy wnętrz i elementy w poszcze-
gólnych ogrodach, przy których spotkania 
nabierają większego smaku, a może i sensu. 
Na wiosnę pośród ponad 8000 drzew za-
kwitają tysiące kwiatów na rabatach i kwiet-
nikach, tysiące letnich i jesiennych kwiatów 
zdobi ogrody do zimy, w czasie której zimo-
zielone drzewa, krzewy i kolorowe lampiony 
przy Pałacu na Wyspie dołączają do dekora-
cji Świąt Bożego Narodzenia.

W tym wielkim zawirowaniu zdarzeń, ja-
kie miały miejsce od chwili, kiedy król Stani-
sław August postanowił o utworzeniu swojej 
letniej rezydencji, jedno jest najważniejsze – 
nieprzerwane trwanie miejsca z jego niezwy-
kłym GENIUS LOCI.

Barbara Maria Werner

Muzeum Narodowe w Po-
znaniu przechowuje ry-
sunek Jana Piotra Norbli-
na (1745-1830), francu-

skiego artysty działającego w Polsce w la-
tach 1774-1804, przedstawiający widok 
na staw (tzw. Staw Południowy Dolny) 
w  Łazienkach Królewskich w  Warsza-
wie. „Widok na kaskadę”, jeden z najpięk-
niejszych rysunków polskich XVIII  w., 
stanowił ozdobę kolekcji barona Edwar-
da Rastawieckiego (1804-1874), autora 
pierwszego polskiego słownika malarzy, 
która została zakupiona w 1870 r. przez 
Seweryna Mielżyńskiego i przekazana do 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Stamtąd praca Norblina trafiła do 
Muzeum Narodowego.

Rysunek, wykonany akwarelą i gwa-
szem, o wymiarach około 41 x 68 cm, 
był przez długi czas naklejony na płót-
no (od płótna został odklejony w czasie 
konserwacji w 1983 r.). U dołu kompo-
zycji, po lewej stronie, umieszczona jest 
sygnatura „Norblin de la Gourdaine fecit 
1789 Warszawie”. Praca ta jest doskona-
le znana badaczom mecenatu Stanisła-
wa Augusta, zwłaszcza zajmującym się 
Łazienkami. Rysunek ukazuje bowiem 
nietypowy widok. Najpopularniejsze 
przedstawienia wykonywane są z połu-
dniowego brzegu stawu w kierunku Pa-
łacu na Wyspie, natomiast Norblin po-
stanowił ukazać na rysunku widok prze-
ciwny – park łazienkowski oglądany 
z okna na piętrze Pałacu.

Komponując pierwszy plan, artysta 
zdradził się swoim zmysłem reporter-
skim, prezentując spacerowiczów ubra-
nych w przeróżne stroje – polskie kon-
tusze, francuskie fraki, mundury. Posta-
cie siedzą na ławkach lub przechadza-
ją się między rzeźbami, fontanną a zega-
rem słonecznym. Tu szczupły mężczy-
zna w czerwonym fraku całuje w  rękę 
kobietę w białej sukni, tam inny z kape-
luszem w ręku goni psa, w innym miej-
scu dwóch grubych szlachciców obej-
muje się czule. Tłumy spacerowiczów 
widoczne są również na brzegu wokół 
całego stawu. Na jego środku widać wy-
spę porośniętą drzewami. To miejsce 
usytuowania sceny teatralnej, na któ-
rą aktorzy dostawali się widocznym na 
rysunku mostkiem. Widzowie oglą-
dali przedstawienia teatralne, siedząc 
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Zapomniany rysunek 
z kolekcji Stanisława Augusta

Wokół jednego zabytku

grupy rzeźbiarskie na tarasie, „Nimfa 
i Satyr” oraz „Hermafrodyta i Salma-
cyda”. Ważnym komponentem parku 
była wówczas kaskada.

Rysunek jest ciekawy nie tylko 
ze względów ikonograficznych, inte-
resująca jest też jego historia. Dzie-
więtnastowieczni historycy sztuki 
nie dostrzegali w pracy Norblina ka-
skady. W związku z tym przez wiele 

lat nie identyfikowano poznańskiego 
dzieła jako pochodzącego z kolekcji 
Stanisława Augusta. Tymczasem wy-
daje się, że rysunek wykonany został 
specjalnie do niej. W jej inwentarzu, 
pod numerem B 96 wymieniany jest 
gwaszowy widok na kaskadę w  Ła-
zienkach (Vuë de la cascade de La-
zienki) autorstwa Norblina. Nie są 
znane okoliczności, w jakich rysunek 
trafił do zbioru królewskiego. Może-
my przypuszczać, że związane to było 
z zakończeniem kontraktu artysty 
z  Czartoryskimi około 1784 r., któ-
rzy zresztą w tym czasie opuścili sto-
licę. Norblin pozostał w Warszawie 

i być może szukając nowego mece-
nasa, starał się zainteresować swoją 
twórczością króla. Być może to było 
przyczyną, dla której Norblin wyko-
nał pracę o nietypowym dla siebie te-
macie – widok konkretnego miejsca 
przy zachowaniu dużej wierności to-
pograficznej. Jak wiadomo, Stanisław 
August bardzo lubił Łazienki, uważał 
je za dzieło swego życia, a gdy prze-
bywał po abdykacji w Petersburgu, 
kazał sobie przysłać widoki swego 
ukochanego parku. Wśród tych wi-
doków nie było chyba jednak rysun-
ku Norblina. Wydaje się bowiem, że 
królowi dzieło to nie przypadło do 
gustu. Inwentarz kolekcji Stanisła-
wa Augusta z 1795 r. podaje, że wi-
siało ono w  jednym z pomieszczeń 
Wielkiej Oficyny (Grand commun). 
W budynku tym, obok kuchni, znaj-
dowały się pokoje dla gości króla, 
ozdobione mniej cennymi dziełami 
sztuki. Dlaczego Stanisław August 
zdecydował się wyeksponować rysu-
nek Norblina z dala od swoich oczu? 
Czy raziła go karykaturalna rodza-
jowość sceny na pierwszym planie? 
A może nie odpowiadał mu swobod-
ny, niemal impresjonistyczny spo-
sób malowania? Tutaj zdani jesteśmy 
na domysły. Bez względu jednak na 
przyczynę, warto podkreślić, że rysu-
nek ten, w pewien sposób odrzucony 
przez króla, mówi nam o jego smaku 
kolekcjonerskim tak samo wiele, jak 
jego ulubione obrazy.

Paweł Ignaczak

Do 19 lutego 2012 r. rysunek J.P. Norblina 
można oglądać na wystawie „Stanisław August 
– ostatni król Polski. Polityk, mecenas, refor-
mator 1764-1795” w Zamku Królewskim 
w Warszawie.

pod namiotowym dachem na brze-
gu z drugiej strony wyspy. Ten pro-
wizoryczny dach chroni tzw. amfite-
atr ziemny, wzniesiony w 1788 r. Na 
brzegu, naprzeciwko Pałacu na Wy-
spie widać namiot stojący obok most-
ku nad kaskadą. Roślinność parku jest 
młoda i stosunkowo nieliczna. Dzię-
ki temu bez trudu dostrzec można 
w  prawej części kompozycji Belwe-

der, położony na skarpie, oraz na ho-
ryzoncie, na lewo od Belwederu, pała-
cyk Królikarnię.

Rysunek Norblina, dokumentu-
jąc stan prac nad założeniem parko-
wym w 1789 r., jest niezwykle cenny 
pod względem ikonograficznym. Wi-
dać na nim niezachowany mostek na 
wyspę z teatrem, amfiteatr ziemny ist-
niejący w latach 1788-1790, rzeźby na 
skraju tarasu pałacowego: „Umierają-
cy gladiator” i „Umierająca Kleopa-
tra”, które później zostały przeniesio-
ne do nowego amfiteatru. Część ele-
mentów ogrodu do dziś jest na swym 
pierwotnym miejscu, jak np. dwie 

...........................................................................................................................................
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Autentyzm 
w zabudowie 
Starego Miasta 
w Warszawie

Stanisław Grzelachowski

Odbudowane Stare Miasto w Warszawie dalej miało pozostać 
dzielnicą mieszkaniową, z nowymi lokalami handlowymi 
i gastronomicznymi, przystosowanymi do obsługi ruchu 
turystycznego. Przewidziana była również realizacja podstawowych 
obiektów socjalnych oraz przeznaczenie niektórych budynków 
dla instytucji kulturalnych i naukowych. 



Rozpoczęte w 1948 r. po znisz-
czeniach drugiej wojny świato-
wej opracowywanie dokumenta-
cji projektowej dzielnicy staro-

miejskiej w Warszawie poprzedzone zostało 
gromadzeniem materiałów naukowych, ba-
daniami i studiami koncepcyjnymi. Przyję-
te rozwiązanie urbanistyczne oparte zostało 
na zachowanym w znacznej mierze średnio-
wiecznym układzie miasta, zaś realizacja sa-
mej zabudowy miała nawiązywać do ukształ-
towania z XVII i XVIII w., ponieważ relik-
ty budowlane i przekazy do jej rekonstrukcji 
zachowały się głównie z tych okresów. Jedno-
cześnie w stosunku do stanu sprzed 1944 r. 
zdecydowano się na rozluźnienie wewnętrz-
nej zabudowy, poprzez usunięcie z niej dzie-
więtnastowiecznych oficyn. Wyjątkowo tyl-
ko dwa kwartały miały zachować dawny 
układ. Ustalono też, że budynki będą od-
budowane w obrysie dawnych fundamen-
tów, z  utrzymaniem historycznych wysoko-
ści kondygnacji i podziałów wewnętrznych, 
ale ich układ funkcjonalno-użytkowy miał 
być już dostosowany do współczesnych po-
trzeb i wymagań.  

Zdecydowano, że w rekonstruowanej za-
budowie powinny być wykorzystane wszelkie 

zachowane lub odkryte w czasie odgruzowy-
wania relikty dawnych budynków. W miarę 
możliwości zostały one potem wkompono-
wane w odbudowywane obiekty. Obecnie, 
wraz z upływem czasu odszukanie ich wyma-
ga wskazania miejsc, w których się znajdują 
(o autentyzmie w kamienicach warszawskie-
go Rynku Staromiejskiego w „Spotkaniach 
z Zabytkami”, nr 11-12, 2010, ss. 34-41). 

Ulica Piwna. Przy tej ulicy zachowało się 
w dobrym stanie dużo portali. W znacznej 
mierze ocalał portal w należącej do kom-
pleksu budynków dawnego szpitala św. Du-
cha kamienicy nr 13. Okrągłołukowy, ru-
stykowany, z odtworzonym przy odbudo-
wie zwornikiem pośrodku, pochodzi z dru-
giej połowy XVII w. Uchronił się też por-
tal w pobliskiej kamienicy, po przeciwnej 
stronie ulicy, pod nr. 12. Zamknięty półko-
liście, także boniowany, pochodzi z połowy 
XVII w. Nad wejściem do kamienicy nr 18 
znajduje się płaskorzeźbiony kartusz wy-
pełniony orłem z koroną – symbolem Kró-
lestwa Polskiego, poniżej data „1718”. De-
tal ten jest kopią, natomiast w tym samym 
budynku, od strony podwórza, wmurowany 
został autentyczny kartusz, który przetrwał 

1 | Plan Starego Miasta 
(wg Atlas architektury 
Starego Miasta 
w Warszawie, Warszawa 
1992) 
1 – Zamek Królewski,  
2 – katedra, 3 – kościół 
jezuitów, 4 – kościół 
św. Marcina, 5 – Rynek
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ostatnią wojnę. Ciekawa jest przeszłość tego 
detalu. W okresie zaboru rosyjskiego oko-
ło 1840 r. w obawie przed prześladowa-
niami ukryto go poprzez zatynkowanie. 
W 1909 r. podczas remontu elewacji doko-
nano odkrycia tego znaku herbowego.

Na odcinku ul. Piwnej, za Zapieckiem, 
znajduje się jeszcze wiele zabytkowych por-
tali. Po stronie nieparzystej, w kamienicy 
nr 35 półkolisty portal z datą „1742” jest ele-
mentem wtórnie wmontowanym i częścio-
wo uzupełnionym. W sąsiedniej kamieni-
cy nr  37 podobny portal półkolisty z datą 
„1744” również został częściowo uzupełnio-
ny. Pod numerem 49 boniowany portal, za-
mknięty półkoliście z kluczem i gmerkiem, 
w trakcie odbudowy we fragmentach uzupeł-
niony, pochodzi z drugiej połowy XVII  w. 
Po stronie parzystej w kamienicy nr  46 
w  zrekonstruowanym portalu autentyczny 
jest element zwornika z datą „1746”. Z  ko-
lei w  zachowanej w dużej części kamienicy 
nr 48 przetrwał obszerny portal, zamknięty 
profilowanym półłukiem z kluczem i gmer-
kiem z datą „1746”. 

Ulica Wąski Dunaj. Wśród zabudo-
wy Wąskiego Dunaju najbardziej charakte-
rystycznym obiektem jest późnorenesanso-
wa kamienica nr 8, znana pod nazwą „Sal-
wator”. Jej fasada zwieńczona jest attyką bez 
cokołu, a więc w typie warszawskim, tak jak 

3 | 4 | Kartusz z orłem 
na kamienicy przy ul. 
Piwnej 18 – oryginał (3) 
i rekonstrukcja (4)

2 | Portal dawnej 
kamienicy szpitala św. 
Ducha przy ul. Piwnej 13

2

3 4
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w kamienicy Baryczkowskiej w Rynku. Poza 
tym kamienica wizualnie bardzo jest ekspo-
nowana od strony ul. Piwnej, gdyż stano-
wi jej zamknięcie z kierunku pl. Zamkowe-
go. Budynek w czasie wojny został częścio-
wo zniszczony, w pewnej mierze jednak za-
chował fasadę z boniowanym portalem, za-
kończonym profilowanym półłukiem, w klu-
czu którego znajduje się kartusz z gmerkiem 
dawnych właścicieli – rodziny Gianottich.

Ulica Nowomiejska. W parterze ka-
mienicy nr 5 po wojnie odkryto pod tyn-
kiem fragment muru gotyckiego, z ostrołu-

kowym portalem z pierwszej połowy XVI w. 
Górna partia portalu zachowała się dość do-
brze, natomiast niższa była bardziej znisz-
czona. Po dokonanej konserwacji jest to te-
raz jeden z ważniejszych reliktów gotyc-
kich Starego Miasta. W kamienicy nr 7 au-
tentyczny jest profilowany, zamknięty od-
cinkowo portal z XVIII w. Z tego samego 
okresu pochodzi półkolisty portal w kamie-
nicy nr 13, częściowo uzupełniony w czasie 

odbudowy. Kamienica nr 10 należy do nie-
licznych obiektów Starego Miasta, które nie 
spłonęły. Przetrwały w niej nawet drewniane 
stropy i klatka schodowa z początku XIX w., 
zniszczona została tylko latarnia i podda-
sze. Po wojnie nastąpiła szybko jej odbudo-
wa i od 1947 r. była zamieszkana. Kamieni-
ca nr  12 zwieńczona jest trzyprzęsłową at-
tyką. Całość jej przy odbudowie została zre-
konstruowana na podstawie zachowanego 
jednego przęsła. Element ten nie był wyko-
nany, tak jak inne staromiejskie w typie war-
szawskim, lecz skomponowano go w pełnym 
układzie – z cokołem, fryzem i grzebieniem.

Ulica Krzywe Koło. Najmniej zniszczo-
nym budynkiem Krzywego Koła była kamie-
nica nr 9, która nie uległa spaleniu, a zacho-
wała się też głównie dzięki podjętej przed 
wojną przebudowie. Wykonano wówczas 
wzmacniający szkielet i stropy żelbetowe. 
Charakterystyczny jest układ kamienic po 
stronie nieparzystej pod nr. 5, 7 i 9. Mają 
one bramy przejazdowe, prowadzące na po-
dwórza, dlatego też otwory portalowe są 

5 | Portal kamienicy przy 
ul. Wąski Dunaj 8

6 |  Portal gotycki 
kamienicy przy 
ul. Nowomiejskiej 5

5 6
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obszerniejsze. Boniowane portale, o spłasz-
czonym łuku z kluczem zwieńczonym kulą, 
pochodzące z pierwszej połowy XVII w., 
w kamienicach nr 7 i 9 są autentyczne. Nato-
miast podobny portal w kamienicy nr 5 nie 
przetrwał i został odtworzony. 

Ulica Celna. Krótka uliczka, do XIX w. 
nosząca nazwę – ul. Gnojna, gdyż od wylo-
tu Rynku poprzez furtę w murach obron-
nych prowadziła na wysypisko nieczystości. 
Obecnie ulica ta dochodzi do ul. Brzozowej. 
Najbardziej interesującym jej fragmentem 
są relikty dawnego domu gotyckiego, przy 

którego wzniesieniu wykorzystano daw-
ne mury obronne. Budynek ten prawdopo-
dobnie pełnił funkcje gospodarcze – możli-
we, że był to spichlerz. W przyziemiu miał 
charakter przelotowy, dlatego też kondygna-
cja ta wykonana była w formie sklepione-
go prześwitu, aby zapewnić dostęp do daw-
nej ul. Przymurnej. Po wojnie zabezpieczo-
ne zostały pozostałości narożnego budynku, 
z którego zachowały się elewacje: zawierają-
ca gotyckie partie od strony ul. Celnej oraz 
barokowa od ul. Brzozowej 5. Począwszy od 
1956 r., na podstawie wytycznych konserwa-
torskich, prowadzone były roboty budowla-
ne związane z odbudową. Wobec braku od-
powiednich materiałów historycznych nie 
była to pełna rekonstrukcja dawnego ukła-
du, lecz tylko odtworzenie pewnej jego par-
tii. Zrekonstruowany został sklepiony prze-
świt bramny wraz z zachowanym nadwiesze-
niem pierwszego piętra, w postaci pięciu łu-
ków odcinkowych, podtrzymywanych przez 
wsporniki kamienno-ceglane. Ukazano tak-
że ślady dawnej furty oraz mur ceglany z trój-
kątnym szczytem dawnego budynku gotyc-
kiego. Fragment ten należy teraz do najbar-
dziej interesujących pozostałości gotyckich 
na terenie Starego Miasta.

Ulica Jezuicka. Przy ul. Jezuickiej wszyst-
kie budynki zostały spalone. Częściowo oca-
lały mury i fasady. Najmniej poszkodowa-
nym obiektem była kamienica nr 4, w któ-
rej przetrwała niemal cała fasada. W ka-
mienicy nr 6, należącej od połowy XVI do 
końca XVIII w. do biskupów poznańskich, 
w trakcie odbudowy odsłonięto późnogo-
tyckie partie. W  fasadzie był to fragment 
muru, a w sieni półkoliście zamknięta wnę-
ka, z dwiema bliźniaczymi ostrołukowy-
mi arkadkami. W  kondygnacji piwnicznej 
w czasie odbudowy zrekonstruowana zosta-
ła sala ze sklepieniami na gurtach, wsparty-
mi na dwóch ośmiobocznych filarach. Sala ta 
(obecnie restauracja) daje wyobrażenie o go-
tyckiej przeszłości budynku. 

Placyk Kanonia. Niewielki trójkątny te-
ren za dawną kolegiatą od XV w. stanowił 
własność kościelną. Środkową jego część wy-
korzystano na cmentarz parafialny, natomiast 
parcele obrzeżne nadane zostały kanonikom 
z przeniesionej z Czerska kapituły. Wybu-
dowane na parcelach domy, początkowo 

7 | Kamienice przy ul. 
Nowomiejskiej 10 i 12

7
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gotyckie, po pożarze w 1607 r. odbudowano 
w stylu późnego renesansu. Charakter tego 
stylu zachowała do dziś pierzeja północna, 
zabudowana szczytowymi kamieniczkami. 
Prawdopodobnie pierzeja wschodnia miała 
podobny wygląd, lecz w późniejszych okre-
sach uległa przebudowom. Tak jak całe Sta-
re Miasto, w czasie ostatniej wojny zabudo-
wa placyku została zniszczona, a w latach 
1958-1960 zrekonstruowana. W pierzei pół-
nocnej ocalała cała fasada ze szczytem kamie-
nicy nr 20, zachowała się też klasycystycz-
na fasada kamienicy nr 8 w pierzei wschod-
niej. Podczas odbudowy w pozostałościach 
budynków odkryto liczne fragmenty gotyc-
kie. Już jednak przed wojną w elewacji naroż-
nej kamienicy nr 28 odsłonięto część wielo-
barwnego glazurowanego portalu – jedyne-
go tego typu reliktu na całym Starym Mie-
ście. Najwięcej gotyckich fragmentów zacho-
wało się w kamienicy nr 6 w postaci partii ce-
glanej elewacji i portalu, a w kamienicach nr 
10 i 12 odtworzone zostały wgłębne, późno-
gotyckie fryzy ceglane.

Znajdujący się na Kanonii przez wiele 
lat cmentarz został zlikwidowany w 1780 r. 

8 | Portal kamienicy przy 
ul. Krzywe Koło 9

9 | Kamienica  
w narożniku ulic Celnej 
i Brzozowej 5, brama 
prześwitu dawnej 
ul. Przymurnej  

10 | Sala gotycka 
ze zrekonstruowanym 
sklepieniem w piwnicach 
kamienicy przy 
ul. Jezuickiej 6

8 9
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Jedyną po nim pozostałością jest późnoba-
rokowa figura Matki Boskiej Niepokalanej, 
umieszczona obecnie na cokole przy ścianie 
prezbiterium katedry. Od strony południo-
wej placyk zamknięty jest dwuskrzydłowym 
budynkiem dawnego ganku, łączącego za-
mek z ówczesną kolegiatą. W jego przyzie-
miu znajdują się dwie bramy: na wprost od 
strony zamku i boczna w kierunku ul. Dzie-
kania. Na ścianie skrzydła budynku przy ka-
tedrze, które przetrwało wojnę, jest wmu-
rowana  kamienna tabliczka z używaną do 
XIX w. nazwą – Kanonie. Jest to najstarszy 
tego rodzaju zabytek na Starym Mieście. 

Ulica Świętojańska. Ulica ta była i po-
została główną ulicą Starego Miasta. Stano-
wi ona bowiem dojście od strony zamku do 

Rynku, a jej rangę podnoszą usytuowane 
tu: katedra – dawna kolegiata i kościół jezu-
itów. Zwarta zabudowa tej ulicy, sięgająca już 
XV  w., zburzona została w czasie ostatniej 
wojny i następnie w latach 1953-1959 odbu-
dowana. Przywrócone zostały wówczas dwa 
wąskie przejścia do ul. Piwnej. Wśród wielu 
wykonanych wtedy prac rekonstrukcyjnych 
wykorzystano ocalałe zabytkowe elemen-
ty, m.in. siedemnastowieczną kamieniarkę 
w parterze kamienicy nr 15. Użyto tu zacho-
wanych części półkolistego zamknięcia por-
talu, zwieńczonego szyszką oraz obramie-
nia kwadratowego okienka obok niego, na-
tomiast węgary portalu zostały odtworzone.

Najmniej zniszczonym obiektem ul. Świę-
tojańskiej była dwupiętrowa obecnie, a daw-
niej trzypiętrowa, kamienica nr 2, tzw. Man-
sjonaria, usytuowana w narożniku z pl. Zam-
kowym. Od strony placu połączona jest ona 
z  dwukondygnacyjnym skrzydłem. Po woj-
nie zachowały się mury zewnętrzne, częścio-
wo też wewnętrzne, oraz sklepienia. Od stro-
ny ulicy przetrwał półkoliście zamknięty 
portal boniowany z końca XVII w. Uchroni-
ła się też neorenesansowa kamieniarka otwo-
rów okiennych, wykonana podczas przebu-
dowy kamienicy w latach 1918-1920, za-
miast zniszczonej zabytkowej oprawy w stiu-
ku. Z upływem czasu i te elementy nabrały 

11 | 12 | Placyk 
Kanonia, skrzydło dawnego 
ganku z bramą od strony 
zamku (11) i tabliczka 
kamienna z dawną  nazwą 
placyku (12)   

12

11

|    Spotkania z Zabytkami       11-12  2011           22



już cech zabytkowych. W trakcie odbudowy 
przeprowadzonej w latach 1950-1953 daw-
ną trzypiętrową kamienicę obniżono o jed-
ną kondygnację i nakryto nowym dachem. 
Obecnie kompleks narożnej kamienicy, 
z  racji eksponowanego położenia od strony 

pl.  Zamkowego, jest integralnie powiązany 
z jego północną pierzeją.   

Zabytkowa kowalszczyzna. Nie tylko 
w  Rynku, lecz również w kamienicach ulic 
staromiejskich znajduje się dużo wyrobów ko-
walstwa artystycznego, zarówno tych daw-
nych, jak i wykonanych w okresie powojen-
nym. Są to przede wszystkim drzwi obijane 
blachą oraz kraty w nadświetlach drzwiowych 
i otworach okiennych. Przykładem dawnych 
dzieł są osiemnastowieczne drzwi obijane bla-
chą, znajdujące się w otworze portalowym ka-
mienicy przy ul. Nowomiejskiej 7. Wstęgowa 
dekoracja, w postaci giętych płaskowników 
nałożonych na tło z arkuszy blaszanych, uzu-
pełniona jest tu elementami rozet i palmet. 
Kompozycja całości, niewątpliwie kształtowa-
na pod wpływem rokoka, mimo iż utrzymana 
na zasadzie symetrii, jest miękka i swobodna. 

Siatka ulic staromiejskich powiązana jest 
ściśle z centralnym miejscem historycznej 
dzielnicy Warszawy, jakim był zawsze Rynek. 
Zrekonstruowana zabudowa przy nich za-
wiera wiele autentycznych fragmentów, któ-
re przetrwały czas wojny i teraz są material-
nymi świadectwami przeszłości tej tak pra-
wie doszczętnie zniszczonej dzielnicy.

Stanisław Grzelachowski  

13 | 14 | Kamienica przy 
ul. Świętojańskiej 2 (13) 
oraz portal kamienicy przy 
ul. Świętojańskiej 15 (14) 

(zdjęcia: Stanisław 
Grzelachowski)
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Ocalmy 
dawną 
drożdżownię

Marek Mroziewicz

Zachowane w niemal niezmienionym stanie budynki 
gorzelni drożdżowej z lat 1902-1904 w warszawskiej 
dzielnicy Białołęka stanowią najwcześniejszy, a zarazem 
jedyny ocalały w Warszawie zespół przemysłowy związany 
z drożdżownictwem. Jednocześnie są świadectwem 
samodzielnego rozwoju gospodarczego i przemysłowego 
dzielnicy przed jej przyłączeniem do Warszawy. 
W opracowywanym planie miejscowym powinna być 
uwzględniona kompleksowa ochrona i rewitalizacja gorzelni.

Akcja zabytki poprzemysłowe
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Fabrykę założono w miejscu, do którego 
możliwy był dogodny dowóz produktów 
spożywczych z okolicznych folwarków i go-
spodarstw. Ważną rolę w funkcjonowaniu 
zakładu odgrywała woda z niewielkiej rzecz-
ki. Śladem po niej jest wyschnięty dziś Kanał 
Henrykowski. Woda potrzebna była zarów-
no jako surowiec na potrzeby produkcji, jak 
i do działania maszyn parowych napędza-
jących fabrykę. Duża powierzchnia działki 
folwarcznej sprzyjała wznoszeniu zabudowy 
o  ekstensywnym charakterze, dzięki czemu 

Zabudowania dzisiejszej fabryki Pol-
lena-Aroma przy ul. Klasyków 10 
w  Warszawie stanowią harmonij-
nie zaprojektowany zespół urba-

nistyczny z początku XX w. Nigdzie indziej 
w  Warszawie nie zachował się podobny za-
kład przemysłowy – konkurencyjna droż-
dżownia przy ul. Przyokopowej w dzielnicy 
Wola uległa zniszczeniu podczas Powstania 
Warszawskiego. Sama nazwa obszaru dziel-
nicy Białołęka, w którym położona jest fa-
bryka – Henryków, wywodzi się od imienia 
pierwszego właściciela gorzelni drożdżowej, 
żydowskiego przedsiębiorcy Henryka Bie-
nenthala. Również przekształcenie okolicz-
nych pól uprawnych w teren o charakterze 
miejskim rozpoczęło się dzięki jej gospodar-
czemu wpływowi.

Gorzelnia drożdżowa przy dawnej szo-
sie Modlińskiej stanowiła jedną z kilku in-
westycji przemysłowych z przełomu XIX 
i XX w. na terenach folwarcznych Białołę-
ki, położonych na wschód od Wisły, wiele 
kilometrów na północ od ówczesnych ro-
gatek prawobrzeżnej Warszawy. Dynamicz-
ny rozwój Białołęki, jeszcze zanim stała się 
warszawską dzielnicą, zapoczątkowali lo-
kalni przedsiębiorcy. Symboliczny jego po-
czątek wyznacza założenie w 1826 r. wy-
twórni octu Ludwika Hirschmanna, któ-
ra przetrwała do dzisiaj jako fabryka Polfa. 
Białołęka była ponadto rozwiniętym obsza-
rem rolniczym, z licznymi gospodarstwa-
mi wielkoobszarowymi, produkującymi na 
potrzeby Warszawy. Dzięki rozwojowi wę-
zła kolejowego na warszawskiej Pradze, pod 
koniec XIX w. zarysowała się szansa ogól-
nokrajowego zbytu wytwarzanych w Biało-
łęce produktów. W 1896 r. grupa posiada-
czy ziemskich i przedsiębiorców przystąpi-
ła do przygotowywania projektu linii kolei 
wąskotorowej, łączącej miasteczko Jabłon-
na z Warszawą, przebiegającej przez Biało-
łękę. Połączenie służące przewozowi pra-
cowników i towarów ukończono w 1900 r. 
W 1902 r. do 6-hektarowej działki ówcze-
snego folwarku Dąbrówka Szlachecka do-
prowadzono bocznicę kolejki i rozpoczęto 
budowę gorzelni drożdżowej.  

1 | Plan sytuacyjny 
gorzelni drożdżowej 
w Henrykowie
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do dzisiaj przetrwały w strukturze fabryki 
rozległe przestrzenie i długie powiązania wi-
dokowe, świadczące o dawnym otwartym, 
rolniczym charakterze terenów Białołęki. 
Stanowią one wyraźny kontrast w stosunku 
do dzisiejszej intensywnej zabudowy jedno-
rodzinnej na wschód i południe od zakładu.

Na działce fabrycznej, obecnie zmniej-
szonej do około 3 ha, przetrwała większość 
budynków dawnej drożdżowni, w tym 
wszystkie związane z produkcją. Nowe bu-
dynki wzniesiono w miejscu wcześniejszej 
zabudowy folwarcznej. Przy południowej 
granicy działki umieszczono budynek głów-
ny, którego elewacja o długości niemal 50 
m utworzyła południową pierzeję prosto-
kątnego placu fabrycznego. Na wschód i na 
zachód od budynku głównego, prostopadle 
do niego, wzniesiono dwa kolejne budyn-
ki – spichrz i magazyn gotowego spirytusu. 
Dzięki takiemu rozmieszczeniu wokół placu 

fabrycznego odbywały się wszystkie etapy 
ciągu technologicznego przetwarzania zboża 
na drożdże i spirytus za pomocą tzw. meto-
dy wiedeńskiej. Plac fabryczny połączony był 
ciągiem komunikacyjnym z drogą dojazdo-
wą, dzisiejszą ul. Klasyków.

W odróżnieniu od uporządkowane-
go układu budynków ciągu produkcyjnego, 
domy dla pracowników lokalizowano z dużą 
swobodą wzdłuż całej długości północnej, 
wschodniej i południowej granicy działki. 
Dom przy ul. Klasyków, przy wjeździe do 
fabryki, zachowany do dziś, pełnił zapew-
ne funkcję domu portiera. W głębi działki, 
w pewnej odległości zarówno od budynków 
produkcyjnych, jak i od głównego ciągu ko-
munikacyjnego, zlokalizowano wielorodzin-
ny budynek mieszkalny o wysokim standar-
dzie, zapewne będący jednocześnie miejscem 
zakwaterowania i pracy kadry kierowniczej 
drożdżowni. Wszystkie trzy niewielkie bu-
dynki pomocnicze rozmieszczone wokół bu-
dynków produkcyjnych przetrwały, ale zo-
stały znacząco przebudowane.  

Zabudowania fabryczne wzniesiono 
z nieotynkowanej, mocno wypalonej, wyso-
kiej jakości cegły. Ich elewacje wyróżnia pro-
stota osiągnięta poprzez typizację wymiarów 
otworów okiennych oraz podział na jedno-
rodne płaszczyzny. Ceglany detal architekto-
niczny w postaci schodkowo załamanego co-
kołu, wysuniętych z elewacji łuków nadpro-
żowych nad oknami, prostych gzymsów, li-
zen na narożnikach i załamaniach elewacji 
podkreśla surowość architektury. Dachy za-
budowań fabryki, wszystkie o konstrukcji 
drewnianej przekrytej papą na deskowaniu, 
mają niewielkie spadki, budynkom nadano 
horyzontalny charakter poprzez wysunięcie 
okapów o około pół metra przed płaszczyznę 
elewacji. Końcówki belek dachowych ozdob-
nie wyprofilowano. Jednakowe opracowa-
nie detali we wszystkich obiektach  podkre-
śla ich przynależność do spójnego zespołu 
przestrzennego. Każdy ze skomponowanych 
z nich budynków jest jednak odmienny prze-
strzennie, dzięki swobodzie, z jaką detale sto-
sowano i łączono. Projektanci nadali budyn-
kom charakter indywidualnych, kompozy-
cyjnie zamkniętych, zróżnicowanych brył. 
Zastosowali w tym celu rytmizację elemen-
tów, symetrię elewacji oraz ich fragmentów, 
a także  załamania elewacji i uskoki w wyso-
kości dachów.   

2 | Schemat układu 
urbanistycznego zespołu 
gorzelni, z oznaczeniem 
zachowanych  w całości 
lub częściowo  budynków 
i struktur przestrzennych
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Budynek główny drożdżowni ze względu 
na swą monumentalną skalę stanowi domi-
nantę nie tylko fabryki, ale także całego obsza-
ru Henrykowa. W dłuższych, południowych 
i północnych elewacjach budynku podkreślo-
no część środkową, stosując w piątej kondy-
gnacji (która przed nadbudową była górnym 
piętrem) zdwojone, wydłużone prostokątne 
okna, przedzielone wąskim słupkiem między-
okiennym. Stanowią one nawiązanie do bifo-
riów, spotykanych w architekturze romańskiej 
i gotyckiej. Pomiędzy kondygnacjami umiesz-
czono zróżnicowane pod względem detalu 
gzymsy. Przy południowej elewacji budynku 
zachowała się wtórna, ale starannie wykona-
na pod względem detalu budowlanego przy-
budówka, zapewne z okresu międzywojenne-
go. Ślusarkę okienną budynku zamontowano 
później, zachowały się natomiast pojedyncze 
ościeżnice pierwotnych drewnianych okien. 
Po drugiej wojnie światowej do prostopadło-
ściennej bryły gmachu, o pierwotnej wysoko-
ści pięciu kondygnacji, dodano szóstą − użyt-
kowe poddasze. Przebudowano również pier-
wotną kotłownię; przetrwały jedynie frag-
menty jej murów włączone do parterowej do-
budówki. Na południe od budynku główne-
go wzniesiono wolno stojącą windę, wyburza-
jąc ściany zewnętrzne na styku windy i budyn-
ku. Przy adaptacji stworzy to szansę dobudo-
wy nowych pomieszczeń bądź ciągów komu-
nikacji pionowej bez naruszania pierwotnej 
tkanki budowlanej.   

Magazyn spirytusowy wzniesiono pier-
wotnie na planie prostokąta jako budynek 
dwukondygnacyjny. Środkowa jego część 
jest wyższa i przekryta dachem prostopa-
dłym do dłuższego boku budynku, przez co 
powstała ściana szczytowa, podkreślająca oś 
dłuższych elewacji budynku. Jeszcze przed 
pierwszą wojną światową od północy doda-
no mniejszą dwukondygnacyjną dobudów-
kę. We wschodniej części magazynu, na pię-
trze, znajdowały się zapewne pomieszcze-
nia o charakterze biurowym. Większość po-
wierzchni budynku zajmowały zbiorniki na 
spirytus, o pojemności kilkudziesięciu tysię-
cy litrów każdy. Mimo przebudowy górnych 
części ścian i dachu po drugiej wojnie świa-
towej oraz wybicia nowych otworów okien-
nych podczas modernizacji po 2000 r., ma-
gazyn spirytusowy zachował dawny wygląd 
znacznych partii wschodniej i zachodniej 
elewacji. Od zachodu nadal widoczna jest 
intencja projektantów fabryki, aby zasadni-
czo różniące się wysokością i kubaturą maga-
zyn i budynek główny ujednolicić estetycz-
nie przez spójne zaprojektowanie detalu ar-
chitektonicznego. Magazyn jest najłatwiej-
szym budynkiem do adaptacji ze względu na 
dobry stan techniczny i pierwotny podział 
na niewielką liczbę dużych pomieszczeń, 
sprzyjający utworzeniu jasnych i otwartych 
wnętrz o współczesnym charakterze.   

Dom portiera przy ul. Klasyków, jako 
budynek najlepiej widoczny od ulicy, pełni 

3 | Elewacja zachodnia 
dawnego magazynu 
spirytusowego, 
z rozwarstwieniem 
chronologicznym
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funkcję znaku urbanistycznego całej fabryki. 
Nadano mu reprezentacyjny charakter, stosu-
jąc w ścianie szczytowej jedyne w całej fabry-
ce zwieńczenia podziałów na elewacji łuka-
mi półokrągłymi. Bryłę urozmaica niska do-
budówka sprzed pierwszej wojny światowej, 
którą od ulicy załamano pod kątem do pier-
wotnych ścian budynku. Poza przekształco-
ną elewacją zachodnią, dom przetrwał w sta-
nie niezmienionym. Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania Warszawy 
przewiduje poszerzenie ul.  Klasyków. Pro-
jekt nowego przebiegu jezdni i chodników 
wokół portierni wymagać będzie zatem sta-
rannego rozwiązania, aby sprostać wymo-
gom komunikacyjnym, nie naruszając zabyt-
kowego budynku. 

Dawny dom mieszkalny kadry kierow-
niczej wyróżnia się wśród zachowanych 

budynków fabryki jakością architektury ele-
wacji oraz wnętrz. Mieszkańcy dyspono-
wali przestronnymi pomieszczeniami o  po-
wierzchniach i wysokości znacząco więk-
szych niż spotykane w dzisiejszym budow-
nictwie mieszkaniowym. Każde z miesz-
kań na parterze miało osobne wejście z ze-
wnątrz, dwóm z trzech wejść nadano charak-
ter dobrze doświetlonych werand. Piętrowy 
budynek, skomponowany z dwóch prosto-
padłych części o planach prostokątów, uzy-
skał w ten sposób rozbudowaną, urozmaico-
ną bryłę. Nad najważniejszą, frontową we-
randą wybudowano ogród zimowy w kon-
strukcji drewnianej. Wschodnią elewację bu-
dynku urozmaica balkon wykonany z prefa-
brykowanych elementów żeliwnych, o bar-
dzo bogatych zdobieniach geometrycznych 
i roślinnych. 

Elewacje domu mieszkalnego przetrwały 
do dziś w stanie niezmienionym, natomiast 
wnętrza, poza pojedynczymi pomieszczenia-
mi, poddawane były kilkakrotnie przebudo-
wom. Częściowo zachowało się ich wykoń-
czenie − balustrady schodów z ozdobnymi 
żeliwnymi słupkami, kilka par drewnianych 
dwuskrzydłowych drzwi z bogato profilowa-
nymi płycinami, przepierzenie na piętrze z fi-
ligranowych listew drewnianych. Największą 
wartość artystyczną ma wnętrze pomieszcze-
nia ogrodu zimowego, zaprojektowane jako 
przestrzeń spokoju i wypoczynku. Poprzez 
jego przeszklone na całej długości ściany ze-
wnętrzne możliwe jest objęcie wzrokiem za-
drzewionego skweru przed budynkiem. Re-
prezentacyjny charakter ogrodu zimowe-
go podkreśla zastosowanie barwnego szkła 
w górnej części pasa okiennego oraz wykoń-
czenie dolnych partii ścian i sufitu ozdobny-
mi płycinami drewnianymi. Dawny budynek 
kadry kierowniczej jest obecnie w złym sta-
nie technicznym i wymaga pilnych działań 
konserwatorskich.

Obszar zwany dziś Henrykowem za-
wdzięcza fabryce nie tylko nazwę, ale tak-
że zapoczątkowanie rozwoju urbanistyczne-
go i  demograficznego oraz układ ulic, któ-
re w  naturalny sposób wytyczono w nawią-
zaniu do granic działki fabrycznej. Ponad-
to wartość dawnej gorzelni drożdżowej jako 
zabytku zwiększa fakt, że jest obiektem uni-
katowym, jedynym w obrębie 100 km od 
Warszawy zakładem przemysłowym tego 
typu wybudowanym przed pierwszą wojną 

4 | Przekrój dawnego 
budynku mieszkalnego 
kadry kierowniczej (A) oraz 
detal ogrodu zimowego 
nad głównym wejściem 
do dawnego budynku 
mieszkalnego (B)
1  − dwuskrzydłowe, 
przeszklone drzwi z naświetlem, 
2 − pas cokołowy wykończony 
drewnianą boazerią, 3 − pas 
przeszklenia, 4 − słupki 
wysunięte do wnętrza ogrodu 
zimowego, wykończone 
boazerią, 5 − głęboko 
profilowane płyciny drewniane, 
6 − sufit z płycin drewnianych 
na ruszcie z listew

a)

b)
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światową, o znaczącej wartości historycznej 
i artystycznej. Budynki fabryki dzięki wyso-
kiej jakości typowych detali tworzą harmo-
nijny zespół, w którym wyróżnia się daw-
ny dom mieszkalny kadry kierowniczej, ze 
szczególnie wartościowym wyposażeniem 
wnętrz. Zarówno układ przestrzenny fabry-
ki, jak i cztery najlepiej zachowane jej budyn-
ki zasługują na ochronę prawną w postaci 
wpisu do rejestru zabytków. Objęcie ochro-
ną powinno być dokonane niezwłocznie, ze 
względu zarówno na presję inwestycyjną, jak 
i na stan budynków.

Masowy i nieskoordynowany rozwój za-
budowy jednorodzinnej w dzielnicy Bia-
łołęka zatarł struktury przestrzenne świad-
czące o  jej historii. Ważną rolę w ochronie 
tożsamości historycznej tego miejsca ode-
grać może opracowywany obecnie miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Henrykowa. Powinien on, oprócz 
ochrony budynków oraz układu przestrzen-
nego fabryki,  zawierać ustalenia, ułatwiające 
ich adaptację do nowych funkcji oraz rewita-
lizację zarówno samych budynków, jak i ca-

łej działki fabrycznej. Działka dawnej gorzel-
ni drożdżowej jest bowiem na tyle rozległa, 
że istnieje możliwość wzniesienia na niej no-
woczesnych obiektów o znacznej powierzch-
ni wpisanych w lokalny kontekst przestrzen-
ny, bez jakiegokolwiek naruszenia historycz-
nego układu przestrzennego i tkanki zabyt-
kowych budynków. Ochronę budynków i te-
renu oraz ich adaptację do nowych funkcji 
można znacząco ułatwić poprzez włączenie 

dzielnicy Białołęka i obszaru fabryki do Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji miasta sto-
łecznego Warszawy, co m.in. stworzyłoby 
dostęp do środków z funduszy unijnych. 

Otwarcie terenu fabrycznego dla miesz-
kańców po likwidacji fabryki umożliwiło-
by powstanie lokalnego centrum życia kultu-
ralnego i społecznego, czemu sprzyja położe-
nie w pobliżu ważnej arterii komunikacyjnej 
− ul. Modlińskiej. Proces rewitalizacji, dzię-
ki uporządkowaniu Parku Henrykowskie-
go położonego między fabryką a ul. Modliń-
ską, został już rozpoczęty. Rewitalizacja fa-
bryki, przy współpracy urzędu miasta i służb 
konserwatorskich, stanowiłaby jego natural-
ną kontynuację. Powstałaby w ten sposób naj-
bardziej spektakularna w całej dzielnicy nowa 
przestrzeń publiczna, stanowiąca jednocze-
śnie znak wartościowych, a obecnie w  dużej 
mierze zapomnianych gospodarczych trady-
cji Białołęki.

Marek Mroziewicz

5 | Balkon 
dawnego budynku 
mieszkalnego, wykonany 
z prefabrykowanych 
elementów żeliwnych 

6 | Widok zespołu 
fabrycznego od zachodu, 
na pierwszym planie dawny 
magazyn spirytusowy, w tle 
zachodnia elewacja budynku 
głównego

(rys. i fot.  Marek Mroziewicz)

6
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Z warsztatu historyka sztuki

Odnaleziony  
obraz Chełmońskiego
..........................................................................................................................

Sławny obraz „Postój Kozaków 
liniowych” namalowany został 
przez Józefa Chełmońskie-
go w Paryżu w końcu 1880 r. 

Malarz mieszkał i tworzył w tym, bez 
wątpienia, ówczesnym centrum sztu-
ki światowej od listopada 1875 do 
połowy 1887 r., czyli prawie dwana-
ście lat. A stanowiły one dużo ponad 
jedną czwartą okresu całej artystycz-
nej działalności Chełmońskiego. Po 
utarczkach z krytyką i bezowocnych 
próbach „życia ze sztuki” w War-
szawie, w Paryżu osiągnął spektaku-
larny sukces i to zarówno artystycz-
ny, jak i finansowy. Interesowali się 
Chełmońskim paryscy marszandzi, 
a wśród nich ówcześnie najpotężniej-
szy, Adolf Goupil (1806-1893).

Zdarzyło się bowiem tak, że egzo-
tyczne kresowe tematy trafiły ideal-
nie w gusta kolekcjonerów amerykań-
skich, których wyprawy po „sztukę” 
do Paryża miały dla paryskich mar-
szandów niebagatelny udział w utrzy-
mywaniu ich działalności.

Zapotrzebowanie na dzieła Cheł-
mońskiego miało się utrzymać przez 
pięć lat (1876-1881). I tak tu, w Pary-
żu rozpoczął się w życiu artysty krót-
ki i jedyny okres finansowego powo-
dzenia i towarzyskiego brylowania. 
Nastał czas z dawna przez Chełmoń-
skiego wyczekiwany, ale chyba nie 
do końca zgodny z jego naturą – bar-
dziej „człowieka wsi” niż „bywalca sa-
lonów”. Ten okres prosperity skoń-
czył się 15 lipca 1881 r., wraz z dra-
stycznym podniesieniem cła na obra-
zy wwożone do Stanów Zjednoczo-
nych. Goupil przestał kupować obra-
zy Chełmońskiego, a ich ceny zaczęły 
na łeb, na szyję spadać. Mimo to chęt-
nych do ich nabycia prawie nie było. 

Dla artysty nastał czas szamotania się 
i niedostatku. 

Obraz „Postój Kozaków linio-
wych” pochodzi z czasu paryskiej pro-
sperity. Należy do tych płócien Cheł-
mońskiego, których zdynamizowana 
kompozycja, z wciągającą głębią, opie-
ra się na przekątnej, biegnącej od le-
wego górnego narożnika ku prawemu 
dolnemu, wyznaczoną przez zaśnieżo-
ną wiejską drogę, naznaczoną koleina-
mi oraz kopytami i odchodami koni. 
Konie stoją wzdłuż traktu i wyraźnie 
swym ustawieniem wzmacniają kom-
pozycyjną przekątną.

Wokół śnieżna zima. Przed za-
budowaniami drewnianej, wiejskiej 
karczmy urządził sobie postój oddział 
Kozaków liniowych. Centralny mo-
tyw obrazu − to grupa około trzydzie-
stu kozackich koni, stojących rzędem 
wzdłuż gościńca, biegnącego do wsi, 
widocznej w tle, zasypanej śniegiem 
niemal po strzechy. Nad wsią góru-
je bryła kościółka. Dominująca maść 
kozackich wierzchowców − to konie 
gniade i ciemnogniade oraz jeden, ja-
śniejący pośród nich, siwek. „Postój 
Kozaków liniowych” − to ten obraz 
Chełmońskiego, na którym końskich 
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konterfektów znalazło się najwięcej. 
Pośród koni kręcą się pojedynczy Ko-
zacy, ale większość wypoczywa, sie-
dząc przed karczmą oraz, czego moż-
na się już tylko domyślać, zasiadając 
w jej nagrzanym wnętrzu. Wyobraże-
nie o żarze panującym w karczemnej 
izbie daje czarny dym idący z okopco-
nego komina oraz jaśniejszy jego ob-
łok unoszący się otwartymi drzwia-
mi karczmy. Dwóch Kozaków wkra-

cza właśnie do jej środka. Przed wej-
ściem, na ganku, trzy dorodne, krzep-
kie wiejskie dziewoje patrzą z zacieka-
wieniem na przybyłych „gości”. Ubra-
ne w ostro czerwone, długie spódnice, 
stoją dumnie podparte, niczym karia-
tydy. Spódnice mienią się kontrasto-
wymi pionowymi paseczkami. U tej 
po lewej − zielonymi, u tej po prawej 

− błękitnymi. A u trzeciej, tej z tyłu, 
paski są jasnofioletowe i poziome. 
Dwie pierwsze mają równie czerwone 
serdaczki, silnie kontrastujące z bielą 
bluzek – podwinięte rękawy dają do-
datkowe wyobrażenie o gorącym po-
wietrzu buchającym z wnętrza karcz-
my. Ta trzecia ma na sobie króciut-
ki kubraczek w odcieniu błękitu pru-
skiego. Na ich głowach dumnie królu-
ją żółta i czerwone chusty. Fantazyjnie 

zawiązane. Ten tercet tworzy tak eks-
presyjny akcent kolorystyczny, że tam 
właśnie kieruje się nasz wzrok, roz-
poczynając ogląd tego rewelacyjne-
go płótna. Śnieg pokrył bielą rosnący 
obok karczmy sad, a ciemne, poskrę-
cane linie gałęzi i konarów układają 
się w graficzny element tła. Zimowy 
krajobraz zastygł w atmosferze wylu-
zowania i odpoczynku. A muzyka pły-
nąca z harmoszki, na której gra jeden 
z Kozaków, nastrój ten potęguje. 

Na długiej ławie pod płotem sie-
dzi malownicza grupka. Wśród 
niej wieśniacy okutani kożuchami, 

brodaty Żyd w ciemnym chałacie 
i  drzemiący na leżąco Kozak. Malar-
ska charakterystyka ich twarzy za-
piera dech z podziwu. Na płocie su-
szą się prześcieradła i dwa duże glinia-
ne garnki. Dwie ogromne ścierki, ni-
czym sztandary, schną na drzewie, na 
lewo od ganku. 

Obraz namalowany jest subtel-
nie, cienkimi warstwami farby, miej-
scami niemal laserunkowo. Nieza-
mierzonym efektem takiego malo-
wania jest ujawniająca się na odesko-
wanej ścianie obejścia sylwetka wie-
śniaczki w czerwonym stroju. Uzna-
nie budzi precyzja niemal miniatu-
rzysty, w zróżnicowanym, ale deli-
katnym „opisie” fizys dziewoj i sie-
dzących u ich stóp Kozaków. Świa-
dectwo malarskiej swobody pędz-
la Chełmońskiego daje ogląd ścian 
zabudowań karczmy, a szczególnie 
okien, okiennic i okienek. Jednocze-
śnie podziwiamy wierność i pieczo-
łowitość malarza dla detali − czy to 
końskich rzędów (specyficzne kozac-
kie siodła, płócienne sakwy, nabijane 
wypolerowanymi ćwiekami skórzane 
paski podogonia), czy to mundurów, 
czy uzbrojenia. Zwraca uwagę postać 
odwróconego tyłem Kozaka w peł-
nym rynsztunku bojowym, z uchwy-
conym trafnie sposobem noszenia 
szaszki (noszono je prawie pionowo, 
ostrzem do tyłu, a więc odwrotnie 
niż w szablach).

Czoło pochylić należy przed re-
welacyjną charakterystyką małych, 
lecz silnych kozackich koników. To, 
co jednak frapuje chyba najbardziej, 
to śnieg – ten bielutki i skrzący się na 
dachach, błękitnawy w oddali i ten 
na pierwszym planie, napierający na 
ramę obrazu, zmaltretowany koleina-
mi, końskim moczem, podtopiony 
ludzkim i zwierzęcym ciepłem. Od-
czucie mrozu dają gęste obłoki, wydo-
bywające się z końskich pysków – ten 
osnuty wokół nozdrzy gniadosza na 
skraju z prawej jest tak gęsty, że prze-
słania postać siedzącego na schodach 
Kozaka. 

Chełmoński namalował obraz 
z  charakterystyczną dla paryskiego  
okresu jego twórczości zamaszysto-
ścią pociągnięć i dotknięć pędzla, 

1 | Józef Chełmoński, „Postój Kozaków 
liniowych”, olej na płótnie, wym. 73 x 169 
cm,  sygnowany u dołu po lewej: „JOSEPH 
CHELMONSKI / à paris 1880”

.............................................................................
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operującego zróżnicowaną plamą 
barwną, co w efekcie potęguje malar-
skie walory płótna.  Mistrzostwo ar-
tysty rysunku i obserwacji powoduje, 
że jego malowanie, oparte na rysun-
kowym kośćcu i precyzji postrzega-
nia, jest tak fascynująco wierne natu-
rze i jej przebogatym kształtom. 

Tonacja obrazu zdominowana 
została przez odcienie bieli i szaro-
ści (śnieg, niebo), z kontrastującymi 
na ich tle dużymi plamami brązów 
(głównie konie), ożywionych silnymi 
akcentami czerwieni (stroje wiejskich 
panien) i ciemnych błękitów (mun-
dury Kozaków). Dzięki wiedzy Mar-
ka Wasilenko ze Związku Kozaków 
w  Polsce udało się ustalić, że mun-
dury w takim kolorze, z czerwonymi 
lampasami i takimiż pagonami nosili 
Kozacy dońscy. Na nogach mieli czar-
ne, juchtowe, wysokie buty, a na gło-
wach, w  naszym przypadku, płaskie, 
w  kolorze munduru, miękkie czap-
ki z  czerwonym otokiem, noszone 
fantazyjnie na bakier. Zapewne Ko-
zacy z naszego obrazu biorą udział 
w  uśmierzeniu powstania stycznio-
wego. Można by więc domniemy-
wać, że obrazem rządzi kozacka sot-
nia. Otóż nie, rządzą nim owe trzy 
dziewoje, stojące u wejścia karczmy. 
Górują one nad Kozakami nie tylko 
barwnością, ale i posturą oraz kom-
pozycyjnym wypunktowaniem.

Obraz „Postój Kozaków li-
niowych” jest pierwszym płót-
nem w  twórczości Chełmońskie-
go, gdzie ważnym motywem są od-
działy Kozaków dońskich. W roku 
następnym maluje „Kozaków 
przed karczmą” (własność prywat-
na). To również zima i także po-
stój, tyle, że grupa Kozaków znacz-
nie skromniejsza. W tym samym 
roku powstają „Kozacy w marszu” 
(w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Warszawie); płótno to posyła 
artysta na Salon Paryski w 1881 r. 
W roku 1882 maluje Chełmoński 
obraz zatytułowany „Przed karcz-
mą – pejzaż jesienny” (w zbiorach 
Muzeum Okręgowego w Bydgosz-
czy). W tymże roku powstaje jesz-
cze nieduże płótno ukazujące „Ko-
zacki patrol” (własność prywatna) 

oraz bardzo mały obrazek „Kozak”. 
Na rok 1882 datuję również niedo-
kończony obraz „Pochód Kozaków” 
(obydwa w zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Krakowie). Nie ulega żad-
nej wątpliwości, że najdoskonalszą 
i najbardziej rozbudowaną realizacją 
kozackiej serii jest „Postój Kozaków 
liniowych”.

Obraz prosto z paryskiej pracow-
ni artysty trafił do renomowanego sa-
lonu Adolfa Goupila, gdzie był już 
oczekiwany. Na podstawie zacho-
wanych ksiąg handlowych tegoż sa-
lonu można stwierdzić, że 16 grud-
nia 1880 r. obraz Chełmońskiego pt. 
„Troupes Polonaises à la porte d’un 
Cabaret” („Oddziały polskie u drzwi 
karczmy” − tłum. TM) został zaku-
piony przez salon za 5 tys. franków, 
a 26 stycznia 1881 r. został sprzeda-
ny panu J. (lub T.) Lefèvre za 10 tys. 
franków. Zarówno kwota zapłacona 
Chełmońskiemu przez firmę Goupi-
la, jak i uzyskana za obraz Chełmoń-
skiego, to sumy znaczące zarówno 

w sferze ówczesnego życia codzienne-
go, jak i rynku sztuki, a spośród około 
trzydziestu obrazów*, jakie przeszły 
przez salon Goupila i sukcesorów, 
obie ceny uzyskane za „Postój Koza-
ków liniowych” należały do tych naj-
wyższych.

Już jako własność pana Lefèvre, 
płótno, wraz z obrazem „Devant 
le cabaret. – paysage d’automne” 
(„Przed karczmą – pejzaż jesienny” 
– TM), zostało wystawione na naj-
ważniejszej ówcześnie światowej wy-
stawie dorocznej – na Salonie Pary-
skim w 1882 r. Za obrazy te otrzymał 
Chełmoński zaszczytne wyróżnienie 
„Mention honorable”; była to jedyna 
nagroda, jaką artysta uzyskał w  trak-
cie corocznych prezentacji swych 
dzieł na Salonach w latach 1876- 
-1886. Paryski korespondent war-
szawskich „Kłosów”, piszący o  obra-
zach Chełmońskiego zaprezentowa-
nych na Salonie w  1882  r., poczynił 
taką uwagę: „Winszujemy mu tego po-
wodzenia, które siłą talentu sobie wy-

robił; żałujemy tylko, że przedmiota-
mi jego obrazów nie są sceny z życia 
narodowego, coś, co by polską ziemię, 
jej poetyczne krajobrazy i  jej stroje 
malownicze przypominało” (nr 883, 
z 1 czerwca, s. 351). Wyjaśnijmy, 
że płótna Chełmońskiego − to nie-
odmiennie obrazy z życia jego uko-
chanego kraju rodzinnego, a odwa-
gą artysty, patrzącego z niemal dwu-
dziestoletnim dystansem na wy-
darzenia powstania styczniowego, 
było pokazanie codzienności tych 
dwóch dramatycznych lat. 

O ówczesnym właścicielu obra-
zu, panu J. (lub raczej T.) Lefèvre, 
niestety, niewiele wiadomo. Oso-
ba opracowująca księgi handlowe 
firmy Goupila i sukcesorów wią-
że go z właścicielem londyńskiego 
domu wydawniczego „Lefèvre & 
Son”. Pojawienie się płótna na Salo-
nie Paryskim w 1882 r. − to ostat-
ni ślad po tym wybitnym dziele. 
Dalsze jego dzieje giną w pomro-
ce historii. Były obawy, że zosta-
ło bezpowrotnie utracone. A jed-
nak, na początku 2011 r., po pra-
wie stu trzydziestu latach płótno 
wypłynęło na aukcji, która odbyła 2 | Fragment obrazu
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się 19  marca w Kunstauktionshaus 
Schlosser w  Bambergu (zob. „Spo-
tkania z Zabytkami”, nr 9-10, 2011, 
s.  3). Obraz określono w katalo-
gu aukcji (poz. 434) jako „przypi-
sywany” Józefowi Chełmońskiemu 
i opisano tytułem „Polnische Solda-
ten vor einem Bauernhof ”, co tłu-
maczyłoby się jako „Polskie wojsko 
przed chłopskim obejściem”. Doda-
no, że jest sygnowany oraz datowany 
„Paris 1880”. Obraz oprawiony był 
w okropną, wąską, rozklejającą się 
ramę, grubo pokrytą czymś, co wy-
glądało, jak złotol. Zestarzały wer-
niks powodował, że powierzchnia 
płótna prezentowała się mało efek-
townie – zmatowiała i zażółcona. 
Widoczne były niewielkie wykru-
szenia warstwy malarskiej i wyraź-
ne załamania, wynikające z nieodpo-
wiedniego przechowywania zdjęte-
go z podramka i zrolowanego płót-
na. Niezwykle pozytywny był jednak 
fakt, że nigdy nie było ono podda-
wane ingerencji konserwatorów czy 
pseudokonserwatorów. Warstwa ma-
larska była w pełni autorska.

Pojawienie się obrazu na au-
kcji wywołało ogromne poruszenie 

w polskim i polonijnym światku sztu-
ki, a wynikało ono nie tylko z faktu, 
iż mamy do czynienia z niemal cudem 
odnalezionym dziełem Chełmoń-
skiego, ale wiązało się także z absur-
dalnie niską ceną wywoławczą, okre-
śloną przez dom aukcyjny Schlossera 
na 3 tys. euro. Po prostu obraz został 
przyniesiony do Kunstauktionshaus 
Schlosser w Bambergu przez właści-
ciela nowo nabytego domu, który od-
krył płótno wśród rzeczy pozostawio-
nych na strychu przez poprzednich 
mieszkańców i nie zdawał sobie spra-
wy z jego wartości. 

Licytacja obfitowała w emocje 
i  dramaturgiczne zawieszenia. Udział 
brało siedem osób na sali oraz dwu-
dziestu ośmiu kolekcjonerów i mar-
szandów, licytujących przez telefony, 
od Nowego Jorku po Warszawę, a na-
wet Zakopane. Po ekscytującym fini-
szu Chełmoński został wylicytowany 
z sali przez warszawskiego kolekcjonera 
za sumę 235 tys. euro, co wraz z prowi-
zją i opłatami uczyniło niemal 300 tys. 
euro. Suma jest rekordowa, ale i dzie-
ło wyjątkowe. Gromkie i spontaniczne 
oklaski, jakimi zgromadzona na aukcji, 
zadziwiona niemiecka publiczność na-
grodziła zwycięzcę, uwydatniały rangę 
wydarzenia, a także polskiej sztuki oraz 
determinację jej kolekcjonerów.

Warto jeszcze dodać, że w zbio-
rach Biblioteki Polskiej w Paryżu, 

w  zestawie dwudziestu ośmiu fo-
tografii obrazów Chełmońskiego, 
znajdujących się w „Tece ofiarowa-
nej przez Karola Smólskiego Towa-
rzystwu Historyczno-Literackiemu 
w  Paryżu”, a  pochodzących ze zbio-
rów rzeźbiarza Cypriana Godebskie-
go, odnalazłem również fotografie 
obrazu „Postój Kozaków liniowych”. 
Są to znakomitej jakości i ostrości 
fotografie współczesne Chełmoń-
skiemu. 

Tadeusz Matuszczak

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

 
*Wbrew powszechnie przyjmowanym do-
tychczas przekonaniom badaczy o ogromnej  
liczbie obrazów, które Adolf Goupil zaku-
pił od Chełmońskiego, udało mi się ustalić, 
że w okresie od 9 września 1876 do 7 czerw-
ca 1881 r. tych obrazów było dokładnie dwa-
dzieścia cztery. W sumie w latach 1876-1899 
przewinęło się przez firmę Goupila i po-
tem jego sukcesorów dwadzieścia pięć lub 
dwadzieścia sześć obrazów Chełmońskiego. 
Oczywiście artysta sprzedawał obrazy rów-
nież przez innych marszandów, szczególnie 
po 15 lipca 1881 r. Według moich uzasadnio-
nych przypuszczeń mogło ich być drugie tyle. 
Gotowy jestem twierdzić, że w swym pary-
skim okresie, czyli przez jedenaście i pół roku, 
Chełmoński namalował około osiemdziesię-
ciu obrazów, a nie setki, jak do tej pory zakła-
dano. 

3 |  „Postój Kozaków liniowych” na dawnej 
fotografii ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, 
wym. 18 x 42,4 cm

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

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2011    |   33



Wybrałem się latem tego 
roku na Litwę połu-
dniową, żeby zobaczyć, 
w jakim stanie są tam-

tejsze dwory (na temat dworów na Li-
twie północnej zob. „Spotkania z Za-
bytkami”, nr 6 i 7, 2006). Niestety, stan 
ten jest tragiczny. Na 25 odwiedzonych 
miejscowości zastałem dwa dwory za-
mieszkane i jako tako utrzymane. Po-
zostałe są albo zrujnowane, albo zdewa-
stowane i puste, zabite deskami. W tej 
części Litwy nie spotkałem ani jedne-
go dworu, który byłby użytkowany tak, 
jak w XIX w., lub w którym byłoby 
muzeum, mimo że o dwóch tak głoszą 
przewodniki sprzed kilku lat. 

Litwa − to turystycznie piękna 
kraina, z cudownymi pagórkowaty-
mi krajobrazami, pełnymi jezior, rzek, 
a także życzliwych ludzi, z większo-
ścią których można się porozumieć 
po polsku. Siedziby ziemiańskie mają 
tu przepiękną lokalizację. Na ogół 
wszystkie leżą na szczycie pagórków, 
nad brzegiem jeziora lub rzeki, do 
których schodzą parki. 

Po włączeniu w 1940 r. Litwy do 
ZSRR właściciele ziemscy zostali po-
zbawieni swoich majątków, w  więk-
szości dworów i pałaców zrobiono 

biura kołchozów, niszcząc wnętrza 
i  rozkradając wyposażenie. W  nie-
których dworach były wiejskie szko-
ły, a  w  nielicznych − mieszkania 
przypadkowych lokatorów. Po zmia-
nie  ustroju i odzyskaniu przez Li-
twę w  1990  r. niepodległości nastą-
piła likwidacja kołchozów. Dwory za-
mknięto i  pozostawiono puste. I tak 
jest do dziś. Nieliczne zwrócono wła-
ścicielom, pod warunkiem posiadania 
litewskiego obywatelstwa (np. Gacza-
ny – lit. Gacionys, Billewicze − Biliu-
nai, Wysoki Dwór − Aukstadvaris). 

Moja trasa prowadziła od przejścia 
granicznego w Ogrodnikach w  kie-
runku na Soleczniki (lit. Salcininkai), 

ale kilkukilometrowe odbicie na pół-
noc prowadzi do dworu w miejscowo-
ści Urdomin (lit. Rudamina). Dwór 
zdewastowany i pusty przeżył czasy 
kołchozowe i dziś stoi w resztce par-
ku, na wzniesieniu nad zarośniętymi 
stawami, niegdyś służącymi do ho-
dowli ryb. Blaszano-eternitowy dach 
jeszcze chroni dwór przed zamienie-
niem się w ruinę. 

Majątek od połowy XIX w. nale-
żał do Witkiewiczów. Tu w 1882  r. 
urodził się Jan Koszczyc-Witkiewicz, 
stryjeczny brat Stanisława Ignace-
go Witkiewicza. Architekt, który do 
projektów polskiego budownictwa 
wniósł wiele światłych idei wiążących 
modernizm z tradycjami budownic-
twa ludowego (góralskiego). Zapro-
jektował m.in. kilka willi w Nałęczo-
wie, kościół w Błędowie w stylu zako-
piańskim oraz gmach Szkoły Głównej 
Handlowej w  Warszawie. Był też au-
torem projektów budynków w stylu 
dworkowym.

Jadąc na południe w kierunku 
Druskiennik, trafiamy na duży dwór 
w miejscowości Lejpuny (Leipalin-
gis). Dwór klasycystyczny z przeło-
mu XVIII i XIX w. zbudowany został 

Po dworach Litwy 
południowej

................................................................................................................................................
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Akcja dwory

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

1 | Opuszczony dwór w Urdominie dożywa 
swoich dni

2 | Dwór w Lejpunach od strony ogrodu

3 |4 | Hornostaiszki − klasycystyczny dwór 
z portykiem w wielkim porządku (3) oraz  
stajnia, na drugim planie oficyna (4), pozostałe 
zabudowania gospodarcze są w ruinie

5 | Dwór w Jaszunach na dziewiętnastowiecznej 
rycinie

1

2
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dla Antoniego Kruszewskiego, we-
dług projektu Marcina Knackfusa. 
Dwór ma 4-kolumnowy portyk od 
frontu i 6-kolumnowy od tyłu, oby-
dwa w wielkim porządku. Połączony 
jest łącznikiem z pawilonem, również 
z portykiem od frontu i tyłu.

Po Kruszewskich w drugiej po-
łowie XIX w. właścicieli było wielu: 
O’Rourke (krewni biskupa gdańskie-
go), Kaszycowie, Kowalewscy, Baliń-
scy i ostatni do 1923 r. – Doria-Der-
nałowiczowie, kiedy majątek przeję-
ty przez władze Litwy został rozparce-
lowany. W dworze umieszczono szko-
łę, która była tu do 2005 r. Obecnie 
dwór stoi pusty, pokryty eternitem, 
w  sześciohektarowym zdewastowa-
nym parku.

Kierując się na wschód, na Solecz-
niki (Salcininkai), niedaleko grani-
cy z Białorusią, dojeżdżamy do dwo-
ru w miejscowości Hornostaiszki 
(Gornostaiskes). Z drogi widać muro-
waną bramę, a za nią w zdewastowa-
nym parku pusty dwór, zamieszkaną 

oficynę, a obok ciekawy spichlerz 
z datą „1836”. W tym samym roku 
zbudowana została brama. Dwadzie-
ścia lat starszy dwór wzniesiony zo-
stał dla Siekluckich, właścicieli mająt-
ku od XVIII w. do 1939 r. Ostatniego 
z dziedziców Hornostaiszek zamor-
dowało NKWD w Lidzie w  1940  r. 

Po drugiej wojnie światowej za cza-
sów Litewskiej Republiki Radzieckiej 
w dworze były biura kołchozu. 

Jednym z najcenniejszych zabyt-
ków architektury rezydencjonalnej 
pierwszej połowy XIX w. jest dwór 
w  Jaszunach ( Jasiunai), miastecz-
ku położonym na południe od Wil-
na nad rzeką Mereczanką. Do 1811 r. 
dobra te należały do Radziwiłłów, od 
których Jaszuny kupili Balińscy.

Michał Baliński w latach 1824- 
-1828 wystawił okazały dwór, z 35 
pomieszczeniami, na miejscu star-
szego. Zrobił to z inicjatywy i za pie-
niądze Jana Śniadeckiego, brata swe-
go teścia Jędrzeja Śniadeckiego – pro-
fesora matematyki i astronomii Uni-
wersytetu Wileńskiego, jednej z naj-
światlejszych postaci polskiej kultury. 
Jan Śniadecki był aktywnym uczest-
nikiem Komisji Edukacji Narodowej, 
reformatorem uniwersytetów, rekto-
rem Uniwersytetu Wileńskiego w la-
tach 1807-1815. Michał Baliński – 
historyk, profesor Uniwersytetu Wi-
leńskiego, współautor pierwszej pol-
skiej encyklopedii historyczno-kra-
joznawczej, poprosił o  zaprojektowa-
nie swojej siedziby kolegę z uniwersy-
tetu, późniejszego profesora architek-
tury Karola Podczaszyńskiego (któ-
rego ojciec był nadwornym architek-
tem Radziwiłłów, a syn projektantem 
wielu dworów). Karol Podczaszyń-
ski opracował ciekawy projekt dwo-
ru w konwencji osadzonej w baroku, 
acz klasycystycznej. Reprezentacyjne 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

3

4

5

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2011    |   35



pomieszczenia znalazły się na drugiej 
kondygnacji, a w przyziemiu umieścił 
część pomieszczeń pomocniczych. 
Obszerny, dziewięcioosiowy dwór 
ozdobiony jest od frontu dwukon-
dygnacyjnym portykiem arkadowym 
w  przyziemiu, kolumnowym w  dru-
giej kondygnacji.

W Jaszunach bywało wielu zna-
mienitych gości, m.in. Juliusz Słowac-
ki, który przeżywał tu w wieku lat 16 
swą pierwszą miłość do szwagierki 
Michała Balińskiego − Ludwiki Śnia-
deckiej.

Ostatnią właścicielką Jaszun do 
1939 r. była Anna z Balińskich Soł-
tanowa wraz z mężem Aleksandrem. 
Dziś przedstawiają smutny obraz zanie-
dbania i bezradności władz zarówno li-
tewskich, jak i polskich wobec cennej 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

6 | Dwór w Jaszunach obecnie 

7 | Resztki bramy wjazdowej na teren parku 
dworskiego w Jaszunach

8 |  Dwór w Szumsku po kołchozowych 
przejściach czeka na ratunek

9 | Kościół i klasztor dominikanów 
oraz kapliczka rodziny Kamieńskich z 1857 r. 
w Szumsku

(zdjęcia: Maciej Rydel)
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6
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

spuścizny kulturowej obu narodów. 
Oprócz dworu niszczeją tu: oficyna, 
stajnia, wozownia, drewniany spichlerz 
z 1818 r. (właśnie zawala się jego dach), 
dworski cmentarz oraz brama.

Na wschód od Wilna nad granicą 
z Białorusią leży Szumsk (Sumskas). 
Miejscowość, która w XVII w. za Sa-
kowiczów nazywała się Słobódka, Mi-
chał Rafał Szumski, fundator klasz-
toru dominikanów, w końcu XVII w. 
przemianował na wieś Szumsk. Jó-
zef Szumski wystawił tu na początku 
XIX w. klasycystyczny dwór, którego 
projektanta wprawdzie nie znamy, ale 
musiał to być dobry architekt, gdyż 
dwór ma piękne proporcje i prezentu-
je się bardzo szlachetnie.

Dwór leży na wyniosłym wzgórzu 
w 14-hektarowym parku z początku 
XIX w. Od frontu ma wyniosły czte-
rokolumnowy portyk klasycystycz-
ny, a od tyłu − półkolisty ryzalit, czę-
sto spotykany w dworach z tego okre-
su. Po drugiej wojnie światowej so-
wiecka kultura kołchozowa zostawiła 
swoje piętno w postaci zmiany pokry-
cia dachowego z dachówki na eternit, 
oblania podjazdu asfaltem i dewasta-
cji parku. Bardzo ciekawa kamienna 
lodownia stojąca obok dworu zamie-
nia się właśnie w ruinę, podobnie jak 
zabudowania gospodarcze.

Na terenie obecnej Litwy 
w  1939 r. było około 800 dworów. 
Założyć można, że do chwili obec-
nej pozostało ponad 250 budynków 
dworskich, z tego w około dziesię-
ciu są muzea lub właścicielami dwo-
rów są osoby prywatne, które stara-
ją się zachować atmosferę dworu; 
w czterech przypadkach dwory wró-
ciły do potomków właścicieli przed-
wojennych. 

Maciej Rydel

Informacje historyczne zawarte w artykule 
pochodzą z: Grzegorz Rąkowski, Ilustrowa-
ny przewodnik po zabytkach kultury na Litwie, 
Burchard ed, Warszawa 1999; Tomasz Krzy-
wicki, Litwa – przewodnik, O. W. Rewasz, 
Pruszków 2005; Ingrida Semaškaitè, Lietuvos 
dvarai, t. 1-2, Algimantas, Vilnius 2009; Ro-
man Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych 
kresach Rzeczypospolitej, t. IV, Ossolineum, 
Wrocław 1993. 

1 | Willem Hondius, „Portret Adama 
Kazanowskiego”, 1646 r., papier, miedzioryt, 
wym. 25,8 x 16,9 cm

Na warszawskiej Pradze 
właśnie zakończyła się 
budowa Stadionu Naro-
dowego, jednego z najno-

wocześniejszych w Europie. Rozpo-
czął się nowy rozdział w historii ca-
łej dzielnicy. Praga jest porządkowa-
na, rewitalizowana, modernizowana, 
przygotowywana na przyjęcie tysięcy 
gości. W nowych przewodnikach po 
Warszawie zajmie niezawodnie nie-
poślednie miejsce, ale teraźniejszość 
domaga się często poznania przeszło-
ści, z którą porównania są pouczające, 
nieraz ciekawe, a nawet zaskakujące. 
Dla niejednego z nas ciekawa może 
wydać się odpowiedź na pytanie: jak 
opisana jest Praga w pierwszym prze-
wodniku po Warszawie? 

Był nim wydany w 1643 r. Gości-
niec abo krotkie opisanie Warszawy, 
napisany przez Adama Jarzębskie-
go, zakwalifikowany przez history-
ków jako wiarygodny dokument cza-
su, „cenny jako obraz i zwierciadło po-
myślności krajowej”, jak określa go je-
den z  nich. Mało tego – zgodna jest 
opinia, że takiego opisu Warszawa 
nie miała przedtem i aż do schyłku 
XVIII w. Gościniec można nazwać nie 
tylko pierwszym przewodnikiem po 
Warszawie, ale nawet pierwszą tego 
typu publikacją w Polsce. 

A co wiemy o czasach, w których 
Gościniec powstawał, a także co wiemy 
o samym przewodniku i jego autorze? 
Pierwsza połowa XVII w. była na ogół 
okresem pomyślnym dla naszego kraju. 
Rozległy był obszar Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów – Polski i Litwy, 
rozciągający się od Bałtyku na północy 
do Morza Czarnego na południu. Bez-
potomna śmierć ostatniego z Jagiel-
lonów, Zygmunta Augusta, to począ-
tek elekcyjnie wybieralnych królów. 
W XVII w. był nim Zygmunt III Waza 
(1587-1632), syn króla szwedzkiego 
Jana III i Katarzyny Jagiellonki, siostry 
Zygmunta Augusta. Po nim panowali 

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

Praga w pierwszym 
przewodniku 
po Warszawie 
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Urodził się w  Warce nad Pilicą. Wy-
kształcenie zdobył zapewne za grani-
cą. W 1612 r. występował jako skrzy-
pek w kapeli elektora brandenbur-
skiego Jana Zygmunta. Po podróży 
do Włoch w 1620 r. osiadł w Warsza-
wie; został tu członkiem kapeli kró-
lewskiej, na dworze Zygmunta III 
Wazy i jego następcy Władysława IV. 
W 1635 r., z tytułem budowniczego 
królewskiego, czynny był przy wzno-
szeniu Zamku Ujazdowskiego, speł-
niając zapewne funkcję o charakterze 
administracyjnym. Upamiętniony zo-
stał w Warszawie tablicą na kamieni-
cy przy pl.  Zamkowym, narożnej ze 

Świętojańską − „W tym domu miesz-
kał i zmarł w r. 1649 znakomity miesz-
czanin Starej Warszawy Adam Jarzęb-
ski. Kompozytor, skrzypek, budowniczy 
królewski, autor opisu Warszawy”.

Rymowana forma utworu była 
w  ówczesnej Europie rozpowszech-
niona. Szkoda tylko, że wierszowa-
nie nie stanowiło mocnej strony pana 
Adama – pod względem literackim 
pozostawia wiele do życzenia. Nie 
zmienia to wartości Gościńca dla dzie-
jów naszej kultury, a szczególnie War-
szawy, ukazując ją od strony architek-
tury, nastroju, obyczaju. Wprowadza 
nas w atmosferę tego miasta w okresie 
jego wzrostu, rozbudowy i pomyślno-
ści przed niszczącą kraj pożogą, jaką 
przyniósł najazd Szwedów.

Zamku określa obrazowo ówczesny 
dyplomata francuski – „jest to właści-
wie pałac Rzeczpospolitej, zamieszki-
wany przez królów, znajduje się w nim 
sala Senatu i druga dla drobnej szlach-
ty, która się tam zbiera w czasie Sejmu”. 
Królowie byli tylko jego użytkownika-
mi w części zwanej „pokojami królew-
skimi”. Ich własnością były natomiast 
dwa pałace – Kazimierzowski (obec-
nie jeden z budynków Uniwersytetu 
Warszawskiego) i Ujazdowski. 

Gościniec wydany został w for-
mie książeczki, liczącej 164 strony. 
Jarzębski dedykował go marszałkowi 
nadwornemu koronnemu Adamowi 

Kazanowskiemu, który zapewne fi-
nansował jego wydanie. Na wstępie 
znalazł się herb Kazanowskiego i her-
bowa inwokacja, a jedna szósta obję-
tości przewodnika poświęcona zosta-
ła opisowi wspaniałego pałacu Kaza-
nowskiego na skarpie wiślanej. Autor 
musiał dokładnie obejrzeć i poznać 
stolicę Polski, zanim „Ważył się” ją 
opisać. W Gościńcu znalazły się 24 ko-
ścioły, 6 pałaców, 57 dworów. Barw-
nie i szeroko opisany został rynek 
z kamienicami i istniejącym wów-
czas ratuszem. Nie brak słów podzi-
wu dla zbudowanego przez Włady-
sława IV arsenału i jego wyposażenia. 
Nie wszystkie opisane obiekty zacho-
wały się do dziś, ale w tych zachowa-
nych znajdujemy dużo albo przynaj-
mniej trochę z tego, co pisze o nich 
Jarzębski.

Kilka zdań należy się autorowi. 
Niezwykły był jego życiorys. Z zawo-
du był... muzykiem, przede wszyst-
kim twórcą zespołowej muzyki in-
strumentalnej wczesnego baroku. 

jego dwaj synowie – Władysław IV 
i Jan Kazimierz. Panowanie Władysła-
wa IV nazywane bywa okresem „zło-
tego pokoju”, tak mówi o tym Jarzęb-
ski: „Ten uspokoił Turczyna / I zwojo-
wał moskwicina / Prusy ukoił per pacta 
/ Które wpisane ad acta”.

Nastał okres sprzyjający rozwo-
jowi kultury. Pierwsi Wazowie byli 
znawcami i mecenasami sztuki, pro-
pagowali teatr, operę, muzykę. Wła-
dysław IV zwiedzał całą Europę. Sto-
lica Mazowsza, Warszawa, w której 
chętnie przebywali, zaczęła się roz-
budowywać. Obiektem szczegól-
nej troski stał się Zamek książęcy. 

Powoli dokonywało się przeniesie-
nie do Warszawy stolicy z Krakowa. 
Nie bez znaczenia był tu fakt, że bli-
żej było stąd niż z Krakowa do Szwe-
cji, a przecież Wazowie pretendowa-
li do szwedzkiego tronu. Po zwycię-
skiej wyprawie smoleńskiej w 1611 r. 
w  Warszawie, na Zamku, Zygmunt 
III przedstawił pojmanego z braćmi 
jeńca – cara Wasyla Szujskiego. Król 
potem osiadł w Warszawie już na sta-
łe i do Krakowa nie wrócił. 

Nastąpił ogromny napływ ludno-
ści do Warszawy − ciągnących za kró-
lem magnatów, budujących wspaniałe 
rezydencje, mieszczan, rzemieślników. 
Zabudowa miasta wylała się daleko 
poza istniejące mury obronne, a nawet 
zbudowane przez Zygmunta III wały 
obronne. Król zamieszkał na wcześniej 
przez siebie przebudowanym i znacz-
nie rozbudowanym Zamku; taki oglą-
damy dzisiaj po odbudowie powojen-
nej. „Teraz mamy jako nowy” − mówi 
o budowli Adam Jarzębski, poświęca-
jąc Zamkowi wiele miejsca. Funkcje 
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2 | Fragment panoramy Pragi i Skaryszewa 
na miedziorycie Willema Hondiusa

3 | Obraz „Król Władysław IV wręcza praskim 
bernardynom klucze do Kaplicy Loretańskiej 
na Pradze”,  XVII w., olej, płótno

..............................................................................
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Tekst Gościńca rozpoczyna się od 
Pragi. Wyeksponowanie jej w  opi-
sie Warszawy, choć dopiero 150 lat 
później stała się formalnie jej częścią, 
a wówczas była osobnym miastecz-
kiem, jest zastanawiające. Wydaje się 
też nieco niespójne z dalszym cią-
giem tekstu, z którego wynika, jako-
by lewobrzeżną Warszawę koronną 
miał autor już opisaną. Istnieją dwie 
możliwości wytłumaczenia tego fak-
tu. Obie łączą się z nazwiskiem Ada-
ma Kazanowskiego, któremu, jak już 
wiemy, Jarzębski zadedykował Gości-
niec, i który zapewne finansował jego 
wydanie. Pierwszeństwo Pragi w opi-
saniu Warszawy mogło leżeć w inte-
resie Kazanowskiego i to on zapropo-
nował taki układ. Mógł też sam autor 
zdecydować się na opis Pragi, a  na-
wet wyforowanie jej na pierwszym 
miejscu, aby przypodobać się swe-
mu „dobroczyńcy” (jak nazywa Ka-
zanowskiego), związanemu interesa-
mi z Pragą. Towarzysz lat młodzień-
czych Władysława IV, obdarowywa-
ny przez niego urzędami i królewsz-
czyznami, doszedł wówczas do sta-
nowiska marszałka wielkiego koron-
nego i był jednym z najbogatszych 
ludzi w Polsce, ustosunkowanym, 
żądnym rozgłosu i sławy.

Podstawę dobrobytu Polski w tym 
czasie stanowił wywóz zboża. Zie-
mie koronne łączyła dobrze zorgani-
zowana sieć wodna. Warszawa była 
na tej trasie ważnym punktem. Z tek-
stu Gościńca wynika niedwuznacznie, 
że w  sensie handlowym i przemysło-
wym przyszłość widziano wówczas na 
praskim brzegu: „Warszawa, do Pragi 
za Wisłę poszła bo tam handlów swo-
ich doszła”. 

Z chwilą osiedlenia się w Warsza-
wie króla z dworem nasilił się wykup 
gruntów przez magnaterię i szlachtę, 
nie tylko na lewobrzeżnych, ale i pra-
wobrzeżnych terenach. To tu Kaza-
nowski lokował swoje kapitały. Jedną 
z trzech osad położonych naprzeciw 
Warszawy, których urbanizacja rozpo-
częła się w XVI w., była Praga. Lepszy 
od lewobrzeżnego dostęp do rzeki za-
decydował o powstaniu tam przystani 
dla statków towarowych, a co za tym 
idzie – składów, magazynów, spichrzy. 

Zniszczenie jedynego mostu (1603 r.) 
nie zahamowało tego rozwoju. 

Od 1583 r. Praga była własno-
ścią biskupów kamienieckich. Nie 
w całości jednak, gdyż tereny bisku-
pie przedzielały pasy własności pry-
watnej i te właśnie skupował Kaza-
nowski. Stanowiły one około połowy 
praskiej osady. I choć nie były scalo-
ne, funkcjonowały jako niezależna od 
biskupiej jurydyka, zwana Pragą Ma-
gnacką. 

Praga czasów Jarzębskiego jawi 
nam się jako ludna, gwarna osada, 
w  której prym wiedzie handel zbo-
żem, drewnem i wszelkimi towarami 
(„kupie wszelkie”). Ma rozległe ulice, 
przy nich urzędy, karczmy, słodow-
nie, browary, składy towarowe. Spe-
cjalna pochwała przypadła zbudowa-
nej „znamienito” żupie solnej i domo-
wi żupnika oraz cegielni, obiektom 
postawionym przez Kazanowskiego. 

Obok Pragi znalazło się miastecz-
ko Skaryszew (położone w okolicach 

dzisiejszej Targowej, Dworca War-
szawa Wschodnia i Bazaru Różyckie-
go), któremu Jarzębski poświęca cały 
rozdział. Zaplanował je „na surowym 
korzeniu” w końcu XVI  w. biskup 
Wojciech Skaryszewski i  osadził na 
prawach czynszowych mieszkań-
ców. Znajdował się tu kościół, dwa 
rynki i jedenaście ulic (w tym dzi-
siejsza Ząbkowska). Opisując Skary-
szew, specjalną uwagę zwraca Jarzęb-
ski na przystań, gdzie wyładowywa-
no zboże, sól, drewno, wapno, cegły 
i podobne dochodowe towary. Nad 
przystanią stały magazyny i dziesięć 
spichrzy. Jarzębski tak opisuje jeden 
z nich – „nie masz tak pięknego za 
nim, godzien pochwały Pan jego, scho-
wa cokolwiek do niego” − nietrudno 
się domyślić, do kogo należał. Skąd-
inąd wiemy, że wkrótce Kazanowski 
stał się posiadaczem całego wybrze-
ża prasko-skaryszewskiego. To na tle 
Pragi i Skaryszewa kazał się sportre-
tować marszałek koronny. Autorem 
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portretu Kazanowskiego jest Wil-
lem Hondius, rytownik holenderski, 
pozostający w  służbie króla Włady-
sława IV. Ma to swoją podwójną wy-
mowę historyczną – portret przed-
stawia człowieka tak silnie związa-
nego z prawobrzeżną Warszawą, 
a  co najważniejsze ukazuje panora-
mę dwóch ważnych dla portretowa-
nego miasteczek – Skaryszewa z pra-
wej, a Pragi z lewej strony kompozy-
cji. Na tej ostatniej eksponuje się ko-
ściół bernardynów, któremu Jarzęb-
ski poświęca kilka zdań – dłuższy 
opis zyskuje stojąca obok, widoczna 
na sztychu Kaplica Loretańska. 

Kościół bernardynów przetrwał 
do 1811 r., kiedy to zburzono go 
wraz z innymi praskimi kościołami 
w  związku z budową fortyfikacji na-
poleońskich. Nie ruszono wówczas 
usytuowanej przy jego południowej 
stronie Kaplicy Loretańskiej (zob. 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

domek Matki Boskiej, przeniesiony 
tu przez anioły dla ocalenia jej przed 
Turkami. 

Budowę Kaplicy Loretańskiej, 
jednej z wielu powstających w ów-
czesnej Europie, wkrótce znanej 
w  Polsce, a  dla Pragi tak znaczącej, 
że umieszczono ją w herbie miastecz-
ka, rozpoczęto w 1640 r. z inicjatywy 
bernardyna Wincentego Morawskie-
go, ówczesnego kustosza prowincji, 
który pierwowzór w Loreto dokład-
nie pomierzył. Finansowo wspierał 
akcję budowy król z rodziną, magna-
ci, szlachta, duchowieństwo i miesz-
czanie. Kaplica stała się celem piel-
grzymek i niezwykle barwnych uro-
czystości. Studenci szkół jezuickich 
i pijarskich odbywali zimą po zamar-
zniętej Wiśle pochody do kaplicy, 
z muzyką i pochodniami.

Warto odwiedzić kościół Matki 
Boskiej Loretańskiej przy ul. Ratu-
szowej nie tylko ze względu na jego 
ciekawą historię, ale także dlatego, że 
zapoznać się tu można z architektu-
rą czasów pierwszego przewodnika, 
która nazywana bywa „wazowską” lub 
„erą czarnego marmuru”.

Aby poznać i opisać Pragę, mu-
siał Jarzębski przeprawić się przez 
Wisłę. Jedyny, zbudowany przez 
ostatnich Jagiellonów most drewnia-
ny już nie istniał (zburzony przez krę 
wiślaną w  1603 r.). Długo, bo bli-
sko trzy wieki musiała czekać stolica 
na most stały – był nim most Kier-
bedzia (nazwany od nazwiska pro-
jektanta) otwarty w 1864 r. W mię-
dzyczasie wznoszono tzw. mosty łyż-
wowe, oparte na płaskodennych ło-
dziach, które montowano na wiosnę, 
a demontowano jesienią. W 1775 r. 
pojawił się most pływający, zbudo-
wany ze związanych ze sobą bali. Był 
dwukrotnie uszkodzony i ostatecz-
nie został spalony. 

Dziś w Warszawie jest osiem mo-
stów, a kolejny w budowie. Zaczyna-
ją się wiercenia tunelu, który przebie-
gnie pod dnem Wisły. Metro, dla któ-
rego powstaje szybko i bezkolizyjnie 
zabierze nas na Pragę. Oto jak postęp 
techniki wpływa na historię i przy-
spiesza jej bieg. 

Maria Lewicka

„Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 2006, 
ss. 34-38). Jest to jedyny zachowa-
ny obiekt Pragi opisany przez Jarzęb-
skiego, a zarazem najstarszy zabytek 
architektury Warszawy prawobrzeż-
nej z czasów Gościńca. W sytuacji wy-
burzenia wszystkich kościołów pra-
skich stał się kościołem parafialnym, 
pod wezwaniem Matki Boskiej Lore-
tańskiej, którym jest do dziś. Nazwa 
wywodzi się od Loreto, małej miej-
scowości włoskiej, gdzie w  1601  r. 
zakończono budowę kościoła, któ-
ry w swoim wnętrzu zawarł mały do-
mek. Według legendy miał to być 

4 | „Oddziały skonfederowanej szlachty przy 
kościele bernardynów na Pradze w 1716 r.”, 
miedzioryt, XVIII w., wym. 18,5 x 19,5 cm

(zdjęcia: 1, 2 − w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, il. 3, 4 – według katalogu wystawy 
„Warszawska Praga dawniej i dziś” w Muzeum 
Historycznym m.st. Warszawy w 1998 r.)

.............................................................................
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Na trasie z Przasnysza do 
Szczytna, na wysoko-
ści Rycic i w odległości 3 
km na północny zachód 

od skrzyżowania, przy drodze z Krzy-
nowłogi Małej do Chorzel stoi na nie-
wielkim wzniesieniu murowany dwór 
ziemiański. Do niedawna była w nim 
siedziba biblioteki, później także klu-
bu rolnika, a ostatnio jest to lokum 
kilku bezrolnych rodzin.

Od końca XVIII w. Krzynowło-
ga Wielka, wraz z majątkiem ziem-
skim, należała do rodziny Nosarzew-
skich. W 1837 r. dobra ziemskie na-
był w drodze licytacji Ludwik Wę-
gierski, a dziewięć lat później od ro-
dziny zmarłego majątek odkupił są-
siad zza miedzy, Marceli Rykowski, 
herbu Doliwa. W momencie zakupu 
Rykowscy gospodarzyli w pobliskich 
Bogdanach Wielkich, ale sprawowali 
również władzę nad folwarkami: Bog-
dany, Chmielewo, Bagienice Wielkie 
i Bagienice Garstki. 

Marceli Rykowski, zanim kupił 
sąsiedni majątek, przejawiał zainte-
resowanie drewnianym kościółkiem 
w Krzynowłodze Wielkiej. W 1840 r. 
ufundował drewniane ogrodzenie 
wokół cmentarza przykościelnego, 
a kilka lat później, będąc już krzynow-
łodzkim dziedzicem, wystąpił w roli 
antreprenera w licytacji na nowy, mu-
rowany kościół parafialny. I pomimo, 
że konkurenci przedstawili korzyst-
niejszą ofertę, to Marcelemu przypa-
dła w udziale rola fundatora i organi-
zatora kościoła. W 1854 r. przystąpio-
no do prac, a już pięć lat później nowa 
świątynia została oddana parafianom.

Najmłodszy syn Marcelego, Eu-
geniusz Rykowski, za swe romantycz-
ne przekonania polityczne odbywał 

karę zesłania na Syberii i powrócił 
w rodzinne strony niemal w przed-
dzień rozpoczęcia budowy kościo-
ła. W 1858 r., mając 28 lat, ożenił się 
z Walerią Klicką, córką Pawła i Julian-
ny Koziebrodzkich, jedyną dziedzicz-
ką sąsiedniego majątku Rycice, i chcąc 
uczynić z Krzynowłogi Wielkiej swo-
je gniazdo rodowe, rozpoczął budowę 
rodzinnej kaplicy grobowej, tuż przy 
nowym, murowanym kościele para-
fialnym. A w następnym roku ener-
giczny młody dziedzic przystąpił do 
rozbudowy dworku, który na wcze-
śniejszym o kilkanaście lat planie sy-
tuacyjnym jawił się jako wydłużony 
prostokąt z ryzalitami bądź alkierza-
mi po bokach, z parterowym korpu-
sem głównym o dwutraktowym ukła-
dzie wnętrz, z sienią wejściową i tara-
sem od strony ogrodu, obopólnie usy-
tuowanymi na osi. Do tego śmiałego 
pomysłu Eugeniusz potrzebował jed-
nak zdolnego architekta. Szczęśliwym 

trafem, w pobliskim Krasnem, w ma-
zowieckiej siedzibie rodu Krasiń-
skich, przy budowie pałacu dla Lu-
dwika Krasińskiego, działał w cha-
rakterze budowniczego uczeń Henry-
ka Marconiego Adolf Schimmelpfen-
ning. Ten zdolny i pracowity adept 
warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, 
także aplikant Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych, podjął się po-
budowania w Krzynowłodze Wiel-
kiej zarówno dworu, jak i kaplicy gro-
bowej. 

W 1860 r. Adolf Schimmelpfen-
ning nakreślił projekt rozbudowy 
dworku w romantyczny dwór z czte-
rokondygnacyjną wieżą, w tym samym 
też roku rozpoczęły się prace budow-
lane. Najpierw zmodernizowano do-
tychczasową konstrukcję nośną, pod-
nosząc nadmurowaniem część parte-
rową i podwyższając istniejącą więź-
bę dachową. Następnie, od północy 
dostawiono nowe, dwukondygnacyj-
ne mury, kryjąc je dwuspadowym da-
chem i nadając konstrukcji nowy wyraz 
poprzez wyniesienie czterokondygna-
cyjnej wieży o czterospadowym dachu,  

Eklektyczny dwór 
w Krzynowłodze Wielkiej

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

Akcja dwory

1 | Dwór w Krzynowłodze Wielkiej w 1939 r.

.............................................................................
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osadzonej na parterowej przybudów-
ce. W nowej części usytuowano wej-
ście główne, poprzedzone otwartym 
portykiem arkadowym. W podobnym 
stylu ozdobiono wejście boczne, pro-
wadzące do sieni, teraz umiejscowio-
nej w podstawie wieży. Pierwotne wej-
ście zamurowano, a w miejscu dawnego 
przedsionka zrobiono niewielki salo-
nik. W układzie wnętrza, zamiast kilku 
dotychczasowych pomieszczeń, w tym 
jednego z pokoi gościnnych, uzyskano 
obszerny hall. Kuchnię, spiżarkę i pozo-
stałe lokale pomocnicze, z  piwnicami 
włącznie, przeniesiono do nowego bu-
dynku. Ta eklektyczna budowla nawią-
zywała do sprawdzonych form prze-
strzennych, w których swobodnie prze-
nikające się kubiczne bryły pokrywa-
no rozłożystymi dachami z dominującą 
funkcją wieżyczki, którym przydawały 
wdzięku laubzegowe dekoracje i  rene-
sansowe wykończenia, począwszy od 
okien typu weneckiego, poprzez arka-
dowe portyki, aż po koliste czy półko-
liste wnęki z archiwoltami.

W 1861 r. Eugeniusz Rykowski 
nagle zmarł. Po śmierci męża, Waleria 
Rykowska wspólnie z Adolfem Schim-
melpfenningiem kontynuowała pra-
ce budowlane w Krzynowłodze. Nie-
bawem też para ta, po zwyczajowej ża-
łobie, pobrała się. Z uwagi na wypad-
ki dziejowe, z powstaniem stycznio-
wym w tle, nowożeńcy, wraz z dzieć-
mi i matką Walerii, opuścili wieś, uda-
jąc się do bezpiecznej Warszawy. Wy-
jeżdżając, nowy dziedzic ziemię wy-
dzierżawił, a dwór pozostawił sobie. 
Od tej pory dwór stał się letnią rezy-
dencją Schimmelpfenningów, a licz-
ne w nim pobyty Walerii przyniosły 
kolejne darowizny na utrzymanie ko-
ścioła parafialnego w Krzynowłodze. 

Na decyzję o przeniesieniu się 
do miasta wpływ miała również nie-
chęć Adolfa Schimmelpfenninga 
do statecznego życia ziemiańskie-
go, dla którego musiałby poświę-
cić obiecującą karierę zawodową. 
Już w  1864  r., jako zdolny architekt 
warszawski, zdobył pierwszą nagro-
dę w konkursie na projekt odbudo-
wy ratusza w  Warszawie. W 1872 r. 
wygrał konkurs na budowę „domu 
zabaw publicznych”, a rok później 

również jego pomysł znalazł uzna-
nie u budowniczych kościoła rzym-
skokatolickiego na Pradze. Kilka lat 
później, w 1878 r., swoje oczy znowu 
skierował jednak na północne Ma-
zowsze − zaprojektował kościół pa-
rafialny w Chorzelach. I choć w na-
stępnych latach jego aktywność osła-
bła, to uznanie, jakie sobie wyro-
bił w  środowisku zawodowym, cią-
gle procentowało − zdobył stanowi-
sko stałego członka jury oceniające-
go najważniejsze w owych czasach 
konkursy architektoniczne. Dopiero 
nagła śmierć żony Walerii, którą po-
chowano w rodzinnej kaplicy grobo-
wej w Krzynowłodze, ponownie zak-
tywizowała popularnego architek-
ta. Jako główny architekt Towarzy-
stwa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
zaprojektował kolejno: dworce kole-

jowe w Łodzi i w Koluszkach, tak-
że budowle towarzyszące drodze że-
laznej z Dęblina do Dąbrowy Gór-
niczej, a na zlecenie Zakładu Wodo-
leczniczego w Ciechocinku − tam-
tejszy teatr letni dla kuracjuszy. Być 
może, że zawodowa aktywność miała 
ścisły związek z  chęcią zapewnienia 
najbliższej rodzinie, dzieciom i wnu-
kom, godziwych warunków życia. 
W  tradycji rodzinnej uczucia, jakie 
żywił do wychowywanego przez sie-
bie potomstwa Walerii i Eugeniusza 

Rykowskich, przysporzyły mu u kre-
su żywota miano „ojczulka”, ojczulka 
Schimmelpfenninga. 

W 1890 r. ożenił się syn Eugeniu-
sza i Walerii Rykowskich, Stanisław, 
który postanowił odprawić z kwit-
kiem kolejnych dzierżawców Krzy-
nowłogi Wielkiej, z ambitnym pla-
nem powrotu na rodzinną sche-
dę w  charakterze ziemianina-rolni-
ka. Jego wybranką została Bronisława 
z Żórawskich, którą podczas Powsta-
nia Warszawskiego Niemcy zamordo-
wali w ulicznej egzekucji. Nowy krzy-
nowłodzki dziedzic przeprowadził 
następną przebudowę dworu. Pole-
gała ona na dodaniu do parterowego 
korpusu jeszcze jednego przęsła, któ-
re skierowało dwór w kierunku połu-
dniowym, a w nowej przestrzeni zna-
lazły się dwa pokoiki dla służby. Także 

tę przebudowę wykonano na podsta-
wie projektu Schimmelpfenninga, ale 
był to już ostatni przejaw twórczego 
życia Adolfa, który niebawem zmarł. 
Bliższa i dalsza rodzina pochowała go 
na wolskim cmentarzu ewangelicko- 
-augsburskim, fundując jednocześnie 
na powązkowskim nagrobku Rykow-
skich pamiątkową inskrypcję. Stani-
sław Rykowski, z zawodu inżynier-rol-
nik, o kwalifikacjach nabytych w Aka-
demii Rolniczej w Halle, nie miał 
szczęśliwej ręki do gospodarzenia. 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
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Na  domiar złego, w 1907 r. spłonęły 
mu doszczętnie zabudowania gospo-
darcze, wkrótce również i wojna świa-
towa dopełniła dzieła zniszczenia. Już 
na początku wojny ponownie stanęły 
w ogniu nowe budynki gospodarcze, 
a i sam dwór przeorały ciężkie poci-
ski artyleryjskie. Czterokondygnacyj-
na wieża stała się niejako naturalnym 
punktem obserwacyjnym, skąd żoł-
nierze niemieccy patrolowali wrogą 
im okolicę. W wyniku kolejnego na-
tarcia rosyjski ostrzał artyleryjski nie 

oszczędził ostatniej kondygnacji wy-
sokiej wieży i dachu, które już nigdy 
nie wróciły do swojej świetności. Po 
ustaniu działań wojennych, w niepod-
ległej ojczyźnie okaleczony dwór dłu-
go nie mógł podnieść się z ruin. Wia-
domo tylko tyle, że w końcu lat dwu-
dziestych, tuż przed śmiercią Stanisła-
wa Rykowskiego, krzynowłodzki ma-
jątek rozciągał się na przestrzeni 476 
hektarów. Dopiero jego syn, Broni-
sław Rykowski, równie wykształco-
ny rolnik, co dyplomata, ożeniony 

z  Władysławą z Mierzyńskich, zaraz 
po ślubie przystąpił do prac remon-
towych.

Po wybuchu drugiej wojny świa-
towej i klęsce wrześniowej tereny nad-
graniczne okupanci niemieccy wcie-
lili do Prus Wschodnich. Majątek Ry-
kowskich znalazł się pod niemieckim 
zarządem, a do wsi sprowadzeni zosta-
li mazurscy koloniści. Po zakończeniu 
wojny rykowskie dobra ziemskie po-
dzieliły los sąsiednich folwarków: zie-
mię rozparcelowano pomiędzy oko-
liczne chłopstwo, a dwór wraz z par-
kiem oddano na własność skarbu pań-
stwa. Resztówka dworska przekaza-
na została w zarząd Urzędowi Gmi-
ny Chorzele, a ta z kolei przyznała te-
ren w wieczyste użytkowanie Gmin-
nej Spółdzielni Samopomoc Chłop-
ska. Do 1989 r., oprócz pomiesz-
czeń biurowych, dwór mieścił biblio-

tekę gminną i klub rolnika, a ostatni-
mi mieszkańcami stały się bezrolne ro-
dziny komunalne. Po 1999 r. zdewa-
stowany obiekt zionął pustką, okolicz-
ny park dziczał i nagle znalazł odkryw-
cę, późniejszego nabywcę. W  2009 r. 
nowy właściciel zobowiązał się gminie, 
że w ciągu trzech lat rozpocznie grun-
towny remont, nie zapominając o  za-
gospodarowaniu parku. Panie Marci-
nie, czekamy…

Mariusz Marek  
Mysiakowski

3

4

2 | Kolejne 
rekonstrukcje dworu 

3 | 4 | Obecny widok 
dworu od północy (3) 
i zachodu (4)

(rys. 2 – Andrzej Łotysz, 
zdjęcia: 3, 4 – Mariusz 
Marek Mysiakowski) 

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

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2011    |   43



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

długich kapturów worki i wyładowy-
wali z wagonów zboże. Przybywało ono 
najczęściej luzem, więc ładowano je do 
metalowych wózków na wysokich ko-
łach i transportowano w głąb spichrza” 
(B. Zwarra, Wspomnienia gdańskie-
go bówki, Wydawnictwo Morskie, t.1, 
Gdańsk 1984, ss. 73-74).

Tory poprowadzono środkiem 
jezdni, by nie blokowały ruchu przy 
bramach spichlerzy. Dla ułatwie-
nia manewrów stosowano rozjazdy 
oraz mijanki. Obrotnice były osadzo-
ne w okrągłych zagłębieniach jezd-
ni na wszystkich skrzyżowaniach to-
rów, gdzie umożliwiały składom łatwą 
zmianę kierunku.

Obrotnica jest rodzajem jedno-
przęsłowego mostu kolejowego, wyko-
nanego ze stali. Ma kolistą platformę 
z  szynami na poziomie jezdni i na osi 
obsługiwanych przez nią torów. Przę-
sło wspiera się na jednym filarze (z któ-
rym nie styka się bezpośrednio, ale 
jest – jak wskazówka kompasu – „za-
wieszone” na czopie) i zamiast dwóch 

Główną linię poprowadzono ul. 
Chmielną (Hopfengasse). Na pół-
nocnym cyplu, czyli najbliżej Żu-
rawia, skręcała pod kątem pro-
stym w  ul.  Pożarniczą (Leitergas-
se), gdzie brała podobny zakręt na 
południe i  stamtąd, równoległą 
do Nowej Motławy ul. Motławską 
(An der Neuen Mottlau), dociera-
ła do ul. Ciesielskiej (Schleifengas-
se), u  której wylotu zamykała pę-
tlę, łącząc się ponownie z Chmiel-
ną. W pewnym okresie w południo-
wej części wyspy tory obsługiwa-
ły ul. Żytnią ( Judengasse, a po roku 
1933 – Speichergasse) i Jaglaną 
(Kiebitzgasse). Z uwagi na przepisy 
przeciwpożarowe na wyspie nie miały 
prawa jeździć parowozy sypiące iskra-
mi, do przetaczania wagonów korzy-
stano zatem z końskich zaprzęgów.

Gdańszczanin Brunon Zwarra 
tak wspomina w swojej książce Wspo-
mnienia gdańskiego bówki manewry 
spichlerzowych kolejarzy: „W tam-
tych latach panował na Wyspie Spi-
chrzów duży ruch i rozlegało się często 
na ulicy Chmielnej (dawn. Hopfengas-
se) głośne dzwonienie człowieka, który 
szedł po torze kolejowym machając du-
żym dzwonkiem i wywijał ostrzegaw-
czo czerwoną chorągiewką. Za nim po-
suwał się w odległości kilkudziesięciu 
kroków sznur wagonów ze zbożem, po-
ciąganych przez zaprzęgnięte do nich 
kilkanaście koni. [...] Przed wjazdem 
na ul. Spichrzową była na ul. Chmiel-
nej obrotnica, z której kierowano wa-
gony pod znajdujące się na tej ulicy spi-
chrze. Niekiedy stały na całej długości 
ul. Chmielnej wagony ze zbożem, przy 
których uwijali się zakurzeni sztau-
erzy. Mieli na sobie składane w formie 

W o p u b l i k o w a n y m 
nie dawno ar t yku-
le o  gdańskiej Wyspie 
Spichrzów („Spotka-

nia z Zabytkami”, nr 7-8, 2011, ss. 32- 
-36) zabrakło informacji o bocznicy ko-
lejowej, której niezniszczone fragmen-
ty stanowią obok ruin starych maga-
zynów i bruku ulic, autentyczne reszt-
ki kupieckiej przeszłości tego miejsca. 
Dzięki kolejowej infrastrukturze łatwiej 
było zarządzać towarem przeładowy-
wanym przy nabrzeżach wyspy wzdłuż 
Starej Motławy (czyli przy zachod-
nim brzegu, skierowanym na Główne 
Miasto) i Nowej Motławy (przy brze-
gu wschodnim, po stronie Żuław) oraz 
ekspediować go w głąb lądu.

Dnia 17 lipca 1852 r. otwarto 
w  Gdańsku, na gruntach odebranych 
częściowo Wyspie Spichrzów (okrojo-
no jej południowy kraniec), pierwszy 
dworzec pasażerski i towarowy o na-
zwie Dworzec Brama Nizinna (Bahn-
hof Leege Tor), a 17 września 1884 r. 
na samej wyspie oddano do użytku 
bocznicę kolejową (Speicherbahn), 
która stanowiła własność Korporacji 
Kupców Gdańskich (Die Corpora-
tion der Kaufmannschaft zu Danzig). 
W bruku ulic pojawiły się tory, rozjaz-
dy i obrotnice.

Z terenów dworca bocznica do-
cierała na wyspę dwoma mostami 
(a  w  pewnym okresie trzema), które 
przerzucono nad kanałem przeciwpo-
żarowym, którym odcięto ją od lądu 
stałego ze względu na rygorystyczne 
przepisy bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego. Zarówno stare mapy, jak 
i ślady na jezdniach pokazują, że tory 
nie pojawiły się na wszystkich ulicach 
wyspy.

Obrotnice kolejowe 
na Wyspie Spichrzów
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przyczółków ma tylko jeden, ale za to 
niezwykły, bo otacza filar na kształt 
cembrowiny przykrytej metalową ob-
ręczą. Przęsło obrotnicy, jak karuzela, 
zmienia położenie we wszystkich kie-
runkach, bowiem środkiem opiera się 
na wspomnianym czopie, na skrajach 
zaś jest wyposażone w rolki, którymi 
przetacza się po obręczy. Dla bezpie-
czeństwa ruchu pieszego i kołowego 
przęsła osłaniano układanymi na styk 
dylami oraz stalowymi pokrywami.

Obrotnice z Wyspy Spichrzów uru-
chamiano ręcznie podobnie trochę jak 
kierat. W stalowe rękawy przy obwo-
dzie platformy zatykano drągi tworzą-

ce dźwignie i zmieniano jej położenie. 
Na platformie obrotnicy mieścił się je-
den wagon. Przed manewrem unieru-
chamiano go ręcznym hamulcem lub 
wkładanymi pod koła blokadami.

Mimo ogromnych pożarów na 
wyspie w marcu i kwietniu 1945 r. 
oraz utraty przez nią po wojnie daw-
nej funkcji, w kilku miejscach zacho-
wały się ślady infrastruktury kole-
jowej. Część urządzeń widać gołym 
okiem, inne wydobywają spod gru-
zu i ziemi archeolodzy. W 2008 r. od-
słonili kamienno-ceglane fundamenty 
dwóch obrotnic przy ul. Chmielnej 73. 

Dokonano tego podczas tzw. ratun-
kowych wykopalisk archeologicznych, 
do których w Gdańsku są zobowiązani 
wszyscy inwestorzy, jeśli chcą uzyskać 
pozwolenie na budowę na terenach za-
bytkowych.

W czasach Wolnego Miasta pod 
tym adresem mieściły się bocznice ko-
lejowe z rampami i magazynami, które 
podlegały zarządowi Biura Gdańskie-
go PKP, te zaś były bezpośrednio pod-
porządkowane polskiej Dyrekcji Okrę-
gowej Kolei Państwowych w Gdań-
sku (od 1933 r. w Toruniu). Jak poda-
je księga adresowa z 1937 r., znajdował 
się tu lokal oddziału Związku Polaków 

na Dolnym Mieście, działał też warsz-
tat naprawczy taboru kolejowego, któ-
ry obsługiwał spichlerze i czynny był 
punkt celny. 1 września 1939 r. cały ten 
majątek przejęła kolej niemiecka. Na 
starej mapie widać, że odsłonięte ob-
rotnice łączył niegdyś odcinek toru.

Podwaliny obrotnic można było 
oglądać z ulicy i wzbudzały niema-
łą sensację. Zbudowane z polnych gła-
zów i pokryte mocno zdekompletowa-
nymi warstwami cegieł wyglądały jak 
przyziemia gotyckich wież albo cem-
browiny równie starożytnych studni. 
To one dźwigały obręcze, po których 
przetaczały się rolki platform. Nieźle 
zachowały się ceglane filary, na których 
opierały się iglice czopów. Kiedy jesz-
cze te urządzenia służyły ludziom, do 
wolnych przestrzeni między filarami 
a ścianami cembrowin zapuszczali się 
pracownicy spichlerzowej kolei, by do-
konywać przeglądów i usuwać zanie-
czyszczenia dostające się szczelinami.

Trzy nieźle zachowane obrotni-
ce (a nie tylko podwaliny) możemy 

jeszcze obejrzeć na północy wyspy, 
w miejscach, gdzie Chmielna styka się 
z ul. Ciesielską i Pożarniczą (spotyka-
my tam również rozjazd łączący parę 
torów) oraz Pożarnicza z Motławską. 
Przedstawiają smutny widok. Ich tar-
cze częściowo pokrywa bruk, asfalt 
i trylinka (dawniej osłaniały je dyle 
i  blacha). Jeśli się przyjrzymy uważ-
niej, dostrzeżemy przy obręczach śla-
dy rękawów, w które spichlerzowi ko-
lejarze zapuszczali drągi.

Prawdopodobnie z linii kolejowej 
korzystano na wyspie jeszcze po woj-
nie przy uprzątaniu gruzu. Być może 
i jakiś czas później podstawiano wa-

gony pod czynny do lat osiemdziesią-
tych elewator, urządzony w spichle-
rzu „Deo” przy Chmielnej 10, który 
jako jedyny oparł się pożarom. Wąt-
pliwe jednak, czy korzystano z ob-
rotnic. Tę wątpliwość uzasadnia ślad 
trwałego unieruchomienia tarczy 
platformy przy elewatorze, na wyso-
kości ul. Pożarniczej, którą ktoś ze-
spawał z pierścieniem osadzonym na 
podwalinie.

Podwaliny obrotnic z Chmielnej 
73 zostały rozebrane, by dać miejsce 
nowej architekturze. Do tej pory nic 
tam jednak nie zbudowano. Działka, 
jak wiele innych działek na wyspie, za-
rasta trawą i poza bujnym życiem fau-
ny i flory nic szczególnego tam się nie 
dzieje. Podobnie kwitnie życie na pół-
nocnym cyplu wyspy. Wydaje się, że 
pozostałości infrastruktury kolejo-
wej nie zostaną zniszczone, są bowiem 
chronione przez wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków.

Tadeusz T. Głuszko

1 | Scenka z ul. Chmielnej w Gdańsku 
przy obrotnicy, którą kierowano wagony na 
ul. Ciesielską (widoczne dwa stalowe rękawy 
do zatykania drągów), około 1930 r.

2 | Zachowana obrotnica na północnym cyplu 
wyspy, róg Chmielnej i Pożarniczej

3 | Podwaliny obrotnic przy ul. Chmielnej 73, 
odsłonięte przez archeologów w 2008 r.

(zdjęcia: Tadeusz T. Głuszko)
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Konserwację tych wspaniałych 
materiałów ikonograficznych prze-
prowadził zespół liczący 14 osób. Pra-
cę rozpoczęto od badań stanu ma-
teriałów pod względem mikrobio-
logicznym w laboratorium, a po-
tem poddano je zabiegowi odkażenia 
w komorze dezynfekcyjnej Biblioteki 
Narodowej.

Następnym etapem było rozpro-
stowanie obiektów, z których niektó-
re przeleżały setki lat w formie cia-
sno zwiniętych rulonów lub poskła-
danych arkuszy. W tym celu przenie-
siono cały zbiór do tzw. pokoju kli-
matycznego. Przez ponad miesiąc za-
bytki przebywały w warunkach od-
powiednio podwyższanej wilgotności 
powietrza, gdzie były stale kontrolo-
wane. Dzięki tej metodzie papiery sta-
ły się bardziej elastyczne i można było 
już je rozpłaszczyć, a następnie wysu-
szyć pod obciążeniem.

Po takich pracach przygotowaw-
czych wszystkie mapy, plany, rysun-
ki architektoniczne, dokumenty oraz 
cyjanotypie mogły trafić do rąk do-
kumentalistów, którzy zajęli się opi-
sem stanu ich zachowania oraz zawar-
tością ikonograficzną i merytoryczną, 
a potem do pracowni fotograficznej, 
gdzie wykonano dokumentację foto-
graficzną stanu zachowania każdego 
obiektu ze zbioru przed planowaną 
konserwacją.

Z kolei chemicy przystąpili do ba-
dań laboratoryjnych poziomu pH 
obiektów przed konserwacją. Zmie-
rzono stopień kwasowości poszcze-
gólnych podłoży papierowych. 

Wreszcie można było pogrupo-
wać obiekty pod względem stopnia 
trudności i zakresu prac zabezpiecza-
jących. Konserwatorzy mieli bowiem 

Kazimierza. Okrągłą rocznicę po-
wstania zakonu siostry wizytki posta-
nowiły uczcić, zabezpieczając w pro-
fesjonalny sposób zabytkowe mate-
riały i przywracając im walory ekspo-
zycyjne. Zakładano, że wystarczy tzw. 
konserwacja purystyczna, z minimal-
ną ingerencją w papierową strukturę 
obiektów. Chodziło także o stworze-
nie odpowiednich warunków prze-
chowywania zbioru w pomieszcze-
niach klasztoru.

Zbiór zawierał obiekty w zdecy-
dowanej większości na podłożach pa-
pierowych o najrozmaitszym skła-
dzie i pochodzeniu, oraz bardzo 
zróżnicowanych formatach. Poza pa-
pierami czerpanymi, żeberkowymi 
znajdowały się też archiwalia na pa-
pierach maszynowych z końca XIX 
i XX w. Pod względem technik wy-
konania wyróżnić można obok ręko-
piśmiennych dokumentów kaligra-
fowanych atramentem także dzieła 
drukowane, rytowane oraz rysowa-
ne tuszem bądź ołówkiem i podma-
lowywane farbami wodnymi. Stano-
wiły je mapy, plany, rzuty poziome 
budynków klasztornych i gospodar-
czych oraz projekty przebudowy oł-
tarza i elewacji kościoła. Te najwcze-
śniejsze, zarazem najcenniejsze i naj-
efektowniejsze były dziełami najlep-
szych architektów i geodetów kró-
lewskich, którzy, jak np. Józef Żo-
chowski, wykonywali mapy w sty-
lu zgodnym z duchem epoki, niczym 
nieustępujące pod względem pre-
cyzji wykonania siedemnastowiecz-
nym włoskim mistrzom w tej dzie-
dzinie. W zbiorze zachowały się też 
szczęśliwie kopie nieistniejących już 
map klasztornych włości, sporządzo-
ne własnoręcznie przez siostry.

W ciągu ostatnich lat 
w Bibliotece Narodo-
wej w Warszawie od-
było się kilka okolicz-

nościowych prezentacji najcenniej-
szych i najważniejszych obiektów ze 
zbiorów skarbcowych. Stało się nie-
mal tradycją, że każdego roku w sali 
rycerskiej Pałacu Krasińskich, będące-
go oddziałem Biblioteki, organizowa-
no bardzo nowocześnie pomyślaną, 
multimedialną wystawę, która przy-
ciągała duże grono zainteresowanych. 
W tym roku wyjątkowo nie pokaza-
no obiektów będących własnością Bi-
blioteki, lecz 12 najcenniejszych ar-
chiwaliów ze zbiorów klasztoru sióstr 
wizytek w Warszawie − 84 zabytko-
wych siedemnasto-dziewiętnasto-
wiecznych map, planów i rysunków, 
które niedawno przeszły komplekso-
wą konserwację w Zakładzie Konser-
wacji Zbiorów Bibliotecznych Biblio-
teki Narodowej. Ekspozycja czynna 
była w Pałacu Krasińskich w dniach 
od 19 kwietnia do 4 maja 2011 r.

Siostry wizytki mogły przekazać 
bibliotecznym konserwatorom za-
bytkowe materiały dzięki uzgodnie-
niom Biblioteki Narodowej z Urzę-
dem Miasta Stołecznego Warszawy 
oraz Biurem Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków. Przy okazji klasztorne 
dziedzictwo umieszczono w rejestrze 
zabytków.

Bezpośrednim powodem tego 
bezprecedensowego przedsięwzięcia 
był jubileusz 400-lecia założenia Za-
konu Nawiedzenia Najświętszej Ma-
rii Panny przez św. Franciszka Sale-
zego i św. Joannę Fremyot de Chan-
tal oraz 350-lecia powołania do istnie-
nia klasztoru w Polsce przez królową 
Ludwikę Marię Gonzagę − żonę Jana 

Konserwacja 
cennego archiwum

Z WARSZTATU KONSERWATORA
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pracować na przydzielonych im indy-
widualnie partiach zakonnego dzie-
dzictwa. 

Materiały były mocno zabrudzo-
ne, zakurzone i poplamione, więc na 
początek wymagały oczyszczenia po-
wierzchni gumami. W wielu kon-
kretnych przypadkach okazało się, 
że nie wystarczy konserwacja zacho-
wawcza, lecz dla poprawy ostatecz-
nego wyglądu zabytków trzeba bę-

dzie rozszerzyć zakres prac. Arkusze 
papieru były bowiem nie tylko po-
gniecione lub pozałamywane od zło-
żenia do mniejszego formatu, ale też 
porozdzierane i z rozległymi ubyt-
kami. W niektórych zabytkach były 
jeszcze stare, niefachowe reperacje 

z papieru od strony odwrocia, które 
należało usunąć. W kilku przypad-
kach poza tym należało odkleić ry-
sunki i grafi ki od płótna, którym zo-
stały podklejone w przeszłości, a te-
raz nie spełniało ono już swej funk-
cji. Oczywiście po przeprowadzeniu 
zasadniczej części konserwacji obiek-
ty te musiały być ponownie zdublo-
wane na płótno. Dodatkową trud-
ność stwarzały obiekty kolorowane 

akwarelami lub tuszem. W stosun-
ku do nich obrano indywidualny tok 
postępowania, ażeby warstwa malar-
ska nie rozmyła się.

W większości zbioru niezbędne 
okazały się takie czynności, jak: ką-
piele w gorącej wodzie lub przepłu-
kiwanie wodą z alkoholem na stole 
próżniowym w przypadku kolorowa-
nych obiektów, odkwaszanie, przekle-
janie roztworem metylocelulozy, czy-
li tzw. planaż, sklejanie przedarć i uzu-
pełnianie ubytków w papierze. Na ko-
niec wiele zakonserwowanych arkuszy 

musiało zostać zdublowanych na bi-
bułę japońską w celu wzmocnienia 
struktury papieru i zaprasowanych. 

Kosmetycznym etapem niektó-
rych z wykonanych konserwacji było 
tzw. punktowanie w celu unifi ka-
cji kolorystycznej obiektu, polegają-
ce na podmalowaniu dobranym (po-
dobnym do oryginału) kolorem kred-
ki, tuszu lub farby partii uzupełnienia 
z  innego papieru lub masy celulozo-

wej oraz niekiedy na precyzyjnym wy-
konaniu odręcznie brakujących ele-
mentów kompozycji, jak ramki, napi-
sy itp.

W przypadku zabytków z tzw. 
wżerami atramentowymi, czyli znisz-
czeniami papieru w obrębie liter rę-
kopisu lub rysunku, można było tyl-
ko je zabezpieczyć, ostrożnie podkle-
jając osłabione miejsca bibułką. Wże-
ry są bowiem efektem degradacji włó-
kien celulozy pod wpływem dawnych 
atramentów zawierających związki że-
laza i jest to proces nieodwracalny.

1 | 2 |  Projekt przebudowy fasady kościoła 
wizytek przypisywany Efraimowi Schrögerowi, 
około 1755 r., rysunek kolorowany na papierze 
czerpanym, stan przed konserwacją (1) oraz po 
konserwacji, wykonanej przez Monikę Korsak 
i Katarzynę Garczewską-Semkę (2)

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

1 2
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klasztoru z rysowanymi ręcznie tu-
szem mapkami Afryki, Azji i Europy 
z około 1860 r. oraz  miedziorytnicza 
plansza do gry towarzyskiej z 1685 r. 
na wzór niezwykle wówczas popular-
nej w Europie „gąski” w jej wersji re-
ligijnej, która miała służyć rozryw-
ce, życiu wspólnotowemu zgroma-
dzenia i wzbogaceniu duchowemu 
sióstr zakonnych. O jej prowenien-
cji dowiadujemy się z nalepki przy-
klejonej do płóciennego odwrocia 
tego unikatowego obiektu. Rękopi-
śmienny tekst informuje, że: „Ta du-
chowna gra jest od matki Paryskiej, 

podciśnieniowego i maski z pochła-
niaczem szkodliwych oparów.

Najcenniejszymi obiektami archi-
wum, które znalazły się na wieńczą-
cej pracę wystawie, były ręcznie wy-
konane, kolorowe mapy i plany z dru-
giej połowy XVII w., przedstawiają-
ce projekty zagospodarowania przy-
dzielonych zakonowi jurydyk od Kra-
kowskiego Przedmieścia aż do Wisły, 
a  także unikatowa mapa na pergami-
nie, przedstawiająca „starostwo kamie-
nieckie” i inna odręczna mapa, ukazu-
jąca w  prymitywnym ujęciu kartogra-
fi cznym „dobra kamieńczykowskie”, 
ofi arowane zakonowi w  1654 r. wraz 
z gruntami w Warszawie przez królową 
Ludwikę Marię Gonzagę.

Ciekawymi i rzadko spotykanymi 
zabytkami są należące do zbioru ko-
pie planów architektonicznych wy-
konane dziewiętnastowieczną techni-
ką powielania – cyjanotypii, jak rów-
nież 20 ćwiczeń szkolnych uczennic 

Głównym problemem konserwa-
torskim mojej partii obiektów były 
zniszczenia powstałe całkiem niedaw-
no, bo w XX w. Były one konsekwen-
cjami niewłaściwych napraw, pole-
gających na prowizorycznym skleja-
niu rozdarć papieru taśmą klejącą. Po 
latach taśma, zwana potocznie sko-
czem, straciła przyczepność w wyni-
ku degradacji kleju, którego skład nie 
był znany. Przez ten czas jednak klej 
wnikał w strukturę papieru i pozosta-
wił na zabytkach szpecące i trudne do 
wywabienia żółte ślady. Takie prze-
barwienia często przechodzą na dru-
gą stronę. W stosunku do zniszczeń 
tego rodzaju konieczne było zasto-
sowanie najpierw skalpela do usuwa-
nia resztek kleju mechanicznie, a po-
tem rozpuszczalników chemicznych 
−  acetonu oraz octanu etylowego. 
W moim przypadku udało się te śla-
dy po skoczu prawie całkiem usunąć, 
korzystając w trakcie pracy ze stołu 

Z WARSZTATU KONSERWATORA

3 | 4 | „Mappa Geometryczna Placów na 
Jurydyce Dziedzicznej Przewielebnych Jchm 
Panien Wizytek…” w Warszawie, autorstwa 
Józefa Żochowskiego, 1770 r., stan przed 
konserwacją (3) oraz po konserwacji, wykonanej 
przez Aleksandrę Kołątaj (4) 

(zdjęcia: 1, 2 – Roman Stasiuk, 3, 4 – Aleksandra 
Kołątaj)

.............................................................................
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którą przysłała Matce naszej Francisz-
ce – Teresie Szembekównie Przełożonej 
− przez Księdza Cybuniego, Wizytato-
ra XX Misjonarzy −”.

Zbiór jest nieocenionym źródłem 
informacji na temat stanu posiadania 
i rozwoju zespołu klasztornego sióstr 
wizytek od czasu jego powstania aż do 
XX w. Plany, rzuty poziome i rysun-
ki architektoniczne z okresu trzech 
wieków przedstawiają zawsze to samo 
miejsce położone w centrum Warsza-
wy. Ukazując zmieniające się w czasie 
zabudowania klasztorne wraz z naj-
bliższym otoczeniem, dostarczają da-
nych nie tylko o klasztorze, ale doku-
mentują jednocześnie historię tej czę-
ści miasta. Widoczne są na nich bo-
wiem przemiany, jakim ulegała siatka 
ulic otaczających siedzibę wizytek, jak 
również kościół, budynki mieszkal-
ne i  gospodarcze oraz ogrody, parki 
i  inne elementy urbanistyczne, znaj-
dujące się pomiędzy Krakowskim 
Przedmieściem i Wisłą.

Przykładowo jeden z obiektów 
z  XVIII w. pokazuje „ciąg kanałów, 
tak wielebnych jmć panien wizytek, 
jako jurydyki stanisławowskiey idą-
cej przez grunt tychże”. Inaczej mó-
wiąc, jest to plan kanalizacji ogrodu 
i klasztoru wizytek obejmujący frag-
menty dwóch, sąsiadujących dzia-
łek: zakonu wizytek i Stanisławow-
skiej. Urządzenia poprowadzono, jak 
wynika z planu, ul. Gęstą, wytyczoną 
z  gruntów klasztornych, wzdłuż gra-
nicy posesji. Ciekawostką jest fakt, że 
ostatnio odkryto podobno, przy oka-
zji niedawnych prac ziemnych na Po-
wiślu w Warszawie, pozostałości tego 
dawnego systemu kanalizacyjnego, 
gdyż pokrywają się one z lokalizacją 
na omawianym planie. 

Zwraca też uwagę rysunek ar-
chitektoniczny przedstawiający wi-
dok trzech niezachowanych kamie-
nic przy Krakowskim Przedmieściu, 
które należały do sióstr wizytek. Jest 
on tym ważniejszy, że umieszczono 

na nim numery tych trzech sąsiednich 
kamienic, a dotyczy ich jeszcze kil-
ka innych rysunków przekrojowych 
i rzutów poziomych w zbiorze. Jest to 
niezwykłe świadectwo bezpowrotnie 
straconej tkanki materialnej miasta.

Zważywszy, że właściwie wyłącz-
nie jako własność klasztorna ten ar-
chiwalny zbiór miał szansę dotrwać 
do naszych czasów, powinniśmy do-
ceniać trud gromadzenia przez 350 
lat i ochrony zabytków przez zakon-
nice, które traktowały je jak pamiąt-
ki rodzinne. Ocalenie przed zniszcze-
niem dziesiątek dzieł sztuki na papie-
rze zasługuje na szacunek, tym bardziej 
że przetrwały one katastrofalną w skut-
kach dla Warszawy ostatnią wojnę 
w  prawie niezmienionym stanie. Cie-
szy mnie, że mogłam przyczynić się do 
zabezpieczenia ich zgodnie z zasadami 
konserwatorskimi i troską o zachowa-
nie oryginalnego charakteru każdego 
z obiektów.

Aleksandra Kołątaj

Spotkanie z książką

Czternastowieczny zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim należy do 
najciekawszych zabytków architektury gotyckiej. Na pierwszym piętrze 

w części wschodniej skrzydła południowego mieści się kaplica zamkowa. Pod 
koniec ubiegłego roku Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie opublikowało mo-
nografię kaplicy, zatytułowaną Kaplica na zamku w Lidzbarku Warmińskim. 
Dzieje. Architektura. Fundacje artystyczne. Konserwacja i restauracja, pod 
redakcją Andrzeja Rzempołucha. 

Andrzej Rzempołuch jest też autorem pierwsze-
go rozdziału książki, w którym opisał dzieje budowla-
ne zamku, jego historię po zaborze Warmii przez Pru-
sy, konserwacje i restauracje przeprowadzone m.in. 
przez Karla Haukego w latach 1927-1936, po drugiej 
wojnie światowej przez PP Pracownie Konserwacji Za-
bytków Oddział w Gdańsku, a od 1974 r. – Oddział 
w Olsztynie. W tej części publikacji dowiadujemy się 
również o kaplicy zamkowej jako przestrzeni sakral-
nej i miejscu fundacji artystycznych. Kolejni gospoda-
rze kaplicy – a od wybudowania zamku do opuszcze-
nia go przez ostatniego biskupa minęło ponad 400 
lat – bardzo o nią dbali. Pierwszej modernizacji do-
konał w drugiej połowie XVII w. jeden z najwybitniej-
szych mecenasów sztuki w Rzeczypospolitej, biskup 
Michał Stefan Radziejowski, kolejnej – biskup Adam 
Stanisław Grabowski w drugiej połowie XVIII w. Następnych większych zmian 
dokonano dopiero w latach osiemdziesiątych XIX w. Skutkiem tych moderni-
zacji jest charakterystyczna dla kaplicy estetyczna symbioza gotyckiej archi-
tektury i barokowego wyposażenia. 

Ostatnie prace konserwacyjne w tym zabytku zostały przeprowadzone 
w latach 2008-2010 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego, Muzeum Warmii i Mazur oraz Samorządu Województwa Warmińsko- 
-Mazurskiego. Wykonane wówczas prace zostały opisane w kolejnych roz-
działach publikacji przez Małgorzatę Okulicz i Agnieszkę Ramotowską. Do-
konano konserwacji ołtarzy bocznych, pochodzących z nich antepediów oraz 
konserwacji obrazu z prawego ołtarza bocznego – „Św. Jerzy przed cesa-
rzem Dioklecjanem” („Św. Jerzy przed namiestnikiem rzymskim”, „Św. Jerzy 

przed sędzią pogańskim”) – jedynego zachowane-
go z osiemnastowiecznego wyposażenia. Do lewe-
go ołtarza bocznego, na miejsce zaginionego obra-
zu „Ukrzyżowanie”, dopasowano obraz o tej samej 
tematyce, pochodzący z kościoła patronackiego 
rodu Kreytzenów w Piastach Wielkich koło Górowa 
Iławeckiego; ten obraz również poddano konser-
wacji. Naprawiono oryginalne złocenia, odsłonię-
to i oczyszczono monochromie. Odtworzono histo-
ryczny wygląd ołtarza głównego – umieszczono tu 
kopię osiemnastowiecznego obrazu z przedstawie-
niem mistycznych zaślubin św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej, patronki lidzbarskiego zamku. Historię 
obrazów z kaplicy i ich atrybucji poznajemy w roz-
dziale napisanym przez Iwonę Beatę Kluk. 

Na końcu książki zamieszczone zostały anek-
sy, wśród których uwagę zwraca inwentarz zamku 

w Lidzbarku Warmińskim z 1537 r. i tablica z łacińskim napisem upamiętnia-
jącym konsekrację ołtarzy w kaplicy zamkowej, dokonaną z pełnomocnictwa 
biskupa Krzysztofa Szembeka w 1726 r. 

Książka jest ciekawie zilustrowana i opatrzona obszerną bibliografią. Moż-
na ją nabyć (cena: 22 zł za egzemplarz w oprawie miękkiej, 28 zł za egzem-
plarz w oprawie twardej) w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

KAPLICA NA ZAMKU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
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W czasie drugiej woj-
ny światowej Polska 
utraciła bardzo dużo 
dóbr kultury; straty 

te trudno precyzyjnie określić i osza-
cować. Brakuje pełnej bazy dokumen-
tacyjnej materiałów dotyczących reje-
strowania strat po wojnie, a większość 
źródeł – inwentarzy muzealnych zo-
stała zniszczona przez okupantów. 
Powojenne statystyki podawały licz-
bę 500 tys. utraconych dzieł sztuki, 
a z ponad 40 tys. bibliotek szacowano 
ubytek około 50 mln woluminów. 

Rejestracja polskich strat rozpo-
częła się po wojnie przez Biuro Re-
windykacji i Odszkodowań działające 
w strukturach Ministerstwa Kultury 
i  Sztuki. Instytucja ta została zlikwi-
dowana w 1951 r. 

Od 1998 r. w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych działa Zespół do 
Spraw Restytucji Dóbr Kultury pod 
kierownictwem Pełnomocnika Mini-
stra prof. Wojciecha Kowalskiego. Ze-
spół współpracuje z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w zakresie poszukiwania obiektów 
polskich utraconych w czasie drugiej 
wojny światowej, prowadzi analizy 
obecnego stanu problematyki restytu-
cyjnej w innych krajach, pomaga pol-
skim instytucjom muzealnym w po-
zyskiwaniu darów i zapisów z zagra-
nicy, a także gromadzi dane o utraco-
nych przez Polskę dziełach sztuki, pa-
miątkach historycznych i zbiorach bi-
bliotecznych. Baza danych obejmu-
je ponad 60 tys. pozycji; zaledwie 10 
procent ma dokumentację fotogra-
ficzną, która jest podstawą do ich od-
zyskania.

W ciągu 10 lat działania Zespół do 
Spraw Restytucji Dóbr Kultury przy-
czynił się do odzyskania wielu dzieł 
sztuki, archiwaliów, starodruków i rę-
kopisów. 

Pierwszym dziełem sztuki od-
zyskanym dzięki staraniom MSZ 

był obraz Jerzego Kossaka z 1927 r. 
„Odwrót Napoleona spod Moskwy”. 
Zwrócił go w 1999 r. anonimowy nie-
miecki weteran, nie udało się jednak 
ustalić zbioru, z jakiego obraz pocho-
dził; ostatecznie trafił w depozyt do 
Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Z wieloma innymi odzyskanymi 
obiektami wiążą się ciekawe historie. 
Na przykład marmurowa rzeźba łą-
czona z twórczością Giovanniego Ma-
rii Padovano „Głowa młodzieńca”, po-
wstała w pierwszej połowie XVI w., 
znaleziona została w 1856 r. w piwni-

cy jednej z kamienic na Starym Mie-
ście w Warszawie. W 1906 r. podaro-
wano ją Towarzystwu Opieki nad Za-
bytkami Przeszłości, które w 1917 r. 
przekazało rzeźbę do zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Warszawie. Zo-
stała zrabowana prawdopodobnie 
po upadku Powstania Warszawskie-
go, po wojnie znalazła się w prywat-
nym posiadaniu na terenie Szwajca-
rii i w 2001 r. została sprzedana w Zu-
rychu. Nabywcą był właściciel gale-
rii z Nowego Jorku. Kierownik działu 
rzeźby w tej galerii zwrócił uwagę na 
podobieństwo „Głowy młodzieńca” 

z figurującą w katalogu polskich strat 
wojennych w dziedzinie rzeźby, opra-
cowanym przez Dariusza Kaczma-
rzyka (Warszawa, 1958). Skontakto-
wał się z warszawskim Muzeum Na-
rodowym i po kilkumiesięcznych ne-
gocjacjach przedstawicieli polskiej 
ambasady w Waszyngtonie z nabyw-
cą, w 2002 r. „Głowa młodzieńca” po-
wróciła do muzeum. 

W 2002 r. udało się również od-
zyskać obraz przypisywany Georgowi 
Penczowi, „Trójca Święta” z  XVI  w., 
który znajdował się w zbiorach Mu-

zeum Narodowego od 1880  r. i zo-
stał skradziony po upadku Powsta-
nia Warszawskiego. W 1959 r. kupił 
go w Monachium konsul Niemiec 
w  Miami na Florydzie. Obraz wy-
stawiany był w Lowe Art Museum of 
the University of Miami i w Vizcaya 
Museum do 1992  r. Badanie odzy-
skanego obrazu ujawniło zniszczenia 
mające na celu ukrycie proweniencji: 
zerwano nalepki i rozgnieciono pie-
częcie lakowe, a także usunięto napi-
sy na odwrociu, które nasączono ole-
jem uniemożliwiającym prześwietle-
nie w promieniach ultrafioletowych. 

Zagrabione – odzyskane
..................................................................................................................................................................... 
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Analiza porównawcza, dokonana 
przez ekspertów, potwierdziła, że 
obraz ten pochodzi ze zbiorów war-
szawskiego Muzeum Narodowego.

Inna historia wiąże się z obrazem 
autorstwa Jana Mostaerta „Portret 
dworzanina” z XVI w., który wcho-
dził w skład gołuchowskich zbio-
rów Izabeli z Czartoryskich Działyń-
skiej. W 1939 r. został przewieziony do 
Warszawy i ukryty w domu Ludwiki 
Czartoryskiej przy ul. Kredytowej. Po 
wojnie, wywieziony przez Niemców 
do Austrii, trafił na zamek Fischhorn, 
skąd został skradziony przez żołnierzy 
niemieckich, stacjonujących tam póź-
niej żołnierzy amerykańskich lub oko-
licznych mieszkańców. W 1952 r. tra-
fił jako dar osoby prywatnej do zbio-
rów Museum of Fine Arts w  Rich-
mond. Obraz został umieszczony w in-
ternetowej bazie danych polskich strat, 
dlatego amerykańskie muzeum za-

wiadomiło o nim polską ambasadę, 
a w 2005 r. dzieło przekazane zostało 
w depozyt do Muzeum Książąt Czar-
toryskich w Krakowie.

Również w 2005 r. dzięki stara-
niom MSZ zwrócony został piętna-
stowieczny obraz „Madonna z Dzie-
ciątkiem”, stanowiący część tryptyku 
ze zbiorów rodziny Konopków, zra-
bowany wraz z innymi dziełami sztu-
ki, archiwum i biblioteką z  miesz-
kania Józefa Konopki w Warszawie 
w 1944 r. W 1970 r. obraz został za-
kupiony na aukcji we Frankfurcie do 
Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie. 

W 2004 r. odnaleziony został na por-
talu internetowym Stowarzysze-
nia Muzeów Amerykańskich, zawie-
rającym wykaz obiektów o nieusta-
lonym pochodzeniu, które znajdu-
ją się w  amerykańskich muzeach. Po 
powrocie do Polski obraz trafił jako 
depozyt do Muzeum Narodowego 
w  Krakowie (zob. „Spotkania z Za-
bytkami”, nr 12, 2009, ss. 32-34). 

Z kolei dwie płaskorzeźbione kwa-
tery z ołtarza kościoła Mariackiego 
we Wkryujściu (Pomorze Zachod-
nie), pochodzące z XVI w., od koń-
ca lat dwudziestych XX w. ekspono-
wane w Pomorskim Muzeum Krajo-
wym, w  czasie drugiej wojny świato-
wej zostały schowane wraz z innymi 
elementami ołtarza w kilku skrytkach 
na terenie Pomorza. Po ich odnale-
zieniu przez Armię Czerwoną zostały 
wywiezione do ZSRR, gdzie trafiły do 
ryskiego Muzeum Sztuki Zagranicz-

nej. W  wyniku informacji pozyska-
nych przez polski MSZ za pośrednic-
twem ambasady RP na Łotwie kwate-
ry zostały zwrócone w 2006 r. 

W 2009 r. zakończyły się starania 
o zbiór ponad 500 zabytków archeolo-
gicznych, w tym misy brązowej z grobu 
książęcego w Lubieszewie i pozłacanej 
srebrnej zapinki palczastej ze Świelina. 
Oba obiekty wraz z monetami, naczy-
niami, narzędziami do walki pocho-
dzącymi ze wszystkich epok pradzie-
jowych i wczesnego średniowiecza zo-
stały zwrócone Muzeum Narodowe-
mu w  Szczecinie w  zamian za będące 

w jego posiadaniu zabytki niemieckie, 
przekazane do Kunsthistorisches Mu-
seum w Stralsundzie. 

Wiele starodruków i rękopisów, 
m.in. księgi sądowa i ziemska z XV 
i XVI w., karty dominikańskiego gra-
duału i brewiarz z XV w., zrabowane 
z archiwów, bibliotek i zbiorów ko-
ścielnych, odnalazły się u osób pry-
watnych w Niemczech i Czechach lub 
zostały wycofane z aukcji i powróciły 
po negocjacjach prowadzonych przez 
MSZ. 

Jednym z ostatnio odnalezionych 
obiektów jest sztandar Związku Le-
gionistów Polskich z 1928 r., który 
w 2009 r. pojawił się w ofercie domu 
aukcyjnego w Maschen pod Hambur-
giem. W wyniku interwencji konsula-
tu RP został wycofany z aukcji i trafił 
jako depozyt do Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie. 

Zespół do Spraw Restytucji Dóbr 
Kultury prowadzi obecnie negocjacje 
z władzami państw, antykwariuszami, 
kolekcjonerami i muzeami w celu od-
zyskania kolejnych dzieł sztuki, a każ-
de wymaga indywidualnego podej-
ścia i uwzględnienia specyfiki prawnej 
kraju, na terenie którego się znajduje. 

Opisane tu oraz inne historie od-
zyskania skradzionych obiektów, kuli-
sy starań o ich powrót do Polski oraz 
rozważania na temat prawnych pod-
staw restytucji przedstawione zostały 
w wydanej w 2011 r. przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych książce au-
torstwa Wojciecha Kowalskiego i Mo-
niki Kuhnke, pt. Zagrabione – odzy-
skane. Działalność Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w zakresie restytu-
cji dóbr kultury utraconych przez Pol-
skę w okresie II wojny światowej. Publi-
kacja ma na celu zachęcenie muzealni-
ków do poszukiwania dokumentacji 
o utraconych obiektach, a osoby pry-
watne do przekazywania wszystkich 
informacji o znanych im miejscach 
przechowywania dzieł sztuki.

Wszyscy zainteresowani nabyciem 
tej książki proszeni są o kontakt z Ze-
społem do Spraw Restytucji Dóbr 
Kultury w MSZ (nr tel. 22  523 92 
57, fax 22 523 83 29, e-mail: monika.
kuhnke@msz.gov.pl). 

☐
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1 | Georg Pencz 
(?), „Trójca 
Święta”,  XVI w., 
olej, deska

2 | Jan Mostaert, 
„Portret 
dworzanina”, 
XVI w., olej, deska

3 | Karta 
mszału ze sceną 
Ukrzyżowania, 
około 1470 r. 
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gdańskie, monumentalny obraz Jana 
Matejki „Hołd pruski”, arcydzieła 
Wita Stwosza, złoty skarb znalezio-
ny w Środzie Śląskiej, bezcenne ilu-
minowane rękopisy, a swoisty ko-
mentarz do różnych wątków stanowią 
dzieła znanych artystów współcze-
snych, m.in. Mirosława Bałki, Krzysz-
tofa Bednarskiego, Edwarda Dwur-
nika, Jochena Gerza, Anselma Kiefe-
ra, Gerharda Richtera, Wilhelma Sa-
snala, Gregora Schneidera, Günthe-
ra Ueckera, Piotra Uklańskiego, Luca 
Tuymansa, Krzysztofa Wodiczki. 

Wszystkie wypożyczone na wy-
stawę eksponaty – to świadectwa po-
wiązań kulturowych Polski i Niemiec. 
Pochodzą one z ponad 200 muzeów 
i kolekcji z całej Europy, m.in. z Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, Mu-
zeum Sztuki w Łodzi, British Mu-
seum w Londynie, Muzeum Histo-
rii Sztuki w Wiedniu oraz Biblioteki 
Watykańskiej. 

Wystawa czynna będzie do 9 
stycznia 2012 r. Towarzyszy jej ob-
szerny (780 stron!) katalog w wersji 
polsko- i niemieckojęzycznej, opubli-
kowany w wydawnictwie DuMont- 
-Verlag; redaktorem naukowym kata-
logu jest Małgorzata Omilanowska. 

Z tym znakomitym przedsięwzię-
ciem ekspozycyjnym wiąże się też bo-
gaty program skierowany do uczniów 
i studentów, którego celem jest wspar-
cie wymiany kulturalnej między 
mieszkańcami Polski i Niemiec. 

☐

Przypadająca na rok 2011 Pre-
zydencja Rzeczypospolitej 
Polskiej w Radzie Unii Euro-
pejskiej stworzyła wyjątkową 

okazję do pogłębienia między Polską 
i Niemcami dialogu przez zorganizo-
wanie pierwszej w dziejach naszych 
stosunków wystawy, obrazującej hi-
storię ostatniego tysiąclecia polsko- 
-niemieckiego sąsiedztwa. „OBOK. 
Polska – Niemcy. 1000 lat historii 
w sztuce” – taki jest tytuł ekspozy-
cji, która przygotowana została przez 

Martin-Gropius-Bau w Berlinie oraz 
Zamek Królewski w Warszawie. Nad 
projektem czuwała Rada Programo-
wo-Naukowa pod przewodnictwem 
prof. Władysława Bartoszewskiego, 
a kuratorem jest Anda Rottenberg. 

Na wystawie zgromadzono oko-
ło 800 dzieł sztuki, przedmiotów 
kultury materialnej i dokumentów, 

umieszczonych w 19 salach Martin- 
-Gropius-Bau w Berlinie. Podzielo-
ną na 22 części tematyczne ekspozy-
cję otwiera sala poświęcona św. Woj-
ciechowi i Rychezie, która poślubiła 
Mieszka II, późniejszego króla, i tym 
samym w 1025 r. została królową Pol-
ski. W następnych salach ukazane są 
m.in. wątki polsko-niemieckich koli-
gacji dynastycznych, ze słynnym wese-
lem w Landshut, dzieje zakonu krzy-
żackiego, twórczość Wita Stwosza, 
działalność Mikołaja Kopernika, hi-

storia „Solidarności 1831” i wresz-
cie historia wieku XX aż po współ-
czesność. 

Wśród wybitnych dzieł sztuki po-
dziwiać można na wystawie m.in. 
portret margrabiego Albrechta Ho-
henzollerna – dzieło Lucasa Crana-
cha Starszego z 1528 r., wysokiej kla-
sy siedemnastowieczne malarstwo 

Wielka wystawa 
w Berlinie

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

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

1 | Albrecht Dürer, 
„Głowa brodatego 
mężczyzny”, 1510 r., 
kredka, gwasz, papier 
żeberkowy, wym. 27 x 
18,7 cm, © Muzeum 
Książąt Lubomirskich 
we Wrocławiu, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich

2 | Wit Stwosz, Maria 
z Dzieciątkiem, 1500- 
-1505, drewno bukowe, 
pozostałości złoceń, wym. 
20, 3 x 7 x 6 cm, © V&A 
Images / Victoria & Albert 
Museum, Londyn

3 | Antoine Pesne, 
„Portret Anny Orzelskiej”, 
ok. 1728 r., olej, płótno, 
wym. 266 x 189 cm, © 
Muzeum w Nieborowie 
i Arkadii, fot. Monika 
Antczak
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Sztuki Piękne z magazynu, 
czyli szczecińskiej kolekcji odsłona pierwsza

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

placówkę – Muzeum Pomorza Za-
chodniego, od lat siedemdziesiątych 
XX w. posiadające status Muzeum 
Narodowego. Możliwości wystawien-
nicze pozwalają na prezentację zaled-
wie kilku procent zbiorów, obejmują-
cych dziś 145 tysięcy różnych obiek-
tów – z zakresu sztuki, archeologii, et-
nografii, historii, nautologii… Pomy-
słem na przypomnienie najcenniej-
szych i najciekawszych, ale też naj-
bardziej intrygujących i zaskakują-
cych dzieł z muzealnych magazynów 
jest stała galeria „Sztuki Piękne. Zbio-
ry artystyczne Muzeum Narodowego 
w Szczecinie”, otwarta 14 maja 2011 r. 
w  Gmachu Głównym przy Wałach 
Chrobrego. Eksponowane w niej pra-
ce, tworzone w ciągu prawie czterech 
stuleci (od XVII w. do 1945 r.) przez 
artystów europejskich, reprezentują-
cych różne szkoły i narodowości, mają 

Bogactwo i różnorodność kul-
turową Szczecina, metropo-
lii znad Odry, a także Pomo-
rza Zachodniego bada i pre-

zentuje szczecińskie Muzeum Naro-
dowe. Ta założona po drugiej woj-
nie światowej placówka kontynu-
uje tradycje niemieckiego Muzeum 
Miejskiego, po którym odziedziczy-
ła wczesnomodernistyczny gmach, 
ulokowany przy dzisiejszych Wa-
łach Chrobrego. Masywny, trójskrzy-
dłowy budynek o historyzującej sza-
cie, zaprojektowany przez działające-
go w Szczecinie architekta Wilhelma 
Meyera-Schwartaua służy celom mu-
zealnym już od 1913  r. Przestrzen-
ne sale ekspozycyjne od początku 
funkcjonowania Muzeum Miejskie-
go przeznaczone były na prezentację 
dzieł sztuki − dawnej i współczesnej. 
Szczecinianie mogli tu podziwiać ob-
razy i rzeźby tak wybitnych i znanych 
artystów, jak Frans Hals, Caspar Da-
vid Friedrich, Ferdinand Georg Wald-
müller, Andreas i Oswald Achenbach, 
Max Liebermann, Maurice Utrillo czy 
Vincent van Gogh. Znacząca część 
kolekcji dawnego Muzeum Miejskie-
go trafiła do Niemiec Zachodnich, 
stając się podstawą kolekcji Fundacji 
Pomorskiej w Kilonii (Stiftung Pom-
mern, Kiel), prezentowanej przez wie-
le lat w zachodnim skrzydle tamtej-
szego zamku, a od 2000 r. w Pomor-
skim Muzeum Krajowym w Gre-
ifswaldzie (Pommersches Landesmu-
seum, Greifswald). Część, niestety, 
uległa rozproszeniu po 1945 r., a nie-
liczne dzieła pozostawione w Szczeci-
nie na wiele lat trafiły do muzealnych 
magazynów. 

W magazynach zaczęły też poja-
wiać się nowe muzealia, sukcesyw-
nie pozyskiwane przez powojenną 

być co jakiś czas wymieniane na ko-
lejne eksponaty z magazynu. Dzięki 
temu wystawa, choć stała, będzie bez-
ustannie ewoluować w obrębie dzia-
łów i głównych motywów. 

Jednocześnie historyczna siedzi-
ba dawnego Muzeum Miejskiego po-
wróci do tradycji prezentowania ty-
tułowych „sztuk pięknych”, a Gmach 
Główny w całości zostanie przezna-
czony na eksponowanie dzieł polskiej 
sztuki, w kontekście sztuki europej-
skiej oraz kultury innych kontynen-
tów. Preludium-szkicem do tych am-
bitnych zamierzeń jest pierwsza od-
słona skarbów i tajemnic szczecińskiej 
kolekcji, zaaranżowana przez duet ku-
ratorski: dra Szymona Piotra Kubiaka 

1 | Lovis Corinth, „Portret pisarza Georga 
Hirschfelda i jego żony Elli”, 1903 r., olej, płótno

.............................................................................
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z pędzlami i paletą malarską w dło-
ni, a całej scenie przygląda się stojąca 
w  otwartych drzwiach kobieta (żona 
autora?). Scena ta, ciekawie wyka-
drowana, pokazuje pracę nad dzie-
łem jako czynność zwykłą, codzienną, 
a przy tym owianą tajemnicą. Intere-
sujące konteksty odnajdziemy porów-
nując płótna Gerarda Thomasa („Pra-
cownia malarska” i „Pracownia rzeź-
biarska”, oba z początku XVIII w.) 
z  „Autoportretem” Jana Spychalskie-
go z 1940 r. Warto też przyjrzeć się 
wizerunkom własnym Wacława Bo-
rowskiego i Leona Kaplińskiego. 

Intymne i kameralne są portre-
ty rodziny, jak utrzymane w konwen-
cji ekspresyjnego szkicu „Studium 
do porteru żony” Konrada Krzyża-
nowskiego z około 1905 r. czy „Por-
tret żony” Józefa Mehoffera z 1908 r. 
Malarskim rarytasem szczecińskiej 
odsłony są bez wątpienia dwa obra-
zy niemieckich impresjonistów: „Por-
tret pisarza Georga Hirschfelda i jego 
żony Elli”, obraz z 1903 r. pędzla Lovi-
sa Corintha – dzieło dokumentujące 

z Gabinetu Sztuki Polskiej i Dariusza 
Kacprzaka, kuratora ds. naukowych, 
pełniącego obowiązki dyrektora ds. 
naukowych. Czym na dobry początek 
chwali się szczecińskie muzeum?

Przestrzeń nowej galerii została 
pomyślana jako ciąg kilku tematycz-
nych sekwencji, konstruowanych wo-
kół jednego głównego motywu, roz-
szerzającego się w kolejne wątki. Dzię-
ki takiemu zabiegowi problemowe se-
kwencje przenikają się i dopełniają, 
będąc z jednej strony przeglądem ga-
tunków sztuk pięknych, a z drugiej 
– punktem wyjścia do poszukiwania 
interesujących analogii podobieństw 
lub kontrastów formy i treści. Zanim 
jednak widz rozpocznie podróż przez 
style i okresy, szkoły i środowiska ar-
tystyczne, musi zmierzyć się z kunst-
kamerą, zaaranżowaną na wprost wej-
ścia do galerii. 

Gabinet sztuki i osobliwości 
(z niem. Kunst- und Wunderkammer) 
– to specjalne pomieszczenie, w któ-
rym gromadzono ciekawe, oryginal-
ne obiekty: dzieła sztuki, numizma-
ty, zabytki starożytności, egzotycz-
ne przedmioty, naturalia i wszelkie-
go rodzaju kurioza do podziwiania 
i kontemplacji. Gabinety takie, zakła-
dane na dworach europejskich wład-
ców i arystokracji od renesansu do po-
czątku XVIII stulecia, uważa się za 
poprzedniki nowoczesnych muzeów. 
Szczecińska kunstkamera doskona-
le pokazuje różnorodność i przypad-
kowe relacje gromadzonych niegdyś 
przedmiotów, jednocześnie dając 
przegląd wielodziałowości i spektrum 
badawczych zainteresowań szczeciń-
skiego Muzeum Narodowego. W nie-
wielkiej gablocie zgromadzono zatem 
przykłady grafiki (piękny „Storczyk” 
Franza Genuhna, barwny drzeworyt 
sprzed 1923 r.), ceramiki (fajansowa 
figurka „Japończyka” Olgi Niewskiej, 
zaprojektowana w 1921 r.), malar-
stwa (realistyczny „Portret kobiety” 
Hermanna Erneckego, olej na płótnie 
z 1852 r.), numizmatyki (srebrne mo-
nety z Syjamu w kształcie kulek, da-
towane na XIX w.). Osobliwości na-
tury, kultur prehistorycznych i pry-
mitywnych reprezentują: ząb kasza-
lota, czaszka pingwina, gliniana urna 

domkowa z powiatu wejherowskie-
go czy róg muzyczny z kości (Lega, 
połowa XX w.). Nie zapomniano też 
o  cennych „starożytnościach”, takich 
jak figurka „Bachantki” z brązu z I w. 
n.e., a do wątków odnoszących się do 
portowej przeszłości Szczecina nale-
ży miniaturowy „Model wotywny ża-
glowca” z około 1900 r. 

Wszystkie te zgromadzone z wiel-
kim pietyzmem przedmioty zapre-
zentowane zostały widzowi w cia-
snej przestrzeni gabloty, na jaskra-
wym, pomarańczowym tle, wzmaga-
jącym atmosferę dziwności i niesamo-
witości. To zapewne wskazanie kura-
torów na odwieczną potrzebę osobi-
stego i kameralnego kontaktu z dzie-
łem sztuki, przeżywanym indywidu-
alnie w zależności od wrażliwości, 
wiedzy i potrzeb estetycznych widza. 
W moim odczuciu tym, co łączy zgro-
madzone przedmioty, jest potrzeba 
kolekcjonowania i wielki szacunek do 
dziedzictwa przeszłości. Bez nich nie 
oglądalibyśmy dziś takich rarytasów, 
jak chińska rzeźba grobowa dynastii 
Tang, polski portret trumienny z kar-
tuszem herbowym z XVIII w. czy pre-
paraty motyli z dawnej kolekcji Anto-
na Dohrna, umieszczone na ścianie, 
po bokach gabloty.

Właściwą narrację wystawy, a jed-
nocześnie przegląd gatunków arty-
stycznych, rozpoczyna galeria por-
tretów i aktów ze szczecińskiej ko-
lekcji, wśród których wizerunki wła-
sne zajmują miejsce szczególne. Punk-
tem centralnym tego działu jest obraz 
„Moja dusza” („Autoportret z  dwo-
ma aktami”) Jacka Malczewskie-
go z  1918  r., dojrzałe dzieło przed-
stawiciela młodopolskiego symboli-
zmu. Artysta sportretował się z dwie-
ma modelkami-muzami, nieodłącz-
nymi „towarzyszkami” malarskie-
go fachu, wskazującymi na jego bo-
ski i ludzki wymiar. Warto zestawić tę 
alegoryczną autoprezentację z „Me-
lancholią” Zbigniewa Pronaszki, płót-
nem z 1909 r. – również pokazującym 
proces twórczy w wymiarze fizycz-
nym i duchowym. Pronaszko uwiecz-
nił postać artysty (siebie?) w pra-
cowni przed sztalugą, lekko zaduma-
nego, a przez to jakby nieobecnego, 

2 | Wacław Borowski, „Artysta i muza. Scena 
alegoryczna”, ok. 1910 r., olej, płótno

3 | Henryk Siemiradzki, „Szkic do obrazu 
«Uczta»”, lata siedemdziesiąte XIX w., olej, 
płótno

.............................................................................
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konnym Johanna Albrechta II Me-
klemburskieg o”,  namalowanym 
w 1635 r. przez Daniela Bloka. Arty-
sta, pochodzący z utrechckiej rodziny, 
ale urodzony w Szczecinie, kształcił 
się w Gdańsku, a następnie specjalizo-
wał w portretowaniu królów i książąt 
jako malarz nadworny, co dokumen-
tuje dzieło wypożyczone ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w  Warszawie. 
To zarazem dobry przykład siedemna-
stowiecznego portretu reprezentacyj-
nego, podkreślającego społeczną po-
zycję i aspiracje modela, uwiecznio-
nego w niezwykle drobiazgowy spo-
sób (strój) na tle lawendowego ogro-
du i rezydencji w Güstrow.

Model bywał uwieczniany w ate-
lier, w miejscach prywatnych i pu-

blicznych, ale też na łonie natury – 
stąd płynne przejście do malarstwa 
pejzażowego, dającego chyba najwięk-
sze spectrum postaw i poszukiwań 
artystycznych. Tytułowy dla działu 
„Pejzaż fantastyczny” z około 1830 r. 
namalował Franciszek Ksawery Lam-
pi, pochodzący z włoskiej rodziny ar-
tystycznej, od 1815 r. związany z War-
szawą. Jego sentymentalno-roman-
tyczne krajobrazy (zwłaszcza mor-
skie, z malowniczymi ruinami, skała-
mi i strumieniami) doskonale odda-
ją fascynację tym, co w widokach na-
tury niezwykłe, zjawiskowe, orygi-
nalne. Wyobraźnię artystów inspiro-
wały też widoki konkretnych miejsc, 
takich jak: „Pejzaż neapolitański”, 
uwieczniony przez Karla Kaufmanna 

wczesną twórczość malarza, oraz 
„Tancerka Antonia Mercé zw. La Ar-
gentina” Maksa Slevogta, obraz nama-
lowany w 1926 r. Ciekawym wątkiem 
są wizerunki dzieci: „Portret Augu-
ste Schiffmann w wieku dziecięcym” 
z 1835 r. szczecińskiego artysty doby 
biedermeieru, Augusta Ludwiga Mo-
sta, czy „Dziewczynka w czerwonym 
berecie” z lat dwudziestych XX w., 
obraz fowisty węgierskiego, Béli Czó-
bela. 

„Sztuki Piękne” − to również 
rzeźby, z których największą niespo-
dzianką, a dla wielu koneserów sztu-
ki prawdziwym odkryciem okazać się 
mogą dzieła z brązu Ernesto de Fio-
ri, niemieckiego artysty o włoskim ro-
dowodzie. Zwłaszcza „Wielki Mło-

dzieniec I” – ponadnaturalnej wiel-
kości akt męski odważnie wyekspo-
nowany na tle pomarańczowego ekra-
nu – intryguje monumentalnością, 
a przy tym harmonią i wyważeniem 
proporcji (dodajmy, że jest to pierw-
sza powojenna prezentacja tej pracy). 
Razem z „Portretem Paula von Hin-
denburga” de Fiori dzieła te (oba da-
towane na 1926 r.) należą do rzeźbiar-
skiego parnasu szczecińskiej kolek-
cji i są odziedziczone po przedwojen-
nym Muzeum Miejskim. Można je ze-
stawić z wyeksponowanym nieopodal 
„Sadem”, czyli młodopolskim „Aktem 
męskim” z 1912 r. pędzla Wojciecha 
Weissa. 

Na deser proponuję zatrzymać się 
przed wielkoformatowym „Portretem  

w latach osiemdziesiątych-dziewięć-
dziesiątych XIX w., „Most nad Se-
kwaną”, namalowany w 1911 r. przez 
Jana Rubczaka, „Plaża w Międzyzdro-
jach”, której widok w 1886 r. przeniósł 
na niewielką deskę Fritz Wingraf czy 
„Plaża w Scheveningen” z drugiej 
ćwierci XIX stulecia, pędzla Johanne-
sa Hari II. 

Pejzaż, nawet będący pokłosiem 
studiów z natury, może mieć tak-
że wymowę symboliczną, tak jak wi-
doki morskie Władysława Ślewiń-
skiego. W płótnie „Morze” z oko-
ło 1901 r. odnajdziemy wielką synte-
zę środków malarskich, oddającą mo-
bilność wodnego żywiołu, a przy tym 
surową niedostępność oceanu, który 
urzekł i zafascynował polskiego arty-
stę, od 1888 r. mieszkającego we Fran-
cji. Pejzaż był tematem samym w so-
bie, ale i pretekstem do malowania 
scen wzniosłych, z udziałem posta-
ci ludzkich. Krajobraz okazywał się 
zatem idealnym tłem dla dramatycz-
nych wydarzeń, takich jak „Pogrzeb 
wikinga na morzu” z końca XIX w., 
uwieczniony na płótnie przypisy-
wanym Frankowi Bernardowi Dick-
see – żywiołowej kompozycji rozgry-
wającej się w targanej falami łodzi, 
czy „Bez ziemi. Pomorzanie wypar-
ci przez Niemców na wyspy Bałtyku” 
– scenie o silnej wymowie patriotycz-
nej, namalowanej przez Wojciecha 
Gersona w 1888 r. Oba te dzieła nale-
żą już do kolejnego działu, poświęco-
nego historii, religii i mitom, czyli te-
matom wzniosłym, takim jak kluczo-
wa dla tej sekwencji „Śmierć Dante-
go” z 1889 r., pędzla Otto Friedricha. 
Artysta pokazał dramat rozgrywający 
się w zaciszu domowej sypialni, w któ-
rej wybitny włoski humanista, poeta, 
filozof i polityk Dante Alighieri od-
chodzi z tego świata w otoczeniu naj-
bliższych. To śmierć cicha i spokoj-
na, tonąca w symbolicznym półmro-
ku wnętrza, dla którego interesujący 
kontrast tworzy biel pościeli zmarłe-
go. Obraz ten zestawiono z wcześniej-
szym o  cztery lata płótnem „Na eta-
pie” Jacka Malczewskiego. 

Ciekawe analogie formalne i iko-
nograficzne odnajdziemy w „Topiel-
cu”, obrazie z 1935 r. Alfreda Geislera, 
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wskazująca na symboliczne znacze-
nie postaci siejącego i wykonywanej 
przez niego czynności. W dziale tym 
nie mogło zabraknąć martwych natur, 
jednego z  najpopularniejszych gatun-
ków artystycznych, podejmowanych 
przez artystów reprezentujących naj-
różniejsze style, kierunki i tendencje, 
bez względu na narodowość i szkołę. 
Dopełnieniem i zamknięciem wątków 
rodzajowych są natomiast prace o te-
matyce rodzinnej, reprezentowane ob-
razami Eugena Klimscha i Hermanna 
Knopfa, rzeźbami Stanisława Popław-
skiego i Edwarda Wittiga. 

Na finał pierwszej odsłony „Sztuk 
Pięknych” kuratorzy zaproponowa-
li przegląd rysunków, akwarel, pasteli, 
grafik i ilustracji, tematycznie odwołu-
jących się do wszystkich wcześniejszych 
działów. Wydobyli przy tym z muzeal-
nego magazynu prawdziwe rarytasy, re-
prezentatywne m.in. dla niemieckie-
go ekspresjonizmu, polskiego romanty-
zmu i modernizmu, surrealizmu, Éco-
le de Paris… W nastrojowo zaciemnio-
nym „Gabinecie-Studiolo”, którego ty-
tuł nawiązuje do elementarza ABC. Ein 
Alphabet in Bildern z 1925 r., zilustro-
wanego przez niemieckiego ekspresjo-
nistę Conrada Felixmüllera (w jednej 
z gablot wyeksponowano jego drzewo-
ryt „Indyk i zając”, zamieszczony w tej-
że publikacji) odnajdziemy bogactwo 
stylistyk i technik stosowanych na pa-
pierze, poparte nazwiskami wybitnych 
artystów. Gabinet ten zarazem dosko-
nale oddaje warsztatową różnorod-
ność i kosmopolityzm szczecińskiej 
kolekcji dzieł sztuki (miłym ukłonem 
w  stronę sąsiadów zza Odry jest dwu-
języczność wszystkich napisów i pod-
pisów: polskich i niemieckich), poka-
zującej wkład i znaczenie polskiej sztu-
ki w dziedzictwo europejskie oraz prze-
nikanie się i wzajemne inspiracje sztuki 
wschodu i zachodu Europy.

Monika Nowakowska

zestawionym z ekspresyjną gło-
wą z brązu z 1915 r. – „Ecce Homo” 
Tomy Rosandicia, chorwackiego rzeź-
biarza ze Splitu. Obie prace zawiera-
ją wątek chrystologiczny – poddana 
sakralizacji scena rodzajowa oraz pe-
łen ekspresji modernistyczny wizeru-
nek odwołujący się do tradycyjnych 
przedstawień religii chrześcijańskiej. 

Wielkie tematy często wiążą 
się z wielkimi nazwiskami, których 
nie brakuje w szczecińskiej kolek-
cji „Sztuk Pięknych”. Należy do nich 
bez wątpienia Henryk Siemiradzki, 
mistrz dziewiętnastowiecznego re-
alizmu, wybitny akademik, ceniony 
w  całej Europie. Obok wielkoforma-
towych kompozycji o tematyce histo-
rycznej, mitologicznej czy religijnej, 
które przyniosły mu międzynarodo-
wą sławę i uznanie, Siemiradzki wy-
konywał też niezobowiązujące szkice, 
w duchu włoskich kaprysów, takie jak 
„Uczta” czy „Andromeda”. Powieszo-
ne obok dwóch kameralnych „Pejza-
ży z antycznymi ruinami” z pierwszej 
połowy XVIII w. Christiana Hilfgot-
ta Branda, „kaprysy” Siemiradzkie-
go wykazują wiele nieoczekiwanych 
podobieństw formalnych, choć prace 
obu artystów dzieli ponad sto lat. 

Tematy wzniosłe dopełnione są 
motywami rodzajowymi, aby widz 
mógł prześledzić łączące je podobień-
stwa, ale i różnice, analogie i niuan-
se formalne. Dlatego kolejny dział po-
święcony jest tropieniu urody rze-
czy błahych, które najdosadniej obra-
zuje „Wielki kiermasz”, namalowany 
w 1610  r. przez Davida Vinckboon-
sa. Artysta pokazał na wielkoformato-
wej desce rozbudowaną scenę rodza-
jową z motywami architektury i pej-
zażu, umieszczając ludzi i zwierzęta 
w  najróżniejszych scenach zabaw, bie-
siad, dyskusji i dając ciekawy przegląd 
realiów epoki. Zupełnie inny posmak 
rodzajowości odnajdziemy w swoj-
skiej scenie „Sprzedaż konia” z 1888 r., 

autorstwa Józefa Chełmońskiego, wiel-
kiego piewcy urody Kresów i życia pol-
skiej wsi. W tej panoramicznej kom-
pozycji także odnajdziemy barwność 
spraw codziennych, podaną jednak 
jakże innymi środkami malarskiego 
warsztatu: realistycznego, lecz mniej 
drobiazgowego formalnie, potrakto-
wanego z rozmachem i ekspresją. Arty-
sta starał się oddać nastrój i urodę chwi-
li, a przy tym swoistą egzotykę polskiej 
prowincji. Klimaty prowincjonalne, 
małomiasteczkowe odnajdziemy na-
tomiast w płótnach: „Rynek w Zakli-
czynie” z 1924 r. Rafała Malczewskie-
go oraz „Zaułek” z około 1942 r. Mara 
Diemèla, który prawdopodobnie spor-
tretował uliczkę w Utrechcie. 

W szczecińskiej kolekcji nie braku-
je też dzieł odwołujących się do pracy 
fizycznej, z których najciekawszy styli-
stycznie jest chyba obraz Władysława 
Skoczylasa „Młocarnia”, namalowa-
ny w 1927 r., przywodzący skojarzenia 
z późniejszą konwencją… socrealizmu. 
Inny wymiar ma „Siewca” z 1916 r., 
rzeźba z brązu Konstantego Laszczki, 

4 | Janusz Maria Brzeski, „Wesołe miasteczko”, 
1930 r., papier, tusz 

(eksponaty w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, zdjęcia: Grzegorz  Solecki)

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

Galerię „Sztuki Piękne. Zbiory artystyczne Muzeum Narodowego w Szczecinie” można zwiedzać w Gmachu Głównym Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie, 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 3, www.muzeum.szczecin.pl. Muzeum czynne jest od wtorku do 
piątku w godzinach 10.00-18.00, w soboty i niedziele w godzinach 10.00-16.00, w poniedziałki nieczynne. 
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Wystawa zrealizowana została we 
współpracy z Państwowym Muzeum 
Dotyku im. Homera, a prezentowa-
ne obiekty w 95% pochodzą z zaso-
bów tamtejszej placówki. Są to ko-
pie najsłynniejszych rzeźb doby anty-
ku, sztuki hellenistycznej oraz repre-
zentujące tradycję rzeźby renesanso-
wej, tworzące uniwersalny dyskurs na 
temat sztuki europejskiej. Odrębne 
miejsce zajmuje sala z kopiami rzeźb 
Michała Anioła, począwszy od „Pie-
ty”, aż po „Tondo Taddei”. Część rzeź-
biarską wzbogaca prezentacja histo-
rii architektury − modele architekto-
niczne takich dzieł, jak m.in. Panteon, 
katedra Santa Maria del Fiore czy ba-
zylika św. Piotra, przybliżająca ewolu-
cję przekryć kopułowych w architek-
turze europejskiej. 

Wystawa w Muzeum Śląskim ma 
zatem ogromny walor edukacyjny. 
Jej integralną część stanowi specjal-
nie opracowany program edukacyj-
ny z zakresu historii sztuki dla dzieci 
i młodzieży niewidzącej i niedowidzą-
cej. Z kolei lekcje muzealne i warszta-
ty uczą znaczenia abstrakcyjnych po-

jęć, a następnie odczytywania i in-
terpretacji obrazów znajdujących się 
w galerii malarstwa polskiego. Przy-
gotowany jest również specjalny ze-
staw pomocy dydaktycznych dla dzie-
ci i młodzieży niewidzącej i niedowi-
dzącej. 

Wystawie towarzyszyła konferen-
cja międzynarodowa, na której doszło 

Muzeum Śląskie, pozyskując obiek-
ty z Państwowego Muzeum Doty-
ku im. Homera (Museo Tattile Stata-
le Omero), w Ankonie we Włoszech, 
pragnie przenieść na grunt polski do-
świadczenia i dobre praktyki w dzie-
dzinie edukacji muzealnej dla osób 
o utrudnionym dostępie do sztuki. 
„Piękno dotyku” − to projekt, który 
ma także charakter innowacyjny dla 
środowiska muzealników polskich, 
wskazując na konieczność otwierania 
się muzeów na grupy odbiorców do-
tychczas wykluczonych i poszerzania 
kontekstu poznawczego sztuki.

Wystawa jest kontynuacją prac 
Muzeum Śląskiego nad uczynieniem 
z  muzeum miejsca przyjaznego dla 
osób niepełnosprawnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem osób niewidzą-

cych i niedowidzących. W muzeum 
tym funkcjonuje pierwsza w Polsce 
stała trasa zwiedzania galerii malarstwa 
dla osób niewidzących i niedowidzą-
cych, otwarta w październiku 2010  r. 
Ekspozycja „Piękno dotyku” − to kon-
tynuacja determinacji Muzeum w zno-
szeniu barier między sztuką a odbior-
cą, w tym odbiorcą niewidzącym.

Otwarta 15 października 
br. w Muzeum Śląskim 
w Katowicach wystawa 
„Piękno dotyku” wyzna-

cza nowy nurt w muzealnictwie pol-
skim i stanowi jeden z grupy projek-
tów tego muzeum (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 6, 2009, ss. 12-17). 
Jej głównym celem jest umożliwienie 
dostępu do europejskiego dziedzictwa 
kulturowego osobom z różnorodnymi 
trudnościami poznawczymi (szcze-
gólnie osobom niewidzącym i niedo-
widzącym). Adresowana jest zarów-
no do osób niewidomych, jak i do sze-
rokiego grona odbiorców, dla których 
wartość poznawcza wystawy tkwić bę-
dzie nie tylko w obcowaniu z kopia-
mi wybitnych dzieł sztuki antycznej, 
renesansu i modelami architektonicz-

nymi, lecz przede wszystkim ekspona-
ty te będą pretekstem do zaznajomie-
nia polskiej publiczności z metodą 
poznawania sztuki przez dotyk, bu-
dowania zrozumienia i akceptacji dla 
tej formy kontaktu ze sztuką, kontak-
tu pośrednio łamiącego stereotyp mu-
zeum, jako miejsca, w którym dotyka-
nie obiektów jest zakazane.

Piękno dotyku
........................................................................................................................................

1 | 2 | Fragmenty 
ekspozycji 

(zdjęcia:  Mariusz 
Paluchiewicz, Leszek 
Jodliński)

...................................
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do spotkania praktyków i teoretyków 
programów adresowanych do osób 
niepełnosprawnych, podjęte zostały 
rozważania na temat ograniczeń w na-
szym odbiorze sztuki, doszło także 
do wymiany dobrych praktyk z dzie-
dziny edukacji i projektów muzeal-
nych adresowanych do osób niepełno-
sprawnych, ze świadomością, iż wszy-
scy podlegamy pewnym ogranicze-
niom w odbiorze sztuki i pojęcie nie-
pełnosprawności oznacza poszukiwa-
nie rozwiązań w pokonywaniu takich 
ograniczeń.  

Ekspozycji towarzyszy publika-
cja, będąca zbiorem artykułów mię-
dzynarodowych ekspertów z dziedzi-
ny sztuki dostosowywanej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych − estetyków, 
antropologów kultury, historyków 
sztuki i muzeologów. 

To ważne przedsięwzięcie w Mu-
zeum Śląskim wpisuje się dodatko-
wo w obchody 150. rocznicy powsta-
nia Republiki Włoskiej, podkreślając 
w ten sposób aspekt współpracy Pol-
ski i Włoch.

Wystawa czynna będzie w Katowi-
cach do 8 stycznia 2012 r., a następ-
nie przeniesiona zostanie do Warsza-
wy i Bielska-Białej. 

☐

Zakopane  
– pępek świata
........................................................................................................................................

Miłośnicy stylu zakopiań-
skiego i sztuki z prze-
łomu XIX i XX w. po-
wstającej u stóp Tatr, in-

spirowanej góralszczyzną i pięknem 
gór, mogą od niedawna odwiedzać 
nową placówkę poświęconą temu ro-
dzajowi twórczości – filię Muzeum Ta-
trzańskiego im. dra Tytusa Chałubiń-
skiego, przeznaczoną na Galerię Sztu-
ki XX w. Mieści się ona w willi Oksza 
przy ul. Zamoyskiego w Zakopanem. 
Ten zaprojektowany przez Stanisława 
Witkiewicza budynek – obok kilku 
powstałych według planów tego same-
go autora, w tym znanej Koliby – sta-
nowi znakomity przykład zastosowa-
nia stylu zakopiańskiego w architektu-
rze. Wzniesiony został w latach 1895- 
-1896 i na początku zwany był Kor-
winówką (powstawał dla Bronisła-
wy i  Wincentego Korwin-Kossakow-
skich), ale już w 1899 r. zakupił go 
Marcin hr. Kęszycki i ochrzcił imie-
niem używanym do dziś. Sam Witkie-
wicz tak pisał o swoim projekcie: „sy-
metryczny prawie rozkład prowadził 
do symetrycznego zewnętrznego kształ-
tu. W Okszy znajdują się pyszne, wiel-
kie drzwi wchodowe, których efekt 

zdobniczy zginął przez oszklenie ganku, 
stojącego na łuku kamiennym, ganku, 
do którego wejście stanowią boczne, krę-
cone schody z piaskowca. Oksza jest naj-
mniej skomplikowanym z nowych zako-
piańskich domów. Zużyte w niej były te 
motywy zdobnicze i konstrukcyjne, któ-
re już były wypróbowane w uprzednio 
postawionych domach, z dodaniem kry-
tych obejść dokoła wschodniej ściany i po-
łączenia galerią z piętrową oficyną stoją-
cą w podwórzu” (S. Witkiewicz, Styl za-
kopiański, z. 2, Lwów 1911, s. 11).

Oksza pełniła po śmierci Kęszyc-
kich wiele rozmaitych funkcji – mie-
ścił się w niej Profilaktyczny Dom 
Zdrowia, internat gimnazjum, Szkoła 
Gospodarcza, prewentorium dla dzie-
ci i młodzieży, wreszcie dom wypo-
czynkowy. Przy adaptowaniu do no-
wych celów willę przebudowywano, 
zniekształcając jej oryginalny wygląd. 
Próbę jego odtworzenia podjęto pod-
czas konserwacji w latach 2008-2010, 
po tym, jak w 2006 r. budowla zosta-
ła wpisana do rejestru zabytków, a dwa 
lata później władze wojewódzkie 

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

1 | Willa Oksza – oddział Muzeum Tatrzańskiego

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (ul. 
Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola) 
czynne jest we wtorki w godzinach 8.00- 
-18.00, w środy, czwartki i piątki w go-
dzinach 8.00-15.00, w soboty i niedzie-
le w godzinach 16.00-19.00, w poniedział-
ki nieczynne. Więcej informacji na stronie  
internetowej www.muzeum.stalowawola.pl,  
tel. fax, (15) 844-85-56, rezerwacja 
(15) 844-85-57. 

W dniach od 15 października do 27 listopa-
da br. czynna była w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu jeszcze jedna wystawa zorga-
nizowana z myślą o osobach niewidomych 
i niedowidzących − „Pięć zmysłów. Audio-
deskrypcja”. Audiodeskrypcja − to technika 
narracyjna, która za pomocą dodatkowych, 
werbalnych opisów ułatwia odbiór treści wi-
zualnych osobom niewidomym i niedowi-
dzącym. Wystawa była główną częścią pro-
jektu edukacyjnego o tym samym tytule. 
Eksponowano na niej 25 dzieł pochodzą-
cych ze zbiorów poznańskiego Muzeum Na-
rodowego oraz ich opisy wykonane w tech-
nice audiodeskrypcji .
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Konstantego Laszczki, Wojciecha 
Brzegi czy Stanisława Sobczaka; ulu-
bionym materiałem używanym przez 
artystów było drewno. 

Znaczące miejsce na wystawie zaj-
muje twórczość Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, syna projektanta Okszy. 
Jeden z pokoi wystawowych w całości 
poświęcony jest jego pracom – przede 
wszystkim charakterystycznym por-
tretom tworzonym pod wpływem róż-
norakich używek, a także rysunkom 
i fotografiom. Muzeum Tatrzańskie 
przez kilka ostatnich lat dokonywa-
ło zakupów prac tego artysty, który – 
w przeciwieństwie do swego ojca – nie 
miał dotychczas w Zakopanem miej-
sca, gdzie prezentowany byłby jego 
dorobek.

Obok rzeźb i obrazów znajdziemy 
w Okszy wyroby rękodzieła artystycz-
nego, przypominające o czasach świet-
ności wielu szkół rzemiosła, w tym sny-
cerskiej i koronkarskiej, przekształco-
nych po drugiej wojnie światowej w Li-
ceum Technik Plastycznych i Techni-
kum Tkactwa Artystycznego. Trwającą 
niezmiennie popularność zimowej sto-
licy Polski ilustruje natomiast wyświe-
tlany wprost na drewnianej ścianie ar-
chiwalny film ukazujący zmagania nar-
ciarzy, wyraźnie odbiegających wyglą-
dem od dzisiejszych sportowców. Wie-
lojęzyczne plakaty z pierwszej połowy 
XX w. przypominają o rozgrywanych 
tu renomowanych zawodach.

Uzupełnieniem wystawy są eks-
pozycje w dwóch innych filiach Mu-
zeum Tatrzańskiego: w chałupie gó-
ralskiej przy Drodze do Rojów 6, któ-
ra razem z wnętrzami jest wzorem 
ideowym stylu zakopiańskiego oraz 
w willi Koliba przy ul. Kościeliskiej 18 
– pierwszym domu w stylu zakopiań-
skim zaprojektowanym przez Stanisła-
wa Witkiewicza (dziś mieści się w niej 
Muzeum Stylu Zakopiańskiego jego 
imienia).

Małgorzata  
M. Przybyszewska

aranżacja – Marcin Rząsa) za cel posta-
wili sobie pokazanie w Okszy przykła-
dów różnorodnej twórczości rozkwi-
tającej u stóp Tatr w epoce Młodej Pol-
ski oraz dwudziestolecia międzywojen-
nego, kiedy to przebywający tu chęt-
nie przedstawiciele kręgów literacko-ar-
tystycznych czerpali inspirację z folklo-
ru góralskiego i ukazywali piękno gór. 
O ożywionym życiu artystycznym pro-
wadzonym w Zakopanem w tamtych 
latach świadczą zebrane na wystawie ar-
chiwalne fotografie, ogłoszenia dotyczą-
ce wydarzeń kulturalnych i plakaty.

Wśród zgromadzonych w Okszy 
eksponatów – pochodzących w więk-
szości z kolekcji własnej Muzeum Ta-
trzańskiego, a w kilku przypadkach 
wypożyczonych – znalazły się ma-
larstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fo-
tografia oraz sztuka użytkowa, afisze 
i plakaty. Na wystawie można zoba-
czyć m.in. nastrojowe pejzaże Leona 
Wyczółkowskiego, Stanisława Gałka, 
Wojciecha Weissa i te niemal bajko-
we – Rafała Malczewskiego, prace Zo-
fii Stryjeńskiej i Władysława Skoczy-
lasa inspirowane góralszczyzną, por-
trety Jana Rembowskiego. Rzeźbę re-
prezentuje twórczość Jana Szczepkow-
skiego (imponujący „Ołtarz Wniebo-
wzięcia NMP do kościoła w Echarlens 
w Szwajcarii”), Augusta Zamoyskiego, 

przekazały ją Muzeum Tatrzańskie-
mu z przeznaczeniem na cele ekspo-
zycyjne. Część dekoracji przetrwała 
w stanie niezmienionym, niektóre ele-
menty można było natomiast zrekon-
struować dzięki fotografiom z końca 
XIX  w., przechowywanym w Archi-
wum Muzeum Tatrzańskiego.

Zabytkowa willa, będąca ważnym 
świadkiem epoki, okazała się jednocze-
śnie idealnym miejscem na utworze-
nie w niej od dawna planowanej Gale-
rii Sztuki XX w. Działalność nowo po-
wstałej galerii zainaugurowała otwarta 
14 maja br. wystawa „Zakopane – pępek 
świata. Sztuka pod Giewontem w la-
tach 1880-1939”. Jasne drewniane wnę-
trza z ornamentalnymi rzeźbieniami 
na drzwiach i belkach stanowią znako-
mite tło dla prezentowanych obiektów. 
Autorzy ekspozycji (scenariusz – Tere-
sa Jabłońska, kurator – Helena Pitoń, 

Wystawa „Zakopane – pępek świata. Sztuka pod Giewontem w latach 1880-1939” w willi Oksza 
przy ul. Zamoyskiego 25 w Zakopanem będzie czynna do 31 grudnia br., odwiedzać ją można od 
środy do soboty w godzinach 10.00-18.00 oraz w niedziele w godzinach 11.00-16.00. Bilet 
normalny kosztuje 7,00 zł, ulgowy 5,50 zł. Więcej informacji na stronie internetowej muzeum: 
www.muzeumtatrzanskie.com.pl.

2

3

2 | Fragment 
ekspozycji 

3 | Jan 
Szczepkowski, 
„Ołtarz 
Wniebowzięcia 
NMP do kościoła 
w Echarlens 
w Szwajcarii”, 
1925 r., drewno 
sosnowe (ze zbiorów 
Muzeum Jana 
Szczepkowskiego 
w Milanówku)

(zdjęcia: 1 – Muzeum 
Tatrzańskie, 
2, 3 − Małgorzata 
M. Przybyszewska)

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

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2011    |   59



Czwarte Europejskie Forum Dziedzictwa

materialnego, jak i niematerial-
nego, nabiera szczególnego zna-
czenia. 

Okazuje się, że dziedzic-
two – to nie tylko piękna wizy-
tówka kraju w postaci malowni-
czego dworu otoczonego starym 
parkiem czy barokowej świąty-
ni o fasadzie wyjątkowej klasy. 
To nie tylko fanaberia grupy spo-
łeczników pikietujących w obro-
nie starej fabryki czy odrapanej 

konieczności strategicznego za-
rządzania zasobami dziedzictwa, 
na które patrzeć można jako na 
aktywa majątkowe podlegające 
prawom rynku, ale też potencjał, 
który generować może nowe 
miejsca pracy, zapewniać wpły-
wy budżetowe i niwelować spo-
łeczne koszty bezrobocia, przy-
czyniać się do wzmocnienia mar-
ki lokalnej i regionalnej, rozsze-
rzać strategie budowania świa-
domości marki w obszarze dzie-
dzictwa oraz stwarzać dobre wa-
runki dla rozwoju biznesu. Ko-
rzyści tak pojętego zrównowa-
żonego rozwoju – to inwesty-
cje wewnętrzne, tworzenie no-
wych miejsc pracy, to wreszcie 
wymiana zewnętrzna i konkuren-
cyjność gospodarcza w wymia-
rze ponadregionalnym. W tym 
kontekście potencjał ekonomicz-
ny dziedzictwa, i to zarówno 

także László Tőkés (wiceprze-
wodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego) oraz Jan Kaźmierczak 
(wiceprzewodniczący Podkomi-
sji ds. Dziedzictwa Kulturowe-
go Zgromadzenia Parlamentar-
nego Rady Europy). Uczestnika-
mi Forum byli eksperci do spraw 
dziedzictwa, ekonomiści, a także 
przedstawiciele władz i organi-
zacji pozarządowych z kilkudzie-
sięciu krajów Europy oraz ze Sta-
nów Zjednoczonych. 

Tegoroczna odsłona wyda-
rzenia, realizowana pod hasłem 
„Doceń dziedzictwo! Dziedzic-
two europejskie i rozwój gospo-
darczy”, stała się okazją do wy-
miany doświadczeń i opinii po-
między specjalistami zajmują-
cymi się ochroną dziedzictwa 
kulturowego a przedstawicie-
lami pozostałych sektorów ży-
cia społecznego i gospodar-
czego, w tym kadry zarządza-
jącej. Zagadnienie wykorzysta-
nia dziedzictwa jako atutu, któ-
ry może przynieść wymierne ko-
rzyści – zarówno ekonomicz-
ne, jak i społeczne – oraz wes-
przeć proces rozwoju gospo-
darczego wielu krajów, jest za-
sadne o tyle, że wyzwania, ja-
kie stoją przed Europą na pro-
gu wychodzenia z kryzysu zmie-
rzają nie tylko do kontynuowania 
dotychczasowych działań, lecz 
także do aktywnego poszukiwa-
nia nowych, skutecznych narzę-
dzi i rozwiązań. Dlaczego war-
to zwrócić uwagę na dziedzictwo 
w szerszym kontekście wykorzy-
stania jego potencjału (i to po-
tencjału gospodarczego) w sek-
torach innych niż – tradycyjnie 
– turystyka? 

Z pozoru twarde wyniki eko-
nomiczne i nie do końca uchwyt-
ne piękno gotyckiego maswerku 
czy kapryśnej linii secesyjnego 
biureczka nie mają ze sobą nic 
wspólnego. Może poza sztywną 
ceną na aukcyjnych portalach. 
Powtórzmy, z pozoru. Pod koniec 
XX stulecia, wraz z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju, po-
jawia się bowiem m.in. postulat 

Do priorytetów polskiej pre-
zydencji w Unii Europej-

skiej należy m.in. kompleksowe 
działanie na rzecz jakościowego 
wzrostu, który pozwoli na zbu-
dowanie konkurencyjnej przewa-
gi Europy, zwiększenie jej poten-
cjału gospodarczego i spójności 
społecznej. W jakiej mierze kra-
je Starego Kontynentu dysponu-
ją zasobami, które mogą stymu-
lować wzrost gospodarczy i roz-
wój społeczeństw, a tym samym 
stanowić źródło zrównoważo-
nego rozwoju regionu? W jakim 
zakresie do takich zasobów na-
leżeć może kapitał materialne-
go i niematerialnego dziedzic-
twa kultury tych krajów? Na ile 
wreszcie szeroko pojęte wyko-
rzystanie potencjału ekonomicz-
nego tkwiącego w dziedzictwie, 
w kontekście tworzenia regional-
nych i ponadregionalnych stra-
tegii rozwoju, może być katali-
zatorem wzrostu gospodarcze-
go i dobrobytu społeczeństw 
zjednoczonej Europy? Zarysowa-
ne obszary problemowe stały się 
platformą debat czwartej już od-
słony corocznego Europejskiego 
Forum Dziedzictwa, które odbyło 
się w dniach 10-12 października 
br. we Wrocławiu. Zamysłem or-
ganizatorów – Rady Europy, Ko-
misji Europejskiej i Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa – było 
przygotowanie spotkania, któ-
re miało stać się okazją do spoj-
rzenia na dziedzictwo jako na 
trwały element w długofalowych 
strategiach rozwoju, zwłaszcza 
w dobie kryzysu gospodarczego. 

Otwarcia Forum dokonali we 
wrocławskim Muzeum Architek-
tury Bogdan Zdrojewski (mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego), Daniel Thérond (dy-
rektor Departamentu Kultury, 
Dziedzictwa i Różnorodności Kul-
turowej Rady Europy), Alessan-
dro Senesi (wicedyrektor Biu-
ra ds. Programów Kulturalnych 
Dyrekcji Generalnej ds. Eduka-
cji i Kultury Komisji Europejskiej) 
oraz Adam Grehl (wiceprezydent 
miasta Wrocławia). Obecni byli 

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

1 | Minister Bogdan Zdrojewski 
w czasie rozmowy z Pauliną 
Florjanowicz – dyrektorem 
Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa i Adamem Grehlem 
– wiceprezydentem Wrocławia 
w trakcie obrad 4. Europejskiego 
Forum Dziedzictwa

2 | 3 | Uczestnicy obrad

(zdjęcia: Paweł Kobek) 

1

2
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W spotkaniach uczestniczy-
ło blisko 250 osób. Organizato-
rzy prowadzili transmisję on-line 
z obrad, dostępną poprzez stro-
nę Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa oraz stronę dedykowaną 
wydarzeniu www.4efh.pl. Trans-
misję internetową obejrzało – 
według statystyk – 1240 osób. 
Europejskiemu Forum Dziedzic-
twa towarzyszyło spotkanie ko-
ordynatorów narodowych Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa, dla 
których Komisja Europejska zor-
ganizowała warsztaty na temat 
promocji projektów społecznych. 
W szkoleniu wzięli udział regio-
nalni koordynatorzy Europejskich 
Dni Dziedzictwa z Polski, z który-
mi współpracuje NID.

Wydarzeniu towarzyszyły tak-
że dwie, przyjęte z ogromnym 
entuzjazmem, wystawy przygo-
towane przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. Pierwsza z nich, za-
tytułowana „Kamienie milowe”, 
nawiązująca zatem do myśli prze-
wodniej tegorocznych Europej-
skich Dni Dziedzictwa, w spójny 
i syntetyczny sposób pokazywa-
ła najistotniejsze wydarzenia z hi-
storii Polski oraz dorobek polskiej 
nauki i kultury. Druga wystawa 
poświęcona była wielokulturowo-
ści europejskiej i przybliżała cha-
rakter obchodów EDD w poszcze-
gólnych krajach kontynentu. 

Organizatorzy Forum mają na-
dzieję, że październikowe spotka-
nia i rozmowy zapoczątkują szer-
szą debatę na temat potencja-
łu dziedzictwa dla gospodarki, do 
której włączą się specjaliści z róż-
nych dziedzin, nie tylko kultury 
i sztuki, a także władze lokalne 
i regionalne, jak również zarzą-
dzające kadry sektora prywatne-
go, debatę, która przyczyni się do 
wypracowania konkretnych roz-
wiązań i która będzie promować 
ich realizację. W tym kontekście 
niezwykle istotna jest koncepcja 
strategii rozwoju, która powin-
na równoważyć korzyści społecz-
ne, kulturowe i ekonomiczne wy-
nikające z korzystania z dziedzic-
twa. Jest to zasada zrównoważo-
nego rozwoju, stanowiąca pod-
stawę ochrony dziedzictwa, zapi-
sana w Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej.  

(kkm)

w Europie (dyskusja pt. „Dzie-
dzictwo w czasach kryzysu – luk-
sus czy konieczność”), wypra-
cowania technik i modeli go-
spodarczych mających na celu 
zmierzenie potencjału tkwią-
cego w zasobach dziedzictwa 
i tym samym poszerzenie ekono-
micznego pojęcia „nierynkowe-
go towaru”, za jaki uważane jest 
dziedzictwo (dyskusja pt. „Eko-
nomiczny potencjał dziedzictwa 
– nie tylko turystyka”) czy istot-
nego stworzenia argumentacji 
ekonomicznej za dodatkowymi 
inwestycjami na rzecz dziedzic-
twa poprzez publiczne, prywat-
ne i państwowe środki finanso-
we (dyskusja pt. „Dziedzictwo 
a zrównoważony rozwój”). 

w odniesieniu do głównego prio-
rytetu polskiej prezydencji w ob-
szarze gospodarczym i finanso-
wym, jakim jest wzmocnienie za-
rządzania gospodarczego w Unii 
Europejskiej.

Podczas obrad 4. Europej-
skiego Forum Dziedzictwa pre-
zentowano różne filozofie po-
strzegania dziedzictwa oraz 
omówiono najlepsze praktyki 
i standardy obowiązujące w tej 
dziedzinie. Prowadzone przy 
okrągłych stołach trzy podsta-
wowe wątki dyskusyjne koncen-
trowały się wokół najbardziej 
aktualnych zagadnień: ochro-
ny dziedzictwa przed cięcia-
mi finansowymi w sektorze pu-
blicznym, które dokonywane są 

kamienicy. To także bardzo kon-
kretny czynnik ożywiający gospo-
darkę, rynek pracy, handel. Jak 
silny jest to kapitał – w sensie 
ogólnym oraz wymiernym (choć 
korzyści ekonomiczne z wyko-
rzystania dziedzictwa są wciąż 
trudne do zmierzenia i niewie-
le krajów prowadziło w tym kie-
runku badania) – niech poświad-
czą łatwe do zmierzenia ogrom-
ne środki, jakie Bank Światowy 
inwestuje w ochronę dziedzic-
twa jako kluczowego elementu 
w procesie stabilizacji i rozwoju 
gospodarek krajów rozwijających 
się. Wyjątkowej wymowy dla Pol-
ski nabiera zatem definiowanie 
znaczenia dziedzictwa w kontek-
ście zrównoważonego rozwoju 

Główne wnioski z obrad 4. Europejskiego Forum Dziedzictwa

1.  Podstawową wartością europejskiego dziedzictwa – jako wspólnego mianownika w kontekście 
wartości – jest jego różnorodność.

2.  Nadrzędną rolę posiada przekazanie dziedzictwa kolejnym pokoleniom, dlatego o dziedzictwo na-
leży dbać i korzystać z jego zasobów rozsądnie, chroniąc przede wszystkim jego autentyzm. 

3.   W strategiach rozwoju należy równoważyć korzyści społeczne, kulturowe i ekonomiczne wynika-
jące z korzystania z dziedzictwa. Na tym polega zrównoważony rozwój, zasada, która m.in. jest 
podstawą ochrony dziedzictwa w RP (art. 5 Konstytucji RP).

4.   Dziedzictwo kulturowe posiada duży potencjał ekonomiczny, zawsze będzie czynnikiem ożywia-
jącym gospodarkę. Jest wizytówką społeczności wokół niego zgromadzonej, społeczności stabil-
nej i pewnej swoich wartości i zasad. Potencjał ekonomiczny tkwi zarówno w dziedzictwie mate-
rialnym, jak i niematerialnym.

5.  Należy badać korzyści ekonomiczne płynące z korzystania z dziedzictwa kulturowego. Działanie to 
jest niezbędne, aby wzmocnić argumenty realnymi liczbami.

6.  Niezwykle ważna jest budowa silnej marki i strategie kreowania jej świadomości w obszarze dzie-
dzictwa. Powinno to angażować wszystkie zainteresowane grupy społeczne i motywować je do 
dalszego działania.
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Światowe dziedzictwo
Wpisane na Listę prehisto-

ryczne osady na palach – to 111 
miejsc w Alpach i w okolicy Alp. 
Powstały one w epoce brązu 
i neolitu na brzegach jezior i rzek 
oraz na terenach podmokłych. 
Prace wykopaliskowe, przepro-
wadzone w niektórych z tych 
miejsc, dostarczyły dowodów, 
które pozwalają odtworzyć obraz 
życia codziennego na obszarach 
górskich Europy.

Do całkowicie innej kategorii 
zabytków należy umieszczona na 
Liście fabryka obuwia Fagus w Al-
feld w Niemczach. Jest to zespół, 
składający się z dziesięciu budyn-
ków, wzniesionych w latach 1911-
-1914 według projektu Edwar-
da Wernera, a następnie unowo-
cześniony przez Waltera Gropiusa; 
ostateczne zakończenie budowy 
nastąpiło w 1925 r. Funkcjonują-
ca do dziś fabryka w Alfeld w Dol-
nej Saksonii uważana jest za ikonę 
światowego modernizmu.

Zespół architektoniczny sta-
nowiący połączenie różnych sty-
lów architektonicznych repre-
zentuje rezydencja metropoli-
tów bukowińskich i dalmackich 
w Czerniowcach na Ukrainie, 
wzniesiona w latach 1864-1882 
według projektu czeskiego ar-
chitekta Josefa Hlavka. Główną 
częścią zespołu jest pałac – re-
prezentacyjna, dwupiętrowa bu-
dowla ceglana. Ponadto w skład 
kompleksu wchodzą także se-
minarium duchowne, klasztor 
z cerkwią, ogród i park. 

Wpis z terenu Włoch obejmu-
je siedem zespołów, będących 
świadectwem władzy przybyłych 
z północnej Europy Longobar-
dów (568-774 n.e.). Są to twier-
dze, kościoły, klasztory w miej-
scowościach: Friuli, Brescia, Ca-
stelseprio, Spoleto, Campello 
sul Clitunno, Benevento, Monte 
San’An gelo. W Cividale del Friu-
li, miejscu urodzenia Pawła Dia-
kona – historyka Longobardów, 
znajduje się sztandarowy przy-
kład sztuki longobardzkiej: kapli-
ca Santa Maria in Valle z około 
762 r. We wszystkich tych miej-
scach przetrwały budowle lub ich 
relikty, świadczące o ważnej roli 
w VI-VIII w. Longobardów w du-
chowym i kulturalnym rozwoju 
średniowiecznej Europy.

☐

Obecnie na Liście Światowe-
go Dziedzictwa Kulturowe-

go i Naturalnego UNESCO fi gu-
ruje 936 obiektów. Ostatnio, 
na posiedzeniu Komitetu Świa-
towego Dziedzictwa, które od-
było się tym razem w Paryżu 
w dniach 19-29 czerwca 2011 r., 
wpisanych zostało 25 obiek-
tów – 21 dziedzictwa kulturowe-
go, 3 dziedzictwa przyrodnicze-
go i jeden o charakterze miesza-
nym. Ponadto dodano dwa miej-
sca na Listę Światowego Dzie-
dzictwa w Zagrożeniu, a jeden 
obiekt wycofano (Rezerwat fau-
ny w Manas w Indiach!).

Nowo wpisane na Listę miej-
sca zasługujące na szczególną 

ochronę z terenu Europy – to 
pięć następujących obiektów 
dziedzictwa kulturowego: kra-
jobraz kulturowy les Causses et 
les Cévennes we Francji i Ser-
ra de Tramuntana w Hiszpa-
nii, prehistoryczne osady na pa-
lach w Szwajcarii, Austrii, Niem-
czech, Włoszech i Słowenii, fa-
bryka obuwia Fagus w Alfeld 
w Niemczech, rezydencja metro-
politów bukowińskich i dalmac-
kich w Czerniowcach na Ukrainie 
oraz ośrodki władzy Longobar-
dów we Włoszech. Nie ma wśród 
nich żadnego zabytku z terenu 
Polski, natomiast zwraca uwa-
gę wielka różnorodność wpisa-
nych obiektów i to zarówno pod 

względem ich charakteru kultu-
rowego, jak i chronologii.

Śródziemnomorski krajobraz 
rolniczo-pasterski les Causses et 
les Cévennes we Francji – to gó-
rzysty obszar o powierzchni po-
nad 300 tys. ha w południowej 
części Masywu Centralnego. Za-
chowały się tu na tarasach gór 
Causses kamienne wioski i duże 
gospodarstwa, nawiązujące do 
zabudowań opactw, które po-
wstawały w tym rejonie od XI w. 
Z kolei Serra de Tramuntana 
w Hiszpanii rozciąga się na zbo-
czach pasma górskiego wzdłuż 
północno-zachodniego wybrze-
ża Majorki. Tysiącletnie tradycje 
rolnicze na tym trudnym terenie 
wykształciły specjalną sieć urzą-
dzeń nawadniających, które za-
opatrują w wodę gospodarstwa 
od czasów feudalnych. Przetrwa-
ły młyny wodne i kamienne bu-
dowle gospodarcze.

1 | Krajobraz rolniczo-pasterski les Causses et les Cévennes 
we Francji

2 | Krajobraz kulturowy Serra de Tramuntana w Hiszpanii 

3 | Fabryka obuwia Fagus w Alfeld w Niemczech

4 | Rezydencja metropolitów bukowińskich i dalmackich 
w Czerniowcach na Ukrainie 

5 | Pozostałości budowli związanej z ośrodkami władzy 
Longobardów we Włoszech

1 2
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BOS na Liście UNESCO 
„Pamięć Świata” Od 1997 r. realizowany jest przez UNESCO Program „Pamięć Świata”, mający na celu 

ochronę wyjątkowych dokumentów, będących świadectwem historii i rozwoju ludz-
kości. Na Liście Programu umieszczono dotychczas około 200 obiektów ze wszystkich 
kontynentów; obiekty te są utrwalone na nośnikach stosowanych w przeszłości i tych 
najnowszych, cyfrowych. Jak czytamy we wprowadzeniu do albumu, które napisała dy-
rektor generalna UNESCO Irina Bokova: „Dziedzictwo to nie zna granic państwowych; 
znajduje się w sercu przestrzeni publicznej wspólnej wszystkim kulturom i społeczno-
ściom. Program «Pamięć Świata» służy ochronie owego dziedzictwa, ułatwieniu do-
stępu do niego, i podniesieniu świadomości jego znaczenia. […] Każdy z nich [wpisa-

nych na Listę dokumentów] jest inny w formie, ale 
wszystkie są źródłem wiedzy o geniuszu ludzkim. 
Wprowadzanie na Listę kolejnych obiektów jest 
aktem sumienia, a jednocześnie zobowiązaniem: 
do podnoszenia świadomości, do tworzenia sie-
ci wsparcia, jak również do docierania do wszyst-
kich przedstawicieli społeczeństwa: od dziennika-
rzy przez artystów po edukatorów”.

W maju br. odbyła się w Warszawie IV Między-
narodowa Konferencja Programu UNESCO „Pamięć 
Świata”; z tej okazji Wydawnictwa Naczelnej Dy-
rekcji Archiwów Państwowych opublikowały album 
pod redakcją Barbary Berskiej i Władysława Stęp-
niaka pt. Pamięć państw i narodów. Lista światowa 
Programu UNESCO „Pamięć Świata”. 

Omówione w albumie dokumenty umieszczone 
zostały w porządku chronologicznym dokonanych 
wpisów. Nie wszystkie odnoszą się tylko do chlub-

nych kart dziejów ludzkości. Znajdujemy tu też raporty obrazujące ingerencję państw 
Europy w życie narodów afrykańskich, okupację francuską wyspy Mauritius, archiwum 
niewolnictwa XVI-XIX w., sprawy sądowe skazańców pochodzenia brytyjskiego i irlandz-
kiego zesłanych do Australii w latach 1788-1868, Archiwum Muzeum Ludobójstwa 
w Kambodży czy Archiwum Terroru w Argentynie i Paragwaju.

Warto wymienić kilka innych przedstawionych w publikacji dokumentów, aby zo-
rientować czytelników w bogactwie zbioru. Na Liście „Pamięć Świata” znajdują się 
np. najwcześniejsza zachowana wersja Koranu z 651 r., najstarsze dokumenty dźwię-
kowe (cylindry z fonografu Edisona) tradycyjnej muzyki świata od 1893 do 1952 r., 
dziennik pokładowy Jamesa Cooka z jego pierwszej wyprawy  na Pacyfik w latach 
1768-1771, arcydzieło niemieckiego filmu niemego – Metropolis w reżyserii Fritza 
Langa z 1927 r., Biblia Gutenberga z 1452-1455 r., Archiwum Trądu z Bergen w Nor-
wegii (które stało się w połowie XIX w. centrum badań naukowych nad tą chorobą), 
ogłoszona podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej Deklaracja Praw Człowieka i Obywa-
tela (1789-1791), filmy Braci Lumière, baśnie Braci Grimm, archiwum Astrid Lind-
gren i Alfreda Nobla. 

Na Liście „Pamięć Świata” znajdują się również obiekty związane z Polską i przede 
wszystkim w Polsce przechowywane. Są to: tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierp-
nia 1980, będące w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z kolek-
cją dokumentacji pod nazwą Narodziny Solidarności, przechowywaną w Ośrodku KAR-
TA w Warszawie, rękopisy Fryderyka Chopina ze zbiorów Biblioteki Narodowej w War-
szawie i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (obecnie w Narodowym Instytucie Fry-
deryka Chopina w Warszawie), Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 r., 
który znajduje się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, ręko-
pis dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus libri sex sprzed 1541 r. (w Bibliotece 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Archiwum Warszawskiego Getta (tzw. Ar-
chiwum Emanuela Ringelbluma) z lat 1939-1943 (w zbiorach Żydowskiego Instytu-
tu Historycznego w Warszawie), Archiwum Komisji Edukacji Narodowej (w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacji Ksią-
żąt Czartoryskich i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie), Kodeks Supraski (w Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie, częściowo też w Narodowej i Uniwersyteckiej Biblio-
tece w Lublanie oraz w Bibliotece Narodowej Rosji w Sankt Petersburgu), Archiwum 
Radziwiłłów i Księgozbiór z Nieświeża (w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie, częściowo też w Mińsku, Wilnie, Kijowie, Sankt Petersburgu, Moskwie 
i Helsinkach), Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu z lat 1946-2000 (w Ma-
isons-Laffitte w Paryżu). W 2011 r. zostały wpisane na Listę „Plany i dokumentacja 
zniszczeń oraz odbudowy Warszawy” Biura Odbudowy Stolicy (BOS), przechowywane 
w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy.

To pierwsze takie szczegółowe kompendium wiedzy o tym Programie UNESCO. Pu-
blikacja zainteresuje zwłaszcza tych czytelników, którzy sięgają po wydawnictwa ency-
klopedyczne. 

Album (cena: 44 zł) można nabyć w siedzibie Wydziału Administracyjnego Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych, 02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 2D, tel. (22) 565 46 
52 (e-mail: ndap@archiwa.gov.pl, jleszko@archiwa.gov.pl).

Spotkanie z książką

PAMIĘĆ ŚWIATA

Program UNESCO „Pamięć 
Świata” (Memory of the 

World) zainicjowany został 
w 1992 r., niejako z impul-
su spalenia zbiorów w Sara-
jewie, a rok później na pierw-
szym spotkaniu Międzynaro-
dowego Komitetu Doradczego 
Programu w Pułtusku opraco-
wano i przyjęto definicję dzie-
dzictwa dokumentacyjne-
go. Wkrótce też zdecydowa-
no o utworzeniu (podobnie do 
Listy Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Naturalnego 
UNESCO) Listy „Pamięć Świa-
ta”, na którą wpisywane są 
obiekty o światowym znacze-
niu historycznym lub cywiliza-
cyjnym; pierwsze kandydatury 
wpłynęły w 1997 r. W czerw-
cu 2011 r. na Listę wpisane 

zostały „Plany i dokumentac-
ja zniszczeń oraz odbudowy 
Warszawy” Biura Odbudowy 
Stol icy,  przechowywane 
w Archiwum Państwowym 
m.st. Warszawy.  

Biuro Odbudowy Stolicy 
(BOS) powołane zostało 14 
lutego 1945 r. Dekretem Kra-
jowej Rady Narodowej (w wy-
niku przekształcenia działają-
cego już od stycznia 1945 r. 

Biura Organizacji i Odbudo-
wy Warszawy). Do jego za-
dań należała inwentaryzacja 
strat, odbudowa zniszczonej 
w czasie drugiej wojny świa-
towej niemal doszczętnie sto-
licy oraz opracowanie kon-
cepcji urbanistycznej nowej 
Warszawy. Archiwum BOS za-
wiera 14 679 teczek. Zwykłe 
papierowe teczki, zawiązy-
wane na tasiemki, zawiera-
ją unikatową w skali świato-
wej dokumentację rysunkową 
zniszczeń, opisy, zdjęcia, pla-
ny, mapy, luźne zapiski. Taka 
drobiazgowa, pełna i tak ol-
brzymia dokumentacja znisz-
czeń nie ma sobie podob-
nej w żadnym innym archi-
wum – budynek po budynku 
udokumentowano rysunkami, 

a często zdjęciem. Znajdu-
ją się tam również rachunki 
i umowy z firmami zajmujący-
mi się remontem i rozbiórką. 

Do akt dokumentacyjnych 
dołączona jest też informacja 
o pracownikach BOS-u. Było 
ich około 1500. W większości 
byli to urbaniści, architekci, 
inżynierowie, konserwatorzy, 
historycy i historycy sztuki, 
ekonomiści i prawnicy. Biurem 

1 | 2 | Fragmenty dokumentacji z „Archiwum BOS” dotyczące 
odbudowy Starego Miasta w Warszawie (ze zbiorów Archiwum 
Państwowego m.st. Warszawy)

................................................................................................................
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Chełmskie podziemia kredowe
Odbudowy Stolicy kierował Ro-
man Piotrowski, a zastępcami byli 
Józef Sigalin i Witold Plapis. Do 
najwybitniejszych pracowników 
należeli m.in.: prof. Piotr Biegań-
ski, prof. Jan Zachwatowicz, prof. 
Stanisław Hempel, prof. Boh-
dan Lachert, dr Stanisław Żaryn, 
prof. Stanisław Lorentz, wielolet-
ni dyrektor Muzeum Narodowego 
w Warszawie, prof. Janusz Dur-
ko, twórca Muzeum Historyczne-
go m.st. Warszawy i jego dyrektor 
przez ponad 50 lat. 

W ramach BOS-u funkcjo-
nował też Wydział Architektu-
ry Zabytkowej, któremu należy 
zawdzięczać odbudowę Stare-
go i Nowego Miasta, Traktu Kró-
lewskiego i Łazienek. Stopniowo 
wydzielano z BOS-u poszczegól-
ne działy organizacyjne, tworząc 
samodzielne jednostki, jak np. 
Warszawską Dyrekcję Odbudowy, 
która przejęła czynności inwe-
storskie, lub przekazując je wła-
dzom miejskim lub państwowym. 
Od 1947 r. działał Urząd Konser-
watorski na m.st. Warszawę. 

W 1948 r. rozpoczęła się 
stopniowa likwidacja BOS-u, 
w 1951 r. jego zadania przejęło 
Biuro Urbanistyki Warszawy. 

Dokumenty z lat 1951-1953 
„Archiwum BOS” pochodzą z jed-
nostek organizacyjnych działają-
cych dłużej niż Warszawska Dy-
rekcja Odbudowy i Urząd Konser-
watorski. Dokumentacja, powsta-
ła w latach 1945-1953 w wyniku 
działalności Biura Odbudowy Sto-
licy, Warszawskiej Dyrekcji Odbu-
dowy, Wydziału Architektury Za-
bytkowej BOS i Urzędu Konser-
watorskiego na m.st. Warszawę, 
daje niezwykłe świadectwo po-
wrotu miasta do życia. W 1980 r. 
warszawskie Stare Miasto zosta-
ło wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Na-
turalnego UNESCO jako unikato-
we dzieło konserwatorskie i ar-
chitektoniczne, w uznaniu dla du-
cha i woli narodu, który nie zgo-
dził się na zagładę miasta. Wpis 
ten i jego argumentacja była bar-
dzo pomocna i właściwie zawa-
żyła na tym, że „Archiwum BOS”  
również zostało wpisane na Listę 
UNESCO „Pamięć Świata”.

Urszula 
Zielińska-Meissner

W Chełmie czeka na turystów 
w wydrążonych pod mia-

stem korytarzach kredowych 
atrakcyjna podziemna trasa. Jej 
współczesny kształt zawdzię-
czamy w dużej mierze pracow-
nikom Przedsiębiorstwa Robót 
Górniczych w Mysłowicach, któ-
rzy w latach 1966-1973 zabez-
pieczyli znaczną część podziemi, 
oraz ekipom Zakładu Robót Gór-
niczych z Łęcznej, pracujących 
tu w latach 1982-1985. Tym-
czasem mało znana jest pierw-
sza, przedwojenna próba udo-
stępnienia chełmskich podzie-
mi kredowych turystom. Opieku-
nem trasy podziemnej była wte-
dy organizacja kombatancka. 

Podziemia pod Chełmem są 
dobitnym dowodem na to, że 
eksploatację podziemną moż-
na z powodzeniem prowadzić 
bez zbędnej biurokracji i absur-
dalnych nieraz obostrzeń pra-
wa górniczego. Wydrążone pod 
miastem wyrobiska pod wzglę-
dem formalnym porównać moż-
na do wałbrzyskich biedaszybów. 
I jedne, i drugie powstały samo-
rzutnie i nikt nikogo nie pytał 
o zezwolenie na wydobycie. Kre-
dę spod śródmieścia Chełma wy-
dobywano przez kilkaset lat. Ko-
rytarze drążono z poziomu piw-
nic domów, podziemia kredowe 
znajdowały się nawet pod zam-
kiem i ratuszem. Trudnili się tym 
zwłaszcza przedsiębiorczy Żydzi, 
stanowiący aż do drugiej woj-
ny światowej znaczny odsetek 
mieszkańców Chełma. Wzmian-
ki pisemne o istnieniu podziemi 
kredowych znane są z 1648 r., 
a działalność ta ustała dopiero 
na początku XX w. 

Kreda kojarząca się nam 
głównie z pisaniem po szkol-
nej tablicy wykorzystywana była 
do innych celów, w tym jako su-
rowiec do produkcji farb. Efek-
tem ubocznym jej pozyskiwa-
nia były szkody górnicze, po-
wodujące zapadanie się ulic czy 
uszkodzenia domów. Wydoby-
cia kredy spod śródmieścia nie-
jednokrotnie zakazywały kolejne 

decyzje władz, jednak zarządze-
nia te częstokroć były ignorowa-
ne przez kolejne pokolenia kopa-
czy kredy. Nic dziwnego, dopóki 
był popyt na kredę, to nie bra-
kowało chętnych do rycia pod 

miastem. Po długoletnich sta-
raniach i formułowanych przez 
różne środowiska postulatach 25 
stycznia 1995 r. wielopoziomo-
wy kompleks kredowych koryta-
rzy i komór pod chełmskim śród-
mieściem wpisany został decy-
zją Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Chełmie do reje-
stru zabytków.

Z turystycznej wartości 
chełmskich podziemi kredo-
wych zdano sobie sprawę wcze-
śniej. Już w 1936 r. zorganizo-
wano zwiedzanie fragmentu 
podziemi i to na dosyć wysokim, 
jak na ówczesne standardy, po-
ziomie, bo z oświetleniem elek-
trycznym! Dzisiaj w Polsce udo-
stępnionych do zwiedzania jest 
kilkadziesiąt tras podziemnych, 
jednak w przerwie międzywojen-
nej otwarcie takiej trasy w Cheł-
mie musiało być niezwykłym wy-
darzeniem. Pamiętajmy, że pod 
koniec lat trzydziestych ubiegłe-
go wieku turysta mógł zwiedzać 

z przewodnikiem Jaskinię Wierz-
chowską Górną w Wierzcho-
wiu, Jaskinię Łokietka i Jaski-
nię Ciemną w Ojcowie. Ta ostat-
nia przypuszczalnie miała jesz-
cze wtedy oświetlenie elektrycz-

ne, podobnie jak jaskinia Smo-
cza Jama w Krakowie. Zwiedza-
no również kopalnię soli w Wie-
liczce, będącą czynnym zakła-
dem górniczym. Zaczęto też 
oprowadzać wycieczki po rozle-
głych podziemiach pokopalnia-
nych pod Tarnowskimi Górami 
– i to było praktycznie wszystko, 
co turysta w Polsce mógł zoba-
czyć pod ziemią. Chełmska ini-
cjatywa była przykładem myśle-
nia wybiegającego daleko poza 
realia swoich czasów.

O przedwojennej trasie pod-
ziemnej pisał w 1957 r. na ła-
mach „Sztandaru Ludu” Kazi-
mierz Janczykowski, działacz 
turystyczny. Według jego rela-
cji wyglądało to tak: „Sprawa 
podziemi wypłynęła na świa-
tło dzienne [...] w czasie za-
kładania w Chełmie miejskich 
wodociągów w 1936 r. Ponie-
waż rury wodociągowe krzyżo-
wały się często z podziemnymi 
korytarzami, inżynier Denisow, 

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

1 | Przedwojenne 
zejście do 
chełmskich podziemi 
z piwnicy domu przy 
ul. Lubelskiej 27

2 | Fragment trasy 
podziemnej pod 
posesją przy ul. 
Lubelskiej 14, a więc 
w pobliżu miejsca 
katastrofy z sierpnia 
1939 r.

3 | Zachowany 
w jednym 
z kredowych 
korytarzy oryginalny 
napis „Pomiary 
Chełm 26.VIII.1939” 

(zdjęcia: Tomasz 
Rzeczycki)
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2 m o powierzchni około 15 m2. 
Nazajutrz komisja zebrała się raz 
jeszcze, tym razem z udziałem 
prezydenta miasta Tadeusza To-
maszewskiego. Stwierdzono, że 
należy zamurować ścianami opo-
rowymi cztery odgałęzienia kory-
tarzy prowadzące od zawalone-
go lochu, ten zaś zamulić z góry 
piaskiem. Ze względu na grożącą 
katastrofę budowlaną, 10 sierp-
nia 1939 r. władze chełmskie 
zwróciły się do Akademii Górni-
czej z prośbą o wydelegowanie 
rzeczoznawcy – inżyniera górni-
ka do zbadania stanu lochów.

Czy ten wypadek mógł spo-
wodować decyzję o wstrzymaniu 
ruchu turystycznego pod Cheł-
mem? Trudno na to odpowie-
dzieć. Faktem jest, że zdarzenie 
nastąpiło w bezpośredniej blisko-
ści turystycznego wejścia do pod-
ziemi. Być może trasa zwiedzania 
przebiegała przez zawaloną ko-
morę. A jeśli nawet nie, to zwie-
dzanie wkrótce i tak stało się nie-
możliwe z przyczyn politycznych. 
Po agresji na Polskę wojsk ra-
dzieckich Chełm przejściowo zna-
lazł się 25 września 1939 r. pod 
panowaniem ZSRR, jednak 7 paź-
dziernika 1939 r. miasto przeję-
ła od Rosjan administracja nie-
mieckiej Trzeciej Rzeszy. Oku-
pantowi nie w smak była wszel-
ka działalność podziemna, gdyż 
pod przykrywką trasy turystycz-
nej mogły się w niej ukrywać oso-
by wrogo nastawione do hitle-
rowców, np. chełmscy Żydzi. Wo-
bec tego w 1942 r. wydany zo-
stał nakaz zamurowania wszel-
kich wejść prowadzących do pod-
ziemi kredowych. Niewiele to po-
mogło, skoro penetrujący kredo-
we korytarze w 1956 r. ucznio-
wie jedenastej klasy Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego z Chełma znaleźli 
w nich materialne dowody bytno-
ści Polaków i Żydów podczas woj-
ny. W podziemiach próbowali się 
ukrywać przed represjami hitle-
rowskimi Żydzi, o czym świadczy-
ły znajdowane naczynia, księgi 
w języku hebrajskim czy świeczni-
ki liturgiczne i pozostałości lego-
wisk. Natomiast polscy partyzan-
ci w podziemiach urządzali niele-
galne magazyny uzbrojenia. 

Tomasz Rzeczycki

prosi o wydelegowanie kogoś 
do podpisania umowy i przeję-
cia inwentarza. Drugi dokument 
– to pismo Zarządu Miejskiego 
w Chełmie do Piotra Denisowa 
z Referatu Wodociągowego. Tutaj 
podana została data wyznaczona 
na otwarcie lochów do zwiedza-
nia, czyli 5 czerwca 1937 r. Za-
rząd prosił, aby na ten dzień wej-
ście było uporządkowane i aby 
oświetlenie działało, a klucze 
miały zostać wręczone wicepre-
zydentowi Pawlakowi. Być może 
był on tożsamy ze wspomnia-
nym wcześniej prezesem Pawla-
kiem. I wreszcie w piśmie, da-
towanym na 1 czerwca 1937 r., 
Wydział Techniczno-Gospodarczy 
Zarządu Miejskiego zwraca się do 
Piotra Denisowa o założenie kra-
ty przy wejściu do lochów przed 
domem Kupfera oraz o wykona-
nie wewnątrz schodów. Można 
przypuszczać, że zgodnie z pol-
ską niechlubną tradycją wszyst-
kie roboty były przygotowywane 
na ostatnią chwilę. Wymieniony 
w piśmie dom pana Kupfera – to 
kamienica przy ul. Lubelskiej 27.

Przyjmuje się, że podziemia 
zamknięto dla zwiedzających 
w 1939 r. Być może wpływ na to 
miał wypadek, do jakiego doszło 
latem. Z protokołu komisji Tech-
niczno-Budowlanej spisanego 
3 sierpnia 1939 r. dowiadujemy 
się, że doszło do zapadliska pod-
ziemnych lochów przy ul. Lubel-
skiej przed nieruchomościami nr 
12 i 14. Są to posesje położone 
naprzeciw ówczesnego wejścia 
do podziemi przy ul. Lubelskiej 
27. Powstał wtedy lej głęboki na 

plany i dowody materialne zwią-
zane z tym przedsięwzięciem, 
które upadło wraz z wybuchem 
wojny. Zachował się tylko i aż 
jeden dowód świadczący o pro-
wadzonych w podziemiach pra-
cach [...] napis «Pomiary Chełm 
26.VIII.1939». [...] Dużą cie-
kawostką jest fakt, iż ówczesne 
władze miasta zarządzanie pod-
ziemiami powierzyły społecz-
nej organizacji kombatanckiej, 
tj. Federacji Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny” (J. Tworek, 
Chełmskie podziemia kredowe. 
Unikalny zabytek górnictwa kre-
dy, Chełm 2005).

Wydaje się, iż sprawa z bra-
kiem dokumentów na temat opi-
sanego przedsięwzięcia nie jest 
aż tak pesymistyczna, jak to zo-
stało przedstawione w monogra-
fii. Dzięki uprzejmości pani Gra-
żyny Biernackiej ze spółki „La-
birynt”, dzierżawiącej podziem-
ną trasę turystyczną w Chełmie, 
udało mi się dotrzeć do kilku cie-
kawych dokumentów archiwal-
nych z 1937 r., opracowanych 
w chełmskim Zarządzie Miejskim, 
a przechowywanych w Archiwum 
Państwowym w Chełmie.

Pierwszy z nich – to pismo 
z 25 maja 1937 r., w którym Za-
rząd Miejski w Chełmie – Wydział 
Techniczny, Oddział Gospodarczy 
zwraca się do Franciszka Pawla-
ka – prezesa zarządu Federacji 
Polskich Związków Obrońców Oj-
czyzny. Dowiadujemy się, że 20 
maja 1937 r. chełmski magistrat 
podjął uchwałę, oddając Federa-
cji w eksploatację lochy podziem-
ne w Chełmie i w związku z tym 

prowadzący roboty, zajął się 
zbadaniem tego terenu. Ówcze-
sna Rada Miejska poparła jego 
wysiłki [...]. Na ziemnej skarpie 
kościoła Rozesłania Apostołów 
(naprzeciwko apteki Józefa Pa-
pużyńskiego) znaleziono wąskie 
wejście ze schodami, prowadzą-
cymi w głąb podziemi. W kory-
tarzach i komorach założono in-
stalacje elektryczne i uporządko-
wano przejście. Niedaleko gma-
chu Szkoły Handlowej na odcinku 
ul. Lubelskiej przebito coś w ro-
dzaju szybu do podziemnego ko-
rytarza. Tędy biegła fala świeże-
go powietrza”.

W 2005 r. ukazała się mo-
nografia chełmskich podzie-
mi kredowych, przedstawiają-
ca ich dzieje i zawierająca kalen-
darium. Napisał ją Józef Tworek, 
były współdzierżawca podziem-
nej trasy turystycznej w Cheł-
mie i były prezes Stowarzysze-
nia Podziemne Trasy Turystyczne 
Polski. Z książki tej można się do-
wiedzieć, że w latach 1936-1939 
adaptowano część wyrobisk na 
trasę podziemną i zamontowa-
no w nich oświetlenie elektrycz-
ne. Inicjatorem był Piotr Deni-
sow, który odpowiadał wten-
czas za budowę sieci wodocią-
gowej w Chełmie. Wejście znaj-
dowało się w budynku przy ul. 
Lubelskiej 27, skąd przez piw-
nicę schodziło się do kredo-
wych wyrobisk. Natomiast wyj-
ście z trasy turystycznej uloko-
wano w skarpie przy rogu ulic Lu-
belskiej i 3 Maja, czyli późniejszej 
ul. Podwalnej. „Niestety nie za-
chowały się żadne dokumenty, 
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Malowidła w dawnym „Lajkoniku”  

autor niezliczonych plakatów, 
obok z profilu Kazimierz Rudzki, 
aktor patrzy na Józefa Prutkow-
skiego, też aktora i pisarza, Józef 
Mroszczak przegląda pismo „Gra-
fis,” obok siedzący profilem Lu-
cjan Motyka, późniejszy minister 
kultury. Stanisław Zamecznik, 
architekt, artysta plastyk i wy-
stawiennik, oparty o balustra-
dę balkonika, spogląda w dół, za 
nim ze swym charakterystycznym 

profilem artysta grafik Henryk To-
maszewski. Malarka i ilustrator-
ka książek dla dzieci Irena Kucz-
borska doradza wybór krawa-
tu bardzo wysokiemu Wojciecho-
wi Fangorowi, już dziś jedynemu 
żyjącemu spośród przedstawio-
nych tu osób malarzowi, przed 
nim Monika Żeromska, malar-
ka i córka Stefana Żeromskiego, 
a po lewej panna Wiesia, kelner-
ka z „Lajkonika”, dalej Eryk Li-
piński, naczelny redaktor „Szpi-
lek”, rysownik i karykaturzysta, 
autor wspomnień i felietonów, 
jego ówczesna żona i karykatu-
rzystka Anna Goławska (Ha-Ga), 
wreszcie Antoni Marianowicz, 
poeta, prozaik, dramaturg. Całą 
tę scenę namalował Jerzy Zaruba, 

Ponownie ujrzą światło dzien-
ne unikatowe malowidła i ry-

sunki z 1955 r. z dawnej kawiar-
ni „Lajkonik” przy pl. Trzech 
Krzyży 16 w Warszawie. Kawiar-
nia ta sąsiadowała z redakcją 
„Szpilek”, satyrycznego pisma 
założonego jeszcze przed wojną, 
w 1935 r., przez Zbigniewa Mit-
znera i Eryka Lipińskiego. 

Na bocznej ścianie od dawne-
go wejścia, z balkoniku spoglą-

da na wchodzącego najwybor-
niejsze towarzystwo ludzi sztu-
ki Warszawy tamtych czasów. 
A więc od prawej: Zbigniew Mit-
zner (współzałożyciel i pierw-
szy redaktor naczelny „Szpilek”), 
który wypuszcza nieopatrznie fili-
żankę z czarną kawą, dalej Otto 
Axer, scenograf i malarz, w kra-
wacie i z chusteczką w butonier-
ce elegancki Tadeusz Gronowski, 

tuż przy oknie ręką Jerzego Flisa-
ka. Na ścianie, która, niestety, już 
nie istnieje, był jeszcze portret 
Stanisława Lorentza w charakte-
rze „Damy z łasiczką” oraz pociąg 
i koń autorstwa najmłodszych ar-
tystów − Zuzi Lipińskiej (lat 7) 
i Tomka Kuczborskiego. Pani Zu-
zanna Lipińska, kiedy po wielu la-
tach zobaczyła na ścianie odsło-
nięte malowidła, nie mogła ukryć 
wzruszenia i zachwytu. 

Niebawem warszawiacy, popi-
jając kawę, będą znów mogli pa-
trzeć na ten świat sprzed 50 lat. 
Otworzy tu swoje podwoje jed-
na z kawiarni firmy „Starbucks”, 
która mimo swej zunifikowanej 
dekoracji odniosła się z aprobatą 
do tego niepowtarzalnego wnę-
trza, bez trudu odgadując, że 
będzie to najbardziej oryginalne 
wnętrze tej sieci w Warszawie. 

Kraków ma „Jamę Michaliko-
wą” − miejsce młodopolskiej bo-
hemy krakowskiej i siedzibę le-
gendarnego kabaretu „Zielony 
balonik”. Warszawa będzie mia-
ła wkrótce swoją „Jamę Lajkoni-
kową”.

 Urszula 
Zielińska-Meissner

jeden z najpopularniejszych pol-
skich karykaturzystów. Namalo-
wał ją tak sugestywnie, wspomi-
na Tomasz Kuczborski, syn ma-
larki Inki Kuczborskiej, że jemu 
jako dziecku wchodzącemu do 
„Lajkonika” zdawało się, że pa-
trzą na niego żywe postacie. 

Są w „Lajkoniku” i inne obraz-
ki, rebusy, rysunki z „kluczem”. 
Jerzy Srokowski, ilustrator, ry-
sownik i scenograf słynnych póź-

niejszych przedstawień Kabare-
tu Starszych Panów, ukazał An-
toniego Słonimskiego w doroż-
ce nr 13, Irena Kuczborska Kalinę 
Jędrusik jako warszawską syren-
kę nad filiżankami czarnej kawy, 
z kolei Tadeusz Gronowski jest 
autorem rebusa, który należy od-
czytać wspak. Uwiecznili się też 
w „Lajkoniku” Jerzy Flisak, Olga 
Siemaszkowa i Wojciech Fangor. 
Marek Rudnicki, ilustrator ksią-
żek dla dzieci i młodzieży, nary-
sował na byku Eryka Lipińskiego, 
a Ha-Ga − dowcip o kociakach. 
Ponieważ w kawiarni zawsze uno-
siły się kłęby dymu, przewidzia-
no miejsce dla karmiących ma-
tek, po prostu wybijając cegły 
z muru, co zostało odmalowane 

1 | 2 | Malowidła z warszawskiej 
kawiarni „Lajkonik”: „Balkonik” 
namalowany przez Jerzego 
Zarubę (1) i „Panienka” autorstwa 
Jerzego Srokowskiego (2)

(zdjęcia: Urszula Zielińska-Meissner)
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Pierwsze całostki pocztowe

ROZMAITOŚCI

1 pensa i niebieskim o wartości 
2 pensów. Zróżnicowanie warto-
ści zależało od wagi wypełnio-
nej koperty, a nie od odległości. 
Po nadaniu była unieważniana, 
podobnie jak znaczek, kasowni-
kiem w kształcie maltańskiego 
krzyża, odbijanym czerwonym 
tuszem na rysunku Brytanii.

Na terenie Europy następ-
ną kopertę całostkę wydruko-
wała w 1845 r. poczta Peters-
burga w Rosji, w 1846 r. poczta 
miejska Moskwy i kantor Gene-
wy w Szwajcarii. Rosja wprowa-
dziła kopertę całostkę do obrotu 
w 1848 r., Prusy w 1851, a Au-
stria w 1861. Na terenie Króle-
stwa Polskiego w 1859 r. poczta 
miejska w Warszawie wprowadzi-
ła do obiegu kopertę, na której 
z prawej strony odbijano ręcznie 
w kolorze czerwonym, jako znak 
opłaty, stempel Kasy Głównej 
Pocztowej Zarządu Pocztowego 
Królestwa Polskiego. Przesyłka 
kosztowała 5 kopiejek i 1 kopiej-
kę za kopertę.

Mimo, że koperta zamiast na-
drukowanego znaczka miała 
rysunek alegorii Wielkiej Bryta-
nii, uważana była za pierwszą 
całostkę na świecie, z uwagi na 
opłatę pocztową zawartą w jej 
cenie. Właśnie ten rysunek nie 
przypadł do gustu użytkowni-
kom. Przedstawiał on tronują-
cą Brytanię rozsyłającą w czte-
ry strony świata uskrzydlonych 
gońców, u której stóp leżał lew. 
Po prawej i lewej stronie rysunku 
umieszczeni byli reprezentanci 
kontynentów, symbolizujących 
narody wchodzące w skład Im-
perium Brytyjskiego, niżej – po-
stacie czytające listy, a w środ-
ku pozostawiono puste miejsce 
na wpisanie adresu odbiorcy. 
Kopertę drukowano w dwóch 
kolorach: czarnym o wartości 

w Wielkiej Brytanii wraz z pierw-
szym znaczkiem pocztowym. Jej 
nazwa pochodzi od  twórcy ry-
sunku umieszczonego na koper-
cie. William Mulready w tamtym 
okresie był znanym irlandzkim 
artystą malarzem, mieszkają-

cym w Londynie. Zasłynął jako 
ilustrator książek oraz malarz 
scen z życia codziennego i życia 
na wsi.

Koperta została wprowadzo-
na do obiegu 12 maja 1840 r. 
O ile znaczek pocztowy przyjął 
się i zdobył powodzenie, o tyle 
koperta spotkała się z dużą 
krytyką i po kilkumiesięcznym 
okresie użytkowania wycofano 
ją z obiegu i zniszczono zapasy. 

Niezaprzeczalnie Anglicy uwa-
żani są za prekursorów re-

formy pocztowej, która spowo-
dowała wprowadzenie w 1840 r. 
do obiegu pocztowego pierwsze-
go znaczka oraz koperty z opła-
conym nadaniem. Ukazanie 

się tego znaczka przypisuje się 
pocztowej reformie Rowlanda 
Hilla oraz jego twórcy Jamesowi 
Chalmersowi.

W pojęciu fi latelistycznym 
przesyłki, druki lub formula-
rze pocztowe z wydrukowanym 
znaczkiem opłaty nazywamy 
całostką pocztową. Pierwszą 
całostką była koperta poczto-
wa Mulready’ego, która we-
szła równocześnie do obiegu 

1 | Koperta Mulready’ego 

2 | Stemple – znaki opłaty odbijane na kopertach w Królestwie Polskim 
w 1859 r.

3 | Stempel z portretem Emanuela Herrmanna przygotowanym z okazji 
stulecia karty pocztowej 

4 | Pierwsza karta pocztowa wydana w Austrii w 1869 r.

5 | Karta pocztowa dwujęzyczna (niemiecko-polska), wydana w Austrii 
w 1871 r.

(zdjęcia: Tadeusz Loster, eksponaty ze zbiorów autora)
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Listopadowa 
noc generałów

Wprowadzenie do obie-
gu pocztowego w Austrii kart-
ki korespondencyjnej wzbudzi-
ło duże zainteresowanie w Euro-
pie i na świecie. Już rok później, 
w 1870 r. kartki pocztowe wpro-
wadziła Wielka Brytania, Szwaj-
caria i Chile, a w 1871 poczty 
Belgii, Danii, Finlandii i Holan-
dii. W Rosji kartkę koresponden-
cyjną nazwaną „Listem otwar-
tym” wprowadzono do obiegu 
w 1872 r. Na terenie byłych Prus 
pierwsza kartka ukazała się po 
wojnie w 1873 r. już jako prze-
syłka Rzeszy Niemieckiej.

W 1869 r., kiedy austriac-
ka poczta wydała pierwszą na 
świecie kartę pocztową na zie-
miach polskich zwanych Galicją, 
które wchodziły w skład Cesar-
stwa Austrowęgierskiego, za-
prowadzono w urzędach i są-
dach polski język urzędowy. Był 
to duży sukces Koła Polskie-
go w parlamencie wiedeńskim, 
które od początku lat sześćdzie-
siątych XIX w. walczyło o roz-
szerzenie polskiej autonomii. 
W lipcu 1871 r. Austriackie Ge-
neralne Biuro Pocztowe wydru-
kowało kartę korespondencyj-
ną przeznaczoną dla Polaków. 
Różniła się tym od poprzed-
niej, że miała napisy dwuję-
zyczne niemieckie i polskie oraz 
skrót oznaczenia językowego 
w prawym dolnym rogu karty. 
Tego typu przesyłki wychodzące 
z urzędów pocztowych w Gali-
cji kasowane były również nowo 
wprowadzonymi dwujęzycznymi 
stemplami pocztowymi.

W 1872 r. w krajach euro-
pejskich dopuszczono do obiegu 
pocztowego prywatne karty ko-
respondencyjne z zaznaczonym 
miejscem na naklejenie znaczka 
pocztowego. Wartość naklejone-
go znaczka była równa wartości 
pocztowej kartki koresponden-
cyjnej w danym kraju. Umożliwi-
ło to powstanie kartek, na któ-
rych drukowano monochroma-
tyczne rysunki lub zdjęcia, a od 
1890 r. rozpowszechnianie się 
tak modnych do chwili obecnej 
kolorowych pocztówek.

Do międzynarodowego ruchu 
pocztowego karty koresponden-
cyjne dopuszczono w 1875 r.

Tadeusz Loster

Obecnie koperty całostki są 
używane we wszystkich krajach 
świata.

Pierwszą całostką-kartką 
pocztową może poszczycić się 
Austria, która w 1869 r. wpro-
wadziła do obiegu pocztowe-
go tzw. kartę korespondencyj-
ną. Pomysłodawcą jej był Ema-
nuel Herrmann – doktor pra-
wa, pracownik austriackiego 
Ministerstwa Handlu, docent 
na Uniwersytecie Wiedeńskim 
oraz profesor w słynnej Akade-
mii Wojskowej Teresy w Wiener 
Neustadt. W styczniu 1869 r. 
Herrmann opublikował artykuł 
O nowym sposobie korespon-
dencji pocztowej. W publika-
cji tej wysunął pomysł, żeby do 
obrotu pocztowego wprowa-
dzić kartkę z kartonu wielko-
ści koperty, na której nadawca 
oprócz adresu mógłby napisać 
wiadomość – tekst wielkości 20 
słów. Z uwagi na swe gabary-
ty i minimalny ciężar opłata za 
przesyłkę byłaby niższa niż naj-
niższa taryfa za list. Tego typu 
kartki pocztowe z nadrukowa-
nym już znaczkiem opłaty mo-
głyby służyć do szybkiego na-
pisania i wysłania krótkiej in-
formacji drogą pocztową.

We wrześniu 1869 r. pomysł 
ten został zatwierdzony w Au-
stro-Węgrzech przez Minister-
stwo Handlu. 1 października 
1869 r. Austriackie Generalne 
Biuro Pocztowe wydało pierw-
szą na świecie kartkę korespon-
dencyjną, na której został na-
drukowany znaczek „kanarko-
wa dwukrojcerówka” z podo-
bizną cesarza Franciszka Józe-
fa. Wysłanie w tamtym okre-
sie najtańszego listu kosztowa-
ło 5 krojcerów, a wysłanie „no-
wości” – kartki pocztowej tyl-
ko tyle co znaczek – 2 krojce-
ry. Mimo tak niskiej opłaty, tą 
lekką i małą kartką poczto-
wą można było przesłać krót-
ką wiadomość do wszystkich 
miejsc w monarchii austrowę-
gierskiej. Karta koresponden-
cyjna przyjęła się, używali jej 
najczęściej ludzie biznesu, któ-
rzy mogli przechowywać kil-
ka takich kart w portfelu, bły-
skawicznie wypisać krótką wia-
domość i wrzucić do skrzynki 
pocztowej.

a zaistniałą sytuację, niespo-
dziewaną i wymykającą się spod 
kontroli, oceniła jako nieodpo-
wiedzialny wybryk i zwyczaj-
nie go zbagatelizowała. Świad-
czą o tym wypowiedzi genera-
łów Józefa Chłopickiego („Pół-
główki zrobili burdę, którą wszy-
scy ciężko przypłacić mogą. Mie-
szać się do tego nie należy, aże-
by wbrew woli nie być wciągnię-
tym w to głupstwo”) i Stanisła-
wa („Stasia”) Potockiego („To 
dzieci ze szkoły podchorążych 
zbuntowały się”) (S. Szenic, op. 
cit., ss. 50 i 77), bezskutecznie 
nagabywanych przez podchorą-
żych z Piotrem Wysockim na cze-
le, by objęli dowództwo (podob-
nie postąpił, odmawiając, gene-
rał Ludwik Michał Pac).

Coraz bardziej zdesperowa-
na Podchorążówka, gęsto strze-
lając wokół siebie, kontynuowa-
ła marsz wyludnionymi i tonący-
mi w ciemnościach ulicami War-
szawy. Posuwała się w dół Kra-
kowskiego Przedmieścia, by Ko-
zią i Senatorską dojść pod Ar-
senał. Gdy około godziny 20-tej 
znalazła się na wysokości Pała-
cu Namiestnikowskiego, natknę-
ła się na czterech jeźdźców, wy-
jeżdżających z ul. Koziej. Byli to: 
generał artylerii Maurycy Hauke, 
szef sztabu artylerii pułkownik 
Filip Męciszewski, generał dywi-
zji Józef Rautenstrauch i kamer-
dyner Haukego, Michał Różyc-
ki. Podchorążowie, nie poznając 
jeźdźców, spytali „Kto jedzie?”, 
lecz nie otrzymując odpowiedzi, 
skoczyli ku nim. Wywiązała się 
szarpanina, padły strzały, w wy-
niku których Hauke zsunął się 
martwy na dziedziniec Pałacu, 
z dziewiętnastoma ranami od kul 
i bagnetów, a Męciszewski padł 
bez życia tuż obok jednego z ka-
miennych lwów (Rautenstrauch 
i Różycki zdołali uciec).

Na rogu ulic Senatorskiej 
i Daniłowiczowskiej podchorą-
żowie napotkali karetę, w której 

Atak na Belweder, przeprowa-
dzony przez grupę sprzysię-

żonych wieczorem 29 listopada 
1830 r., rozpoczął „rewolucyę 
w Warszawie”, czyli powstanie 
listopadowe. Pierwsze godziny 
tego niepodległościowego zry-
wu, mozolnie rekonstruowane po 
latach przez profesjonalnych hi-
storyków, należą jednak do jego 
najbardziej ponurych i wstrząsa-
jących momentów. Wieczór szyb-
ko przeszedł w noc, kiedy to do-
szło do zabójstwa sześciu pol-
skich generałów, którzy pa-
dli z rąk podchorążych. Profe-
sor Wacław Tokarz podsumował 
to celnie i lapidarnie: „Zabiła ich 
[generałów] nie rzeczywista po-
trzeba, ale zawiedziona miłość 
tej młodzieży, szukającej tak na-
tarczywie wodza wśród starszy-
zny własnej” (Stanisław Szenic, 
Ani triumf ani zgon, Warszawa 
1981, s. 56). 

Zaskoczeniem dla organi-
zatorów powstania była reak-
cja mieszkańców Warszawy, 
a zwłaszcza całej polskiej gene-
ralicji. Według relacji Józefa Pa-
telskiego, przemieszczający się 
od Łazienek pochód podchorą-
żych nie dawał najmniejszych 
szans na powodzenie akcji: „Im 
bliżej samego miasta, wszystko 
uciekało przed nami jak przed 
zastępem zarażonych upiorów. 
Z trzaskiem zamykały się sklepy, 
bramy i okiennice, ginęły światła 
i ludzie, a my jak czarne duchy, 
odbywające nocną pielgrzym-
kę nie po Nowym, lecz po tam-
tym świecie, przyspieszaliśmy 
w gęstym błocie kroku, krzycząc 
zrozpaczeni: «Polacy, do bro-
ni!»” (S. Szenic, op. cit., ss. 43-
-44). Ale okrzyki rozwiewały się 
w nieprzyjaznej pustce.

Ówczesna polska generali-
cja (na którą składała się sta-
ra fachowa kadra, doświadczona 
w napoleońskich kampaniach) 
nie paliła się do powstania, przy-
najmniej nie w tym momencie, 

Z kryminalnej kroniki
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czy wreszcie za twardych reali-
stów, dalekich od romantycz-
nych złudzeń i patrzących tro-
chę dalej w przyszłość? Ocena 
nie wydaje się jednoznaczna ani 
dziś, ani wówczas. Może warto 
w tym miejscu przytoczyć opi-
nię Andrzeja Edwarda Koźmia-
na, zawartą w jego pamiętniku: 
„Przedsięwzięcie, w którym nie 
mógł, nie chciał przyjąć udziału 
tak zacny Polak, jakim był Staś 
Potocki, i któremu opór stawia-
jąc zginął, musiało być albo nie 
zupełnie narodowe, albo zupeł-
nie szalone” (M. Brandys, op. 
cit., s. 46).

Reprodukowana tu rycina, wy-
konana w Warszawie w 1831 r. 
przez Fryderyka Krzysztofa Die-
tricha według szkicu rysunkowe-
go Jana Feliksa Piwarskiego z 30 
listopada 1830 r., należy do cy-
klu „Powstanie” (znanego też 
pod nazwami „Noc listopadowa” 
i „Walki uliczne w czasie powsta-
nia listopadowego”), składające-
go się z 6 tablic numerowanych, 
bez karty tytułowej. Według An-
drzeja Banacha Piwarski wytra-
wił kontury rycin, pozostawia-
jąc płaszczyzny do uzupełnienia 
w akwatincie Dietrichowi (A. Ba-
nach, Polska książka ilustrowa-
na 1800-1900, Kraków 1959, 
ss. 165-166).

Cykl skonfiskowany został przez 
władze carskie już w 1832 r., nic 
więc dziwnego, że w latach sześć-
dziesiątych XIX w. należał do 
rzadkości. Obawa przed karami 
pieniężnymi i represjami skłania-
ła też nieraz samych właścicie-
li rycin (np. spadkobierców Die-
tricha i Piwarskiego) do ich nisz-
czenia. W Gabinecie Rycin Mu-
zeum Narodowego w Warszawie 
zachował się jednak komplet płyt, 
z których odbijane były ryciny. 
Można przypuszczać, że sporzą-
dzano z nich także nowe odbit-
ki, gdyż liczba egzemplarzy, przy-
najmniej w zbiorach warszaw-
skich (a mają je m.in. Muzeum 
Narodowe, Muzeum Historycz-
ne m.st. Warszawy, Muzeum Woj-
ska Polskiego, Muzeum Literatu-
ry w Warszawie, Narodowy Insty-
tut Fryderyka Chopina), jest sto-
sunkowo pokaźna i przez to nie-
współmierna do ich rzadkości.

Hanna Widacka

Konał przez kilkanaście godzin, 
załamany nie tym, że umiera, ale 
że umiera od polskiej kuli, w wy-
niku „buntu dzieciuchów”. 

Na pl. Saskim zginął również 
generał brygady Tomasz Sie-

miątkowski, który odmówił przy-
stąpienia do powstania, rzuca-
jąc obelgi pod adresem żołnierzy 
i cywilów. Oddany strzał zwalił 
Siemiątkowskiego z konia, po-
wodując rychłą śmierć. 

Lincz generałów, bez wzglę-
du na kierujące nimi powody 
postępowania (lojalność wo-
bec cara, niewłaściwa chwi-
la do wzniecenia powstania, 
same okoliczności buntu, nie-
wiara w jego powodzenie itp.), 
nie był niczym usprawiedliwio-
ny. Przecież generalicję moż-
na było zwyczajnie interno-
wać, a na razie przynajmniej za-
mknąć w odwachu w Arsena-
le. Zresztą, jak dowodził Marian 
Brandys „tylko «Staś» Potoc-
ki naprawdę walczył z powsta-
niem. Pozostałych zmiótł kata-
klizm” (Marian Brandys, Koniec 
świata szwoleżerów, t. 3: Rewo-
lucya w Warszawie, Warszawa 
1974, s. 45). Czy zamordowa-
nych można uważać za zdrajców 
i sprzedawczyków bez krztyny 
wymaganego patriotyzmu, czy 
tylko zwyczajnych sybarytów, 

sprzeczki: znieważony generał, 
rozjuszony rzucił się na podcho-
rążych i zginął od ich strzałów.

Generał Ignacy Blumer na 
wieść o powstaniu ruszył pie-
szo ku Arsenałowi, nie czekając 

na powóz. Tutaj zaczął przema-
wiać do szeregowych z 5. puł-
ku piechoty liniowej, apelując do 
ich rozsądku. Kilku z nich rzuci-
ło się nań, zadając ciosy bagne-
tem i dając ognia, w efekcie kła-
dąc Blumera trupem.

Generał piechoty Stanisław 
Potocki, powszechnie „kocha-
ny od narodu i wojska”, również 
pozostał głuchy na zaklęcia Wy-
sockiego. Pomimo dwukrotnych 
z nim rozmów generał do po-
wstania przyłączyć się nie chciał, 
wręcz przeciwnie, zaczął rozbra-
jać obywateli i żołnierzy na pl. 
Bankowym. Powiadomiony o tym 
podporucznik Józef Zaliwski miał 
w końcu, według relacji Sewery-
na Goszczyńskiego, powiedzieć 
„To mu palcie w łeb”. Około pół-
nocy Potocki, zbity i poszarpa-
ny przez akademików i szere-
gowców, zdołał jeszcze ocalić 
życie dzięki grenadierom majo-
ra Żywulta. Wszelako niepomny 
ostrzeżeń, godzinę po półno-
cy wyjechał konno ul. Senator-
ską w kierunku Bielańskiej i tu 
padł przeszyty sześcioma kulami. 

jechał generał brygady Józef No-
wicki, wracając właśnie do domu 
z teatru francuskiego. Pytając 
stangreta o personalia pasaże-
ra, na nieszczęście zrozumieli 
„Lewicki” (zamiast „Nowicki”), 

identyfikując go z owym zniena-
widzonym rosyjskim gubernato-
rem Warszawy o tym nazwisku. 
Karetę zatrzymano, padło kilka 
strzałów i ciosów bagnetem. Ge-
nerał Nowicki, z siedmioma ra-
nami w ciele, skonał na progu 
Pałacu Prymasowskiego (gdzie 
mieszkał); trafiony kulą w głowę 
zginął wówczas także jego lokaj 
Stanisław Laskowski.

Podchorążowie wiedli w swo-
ich szeregach jako aresztanta 
spotkanego wcześniej, przed ko-
ściołem św. Krzyża, swego ko-
mendanta, generała Stanisława 
Trembickiego, który pozostał nie-
wzruszony na ich prośby o obję-
cie dowództwa. Ponowne naga-
bywania też nic nie dały. Na rogu 
ulic Bielańskiej i Długiej doszło do 

| Fryderyk Krzysztof Dietrich 
według rysunku Jana Feliksa 
Piwarskiego, „ARSENAŁ w dniu 
29 listopada 1830 r.”, 1831 r., 
akwaforta z akwatintą (w zbiorach 
Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy)

..................................................
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WW wiedzieć więcej

„Jestem stałym czytelni-
kiem Waszego magazynu. Miesz-
kam od ponad 20 lat w Kanadzie 
i w miarę skromnych możliwości 
kolekcjonuję przedmioty zwią-
zane z historią Polski. Od wielu 
lat jestem też w posiadaniu por-
tretu, który nabyłem od rodzi-
ny byłego francuskiego dyploma-
ty. O portrecie tym jego dawni 
właściciele wiedzieli (z notatki, 
którą znaleźli przy obrazie) tyl-
ko tyle, że przedstawia polskiego 
króla/księcia. Moim zdaniem to 
może być tylko Stanisław Lesz-
czyński.

Przeglądając wakacyjny nu-
mer «Spotkań z Zabytkami» 
zwróciłem uwagę na rubrykę 
«Wiedzieć więcej» – może ze-
chcecie mi pomóc odpowiadając 
w niej na mój list? Czy rzeczywi-
ście jest to portret naszego kró-
la? Kto go namalował (portret 
jest sygnowany na dole obrazu, 
nieco z lewej od strony patrzą-
cego)? Kiedyś pokazywałem ten 
portret pewnemu kolekcjonerowi 
i usłyszałem, że korony widocz-
ne na szacie osoby z portretu są 
na 100 % koronami królewski-
mi. Czy to prawda? No i wresz-
cie ile jest wart ten obraz, jeże-
li faktycznie jest to portret Lesz-
czyńskiego?

Obraz ma wymiary 81 x 64 
cm. Zachowany jest w stanie ory-
ginalnym, pokryty w epoce jakąś 
warstwą ochronną, która po wielu 
latach spowodowała znaczące po-
ciemnienie barw. Płótno ma kil-
ka rozdarć oraz małe ubytki (kilka 
centymetrów kwadratowych na 
piersi postaci oraz w górnym le-
wym rogu obrazu), co dobrze wi-
dać na dołączonych zdjęciach. 

I jeszcze dygresja: ktoś kiedyś 
powiedział mi, że na innych por-
tretach Leszczyński ma odmien-
ny kolor oczu, ale przecież praw-
dziwy ich kolor na portrecie bę-
dzie dopiero widoczny po jego 
wyczyszczeniu i usunięciu liczą-
cej sobie kilkaset lat warstwy la-
kieru, którym jest pokryty...”.

stały czytelnik
Windsor, Kanada

(nazwisko i imię znane redakcji)

Niestety, tym razem udziele-
nie jednoznacznej, wiążącej od-
powiedzi na wszystkie postawio-
ne w liście pytania – ze względu 
na fakt, że portret jest nam zna-
ny jedynie z przytoczonego krót-
kiego opisu oraz, co prawda licz-
nych, lecz dalekich od doskona-
łości zdjęć obrazu – nie będzie 
możliwe. Postaramy się jednak, 
zgodnie z zasadami funkcjono-
wania tej rubryki, odpowiedzieć 
przynajmniej na kilka z nich, 
w tym na to najważniejsze: kto 
przedstawiony jest na portrecie.

Przypuszczenie, że jest to wi-
zerunek Stanisława Leszczyń-
skiego (1677-1766), dwukrot-
nego króla Polski, później księcia 
Lotaryngii i Baru (a przy tym te-
ścia króla Francji Ludwika XV) – 
oparte na informacji poprzednich 
właścicieli obrazu, „że przedsta-
wia [on] polskiego króla/księcia” 
(jak się okazuje tylko częściowo 
prawdziwej) – nie może być pod-
trzymane. Sadząc bowiem z syl-
wetki, rysów twarzy oraz kilku 
charakterystycznych detali ubio-
ru mężczyzny przedstawionego 
na obrazie, jest to portret innego 
króla i księcia – współczesnego 

Leszczyńskiemu, lecz nie pol-
skiego – portret Fryderyka I He-
skiego (1676-1751), w latach 
1720-1751 króla Szwecji, a od 
1730 r. także landgrafa heskie-
go na Kassel i Homburgu (il. 1).

O królu tym w połowie XIX w. 
napisano m.in., że jego panowa-
nie „bardzo pożyteczne było dla 
Szwecyi; monarcha ten wprowa-
dził kodex cywilny i kryminalny, 
rozkrzewił wychowanie publicz-
ne, sztuki piękne i handel. Kazał 
kopać kanał wiodący z Sztokol-
mu do Gottenborga” (Dykcyonarz 
biograficzno-historyczny, czy-
li krótkie wspomnienia żywotów 
ludzi wsławionych 
cnotą, nauką, prze-
mysłem, męstwem, 
wynalazkami, błę-
dami..., t. I, Warsza-
wa 1844, s. 446). 
W naszych czasach 
większość tych za-
sług przypisuje się 
roztropnym rządom 
ówczesnego szwedz-
kiego parlamen-
tu, składającego się 
z prezydenta kance-
larii i Rady Królew-
skiej, której król co 
prawda przewodni-
czył, ale jego wpływ 
na najważniejsze de-
cyzje w państwie był 
stosunkowo niewiel-
ki, przy czym cały 
okres panowania 
Fryderyka, a także 
lata panowania jego 
następcy, Adolfa Fryderyka z linii 
Holstein-Gottrop (1751-1772), 
zwykło się nazywać w historii 
Szwecji epoką wolności.

Lars O. Lagerqvist, muzeal-
nik, dyrektor Królewskiego Gabi-
netu Monet w Sztokholmie, autor 
wielu książek poświęconych histo-
rii, dziejom cywilizacji i numizma-
tyce, w jednej z nich – zaznaczyw-
szy na wstępie, że osobiście odpo-
wiada za poglądy wyrażone w tej 
publikacji – o Fryderyku I Heskim 
napisał bez ogródek: „Król tyl-
ko raz usiłował poszerzyć swoją 
władzę podczas zjazdu parlamen-
tu w 1723 r., kiedy to uzyskał po-
parcie chłopów. Próba zakończy-
ła się kompletnym fiaskiem; mo-
narcha publicznie się pokajał i mu-
siał się dostosować do kolejnych 

ograniczeń swoich uprawnień. 
Po takim upokorzeniu Fryde-
ryk I Heski stracił wszelkie wpły-
wy i do śmierci, do r. 1751, był 
monarchą konstytucyjnym. Leni-
stwo, jakie mu zarzucano, sprzy-
jało Radzie, która mogła pracować 
w przeświadczeniu, że jej dzia-
łań nie zakłóci królewska nadgor-
liwość. Prywatne życie Frydery-
ka – jego niski poziom moralno-
ści – budziło powszechne zgorsze-
nie, zwłaszcza wśród duchowień-
stwa” (L. O. Lagerqvist, Historia 
Szwecji, Sztokholm 2001, s. 91). 
W innych jednak miejscach tej sa-
mej książki stwierdził, że w epo-

ce wolności wyniszczony wojnami 
i zarazami „kraj i jego mieszkań-
cy [...] w zadziwiająco krótkim 
czasie stanęli na nogi”, że „po-
prawiła się sytuacja w rolnictwie. 
Wzrosła liczba chłopów posiadają-
cych własną ziemię [...]” (ibidem) 
oraz, że bardzo dobre efekty przy-
niosła w tym czasie polityka han-
dlowa królestwa, stwarzająca do-
godne warunki do zakładania licz-
nych manufaktur i szybkiego ich 
rozwoju, a także do narodzin i roz-
kwitu szwedzkiej chluby tamtych 
czasów – Kompanii Wschodnioin-
dyjskiej, do najważniejszych zaś 
„wydarzeń w polityce wewnętrz-
nej [królestwa] w pierwszej fazie 
epoki wolności należało przyję-
cie przez stany w r. 1734 nowego 
zbioru praw, który obowiązuje do 

Rubryka ta poświęcona jest przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie-

dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czy-
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztu-
ki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić 
np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny 
itp. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie stara-
ła się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej 
rubryce.
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portret znajdujący się u naszego 
czytelnika. Trudno natomiast roz-
strzygnąć, kto jest autorem tego 
obrazu (a zadania tego nie uła-
twia słabo czytelna sygnatura ar-
tysty, ledwie widoczna na nade-
słanym zdjęciu). Najpewniej jed-
nak jest to któryś z wysokiej kla-
sy portrecistów, działających na 
ówczesnych dworach królewskich 
w Europie. Odczytanie przez wła-
ściciela obrazu sygnatury malarza, 
jako „VL” – informację taką otrzy-
maliśmy dosłownie w przeded-
niu skierowania pisma do dru-
ku – wyznacza kierunek dalszych 
poszukiwań autora portretu na-
wet wśród tak znakomitych arty-
stów, jak Jean-Baptiste Van Loo 
(1684-1745) i jego młodszy brat 
Carl Van Loo (1705-1765).

Jeśli możemy służyć radą na-
szemu czytelnikowi zza oceanu, 
zacznijmy od tego, że obraz bez 
wątpienia wart jest pewnego za-
chodu. Na pewno dobrze było-
by oddać go do konserwacji, by 
powstrzymać dalszą degrada-
cję dzieła i, na ile tylko to moż-
liwe, przywrócić mu dawne pięk-
no. Dobrze też byłoby zastanowić 
się nad miejscem dalszego prze-
chowywania (a może i ekspono-
wania?) portretu. Wydaje się, że 
w tej szczególnej sprawie mieliby 
coś do powiedzenia pracownicy 
ataszatu kulturalnego ambasady 
szwedzkiej w Kanadzie.

(WP)

opisywanego, znaleźlibyśmy je już 
choćby w znanym wizerunku tego 
króla, ujętym w połowie postaci, 
autorstwa działającego w Szwe-
cji holenderskiego malarza-por-
trecisty Martina Mijtensa (Martina 
van Meytensa) (1695-1770), na-
malowanym w 1730 r. (olej, płót-
no, 80 x 66 cm; il. 2). Ale naj-
bliższy naszemu portretowi wy-
daje się ten przedstawiający kró-
la wraz z małżonką Ulryką Ele-
onorą, na obrazie cenionego ma-
larza historycznego i portretowe-
go Georga Engelharda Schröde-
ra (1684-1750), namalowanym 
w 1733 r., obecnie w zbiorach 
sztokholmskiego Muzeum Na-
rodowego (il. 3). Podobnie też 
– ok. 1735 r. – można datować 

bordiurą i królewskimi korona-
mi, zebranymi po trzy, jak w go-
dle królestwa Szwecji. Na gło-
wie monarchy – okazała, pu-
drowana na biało peruka, uło-
żona w loki zgodnie z modą pa-
nującą w Europie w latach trzy-
dziestych XVIII w., będąca wła-
ściwym dopełnieniem wizerun-
ku tego – sądząc z charaktery-
styki twarzy – około pięćdziesię-
cioletniego mężczyzny.

Podobnych (ujętych w po-
piersiu, w pół postaci lub cało-
postaciowych) portretów Fryde-
ryka I Heskiego zachowało się 
w zbiorach muzealnych i u pry-
watnych właścicieli stosunko-
wo wiele. Gdyby szukać wśród 
nich podobieństwa do obrazu tu 

dzisiaj – naturalnie z licznymi po-
prawkami i uzupełnieniami” (op. 
cit., s. 93).

Mężczyzna na portrecie, bę-
dącym własnością naszego czy-
telnika, ujęty jest w popiersiu, 
¾ z lewej, z twarzą – o dobro-
tliwych, skierowanych wprost 
na widza oczach, pudrowa-
nych różem policzkach oraz 
ustach w łagodnym półuśmie-
chu – zwróconą nieco w prawo. 
Ubrany jest w połyskującą kilko-
ma odcieniami szarości paradną 
zbroję, z wyeksponowanymi fol-
gami w kolorze ciemnokarmino-
wym, na którą narzucono pod-
bity sobolami błękitny królew-
ski płaszcz, z wyhaftowanymi 
na nim złotymi nićmi ozdobną 

3

Spotkanie z książką

Staraniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ukazała się ko-
lejna już publikacja z zapoczątkowanej w 2008 r. serii „Poza Krajem”, pre-

zentującej cenne i wymagające opracowania zbiory sztuki polskiej znajdują-
ce się za granicą. Przypomnijmy, na łamach „Spotkań” prezentowaliśmy już 
pozycje Europejskie szkło od XVI do początku XIX wieku... Aleksandry J. Ka-
sprzak i Haliny Skoropadowej (Warszawa 2008) (zob. nr 6, 2009, s. 29) oraz 
Plakat polski... Anny Agnieszki Szablowskiej i Mariany Seńkiw (Warszawa 
2009) (nr 3-4, 2010, s. 72) – obie dotyczące kolekcji z Muzeum Etnografii 
i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Najnowszy album również do-
tyczy plakatu polskiego (lub zagranicznego związanego ze spra-
wą polską), tym razem jednak ze zbiorów francuskich. Książka 
Plakat polski w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu (Warszawa 
2011) autorstwa Anny Agnieszki Szablowskiej z Instytutu Sztuki 
PAN, opracowana przy współpracy z zespołem Biblioteki Polskiej 
w Paryżu, ma formę katalogu. Cały zbiór plakatów przechowywa-
ny w tej instytucji liczy ponad 700 obiektów, spośród których do 
publikacji wybrano 357 prac ponad 150 autorów polskich i za-
granicznych (część prac pozostaje anonimowa). Plakat polski... 
jest pierwszą próbą opisania tejże kolekcji. Reprodukcje plaka-
tów i ulotek, opatrzone notami katalogowymi, poprzedza obszer-

ny wstęp autorstwa Danuty Dubois, dotyczący rozwoju plakatu w Polsce oraz 
na emigracji i jego zależności od bieżącej sytuacji politycznej i społecznej 
oraz występujących w danym okresie nurtów artystycznych. Na końcu książki 
znajdują się biogramy autorów. Katalog jest dwujęzyczny – wszystkie teksty 
zamieszczono w  języku polskim i francuskim.

Reprodukowane plakaty powstały między 1895 a 2004 r. Są wśród nich 
plakaty turystyczne (zachęcające do odwiedzenia polskich miast oraz ukazu-
jące zalety polskiego środowiska naturalnego, które umożliwia choćby polo-

wanie czy jazdę na nartach), wzywające do walki za wolność oj-
czyzny (z okresu obu wojen światowych i wojny polsko-bolsze-
wickiej), sprzeciwiające się niesprawiedliwościom systemu so-
cjalistycznego (przede wszystkim bogaty zbiór druków odnoszą-
cych się do działań Solidarności), informujące o organizacjach 
funkcjonujących na emigracji i ważnych dla Polaków wydarze-
niach, związane z działalnością kulturalną (jak wystawy, przed-
stawienia teatralne, filmy), wreszcie komercyjne.

Książkę można nabyć bezpośrednio w Departamencie Dzie-
dzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warsza-
wa, tel. (+ 48 22) 4210569, dpd@mkidn.gov.pl).

 MMP

PLAKAT POLSKI W BIBLIOTECE POLSKIEJ W PARYŻU
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Projekt „Aedifi co et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia 
zawodowego w Polsce. Kontynuacja edycji projektu z lat 2010-2011” 

jest współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aedifico et Conservo
Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce

Staże w rzeczywistych warunkach środowiska pracy 
dla nauczycieli szkół zawodowych

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków 
architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych do 
udziału w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwach 
budowlanych, w ramach których poznają Państwo nowoczesne 
rozwiązania w pracach inżynieryjnych i konserwatorskich przy 
architekturze zabytkowej i wystroju architektonicznym (kamień, 
metal, drewno, szkło).

Obszary tematyczne stażu:

• konserwacja zabytkowej architektury
•  konserwacja kamienia, sztukaterii i tynków
• konserwacja metalu
• konserwacja drewna
•  praktyczne zajęcia na terenach robót budowlano-konserwatorskich 

oraz w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie
• projektowanie za pomocą programów AutoCAD, ArchiCAD
•  dwa autokarowe wyjazdy – praktyki terenowe (dwory i pałace 

Mazowsza; rewitalizacja architektury postindustrialnej 
na przykładzie Łodzi)

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zapewniamy całodniowe wyżywienie i zakwaterowanie. 
Certyfi katy ukończenia projektu!

Rozpoczęcie projektu: grudzień 2011 r.

Patronat medialny:    

Informacje i zapisy:
Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa
tel. 22 891 01 62 , fax 22 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Miło nam ogłosić zwycięzców 
fotografi cznej rywalizacji. Dzię-
kujemy wszystkim za nadesła-
ne zdjęcia, dzięki którym pozna-
liśmy – często dość zaskakujące 
– zestawienia materii zabytko-
wej i nowoczesnej z różnych za-
kątków Polski, a nawet z zagra-
nicy; wiele z nich oglądać moż-
na w naszej galerii na Facebo-
oku, a zwycięskie kadry – na na-
szej stronie internetowej.

Wybór poszczególnych zdjęć 
przez jury podyktowany był róż-
nymi czynnikami – zwracaliśmy 
uwagę na zdjęcia intrygujące, 
ciekawie skomponowane i przed-
stawiające warte uwagi zesta-
wienia (niekoniecznie musia-
ły to być przykłady estetycznie 

zadowalające, czasem rażący 
kontrast okazywał się wdzięcz-
nym obiektem fotografi i). Po na-
radach jury postanowiło przy-
znać dwie nagrody główne oraz 
trzy wyróżnienia.

Pierwszą nagrodę otrzymu-
je pani Monika Buczak z Warsza-
wy za zdjęcie z serii „Warszawa 
2011. Gdy młodsze starsze na-
potkało...”, przedstawiające 
fragment zabudowań fabrycz-
nych fi rmy „Duschik i Szolce” 
przy ul. Żelaznej 63 na tle war-
szawskich wieżowców. Nagrodą 
jest blenda fotografi czna, kata-
log wystawy, będącej plonem IV 
edycji konkursu fotografi cznego 
„Architektura postindustrialna 
w obiektywie”, zorganizowanego

„Na styku starego z nowym” 
– konkurs rozstrzygnięty

1 | Monika Buczak, „Warszawa 2011. Gdy młodsze starsze napotkało...” 
– nagroda pierwsza

2 | Aleksander Stukowski, „To nie wejście do Luwru!” – nagroda druga
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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:

Promultimedia SA w Warszawie − Kamil Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii pra-
wa, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011
Zuzanna Gładysz z Warszawy − Marcin Nyga, Wilhelm Kuhnert (1865-1926). Malarstwo i rysunek. 
Katalog zbiorów, wyd. Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna 2011
Bartosz Rosa z Krakowa − Tadeusz Matuszczak, Józef Chełmoński, „Postój Kozaków liniowych”, wyd. 
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Radziejowice 2011
Maciej Skaza z Warszawy − Rembrandt i inni – królewska kolekcja obrazów Stanisława  Augusta, ka-
talog wystawy na płycie CD, wyd. Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2011
Renata Student z Wieliczki −  Marzenna Ciechańska, Papierowe obicia ścienne w pałacu w Wilano-
wie – studium portretowe. Historia, technologia i konserwacja, wyd. Pałac Muzeum w Wilanowie, War-
szawa 2010
Każdy z wymienionych Prenumeratorów otrzymuje ponadto folder towarzyszący wystawie w Państwo-
wym Muzeum Archeologicznym w Warszawie Megality – kamienne giganty, wydany we współpracy z fi-
lią Klubu Młodych Archeologów w Downpatrick

P R E N U M E R ATA
W 2012 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 2012 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas,  
tel. (22) 891-01-62, 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. 

przez Fundację „Hereditas” oraz prenume-
rata „Spotkań z Zabytkami” na rok 2012. 
Pani Monice przyznajemy także wyróżnie-
nie za ciekawy kadr zestawiający kopułę 
kościoła Trójcy Świętej z Pałacem Kultury 
i Nauki w Warszawie.

Drugą nagrodę otrzymuje pan Aleksan-
der Stukowski z Poznania za pracę „To nie 
wejście do Luwru!”, ukazującą konstrukcję 
z 1997 r. (bez wątpienia inspirowaną słyn-
ną piramidą Peia na dziedzińcu paryskiego 
muzeum) – wejście do Krypty Zasłużonych 
Wielkopolan w kościele św. Wojciecha w Po-
znaniu. Nagrodami są: reprint książki Iza-
beli Czartoryskiej Myśli różne o sposobie za-
kładania ogrodów, katalog wystawy i pre-
numerata.

Przyznajemy także wyróżnienia: 
pani Małgorzacie Fraś z Legnicy za pra-
cę „Nowe, a prawie zabytkowe” z wido-
kiem nowego budynku wznoszonego przy 
ul. NMPanny w Legnicy, który swoją for-
mą przypomina budowlę historyczną, oraz 
pani Agacie Pawłowskiej z Gdyni za zdję-
cie kościoła św. Mikołaja w Gdyni Chylo-
ni, którego poszczególne, kontrastujące ze 
sobą części powstały w XIV, XIX i XX w.

Ponadto, głosami osób śledzących nasz 
profil na Facebooku, nagrodę publiczności 
otrzymuje pani Karolina Jaworska z Kwi-
dzyna, autorka zdjęcia przedstawiającego 
czternastowieczny zespół katedralno-zam-
kowy w Kwidzynie w nowoczesnym otocze-
niu.

Do autorek wyróżnionych prac wyśle-
my publikacje książkowe oraz prenumeratę 
naszego czasopisma na nadchodzący rok.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy 
czytelników do dalszego uważnego obser-
wowania otoczenia zarówno w ich rodzin-
nych miejscowościach, jak i tych odwie-
dzanych podczas turystycznych wypadów 
– wiele ich zabytkowych elementów doma-
ga się jeszcze uwiecznienia.

3 |  Karolina Jaworska, „Zespół katedralno-
-zamkowy w Kwidzynie” – nagroda publiczności   

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

Sprostowanie: 
W ostatnim numerze naszego pisma nie ustrzegliśmy się błędów – wynalazcą lampy naftowej jest, oczywiście, Ignacy Łukasiewicz 
(s. 7), Stanisław Krzycki był podkomorzym kaliskim (s. 12), a właściwa pisownia nazwiska posła francuskiego i opata Bonportu 
z czasów króla Jana III Sobieskiego – to de Polignac.(s. 13).

redakcja 




