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w Bytomiu (zob. artykuł na 
ss. 15-18).

(fot. Marek Wojcik)

Mniej więcej w połowie lipca br. otrzymaliśmy intrygujące zaproszenie do war-
szawskiej „Zachęty” na wystawę „Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie 1904-1944”. Z zaproszenia tego dowiedzieliśmy się m.in., że 

31 lipca 2012 r. odbędzie się zwiedzanie wystawy, podczas którego zainteresowanym 
stworzona zostanie „możliwość poznania poprzez dotyk rzeźb wykonanych przez stu-
dentów Tadeusza Breyera, mebli projektowanych przez członków Spółdzielni Ład czy 
obiektów funkcjonujących w przestrzeni miasta”. I najważniejsze: „Zwiedzaniem wy-
stawy »Sztuka wszędzie« inaugurujemy w Zachęcie cykl spotkań wokół sztuki współ-
czesnej dla osób niewidomych i słabowidzących. W miarę możliwości będziemy udo-
stępniali dotykowo, a także za pośrednictwem tyfl ografi k i audiodeskrypcji wybrane 
dzieła na naszych wystawach oraz prace z kolekcji galerii”. Rzeczywiście, pod koniec 
sierpnia odbyły się tam kolejne (bezpłatne!) oprowadzania po wystawie dla osób niewi-
domych i niedowidzących. „Zachęta” planuje też możliwość zwiedzania z tłumaczeniem 
na język migowy dla osób niesłyszących.

To bardzo dobra wiadomość. W Polsce bo-
wiem tego rodzaju działania należą do rzadko-
ści, a problemu właściwego dostępu osób nie-
pełnosprawnych do kultury (w tym konkret-
nym wypadku do eksponatów w naszych muze-
ach i galeriach sztuki) ciągle jeszcze nie uda-
ło się rozwiązać w zadowalający sposób. A jak 
poradzono sobie z tym w Wielkiej Brytanii? Pi-
sze o tym w numerze, na przykładzie londyń-
skich muzeów, Monika Buraczyńska (ss. 20-
-23). Co poza tym?

Miłośnicy zabytkowej architektury nie pomi-
ną zapewne lektury dwóch artykułów otwiera-
jących numer (ss. 4-18) na temat secesji i mo-
dernizmu w architekturze położonego w sercu 

Warmii i Mazur Olsztyna (tekst autorstwa Leszka Wawrykiewicza) i przemysłowego By-
tomia na Śląsku (tekst Marii Marciniak i Marka Wojcika), zaproszenia na wystawę „Ar-
chitektura Polski niepodległej” w Muzeum Niepodległości w Warszawie (ss. 60-62) i in-
nych, zamieszczonych w działach „Spotkania na Wschodzie”, „Zabytki w krajobrazie”, 
„To też są zabytki”. Ci z czytelników, którym bliższe są dawna rzeźba, malarstwo, wy-
roby rzemiosła artystycznego – zapewne zechcą z kolei przeczytać artykuły zebrane 
w działach „Zbiory i zbieracze”, „Z wizytą w muzeum”, „Rozmaitości”.

W świątecznym wydaniu tradycyjnie już spotkamy się z zabytkami Warszawy oraz 
przypomnimy, że kończący się rok 2012 jest rokiem jubileuszu dwusetnej rocznicy uro-
dzin Zygmunta Krasińskiego.

Warsztaty z użyciem tyflografik zorganizowane 
przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
w warszawskiej „Zachęcie” w ramach projektu 
„Poza Ciszą i Ciemnością”
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy
.........................................................................................................................

WIDOKI DAWNEGO POZNANIA 

W poznańskim ratuszu czynna jest do 
końca br. wystawa pokazująca nieist-
niejące już fragmenty miasta, ocalając 
od zapomnienia miejsca i okruchy po-
znańskiej codzienności. O tym, jak nie-
gdyś wyglądał Poznań, można dowie-
dzieć się z różnych druków reklamo-
wych, zamieszczonych w gazetach i cza-
sopismach, na ulotkach, papierach fir-
mowych, rachunkach, pocztówkach. Od-
dają one wygląd Poznania lub jego po-
szczególne fragmenty; niektóre z nich 
już dawno zniknęły z pejzażu miasta. Są 
zatem doskonałym źródłem ikonograficz-
nym. Na wystawie zgromadzono oko-
ło 350 widoków Poznania (od końca lat 
trzydziestych XIX w. do 1939 r.), a uzu-
pełnieniem ekspozycji jest prezentacja 
firmowych gadżetów poznańskich firm. 
Przyczynkiem do powstania wystawy 
była książka autorstwa wybitnej znaw-
czyni historii miasta i jego widoków, bę-
dącej jednocześnie kuratorką wystawy 
– dr Magdaleny Mrugalskiej Banaszak. 
W  500-stronicowym wydawnictwie au-
torka opisała i zilustrowała niemal 500 
różnego rodzaju reklam; na wystawie 
znalazła się część tego bogatego zbioru 
– druki firmowe.

DOFINANSOWANIE PAŁACU 
W ROGALINIE
Zespól Pałacowo-Parkowy w Rogali-
nie otrzymał dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Inwestycja będzie realizowa-
na w ramach Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko”, XI Prio-
rytetu „Kultura i dziedzictwo kulturo-
we”, z którego Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przekazu-
je fundusze jako instytucja pośredni-
cząca. 

Pałac w Rogalinie – od 1949 r. Oddział 
Muzeum Narodowego w Poznaniu – 
stanowi wybitny przykład architektu-
ry rezydencjonalnej w Polsce. Został 
wybudowany na początku lat siedem-
dziesiątych XVIII w., jako rodowa sie-
dziba Kazimierza Raczyńskiego, staro-
sty generalnego Wielkopolski, później 
marszałka nadwornego koronnego na 
dworze króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Powstałe wówczas póź-
nobarokowe założenie pałacowo-par-
kowe przetrwało do dziś w pierwot-

nym kształcie, a swo-
je szczególne miejsce 
w historii polskiej kul-
tury zawdzięcza nie tyl-
ko wyjątkowej wartości 
artystycznej, ale rów-
nież walorom kompo-
zycyjnym układu prze-
strzennego powiązane-
go z naturalnym krajo-
brazem. 
W pałacu znajduje się 
galeria malarstwa, ma-
jąca w swych zbiorach 
prace wielu wybitnych 
artystów.

OPERA LEŚNA W SOPOCIE 
PO REMONCIE

Została wyremontowana i przebudowa-
na Opera Leśna w Sopocie. Obiekt zy-
skał nowe oblicze dzięki dofinansowa-
niu w ramach Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko”, XI Priory-
tetu: „Kultura i dziedzictwo kulturowe”.
W wyniku przeprowadzonych prac 
wzrosła liczba miejsc na widowni, wy-
konano nowe zadaszenie, 113 miejsc 
przystosowano do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Poprawa stanu tech-
nicznego obiektu zwiększy komfort za-
równo widzów, jak i występujących ar-
tystów. Zwiększy również liczbę orga-
nizowanych tam przedsięwzięć kultu-
ralnych rangi europejskiej i światowej.

PLANOWANE INWESTYCJE ZAMKU 
KRÓLEWSKIEGO
Zamek Królewski w Warszawie ogłosił 
zamierzenia na najbliższe lata; sformu-
łował je w opracowaniu „Kierunki stra-
tegiczne (perspektywa 5-letnia 2011- 
-2015)”. Wśród zadań inwestycyjnych 
na ten okres umieszczono m.in. zakoń-
czenie podjętych prac budowlanych na 
Zamku i wprowadzenie do niego nowych 
technologii. Już teraz dobiega końca re-
mont wschodniej elewacji, która ma być 
tłem dla nieodtworzonych jeszcze zam-
kowych ogrodów. Gotowy jest od daw-
na projekt ich rewaloryzacji. Czynione są 
starania o zdobycie funduszy na odtwo-
rzenie Ogrodu Górnego, położonego po-
wyżej Arkad Kubickiego. W planach jest 
też wzmocnienie skarpy od strony Trasy 
W-Z, nieuwzględniona natomiast zosta-
ła rewaloryzacja Ogrodu Dolnego (uza-
leżnia się ją od przebudowy węzła Tra-
sy W-Z). 

DZIEDZICTWO KULTUROWE
W OCZACH POLAKÓW
Jak wynika z opublikowanego niedaw-
no przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa raportu z ba-
dań społecznych „Dziedzictwo kulturo-
we w oczach Polaków”, aż 89% Pola-
ków uważa, że dziedzictwo kulturowe 
pełni ważną funkcję społeczną, a 62% 
respondentów uznaje, że największą 
wartością zabytku jest to, że jest świa-
dectwem naszej wspólnej historii. Po-
nad połowa z Polaków jest przekona-
na, że zabytki mają pozytywny wpływ 
na rozwój społeczno-ekonomiczny po-
szczególnych regionów. Badania wy-
kazały też pozytywne skojarzenia Pola-
ków ze słowem „dziedzictwo”. Były to 
pierwsze w Polsce badania społeczne 
na temat świadomości i postaw wobec 
konieczności ochrony dziedzictwa kul-
turowego. 

Opera Leśna w Sopocie

Pałac w Rogalinie
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REMONT ELEWACJI TEATRU 
WIELKIEGO – OPERY NARODOWEJ 

W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 
odbywa się pierwszy od czasu powojen-
nej rekonstrukcji remont elewacji gma-
chu. W ramach projektu „Prace konser-
watorskie elewacji Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej w Warszawie. Etap 
IV-VIII”, finansowanego ze środków eu-
ropejskich, budynek przejdzie komplek-
sową konserwację elewacji – począwszy 
od nowych tynków i farb, aż do renowa-
cji poszczególnych płaskorzeźb. Wykona-
ne zostanie zabezpieczenie elementów 
blacharskich i restauracja okratowania, 

balustrad tarasów oraz stolarka drzwio-
wa. Gmach będzie wyposażony w sys-
temy bezpieczeństwa: Dźwiękowy Sys-
tem Ostrzegawczy i system sygnalizacji 
pożaru oraz sieć sygnalizacyjno-informa-
cyjną inspicjenta. 
Teatr Wielki – Opera Narodowa realizu-
je także drugi projekt: „Poprawa funkcjo-
nalności TW/ON w Warszawie”, również 
dofinansowany ze środków europejskich. 
W ramach tego projektu przeprowadzo-
ny zostanie m.in. remont podłogi sce-
ny głównej, remont podłogi i sufitów wi-
downi głównej oraz ostatni etap remontu 
elewacji gmachu głównego (od ul. Wierz-
bowej).

PRACE REWITALIZACYJNE 
W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

Trwają prace w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie, które obejmą rewitalizację 
otoczenia Pomnika Chopina oraz Ogrodu 
Różanego. W wypadku Pomnika Chopi-
na założeniem przedsięwzięcia jest przy-
wrócenie otoczeniu pomnika charakteru 
reprezentacyjnego letniego salonu mu-
zycznego Warszawy. W stre-
fie wejściowej, na osi mo-
numentu, zaprojektowano 
szerokie schody z klinkie-
ru, prowadzące na rozległy 
plac z nawierzchni mineral-
nej. Znajdujący się w cen-
trum trawnik powiększo-
ny zostanie do rozmiarów 
z okresu międzywojennego 
i będzie pełnił funkcję do-
datkowej przestrzeni służą-
cej do swobodnego słucha-
nia muzyki i relaksu. Szero-
ki plac wejściowy z amfite-
atralnym układem schodów 

umożliwi dostęp na koncerty jeszcze 
większej liczby widzów. W ramach pro-
jektu przewidziano również wymianę na-
wierzchni alejek i placów z niewielką ko-
rektą ich przebiegu i spadków, co umoż-
liwi swobodne poruszanie się po terenie, 
m.in. osobom niepełnosprawnym.
Inspiracją do zmian w Ogrodzie Różanym 
(zwanym także Oranżeryjnym) jest bez-

pośrednie sąsiedztwo zabyt-
kowej, osiemnastowiecznej 
Starej Pomarańczarni. Pro-
jekt przewiduje przywróce-
nie ogrodowi historycznego 
charakteru. Prace obejmu-
ją rewitalizację nawierzchni 
i nasadzeń, wykonanie dre-
nażu wraz z pracami zabez-
pieczającymi i izolacyjnymi 
przy murze oporowym. Kon-
serwacji poddane zostaną 
kamienne rzeźby dekorują-
ce ogród i cokoły, a niektóre 
cokoły betonowe wymienio-
ne będą na nowe kamienne.

„POLOWANIE” W KIELECKIM 
MUZEUM NARODOWYM

Muzeum Narodowe w Kielcach ma po-
wody do radości. Dzięki prowadzonemu 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego programowi „Kolekcje muze-
alne”, centrum wystawiennicze otrzyma 
180 tys. zł dotacji na kupno unikatowego 
obrazu pt. „Polowanie”, pędzla Franciszka 
Kostrzewskiego. Dzieło jest jedną z dwóch 
wykonanych przez tego artystę ilustracji 
do IV księgi Pana Tadeusza Adama Mic-
kiewicza. Obecnie „Polowanie” znajduje 
się w zbiorach prywatnych. Drugi z obra-
zów, „Grzybobranie”, jest własnością Mu-
zeum Narodowego w Warszawie.
Do tej pory w kolekcji kieleckiego cen-
trum wystawienniczego można było 
oglądać dwie grafiki i sześć obrazów 
Kostrzewskiego: „Picie mleka”, „Widok 
Hebdowa”, „Pejzaż wielki letni”, „Powrót 
z pola”, „Pejzaż zimowy z kościółkiem” 
oraz „Powrót z jarmarku”.

Franciszek Kostrzewski, choć był blisko 
związany z warszawskim środowiskiem 
artystycznym, to w latach 1849-1851 go-
ścił w Kielcach na zaproszenie Tomasza 
Zielińskiego, marszałka powiatu kielec-
kiego, który był uznanym kolekcjonerem 
malarstwa i mecenasem artystów. Za-
prezentowanie szerokiego spektrum ar-
tystycznego Kostrzewskiego jest zatem 
niezwykle istotne dla kieleckiej insty-
tucji. 

„DAMA Z GRONOSTAJEM” 
NA WAWELU
Na Zamku Królewskim na Wa-
welu od maja br. można oglądać 
„Damę z gronostajem” Leonar-
da da Vinci. Dzieło eksponowa-
ne jest w specjalnie urządzo-
nej sali, niewielkiej, odpowied-
nio klimatyzowanej, w której 
jednorazowo może przebywać 

maksymalnie 20 osób. Właści-
cielem obrazu jest Fundacja 
Książąt Czartoryskich, ponie-
waż jednak od 2010 r. trwa re-
mont muzeum Fundacji w Kra-
kowie, na udostępnienie dzieła 
szerokiej publiczności wybrany 
został Wawel.
Prace remontowe mają być za-
kończone w 2013 r. Do tej pory 

„Dama z gronostajem” wysta-
wiana była głównie za grani-
cą, ale przez najbliższe 10 lat 
– zgodnie z memorandum pod-
pisanym z Fundacją Książąt 
Czartoryskich przez ministra 
Bogdana Zdrojewskiego − ma 
pozostać w kraju. 

Leonardo da Vinci, „Dama z gronostajem”

Teatr Wielki w Warszawie w czasie remontu

Franciszek Kostrzewski, „Polowanie”, 1886 r.

Pomnik Chopina w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie
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U progu XX w. Olsztyn przeistoczył się z niewielkiego miasteczka 
w prężnie rozwijający się ośrodek miejski. Ów okres prosperity 
i szybkiego rozwoju pozostawił w tkance miasta wyraźny 
ślad w postaci dużego zespołu zabudowy śródmiejskiej, 
determinującego po dziś dzień charakter tej części miasta. 

leszek wawrykiewicz

Loże, wille, 
kamienice… 
Secesja i modernizm 
w Olsztynie

Dekoracja szczytu kamienicy przy ul. Mickiewicza 



Szczęśliwie dość dobrze zachowana 
w Olsztynie historyczna zabudowa 
śródmiejska skupia w sobie jak w so-
czewce przeobrażenia stylowe ar-

chitektury tego miasta w pierwszej ćwierci 
XX w., architektury, która powoli, nieznacz-
nie, ale konsekwentnie, odwracać się będzie 
od królującego dotychczas wszechobecnie 
historyzmu oraz neostylów. Wybierzmy się 
zatem na krótki spacer śladami olsztyńskiej 
secesji i modernizmu.

Nieprzypadkowo początkiem naszej wę-
drówki jest pl. Gen. Józefa Bema. Wytyczony 
na początku XX w., dawny Kopernikus-Platz 
(pl. Kopernika) powstał u zbiegu dwóch 
ulic: Partyzantów i Kopernika. Te właśnie 
ulice wraz z dzisiejszą ul. Dąbrowszczaków 
nadały kształt Śródmieściu. Na dynamiczny 
rozwój przestrzenny miasta w kierunku pół-
nocno-wschodnim wpływ miało powstanie 
linii kolejowej i lokalizacja dworca kolejowe-
go. W czwartej ćwierci XIX w. wytyczono 
i w dużej części zabudowano biegnącą rów-
nolegle do linii kolejowej, obecną ul. Party-
zantów (dawną Dworcową), a następnie ul. 
Dąbrowszczaków (dawną Wartemborską, 
później Cesarską) oraz ul. Kopernika. Ta 
ostatnia została wytyczona niemal równole-
gle do ul. Dąbrowszczaków i miała łączyć się 
z ul. Partyzantów na wysokości nowego wia-
duktu nad torami kolejowymi, wzniesione-
go w 1887 r. dla skomunikowania Śródmie-
ścia z  Zatorzem. Połączenie to na początku 
XX  w. otrzymało formę placu, nazwanego 
także imieniem Mikołaja Kopernika, podob-
nie jak kończąca się w tym miejscu ulica.

Niewątpliwie najciekawszym i zarazem 
najbardziej zagadkowym budynkiem wysta-
wionym w obrębie placu jest zespół dwóch 
kamienic przy pl. Bema 3-4-4A. Wzniesio-
ne w latach 1902-1903 przez przedsiębior-
cę budowlanego i mistrza brukarskiego Ro-
berta Mrzyka trzypiętrowe kamienice czyn-
szowe (pierwotnie o dwóch numerach: 3 i 4) 
zaprojektowano w formie monumentalnego, 
jednorodnego architektonicznie gmachu, 
wyróżniającego się oryginalnymi, narożny-
mi wykuszami-wieżyczkami, zwieńczonymi 
strzelistymi hełmami. Kamienice otrzymały 

bogaty, eklektyczny wystrój architektonicz-
ny w popularnym stylu neorenesansowym. 
Historyzującą, wspólną elewację fronto-
wą obu kamienic „unowocześniono” jednak 
zgodnie z duchem czasu – eklektyzm zbiegł 
się już tutaj bowiem z modną secesją, obec-
ną wyraźnie w roślinno-kwiatowej ornamen-
tyce niektórych detali elewacji oraz stolarki 
drzwiowej, a także w oryginalnym wystroju 
malarskim sieni wejściowej w klatce nr 3. De-
tale te są natomiast najbardziej zagadkowym 
elementem całej fasady. Z pozoru typowe, se-
cesyjne kompozycje ornamentalne skrywa-
ją bez wątpienia różne symbole masońskie, 
zgrabnie wplecione w sztukatorską dekora-
cję elewacji. I tak przy bliższym spojrzeniu, 
pośród dekoracyjnych cyfr dat budowy oraz 
wplecionych w secesyjne osty, ozdobnych, 
wiązanych monogramów z inicjałami właści-
ciela, rysują się wyraźnie elementy stosowa-
ne w symbolice wolnomularskiej – wyryso-
wane z dwóch przenikających się trójkątów, 
sześcioramienne gwiazdy w  otoczeniu pół-
księżyców, promieniste słońca z ludzką twa-
rzą, tarcze herbowe ujęte odcinkami sznu-
rów z frędzlami, wschodzące słońca w zwień-
czeniach szczytów czy też stojące samot-
nie, kanelowane kolumny z wyrastającymi 
z ich kapiteli, tajemniczymi kwiatami. Cało-
ści dopełnia dekoracja szpiczastych hełmów 
wieżyczek, ozdobionych rzędami trójkątów 
obiegających stożkowate hełmy na kształt 
korony. Trójkąt, jeden z podstawowych sym-
boli wolnomularskich, odnaleźć możemy 
jeszcze w wielu miejscach na dachu budynku 
– wszystkim daszkom facjat i lukarn nada-
no właśnie dokładnie taki kształt. Być może 
zrobiono to przypadkowo – tego jednak nie 
wiemy na pewno. 

Przypadkowe nie może być natomiast 
umieszczenie na elewacji motywów zupełnie 
wyizolowanych, niewynikających z jej ogól-
nej kompozycji i wręcz do niej nieprzysta-
jących – takich, jak wizerunki antropomor-
fi cznych tarcz słonecznych oraz półksięży-
ców, gwiazd czy wreszcie niczego niepod-
pierających kolumn. Symbole te stanowiły 
prawdopodobnie swoisty „manifest” przy-
należności właściciela kamienicy do loży 
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wolnomularskiej – manifest dziś czytelny już 
jedynie dla uważnego obserwatora. Robert 
Mrzyk był z pewnością postacią nietuzinko-
wą. Ów przedsiębiorca, szanowany przedsta-
wiciel polskiej społeczności i późniejszy miej-
ski radny był nawet autorem pewnego wyna-
lazku, o opatentowaniu którego rozpisywała 
się w maju 1896 r. ówczesna polskojęzyczna 

prasa („własnego wynalazku lewar […] do 
spuszczania jezior i osuszania pól”, który 
jako „polecenia godną rzecz” opisywał m.in. 
poznański dziennik „Postęp” czy bytom-
ski „Katolik”, cyt. za „Postęp”, nr 104, 1896,  
s. 3). W tym kontekście pewnej zagadkowo-
ści tej postaci dodaje także fakt, że Mrzyk 
– zaangażowany w działalność lokalnego 
Polsko-Katolickiego Towarzystwa „Zgoda” 
– był uznawany za wzorowego katolika.

Do lat trzydziestych XX w., kiedy to for-
malnie zakazano działalności wszelkich lóż, 
w Prusach, tak jak i w innych krajach pro-
testanckich, działało wiele lóż wolnomu-
larskich. Jeszcze w połowie XIX w. należeli 
do nich głównie ziemianie i urzędnicy, jed-
nakże z biegiem lat kręgi wolnomularzy po-
częli zasilać także lekarze, prawnicy i wła-
śnie ówcześni przedsiębiorcy – tacy, jak Ro-
bert Mrzyk. Na początku XX w. w krajach 
tych przynależność do masonerii stawała się 
już zjawiskiem na tyle popularnym, że nie-
mal powszechnym. Wbrew obiegowej opi-
nii, wolnomularze zazwyczaj działali jaw-
nie, a listę członków nierzadko oficjalnie pu-
blikowali. Zdobiące elewacje budynków cyr-
kle i węgielnice czy też gwiazdy, słońca i inne 
ciała niebieskie być może dla ogółu nie były 
do końca zrozumiałe, jednakże z pewnością 
nie były to też znaki szczególnie „tajne” czy – 
jak wolą niektórzy – „tajemne”. Jak wspomi-
nał znawca tematu, prof. Ludwig Hass, „sto 
lat temu każdy w mieście wiedział, kto spotyka 
się w loży” (cyt. za Bartosz T. Wieliński, Pły-
nie Rawa koło tajnej loży czyli rzecz o kato-
wickich masonach, „Gazeta Wyborcza Kato-
wice”, 16.12.2003).

Równie interesująca, jeśli nie najciekaw-
sza dekoracja skrywa się we wnętrzu budyn-
ku przy ul. Bema, a mianowicie w jego dwóch 
sieniach wejściowych klatek nr 4 i 4A. Tuż 
po przekroczeniu progu drzwi wejściowych, 
w środkowych polach arkad na ścianach 
bocznych naszym oczom ukazują się do-
brze zachowane malowidła pejzażowe z ro-
mantycznymi widokami niemieckich zam-
ków znad Renu i Mozeli. Te niezwykłe, olej-
ne malowidła ścienne zostały ostatnio odkry-
te i zakonserwowane przez toruńskie konser-
watorki – Agnieszkę Nelczarską i Julię Mar-
tino. Skrupulatnie przeprowadzone bada-
nia, a następnie zabezpieczające prace kon-
serwatorskie odsłoniły niezwykle interesują-
cą dekorację malarską, pochodzącą z II fazy 

1 | 2 | Fragment 
kamienicy przy pl. Bema 
3-4-4A (1) oraz dekoracja 
w sieni klatki kamienicy 
nr 4 – zamek Eltz nad rzeką 
Mozelą (2)

1

2
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– wykonaną wtórnie na wcześniejszych ma-
lowidłach pejzażowych (zachowanych frag-
mentarycznie) w latach dwudziestych XX w. 
przez niezidentyfikowanego, jak dotychczas, 
autora o tajemniczych inicjałach „P.E.”

Kamienica o nr. 3 i 4 stanowiła własność 
Roberta Mrzyka do 1912 r. Budynek ten od 
początku łączył funkcję domu mieszkalne-
go i gmachu użyteczności publicznej. W la-
tach 1905-1911 został wynajęty na tymcza-
sową siedzibę nowo utworzonej w Olsztynie 
Królewskiej Rejencji. W 1912 r. urządzono 
tu biura dowództwa XX Korpusu Armijnego 
i intendentury, ulokowano też sąd wojskowy. 
W 1927 r. budynek należał do kupca Fritza 
Boguschewskiego, który przeznaczył dom na 
wynajem – głównie dla oficerów i wyższych 
urzędników. Jak należy przypuszczać, w tym 
właśnie czasie wykonano zapewne dekora-
cję malarską – być może przy okazji większe-
go remontu. Nie wiadomo jednak, dlaczego 
głównym motywem dekoracyjnym sieni wej-
ściowych stały się widoki gotyckich zamków 
z terenu Nadrenii. I tak, w sieni klatki kamie-
nicy nr 4 możemy oglądać zamek Eltz, poło-
żony malowniczo nad rzeką Mozelą, oraz za-
mek Rheinstein Am Rhein, wznoszący się 
wysoko nad brzegiem Renu. Zamki te od-
wzorowano dokładnie, z  uwzględnieniem 
detali oraz ówczesnego stanu zachowania, co 
umożliwiło konserwatorom ich identyfika-
cję. Jak wynika z analizy przekazów ikonogra-
ficznych, kompozycje te najprawdopodob-
niej zaczerpnięto z dostępnych wówczas kart 
pocztowych i widokówek. Zamek Rhein stein 
Am Rhein popadał bowiem w tamtym czasie 
w ruinę, i w takim właśnie stanie – z drzewem 
rosnącym dawniej na wieży – został przedsta-
wiony zarówno na karcie pocztowej z począt-
ku XX w., jak i w arkadzie sieni. Diagonalna 
kompozycja tego romantycznego przedsta-
wienia w połączeniu z jego sugestywną formą 
oraz chłodną kolorystyką sprawiają dość po-
sępne wrażenie i potęgują w nas pewien nie-
pokój. W takim nastroju udajemy się do są-
siedniej sieni, gdzie naszym oczom ukazują 
się dwa kolejne zamczyska. Pierwszy, odda-
ny z wielką drobiazgowością, to według od-
ręcznego podpisu w prawym dolnym rogu 
Zamek Stolzenfels, umieszczony w central-
nej części kompozycji, na wzniesieniu, z wi-
dokiem na Ren, po którym pływają statki. 
Wygląd tej neogotyckiej budowli, wzniesio-
nej na ruinach średniowiecznego zamku, do 

dnia dzisiejszego niewiele się zmienił. Forma 
i kompozycja tego malowidła prawdopodob-
nie również powiela znany i utrwalony w iko-
nografii schemat kompozycyjny. Drugi − to 
zamek Drachenfelz, a właściwie tylko jego ro-
mantyczne ruiny, ukazane w stanie, w jakim 
były w latach dwudziestych XX w. Ciemne, 
burzowe chmury na horyzoncie wraz z poje-
dynczymi, uschniętymi drzewami na pierw-
szym planie wprawiają oglądających w za-
dumę i dodają trwogi temu przedstawieniu. 
Dziś zamek ten już niemal nie istnieje. Na wi-
dokach obydwu zamków widnieją sygnatury 
autora w postaci inicjałów „P.E.”

Opuszczając sień kamienicy oraz posęp-
ne, nadreńskie zamki, nie sposób nie wspo-
mnieć o stojącej nieopodal, sąsiedniej neo-
barokowej kamienicy przy pl. Bema 2, która 
także wprawia oglądających w smutną zadu-
mę. Z roku na rok popada bowiem w coraz 
to większą ruinę. Ta mimo wszystko nadal 
jeszcze piękna kamienica wybudowana zo-
stała w 1905 r. przez Maxa Hessego, o czym 
dziś przypomina niezwykle dekoracyjny, 

3 | Kamienica 
przy pl. Bema 2

3
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pseudorokokowy kartusz z datą budowy 
i inicjałami fundatora w postaci monogramu 
wiązanego „MH”. Na tyłach rozległej parceli 
– pierwotnie pod adresem Bahnhof-Strasse 
58 (dawna ul. Dworcowa, obecnie Partyzan-
tów) – Max Hesse prowadził fabrykę sztu-
katerii, prefabrykatów z cementu i sztucz-
nego kamienia, ceramiki budowlanej, posia-
dał też duże składy węgla i materiałów bu-
dowlanych. Hesse rozmyślnie ulokował swo-
ją nową kamienicę na rogu nowo powstałego 
placu i odchodzącej odeń ulicy, nie przywią-
zując przy tym zbytnio wagi do rozplanowa-
nia i ekspozycji samego placu, ważniejsze dla 
niego było bowiem to, by nowy obiekt nie 
przesłaniał mu widoku na skwer i ul. Dwor-
cową z jego willi, położonej w głębi posesji. 
Z tego też względu przez długi czas przy pla-
cu próżno było szukać budynku z nr. 1. Do-
piero w latach sześćdziesiątych XX w. obok 
kamienicy nr 2 wzniesiono nowy budynek 
mieszkalno-usługowy, tworząc tym samym 
w tej części placu pierzeję zwartej zabudowy, 
która w końcu przesłoniła starą willę Maxa 
Hessego (niezachowaną).

Kamienica nr 2 otrzymała niezwykle re-
prezentacyjną, przesyconą wręcz różnorod-
nym detalem architektonicznym, neoba-
rokową fasadę, zwieńczoną dekoracyjnym, 
kopulasto-cebulastym hełmem z wysokim 
masztem flagowym. Jak chcą niektórzy – fa-
sadę secesyjną, choć detalu stricte secesyj-
nego tutaj brak. Możemy tu jedynie mówić 
o kompozycji elewacji intuicyjnie, „wraże-
niowo” odbieranej jako secesyjna, a w isto-
cie będącej dość oryginalną, ale jednak tyl-
ko „kompilacją” historyzującego, eklektycz-
nego detalu. 

Elementy dekoracji sztukatorskiej po-
wstały najprawdopodobniej w fabryce wła-
snej Hessego – pełna przepychu elewacja 
frontowa miała zapewne stanowić swoistą, 
„żywą” reklamę jego przedsiębiorstwa. Jak pi-
sał Rafał Bętkowski (R. Bętkowski, Kamie-
nica przy placu Bema, „Debata. Miesięcznik 
Regionalny”, nr 12, 2008, ss. 31-34), fabry-
kant być może już wcześniej wiedział o pla-
nach umieszczenia w sąsiednich budynkach 
Roberta Mrzyka tymczasowej siedziby rejen-
cji, skoro od razu po wybudowaniu własnej 
kamienicy nr 2, jeszcze w 1905 r. udostęp-
nił w niej największe i najbardziej luksusowe 
mieszkanie, a właściwie całe pierwsze piętro 
– prezydentowi nowo utworzonej rejencji, 

Wilhelmowi von Hegel. Ów najważniejszy 
przedstawiciel władzy państwowej w mieście 
i zarazem najważniejszy z mieszkańców ka-
mienicy nr 2 był wnukiem wielkiego filozo-
fa, Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Moż-
na by powiedzieć, że sąsiadujące ze sobą ka-
mienice Mrzyka i Hessego od początku były 
ze sobą na swój sposób powiązane – funkcjo-
nalnie i za sprawą lokatorów. Z chwilą, gdy  
w gmachu wzniesionym przez Roberta Mrzy-
ka urzędników rejencji zastąpiło naczelne do-
wództwo XX Korpusu Armijnego, w kamie-
nicy nr 2 do reprezentacyjnego, służbowego 
mieszkania na pierwszym piętrze wprowa-
dził się komendant nowego korpusu, generał 
artylerii Friedrich von Scholtz. Generał von 
Scholtz – późniejszy bohater bitwy pod Tan-
nenbergiem (Stębarkiem) – to najbardziej 
znany lokator kamienicy przy pl. Bema 2. Za 
zasługi w sierpniowych walkach 1914 r. olsz-
tyński magistrat nadał mu nawet tytuł hono-
rowego obywatela miasta, a jego podobiznę 
wraz z płaskorzeźbionymi wizerunkami in-
nych dowódców, którym zawdzięczano wy-
parcie z miasta wojsk rosyjskich, umieszczo-
no na elewacjach narożnego wykusza olsz-
tyńskiego Nowego Ratusza.

Opuszczając powoli pl. Bema, spójrzmy 
jeszcze w kierunku ul. Partyzantów. W od-
dali widzimy wysoką sylwetę dawnego silo-
su zbożowego wraz z młynem, wzniesionego 
w 1924 r. według projektu znanego architek-
ta Augusta Feddersena. 

Po kilku krokach przystajemy na chwi-
lę przy następnej kamienicy, przylegającej 
bezpośrednio do zabudowań przy pl. Bema 
3-4-4A. „Villa Martha”, bo taką nazwę nosi 
budynek przy ul. Kopernika 28, stanowi cie-
kawy przykład zróżnicowania form i odmian 
nurtu secesyjnego w architekturze Olsztyna 
pierwszej  dekady XX w. Malownicza bryła 
i fasada owej „willi” zakomponowana została 
i udekorowana w duchu secesji, wykorzystu-
jącej w tym przypadku motywy i formy za-
czerpnięte z architektury gotyckiej bądź neo-
gotyckiej. 

Jak jeszcze zobaczymy wielokrotnie, ar-
chitektura intuicyjnie określana przez nas 
jako secesyjna często stanowić będzie po 
prostu oryginalną kompilację rozmaitego, 
eklektycznego detalu i tradycyjnych form 
architektonicznych, stosowanych dotych-
czas w stylach historyzmu (tzw. neostylach). 
Istota całego nowatorstwa takiej „nowej” 
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architektury zasadza się na ogół na odmien-
nym niż dotychczas, niezwykle twórczym 
komponowaniu nowych form przestrzen-
nych z wykorzystaniem „klasycznych”, do-
brze znanych elementów architektonicz-
nych. I tak na elewacjach olsztyńskich kamie-
nic z początku XX w. odnajdziemy – obok 
tej czystej stylowo – zarówno secesję „neo-
gotycką”, jak i „neobarokową”. Właśnie taką, 
w pewnym sensie przejściową formę prezen-
tuje fasada kamienicy przy pl. Bema 2. 

 „Villa Martha”, wbrew swej nazwie, 
wzniesiona została jako tradycyjna kamieni-
ca czynszowa. Wiele bowiem kamienic bu-
dowanych właśnie z myślą o wynajmie, a nie 
jako mieszkalny dom własny, inwestorzy na-
zywali nieco na wyrost „willami”. Owa in-
dywidualna nazwa w połączeniu z oryginal-
nym stylem i wystrojem budynku miała za 

zadanie przyciągać konkretną, pożądaną gru-
pę najemców o wysokim statusie społecznym 
i analogicznej zasobności portfela.

Po chwili wychodzimy na pl. Kazimie-
rza Pułaskiego, mijając po lewej stronie cie-
kawy zespół zabudowy mieszkaniowej z dru-
giej dekady XX w. Dawny Moltke-Platz, na-
zwany tak na cześć Friedricha von Moltke – 
nadprezydenta Prus Wschodnich, przez dłu-
gi czas pozostawał niezabudowany i nie był 
szczególnie interesującym terenem inwesty-
cji budowlanych. Jeszcze na planie Olszty-
na z 1913 r. zabudowania przy obecnym pl. 
Pułaskiego widzimy wyłącznie na jego pół-
nocnym krańcu. Taki stan rzeczy spowodo-
wany był niekorzystną topografią terenu. Bu-
dowa nowych obiektów w tym rejonie wią-
zała się bowiem z koniecznością ponosze-
nia dużych kosztów na niwelację, osuszanie 

4 | Kamienica 
przy ul. Kopernika 28, 
sąsiadująca z kamienicą  
przy pl. Bema 3-4-4A
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i utwardzanie gruntów. Sukcesywną zabudo-
wę północnej pierzei placu rozpoczęto więc 
od narożnika z dzisiejszą ul. Kościuszki – ko-
lejno powstawały kamienice: nr 1 i 2 (przed 
1910 r.), nr 3 i 4 (1910-1912), a na końcu 
kamienica nr 5 (po 1914 r.). Zachowane do 
dziś budynki nr 3 i 4 otrzymały jeszcze se-
cesyjny wystrój architektoniczny (w drugiej 
połowie XX w., niestety, częściowo usunię-
ty z elewacji), natomiast zamykającą naroż-
nik kwartału kamienicę nr 5 wraz z sąsied-
nią przy ul. Kopernika 36 wzniesiono już  
w duchu wczesnego modernizmu, poprze-
stając na oszczędnym udekorowaniu suro-
wych elewacji skromnym, uproszczonym de-
talem architektonicznym i rzeźbiarskim.

Starsze kamienice nr 3 i 4 początkowo na-
leżały do przedsiębiorcy budowlanego Con-
rada Stryewskiego. Wybudowane jako ty-
powe czynszówki, przeznaczone były głów-
nie dla zamożniejszej części mieszczaństwa. 
Z powodu wysokiego komornego mało kogo 
było stać na wynajem przestronnych loka-
li o  wysokim standardzie. W obu tych ka-
mienicach znajdowały się mieszkania wypo-
sażone w windę towarową oraz tylną klatkę 
schodową dla służby, które pozwalały na nie-
uciążliwą dla lokatorów obsługę kuchni oraz 
pomieszczeń gospodarczych. W 1914 r. jedy-
nie połowa mieszkań w obu budynkach była 
użytkowana – wiele lokali w olsztyńskich 
kamienicach z racji wysokiego komornego 

pozostawało w tym czasie niezamieszka-
nych. Lokatorami kamienicy nr 3 byli np. 
dyrektor sądu okręgowego Alfred Krühne, 
dr weterynarii Paul Marks czy architekt Au-
gust Feddersen, a pod nr. 4 mieszkali m.in. 
naczelny lekarz sztabowy w stopniu majora 
– dr Müller, major 146. regimentu piecho-
ty – Schmid oraz wysokiej rangi urzędnicy. 
W 1927 r. właścicielem obu kamienic był już 
August Sawatzki, dzierżawca kantyny w olsz-
tyńskich koszarach dragonów (kawalerii). 
Mieszkania w kamienicach także wówczas 
zajmowała elita: prokurator okręgowy Prus 
Wschodnich na okręg Olsztyn – dr Erhard 
Ede, prezes sądu okręgowego – dr Karl Mar-
tini czy prokurator Karl Arnold.

Kamienica przy pl. Pułaskiego 5 przez 
długi czas funkcjonowała pod jednym adre-
sem z sąsiednią kamienicą przy ul. Koperni-
ka 36. Obie zostały wybudowane z inicjaty-
wy Olsztyńskiej Spółdzielni Budowy Miesz-
kań (Allensteiner-Wohnungsbaugenossen-
schaft), utworzonej w 1914 r., tuż przed wy-
buchem pierwszej wojny światowej. Spół-
dzielnia ta zbudowała na terenie Olszty-
na jeszcze budynki mieszkalne m.in. przy 
ul.  Okrzei, Sienkiewicza, Jagiellońskiej oraz 
przy ul. Mazurskiej. Kamienica nr 5 przy 
ul.  Pułaskiego powstała w pierwszej kolej-
ności, około 1915 r. W stosunkowo krótkim 
czasie dostawiono do niej budynek od strony 
ul. Kopernika. W budynkach stanowiących 
własność spółdzielni obowiązywało stosun-
kowo niskie komorne, którego wysokość 
była stała, bez względu na wahania koniunk-
tury. Zasady opłacania wynajmowanych lo-
kali miały być odpowiedzią na potrzeby ryn-
ku, na którym brakowało niedrogich miesz-
kań dla osób o średnim statusie majątkowym. 
Z chęci sprostania oczekiwaniom i możliwo-
ściom finansowym przyszłych mieszkańców 
wynikać może np. zastosowanie oszczędnych 
rozwiązań budowlanych – choćby wykorzy-
stanie do budowy obu kamienic tańszej, bia-
łej cegły silikatowej, zamiast tradycyjnej, ce-
ramicznej.

Mając jeszcze w pamięci pełną masoń-
skich symboli, sztukatorską dekorację ka-
mienic Roberta Mrzyka przy pl. Bema, 
przyjrzyjmy się z kolei budynkowi przy 
ul. Michała Kajki 3 (dawna Moltke-Strasse). 
Wolno stojący, kubiczny gmach o surowej 
bryle i takich też elewacjach został wznie-
siony w  1913 r., podobnie jak wspomniane 

5 | Kamienice 
przy pl. Pułaskiego
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wcześniej kamienice przy placu. Zbieżność 
czasowa idzie tu nawet w parze z analogią 
stylową. Zarówno gmach przy ul. Kajki 3, 
jak i kamienice przy pl. Pułaskiego 5 oraz ul. 
Kopernika 36 cechuje już dostojna powścią-
gliwość dekoracji oraz odejście od dynami-
zmu i przeładowania formy, tak charaktery-
stycznych przecież dla architektury secesyj-
nej. Co ciekawe – zwłaszcza w kontekście 
monumentalnych i „symbolicznych” kamie-

nic Mrzyka – ów niewielki, modernistyczny 
budynek o szlachetnej architekturze przy ul. 
Kajki 3 wybudowano właśnie dla loży wol-
nomularskiej „Kamień nad Łyną”, o której, 
niestety, niewiele możemy dziś powiedzieć. 
Wiadomo, że powstała ona w 1888 r. i na 
swoje 25-lecie otrzymała nową siedzibę przy 
dzisiejszej ul. Kajki. Do loży należało wów-
czas wielu zasłużonych dla miasta obywate-
li, w tym przewodniczący rady miasta, fabry-
kant Karl Roensch, który pełnił w tym czasie 
również funkcję przewodniczącego loży. Na 
naszym budynku loży nie znajdziemy jednak 
palety symboli masońskich, tak jak w kamie-
nicach przy pl. Bema. Zbierających się nie-
gdyś tutaj członków loży witały jedynie dwie 
stojące samotnie, kanelowane kolumny, flan-
kujące niczym para strażników główne wro-
ta do budynku.

Do loży wolnomularskiej należał też Au-
gust Feddersen – znany i utalentowany ar-
chitekt międzywojennego Olsztyna, twórca 
m.in. dawnej siedziby żydowskiej loży „Sy-
nowie Związku” przy ul. Kopernika 13. Or-
ganizacja ta, zwana też „lożą wschodniopru-
ską”, niejako wzorowała się na wolnomu-
larzach. Zapewne nie przez przypadek też 
swą siedzibę ulokowała w sąsiedztwie pobli-
skiej loży „Kamień nad Łyną”. Sam budynek, 

zaprojektowany i wniesiony w latach 1924- 
-1925 w duchu wczesnego modernizmu, 
wyraźnie nosi już znamiona indywidualne-
go stylu Feddersena, stylu charakteryzujące-
go się swoistym monumentalizmem formy, 
podkreślanej zwykle oszczędnie dawkowa-
nym, uproszczonym i zgeometryzowanym 
detalem architektonicznym. Co znamienne, 
ów monumentalizm architekt potrafił uzy-
skać niezależnie od gabarytów projektowanej 

architektury, komponując zarówno jej bryłę, 
jak i elewacje w sposób niezwykle oszczęd-
ny, wyważony i przemyślany (czego brak nie-
stety wielu współczesnym architektom), sta-
wiając na ogół jedynie na jeden-dwa mocne 
akcenty architektoniczne. Wedle tej zasady 
i w tym samym czasie w pracowni Fedderse-
na powstał także projekt gmachu teatru „Dar 
Wdzięczności” (Landestheater „Treudank”), 
dzięki któremu architekt zyskał ugruntowa-
ną pozycję zawodową w ówczesnym Olsz-
tynie. Obydwa te budynki posiadają zresz-
tą wiele cech wspólnych. Zarówno w przy-
padku górującego nad ulicą, wysokiego gma-
chu teatru, jak i piętrowego jedynie budyn-
ku loży przy ul. Kopernika Feddersen uzyskał 
podobny efekt monumentalnej, a przez to re-
prezentacyjnej architektury, której forma za-
wsze podkreśla znaczenie i funkcję budynku, 
wpisując się jednocześnie za każdym razem 
bardzo dobrze w otoczenie. Feddersen nie 
unikał też tematów trudnych pod względem 
projektowym, bo za taki niewątpliwie nale-
ży uznać kolejną rozbudowę neogotyckiego 
Szpitala Mariackiego, dla którego architekt 
zaprojektował nowe skrzydło północne, zre-
alizowane w latach 1927-1937.

August Feddersen (1881-1947) był nie-
wątpliwie najwybitniejszym architektem 

6 | Domy przy ul. Kajki 
4, 6 i 8
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międzywojennego Olsztyna – twórcą kilku 
ważnych budowli użyteczności publicznej 
oraz wielu domów, willi i wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w tym mieście. Do 
Prus Wschodnich i Olsztyna trafił tak na-
prawdę przypadkowo – pochodził z Północ-
nej Fryzji, gdzie rozpoczął swą karierę zawo-
dową jako budowniczy i skąd w 1910 r. zo-
stał przeniesiony do portu w Pilawie w Pru-
sach Wschodnich (obecnie Bałtijsk w Ro-
sji). W 1912 r. osiedlił się w Ostródzie, gdzie 
zaprojektował po raz pierwszy gmach pu-
bliczny – kino „Deutsches Theater”. Brał też 
udział w odbudowie miast wschodniopru-
skich, której styl stał się później dla niego 
istotnym źródłem inspiracji. Na początku lat 
dwudziestych XX w. był w Olsztynie jednym 
z pięciu architektów zrzeszonych w Związku 
Architektów Niemieckich. Lata 1924-1925 
były dla Feddersena nad wyraz szczęśliwe, bo 
niezwykle pracowite i przez to zgoła przeło-
mowe. Udanymi i – co należy podkreślić – 
zróżnicowanymi projektami teatru przy ul. 
1 Maja 4, loży żydowskiej przy ul. Koperni-
ka 13, silosu zbożowego przy ul. Partyzan-
tów 33 czy zabudowy willowej przy ul. Kaj-
ki 4, 6 i 8 Feddersen zapewnił sobie w cią-
gu jednego roku niekwestionowaną pozycję 
zawodową. O jego wszechstronności świad-
czyć zaś może udany projekt kościoła i klasz-
toru franciszkanów przy ul. Wyspiańskiego 
(1926-1927).

Architekt ten był szczególnie związany 
z rejonem dawnej ul. Moltkego, a dzisiejszej 

ul. Kajki. Zamieszkał w jednej z zaprojek-
towanych przez siebie willi – domu nr 4, 
w  którym prowadził też biuro projektowe. 
Do tego przestronnego domu przeprowadził 
się z pobliskiej kamienicy przy pl. Pułaskiego 
3, w której mieszkał i prowadził swą pierw-
szą pracownię projektową po przeprowadz-
ce do Olsztyna. Zaprojektowana przez Fed-
dersena zabudowa willowa przy ul. Kajki 4, 
6 i 8 ma specyficzny charakter. Wolno sto-
jące domy o  malowniczych bryłach z  man-
sardowymi dachami i wystawkami, koja-
rzącymi się trochę z tradycyjną architektu-
rą dworkową, decydują o niezwykłym uro-
ku tego zakątka. Przysadziste bryły domów 
o indywidualnie skomponowanych elewa-
cjach, urozmaiconych oszczędnym, zge-
ometryzowanym detalem architektonicz-
nym − to swoiste znaki rozpoznawcze Fed-
dersena. W domu własnym architekta uwagę 
przykuwają jeszcze ciekawie zakomponowa-
ne, główne schody wejściowe, zaprojektowa-
ne łącznie z ogrodzeniem posesji i zaprasza-
jąco wysunięte na chodnik, przed lico ogro-
dzenia (pierwotnie z bramą na kształt pergo-
li) – jakby tylko czekały na przechodnia i za-
chęcały go do wstąpienia do najlepszego nie-
gdyś w mieście „Biura architektury i rzemio-
sła artystycznego”.

Nieco młodsze wille nr 6 i 8 zwraca-
ją z kolei uwagę swym dobrze zachowanym, 
oryginalnym wykończeniem elewacji, któ-
re pokryto niezwykle plastycznymi, faktu-
ralnymi tynkami barwionymi w ciekawych, 
ugrowych i zielonkawych kolorach. Jak wy-
nika z badań konserwatorskich Julii Martino 
( J. Martino, Analiza nawarstwień malarskich 
na elewacjach budynku zabytkowego przy ul. 
Michała Kajki 4 w Olsztynie, Olsztyn – To-
ruń 2011, mps, archiwum MKZ w  Olsz-
tynie), elewacje domu Feddersena również 
wykończone były w niezwykle ciekawy spo-
sób – pierwotnie pokryto je bowiem jasno-
szarym, niemal białym tynkiem barwionym, 
a  niektóre detale jasnougrowym tynkiem 
barwionym ze żłobkowaną fakturą, imitu-
jącą obróbkę kamieniarską. Owe barwione 
w masie tynki – często mieszane też z wypeł-
niaczem w postaci różnokolorowego, grubo-
ziarnistego żwiru, który nadawał im specy-
ficzną miękkość i fakturę – stanowią charak-
terystyczny element tej modernistycznej ar-
chitektury. Element ten jest niezwykle ważny 
w jej całościowym odbiorze i w zachowaniu 
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jej oryginalnego charakteru, z tego względu 
niezwykle też istotny przy planowaniu wszel-
kich prac remontowych i rewaloryzacyjnych.

W latach trzydziestych i czterdziestych 
biuro architektury przy dawnej Moltkestras-
se 4 przyjęło nazwę „Feddersen & Petersen 
Architekten” od nazwiska wspólnika Fed-
dersena – Theodora Petersena. Pod tym szyl-
dem projektowali oni – choć na ogół więk-
szość projektów sygnował sam Feddersen – 
liczne domy prywatne i budynki mieszkalne 
na nowo powstających osiedlach-ogrodach, 
a także większe budynki wielorodzinne. 
Znany jest projekt z 1936 r. takich właśnie 
wielorodzinnych budynków komunalnych 
przy dawnej Hindenburg-Strasse (obecnie 
ul. 1 Maja), wykonany dla wspomnianej już 
Olsztyńskiej Spółdzielni Budowy Mieszkań. 
Ów projekt, sygnowany przez Feddersena, 
zadziwiająco przypomina inne, wielorodzin-
ne domy komunalne przy ul. Grunwaldzkiej 
i Jagiełły, których autorstwo słusznie An-
drzej Rzempołuch (A. Rzempołuch, Archi-
tektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953, 
Olsztyn 2004, ss. 137-138) przypisuje wła-
śnie Augustowi Feddersenowi.

Opuszczając ul. Kajki i kierując się da-
lej ul. Dąbrowszczaków, warto zwrócić też 
uwagę na interesującą kamienicę z początku 
XX w. przy ul. Dąbrowszczaków 18, wyróż-
niającą się niezwykle dekoracyjną, secesyj-
ną fasadą, której podczas ostatnio przepro-
wadzonych prac konserwatorskich i restau-
ratorskich przywrócono oryginalną kolory-
stykę. Dziś zaskakuje nas nie tylko ówczesna 
odwaga, ale i doskonałe wyczucie w aranżo-
waniu kolorystyki tejże elewacji – utrzyma-
nej w  ciepłych odcieniach beżów, zestawio-
nych z… błękitną stolarką i balustradami bal-
konów. To śmiałe zestawienie kolorystycz-
ne – dziś zresztą także popularne i modne, 
choć może nie w architekturze – po raz ko-
lejny ukazuje bogactwo oraz różne oblicza 
olsztyńskiej secesji.

Skręćmy teraz na chwilę w ul. Mazurską, 
by po kilku krokach „przenieść się w czasie” 
do Olsztyna pierwszej połowy XX w. Takie 
wrażenie wywołuje w nas zabudowa ul. War-
mińskiej (dawnej Langgasse) – jedno z naj-
ciekawszych i niezwykle urokliwych wnętrz 
ulicznych, z niemal kompletnie zachowaną 
historyczną zabudową mieszkalną. Wcze-
śniejsze, eklektyczne kamienice z ceglano- 
-tynkowanymi elewacjami w stylu neorene-
sansowym sąsiadują tu z interesującą zabu-
dową secesyjną oraz modernistyczną. Szcze-
gólną uwagę zwracają jednak oryginalne, se-
cesyjne kamienice Ottona Naujacka przy ul. 
Warmińskiej 7 i 8, kupca Davida Bernsteina 
na rogu Warmińskiej i Samulowskiego oraz 
dom przy ul. Warmińskiej 21, o pięknym, se-
cesyjnym wystroju fasady – bliźniaczo zresz-
tą podobnym do wystroju wspomnianej już 
kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 18. 
Mimo, iż w obu tych kamienicach zastoso-
wano co prawda takie same, ażurowe balu-
strady balkonowe o stylowym, typowo sece-
syjnym rysunku, to jednak nie znajdziemy  
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na ich elewacjach dwóch identycznych de-
koracji sztukatorskich, choć widać, że wy-
konywała je jedna, niezwykle wprawna ręka. 
Gdy przyjrzymy się dokładniej tym niezwy-
kle plastycznym płaskorzeźbom, zauważy-
my, że te z pozoru symetryczne kompozy-
cje rzeźbiarskie bynajmniej idealnie syme-
tryczne wcale nie są. W przeciwieństwie do 
„starszej” architektury eklektycznej, którą na 
ogół ozdabiano gotowymi odlewami sztu-
katorskimi, tynkarskie dekoracje fasad sece-
syjnych wykonywano techniką narzutową, 
„z ręki”, w świeżej zaprawie. To właśnie ów-
czesny, estetyczny sprzeciw wobec „skost-
niałych” form historycznych spowodował 
to usilne poszukiwanie nowej, „organicznej” 
formy, ujawniając kunszt i talent ówczesnych 
artystów-rzemieślników.

Skręćmy teraz na chwilę w ul. Adama 
Mickiewicza. Kierując się ponownie w stro-
nę ul. Dąbrowszczaków, mijamy kolejne trzy 
ciekawe kamienice, wzniesione na przeło-
mie XIX i XX w. przez mistrza rzeźnickie-
go i znanego olsztyńskiego przedsiębiorcę 
budowlanego, Ottona Naujacka. Ów kamie-
nicznik i właściciel cegielni w krótkim cza-
sie stał się jednym z największych i najbar-
dziej prężnych przedsiębiorców Olsztyna, 
nie grzesząc przy tym brakiem gustu. W ob-
rębie kwartału pomiędzy ulicami Warmiń-
ską, Mickiewicza i Dąbrowszczaków zbudo-
wał on osiem dużych, reprezentacyjnych ka-
mienic czynszowych, a na początku drugiej 
dekady XX stulecia był już właścicielem kil-
kunastu. Wystawiony w 1899 r. dom przy 
ul. Mickiewicza 7 otrzymał jeszcze neobaro-
kową fasadę, zaś kolejne kamienice przy ul. 
Mickiewicza 3 i 5 zbudował Naujack w du-
chu modnej wówczas secesji. Nie musimy 
przy tym oczywiście dodawać, że sąsiadujące 

ze sobą kamienice nr 3 i 5 otrzymały zgoła 
odmienne elewacje. Jak już wielokrotnie mo-
gliśmy się przekonać podczas naszej wędrów-
ki – indywidualizm i oryginalność formy sta-
nowiły fundamentalną zasadę komponowa-
nia architektury secesyjnej oraz jej podsta-
wowy znak rozpoznawczy.

Wszystkie te najistotniejsze cechy owego 
stylu skupia w sobie jak w soczewce najbar-
dziej bodaj znana w Olsztynie – ostatnio tak-
że za sprawą kontrowersji wokół swej nazwy 
– „Kamienica Naujacka” przy ul. Dąbrowsz-
czaków 3. Odrestaurowana niedawno z wiel-
kim pietyzmem, secesyjna kamienica ze sty-
lowymi wnętrzami i dobrze zachowanym, 
secesyjnym wystrojem oraz wyposażeniem, 
otworzyła olsztyniakom swe podwoje sze-
roko jako siedziba Miejskiego Ośrodka Kul-
tury.

Przechodząc następnie ul. Mrongowiu-
sza z dobrze zachowaną zabudową mieszkal-
ną z końca XIX i początku XX w., kierujemy 
się w stronę pl. Jana Pawła II. Bezpośrednio 
do gmachu Nowego Ratusza, wzniesionego 
w latach 1912-1915 według projektu Maxa 
Boldta i Paula Christiana Zerocha, przylega 
kolejna, interesująca kamienica przy ul. Wy-
zwolenia 32. Odsłonięta w trakcie ostatnich 
prac konserwatorskich i restauratorskich se-
cesyjna fasada o oryginalnej dekoracji tyn-
karskiej − to kolejny, ciekawy przykład bo-
gactwa form nurtu secesyjnego w architek-
turze Olsztyna. Oryginalną elewację – po-
krytą barwionym tynkiem i zdobioną żłob-
kowaniem oraz dekoracją sztukatorską – po 
1945 r. wtórnie zakryto kolejną warstwą tyn-
ku i zatarto na gładko. Tylko dzięki tej bu-
dowlanej „prowizorce” (zwykle dekorację 
sztukatorską po prostu skuwano, by wyko-
nać nowe, mocne tynki) konserwatorom 
prowadzącym prace na elewacji udało się od-
kryć i w dużej mierze zakonserwować oraz 
zrekonstruować jej pierwotne wykończenie 
i dekorację tynkarską. Dzięki temu odkryciu 
zamiast gładkiej, szarej elewacji możemy dziś 
podziwiać niezwykle plastyczną, secesyjną 
fasadę o ciekawej kompozycji i szlachetnej 
barwie żłobkowanych tynków.

Ten krótki spacer oczywiście ukazuje 
nam zaledwie niewielki wycinek wartościo-
wej, dwudziestowiecznej architektury śród-
miejskiej, a zatem… do zobaczenia w Olsz-
tynie.

Leszek Wawrykiewicz

10 | Fragment 
elewacji kamienicy 
przy ul. Dąbrowszczaków 3

(zdjęcia:  Leszek Wawrykiewicz)
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Górnośląskie miasta nieodłącz-
nie kojarzone są z budownic-
twem poprzemysłowym, fami-
lokami i blokami z wielkiej pły-

ty. Często natomiast zapomina się o wil-
lach i okazałych handlowo-mieszkalnych 
kamienicach, budowanych w stylu neogo-
tyckim, neobarokowym, neoklasycystycz-
nym, eklektycznym, modernistycznym, 
i  tym najbardziej oryginalnym – secesyj-
nym. Elewacje kamienic zdobiły deko-
racje malarskie i rzeźbiarskie, a okna kla-
tek schodowych wypełniały witraże. Nie 

tworzył tu ani Antonio Gaudí, ani Alfons 
Mucha, ale po restauracji oraz odpowied-
niej promocji kamienice te mogłyby zmie-
nić jednostronne postrzeganie górnoślą-
skiej przestrzeni urbanistycznej. 

Pierwsze secesyjne budowle na Górnym 
Śląsku zbudowane zostały blisko dziesięć lat 
później niż w Antwerpii, Paryżu czy Wied-
niu. Choć widać różnicę między austriacką 
a pruską częścią Śląska na korzyść tej pierw-
szej, styl secesyjny na tym terenie nigdy nie 
objawił się w swoich ekstremalnych formach, 
jednak przenikanie różnorodnych wpływów 

Secesyjne formy 
przemysłowego Bytomia

1 | Witraż o floralnych 
formach na plebanii parafii 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bytomiu- 
-Szombierkach
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powodowało, że Górny Śląsk nie stanowił 
izolowanej prowincji. 

Secesyjne formy w Bytomiu, jednym 
z  najbardziej zaniedbanych, a jednocześnie 
jednym z najciekawszych i najbogatszych 
w zabytki miast Górnego Śląska, pojawiły się 

wcześniej niż w sąsiednich miastach za spra-
wą pochodzącego z Monachium Carla Brug-
gera (1853-1935), który w 1900 r. został ar-
chitektem miejskim Bytomia. Zaprojekto-
wał tu m.in.: Dom Kalek pod wezwaniem 
Ducha Świętego (obecnie Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny nr 4 przy ul. Legionów 4), 
Królewski Instytut Higieny (obecnie Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID 
przy ul. Moniuszki 25), dom własny przy ul. 
Powstańców Warszawskich nr 31, wille nad-
burmistrza Georga Brünninga przy ul. Le-
gionów nr 4 oraz kilka szkół. Cechą charak-
terystyczną, powtarzającą się w realizacjach 
jego projektów jest pokrycie elewacji koloro-
wą klinkierową cegłą.

Śmiałością i dynamiką form wyróżnia się 
najwcześniejszy projekt Bruggera – budynek 
Miejskiej Wyższej Szkoły Realnej (obecnie 
IV Liceum Ogólnokształcące przy pl. Wła-
dysława Sikorskiego) powstały w 1901  r. 
Detal architektoniczny zastąpiono tu zge-
ometryzowanymi wzorami, ukształtowa-
nymi przez różnobarwne lica cegieł, które 
imitują boniowanie oraz kapitele pilastrów. 
W  obiekcie wyróżnia się najbardziej deko-
racyjny element – ryzalit elewacji frontowej. 
Zwraca również uwagę stolarka – delikat-
ne podziały okien, drzwi, dekoracyjna klat-
ka schodowa, szafy, a przede wszystkim wnę-
trze szkolnej auli. W drewnianych zdobie-
niach drzwi prowadzących do drugiej czę-
ści auli powtarza się motyw sowy – symbolu 
mądrości. Sowy zobaczymy także na używa-
nych do dziś, finezyjnie wykonanych gablo-
tach na pomoce dydaktyczne. 

W stylu secesyjnym tworzyli w Bytomiu 
nie tylko miejscowi budowniczowie, tacy jak 
Karl Mainka (1867-1941) − kamienice przy 
ul. Bolesława Chrobrego 28, 30, 32, 34, przy 
Rynku 21, Max Schön − kamienica przy ul. 
Piłsudskiego 5 oraz wille przy ul. Czarnec-
kiego 4 i 6 czy Konrad Segnitz (1857-1909) 
− kamienice przy ulicach Powstańców War-
szawskich 13, Jainty 18, Moniuszki 13, 15 
oraz przy Rynku nr 20, ale także czołowi ar-
chitekci Wrocławia: Wilhelm Heller − ka-
mienice przy ulicach Dworcowej 22, Mo-
niuszki 8, Krawieckiej 3, Batorego 32 i 34 
oraz Alwin Wedemann (1870-1951) − ka-
mienice przy Rynku nr 22 i 23.

Secesja przejawiała się w formie poszcze-
gólnych budynków, ale przede wszystkim 
w detalu – dekoracjach malarskich, rzeźbie, 

2 | Personifikacja sztuki 
rzeźbiarskiej autorstwa 
Antoniego Kapsta 
z widocznym na dole 
herbem Trzy Tarcze

2
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zdobiących elewację maszkaronach, charak-
terystycznym ornamencie na elewacji fronto-
wej w postaci bujnych floralnych dekoracji, 
witrażach w oknach klatek schodowych lub 
w nadświetlu drzwi wejściowych. Dekoracji 
malarskich zachowało się niewiele, a wśród 
nich do najciekawszych należą personifika-
cje handlu i sztuki, umieszczone w sieni ka-
mienicy przy ul. Jainty 15. Uskrzydlony Her-
mes, choć trzyma trzos pełen pieniędzy, ma 
zamyślone nieobecne oczy. To samo zamyśle-
nie i ta sama linia znajduje się na personifika-
cji sztuki. Melancholia i zaduma − to typowe 
cechy sztuki tego czasu, podobnie jak kontu-
rowa miękka linia. Kiedyś setki, a może i ty-
siące podobnych przedstawień zdobiły klat-
ki schodowe i okazałe pomieszczenia górno-
śląskich kamienic i willi. Do dziś zachowa-
ło się zaledwie kilka podobnych przedsta-
wień w: Chorzowie, Mikulczycach i Katowi-
cach-Szopienicach. Blisko sto lat wystarczy-
ło, by prawie całkowicie zniszczyć materialny 
dorobek pokolenia z przełomu XIX i XX w. 

Prawie każdą klatkę schodową i wiele 
pomieszczeń mieszkalnych zdobiły witra-
że. Dziś zachowały się tylko ułomki – frag-
menty drzew i kwiatów dostarczają nam śla-
dowych informacji na temat kształtu witra-
ży w  czasach ich świetności. W całości za-
chował się jedynie secesyjny witraż na ple-
banii parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w  Bytomiu-Szombierkach. Anonimowy 
autor zakomponował tu symetrycznie wijące 
się pnącza niebieskich kwiatów. 

Najwięcej przetrwało secesyjnych zdo-
bień rzeźbiarskich. Szczególnie wyróż-
nia się zbudowana w latach 1904-1906 we-
dług projektu Eugena Waltera kamienica na 
rogu ulic Powstańców Warszawskich i Sądo-
wej. Na górze jej narożnej wieżyczki znajdu-
ją się głowy ciskające z oczu pioruny i zieją-
ce ogniem, na fryzie przyczaiły się małe smo-
ki o ptasich ciałach i skrzydłach oraz gadzich 
szczękach i ogonach, a na szczytach widać 
orła, za którym wznosi się promieniste słoń-
ce oraz syreny i kolejne smoki. Głowy mło-
dych dziewczyn, dojrzałych brodatych męż-
czyzn oraz powykręcane w przedziwnych 
grymasach twarze maszkaronów użyte zo-
stały jako zworniki okien nie tylko na elewa-
cji, ale również od strony podwórka. W na-
rożnej niszy umieszczona jest personifikacja 
sztuki rzeźbiarskiej, pod którą widnieje herb 
Trzy Tarcze – wspólny dla cechów malarzy 

i rzeźbiarzy. Ta rzeźba zdradza nam profe-
sję właściciela – rzeźbiarza, a zarazem właści-
ciela zakładu dekoracji ze sztucznego kamie-
nia – Antoniego Kapsta (1844-1921). Dzie-
ła z jego pracowni zdobią frontony kamie-
nic we wszystkich górnośląskich miastach. 

3 | Portal przedstawiający 
Ewę i Adama na kamienicy 
przy ul. Powstańców 
Warszawskich 32

4 | Smok na rogu 
kamienicy  
przy ul. Piłsudskiego 5

3

4
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Najciekawszą ozdobą tej kamienicy jest jed-
nak portal z postaciami Ewy i Adama, do 
których sfrunęły dwa smoki. Ewa modli się,  
a Adam próbuje walczyć z potworami. Po-
środku widać głowę Meduzy z włosami-węża-
mi. Ten częsty motyw secesyjnej sztuki moż-
na zobaczyć w Bytomiu m.in. na gmachu ope-
ry, gmachu poczty głównej przy ul. Piekar-
skiej czy kamienicy przy ul. Piłsudskiego  7. 

Tuż obok, na sąsiedniej kamienicy (nr 5) – 
obie projektu Maxa Schöna z 1905 r. – znaj-
duje się najcudniejszy górnośląski smok. 

Jedyną sygnowaną rzeźbą w mieście jest 
figura Atlasa, który podtrzymuje narożnik 
kamienicy z 1905 r. u zbiegu ulic Jagielloń-
skiej i Moniuszki, sygnowana: „H. Kapst fec”. 
„H” − to inicjał imienia Hermanna Kap-
sta – rzeźbiarza i architekta, prawdopodob-
nie syna Antoniego. Znany jest on przede 
wszystkim jako projektant pomnika Bi-
smarcka i zabudowań Zwierzyńca w bytom-
skim Parku Miejskim.

Najwybitniejsze secesyjne rzeźby znaj-
dują się na elewacji gmachu poczty głów-
nej przy ul. Piekarskiej, zbudowanym w la-
tach 1906-1908 według projektu Ewalda 
von Rechenberga (1861-1934). Mimo neo-
manierystycznego stylu tego budynku rzeź-
by mają formy typowe dla secesji. Przedsta-
wienia figuralne oraz roślinno-geometrycz-
ne wzory zostały wykonane w sposób bar-
dzo zindywidualizowany, z wielką dozą ar-
tyzmu.

Poziom zniszczeń, który z każdym ro-
kiem się pogłębia w Bytomiu, utrudnia do-
strzeżenie piękna tego miasta. Choć jego 
czas świetności upłynął, poziom wrażliwości 
się zmienił, przechodząc bytomskimi ulica-
mi warto zwrócić uwagę na secesyjne formy.

Maria Marciniak
Marek Wojcik

5 | 6 | Rzeźba 
meduzy (5) i Satyr (6) 
na elewacji poczty  
przy ul. Piekarskiej 6

7 | Dekoracja malarska 
przedstawiająca 
personifikację sztuki, 
umieszczona w sieni 
kamienicy przy ul. Jainty 15 

(zdjęcia: Marek Wojcik)
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Narodowy Instytut Dziedzictwa z upoważnie-
nia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego przygotowuje polskie wystąpienie na 
Europejskich Targach Konserwacji i Restaura-
cji Zabytków oraz Renowacji Starych Budow-
li DENKMAL 2012 w Lipsku, które odbędą się 
w dniach 22-24 listopada. Tematem tegorocz-
nej 10. edycji targów jest „Drewno w konser-
wacji zabytków”. W nawiązaniu do tej tematy-
ki Narodowy Instytut Dziedzictwa pragnie za-
prezentować problem ochrony i konserwacji 
obiektów drewnianych na przykładzie archi-
tektury sakralnej. 

Zachowane obiekty drewniane są jedynie nie-
liczną pozostałością architektury drewnianej, 
która przez setki lat, aż po koniec XIX w., do-
minowała na znacznym obszarze naszego 
kraju. Postęp cywilizacyjny oraz cechy mate-
riału (podatność na pożary i korozję biologicz-
ną) spowodowały masowe znikanie drewnia-
nych zabytków z krajobrazu Polski. Obiekty 
sakralne stanowią 43% spośród prawie 5 tys. 
budynków drewnianych wpisanych do reje-
stru zabytków. Wybór architektury sakralnej 
podyktowany jest dobrym stanem zachowa-
nia i integralnością tej grupy obiektów, które 

w większości przypadków zachowały nie tyl-
ko strukturę konstrukcyjną, ale dzięki ciągłości 
użytkowania także oryginalne dekoracje i wy-
posażenie wnętrz. 
W wystąpieniu NID znajdą się następujące 
elementy:

• Wystawa „Drewniane cerkwie w polskim 
i ukraińskim regionie Karpat”, prezentująca 
obiekty nominowane do wpisu na Listę Świa-
towego Dziedzictwa, jako wpis transgraniczny 
Polski i Ukrainy. Prezentowane cerkwie poło-
żone są w Karpatach, na terenie Polski i Ukra-
iny, a dokładniej w graniczących ze sobą czę-
ściach wschodnich i zachodnich Karpat Ze-
wnętrznych oraz Podgórza Karpackiego i jego 
północnych obrzeży. Można je podzielić na 
cztery ukształtowane historycznie typy archi-
tektoniczne, związane z etniczną regionaliza-
cją terenu – halicki, huculski, bojkowski, łem-
kowski. Ich wspólne cechy − to trójdzielność 
użytkowa wnętrza (babiniec, nawa, sanktu-
arium), zrębowa konstrukcja, drewniane po-
zorne kopuły przekrywające nawę, nawiązują-
ce do ukształtowanego w Bizancjum wzorca 
świątyni, oraz wieżowe dachy z namiotowymi 
lub cebulastymi hełmami. 
• Wystawa „Drewniana architektura sakral-
na w Polsce”, ukazująca wielkość zasobu 
i  jego różnorodność zarówno pod względem 
sfery wyznaniowej (kościoły katolickie i prote-
stanckie, cerkwie obrządku wschodniego, ta-
tarskie meczety, synagogi), jak i stylowej (od 
obiektów o późnośredniowiecznym rodowo-
dzie przez barokowe i klasycystyczne, do nie-
licznych zachowanych obiektów w duchu mo-
dernizmu lat trzydziestych XX w.).
• Warsztat ukazujący wartości, technikę ba-
dań i konserwacji drewnianych obiektów sa-
kralnych na przykładzie dwóch obiektów: wpi-
sanego na Listę Światowego Dziedzictwa ko-
ścioła św. Michała Archanioła w Dębnie, po-
chodzącego z drugiej połowy XV w., oraz szes-
nastowiecznej cerkwi św. Paraskiewy w Radru-
żu, kandydującej do wpisu wraz z 15 innymi 
cerkwiami z terenu Polski i Ukrainy. 

DREWNO  
W KONSERWACJI ZABYTKÓW

Zespół cerkiewny w Radrużu    (fot. Anna Fortuna-Marek)
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Wiele osób uważa, że 
niepełnosprawni po-
trzebują naszej pomo-
cy, ponieważ sami nie 

są w stanie zrobić „wszystkiego”. Ale 
czy osoby pełnosprawne mogą zrobić 
„wszystko”? Jak daleko sięga samodziel-
ność w odbiorze kultury osób niepeł-
nosprawnych w Polsce, a jak w  Wiel-
kiej Brytanii? (W Hampton Court Pa-
lace w Londynie odbyłam staż zawo-
dowy, zorganizowany przez Muzeum 
Pałac w Wilanowie w ramach progra-
mu „Leonardo da Vinci – Uczenie się 
przez całe życie”, http://leonardowwi-
lanowie.wordpress.com/). Z polskiej 
perspektywy może się wydawać, że na 
Zachodzie rozwiązano już większość 
problemów dotyczących przystosowa-
nia obiektów użyteczności publicznej 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
podczas gdy w Polsce wciąż borykamy 
się z tymi kwestiami. Na czym polega 
różnica? 

Osoby niepełnosprawne nadal nie 
są najczęściej spotykanymi gośćmi 
w polskich muzeach. Rzadko myślimy 
o nich jako o odbiorcach kultury, ad-
resatach działań artystycznych, użyt-
kownikach naszego wspólnego uni-
wersum kulturowego. Za rzadko.

Rzadko nie znaczy jednak wcale. 
Coraz częściej słyszymy o przykładach 

działań, które uwzględniają różne po-
trzeby zwiedzających. Działań tych 
jest na tyle dużo, że nie sposób wy-
mienić ich w jednym krótkim wyli-
czeniu, ale nadal jest to kropla w mo-
rzu potrzeb, z których najbardziej pa-
lącą jest zmiana myślenia o niepełno-
sprawności i dostępności. 

A jak myślą o tym i jak to robią 
stawiani często za wzór Brytyjczy-
cy? Jak to wygląda w praktyce? Czy te 
rozwiązania są rzeczywiście skutecz-
ne? Co je odróżnia od rozwiązań sto-
sowanych w Polsce?

W Polsce nadal można spotkać 
się z opinią, że niepełnosprawność to 
sprawa jakiejś ekstremalnie małej gru-
py społecznej, której problemy z nie-
jasnych przyczyn są przesadnie ekspo-
nowane. Dlatego warto podkreślać, że 

niepełnosprawność, według różnych 
szacunków, dotyczy w przybliżeniu 
od 8 do 15 proc. społeczeństwa! Sza-
cuje się, że w co czwartej rodzinie jest 
ktoś niepełnosprawny. Zalicza się tu-
taj osoby z niepełnosprawnością ru-
chową (motoryczną), sensoryczną 
(dysfunkcje np. wzroku, słuchu), inte-
lektualną oraz niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi (połączenie różnych 
typów). Często niepełnosprawność 
związana jest ze spadkiem sprawno-
ści wraz z wiekiem. Warto też mieć na 
uwadze, że 83% niepełnosprawnych 
urodziło się jako ludzie pełnosprawni 
– to uświadamia, że niepełnospraw-
ność w pewien sposób dotyczy niemal 
nas wszystkich.

Zasadnicza różnica w podejściu 
do niepełnosprawności w Polsce 
i  Wielkiej Brytanii zawiera się w re-
gulacjach prawnych, które są najwy-
raźniejszym przejawem innego spo-
sobu myślenia. W Wielkiej Brytanii 
tę tematykę podjęto już w 1995  r., 
uchwalając Disability Discrimina-
tion Act, zastąpiony w 2010 r. doku-
mentem Equality Act. 

Sytuacja w Polsce jest zgo-
ła odmienna. Normuje ją ponad 
170 różnych dokumentów (!), ale 
niech ta liczba nikogo nie zwiedzie 

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

1 | Hampton Court Palace, podlondyńska 
rezydencja królewska zrzeszona w organizacji 
Historic Royal Palaces (HRP), do której należą 
także Tower of London, Banqueting House, 
Kensington Palace i Kew Palace. Powstała 
w XV w., wielokrotnie rozbudowywana 
i przebudowywana, przez wieki służyła 
angielskim królom. W 1838 r. częściowo 
została udostępniona przez królową Wiktorię 
do zwiedzania. Wybrane części pełniły funkcje 
mieszkalne aż do lat osiemdziesiątych XX w. 

Accessibility,  
czyli dostępność

................................................................................................................................................
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– w  żadnym wypadku nie świadczy 
ona o wybitnej jakości naszego prawo-
dawstwa w tym zakresie. Wręcz prze-
ciwnie, przepisy regulujące sytuację 
osób niepełnosprawnych są rozpro-
szone i niespójne, a w dodatku trud-
no egzekwowalne. Regulacje porusza-
ją – raczej wybiórczo – sytuację osób 
niepełnosprawnych w zakresie za-
trudnienia, rehabilitacji, budownic-
twa. Nie odnoszą się natomiast do 
obiektów zabytkowych, do których 
stosuje się odrębne przepisy. 

Wielkie nadzieje w tej sprawie po-
kładane są w dokonanej ostatnio ra-
tyfikacji Konwencji Narodów Zjed-
noczonych o prawach osób niepełno-
sprawnych. Szkoda tylko, że na tę ra-
tyfikację trzeba było czekać aż pięć lat.

W Polsce kwestię opłat za bilety 
do muzeów reguluje Rozporządzenie 
Rady Ministrów (Dz. U. z 2008 r., Nr 
160, poz. 994). Wśród grup upraw-
nionych do ulg wymienieni są eme-
ryci, renciści, a także osoby niepeł-
nosprawne wraz z opiekunami. Prze-
pis ten jednak stoi w sprzeczności 
z dość powszechną u nas opinią o ko-
nieczności całkowitego zwolnienia 
osób niepełnosprawnych z opłat wstę-
pu i znajduje często odzwierciedlenie 
w  strategiach poszczególnych muze-
ów, które rezygnują z pobierania opłat 
od gości niepełnosprawnych, zwłasz-
cza szkół integracyjnych, ośrodków 
szkolno-wychowawczych i placówek 
nauczania specjalnego.

Odmienność sytuacji w Wiel-
kiej Brytanii przejawia się w całko-
witym braku biletów ulgowych czy 

bezpłatnych z tytułu niepełnospraw-
ności. Przywoływany już Disability 
Discrimination Act wypowiadał się 
przeciwko dyskryminacji oraz trakto-
waniu osób niepełnosprawnych jak-
kolwiek inaczej niż osób pełnospraw-
nych. Ulgi w opłatach za wstęp uzna-
no za takie właśnie odmienne trak-
towanie. Natomiast w sytuacji, gdy 
obiektu z jakichś względów nie uda-
ło się w pełni przystosować do po-
trzeb osób niepełnosprawnych ru-
chowo, jak np. w wypadku Tower of 
London, gdzie struktura architekto-
niczna nie pozwala na zamontowanie 
udogodnień, gość pozbawiony dostę-
pu do całej trasy zwiedzania ma pra-
wo kupić bilet w niższej cenie. Za to 
asystent osoby niepełnosprawnej za-
wsze korzysta ze wstępu bezpłatnego 
– jego obecność traktuje się jak pracę 
na rzecz osoby niepełnosprawnej. 

Takie podejście łączyć należy 
z  kwestią zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych. W Polsce zatrudnie-
nie znajduje około 22% osób niepeł-
nosprawnych, natomiast w Wielkiej 
Brytanii liczba ta sięga niemal 49% 
(por. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych, http://
www.niepelnosprawni.gov.pl/dane-
statystyczne/rynek-pracy/ oraz Of-
fice for Disability Issues HM Go-
vernment, http://odi.dwp.gov.uk/

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

3 | Wybudowane przy Hampton Court Palace 
na początku XXI w. Clore Learning Centre − to 
nowoczesne centrum edukacyjne. Odbywają się 
w nim zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
i rodzin z dziećmi. Zostało zaprojektowane 
tak, aby stwarzać jak najmniej barier 
architektonicznych.

2 | Jednym z najważniejszych elementów 
dostępności jest informowanie – zarówno 
o udogodnieniach, jak i utrudnieniach. Podanie 
rzetelnych informacji pozwala osobom z różnymi 
niepełnosprawnościami przygotować się do 
wizyty, aby mogły odbyć ją w sposób dla siebie 
najbardziej komfortowy i owocny. HRP kładzie 
duży nacisk na informowanie: oprócz ulotki 
zbiorczej każda z rezydencji ma opracowany 
miniprzewodnik dotyczący dostępności. 
Wszystkie wiadomości można też uzyskać na 
stronie internetowej, także w Brytyjskim Języku 
Migowym, mejlowo oraz telefonicznie.

...............................................................................
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disability-statistics-and-research/di-
sability-facts-and-figures.php#imp, 
pobrane dn. 21.07.2012). Przekła-
da się to z pewnością na sytuację eko-
nomiczną osób niepełnosprawnych 
w  obu krajach i ich funkcjonowanie 
w społeczeństwie.

Na dostępność składają się takie 
zagadnienia, jak zastana przestrzeń 
obiektu, infrastruktura (technologie 
asystujące), sposób komunikacji oraz 
informacja. 

Mówiąc o dostępności, najczę-
ściej myślimy o infrastrukturze uła-
twiającej fizyczny dostęp do budynku 
i poruszanie się po nim (windy, ram-
py, podjazdy). Warto wspomnieć też 
o okienkach kasowych, szatniach, opi-
sach na ekspozycji, różnych przyci-
skach i ekranach (np. w urządzeniach 
multimedialnych), których wysokość 
powinna być przystosowana dla osób 
poruszających się na wózkach (ale 
też np. dla dzieci). Hampton Court, 

z racji, iż niemal do końca XX w. było 
użytkowane jako rezydencja mieszkal-
na dla osób zasłużonych dla Wielkiej 
Brytanii, zostało pod tym względem 
przystosowane już wiele lat temu. Ale 
też był to jeden z pierwszych kroków 
w przystosowaniu innych obiektów. 
Powszechnym widokiem są rampy do-
budowane do obiektów zabytkowych 
oraz szyby wind wykute nawet w bar-
dzo starych budynkach. 

Budynki w Polsce w znacznej mie-
rze nadal pozostawiają wiele do ży-
czenia. Znane są przykłady muzeów, 
gdzie podczas zakrojonych na szero-
ką skalę remontów udało się zadbać 
o przystosowanie przestrzeni dla osób 
z trudnościami w poruszaniu (spek-
takularny przykład krakowskich Su-
kiennic), ale to nadal imponujące wy-
jątki. 

Równie istotny, o ile nie istot-
niejszy, jest sposób komunikowania 

i  przekazywania treści – niewyklu-
czający różnych odbiorców. Ustan-
daryzowany w Polsce przekaz prze-
wodnicki, zawierający wybór dat, wy-
darzeń historycznych, terminologii 
i anegdot, jest już bardzo rzadko spo-
tykany w przodujących muzeach bry-
tyjskich, być może z racji tego, że sta-
nowi średnią oczekiwań wszystkich 
odbiorców, a w praktyce mało które 
w pełni zaspokaja. Dominują audio-
przewodniki, często z rozróżnieniem 
na ścieżkę dla odbiorców dorosłych 
i dzieci (a ta ostatnia chętnie wyko-
rzystywana jest przez osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną). Często 
występuje też żywa interpretacja hi-
storii (aktorzy i rekonstruktorzy od-
twarzający sceny z życia miejsca), opi-
sy o różnym stopniu zaawansowania, 
uwzględniające różny stopień wiedzy 
odbiorców, oraz liczne narzędzia do-
tykowe, multimedialne, edukacyj-
ne, które nie tylko wzbogacają prze-
kaz, ale też przybliżają go odbiorcom 
z niepełnosprawnością sensoryczną 
(np. niepełnosprawność słuchu, wzro-
ku). I w miarę możliwości nie stosuje 
się ich zamiast, ale obok, jako uzupeł-
nienie ekspozycji i wzmocnienie prze-
kazu. Zarówno w Wielkiej Brytanii, 

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

5 | Fakt, iż Hampton Court Palace było 
niemal do końca XX w. wykorzystywane do 
celów mieszkalnych, sprawił, iż wiele lat temu 
zamontowano w nim windy i podjazdy, które 
służyły na co dzień mieszkańcom. Dzięki 
temu również dziś osoby poruszające się na 
wózkach mogą dostać się do niemal wszystkich 
miejsc udostępnionych do zwiedzania. 
Większość obiektów publicznych, które nie były 
przystosowane wcześniej, została przebudowana 
po uchwaleniu Disability Discrimination Act.

4 | Tower of London – średniowieczna 
twierdza wybudowana na brzegu Tamizy, dziś 
należąca do HRP. Z uwagi na mnogość maleńkich 
komnat, krętych, stromych schodów i wąskich 
korytarzy udało się przystosować do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością ruchową tylko 
część obiektu. Osoby, które nie mają możliwości 
zobaczenia całej trasy zwiedzania, mogą kupić 
zniżkowe bilety.

...............................................................................
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jak i w Polsce coraz popularniejsze są 
zajęcia edukacyjne dla szkół i rodzin 
z  dziećmi, w czasie których dostoso-
wuje się język i zakres materiału do 
potrzeb i możliwości dzieci. Łatwiej 
też wtedy trafić do grupy, w której wy-

stępują uczniowie ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi.

Do sposobów komunikowania na-
leży zaliczyć język migowy. W Hamp-
ton Court Palace proponuje się w wy-
brane dni zwiedzanie z jego użyciem, 
gdy na gości czeka wliczony w cenę bi-
letu tłumacz-przewodnik. Większość 
wydarzeń kulturalnych organizowa-
nych przez muzeum odbywa się rów-
nież z tłumaczeniem symultanicznym 
na język migowy. 

W Polsce język migowy wciąż nie 
jest standardem. Uchwalona w tym 
roku Ustawa o języku migowym do-
tyczy kontaktów osób głuchych i głu-
choniewidomych z administracją pu-
bliczną, służbami ratowniczo-inter-
wencyjnymi oraz służbą zdrowia. Jed-
nak muzea, niezobligowane ustawą, 
same powoli otwierają się na tę grupę 
gości (przykłady Muzeum w Stalowej 
Woli, w którym wybrani pracownicy 

biegle posługują się językiem migo-
wym, czy Muzeum Pałacu w Wilano-
wie, gdzie organizowane są warszta-
ty pantomimiczne dla niesłyszących 
oraz tłumaczone coraz liczniejsze wy-
darzenia). 

O audiodeskrypcji mówi się co-
raz więcej w obu krajach. Przy Hamp-
ton Court Palace działa grupa wo-
lontariuszy szkolonych w zakresie au-
diodeskrypcji na żywo. W wybra-
ne dni można skorzystać z ich wspar-
cia w  zwiedzaniu. W Polsce można 
już spotkać nagrania z audiodeskryp-
cją wybranych obiektów (np. Panora-
ma Racławicka we Wrocławiu, Zamek 
Królewski w Warszawie).

Dopełnieniem wszystkich dzia-
łań przystosowujących powinna być 
przejrzysta, dostępna informacja – 
zarówno o istniejących udogodnie-
niach, jak i utrudnieniach. Podanie 
rzetelnych informacji pozwala oso-
bom z różnymi niepełnosprawno-
ściami przygotować się do wizyty, 
aby mogły odbyć ją w sposób dla sie-
bie najbardziej komfortowy i owoc-
ny. Historic Royal Palaces, organiza-
cja zrzeszająca londyńskie rezyden-
cje królewskie, w tym Hampton Co-
urt Palace, informuje o wszystkim, 
co ułatwia zwiedzanie osobom z róż-
nymi niepełnosprawnościami, ale też 
uprzedza o niedostępności wybra-
nych części ekspozycji dla osób z trud-
nościami w poruszaniu się, o niety-
powej nawierzchni, o rzeczach, któ-
re mogą stanowić trudność dla osób 
ze spektrum autyzmu, np. nietypowe 
odgłosy, elementy animacji w niespo-
dziewanych miejscach (http://www.
hrp.org.uk/HamptonCourtPalace/
planyourvisit/disabledaccess). Klu-
czową rolę w informowaniu odgrywa 
strona internetowa, która w obecnych 
czasach stanowi zwykle pierwszy etap 
zwiedzania.

Ten element w Polsce zawodzi 
chyba najbardziej. Choć w polskich 
muzeach dzieje się coraz więcej, oso-
by zainteresowane uzyskaniem wspar-
cia w zwiedzaniu nadal muszą samo-
dzielnie przedzierać się przez gąszcz 
informacji, dociekać, szukać, pytać, 
co i jak można zorganizować. I czę-
sto na tym etapie poddają się, nawet 

jeśli muzeum mogłoby im tego wspar-
cia udzielić. Również czasami trud-
no z powodu braku oznakowania zna-
leźć właściwe wejście, właściwą toale-
tę, właściwą osobę. 

Odzwierciedla to poniekąd pol-
ski sposób myślenia o niepełnospraw-
ności – chaotyczny, wybiórczy, wciąż 
pełen uprzedzeń i nieprzewidujący, 
znajdujący odbicie w  takim też pol-
skim prawodawstwie. Brakuje w tym 
wszystkim standardów, które pozwo-
liłyby odwoływać się do gotowych, 
sprawdzonych rozwiązań, a nie każ-
dorazowo zmuszały do wyważania 
otwartych już drzwi. Nade wszyst-
ko zaś potrzeba dzielenia się dobrymi 
praktykami, które wesprą zmianę pra-
wa i wypracowanie standardów. 

Monika Buraczyńska

6 | Tate Gallery – szklane reliefowe modele 
fragmentów rzeźb przeznaczone do oglądania 
dotykowego, opisane brajlem. 

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

7 | Oglądanie rzeźby Augusta Rodina 
w Tate Gallery przez osoby niewidome. 
Dla bezpieczeństwa rzeźby osoby oglądające 
dotykowo proszone są o założenie bawełnianych 
ochronnych rękawiczek.

(zdjęcia: Monika Buraczyńska)
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Cyprian Godebski, 
rzeźbiarz muzyki belgijskiej

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

Poloników art yst ycznych 
w Belgii nie mamy zbyt wie-
lu, mimo tak licznych histo-
rycznych związków między 

dwoma krajami. Związek najmocniej-
szy i chyba artystycznie najbardziej 
owocny uosabia Cyprian Godebski 
(1835-1909), twórca obieżyświat, ak-
tywny m.in. we Lwowie, Wiedniu, Pe-
tersburgu, w Carrarze, Paryżu i Bre-
tanii (por. „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 1-2, 2012). Dłuższy, a  mało zna-
ny okres jego życia łączy się z Bruk-
selą i  jej okolicami, znaleźć tam moż-
na również – jak się ostatnio okaza-
ło − wiele jego rzeźb. Do Belgii Go-
debski udał się po powstaniu stycz-
niowym, kiedy to był krótko w Pol-
sce. Wizyta u stryja emigranta, prze-
bywającego w Belgii na stałe, przedłu-
żyła się w kilkuletni pobyt Cypriana, 
spowodowała zmianę jego sytuacji ro-
dzinnej, miała też decydujące znacze-
nie dla jego międzynarodowej kariery.

Najpiękniejsze bez wątpienia bel-
gijskie dzieło Godebskiego znajdu-
je się w Warszawie, w posiadaniu Mu-
zeum Narodowego. To marmurowe 
popiersie belgijskiej żony artysty, So-
phie, córki sławnego wiolonczelisty 
Adriena-François Servaisa. Servais,  
nazwany przez Hectora Berlioza „Pa-
ganinim wiolonczeli”, pochodzący 
z małej miejscowości Hal (Halle) koło 
Brukseli i tam mieszkający, był wów-
czas u szczytu kariery. Od lat trzydzie-
stych XIX w., czasu pierwszych sukce-
sów w Paryżu, jego koncerty zachwy-
cały melomanów całej Europy, wy-
stępował w kilkunastu krajach, m.in. 
przed publicznością polskich miast. 
Chyba najbardziej fetowany był w Ro-
sji, gdzie udawał się często także dzię-
ki rodzinnym koligacjom. Godebski, 

urodzony we Francji (ojciec był emi-
grantem po powstaniu listopado-
wym), wnosił krew polską do rodziny, 
w której żyłach płynęła oprócz belgij-
skiej także rosyjska i żydowska.

Popiersie Sophie Servais, jed-
no z  najwybitniejszych portretowych 
dzieł w polskiej rzeźbie XIX  w., po-
wstało w 1865 r., prawdopodobnie 
z okazji ślubu. Godebski użył w nim 
kilkubarwnych marmurów, wyjąt-
kowo zresztą w swojej karierze, jak 

się wydaje, traktując to artystyczne 
przedsięwzięcie. W roku 1867 wy-
stawił popiersie na salonie w Paryżu, 
potem, przez całe życie, zatrzymywał 
je w swoim posiadaniu. To znakomi-
ty przykład akademickiej wirtuozerii, 
najlepiej widocznej chyba w obróbce 
koronek i draperii na piersi, ale przy 
tym portret niebanalny, zdradzają-
cy umiejętność oddania nie tylko ko-
biecej urody żony, lecz również jej siły 
charakteru...

Z warsztatu historyka sztuki

1
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Godebski mieszkał w Hal w domu 
teścia, częściej jednak podróżował, 
jeżdżąc do Paryża, głównie zaś do 
Petersburga, gdzie starał się o zle-
cenia i  członkostwo akademii. Gdy 
w  1869  r. pierwszy raz wystawił w 
jej salach swoje rzeźby, jeden z pro-
tegujących go rosyjskich dostojni-
ków przywoływał jego belgijskie zna-
jomości. Miał tam wszakże Godebski 
prowadzić nie tylko działalność arty-
styczną, ale także bujne życie towa-
rzyskie. Przygody miłosne znanego 
i później jako bon vivant Godebskiego 

podobno spowodowały przyjazd 
opuszczonej żony, która po męczącej 
podróży zmarła w Petersburgu w po-
łogu. 30 marca 1872 r. urodziła się 
tam córka Maria Zofia, nazwana po-
tem pieszczotliwie Misią, w przyszło-
ści pianistka, sławna muza Toulouse- 
-Lautreca, nabistów, Mallarmégo, De-
bussy’ego i Ravela. „Urodziła się pod 
znakiem przygody. Jej ciężarna matka, 
oszukana, szalejąc z miłości wyruszy-
ła w poszukiwaniu ojca, który zniknął 
kilka miesięcy wcześniej. Odnalazła 
go w małym rosyjskim miasteczku [...] 
i umarła ze zmęczenia i bólu, wydając 
na świat córkę” − tak tę rodzinną tra-
gedię opisywał pół wieku później Jean 
Cocteau, inny admirator Misi, w po-
wieści Tomasz fantasta, oczywiście za 
relacją samej córki Godebskich. Jako 

że znana ona była z konfabulacji, a do 
ojca-rzeźbiarza nie żywiła szacunku, 
trudno z całą pewnością ustalić, jakie 
były w istocie relacje Cypriana i pięk-
nej Sophie, i czy jej zimowy przyjazd 
do Rosji rzeczywiście był podyktowa-
ny zazdrością. W 1874 r. odsłonięto 
na cmentarzu Wołkowskim w Peters-
burgu kamienny nagrobek Sophie, 
autorstwa męża, tym razem przedsta-
wiający ją w reliefie z profilu, w oto-
czeniu trójki figurek dziecięcych (nie-
zachowany, znany tylko z fotogra-
fii archiwalnej). O tym, że Godeb-
ski przywiązywał dużą wagę do tego 
dzieła, świadczy wystawienie przezeń 
modelu pomnika na wystawie akade-
mii petersburskiej, a następnie na wy-
stawie indywidualnej, którą artysta 
zorganizował sobie w 1875 r. w War-
szawie. 

Belgijski epizod Godebskiego 
owocował jednak również pracą rzeź-
biarską tamże. W samym Hal zacho-
wało się kilka jego znaczących doko-
nań. Ratusz zdobią kamienne perso-
nifikacje Prawdy i Sprawiedliwości. 
Gdy w 1867 r. rada miejska podję-
ła projekt wymiany zniszczonych sta-
rych rzeźb na fasadzie ratusza (pocho-
dzącego z XVI w.), Godebski – które-
go niepodważalną zaletą przez całe 
życie była umiejętność pozyskiwania 
zamówień − sam miał zaproponować 
wykonanie replik. Z kolei pobliską 
neorenesansową willę rodziny Ser vais, 
jeden z najokazalszych domów pry-
watnych w mieście, artysta dekoro-
wał terakotowymi płaskorzeźbami na 
elewacjach, podobno również współ-
tworzył wystrój wnętrz (niestety cał-
kowicie zniszczony i nieudokumen-
towany). Na fasadzie willi Godebski 
zrealizował program muzyczny, znala-
zły się tam przedstawienia instrumen-
tów, alegorie oraz wizerunki ulubio-
nych przez Servaisa twórców: Jana Se-
bastiana Bacha, Ludwiga van Beetho-
vena, Gioacchino Rossiniego, Gia-
como Meyerbeera (ten ostatni me-
dalion zniszczony). Willa przypomi-
na pod wieloma względami znaną, 
powstałą w tym samym czasie Villę 
Wahnfried Ryszarda Wagnera w Bay-
reuth, z dużym salonem muzycznym 
w części centralnej – w Hal również 

1 | Cyprian Godebski, „Sophie Servais”, 1865 r. 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)

2 | 3 | Cyprian Godebski, dekoracje domu 
Servais w Hal, terakota

...............................................................................
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wykorzystywano go jako 
salę koncertową, a pojawia-
li się w niej najznamienitsi 
muzycy epoki.

Największym i najwybit-
niejszym dziełem Godeb-
skiego w Belgii jest jednak 
pomnik samego Servaisa. Po 
jego śmierci w 1866 r. mia-
sto postanowiło uczcić swe-
go najsławniejszego obywa-
tela. Zlecenie otrzymał, zda-
je się bez żadnych sprzeci-
wów, jego zięć. Uroczyste 
odsłonięcie marmurowego 
pomnika na głównym pla-
cu Hal odbyło się pierwsze-
go października 1871 r. Go-
debski przybył na nie z Pe-
tersburga, spotkał się też 
wówczas z rodziną – zacho-
wała się fotografia rodzinna 
w pawilonie ogrodowym re-
zydencji Servaisów. O uro-
czystości donosiła wówczas 
także polska prasa, m.in. 
warszawski tygodnik „Kło-
sy”. Servais wyobrażony zo-
stał realistycznie, z wiolon-
czelą, we współczesnym 
stroju, znakomicie opraco-
wany portret wirtuoza zaś 
należy do najlepszych doko-
nań Godebskiego w tym ga-
tunku. U stóp „Paganiniego 
wiolonczeli” dostrzec moż-
na wieniec laurowy z napisem „Ode-
ssa” – Godebski nawiązał do głośnego 
daru odeskich bogaczy, którzy mie-
li wiolonczelistę uczcić po koncercie 
darem niebywałym, wielkim wieńcem 
splecionym ze złotych liści. 

Pomnik stał się na tyle popularny, 
że powstawać zaczęły jego pamiątko-
we pomniejszenia. Marmurowa wer-
sja rodzinna (prawdopodobnie zamó-
wiona we Włoszech i wykonana pod 
nadzorem Godebskiego) zachowa-
ła się do dzisiaj w belgijskiej kolekcji 
prywatnej.

Kontakty rodzinne artysta wy-
korzystywał przez wiele lat; pozna-
ni dzięki Servaisowi liczni sławni eu-
ropejscy muzycy stali się na dłu-
gie lata przyjaciółmi Godebskie-
go. Już w  1866 r. wykonał popiersie 

Rossiniego, potem portretował m.in. 
Franciszka Liszta. Obaj byli później 
gośćmi paryskiego salonu Godeb-
skiego, rzeźbiarz wraz ze swoją drugą 
żoną, Matyldą, wyprawiał tam nawet 
urodziny znakomitego węgierskiego 
kompozytora. 

W Rosji artysta występował przez 
pewien czas jako „Cyprien Godeb-
sky-Servais”, eksploatując sławę te-
ścia jeszcze po jego śmierci. Dla Kró-
lewskiego Konserwatorium Muzyki 
w Brukseli Godebski wyrzeźbił – lub 
miał wyrzeźbić – kilka wizerunków 
najznamienitszych belgijskich muzy-
ków. Jego teść był od 1848 r. profeso-
rem Conservatoire i to znowu jemu, 
lub aurze jego nazwiska, artysta za-
wdzięczał owe zmówienia. Przynaj-
mniej początkowo, później bowiem 

zyskał już taki prestiż, 
że zwracano się do nie-
go jako oczywistego au-
tora portretów dla gma-
chu królewskiej instytu-
cji. Siedzibę konserwato-
rium projektował zresz-
tą Henri Cluysenaar, je-
den z najbardziej zna-
nych wówczas architek-
tów belgijskich, archi-
tekt domu Servais w Hal. 
Konfrontując wzmianki 
w dawnych biografiach 
Godebskiego z archiwa-
mi konserwatorium i ko-
respondencją z epoki, 
udało się ustalić, że wy-
konał z pewnością cztery 
marmurowe popiersia dla 
foyer tej instytucji: swo-

jego teścia (1882 r.), wielkiego skrzyp-
ka Henri Vieuxtempsa (wystawiony 
w 1877 r.), François-Auguste’a Geva-
erta, dyrektora konserwatorium (wy-
stawiony w 1878 r., obecnie zaginio-
ny) oraz swojego szwagra, cenionego 
skrzypka Josepha Servaisa (1886  r.). 
Ten ostatni, zaginiony portret był 
przedmiotem ciekawej koresponden-
cji dyrektora Gevaerta, żarliwie ubie-
gającego się o środki dla Godebskiego 
w ministerstwie. Z odpowiedzi moż-
na wnioskować, że obawiano się tam 
wspierania cudzoziemca zamiast arty-
stów belgijskich! 

Godebski miał być również (infor-
mację tę powielają jego kolejne bio-
grafie) autorem pomnika Vieuxtemp-
sa w jego rodzinnym mieście Verviers 
w Walonii. Faktu tego jednak nic nie 

4 | Cyprian Godebski, pomnik 
Adriena-François Servaisa 
na rynku w Hal, 1868-1871  

5 | Cyprian Godebski, 
„Portret Henri Vieuxtemps”, 
1877 r., Bruksela (w zbiorach 
Conservatoire Royal de Musique)

6 | Cyprian Godebski, medalion 
Emile’a Possoza, 1867 r. 
(w zbiorach Zuidwestbrabants 
Museum Halle), copyright: 
ZWBMuseum, Servais Collection, 
Halle (Belgium)

(zdjęcia: 1-5 – Andrzej Pieńkos)

.....................................................
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potwierdza, autorem zrealizowane-
go pomnika skrzypka jest ktoś inny, 
być może Godebski brał tylko udział 
w konkursie...

Jak się ostatnio udało ustalić, swo-
je relacje w Belgii artysta rozszerzał 
także na tamtejsze bogate mieszczań-
stwo, dla którego wykonywał rozma-
ite prace rzeźbiarskie. Muzeum w Hal 
przechowuje interesujący zabytek do-
kumentujący te kontakty, medalion 
portretowy Emile’a Possoza, kierow-
nika tamtejszego chóru (1867 r.). Był 
to osobisty dar Godebskiego z oka-
zji jubileuszu 25-lecia pracy dyrygen-
ta z chórem. Rzeźbiarz należał zresztą 
do stowarzyszenia przyjaciół tego sza-
cownego chóru. W pobliskim Lem-
beek zachowało się marmurowe po-
piersie ówczesnego burmistrza mia-
steczka, Paula Claesa, które można 
przypisać Godebskiemu, zwłaszcza 
że dla pobliskiego zamku Claesa po-
wstały rzeźbione przezeń figury Au-
rory i Nocy (1866 r. – nie ma pewno-
ści czy nie jest to jedna i ta sama rzeź-
ba lub grupa rzeźb), a zapewne rów-
nież alegoryczna (?) grupa obrazują-
ca dziecko z koźlęciem. W kościele 

w Lembeek udało się też odnaleźć sy-
gnowany „CG” medalion pastora Pe-
tera Woutersa (1873 r.), tamtejszego 
proboszcza. Muzeum Sztuk Pięknych 
w Gandawie przechowuje marmuro-
we popiersie Godebskiego przedsta-
wiające doktora Adolphe’a Burggra-
eve (sławnego chirurga i farmakolo-
ga), nie wiadomo, niestety, w jakich 
okolicznościach powstało (wystawio-
ne w 1878 r.). Obecność w Belgii bra-
ci ojca rzeźbiarza, wcześniejsza niż 
przyjazd tamże Cypriana, i ich zna-
jomości mogły również stanowić po-
most dla jego belgijskiej kariery; wy-
daje się wszakże, że zasadniczo Go-
debski poruszał się wokół muzyczne-
go „dworu” Servaisa.

W latach siedemdziesiątych XIX w. 
Godebski został uhonorowany or-
derem króla Leopolda, kontaktów 
z Belgią nie zerwał i później, nie tyl-
ko wykonując popiersia dla konser-
watorium, ale też wystawiając m.in. 
w  Brukseli i Gandawie jeszcze w la-
tach osiemdziesiątych. Po śmierci So-
phie jednak jego ojczyzną z wybo-
ru stała się definitywnie Francja. Tam 
zresztą pod koniec życia miał jeszcze 
jedną okazję umocnienia polsko-bel-
gijskich więzi, tworząc pomnik na-
grobny znakomitego rysownika Con-
stantina Guysa, Belga przez więk-
szą część życia związanego z Paryżem 
– podobnie jak Godebski. Postawione 
w 1909 r. na podparyskim cmentarzu 
Pantin brązowe popiersie Guysa skra-
dziono kilkanaście lat temu. 

Dzieci Godebskich wychowywa-
ła po śmierci matki ich babka, wdo-
wa po sławnym wiolonczeliście. Mu-
zyczne zainteresowania odziedziczy-
ła w rodzinie nie tylko córka Misia, 
ale i syn Franciszek Godebski (nazwa-
ny Franzem na cześć Liszta), ceniony 
później skrzypek.

Kontaktów i dzieł Godebskie-
go w  Belgii dotychczas nie badano 
i można spodziewać się po pierwszym 
etapie kwerendy, że odnajdzie się ich 
znacznie więcej. Dzieła (dzieło?) Go-
debskiego dla zamku Lembeek, sprze-
danego, a potem całkowicie rozebra-
nego, prawdopodobnie istnieją, nie-
stety, ze względu na ochronę tajem-
nicy zakupu nie udało się dotychczas 

ich zlokalizować. Pomnik Servaisa 
poddano w ostatnich latach konser-
wacji (z okazji 200-lecia urodzin wir-
tuoza), wygląda obecnie olśniewają-
co, ujawniając rzemieślniczą maestrię 
Godebskiego w rozmaitych detalach, 
ale także talent realisty w budowaniu 
przekonującego wizerunku konkret-
nej osoby. Towarzystwo im. Servaisa 
zbiera pamiątki po Godebskim, gro-
madzone w muzeum miejskim w Hal. 
Jest tam stała ekspozycja poświęco-
na Polakowi, ostatnio zakupiono tak-
że na amerykańskim rynku antykwa-
rycznym jedno z brązowych powtó-
rzeń rzeźby Godebskiego „Amorek 
żebrzący”. Foldery i zaproszenia kon-
certowe tego renomowanego do dzi-
siaj muzycznego towarzystwa zwy-
kle zdobi pomnik dłuta Godebskie-
go z Hal. Niestety, w opłakanym sta-
nie pozostaje nadal dom Servais, rzad-
ki przypadek takiego zaniedbania za-
bytku w Belgii. Od kilku lat zabezpie-
czony, czeka na zapowiadaną restau-
rację i rewitalizację na ośrodek kultu-
ry muzycznej. Większa część dekora-
cji Godebskiego daje się jednak zoba-
czyć zza płotu...

Andrzej Pieńkos 

Badania nad twórczością Godebskiego za gra-
nicą możliwe były dzięki grantowi Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor 
serdecznie dziękuje również Peterowi François 
z Hal za pomoc w Belgii i wskazówki.
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Krakowskimi śladami 
Zofii Wołodkowiczowej 
i jej rodziny

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

Dzień po pogrzebie Jana Ma-
tejki, 9  listopada 1893  r., 
krakowski „Czas” opubli-
kował list prof. Mariana 

Sokołowskiego, wzywający do stwo-
rzenia muzeum artysty. „Mantua ma 
dom Juliusza Rzymianina, Urbino – 
dom Rafaela, Florencja – dom Micha-
ła Anioła, Norymberga wreszcie, tak 
z  tylu względów Krakowowi pokrew-
na, ma dom Albrechta Dürera. […] 
Kraków powinienby posiadać taki, taką 
samą opieką i większą jeszcze czcią oto-
czony dom Jana Matejki” (M. Soko-
łowski, Dom Jana Matejki, „Czas”, 
nr 256, 1893, ss. 2-3). Apel znane-
go historyka sztuki podchwyciło wie-
le osób, zaczęły płynąć datki na wyku-
pienie od rodziny domu i jego wypo-
sażenia, a także dary dla przyszłego 
muzeum. W 1895 r. powstało Towa-
rzystwo im. Jana Matejki, którego ce-
lem było urządzenie muzeum i zapew-
nienie mu trwałego bytu. 

W Domu Jana Matejki, Oddzia-
le Muzeum Narodowego w Krako-
wie, przechowywane są protoko-
ły z odbywanych posiedzeń Towa-
rzystwa. 25 czerwca 1897 r. zanoto-
wano, że „w  toku są usiłowania co do 
nabycia dla Muzeum szkicu do Sobie-
skiego od p. Wołodkowiczowej” (Pro-
tokoły z  posiedzeń Wydziału Towa-
rzystwa im. Jana Matejki, Posiedzenie 
z 25 czerwca 1897 r., s. 213, p. 5). Ty-
dzień później prof. Sokołowski prze-
kazał „dar złożony Towarzystwu przez 
panią Wołodkowiczową w imieniu jej 
syna śp. Bolesława, mianowicie szkic do 

obrazu »Sobieski pod Wiedniem« oraz 
fotel według pomysłu Matejki” (Proto-
koły…, Posiedzenie z 2 lipca 1897 r., 
ss. 215, 217, p. 2). Obraz zawisł w sa-
lonie, a pod nim – jak opisał dr Adolf 
Sternschuss − „[…] stoi fotel pochodzą-
cy również z zapisu śp. Wołodkowicza, 
zrobiony podług modelu samego Matej-
ki, godny uwagi głównie z tej przyczy-
ny, że jest to ten sam fotel, na którym 
się Matejko wymalował w swym sław-
nym portrecie własnym, przeznaczo-
nym do galeryi Ignacego hr. Milewskie-
go” (A. Sternschuss, Dom Jana Matej-
ki, Kraków 1898, s. 24). Wspomnia-
ny „portret własny” − to tzw. „Auto-
portret z ryngrafem”, przechowywany 
obecnie w zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Warszawie. Matejko spor-
tretował się w 1892 r., na rok przed 
śmiercią. Czy fotel należał wówczas 
do niego, czy do Wołodkowicza? Czy 
to rzeczywiście ten fotel?

Historię komplikuje opis zawar-
ty w Przewodniku dla zwiedzających 
Dom Matejki z 1904 r.: „Fotel wzo-
rowany na fotelu, w którym Matej-
ko wymalował siebie […]” (Przewod-
nik…, s. 18, poz. 74). Dziwna sprawa 
z tym fotelem…, tym bardziej że obec-
ny wygląd mebla z daru Wołodkowi-
cza znacznie różni się od obitego pur-
purowym aksamitem fotela z auto-
portretu. Niestety, nie udało się jak 
dotychczas ustalić, kiedy doszło do 
zmiany obicia wierzchniej strony sie-
dziska i oparcia. Może już po drugiej 
wojnie światowej, a może jeszcze pod-
czas jej trwania, bowiem w grudniu 

1939 r. fotel został zarekwirowany 
dla pierwszego gubernatora dystryk-
tu krakowskiego Generalnej Guberni, 
dr. Otto Wächtera, i zabrany do jego 
siedziby w Pałacu pod Baranami. 

Fotel i szkic, podarowane do 
Domu Jana Matejki przez Zofię Wo-
łodkowiczową ku pamięci syna Bole-
sława, to znakomity pretekst do opo-
wieści o tej zasłużonej dla Krakowa 
pani i jej rodzinie.

Przyjeżdżający do Krakowa po-
ciągiem, idąc w kierunku Starego 
Miasta przez tunel pod pobliskim 

Z warsztatu historyka sztuki
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skrzyżowaniem, mijają piętrowy, kre-
mowy budynek, w którym mieści 
się czynna całą dobę poczta. Zapew-
ne nieliczni wiedzą, że to dawny pa-
łac Wołodkowiczów, których herb, 
Radwan, wciąż widnieje na attyce 
nad wejściem od strony ul. Lubicz. 
Istniejący w tym miejscu już wcze-
śniej pałac został  rozbudowany w la-
tach 1884-1885 przez Tade-
usza Stryjeńskiego i Włady-
sława Ekielskiego dla pocho-
dzącej z Ukrainy i osiadłej 
w  Krakowie, zamożnej rodzi-
ny. Wołodkowiczowie niedłu-
go cieszyli się spokojnym ży-
ciem w swej „urządzonej z wy-
kwintną elegancją” siedzibie. 

Władysław Wołodkowicz, 
urodzony w 1832 r. w Gród-
ku na Podolu, właściciel dóbr 
i filantrop, zmarł w 1889 r. 
Bolesław, jedyny syn Włady-
sława i Zofii, któremu „nie-
zwykłe zdolności i wykształce-
nie, połączone z wrodzonym 
urokiem zapowiadały wielką 
przyszłość”, ukończył prawo na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Nieste-
ty, wkrótce ciężko zachorował i zmarł 
po trzech latach zmagań z cierpie-
niem 8 marca 1897 r. 

Jedynie o trzy lata przeżyła go 
matka. Zofia z domu Idl wychowy-
wała się w domu Bolesława Potoc-
kiego w Niemirowie na Podolu wraz 
z jego córką, Marią. Roman Aftanazy 

reprodukuje obraz z galerii niemirow-
skiej, przedstawiający hrabiego Potoc-
kiego w towarzystwie obu dziewcząt; 
obraz przechowywany jest obecnie 
w  Muzeum w Winnicy. Zofia wyda-
na została za Władysława Wołodko-
wicza. Jego brat, Konstanty, mieszkał 
we wspaniałej willi w Odessie z żoną 
Heleną z Drzewieckich i przybraną 
córką, Marią Romanowską. Mary-
nuszka Romanowska-Wołodkowicz 
w 1893 r. została drugą żoną Henry-
ka Sienkiewicza, a do jednego z ich 
pierwszych spotkań doszło w krakow-
skim pałacu Zofii Wołodkowiczowej. 
O nieszczęśliwym związku i apodyk-
tycznej pani Helenie, która najpierw 
go zaaranżowała, a potem zniszczy-
ła, pisze z właściwą sobie swadą Bar-
bara Wachowicz w Mariach jego życia. 
I choć w całej tej historii Konstanty 
Wołodkowicz odegrał – jak zanoto-
wał Sienkiewicz – „marną rolę słabej 
głowy, szlafmycy i safanduły” (B.  Wa-
chowicz, Marie jego życia, Warszawa 
1994, s. 306), warto w tym miejscu 
poświęcić mu choć parę słów. 

Starszy brat Władysława, właści-
ciel dóbr i zakładów przemysłowych 
na Ukrainie, z których czerpał ol-

brzymie dochody, przeznaczał 
znaczne sumy na działalność 
społeczną i charytatywną. Był 
założycielem Katolickiego To-
warzystwa Dobroczynności 
w Odessie (1882 r.), jako czło-
nek komitetu budowy kościo-
ła katolickiego w tym mieście 
wspierał ją finansowo, dzię-
ki niemu został wzniesiony 
w Krakowie w 1886 r. pomnik 
ku czci Józefa Bohdana Za-
leskiego (tzw. Pomnik Boja-
na bądź Harfiarza) autorstwa 
Piusa Welońskiego, a także 
– ustawiony w 1900 r. przed 
Teatrem Miejskim – pomnik 
Aleksandra Fredry autorstwa 
Cypriana Godebskiego. Kon-
stanty Wołodkowicz był rów-
nież głównym fundatorem 
pierwszego w Krakowie domu 
akademickiego, otwartego 
w grudniu 1904 r. przy ul. Ja-
błonowskich. W testamencie 
przeznaczył zapisy m.in. dla 

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

1 | Pomnik ku czci Józefa Bohdana 
Zaleskiego na krakowskich Plantach

2 | Pałac Wołodkowiczów 
przy ul. Lubicz w Krakowie

3 | Kościół sercanek w Krakowie
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wspomnianego Towarzystwa Dobro-
czynności w Odessie, Polskiego To-
warzystwa Rolniczego w Winnicy, 
Towarzystwa Muzycznego w Warsza-
wie, Kasy Pomocy Naukowej im. Mia-
nowskiego, krakowskiej Akademii 
Umiejętności, a także dla Uniwersy-
tetu we Lwowie, z przeznaczeniem na 
stypendia dla młodzieży narodowości 
ruskiej.

Nie on jednak, lecz jego bratowa 
podarowała do Domu Matejki wspo-
mniany na wstępie fotel. Pani Zo-
fia Wołodkowiczowa należała do eli-
ty ówczesnego Krakowa, dużo podró-
żowała, udzielała się towarzysko, a jej 
dom znany był z „niezrównanej go-
ścinności”. Nic dziwnego, że jej osoba 
pojawia się we wspomnieniach z epo-
ki. Kilkakrotnie wymienił ją także 
Marian Gorzkowski, sekretarz i przy-
jaciel Jana Matejki, który znał Wo-
łodkowiczów jeszcze z Ukrainy. Re-
lacjonując wydarzenia roku 1879, pi-
sał, że starał się sprowadzać do domu 

malarza „wybór z tych osób, które by 
go mogły swym towarzystwem roze-
rwać”, gdyż „weselsze rozmowy były ar-
tyście potrzebne i mogły mieć korzyst-
ny wpływ na panią” (M. Gorzkow-
ski, Jan Matejko. Epoka od roku 1861 
do końca życia artysty z dziennika pro-
wadzonego w ciągu lat siedemnastu, 
oprac. K. Nowacki, I. Trybowski, Kra-
ków 1993, s. 190). Wśród gości znaj-
dowały się więc Zofia Wołodkowiczo-
wa, „osoba bardzo wykształcona” oraz 
hrabina Maria Strogonow, czyli cór-
ka Bolesława Potockiego z Niemiro-
wa. Gorzkowski odnotował także, że 
bracia Wołodkowiczowie zakupili ob-
razy Jana Matejki, a także, że Wła-
dysław Wołodkowicz pozował arty-
ście do wizerunku kanclerza Łaskie-
go w „Hołdzie pruskim”. Po śmierci 
męża pani Zofia skupiła się na działal-
ności dobroczynnej. Jej szczególnymi 
względami cieszyły się siostry Służeb-
nice Najświętszego Serca Jezusowego, 
zwane wówczas popularnie „pelczar-
kami”, a dziś sercankami. 

Nowe zgromadzenie zostało za-
łożone w 1891 r. przez księdza pra-
łata Józefa Sebastiana Pelczara, prof. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, póź-
niejszego biskupa przemyskiego, i for-
malnie zatwierdzone w 1894 r. Jego 
celem była moralna i materialna opie-
ka nad dziewczętami przybywającymi 
do miasta dla znalezienia pracy, nad 
służącymi i robotnicami, a także pie-
lęgnacja chorych w domach. Młody 
Bolesław Wołodkowicz miał się na-
wrócić właśnie pod wpływem jednej 
z „pelczarek”. Jego nieuleczalna cho-
roba całkowicie zmieniła życie pani 
Zofii. „Pielęgnowanie chorego stało się 
odtąd celem życia owdowiałej matki. 
Dzień i noc czuwała nad synem”, zano-
towano we wspomnieniu pośmiert-
nym (Teodor Żychliński, Złota księ-
ga szlachty polskiej, t. XX, Poznań 
1898, s. 226). Zbiory jedynaka prze-
kazała pani Wołodkowiczowa w darze 
do Domu Jana Matejki, do Muzeum 
Czartoryskich i do Szkoły Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. 

Bolesław spoczął u boku ojca na 
Cmentarzu Rakowickim, gdzie pani 
Zofia wystawiła im „piękne mauzo-
leum”. Po śmierci syna, pani Wołod-
kowiczowa, sama cierpiąc na serce, 
sporządziła testament. Zmieniła go 
półtora roku przed śmiercią, prze-
znaczając cały swój majątek w Krako-
wie na cele charytatywne. Działalność 
dobroczynną prowadziła już zresztą 
wcześniej. To m.in. dzięki jej hojności 
na gruncie ofiarowanym przez księż-
ną Wandę Jabłonowską sercanki mo-
gły wybudować nowy dom i kaplicę, 
a wkrótce także kościół, gdy pierwsza 
siedziba okazała się za mała dla szyb-
ko powiększającego się zgromadzenia. 

Autorem projektu klasztoru i po-
święconego w 1900 r. kościoła był 
Władysław Kaczmarski. Kompleks, 
położony „przy ul. Garncarskiej, tuż 
nad brzegiem Rudawy, z pięknym wi-
dokiem na mogiłę Kościuszki”, składał 
się z dwóch budynków, z których je-
den przeznaczony był na cele zakonu, 
a drugi „na mieszkania dla pań pra-
gnących pozostawać pod opieką zgro-
madzenia”. Pomiędzy budynkami 
usytuowano kościół („Kalendarz kra-
kowski Józefa Czecha na rok 1901”, 
s.  64). Pani Wołodkowiczowa plano-
wała, że przeprowadzi się do dwóch 
pokoi w domu sercanek i spędzi tam 

4 | Płyta nagrobna Wołodkowiczów i grobowiec 
sercanek na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

...............................................................................
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resztę życia – „zarządziła też już na 
jesieni skromne umeblowanie tych po-
koi z zamiarem opuszczenia domu 
przy ulicy Lubicz”, donosił „Czas” 25 
czerwca 1900 r. (nr 161, s. 2). Dwa 
dni wcześniej, w sobotnim wydaniu 
wieczornym, krakowska gazeta infor-
mowała na drugiej stronie: „Wczoraj 
w nocy pani Stefania Kunicka, zarząd-
czyni pałacu Wołodkowiczów dostała 
telegram: »Pani Zofia zabita w pocią-
gu, ciało zatrzymane na stacyi Popie-
luchy. Bronisława«. Popełniono więc 
prawdopodobnie zbrodnię w celach ra-
bunkowych na powszechnie znanej, 
szacunkiem i czcią otoczonej osobie” 
(„Czas”, nr 160, 1900, s. 2). Pani Zofia 
Wołodkowiczowa wracała właśnie do 
Krakowa z Odessy, gdzie m.in. zbie-
rała fundusze na swe dobroczynne 
działania. W drodze powrotnej mia-
ła odwiedzić zaprzyjaźnione rodziny. 
Jechała w przedziale I klasy pociągu 
nr  4, tzw. pocztowego, który wyjeż-
dżał z Odessy o godzinie 20.56 i sta-
wał na stacji Popieluchy około 6 rano. 
To tu miała wysiąść. Ciało znalazła 
służąca, która przyszła pomóc pani 
w ubraniu się. W kolejnych dniach 
„Czas” poświęcił „ohydnemu dziełu” 
złoczyńców i próbach jego wyjaśnie-
nia dużo uwagi. 

Dziś mogą nas nieco szokować 
opisy zawarte w dzienniku, tym bar-
dziej że dotyczyły tak znanej i sza-
nowanej damy: „Na podłodze wago-
nu w kałuży krwi leżał trup pani Wo-
łodkowiczowej, z szeroką raną w pier-
siach zadaną widocznie nożem, i drugą 
w głowie zadaną tępem narzędziem. 
Naokoło trupa były porozrzucane róż-
ne kosztowności, jak kolczyki, brosze 
i bransoletki…” („Czas”, nr 161 z 25 
06, 1900, wyd. wieczorne, s. 2). Pani 
Wołodkowiczowa miała najpierw zo-
stać uderzona, a potem otrzymać aż 
14 ciosów nożem, z których 9 było 
śmiertelnych. „Wielki scyzoryk” wciąż 
tkwił w poduszkach wagonu. Kole-
jowy lekarz „znalazł ciało jeszcze nie-
zupełnie zastygłe”, sądzono więc, że 
zbrodni dokonano około dwie stacje 
przed Popieluchami. W prasie pod-
kreślano, że morderca podejrzewał, iż 
pani Zofia wiozła dużą sumę gotów-
ki, miała bowiem podjąć w Odessie 
kilkanaście tysięcy rubli. Zastanawia-
no się, czy − wbrew swym zwyczajom 
− mogła je mieć przy sobie w pociągu, 
bowiem: „nieboszczka była zawsze tak 
ostrożną, iż wybierając się np. do Karls-
badu […] nie tylko nigdy pieniędzy nie 
brała, ale nawet zegarka. Do najbliż-
szego otoczenia wyrażała się też zawsze 
z wielką obawą przed napaścią mor-
dercy i zachowywała wszelkie ostrożno-
ści. W tej mierze miała jakby przeczu-
cie swej śmierci” (op. cit.). Początkowo 
sądzono, że ciało pani Zofii Wołodko-
wiczowej zostanie szybko sprowadzo-
ne do Krakowa. Na wieść o jej śmier-
ci przyjechał z Przemyśla ksiądz bi-
skup Józef Sebastian Pelczar, by wziąć 
udział w pogrzebie, jednak gdy ten 
nie następował, po kilku dniach opu-
ścił miasto. 

26 czerwca 1900 r., o godzinie 10.30 
w sądzie powiatowym w Krakowie 
nastąpiło otwarcie testamentu pani 

Wołodkowiczowej. Jego egzekutorem 
miał być właśnie biskup Pelczar. Zofia 
Wołodkowiczowa zarządziła sprzeda-
nie swych realności przy ulicach Lu-
bicz i Pawiej i szczegółowo rozporzą-
dziła otrzymaną sumą, z której naj-
większą część miały dostać sercanki. 
Obdarowała także kilka innych zgro-
madzeń i instytucji charytatywnych. 
Postanowienia testamentu opubliko-
wane zostały w „Czasie” (nr 162, s. 2), 
zamieścił je również „Kalendarz kra-
kowski Józefa Czecha na rok 1901” 
(s. 93). 

Mimo prowadzonego śledztwa  
nie  udało się wykryć sprawców 
zbrodni. Zwłoki pani Zofii Wołod-
kowiczowej zostały tymczasowo zło-
żone w grobowcu Czarnomskich 
w Czarnominie, dwie wiorsty od Po-
pieluch. Do Krakowa dotarły dopie-
ro ponad pół roku później – krakow-
ski pogrzeb pani Zofii Wołodkowi-
czowej odbył się 23 lutego 1901  r. 
Spoczęła obok męża i syna, w kwa-
terze „U” Cmentarza Rakowickie-
go. Dziś skromną płytę z wyryty-
mi − i  w  szczegółach trudnymi już 
do odczytania – nazwiskami ota-
cza olbrzymi grobowiec, należący do 
zgromadzenia, które tak wiele jej za-
wdzięczało.

Bożena Kostuch

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

5 | Fotel z daru Bolesława Wołodkowicza 
(w zbiorach Domu Jana Matejki, oddział Muzeum 
Narodowego w Krakowie) 

6 | Autoportret Jana Matejki, zamieszczony 
w opracowaniu Adolfa Sternschussa, Dom Jana 
Matejki, 1898 r. 

(zdjęcia: 1-4 – Bożena Kostuch, 5 – Paweł Czernicki, 
6 – Andrzej Chęć)
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Z tęsknoty za świetnością 
Rzeczypospolitej

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

Wokół jednego zabytku

Obok tego obrazu nie moż-
na przejść obojętnie. Nie 
dlatego, że intryguje on 
widza np. nietypową 

techniką czy rozmiarami (obraz na-
malowany jest farbą olejną na płótnie 
o wymiarach 70 x 104 cm), ale z po-
wodu mnogości przedstawionych na 
nim postaci w historycznych kostiu-
mach, oryginalnej kolorystyki, de-
koracyjności i... czegoś jeszcze. Od 
czerwca do października 2012 r. moż-
na go oglądać wśród siedemdziesięciu 
ośmiu dzieł sztuki autorstwa Januare-
go Suchodolskiego (1797-1875), eks-
ponowanych w Muzeum Romanty-
zmu w Opinogórze na wystawie po-
święconej spuściźnie artystycznej na-
szego pierwszego malarza batalisty 
(zob. ss. 54-56). Co wiemy o tym ob-
razie?

Malowidło – ukończone w 1869 r. 
(płótno sygnowane jest z lewej, na 
dole: „J. Suchodolski. 1869.”) – jeszcze 
za życia artysty zaopatrzono w  nie-
co przydługi, ale merytorycznie uza-
sadniony, opisowy tytuł „Odsłonięcie 
pomnika Jana III na moście w Łazien-
kach pod Warszawą”, chociaż znane 
jest także pod zbliżonymi nazwami: 
„Odkrycie pomnika Jana III w  War-
szawie”, „Odsłonięcie pomnika Jana 
III Sobieskiego w Łazienkach w rocz-
nicę wiktorii wiedeńskiej”. Przedsta-
wia niezwykle podniosły moment – 
„Inaugurację [czy raczej chwilę po in-
auguracji] statui Króla Jana III [od-
kutej w piaskowcu przez Francisz-
ka Pincka według modelu André Le 
Bruna z okazji 105. rocznicy odsieczy 
wiedeńskiej] dnia 14 września 1788 
roku”, na mostku w Łazienkach. Prze-
bieg całej uroczystości już trzeciego 
dnia po jej zakończeniu szczegółowo 

opisany został w „Gazecie Warszaw-
skiej”. Powtórzony we fragmencie 
przez Barbarę Marię Werner w ar-
tykule Łazienki Królewskie – miej-
sce ważnych spotkań, spacerów i wy-
poczynku („Spotkania z Zabytkami”, 
nr 11-12, 2011), z wydanego po stu 
dwudziestu latach od pierwszej pu-
blikacji „Kalendarza Polskiego Ilu-
strowanego” na rok przestępny 1908 
(Warszawa), znany jest także naszym 
czytelnikom.

Nie ma wątpliwości. Relacja ta, 
drukowana w 1788 r. w „Gazecie 
Warszawskiej” po polsku i po fran-
cusku, chętnie czytana nawet po wie-
lu latach przez żyjących pod zabora-
mi Polaków rozpamiętujących dawną 
świetność Rzeczypospolitej, musia-
ła też być znana Suchodolskiemu. Co 
więcej, przedstawiona na obrazie sce-
na stanowi do niej swoisty komentarz 
– nieco zgryźliwy i bardzo osobisty, 
ale szczery, na który pozwolić sobie 
mógł chyba tylko ten liczący już wte-
dy siedemdziesiąt trzy wiosny życia, 
sterany przeciwnościami losu i opusz-
czony przez przyjaciół, lecz ciągle pra-
cujący z podniesioną głową artysta.

Gdyby zawierzyć wyłącznie kore-
spondentowi „Kłosów”, który w re-
lacji z Krakowa na temat nowości na 
wystawie tamtejszego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w maju 
1871 r. odniósł się w kilku słowach 
m.in. do nadesłanego przez Januare-
go Suchodolskiego z Bojmia koło Wę-
growa (a tu omawianego) obrazu, na-
sza opinia o tym płótnie byłaby chy-
ba równie druzgocąca. „Z widoków – 
czytamy – mamy: Suchodolskiego [...] 
»Odkrycie pomnika Jana III w War-
szawie«, obraz zbyt dekoracyjny, bez 
myśli” („Kłosy”, nr 308 [numeracji 

ciągłej] z 25 maja 1871 r., s. 331). 
Lecz czy rzeczywiście był to obraz na 
tyle kiepski („zbyt dekoracyjny” i ma-
lowany „bez myśli”), że nie warto mu 
było poświęcać większej uwagi?

Przywołując opinię na temat ma-
larstwa Januarego Suchodolskiego, 
sformułowaną już w 1976 r. przez Ste-
fana Kozakiewicza (Malarstwo Pol-
skie: Oświecenie, Klasycyzm, Roman-
tyzm, Warszawa 1976, s. 80) i powtó-
rzoną kilka lat później przez Krysty-
nę Sroczyńską, autorkę kilku ważnych 
opracowań poświęconych temu ar-
tyście, zgodzimy się, że owa dekora-
cyjność była immanentną cechą jego 
twórczości: „Niedociągnięcia technicz-
ne [...] pewne naiwności w inscenizacji 
wydarzeń, a także dekoracyjność jego 
obrazów, wyrażająca się w silnym ak-
centowaniu linii i żywych na ogół bar-
wach, nasuwają skojarzenia z ma-
larstwem sarmackim, które znalazł-
szy swój najpełniejszy wyraz w malar-
stwie portretowym XVII i XVIII stule-
cia, w czasach, gdy malował swe obra-
zy nasz artysta, dobiegało końca. Obra-
zy jego, wyrażające patriotyczne, wol-
nościowe dążenia epoki, mają coś z ich 
odświętności i parady, a nawet coś z ich 
urzekającego prymitywizmu” (K. Sro-
czyńska, Inaczej o Januarym Sucho-
dolskim, „Rocznik Muzeum Narodo-
wego w  Warszawie”, t. XXVII, 1983, 
s. 174). To prawda, że January Sucho-
dolski, lepiej znany z malarstwa bata-
listycznego niż rodzajowego, w tym 
ostatnim wypowiada się z pewną na-
iwnością, ale zawsze robi to uczciwie, 
rozpamiętując dawną świetność Rze-
czypospolitej z perspektywy doświad-
czonego licznymi niepowodzeniami 
i zawieruchami dziejowymi obywa-
tela – bezsilnego, widzącego w nich 
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powolny, lecz nieuchronny upadek oj-
czyzny.

Jak czytamy w wydanym anoni-
mowo opracowaniu January Sucho-
dolski [...]. Fragment z pamiętnika 
współczesnego (Kraków 1901, ss.  54-
-55), rok 1869, w którym ukończo-
ny został omawiany tu obraz, malarz 
i jego ukochana żona spędzili w Boj-
miu koło Węgrowa. Jednakże „Pobyt 
na wsi, dla obojga starców dotąd tak 

przyjemny, stracił dawny powab. Nie 
upływał tydzień bez odwiedzin nie-
proszonych gości, w postaci moskiew-
skich komisarzy, nadzorców, naczel-
ników itp. Stało jednak atelier w ogro-
dzie; tu szukał nasz waleczny sta-
rzec zapomnienia tych strapień i pra-
ca była jeszcze na te boleści skutecz-
nym balsamem”. Z kolei sam malarz, 

w liście pisanym 21 sierpnia tego sa-
mego roku w Bojmiu do swego przy-
jaciela Szymona Dutkiewicza w Kra-
kowie, powiada: „Co do mnie, będąc 
przy końcu mojej kariery artystycz-
nej, rachując siedemdziesiąty trze-
ci rok skończony, mam tę wielką bar-
dzo pociechę, że zachowując dotąd cały 
zapał i miłość Sztuki młodego wieku, 
nie ustaję w usiłowaniach postępu, na 
jaki mnie stać – i te momenta, któ-

re przepędzam przed płótnem moim, 
dają mi siłę zniesienia burzy [tj. klę-
ski powstania styczniowego – WP], 
która nas zgniotła i prowadzi do zu-
pełnej zguby” (Krystyna Sroczyńska, 
January Suchodolski, Wrocław-War-
szawa-Kraków 1961, s. 92).

Czy malował zatem bez myśli i bez 
celu?

Spójrzmy na obraz, a za jego opis 
niech posłużą raz jeszcze, mniej wię-
cej zgodne z treścią malowidła, frag-
menty relacji z uroczystości odsłonię-
cia pomnika „w Rezydencyi Letniej 
J. K. M-ci Łazienki nazywanej”, roz-
poczynającej się „o godzinie 4 po po-
łudniu w Niedzielę dnia 14 września 
przez Karuzel” (Opisanie Festynu da-
nego w Łazienkach Rezydencji Letniej 
J. K. M. z  Okoliczności Inauguracyi 

Statui Króla Jana III. Dnia 14 Wrze-
śnia Roku 1788, „Kalendarz Polski 
Ilustrowany...”, op. cit., s. 27). Czyta-
my w niej m.in., że uroczystość rozpo-
częła się „Za ziechaniem się do Łazie-
nek J.J. P.P. Senatorów, Ministrów Na-
rodowych i Zagranicznych, Rady Nie-
ustającej, Kommissyi, oraz innych Ma-
gistratur; tudzież dam zaproszonych 

1 | January Suchodolski, „Odsłonięcie pomnika 
Jana III na moście w Łazienkach pod Warszawą”, 
olej, płótno, wym. 70 x 104 cm  
(obraz w zbiorach prywatnych)

2 | Sygnatura malarza

................................................................................
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ubranych w białe suknie, z pąsowemi 
szarfami i w tokach ze wstęgami, lub 
piórami tychże kolorów. Kawalerowie 
zaś maiący ordery w sukniach usta-
wą orderową przepisanych znajdowa-
li się”. Dowiadujemy się z niej także, 
iż „Rozkazał N. P. na placu Łazien-
kowskim, niedaleko Białego Domu, 
zbudować dla wygody spektatorów ob-
szerne i  prawdziwie okazałe Amfite-
atrum. Były to ganki na koło, mają-
ce w sobie po kilka siedzeń, stopniami 
w górę idących, wszystkie nakryte da-
chami płóciennemi w różnych kolorach 
[...]” – zupełnie jak na obrazie. „Ganki 
te miały między sobą w pewnej propor-
cyi i odległości usadzone 4 loże, i czte-
ry bramy. Loże służyć miały dla wy-
gody Króla Imci, i tych, którym udzie-
lone na to bilety rozdane były, wszyst-
kie adamaszkami, lub szpalerami przy-
brane; bramy zaś dla wiazdu, wyiazdu 
i placowania przy nich mających doka-
zywać kawalerów” itd., itp.

Pominąwszy długi i nużący opis 
samego Karuzelu, warto zatrzymać się 
jeszcze przez chwilę przy osobie kró-
la – na obrazie Suchodolskiego w le-
wym dolnym rogu, w towarzystwie 
damy (zapewne Elżbiety Grabow-
skiej, kochanki i domniemanej mor-
ganatycznej żony Stanisława Augu-
sta), idącego na wprost, w kierunku 
widza (wizerunek monarchy odmalo-
wany przez artystę bez większej sta-
ranności). Wyróżnia go z tłumu nie 
tylko wyszyta na kamizelce gwiazda 
Orderu Orła Białego i błękitna wstę-
ga przepasana przez ramię, ale przede 
wszystkim fakt, że... jest on ignorowa-
ny przez zebranych (!). Podąża w od-
wrotną stronę niż ta, w którą zwró-
ceni są wszyscy pozostali. Scena jest 
podniosła, wiwatujący z entuzja-
zmem machają zdjętymi z głów czap-
kami, ale oddają cześć nie panującemu 
władcy, nie temu, który z wolna podą-
ża już, jak się zdaje, do Teatru w pobli-
skiej Pomarańczarni, gdzie za chwilę 

wysłucha specjalnie skomponowa-
nej na „Dzień inauguracyi statuy króla 
Jana III” kantaty na 20 głosów orkie-
strowych Macieja Kamieńskiego. Wi-
watują na cześć króla, dla którego tu 
przyszli, na cześć Jana III Sobieskiego, 
zwycięzcy spod Wiednia, wyobrażo-
nego przez rzeźbiarzy w postaci jeźdź-
ca na odsłoniętym właśnie pomniku, 
widocznym w głębi obrazu.

Król Stanisław August – król osa-
motniony? A może nawet (w symbo-
licznym wymiarze) Król Stanisław 
August – Wielki Nieobecny? Czy to 
możliwe?

Suchodolski namalował wiele ob-
razów upamiętniających bohaterskich 

władców i wybitnych dowódców woj-
skowych odnoszących znaczące suk-
cesy na polach bitewnych w czasach 
Pierwszej Rzeczypospolitej. Wielo-
krotnie podejmował też tematy zwią-
zane z kampaniami napoleońskimi. 
Ale Stanisława Augusta nie cenił. Za-
pewne też dobrze znał dawną anegdo-
tę, która przetrwała i do naszych cza-
sów, że nazajutrz po festynie ktoś na 
pomniku napisał: „Sto tysięcy na po-
mnik! ja bym dwakroć łożył, // Ażeby 
Staś skamieniał, a Jan III ożył”. Znał 
i dał temu wyraz w  s t a r a n n i e  o b -
m y ś l o n y m  przez siebie obrazie.

Wojciech Przybyszewski

3 | Fragment obrazu z tłumem wiwatującym 
na cześć króla Jana III

(zdjęcia dzięki uprzejmości Domu Aukcyjnego Desa 
Unicum w Warszawie, fot. Marcin Koniak) 

................................................................................
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Pomnik nagrobny 
w kościele w Wielonie 

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

W Wielonie (lit. Ve-
liuona), niewielkiej, 
położonej na pra-
wym brzegu Niemna 

miejscowości, wznosi się do dziś je-
den z  najstarszych kościołów Litwy, 
w którym zachowały się polskie śla-
dy przeszłości z czasów Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. Można w nim 
odnaleźć niezwykle interesujący, sie-
demnastowieczny barokowy pomnik 
nagrobny, unikatowy w swej formie 
na całej Żmudzi. Upamiętnia on Jana 
Kazimierza Brzostowskiego, przed-
stawiciela możnego arystokratycz-
nego rodu, przybyłego z Małopolski 
do Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i tam osiadłego na początku XVII w., 
a być może nawet wcześniej. 

Brzostowscy, zwykle doskonale  
wykształceni i obyci w świecie (co 

wtenczas oznaczało − w Europie), 
pełnili w dawnej Rzeczypospolitej 
różnorodne funkcje administracyj-
ne, wojskowe i kościelne, byli więc dy-
plomatami, pisarzami wielkimi litew-
skimi, wojewodami, starostami, kasz-
telanami, generałami, biskupami, pra-
łatami domowymi papieża, bywało, że 
nosili tytuł hrabiego Państwa Kościel-
nego. Przejawiali też postępowe ini-
cjatywy samorządowo-gospodarcze 
(jak np. Rzeczpospolita Sztabińska).

Podobnie jak Wiśniowiec-
cy, Ostrorogowie czy Słuccy, Brzo-
stowscy byli dzierżawcami starostwa 
w  Wielonie, powstałego na części 
ziem, jakie Zakon Krzyżacki był zmu-
szony oddać postanowieniem pokoju 
toruńskiego z 1411 r. Żmudź przyjęła 
ostatecznie chrześcijaństwo w 1413 r., 
a Wielona, znana uprzednio jako wa-
rownia krzyżacka Friedeburg, stała 

się niebawem siedzibą jednej z naj-
starszych żmudzkich parafii. Kościół 
w  niej ufundował książę Witold już 
w  1421 r.  – świątynię tę wzniesio-
no zapewne na fundamentach dawnej 
krzyżackiej kaplicy, być może nawet 
z  wykorzystaniem murów jej prezbi-
terium. W latach 1636-1644 kanclerz 
wielki litewski Albrycht (Albert) Sta-
nisław Radziwiłł (1593-1656), ksią-
żę na Ołyce i Nieświeżu, dokonał roz-
budowy kościoła, który w tym kształ-
cie pozostaje do dziś. Architektura tej 
trzynawowej, jednowieżowej, malow-
niczo dominującej na wysokim brze-
gu Niemna świątyni, zawiera i na ze-
wnątrz, i we wnętrzu elementy goty-
ku i renesansu. Wyposażenie jest na-
tomiast barokowe – uwagę zwracają 
liczne ołtarze, zwłaszcza cenny ołtarz 
główny, ambona i obrazy (m.in. au-
torstwa Michała Elwiro Andriollego). 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

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

1 | 2 | Kościół w Wielonie (1) i fragment jego 
wnętrza (2)

1 2
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kościelnej łacinie upamiętnia zmarłe-
go. W zwieńczeniu nastawy umiesz-
czony jest w złoconej ramie malowa-
ny na blasze trumienny portret Jana 
Kazimierza Brzostowskiego. Całości 
dopełniają rzeźby przy kolumnach 
oraz na trójkącie zwieńczenia. Owa 
epitafijna inskrypcja, przedstawiająca 
i sławiąca jego żywot, a także wska-
zująca fundatora pomnika, tak brzmi 
w tłumaczeniu na język polski:

„Bogu Najlepszemu Najwyższemu.
Jan Kazimierz Brzostowski
starożytnej uczciwości i szlachectwa syn ro-

dziców królestwa
w latach swych młodzieńczych
kształcił się w Akademii Wileńskiej i w ko-

legium w Bronsbergen
młodość 
przebył na dworze najłaskawszego Karola 

Ferdynanda księcia polskiego i szwedzkiego
który to dwór wszystkimi darami natury go 

ozdabiał i wsławił.
Rzym również stolica świata
który dwa razy odwiedził dla oddania mu 

czci, gdy był tam obecny ukochał go
a odchodzącego zaś wzbogaconego i obdaro-

wanego podziękowaniami serdecznie pożegnał.
W Niemczech
nie pozostawił nic poza miłością i podziwem 

wielu dla siebie.
Lecz oto nadzieje ludzkie są zwodnicze.
Przestał żyć
tracąc uprzednio małżonkę, którą wyszu-

kawszy z pragnienia wiary z sobą złączył
żeby ją powiązać ze Świętą Matką Kościoła
i ją połączył.
Lecz wkrótce opłakiwał ją wyrwaną sobie 

przez śmierć
i sam niedługo potem za odchodzącą podą-

żając XXVIII-letnią
córeczkę Katarzynę nawet osierocił, lecz 

biada, kiedy wkrótce i ona
zbiorem łez dla domowników się stała.
Odszedł od nas w Roku Pańskim 

MDCXLVIII miesiąca novembra XVI.
Tu w tym grobie ze swoją małżonką Ma-

rianną przy kościele wielońskim
przez zasmuconego brata Cypriana Pawła 

Brzostowskiego
Referendarza Wielkiego Księstwa Litew-

skiego starostę suboczańskiego
złożony spoczywa
Ucz się, który to czytasz, że życie człowieka 

mierzy się nie wiekiem, lecz cnotą”.

Nie wiadomo, jak dotąd, w jakim 
warsztacie lub przez kogo pomnik ten 
został wykonany. Bez wątpienia, ze 
względu na maestrię wykonania, uży-
ty materiał i unikatową formę, jest on 
odległym importem.

W prezbiterium, po prawej stro-
nie, znajdują się dwie znacznie skrom-
niejsze tablice epitafijne z brązowego 
kamienia wapiennego – bliższa ołta-
rza głównego upamiętnia w języku ła-
cińskim wspomnianego wyżej księ-
cia Albrychta Stanisława Radziwił-
ła i Krystynę Annę Radziwiłł, nato-
miast umieszczona na pilastrze dru-
ga nowsza, w języku polskim − Ta-
deusza Niewiadomskiego, „Pułkow-
nika Woysk Polskich”, zmarłego „Dnia 
13/25 Julyi Roku 1800”. Z kolei w po-
mieszczeniach wielokondygnacyjnej 
kościelnej wieży, z której roztacza się 
wspaniały widok na rozległą dolinę 
Niemna, zgromadzono wiele zabyt-
kowych kościelnych chorągwi, ksiąg 
i innych przedmiotów związanych ze 
sprawowaniem kultu.

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Na filarze przyściennym po pra-
wej stronie nawy głównej, tuż przy 
prezbiterium, znajduje się obiekt 
szczególny − barokowy pomnik na-
grobny, poświęcony Janowi Kazi-
mierzowi Brzostowskiemu, zmar-
łemu w 1648 r. Pomnik ten stano-
wi część większej wysmukłej werty-
kalnej konstrukcji, być może zakom-
ponowanej wtórnie, co sugeruje styl 
wykonania jej elementów składo-
wych. Obecnie ma ona formę ołta-
rza, stanowiącego symetrię wobec ta-
kiegoż przy ścianie czołowej nawy le-
wej. Nad mensą znajduje się dwupo-
ziomowa nastawa – w jej dolnej kon-
dygnacji umieszczono malowidło 
wyobrażające ubiczowanego Chry-
stusa w koronie cierniowej (motyw 
„Ecce homo”), natomiast kondygna-
cję górną stanowi ujęta marmuro-
wymi kolumnami z korynckimi ka-
pitelami tablica epitafijna z czarne-
go kamienia wapiennego („marmu-
ru”), której inskrypcja w barokowej 

3 | 4 | 5 | Pomnik nagrobny (3), tablica 
epitafijna (4) i portret (5) Jana Kazimierza 
Brzostowskiego 

6 | Epitafium Tadeusza Niewiadomskiego

(zdjęcia: Jan Skłodowski) 

................................................................................
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Kościół w Wielonie wraz ze swym 
historycznym wyposażeniem stanowi, 
tak dla Litwinów, jak i Polaków, cen-
ny zabytek z czasów Rzeczypospoli-
tej szlacheckiej, który ze wszech miar 
winien znaleźć się na szlaku naszych, 
zwłaszcza szkolnych wycieczek od-
wiedzających Litwę. 

Jan Skłodowski

Pragnę złożyć podziękowanie Panu Lechowi 
Bobiatyńskiemu, kierownikowi i kustoszowi 
biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej Uni-
wersytetu Warszawskiego, za trud włożony 
w przetłumaczenie z łaciny na język polski in-
skrypcji epitafium.

W połowie XIX w. Bu-
kowina była ubo-
gą wsią góralską, nie 
wybudowano w niej 

ani kaplicy, ani kościoła. Wieś nale-
żała wówczas do dość odległej para-
fii w Białce, więc dochodzenie miesz-
kańców Bukowiny do tamtejszego ko-
ścioła było uciążliwe, zwłaszcza przy 
niesprzyjającej pogodzie. Dlatego też, 
na ich prośbę, proboszcz białczań-
ski wyraził zgodę na budowę kaplicy, 
co umożliwiło rozpoczęcie przygoto-
wań do jej realizacji. Inicjatorem ca-
łego przedsięwzięcia stał się miejsco-
wy góral Jędrzej Kramarz, który póź-
niej był bardzo czynnym i aktywnym 

budowniczym obiektu, aż do jego 
ukończenia. Po rozważeniu kilku lo-
kalizacji, wybrano teren pod przy-
szłą budowę przy drodze do Biał-
ki, na Wierchu Kramarskim. Rodzi-
na Jędrzeja Kramarza i okoliczni są-
siedzi przekazali swoje parcele na ten 
cel. Wkrótce rozpoczęły się prace bu-
dowlane, które przy pomocy miesz-
kańców wykonywał Jędrzej Kramarz. 
Korzystano z miejscowych materia-
łów: kamienia i gliny do zaprawy, 
budowniczy zaś wyrabiał sam cegłę. 

Stary kościół 
w Bukowinie  
Tatrzańskiej
................................................................................................................................................

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

5

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

1 | Widok kościoła w Bukowinie Tatrzańskiej 
od strony północnej

6
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2

ostrosłupowy hełm blaszany, w dol-
nej zaś partii dobudowano frontal-
ny przedsionek, a po obu bokach nie-
wielkie aneksy. Nieco później do pier-
wotnej kaplicy dostawiono drewnianą 
zakrystię. W 1938 r. od strony drogi 
wykonane zostało zadaszone wejście 

boczne – obecnie zamknięte i prze-
kształcone w formę kapliczki.

Murowany korpus kościoła, na pro-
stokątnym planie z półkolistym za-
mknięciem, przekryty jest wewnątrz 
kolebkowym sklepieniem. Półkoliste 
zamknięcie wydziela lizena, przecho-
dząca na sklepienie w formie gurtu. 
Drewnianą wieżę w konstrukcji słupo-
wej poprzedza drewniany przedsionek, 
przekryty dwuspadowym dachem. 
Część rozbudowana jest nieco szersza 
od dawnej kaplicy. Na zewnątrz widać 
to w formie uskoku w układzie dachu 
i ścian. We wnętrzu natomiast miejsce 
to zaznacza półkoliście wycięta ściana 
tęczowa. Dachy korpusu, przedsionka 
i zakrystii oraz ściany dolnej partii wie-
ży pokryte są gontem. Szalowana de-
skami górna partia wieży, odcięta od 
tego pokrycia drewnianym gzymsem, 

stanowi jak gdyby przypomnienie izbi-
cy w dawnych kościołach drewnia-
nych. Na kalenicy dachu dawnej kapli-
cy osadzona jest ostrosłupowa wieżycz-
ka blaszana.

W 1937 r. we wnętrzu kościo-
ła ściany i sklepienie pokryte zostały 

W  1887  r. ukończona kaplica zosta-
ła poświęcona. Prace jednak były kon-
tynuowane w celu rozbudowy kaplicy 
do wielkości kościoła. W tym czasie 
realizację wsparł Władysław Zamoy-
ski, ofiarując drewno ze swoich lasów. 
W 1890 r. gotowy już kościół stał się 

filialną świątynią, samodzielna parafia 
powstała dopiero w 1910 r. 

Po 1890 r. do korpusu kościoła do-
budowano jeszcze drewnianą wieżę, 
a obok wzniesiono plebanię. Jędrzej 
Kramarz zajął się w tym czasie wy-
posażeniem kościoła, wykonując wie-
le prac o charakterze ludowym, któ-
re jednak zostały nieprzychylnie oce-
nione przez księży i w 1913 r. wypo-
sażenie bukowińskiego kościoła zo-
stało zastąpione przez nowe, wykona-
ne w krakowskiej pracowni. W związ-
ku z  tym zaistniał konflikt między 
budowniczym świątyni a probosz-
czem parafii. Podłożem tego wyda-
rzenia były ówczesne poglądy, uzna-
jące sztukę ludową za prymitywną. 
W 1925 r. zdecydowano się na prze-
budowę wieży. Zamiast dotychczaso-
wego dachu namiotowego wykonano 

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

2 | Wnętrze kościoła

3 | Polichromia 
na sklepieniu – 
medaliony: z postacią 
św. Błażeja i z motywem 
słonecznym

4 | 5 | Rzeźby ludowe na 
ścianie w kruchcie: figura 
Serca Jezusowego (4) 
i Matki Boskiej (5) 

(zdjęcia: Stanisław 
Grzelachowski) 

2

3
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utrzymaną w żywych kolorach poli-
chromią, którą wykonał artysta ma-
larz Paweł Palka. Na ścianie po obu 
stronach ołtarza głównego namalo-
wał on postacie św. Piotra i św. Pawła, 
sklepienie przyozdobił sześcioma me-
dalionami z figuralnymi scenami re-
ligijnymi, a w całości kompozycji za-

stosował stylizowane motywy związa-
ne ze sztuką góralską: geometryczne 
wzory ścienne i medaliony słoneczne 
na sklepieniu. Wyposażenie kościo-
ła nie reprezentuje określonego sty-
lu. Drewniane ołtarze: główny malo-
wany i złocony oraz podobne boczne 
są dziełami profesjonalnego warszta-
tu spoza miejscowego regionu. W oł-
tarzu głównym, we wnęce zakoń-
czonej łukiem o trójlistnym wykro-
ju umieszczona jest polichromowana 
figura Serca Jezusowego, sprowadzo-
na w 1913 r. z austriackiego Tyrolu. 
Skrzydła ołtarza ozdobione są złoco-
nymi płaskorzeźbami aniołów. W oł-
tarzach bocznych znajdują się obrazy: 
w lewym Matki Boskiej, w prawym 
św. Józefa. Wnętrze uzupełniają po-
zostałe elementy wyposażenia: ambo-
na, chrzcielnica, konfesjonał oraz nie-
wielki prospekt organowy na chórze 
muzycznym, wsparty na drewnianych 

słupach. Rozmieszczone w nim daw-
ne chorągwie i feretrony stanowią 
jego dopełnienie. W dekoracji drew-
nianej ambony i konfesjonału wpro-
wadzone zostały pewne motywy sztu-
ki góralskiej. Więcej można ich odna-
leźć w drewnianych boazeriach ścien-
nych i opaskach drzwiowych.

Stary kościół w Bukowinie prze-
trwał do naszych czasów, mimo iż jego 
los w latach osiemdziesiątych ubiegłe-
go wieku był już bardzo niepewny. 
W  tym okresie bowiem oddany zo-
stał do użytku zbudowany obok nowy 
kościół, do którego w 1982 r. przenie-
siono nabożeństwa. Dotychczasowy 
kościół stał się odtąd obiektem zbęd-
nym, a jego dalsze utrzymywanie było 
dla parafii dodatkowym obciążeniem. 
Kościół był zniszczony – wymagał re-
montu, dlatego też rozważano jego 
rozbiórkę, jednakże do tego nie do-
szło i w 1994 r. obiekt został wpisany 
do rejestru zabytków. Fakt ten zade-
cydował o jego dalszym utrzymaniu. 
Niezależnie od tego również wśród 
miejscowych mieszkańców narasta-
ło przekonanie, że stary kościół jest 
świadectwem ich przeszłości. Przy-
chylniejszy stawał się też stosunek pa-
rafii do ratowania kościoła. Wszystko 

to przyczyniło się do podjęcia decyzji 
o przystąpieniu do jego remontu. Do-
datkową okolicznością przyspieszają-
cą podjęcie działań ratunkowych był 
pożar w 1995 r., który szczęśliwie tyl-
ko naruszył budynek, ponieważ został 
szybko ugaszony. Po usunięciu znisz-
czeń rozpoczęto natychmiastowy re-
mont, polegający na wymianie da-
chu oraz obiciu blachą miedziowaną 
hełmów wieży i  wieżyczki kalenico-
wej. Uporządkowane zostało otocze-
nie kościoła – wykonano odwodnie-
nie i nowe stylowe ogrodzenie. Pro-
wadzone też były prace stolarskie we 
wnętrzu. 

W 2006 r. podjęto dalsze pra-
ce wnętrzarskie: odnowiono poli-
chromię, ołtarze i organy. Poddano 
konserwacji pierwotne rzeźby ludo-
we, których autorstwo przypisywano 
dość często Jędrzejowi Kramarzowi, 
być może przeceniając jego wielorakie 
zdolności. Poziom ich wykonania jest 
bowiem zróżnicowany, co wskazuje, 
że nie są one dziełami jednego artysty. 
W czasach budowy kościoła bardzo 
aktywnym i zdolnym rzeźbiarzem na 
Skalnym Podhalu był Wojciech Ku-
łach Wawrzyńcok z pobliskiego Gli-
czarowa. Zapis w kronice parafial-
nej oraz ocena poszczególnych rzeźb 
dają podstawę do przypuszczenia, że 
niektóre z nich mogły mieć związek 
z jego warsztatem. Spośród siedmiu 
starych figur ołtarzowych przetrwa-
ło pięć, dwie: Serca Jezusowego i Mat-
ki Boskiej umieszczone są na ścianie 
w  kruchcie kościoła, pozostałe prze-
chowywane są na plebanii.

Zabytkowy kościół w Bukowinie 
jest świadectwem przeszłości tej wy-
sokogórskiej wsi góralskiej. Wznie-
siony został z miejscowych materia-
łów własnoręcznie przez ówczesnych 
górali, którzy mimo trudnych warun-
ków materialnych zdołali doprowa-
dzić do końca jego realizację. Wiel-
ki w tym udział miał Jędrzej Kramarz 
– budowniczy i organizator całego 
przedsięwzięcia. Uratowany kościół 
jest przykładem, że można ocalić hi-
storyczny obiekt, jeżeli odniesie się do 
tego pozytywnie lokalna społeczność. 

Stanisław Grzelachowski 
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Resursa powstała około 1870 r. 
Mieściło się tu Zrzeszenie Urzędni-
ków Towarzystwa Akcyjnego Zakła-
dów Żyrardowskich. Wnętrze zosta-
ło urządzone z wyjątkowym przepy-
chem. Do dyspozycji bywalców po-
zostawały zaciszne gabinety, facho-
wa biblioteka z czytelnią, sala bilardo-
wa i pokoje do gry w karty. Na piętrze 
znajdowały się salony gościnne. Nie-
zapomniane wrażenie robi na zwie-
dzających sala teatralna (balowa) wraz 
ze sceną, olśniewająca bogactwem zło-
ceń i barwnymi malowidłami ścien-
nymi. Sala balowa urządzona była  
w stylu renesansowym z pewnymi ele-
mentami klasycystycznymi. Po lewej 

Zabytki Żyrardowa − to hi-
storia tworzącej się kultu-
ry oraz życia społecznego 
wieku rewolucji przemysło-

wej. O ponad 180-letniej historii mia-
sta opowiada przeszło 200 budynków 
wpisanych do rejestru zabytków. Ży-
rardów oczarowuje historycznym cen-
trum z typowymi dla miasta budynka-
mi z czerwonej cegły, do najbardziej 
okazałych należą budynki Resursy 
i  Kręgielni. Stanowią one unikatowe 
obiekty w skali europejskiej, wyjątko-
wo cenne zabytki architektury prze-
mysłowej, znajdujące się na terenie ze-
społu dziewiętnastowiecznej osady fa-
brycznej.

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

W 2004 r. ukazał się pierwszy tom z serii Zapo-
mniane zabytki: Dwory i pałace wiejskie po-

łudniowej Polski, wydany przez Oficynę Wydawni-
czą Politechniki Opolskiej, w którym przedstawio-
ne zostały te zabytki na terenie Opola. 

W 2011 r. opolskie Wydawnictwo NOWIK wy-
dało kolejny tom, z tekstami autorstwa Elżbie-
ty Molak i Ireneusza  Racławickiego, poświęco-
ny dworom i pałacom wiejskim na Śląsku Opol-

skim. Opisanych tu 
zostało 41 zespołów 
pałacowych na Śląsku 
Opolskim (od Bąkowa 
w gminie Kluczbork 
po Żyrową w gminie 
Zdzieszowice). Książ-
kę wyróżnia spośród 
innych podobnych pu-
blikacji wszechstron-
ne podejście autorów 
do tematu – opisa-

li budynki folwarczne, wozownie, stajnie, obory, 
spichlerze, kuźnie, piekarnie, gorzelnie (co daje 
wyobrażenie o historii gospodarczej regionu), 
a także całe zespoły zieleni towarzyszącej siedzi-
bom. Jak czytamy w nocie od wydawcy: „Warto 
wiedzieć, że w parkach województwa opolskiego 
wyodrębnić można kilka niejednorodnych stylów: 
krajobrazowy, angielski czy też romantyczne. Za-
chowane wartości historyczne parków świadczą 
o kulturowej ich obecności w organizacji prze-
strzeni wiejskiej. Niestety, stan przetrwania tych 
cennych zespołów zieleni podworskiej określić 
należy jako niekorzystny. Tylko nieliczne prze-
trwały w całości, gdzie obok parku towarzyszące-
go siedzibie mieszkalnej zachował się zespół go-
spodarczy z wydzielonymi terenami upraw oraz 
alejami dojazdowymi”. 

Każdy dwór i pałac wiejski został tu szczegó-
łowo przedstawiony, podano też historię miejsco-
wości, w której się znajduje. Rzetelnie omówio-
ny został obecny stan zachowania tych zabytków. 
Najczęściej zniszczeniu ulegają zabudowania go-
spodarcze, a przecież ich kondycja świadczy o po-
ziomie rozwoju cywilizacyjnego Śląska Opolskie-
go. Być może publikacja przyczyni się do przygo-
towania programu rewitalizacji i rozwoju turysty-
ki na tym obszarze, a może choć do powstrzyma-
nia niszczenia obiektów. 

Książka zawiera 414 ilustracji: są tu reproduk-
cje map i pocztówek, zdjęcia archiwalne i współ-
czesne. Materiały archiwalne pochodzą ze zbio-
rów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, In-
stytutu Śląskiego w Opolu i Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Opolu. Autorzy w bibliografii po-
dają też – co jeszcze jest rzadkością – spis wi-
tryn internetowych, z których korzystali przy pi-
saniu pracy. 

Publikację można nabyć (cena: 59 zł) w księ-
garniach na terenie kraju oraz u wydawcy (Wy-
dawnictwo NOWIK Sp. j., 45-061 Opole, ul. Ka-
towicka 39, p. 104, tel. 77 454-36-04, www.no-
wik.com.pl). 

Spotkanie z książką

DWORY I PAŁACE WIEJSKIE 
NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

Żyrardowska Resursa
.........................................................................................................................................

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

1 | Budynek 
Resursy 
na fotografii 
z 1875 r. (zbiory 
Muzeum Mazowsza 
Zachodniego 
w Żyrardowie)

2 | Członkowie 
Klubu 
Kręglarskiego 
„Kamm”  
na tle Kręgielni 
na fotografii 
z 1905 r. (zbiory 
Muzeum Mazowsza 
Zachodniego 
w Żyrardowie)
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czy inscenizacje. Od 1895 r. w budyn-
ku Resursy funkcjonowała bibliote-
ka dla urzędników fabryki, która udo-
stępniała głównie literaturę fachową 
dla kadry technicznej i urzędników.

Charakter i przeznaczenie tego 
budynku najlepiej oddają słowa:

„Dla oficyalistów fabryki urządzo-
ny jest dom zgromadzeń towarzyskich,

tak zwana resursa, posiadająca 
dużą salę ze scenką,

restauracyję, czytelnię i bilard. Tu 
odbywają się wszelkie

zgromadzenia, koncerty, wieczory 
tańcujące i przedstawienia

teatralne. Oprócz tego nieżonaci ofi-
cyaliści mogą tu za umiarkowaną

opłatą stołować się i zamieszkiwać 
pokoje umeblowane.”

(„Car Kołokoł”, 1894 r.)

Z chwilą wybuchu pierwszej woj-
ny światowej skończył się okres świet-
ności Resursy. Rozpoczął się nie-
uchronny proces niszczenia pięknych 
sal, część wyposażenia została rozkra-
dziona. Dopiero pod koniec okupacji 
miejscowa inteligencja z Pawłem Hul-
ką-Laskowskim i lekarzami Włady-
sławem Rybkowskim i Aleksandrem 
Szulcem zorganizowała w murach Re-
sursy Towarzystwo „Samokształcenia” 
i Polską Macierz Szkolną. Sale Resur-
sy odnowiono w latach trzydziestych 
XX w., niestety, remont nie przewi-
dział wiernej rekonstrukcji wnętrz.

Historia pisała zmienne scenariu-
sze dla Resursy, zawężał się krąg jej 
odbiorców, na co wpływ miała oku-
pacja, jednak przeznaczenie obiektu 

nie odbiegało znacznie od pierwot-
nego − nadal toczyło się tu życie kul-
turalne i towarzyskie. W tym okre-
sie w Resursie mieściła się tzw. Deut-
sche Haus z kawiarnią, bufetem i po-
kojami klubowymi oraz siedziba po-
mocniczej organizacji policyjnej Selb-
schutz. Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej Resursa zmieniała kilkuna-
stu lokatorów − w latach pięćdziesią-
tych XX w. otwarto w niej Dom Pio-
niera, następnie świetlicę dla dzieci 
pracowników Zakładów Lniarskich, 
a od 1960 r. Przyzakładową Szkołę 
Włókienniczą kształcącą młode ka-
dry dla przemysłu, następnie Przy-
zakładowy Dom Kultury Zakładów 
Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie. 
W  latach siedemdziesiątych dokona-
no prac rekonstrukcyjnych i konser-
watorskich w celu uratowania tego, co 
jeszcze zostało z dawnego blasku za-
bytkowej sali teatralnej (balowej). Re-
sursa jest wyjątkowym świadkiem kul-
turowej roli, jaką odegrała w dziejach 
Żyrardowa.

Innym wyjątkowo oryginalnym 
zabytkiem żyrardowskiej osady fa-
brycznej jest budynek dawnej Kręgiel-
ni. Pierwotnie Kręgielnia znajdowa-
ła się w drewnianym budynku, zbu-
dowanym na tyłach Resursy, stano-
wiąc rekreacyjne uzupełnienie ofer-
ty Resursy. Ten sposób spędzania wol-
nego czasu zyskał wielu zwolenników 
i tak około 1885 r. powstał eksklu-
zywny Klub Kręglarski „Kamm”, za-
łożony przez właścicieli fabryki włó-
kienniczej. Klub liczył 15 członków, 
a prezesem był Ryszard Reichelt, dy-
rektor pończoszarni w Żyrardowie. 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

stronie tego najstaranniej urządzone-
go wnętrza znajdowała się scena, po 
prawej natomiast wysoko umieszczo-
ny balkon dla orkiestry, zamknięty 
kunsztowną balustradą. 

W latach 1899-1905 nastąpi-
ła rozbudowa Resursy, dobudowano 
dwa skrzydła boczne po stronie pół-
nocnej budynku. Prawdopodobnie 
w  tym czasie wykonano wystrój sali 
balowej. To reprezentacyjne pomiesz-
czenie zachowało swój urok i dzie-
więtnastowieczną okazałość do dziś. 
Strop sali ozdobiony jest trzema ka-
setonami, których pola wypełnione 
są malarskimi kompozycjami geome-
trycznych ornamentów z wicią roślin-
ną. Fasetę nad sceną dekoruje kompo-
zycja figuralna na tle nieba. Tematem 
kompozycji są trzy postacie alegorycz-
ne – w centrum uskrzydlony Apol-
lo trzymający w prawej ręce cytrę, 
a w lewej wieniec laurowy, obok Apol-
la muza Erato grająca na harfie, a po 
prawej Melpomena z maską teatralną 
i wieńcem laurowym u jej nóg. Sygna-
tura i data znajdujące się w dolnym 
rogu kompozycji wskazują na to, że 
dzieło zostało stworzone przez I. Ba-
gińskiego w 1921 r. Sala balowa dziś 
jaśnieje nowym blaskiem, zachowując 
pierwotne piękno.

Resursa w czasach swojej świet-
ności tętniła życiem, w sali teatralnej 
odbywały się liczne bale i zabawy dla 
urzędników, ich rodzin i zaproszo-
nych gości. Niekiedy szkoły prywatne 
organizowały w niej swoje kiermasze 

3 | Widok obecny Resursy
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Murowana Kręgielnia powstała 
w 1905 r. Niestety, do dnia dzisiejsze-
go nie zachował się jej wystrój. 

Budynek Resursy, wpisany do 
rejestru zabytków decyzją z dnia 
17.05.1975 r., przejęty został w 2001 r. 
przez Gminę Miasta Żyrardów od 
masy upadłościowej Zakładów Prze-
mysłu Lniarskiego. Obiekt wykazywał 
wówczas słaby stan techniczny i funk-
cjonalny oraz zaniedbania spowodo-
wane brakiem należytej opieki. Dziś 
Resursa stanowi dziedzictwo kultu-
rowe o wyjątkowej wartości, przepro-
wadzona rewaloryzacja przywróciła 
jej blask i ducha historii. Decyzją Za-
rządu Województwa Mazowieckie-

go z 20 kwietnia 2009 r. złożony przez 
Gminę Żyrardów projekt pod nazwą 
„Rewaloryzacja zabytkowych obiek-
tów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie 
oraz ich adaptacja na cele kulturalno- 
-artystyczne” znalazł się na liście wnio-
sków przewidzianych do dofinansowa-
nia w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego. 24 lutego 2010 r. mar-
szałek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik, wicemarszałek Stefan 

Kotlewski i prezydent miasta Żyrar-
dowa Andrzej Wilk podpisali umo-
wę dotyczącą dofinansowania projek-
tu. Przedmiotem projektu był remont, 
modernizacja i adaptacja dwóch zabyt-
kowych budynków Resursy i Kręgielni 
wraz z najbliższym otoczeniem. 

W zrewaloryzowanym budynku 
Resursy znajdują się: reprezentacyjna 
sala widowiskowo-teatralna, sale prób 
teatralno-tanecznych, kameralne sale 
klubowe, pomieszczenia Centrum In-
formacji Kulturalnej. Z kolei w bu-
dynku Kręgielni zlokalizowana zosta-
ła wystawa stała dotycząca historii Ży-
rardowa, której przygotowaniem za-
jęło się Muzeum Mazowsza Zachod-

niego w Żyrardowie – partner projek-
tu. W zmodernizowanych obiektach 
wprowadzono profesjonalne systemy 
wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz 
system sygnalizacji alarmowej. Dodat-
kowo projekt objął zagospodarowanie 
obszaru, na którym znajduje się Resur-
sa i Kręgielnia. Uporządkowano teren, 
utworzono miejsca postojowe, utwar-
dzono nawierzchnię, urządzono tereny 
zielone z elementami małej architektu-
ry oraz częściowo całość ogrodzono. 

Wnętrze Resursy − to przestrzeń 
elegancji i wyrafinowania, w części 
kawiarnianej i konferencyjnej domi-
nują ciepłe, jasne barwy ścian zdobio-
nych gipsowymi sztukateriami z in-
teresującym akcentem kolorystycz-
nym wzorzystych tapet, doskonale 
komponują się z jasnymi drewniany-
mi podłogami. Ważną funkcję pełni 
stylizowane oświetlenie, które stano-
wi dopełnienie całości. Dzięki temu 
Resursa nabrała cech typowego wnę-
trza dziewiętnastowiecznego. Aby 
podkreślić styl epoki, dokonano re-
nowacji sali balowej. Każdy jej frag-
ment, zdobiony różnorodnymi de-
koracjami i ornamentami, to praw-

dziwe dzieło sztuki. Na piętrze i pod-
daszu znajdują się pokoje noclegowe, 
przystosowane do współczesnych wy-
magań. Dzięki połączeniu nowocze-
snej funkcjonalności  z dziewiętna-
stowiecznym historyzmem ta część 
budynku doskonale komponuje się 
z pozostałą jej częścią. 

Rewaloryzacja Resursy i Kręgiel-
ni przyczyniła się do przywrócenia 
funkcji pierwotnych, czyli kultural-
no-artystycznych oraz do powstania 
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niepowtarzalnego na skalę regionu 
ośrodka kultury, który wpływa na 
zwiększenie udziału mieszkańców 
w życiu kulturalnym, zwiększenie 
i  poprawę jakości oferty kulturalnej 

oraz podniesienie atrakcyjności tu-
rystycznej i inwestycyjnej regionu. 
To właśnie tutaj we wrześniu 2011 r. 
podpisane zostało porozumienie po-
między Andrzejem Wilkiem − pre-
zydentem Żyrardowa a Andrzejem 
Wajdą w sprawie utworzenia w Ży-
rardowie filii Szkoły Wajdy i Waj-
da Studio. Część zajęć prowadzo-
nych przez Szkołę Wajdy odbywa się 
w Żyrardowie. Właśnie stąd młodzi 

reżyserzy czerpią inspirację dla swo-
ich filmów. Z kolei scena Teatral-
na „Resursa” została objęta patrona-
tem przez Teatr Polski w Warszawie. 
W marcu 2012 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie Centrum Informacji Tury-
stycznej, co znacznie wzmocniło ob-
sługę turystyczną zachodniej części 
Mazowsza. 

Marlena Markiewicz

Rynek wydawniczy wzbogaciła opublikowana niedawno książka Farmaceu-
tycznym szlakiem. Przewodnik po Polsce (Farmedia sp. z o.o., Warsza-

wa). Ta pionierska pozycja autorstwa Marii i Ilony Pietrusiewicz jest orygi-
nalnym kompendium wiedzy o miejscach bezpośrednio lub pośrednio związa-
nych z farmacją, aptekarstwem i zielarstwem.

Przewodnik składa się z 16 rozdziałów odpowiadających poszczególnym 
województwom i dodatku poświęconego muzeom farmacji w Grodnie, Kow-
nie i Lwowie. Miejscowości w obrębie każdego województwa przedstawione 
zostały w porządku alfabetycznym. 

450-stronicową publikację ilustruje prawie tysiąc zdjęć archiwalnych 
(w tym reprodukcje pocztówek i dawne reklamy) i współczesnych. Nietypo-
wo, bo na początku zamieszczony indeks geograficzny pozwala szybko odszu-
kać interesującą nas miejscowość. 

Przewodnik zawiera mnóstwo wiadomości nie tylko z zakre-
su aptekarstwa i zielarstwa, ale też praktyczne informacje tury-
styczne. Opisane w nim zostały bardziej i mniej znane skanse-
ny, uzdrowiska, zabytki i związani z ich historią sławni ludzie 
(nie tylko farmaceuci czy zielarze), a legendy, przysłowia i cyta-
ty z literatury ubarwiają treść. 

Aby choć trochę przybliżyć bogactwo przedstawionych w pu-
blikacji ciekawostek, warto przytoczyć kilka z nich. Chyba mało 
kto wie, że dawniej aptekarze sprzedawali nie tylko leki, ale 
i pierniki (uważane za środek na wrzody żołądka), a w 1876 r. 
w uzdrowisku w Dusznikach-Zdroju wprowadzono zakaz nosze-
nia wzniecających kurz sukien z trenami i trzaskania z bicza 
(miało to podkreślić ekskluzywność miejsca i zapewnić komfort 

kuracjuszom). Wśród aptecznych eksponatów w licznych w Polsce muzeach 
farmacji i działach poświęconych lecznictwu ludowemu w muzeach etnogra-
ficznych spotkać można nie tylko butelki na mikstury i przepastne szafy na pu-
dełka z tabletkami, ale również spreparowanego krokodyla, podkowę… wołu, 
egipską mumię, dmuchawkę do otwierania papierowych torebek, szesnasto-
wieczne recepty czy strzałki piorunowe powstałe ze stopionego w wyniku 
uderzenia pioruna piasku (sproszkowane służyły jako środek przeciwbólowy). 

Z dawnymi aptekarzami związane są używane często porzekadła i okre-
ślenia. Pozytywnie nacechowane stwierdzenie „powiedzieć coś klawego” po-
chodzi od nazwiska Henryka Klawego, zasłużonego założyciela aptek przy 
pl. Trzech Krzyży oraz u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej w Warszawie 
w XIX w., a pejoratywne „pijany w sztok” – od znanego z nałogu niejakiego 

Sztoka, prowadzącego w XVIII w. aptekę w kamienicy przy 
rynku w Lublinie. Nic dziwnego, że w uświetniającym zbio-
ry Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wro-
cławiu podręczniku aptekarstwa, napisanym przez Johanne-
sa Placotomusa, wydanym w 1560 r., wśród wskazówek me-
dyka dla przyszłych właścicieli aptek  znaleźć można i takie: 
„Niech żyje jak filozof to jest trzeźwo i z umiarem”. 

Aby poznać więcej informacji i anegdot, trzeba przeczy-
tać przewodnik. 

Publikację nabyć można (cena: od 53 do 59 zł) w księ-
garniach medycznych, izbach aptekarskich, sklepach tury-
stycznych, a także u wydawcy (Farmedia, 00-791 Warsza-
wa, ul. Chocimska 22, tel./faks 22 848-57-54, e-mail: mgr-
farm@mgrfarm.pl).

FARMACEUTYCZNYM SZLAKIEM
Spotkanie z książką

4 | 5 | Hol (4) i sala widowiskowo-teatralna (5) 
Resursy

(zdjęcia: 3-5 – Kamil Banaszak)

..............................................................................
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Zapomniany zabytek techniki 
w Jankowej Żagańskiej

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

W niewielkiej miejsco-
wości Jankowa Ża-
gańska w gminie Iło-
wa na terenie woj. lu-

buskiego zachował się zabytek tech-
niki o wyjątkowych walorach archi-
tektonicznych. Jest to wieża ciśnień, 
zaprojektowana przez uznanego ber-
lińskiego architekta Otto Bartnin-
ga (1883-1959). Wzniesiona zosta-
ła w 1922 r. na terenie dawnej cegiel-
ni, która przed drugą wojną światową 

należała do gruntów wsi Szczepanów 
(Zeipau). Pod względem formalnym 
budowla osadzona jest w nurcie ar-
chitektury ekspresjonistycznej, co 
w przypadku tego typu obiektów sta-
nowi prawdziwą rzadkość na terenie 
Polski.

Wieża wzniesiona została z ce-
gły na rozbudowanym wielobocz-
nym planie, dzięki któremu jej sylweta 
uzyskała niezwykle dynamiczną for-
mę. Pięciokondygnacyjna bryła zwę-
ża się łagodnie ku górze. Nakrywa-
jący ją dwuspadowy dach ukształto-
wany jest w taki sposób, iż akcentuje 
partie szczytowe wysunięte przed lico 
murów. Załamujące się pod kątem 
prostym płaszczyzny ścian oraz dy-
namicznie wypiętrzone i nadwieszo-
ne szczyty nadają budowli malowni-
czości i ekspresji. Wrażenie to potęgu-
je uczytelnienie materii, z której wieża 
została wykonana – jej elewacje i wnę-
trze licowane są cegłą w ciemnoczer-
wonym kolorze.

Na poszczególnych kondygna-
cjach budowli umieszczone są wy-
dłużone, wąskie otwory okienne z re-
liktami dawnej stolarki krosnowej. 
W przyziemiu znajduje się wejście, 
w którym zachowały się drewniane 
drzwi jednoskrzydłowe. Poszczegól-
ne kondygnacje wydzielają stropy od-
cinkowe na belkach stalowych typu 
Kleina. Są one skomunikowane jed-
nobiegowymi drewnianymi schoda-
mi. Choć obiekt od dawna pozostaje 

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

1 | Wieża ciśnień na archiwalnej fotografii 
sprzed drugiej wojny światowej

2 | 3 | Widok obecny wieży (2) i fragment jej 
wnętrza (3)

(zdjęcia: Barbara Bielinis-Kopeć)1

2

3
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nieużytkowany, to przed kilku laty 
właściciel – firma Wieneberger − wy-
konał remont dachu, co zahamowało 
proces niszczenia zabytku.

Ta skromna w formie i położo-
na na uboczu głównych dróg budow-
la przyciąga uwagę specjalistów rów-
nież z uwagi na rangę architekta, któ-
ry ją stworzył. Otto Bartning współ-
pracował m.in. z Walterem Gropiu-
sem i był jednym z twórców Bauhau-
su w Weimarze. W latach 1929-1931 
należał do grupy „Der Ring”, zrzesza-
jącej architektów tworzących w nur-
cie ekspresjonizmu w Niemczech. 
Jego najwybitniejsze dzieła z tego 
okresu − to dom Wylerberg koło Cle-
ve (1921-1924) oraz wieża ciśnień 
w  Jankowej Żagańskiej (dawniej Zei-
pau) z 1922 r. W okresie późniejszym 
Bartning skupił się głównie na archi-
tekturze sakralnej, projektując ponad 

100 kościołów. Świątynie ewangelic-
kie, wznoszone według jego projek-
tów, powstawały m.in. na terenie Nie-
miec, Austrii, Czech. Również w Pol-
sce zaprojektował kościół w Czecho-
wicach-Dziedzicach z przełomu 1911 
i 1912 r. ( już nie istnieje).

Architekt projektował również ze-
społy szpitalne, obiekty przemysłowe 
i liczne osiedla mieszkaniowe, w któ-
rych kładziono nacisk na przestrzeń, 
światło i powietrze, co dało podwa-
liny pod nowoczesną urbanistykę. 
Wypracowane m.in. przez Bartninga 
standardy obowiązywały przez dzie-
sięciolecia i pozostają aktualne do 
dnia dzisiejszego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że wieża ciśnień w Jankowej Żagań-
skiej jest obecnie jedynym przykła-
dem twórczości tego uznanego archi-
tekta w Polsce. Obserwując budowlę 

z  oddali, dostrzegamy, jak jej prosta 
i mocna w swoim wyrazie formalnym 
bryła w sposób harmonijny wkompo-
nowana została w otoczenie i na tle 
nizinnego krajobrazu wyłania się jak-
by była jego naturalnym i integral-
nym elementem. Na uznanie zasłu-
guje sposób, w jaki Bartning potrafił 
po mistrzowsku zjednoczyć budow-
lę z  krajobrazem. Walory te wydobył 
artysta Czesław Pietraszko, którego 
wystawa fotografii pt. „Wieża i okoli-
ce” otwarta została 9 czerwca 2012 r. 
w  Żarskim Domu Kultury. Wobec 
faktu, że budowla ta pozostawała do-
tychczas zapomniana, znana jedynie 
wąskiemu gronu specjalistów, wysta-
wa ta stanowi świetną okazję do przy-
pomnienia postaci architekta i jednej 
z ciekawszych jego realizacji.

Barbara Bielinis-Kopeć

Działanie na rzecz rozwijania świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa 
przemysłowego i technicznego, aktywna ochrona dziedzictwa technicznego 

i przemysłowego w Polsce oraz włączenie go do współczesnej kultury, jak również 
ochrona spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie − to 
główne cele Fundacji Otwartego Muzeum Techniki (FOMT) z Wrocławia. 

Od 1997 r. Fundacja prowadzi Studium Archeologii Przemysłowej. To 
obecnie jedyne na terenie Polski studia podyplomowe ukierunkowane na do-
skonalenie kwalifikacji zawodowych historyków techniki, archeologów prze-
mysłowych, konserwatorów zabytków przemysłu i techniki, muzealników in-
dustrializacji, a także wszystkich zainteresowanych procesami przemian tech-
niki i cywilizacji przemysłowej oraz aktywną ochroną dziedzictwa przemy-
słowego. Organizatorzy proponują unikatowy w skali oferty krajowych stu-
diów podyplomowych program i niestereotypowy sposób prowadzenia zajęć. 
Spotkania nie odbywają się w wykładowych salach uczelni, a każdorazowo 
w kontakcie z zabytkową substancją, w rzeczywistych postindustrialnych ob-
szarach cywilizacyjnych, nasyconych dziełami kultury technicznej i jednocze-
śnie gamą problemów prowadzących w sferę gospodarki, ekonomii i kultury 
– często zdegradowanych, ale o niezrównanym, choć – jak dotych-
czas – niezmierzonym, potencjale wzrostu społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego. 

W roku 2012 ukazały się dwa pierwsze tomy serii 
wydawniczej Archeologia Przemysłowa w Polsce i Szko-
ła archeologii przemysłowej, podsumowujące zrealizowa-
ne dotąd edycje Studium, wydane przez FOMT. Publika-
cje zawierają teksty z wielu różnorodnych obszarów tema-
tycznych, przy wspólnym mianowniku: historia dziedzictwa 
przemysłu i techniki, oparte na pracach dyplomowych słu-
chaczy. Znajdziemy tu artykuł Jolanty Szczepańskiej – o uni-
katowym dziele kultury technicznej, jakim jest stocznia Zacisze 
we Wrocławiu, postulujący utrzymanie istotnych składników za-
bytkowego zespołu i ich adaptację do nowych funkcji, pionier-
ski tekst Rafała Niedźwieckiego – omawiający problematykę gór-
nictwa węgla brunatnego Wzgórz Delkowskich czy nasyconą szcze-

gółami wypowiedź Agnieszki Włostowskiej, która na przykładzie wrocławskiej 
ul. Traugutta zaprezentowała ciągłość historii przedsiębiorczości mieszkańców 
miasta na polu handlu, usług i rzemiosła – z perspektywy właścicieli sklepików 
i punktów usługowo-rzemieślniczych, jakie funkcjonowały i do dziś funkcjonują 
w obszarze tzw. trójkąta bermudzkiego Wrocławia. Warto zwrócić uwagę na ar-
tykuł Marty Słonimskiej, prezentujący fenomen głębinowych kopalń węgla bru-
natnego w okolicy Żar (woj. lubuskie), funkcjonujących tam w latach 1854-1966 
w liczbie około sześćdziesięciu! Czytelników zainteresowanych tym niezwykłym 
zabytkiem przemysłu odsyłamy do „Spotkań z Zabytkami”, nr 5-6, 2012.  

W publikacjach znalazły się również omówienia poszczególnych sesji tere-
nowych realizowanych w ramach Studium – na obszarze woj. dolnośląskiego 
(m.in. obiekty poprzemysłowe Dzierżoniowa, Nowej Rudy, Świdnicy, budowle 
hydrotechniczne Wrocławskiego Węzła Wodnego, rejsy po Odrze), na Górnym 
Śląsku, Żuławach Wiślanych (w tym na pochylniach Kanału Elbląskiego) czy za 
granicą: w Czechach (Ostrava, Kopřivnica, Praga), Niemczech i Austrii. Podczas 
jednej z ostatnich sesji – prowadzonej właśnie na terenie Niemiec – odwiedzo-

no m.in. browar Schultheisse’a w Berlinie (1853), w którym obecnie 
funkcjonuje imponujące centrum kultury, park kulturowo-mu-
zealny Rüdersdorf, utworzony na bazie dawnych wapienników 

i cementowni, oraz zrewaloryzowany kanał Finow 
w Eberswalde. 

Kto nie miał dotychczas okazji wzięcia udziału 
w spotkaniach i warsztatach Studium, organizowa-
nych każdorazowo w innym miejscu na terenie Pol-
ski i za granicą, temu polecamy sięgnięcie po książ-
ki – opisane na ich łamach sesje z pewnością po-
ruszą wyobraźnię wszystkich miłośników zabytków 
przemysłu i techniki. Publikacje są dostępne za po-
średnictwem strony internetowej: http://www.nad-
bor.pwr.wroc.pl, a organizatorzy Studium Archeolo-
gii Przemysłowej już dziś zapraszają do udziału w ko-
lejnej edycji zajęć (sezon 2012/2013).

(kkm)

NOWA SERIA WYDAWNICZA STUDIUM ARCHEOLOGII PRZEMYSŁOWEJ

Spotkanie z książką
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Garderoba  
Ludwika Solskiego 

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

Często zdarza się, iż w bar-
dzo znanym obiekcie za-
bytkowym są miejsca lub 
miejsce, o których wie nie-

zbyt wiele osób. Do takich właśnie 
miejsc należy garderoba Ludwika Sol-
skiego w Teatrze im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie.

Wydawać by się mogło, iż garde-
roba aktorska, nawet kogoś tak wybit-
nego, jak Ludwik Solski, nie jest po-
mieszczeniem ciekawym czy niezwy-
kłym. Ot, zwyczajny pokój z lustrem 
do charakteryzacji, jakimś wieszakiem 
czy szafą na ubranie, stolikiem, krze-
słem, i to wszystko. Trudno więc do-
szukiwać się niezwykłości i zabytko-
wego wyposażenia w pomieszczeniu 
ściśle użytkowym. W tym wypadku 
jest jednak inaczej. 

Dawna garderoba Solskiego nie 
jest miejscem typowym i zwyczajnym. 
Oczywiście, służyła aktorowi do pra-
cy, ale była też miejscem towarzyskich 
spotkań. W owych czasach wizyty za 
kulisami czy w garderobach sławnych 
artystów, składane po zakończeniu 
spektaklu, lub krótkie spotkania w an-
trakcie były rzeczą zwyczajną. Stano-
wiły wręcz stały element artystyczne-
go życia. Tak działo się na całym świe-
cie, i Solski oraz krakowski teatr nie 
stanowili tu wyjątku.

Przypomnijmy, że właściciel garde-
roby był nie tylko wybitnym aktorem, 
ale też przez pewien czas dyrektorem 
teatru, w którym występował, więc za 
kulisami odwiedzało go liczne i różno-
rodne grono. Gościem w dyrektorskiej 
garderobie bywała pisarka Gabriela Za-
polska, której sztuki (zwłaszcza Moral-
ność pani Dulskiej) miały opinie sce-
nicznych skandali, a ich autorkę odsą-
dzano od czci i wiary. Bywały tu także 

słynne aktorki: Helena Modrzejewska 
i Antonina Hoffmanowa oraz aktor 
Stanisław Koźmian. Do grona gości 
należał również komediopisarz Michał 
Bałucki. Jego sztuki od czasu do czasu 
pojawiają się w repertuarze współcze-
snych nam teatrów, lecz bardziej po-
pularną niż Klub kawalerów czy Grube 
ryby okazała się napisana przez Bałuc-
kiego w więzieniu św. Michała piosen-
ka Góralu, czy ci nie żal…

Gośćmi Solskiego byli też kryty-
cy i recenzenci teatralni: Stanisław Es-
treicher, Konstanty Górski i Włodzi-
mierz Rabski, poeta Kazimierz Prze-
rwa Tetmajer oraz malarze: Wojciech 
Kossak, Józef Mehoffer, Włodzimierz 
Tetmajer, Kacper Żelechowski. 

Garderoba Solskiego − to dość 
obszerne pomieszczenie, oświetlone 
elektrycznymi kinkietami w kształ-
cie amorków, trzymających w rę-
kach bukiety kwiatów. Kwiatowe 
kielichy są kloszami lamp. Obec-
ność w tym pomieszczeniu i w ca-
łym teatrze elektrycznego oświetle-
nia nie jest zdobyczą późniejszych 
czasów. W teatrze była elektrycz-
ność od początku jego istnienia. 

Zapewniała mu ją własna elek-
trownia. Wraz z  centralnym ogrze-
waniem było to novum nie tylko 
na skalę krakowską. Centralnego 
ogrzewania pod koniec XIX, a i na 
początku XX w. nie miały ani opera 
paryska, ani wiedeński Ringtheater.

W wyposażeniu garderoby znaj-
duje się tylko fotel i nieduży stół. Nie 
wiem, czy stanowiły one część pier-
wotnego umeblowania, czy też wsta-
wiono je w czasie późniejszym. Rze-
czą najważniejszą są tu zachowane na 
ścianach malowidła i autografy gości.

Funkcję dyrektora teatru sprawo-
wał Solski w latach 1905-1913. Na-
leży więc przypuszczać, że malowi-
dła i wpisy na ścianach garderoby po-
wstały w tym okresie. Opracowania 
do dziejów Krakowa nie podają do-
kładnych dat, wspominają tylko o ist-
nieniu malowideł. Niestety, autorzy 
nie datowali swoich dzieł. Powstawa-
ły one ad hoc, pod wpływem chwili, 
a nie jako prace komercyjne. 

Dobór gości dyrektora gwaranto-
wał gorące dysputy (i zapewne spo-
ry) na rozmaite tematy artystycz-
ne. Należy przypuszczać, że na żywo 

1
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recenzowano przedstawienie, grę ak-
torów, dekoracje, kostiumy, itp. Gar-
deroba stawała się więc klubem dys-
kusyjnym, a jej ściany kroniką aktu-
alnych wydarzeń i czymś w rodzaju 
„księgi gości”. Bezpośrednio na ścia-
nach uczestnicy tych spotkań podpi-
sywali się, pisali wierszyki lub nuty, 
malowali obrazki i karykatury. Sam 
gospodarz i zarazem właściciel gar-
deroby zapisał na ścianie: „Kiedy mi 
przyszło rolę tworzyć / by w świetle 
świateł mogła ożyć / tum ją kuł sze-
reg godzin długich / nimem ją oddał 
pod sąd drugich”. Pod wierszem złożył 
swój podpis.

Malowidła i napisy na ścianach 
garderoby bez przeszkód doczekały 

wybuchu drugiej wojny światowej. 
Po zajęciu przez Niemców Krakowa 
okupanci nakazali usunięcie ich ze 
ścian. Tak się jednak nie stało. W ta-
jemnicy malowidła pokryto wernik-
sem, a następnie ściany dokładnie po-
bielono. O tym, co kryje się pod po-
białą, wiedzieli tylko nieliczni. Dzię-
ki temu malowidła bezpiecznie prze-
trwały okupację i wojnę. Po jej zakoń-
czeniu konserwatorzy z Akademii 
Sztuk Pięknych zdjęli pobiałę. Nie-
zwykła kronika towarzyska znów uj-
rzała światło dzienne.

Niestety, nie wszystkie malowidła 
dotrwały w dobrym stanie do chwi-
li obecnej. Część z nich została uszko-
dzona, część zniszczona. Podczas jed-
nego z remontów teatralnego gmachu 
ściany garderoby zalane zostały wodą. 
Stało się tak wskutek awarii central-
nego ogrzewania. Pomimo natych-
miastowej interwencji podjętej przez 
konserwatorów, części malowideł nie 
udało się uratować. Na skutek działa-
nia gorącej wody przepadły bezpow-
rotnie. Pozostałe, wśród których jest 

m.in. wiersz Solskiego oraz wpis i ma-
lowidło Włodzimierza Tetmajera, zo-
stały pieczołowicie zabezpieczone 
i nadal są doskonale czytelne.

Zwiedzając garderobę, oglądając 
malowidła i czytając wpisy na ścianach, 
na krótki czas przenosimy się w  prze-
szłość. Ożywają karty wspomnień 
Boya i innych jemu współczesnych, na 
Plantach pojawiają się postacie w czar-
nych pelerynach i fantazyjnych kape-
luszach, by po wyjściu z lokalu Micha-
lika lub Turlińskiego, wędrując przez 
uśpione miasto, dyskutować o obej-
rzanym dopiero co spektaklu. W pro-
gu garderoby pojawia się jej właściciel, 
aby sprawdzić czy wszystko jest przy-
gotowane na przyjęcie mających na-
dejść gości…

Andrzej Nazar

Garderoba znajduje się w części teatru niedo-
stępnej dla widzów, stanowiącej zaplecze tech-
niczne sceny. Pomieszczenie nie jest użytko-
wane, pełni funkcję muzealną. Aby zwiedzić 
garderobę i inne części budynku teatralnego, 
należy uzyskać zgodę dyrekcji placówki.

1 | Autograf i wiersz Ludwika Solskiego 
na ścianie garderoby

2 | Wpis oraz malowidło Włodzimierza 
Tetmajera

3 | Inne malowidła na ścianie garderoby

(zdjęcia: Andrzej Nazar)

..............................................................................
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIEWOKÓŁ TRADYCJI

Barwna kariera 
ludowego pasiaka

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

Prawdziwą frajdę dla miłośni-
ków i badaczy polskiego folk-
loru, a także dla współcze-
snych projektantów przygo-

towało Centralne Muzeum Włókien-
nictwa w Łodzi, otwierając 3 kwiet-
nia 2012 r. wystawę „Pasiak – polski 
styl wzornictwa ludowego”. Na jej po-
trzeby z magazynu Działu Tkaniny 
Ludowej wydobyto kilkadziesiąt tka-
nin samodziałowych o wzorze powta-
rzających się, barwnych pasów: kili-
my, kapy, chodniki, wełniaki, spód-
nice i zapaski, kaftany, spodnie i pasy, 
przez wieki utożsamiane z kultu-
rą materialną polskiej wsi. Dopełnie-
niem ekspozycji są stroje męskie wy-
pożyczone z Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w Łodzi. Czy 
to też są zabytki?

Co ciekawe, pierwsze pasia-
ki kupowano jeszcze przed oficjal-
nym otwarciem placówki, w 1959  r. 
– przez łódzkie Muzeum Sztuki, 
z  którego wykształciło się Muzeum 

Historii Włókiennictwa (obecne 
Centralne Muzeum Włókiennictwa), 
z myślą o Dziale Tkactwa Ludowego. 
Pasiaste tkaniny wełniane, lniane lub 
wełniano-lniane, dekoracyjno-użyt-
kowe i odzieżowe, tkane już od XI w.  
po domach na ręcznych krosnach, 
były wówczas stałymi elementami 
wyposażenia wiejskich chałup Pol-
ski centralnej i wschodniej, równo-
cześnie funkcjonowały jako elemen-
ty odświętnego stroju, głównie wesel-
nego. Przykrywano nimi łóżka, ławy, 
podłogi, wieszano je na ścianach, naj-
częściej w pomieszczeniach gościn-
nych, czyli tych rzadziej używanych. 
Tym zapewne tłumaczyć należy do-
bry stan zachowania eksponatów, tak-
że strojów, w większości pochodzą-
cych z przełomu XIX i XX w. oraz 
z okresu międzywojennego. Po dru-
giej wojnie światowej moda na pasiaki 
została przejęta przez miasto i  barw-
ne tkaniny stały się powszechnie do-
stępne w każdym sklepie Cepelii; 

na  potrzeby spółdzielni wykonywali 
je twórcy ludowi, dodatkowo zachę-
cani mnogością konkursów sztuki lu-
dowej. Tym samym pasiaki przestały 
być wyznacznikami odrębności regio-
nalnych, pierwotnie bowiem ich kolo-
rystyka, raporty i dodatkowe motywy 
zdobnicze akcentować miały przyna-
leżność do konkretnego terytorium: 
ziemi łowickiej, opoczyńskiej, raw-
skiej, sieradzkiej, piotrkowskiej, Pod-
lasia czy Lubelszczyzny. Przykładem 
takiej regionalnej odrębności były 
bącki, kuloski czy koziołki, czyli geo-
metryczne wzory kostkowe, uzyski-
wane techniką przetykania lub tkania 
„przez deskę”, stosowane zwłaszcza na 
wsiach rawsko-opoczyńskich. Sam or-
nament pasiaka budowano natomiast 
wielobarwnymi wątkami, nadrzędny-
mi w stosunku do osnowy. Wynika-
ło to z zastosowania odmiany splotu 

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

1 | Widok ekspozycji 

2 | Strój kobiecy, wieś Domaniewice (Łowickie), 
lata dwudzieste-trzydzieste XX  w.

3 | Haft łowicki − motyw róży, wieś 
Domaniewice (Łowickie), lata trzydzieste XX w.

4 | Nakrycie na łóżko – „dywan”, tkaczka 
Marianna Gwizdoń, wieś Rzeczyca (Rawskie), 
lata pięćdziesiąte XX w.

5 | Nakrycie na łóżko – „dywan”, tkaczka 
Cecylia Zięba, wieś Dęba (Opoczyńskie), lata 
pięćdziesiąte XX w.

(wszystkie eksponaty zamieszczone na zdjęciach 
są własnością Centralnego Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi, fot. Lech Andrzejewski)
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płóciennego, zwanego rypsem wątko-
wym, w którym gęste nabicie wątku 
całkowicie zakrywa osnowę.

Wystawa w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa pokazuje też prze-
miany, jakie następowały w obrębie 
danego regionu lub wzajemne wpły-
wy. Dobrze obrazują je łowickie pasia-
ki, silnie oddziałujące na Podlasie sze-
rokimi raportami i bogactwem barw. 
Dla uzyskiwania efektownych ukła-
dów tęczowych stosuje się tam po kil-
ka odcieni w obrębie jednego kolo-
ru. Warto przypomnieć, że do połowy 
XIX w. kolorystyka pasiaków ogra-

niczała się najczęściej do czerni, bie-
li i czerwieni, dopiero wynalezienie 
i upowszechnienie barwników syn-
tetycznych pozwoliło rozszerzyć tę 
gamę różami, bordo, błękitami, ziele-
niami, żółcieniami, oranżami, brąza-
mi. Dobrze widać to w najstarszym 
z prezentowanych na wystawie kili-
mów, wykonanym na przełomie XIX 
i XX w. w Łowickiem. Do muzeum 
trafił fragment większej pierwotnie 

tkaniny o ciekawej kompozycji pasów 
bordo, różu, błękitu i butelkowej zie-
leni. 

W okresie międzywojennym ło-
wickie pasiaki zyskały bardziej wy-
studzoną kolorystykę, efektowną es-
tetycznie i doskonale rozpoznawalną 
w kraju i za granicą. Ich rozwój wy-
nikał z zamożności tamtejszych wsi 
oraz świadomości kultury Księżaków 
Łowickich. Obecnie zaś są one stra-
tegicznym produktem regionalnym, 
oficjalnie i skutecznie promującym 
ziemię łowicką, także poprzez odby-
wające się od dziesięciu lat Ogólno-

polskie Spotkania Folklorystyczne 
„O łowicki pasiak”. Z podłowickiej 
wsi, Bogoria Górna, pochodzi ostat-
ni pasiak zakupiony do zbiorów Dzia-
łu Tkaniny Ludowej łódzkiego mu-
zeum – strój ślubny Franciszki Kur-
czak z 1928 r., prezentowany w orsza-
ku wychodzącym z kościoła. Pozyska-
na w idealnym stanie wełniana suknia 
wraz z kaftanem tworzy wysmakowa-
ną kolorystycznie całość w obrębie 

nasyconej żółci, różu, zieleni i błęki-
tu, przełamanych czernią i bielą. Na 
uwagę zasługuje też staranne wykoń-
czenie brzegów i podszewki mister-
nym haftem, świadczące o biegłości 
warsztatowej bezimiennych dziś lu-
dowych tkaczek (lub tkaczy?). Wię-
cej szczęścia miały autorki pasiaków 
powojennych, realizowanych w la-
tach sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych na potrzeby Cepelii, jak Salomea 
Barbachowska ze wsi Rostki na Pod-
lasiu czy Katarzyna Więcek z Mazow-
sza, których prace także można obej-
rzeć na wystawie. 

Dodatkowym atutem ekspozycji 
jest sposób jej aranżacji, polegający 
na zastosowaniu w elementach kon-
strukcyjnych, manekinach oraz re-
konstrukcji izby wiejskiej i kościoła 
tektury, doskonale podbijającej wielo-
barwność strojów i większych forma-
towo tkanin dekoracyjnych – to dzie-
ło Franciszka Kłaka z Katowic. 

O pasiakach wiele można było-
by jeszcze napisać, zachwycając się ich 
funkcjonalnością, barwnością, pro-
stymi acz wyrafinowanymi elementa-
mi zdobniczymi, techniką wykonania. 

Aż trudno uwierzyć, że zniknęły z pol-
skich wsi, za to coraz częściej są przed-
miotem zainteresowania kolekcjone-
rów prywatnych – co cieszy autorkę 
wystawy, Lidię Zganiacz, starszego ku-
stosza Działu Tkaniny Ludowej Cen-
tralnego Muzeum Włókiennictwa. Pa-
siaste tkaniny można oglądać na łódz-
kiej wystawie do 4 listopada 2012 r.

Monika Nowakowska  
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..............................................................................................................................................

W tym roku obchodzo-
na jest osiemdziesią-
ta rocznica ustanowie-
nia zbiorów artystycz-

nych w Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim. Aby uczcić tę ważną roczni-
cę, zorganizowana została wyjątko-
wa wystawa pt. „ODKRYWANIE. 
Sztuka polska i europejska w zbiorach 
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II”, która do koń-
ca października br. prezentowana jest 
w Muzeum Okręgowym w Suwał-
kach. Poprzez wybór najcenniejszych 
obiektów z kolekcji, kuratorzy ekspo-
zycji uhonorowali pamięć wszystkich 
donatorów KUL. To dzięki nim stu-
denci historii sztuki mają bezpośredni 
kontakt z dziełami sztuki i mogą zdo-
bywać pierwsze szlify w dziedzinie 
muzealnictwa. Wystawa nie doszłaby 
jednak do skutku, gdyby nie zaanga-
żowanie Muzeum Okręgowego w Su-
wałkach, które postanowiło zainaugu-
rować otwarcie głównego gmachu po 
generalnym remoncie pokazem cen-
nych artefaktów. 

„Zwiedzającym Lublin, tak bogaty 
w różne zabytki, warto zwrócić uwagę 
na mieszczące się od niedawna w gma-
chu uniwersytetu zbiory, które, być 
może, staną się zaczątkiem przyszłego 
muzeum”. Tymi słowami rozpoczął się 
list anonimowego czytelnika, opubli-
kowany w 1934 r. na łamach czasopi-
sma „Tęcza” (nr 8, s. 48). Dalszą jego 
część autor poświęcił zwięzłemu omó-
wieniu „zbioru pamiątek historycznych 
i stylowych okazów z różnych zakątków 

Muzealna kolekcja  
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego
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kraju”, ofiarowanego KUL dwa lata 
wcześniej przez księdza kanonika Jana 
Władzińskiego (1861-1935), znane-
go w środowisku lubelskim patriotę, 
społecznika, niestrudzonego orędow-
nika tworzenia muzeów i szerzyciela 
kultu przeszłości. 

Była to typowa dla przełomu XIX 
i XX w. kolekcja starożytności i pa-
miątek narodowych, w której obok 
obrazów, rzeźb, wyrobów z porcela-
ny i fajansu, sreber, brązów znalazły 
się m.in. „»Orzeł napoleoński«, malo-
widło na drzewie z łuku, na powstaniu 
w Lublinie [18]12 r., Orzeł ze sztan-
daru napoleońskiego” czy też liczne 
krzyżyki, medale i czapka z powsta-
nia 1863 r., a także osobliwe twory 
natury, w tym dwa okazy skamienia-
łego drzewa z Terespola, a nawet „kość 
z ryby »piły«”. Przedmioty, „umiesz-
czone narazie w jednej ze sal uniwer-
syteckiego gmachu, tracą – jak zauwa-
żył przedwojenny czytelnik – wiele na 
swej przejrzystości, pozwalając jednak 
stwierdzić swą wielką różnorodność pod 
względem czasu pochodzenia i warto-
ści”. Załączył nawet czarno-białą foto-
grafię, która dawać miała „fragmenta-
ryczne pojęcie o zgromadzonych w sali 
przedmiotach”. 

Zbiory systematycznie po-
większały się dzięki kolejnym do-
nacjom. Warta odnotowania jest 
zwłaszcza darowizna prof. Kazi-
mierza Michałowskiego (1901- 
-1981) z 1938 r., na którą złoży-
ło się 97 zabytków grecko-egip-
skich, pochodzących z prowa-
dzonych przez badacza wykopa-
lisk w egipskim Edfu. Z zacho-
wanego we fragmentach spisu 
wynika, iż w większości były to 
jednak drobne figurki i przed-
mioty codziennego użytku. 

Niestety, druga wojna światowa 
nie obeszła się łaskawie ze zgromadzo-
nymi w KUL obiektami. Już w grud-
niu 1939 r. padły one łupem gestapo 
i do dziś uznawane są za zaginione. 
Okoliczności plądrowania Uniwer-
sytetu najpełniej odsłania sporządzo-
ny w 1947 r. protokół z przesłuchania 
Ignacego Czumy, „świadka w sprawie 
zbrodni popełnionych przez hitlerow-
skich okupantów w Polsce”. W protoko-
le tym czytamy, że Niemcy prócz za-
rekwirowania zbiorów, „zniszczyli salę 
senacką i kancelarię z urządzeniami, 
portretami i sztychami”, a także „apar-
tament rektorski, unosząc co się dało. 
Znikły »Wilki« Wywiórkowskiego 

z salonu ks. rektora i szereg innych ob-
razów oprócz urządzenia wewnętrzne-
go itd.”

Zawarte w przedwojennych wy-
kazach obiektów nader lapidarne opi-
sy uniemożliwiają poszukiwanie za-
ginionych przedmiotów. Ich ewen-
tualne rozpoznanie możliwe jest je-
dynie na podstawie trzech zachowa-
nych fotografii, ale w ten sposób uda-
ło się do dziś zidentyfikować zaledwie 
dwa przedmioty: „Portret dziewczyn-
ki”, opisany w inwentarzu jako „Głów-
ka w  rzeźbionej, złoconej ramie” oraz 
„Głowę św. Anny” – „Głowa, rzeźba 
na podstawie dębowej”. Szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności do KUL po-
wrócił także fragment przedwojenne-
go zbioru numizmatycznego. Zdepo-
nowany przez okupanta na Wawelu 
dopiero na początku lat dziewięćdzie-
siątych XX w. powiązany został z hi-
storyczną kolekcją ks. Władzińskiego 
i zwrócony w 1994 r. Uniwersytetowi. 

Po zakończeniu działań wojen-
nych rozpoczęto formowanie zbio-
rów od nowa. W 1956 r. ówczesny 
rektor ks. prof. Józef Iwanicki (1902- 
-1995) rozesłał list do biskupów die-
cezjalnych z prośbą o przekazywanie 

z podległych im muzeów sztu-
ki religijnej zabytków do re-
stytuowanych zbiorów sztuki 
w KUL. Wyjątkowym zrozu-
mieniem dla słów rektora wy-
kazał się ks. Kazimierz Lagosz 
(1888-1961), ówczesny ordy-
nariusz wrocławski. Z jego po-
lecenia przekazanych zostało 
do KUL 26 obiektów plastyki 
śląskiej XV-XIX w., w tym kil-
ka znakomitych przykładów 
gotyckiej rzeźby. Na apele ko-
lejnego rektora, ks. Mariana Jó-
zefa Rechowicza (1910-1983), 
nie pozostały głuche nawet 
ówczesne władze państwo-
we. 15 marca 1956 r. Central-
ny Zarząd Muzeów i Ochro-
ny Zabytków w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki przekazał 
z Centralnej Składnicy Mu-
zealnej w podlubelskiej Ko-
złówce zespół rzeźb nowożyt-
nych, jak sądzić można po ce-
chach stylistycznych, w dużej 

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

1 | Archiwalne zdjęcie wnętrza 
Muzeum Uniwersyteckiego im. ks. Jana 
Władzińskiego, przed 1939 r.

2 | Współczesny widok sali muzealnej 
KUL

3 | Kamienna „Głowa św. Anny”, XVIII w. 
(?) − jedno z dwóch ocalałych dzieł 
z przedwojennych zbiorów KUL

4 | „Ecce Homo”, szkoła niderlandzka, 
pierwsza połowa XVI w. (?), olej na desce
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zakupione zostały z kolekcji uznanego 
architekta i konserwatora zabytków 
Tomasza Prylińskiego, autora projek-
tu m.in. kamienicy krakowskiej „Flo-
rianki” oraz przebudowy Sukiennic. 

Kolejnym, ważnym momentem 
w  80-letniej historii zbiorów KUL 
była donacja z 1991 r. Stanisławy Wit-
kowskiej (1900-1991), wdowy po zna-
nym lubelskim architekcie Tadeuszu 
Witkowskim. Na znakomity dar zło-
żyło się łącznie 308 obiektów, w tym 
m.in. siedemnaście akwarelowych prac 
Stanisława Noakowskiego, architek-
ta, pedagoga i genialnego rysownika, 
którego Witkowscy darzyli szczegól-
ną estymą, trzy wysokiej klasy anoni-
mowe portrety z XVII-XVIII w., „Wi-
dok na Dolinę Renu” znanego nie-
mieckiego artysty doby romantyzmu 

To właśnie tej placówce zamierzał 
ofiarować zakopiańską willę „Boży 
Dar” wraz z całym jej bogatym wypo-
sażeniem. Z  niewiadomych do koń-
ca przyczyn muzeum nie przysta-
ło na warunki Litawińskiego. Dzię-
ki takiemu obrotowi sprawy KUL 
wszedł w posiadanie prac tak znako-
mitych artystów, jak Piotr Michałow-
ski, Alfred Wierusz-Kowalski, Anto-
ni Adam Piotrowski, Zygmunt Ajdu-
kiewicz, Michał Gorstkin-Wywiórski, 
Włodzimierz Tetmajer, Mieczysław 
Jakimowicz, Rafał Malczewski, Wła-
dysław Skoczylas i wielu innych, oraz 
zbioru porcelany z polskich i euro-
pejskich wytwórni, w  tym kilku nie-
zwykle cennych wyrobów miśnień-
skich. Przy aranżowaniu nowej, sta-
łej ekspozycji starano się nawiązać 
do atmosfery panującej w zakopiań-
skiej willi darczyńców. Zawieszone je-
den obok drugiego obrazy i  dekora-
cyjne talerze szczelnie zapełniły po-
wierzchnię wszystkich ścian, a  ser-
wantki i szafy po brzegi wypełniły się 
wyrobami z porcelany i szkła. 

Niektóre z podarowanych przed-
miotów mają interesujące prowenien-
cje: „Szkic z natury” Stanisława Gał-
ka (1876-1961) znajdował się uprzed-
nio w posiadaniu Jerzego Kossaka, 
„Studium z Rzymu” Stanisława Kucz-
borskiego należało do Józefy Singe-
równy (Pepy Singer), uwiecznionej 
w Weselu Stanisława Wyspiańskie-
go pod postacią Racheli z Bronowic, 
natomiast trzy szkice – „Studia koni” 
– autorstwa Piotra Michałowskiego 

części również śląskiej proweniencji. 
Szczególnie imponująco w tym zbio-
rze prezentują się cztery nadnatural-
nej wielkości rzeźby ołtarzowe, wy-
obrażające Ewę przy drzewie pozna-
nia dobrego i złego, św. Jana Chrzci-
ciela, nieokreślonego świętego w sza-
tach biskupich oraz wytwornie ubra-
ną kobietę, prawdopodobnie perso-
nifikację którejś z Cnót lub Alegorii. 

Przełom lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych − to także czas intratnych 
zakupów KUL w państwowych salo-
nach DESA. W ten sposób powstała 
niewielka, acz niezwykle cenna kolek-
cja malarstwa dawnego. Na szczegól-
ną uwagę zasługują zwłaszcza niewiel-
ka „Sacra Conversazione” Francesco 
Rizzo da Santacroce (czynny w pierw-
szej połowie XVI w.), „Pokłon paste-
rzy”, wiązany z Giorgio Gandinim 
del Grano (koniec XV w. – 1538 r.), 
„Ecce Homo” z kręgu Juana de Flan-
des (?-1519 r.), a także „Wysokogórski 
pejzaż z Lotem i jego córkami” pędz-
la znakomitego manierysty flamandz-
kiego Martena I van Valckenborcha 
(1534-1612).

W 1986 r. Tadeusz Litawiński, za-
kopiański architekt i wytrawny ko-
lekcjoner, w rozmowach z ówcze-
snym kierownikiem zbiorów sztuki 
KUL, ks. prof. Władysławem Smo-
leniem, wyraził chęć przekazania do 
KUL wspaniałej, liczącej kilkaset 
obiektów kolekcji dzieł sztuki. Decy-
zja była rezultatem fiaska prowadzo-
nych przezeń rozmów z dyrekcją Mu-
zeum Tatrzańskiego w Zakopanem. 

ZBIORY I ZBIERACZE

5 | Zespół siedmiu renesansowych kafli 
z wymurowanego przez Georga Stelznera 
Wielkiego Pieca w gdańskim Dworze Artusa, 
obecnie własność Muzeum Historycznego Miasta 
Gdańska

6 | „Krucyfiks z Marią Magdaleną”, Miśnia, 
po 1764 r., porcelana, drewno, farby naszkliwne, 
złocenie

7 | Józef Mehoffer, „Św. Jerzy ze smokiem”, 
początek XX w., olej na płótnie

(zdjęcia: 3 – Krystyna Rzędzian, 4, 5, 7 – Ireneusz A. 
Marciszuk)

...............................................................................
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Christiana Georga Schütza Młodsze-
go, „Pejzaż z widokiem na Wawel” Jac-
ka Malczewskiego, „Głowa wiejskiej 
dziewczyny” Józefa Chełmońskiego 
czy wreszcie rysunkowe „Studium żoł-
nierza”, wykonane przez Jana Matejkę. 

Mało znany pozostaje również 
fakt, że wśród obiektów przekazanych 
przez Stanisławę Witkowską znajdo-
wało się siedem renesansowych kafli 
z wymurowanego przez Georga Stel-
znera w latach 1546-1547 Wielkie-
go Pieca w gdańskim Dworze Artu-
sa. Witkowscy nabyli je najprawdo-
podobniej podczas organizowanego 
w  Gdańsku cyklicznie Jarmarku św. 
Dominika. W 1995 r. gdańscy muze-
alnicy dokonali rekonstrukcji pieca. 
Władze KUL, świadome doniosłości 
tego wydarzenia, w 2002 r. ofiarowały 
zespół oryginalnych kafli do Muzeum 
Historii Miasta Gdańska. Trzy z nich 
wmurowane zostały na powrót w ścia-
ny pieca, pozostałe zaś ze względu na 
zły stan zachowania zdeponowano 
w zbiorach magazynowych. 

Ostatnią dużą donacją na rzecz 
KUL był legat Joanny Gliwy z 1994 r. 
W ten sposób zbiory wzbogaciło kil-
kadziesiąt wyrobów z porcelany i fa-
jansu, a także kilka cennych obrazów 
– m.in. trzy dziewiętnastowieczne 
portrety kobiece oraz akwarela „Kwia-
ty w wazonie” Józefa Pankiewicza.

Stale napływają też pojedyncze 
dary. W 2011 r. ks. prof. Ryszard 

Knapiński, wieloletni dyrektor Mu-
zeum Uniwersyteckiego, zakupił do 
zbiorów w jednym z wrocławskich 
antykwariatów olejny „Pejzaż nad-
rzeczny”, który pierwotnie należał do 
Olgi i Tadeusza Litawińskich. Nie-
stety, nie udało się dotychczas usta-
lić, w jakich okolicznościach obraz 
wyłączony został z rodzinnej kolek-
cji. Wiadomo jednak, że część przed-
miotów Litawińscy jeszcze za życia 
sprzedawali lub ofiarowywali mu-
zeom i osobom prywatnym. Nie-
zwykłym nabytkiem jest też osiem-
nastowieczny obraz z wizerunkiem 
św. Antoniego Padewskiego, zdo-
biący niegdyś ołtarz boczny kościo-
ła św. Anny w Kijanach. Ze względu 
na zły stan zachowania przed kilku-
nastoma laty wycofany został z kul-
tu i  popadł w  zapomnienie. Daro-
wany w ubiegłym roku przez para-
fię do zbiorów KUL obecnie podda-
wany jest konserwacji na Wydziale 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztu-
ki krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Jana Matejki, w wyniku któ-
rej odzyskuje dawny blask.

Krzysztof Przylicki

W 2012 r. ukazało się drugie wydanie albumu o pałacu w Kozłówce, opu-
blikowane przez Muzeum Zamoyskich. Pałac Zamoyskich w Kozłówce, 

z tekstem autorstwa Jacka Szczepaniaka i zdjęciami wykonanymi przez Ha-
linę Płuciennik, Adama Chlebińskiego, Annę Fic-Lazor, Henryka Górskiego, 
Mirosława Łanowieckiego, Piotra Maciuka, Teresę Żółtow-
ską-Huszczę i Zenona Żyburtowicza – to publikacja ukazują-
ca piękno zabytkowej budowli.

We wstępie poznajemy historię Kozłówki i dzieje budowy 
pałacu, koleje losu przedstawicieli rodu Zamoyskich, fundacje 
ordynatów i gromadzone przez nich zbiory. 

Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce powstał w pierw-
szej połowie XVIII w. Na przełomie XIX i XX w., za czasów Kon-
stantego Zamoyskiego, pierwszego ordynata kozłowieckiego, 
dobudowano oficynę północną, kaplicę i teatralnię. W trak-
cie przebudowy w latach 1898-1911 wnętrza pałacu otrzyma-
ły nowy wystrój: neorokokowe i neoregencyjne plafony, mar-
murowe kominki, miśnieńskie piece, ozdobne dębowe parkie-
ty. Pokoje zostały ozdobione obrazami i lustrami w bogatych 
złoconych ramach, okna przesłonięto kotarami i lambrekina-
mi z jedwabnego adamaszku lub haftowanego aksamitu. Wnętrza wypełniły 
cenne meble od barokowych do wykonanych w charakterystycznych dla dru-
giej połowy XIX w. neostylach. Zainstalowano wodociąg i kanalizację, zamon-
towano też sześć łazienek.

Urządzone w pałacu w 1944 r. muzeum było pierwszym na terenach pol-
skich wyzwolonych spod okupacji. W 1954 r. zostało zamknięte, a wyposa-
żenie trafiło do innych muzeów i urzędów państwowych. Muzeum w pałacu 

w Kozłówce zostało otwarte ponownie w 1977 r. i wtedy eksponaty zaczę-
ły wracać do pałacu.

Wśród cennych obiektów uwagę zwracają płótna pędzla Johanna Oswal-
da Harmsa, Franciszka Smuglewicza, Giovanniego Paolo Panniniego, Józe-

fa Oleszkiewicza, Wilhelma Kotarbińskiego czy Leopolda Horo-
witza, a także ołówkowy portret Zofii Zamoyskiej z synami au-
torstwa François Gérarda. Kolekcja rzeźby zawiera m.in. kopie 
dzieł antycznych i nowożytnych oraz popiersie Andrzeja Zamoy-
skiego dłuta Marcelego Guyskiego. W zbiorach muzeum znajdu-
ją się chińskie wazy, figurki porcelanowe z Miśni i manufaktury 
berlińskiej, dwa rzadko spotykane dziewiętnastowieczne instru-
menty muzyczne: włoski pianomelodikon i amerykańska piano-
la, a także słynna, licząca prawie 8 tys. woluminów biblioteka 
i największa w Polsce kolekcja nagrań muzyki klasycznej do od-
twarzania na pianoli i organoli (1500 rolek). 

Dawne zbiory wzbogacone zostały po wojnie nowymi na-
bytkami, w tym wykonaną przez Carla Fabergé figurką dzika 
z agatu, miśnieńskimi talerzami, francuską wazą fajansową 
z manufaktury Veuve Perrin, wachlarzem Marii Radziwiłłowej, 

różańcem podarowanym Annie Jagiellonce przez nuncjusza papieskiego.
Wnętrza pałacowe zachowały swój charakter i układ architektoniczny 

z czasów Konstantego Zamoyskiego. Choć od kilku lat pałac wraz z 19-hekta-
rowym parkiem jest restaurowany, muzeum można zwiedzać, a album będzie 
przydatnym przewodnikiem.

Publikację można kupić (cena: 35 zł) w pałacu w Kozłówce (www.mu-
zeumzamoyskich.pl).

PAŁAC W KOZŁÓWCE
Spotkanie z książką
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W Muzeum Roman-
tyzmu w Opinogó-
rze 19 maja 2012  r. 
w  „Noc muzeów” 

została otwarta wystawa czasowa 
„Malarstwo Januarego Suchodolskie-
go (1797-1875)”, która prezentowana 
jest w pięciu salach ekspozycyjnych 
we dworze Krasińskich. Celem wysta-
wy jest przede wszystkim popularyza-
cja w kraju wiedzy o wybitnym ma-
larzu Januarym Suchodolskim oraz 
epoce, w której tworzył i żył. 

Jak pisze biografka Suchodolskie-
go – Krystyna Sroczyńska: „Obrazy 
jego, łatwo przemawiające do szerokiej 
publiczności, popularyzowały istotnie 
sztukę malarską. Rozszerzały też zna-
jomość historii, a owiane nieraz szcze-
rą poezją i uczuciem budziły cześć dla 
narodowych bohaterów”, przez co wy-
stawa może być wspaniałą lekcją hi-
storii dla zwiedzających. Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze prezen-
tuje tę wystawę w ramach obchodów 
dwusetnej rocznicy urodzin Zygmun-
ta Krasińskiego, aby podkreślić bli-
skie związki Suchodolskiego z rodzi-
ną poety.

January Suchodolski urodził się 
19 IX 1797 r. w Grodnie. W 1810 r. 
z woli ojca wstąpił do Korpusu Ka-
detów Szkoły Elementarnej Artyle-
rii i Inżynierów Wojsk Księstwa War-
szawskiego, mieszczącej się w Arsena-
le. Mianowany sześć lat później pod-
porucznikiem wojsk Królestwa Pol-
skiego, kształcił się nadal jako ama-
tor w sztuce malarskiej. W 1823 r. 
został adiutantem polowym dowód-
cy pułku Grenadierów Gwardii Kró-
lewskiej – Wincentego Krasińskie-
go. Zetknięcie się Suchodolskiego 
z gen. Krasińskim zaważyło nie tylko 

na jego karierze wojskowej, ale tak-
że artystycznej. Krasiński wprowadził 
swego adiutanta na dwór wiedeński, 
a  także przedstawił go carowi Miko-
łajowi I. Artysta malował wtedy sceny 
z walk kościuszkowskich i wojen na-
poleońskich, o  których słyszał od za-
przyjaźnionych z dowódcą żołnierzy. 
Opiekował się też galerią Ordynacji 
Krasińskich i kopiował znajdującą się 
w tych zbiorach „Bitwę pod Somo-
sierrą” autorstwa Horacego Verneta. 
Na zamówienie Wincentego Krasiń-
skiego malarz wykonał m.in. „Portret 
Zygmunta Krasińskiego jako chłop-
ca”, „Bitwę pod Tudelą” i „Kapitula-
cję fortecy Frias”, gloryfikujące udział 
swego mecenasa w kampanii napole-
ońskiej. 

W 1830 r. Suchodolski uczest-
niczył w powstaniu listopadowym. 
W  wolnym czasie szkicował wtedy 

portrety swych kolegów żołnierzy. 
W roku 1832, po upadku powstania, 
wyjechał do Rzymu, gdzie studio-
wał pod kierunkiem Horacego Ver-
neta. Aby zarobić na swoje utrzyma-
nie, malował sceny z bitew z powsta-
nia oraz z  walk Legionów Polskich. 

January Suchodolski 
– pierwszy polski malarz batalista

.............................................................................................................................................
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Znajdowały one nabywców wśród 
Polonii, przysparzając artyście sławy 
i wielbicieli. Powstały też wtedy tzw. 
włoskie sceny rodzajowe. Największy 
wpływ na twórczość artysty miał jed-
nak Vernet, do którego dzieł Sucho-
dolski świadomie upodabniał swoje 
obrazy. Pod wpływem mistrza wpro-
wadził też do swej sztuki wątek orien-
talny.

W 1837 r. artysta powrócił do 
Warszawy. Niebawem po nadaniu mu 
tytułu członka Cesarskiej Akademii 
Sztuk Pięknych został wezwany do Pe-
tersburga, gdzie przez kolejnych kil-
ka miesięcy malował dla cara obrazy 
bitew stoczonych przez wojska rosyj-
skie. Po powrocie do kraju artysta wy-
jechał do Paryża (1844 r.). Przez więk-
szość czasu przebywał jednak w oj-
czyźnie. W 1852 r. wyjechał do Kra-
kowa, w którym poznał Wincentego 
Pola i zaprzyjaźnił się z nim. Od tego 
czasu jego twórczość wzbogaciły ilu-
stracje do utworów literackich przyja-
ciela, np. poematu Mohort. W 1860 r. 
Suchodolski został jednym z człon-
ków komitetu walczącego o utworze-
nie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk-
nych. Ponadto udzielał się również 
w komitecie organizacyjnym Muzeum 
Sztuk Pięknych w  Warszawie. Zmarł 
20 marca 1875 r. w Bojmiu.

January Suchodolski stworzył 
dziesiątki obrazów historyczno-ba-
talistycznych, replikowanych wielo-
krotnie na zamówienie, scen aneg-
dotycznych i rodzajowych. W  więk-
szości dzieł głównym bohaterem był 
piękny koń arabski. Na obrazach Su-
chodolskiego konie pojawiają się po 
raz pierwszy jako samodzielny temat 

– kontynuowany później m.in. przez 
Juliusza Kossaka.

Na wystawie zaprezentowanych 
jest 78 obrazów artysty wypoży-
czonych z najważniejszych muzeów 
w  Polsce oraz od kolekcjonerów pry-
watnych. Znajdują się też na niej pa-
miątki z okresu napoleońskiego oraz 
meble (XVII-XIX w.), współgrające  
z tematyką obrazów. Całość uzupeł-
nia prezentacja multimedialna z  bio-
gramem artysty.

Ekspozycję otwiera plansza ty-
tułowa z autoportretem autora oraz 
drugą planszą z kopią siedmiokrotne-
go autoportretu Januarego Suchodol-
skiego. Tematyka obrazów w tej sali 

zdominowana jest przez dwa najważ-
niejsze nurty w twórczości Januare-
go Suchodolskiego: Legiony Polskie 
i kampanię napoleońską w Hiszpanii, 
w szczególności bitwę pod Somosier-
rą. Na uwagę zasługuje obraz pocho-
dzący z dawnych zbiorów Muzeum 
Ordynacji Krasińskich w Warszawie 
„Kapitulacja fortecy Frias”, na którym 
gen. Wincenty Krasiński przyjmuje 
klucz do fortecy z rąk Hiszpanów.

Sala II jest dopełnieniem pierw-
szej, w której dominuje temat napo-
leoński, zakończony jednym z najlep-
szych obrazów w twórczości Sucho-
dolskiego „Przejście przez Berezynę”. 
Na uwagę zasługuje całopostaciowy 

1 | „Autoportret”, 1860 r., olej, płótno, 
wym. 38 x 29 cm (w zbiorach Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku)

2 | „Po bitwie pod Grunwaldem”, ok. 1838 r., 
olej, płótno, wym. 95 x 124 cm (w zbiorach 
Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu)

3 | „Bitwa pod Kircholmem”, 1858 r., olej, 
płótno, wym. 120 x 160 cm (w zbiorach 
prywatnych)

4 | „Ułani Nadwiślańscy w Hiszpanii”, 1859 r., 
olej, płótno, wym. 136 x 186 cm  (w zbiorach 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)

...............................................................................
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portret Saint Cyra, kopia według 
H.  Verneta. Drugim tematem domi-
nującym w tej sali jest okres Królestwa 
Polskiego i powstanie listopadowe.

W sali III znajdują się obrazy 
z  chętnie podejmowanymi przez au-
tora tematami, tj. z Krakusami i sce-
nami rodzajowymi. Tu na uwagę za-
sługują obraz zatytułowany „Wyści-
gi w Warszawie” oraz prace inspiro-
wane dziełami literackimi, np. „Farys” 
na podstawie poematu Adama Mic-
kiewicza oraz „Prezent królewski” na 
podstawie poematu Mohort Wincen-
tego Pola.

W sali IV prezentowanych jest kil-
ka obrazów przedstawiających wojny 
rosyjskie na Kaukazie, malowanych na 
zamówienie cara i ks. Iwana Paskiewi-
cza. Pozostałe prace prezentują szeroki 
wachlarz wydarzeń historycznych, po-
cząwszy od „Wjazdu królowej Jadwigi 
do Lwowa”, przez scenę ukazującą zwy-
cięskiego króla Władysława Jagiełłę po 
bitwie pod Grunwaldem, bitwy z Tata-
rami, aż do epizodów z czasów insurek-
cji kościuszkowskiej.

Zgodnie z przyjętą wówczas hie-
rarchią tematu malarskiego dużą wagę 
przywiązywał Suchodolski do wielkich 

formatami obrazów historycznych, 
które prezentujemy właśnie w tej Sali 
V. Znajdują się tu najbardziej znane 
obrazy Suchodolskiego: „Obrona Czę-
stochowy” i „Śmierć hetmana Czar-
nieckiego”, powtarzane przez arty-
stę wielokrotnie w replikach i popula-
ryzowane w grafikach i czasopismach. 
Ciekawostkę stanowi mały obraz au-
torstwa żony Zygmunta Krasińskiego 
– Elizy z Branickich Krasińskiej, kopia 
„Śmierci Czarnieckiego”.

Wystawę kierujemy przede wszyst-
kim do młodzieży szkolnej (szkoły pod-
stawowe, gimnazja, szkoły średnie), dla 
której kontakt z malarstwem Suchodol-
skiego może być wspaniałą lekcją histo-
rii, ponieważ obrazy prezentują ważne 
wydarzenia oraz postacie z historii Pol-
ski. Wystawa stwarza także możliwość 
obcowania ze „sztuką wysoką”, co jest 
szczególnie ważne dla lokalnej ludności, 
która nieczęsto ma okazję zobaczenia 
dzieł sztuki tej klasy. To również dobra 
lekcja historii sztuki, ponieważ ukazuje 
różne techniki plastyczne (malarstwo, 
grafikę), a także różnorodną tematy-
kę obrazów (portret, sceny batalistycz-
ne, sceny historyczne). Jest to pierw-
sza w  Polsce tak duża wystawa mono-
graficzna artysty, dlatego też może być 
szczególnie interesująca dla studentów 
historii sztuki, malarstwa itp., ale rów-
nież dla kolekcjonerów, właścicieli gale-
rii oraz muzealników.

Wystawa czynna jest do końca paź-
dziernika 2012 r. Towarzyszą jej różne 
wydawnictwa promocyjne, w tym ka-
talog dzieł artysty.

Leszek Nowaliński

Autorzy wystawy serdecznie dziękują wszystkim 
muzeom, które wypożyczyły prace Suchodolskiego, 
a także osobom prywatnym (w większości pragną-
cym pozostać anonimowymi) oraz Panu Adamowi 
Chełstowskiemu z firmy DESA-UNICUM.

Z WIZYTĄ W MUZEUM

5 | „Napoleon w wąwozie Somosierry”, 1869 r., 
olej, płótno, wym. 85 x 117 cm  (w zbiorach 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
we Włocławku)

6 | „Biwak ułanów polskich pod Wagram”, 
1859 r., olej, płótno, wym. 82 x 109 cm 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)

...............................................................................
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W Muzeum Rzeźby im. 
Xawerego Dunikow-
skiego w Warszawie 
od 19 sierpnia do 4 li-

stopada br. czynna jest przekrojowa 
wystawa „W cieniu mistrza. Sara Lip-
ska”, prezentująca twórczość Sary Lip-
skiej (1882-1973) – artystki nieprze-
ciętnej, wyrażającej swoją wrażliwość 
artystyczną w wielu dziedzinach sztu-
ki. Zajmowała się rzeźbą, malarstwem, 
projektowaniem wnętrz, kostiumów 
i dekoracji teatralnych, strojów, a tak-
że ilustrowaniem książek. Większość 
życia spędziła w Paryżu, gdzie obra-
cała się wśród paryskiej awangardy. 
Była blisko świata mody i środowiska 
teatralnego. Z przeglądu jej dorobku 
wynika, że bywała w  najlepszych krę-
gach artystycznych. Współpracowa-
ła z Siergiejem Diagilewem i  jego Ba-
letami Rosyjskimi w paryskiej Operze, 
Heleną Rubinstein, Antoinem de Pa-
ris (Antonim Cierplikowskim) – słyn-
nym fryzjerem polskiego pochodze-
nia, architektem Adrienne Gorską 
(siostrą Tamary Łempickiej). 

Jej wielką pasją było projektowa-
nie mody. Prowadziła butik z autor-
skimi projektami przy Montparnassie, 
a później przy Avenue des Champs-
-Élysées. Jej klientkami były m.in.: 
Helena Rubinstein − „cesarzowa 
piękna”, jak nazywał ją Jean Cocteau, 
aktorki: Ałła Nazimowa  i Cécile So-
rel, arystokratki: księżniczka Natalie 
Paley i markiza Casati.

Artystka wystawiała swoje pra-
ce na Salonach Paryskich – Jesien-
nym i  Tuileryjskim. Uczestniczyła 
w  Międzynarodowej Wystawie Sztu-
ki Dekoracyjnej 1925 r. w Paryżu, 

W cieniu mistrza
........................................................................................................................

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

1 | Sara Lipska w pracowni (Szkoła Sztuk 
Pięknych?), ok. 1904 r. (kolekcja prywatna)

2 | Sara Lipska, „Portret Heleny Rubinstein”, 
olej, płótno (kolekcja prywatna) 

3 | Sara Lipska, projekt kostiumu „Kadi” 
− jednego z bohaterów  operetki Annabelle  
w paryskim Théâtre Femina, 1922 r., gwasz, 
papier (kolekcja prywatna)

4 | Sara Lipska, projekt sukni, dom mody rue 
Belloni, około 1935 r., gwasz, ołówek, papier 
(kolekcja prywatna) 1

3 42
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gdzie zdobyła złoty medal. Brała też 
udział w paryskiej Wystawie Kolo-
nialnej w  1931  r., a także w Między-
narodowej Wystawie „Sztuka i  Tech-
nika w życiu współczesnym” w 1937 r. 
w Paryżu, gdzie rzeźba jej autorstwa 
również została wyróżniona złotym 
medalem.

Twórczość Sary Lipskiej jest 
w  Polsce nieznana. Znajdowała się 
w  cieniu jej wielkiego mistrza i wiel-
kiej miłości – Xawerego Dunikow-
skiego. Poznali się w Warszawskiej 
Szkole Sztuk Pięknych, gdzie on, mło-
dy profesor, prowadził pracownię 
rzeźby, a ona właśnie podjęła studia 
w nowo utworzonej uczelni. 

Z profesorem łączyła ją szczegól-
na więź. We wspomnieniach studen-
tów nazywana jest „muzą Dunikow-
skiego”. Jej rysy twarzy można odna-
leźć w wielu pracach rzeźbiarza. Pod 
koniec studiów, w 1908 r. urodziła ich 
córkę – Marię Xawerę Dunikowską,  
z którą w 1912 r. wyjechała na stałe do 
Paryża.

Większość prac Sary Lipskiej znaj-
duje się w zbiorach muzeów francu-
skich i kolekcjach prywatnych. Wy-
stawa w Królikarni jest pierwszą oka-
zją do zapoznania się z jej osobą oraz 
różnorodnym dorobkiem artystycz-
nym. Wystawie towarzyszy katalog  
z bogatym materiałem ilustracyjnym. 
Jest to pierwsza publikacja monogra-
ficzna na temat twórczości i życia Sary 
Lipskiej. 

Ewa Ziembińska

Obserwacja cykliczno-
ści zmian zachodzących 
w  przyrodzie, ruchu 
gwiazd i planet, wscho-

dów i zachodów, wreszcie obmyślenie 
i skonstruowanie rozmaitych przy-
rządów do odmierzania czasu pozwa-
la jedynie ująć go w karby miar, nie 
przybliża jednak do poznania, czym 
jest w istocie. Czas może być mierzo-
ny przez Słońce i inne gwiazdy, ale to 
nie one go tworzą czy definiują. Każ-
dy obrót Ziemi wokół własnej osi od-
mierza dzień i noc, wędrówka Zie-
mi wokół Słońca odmierza rok, ale 
zjawiska te nie mają wpływu na czas, 
one dzieją się w czasie. Czas po pro-
stu jest. Płynie niezależnie od naszej 

woli. My możemy jedynie decydować, 
co zrobić z czasem, który został nam 
dany. Mamy szanse go przeżyć. „Car-
pe diem” wołał w Pieśniach Horacy, 
„Carpe diem quam minimum credula 
postero”.

Wystawa „Czas” w artystycznej 
aranżacji prof. Leszka Mądzika pre-
zentowana będzie w Muzeum Naro-
dowym w Kielcach od 16 października 

Wystawa „Czas”
........................................................................................................................................

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

1 | Rafał Hadziewicz, „Bóg Ojciec”, 1869 r., olej, 
płótno, wym. 64 x 57 cm

2 | Malarz nieznany według Guido Reniego, 
„Cztery pory roku”, XIX w., olej, płótno,  
wym. 32 x 43 cm

(obrazy w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach)

1

Muzeum Rzeźby im. 
Xawerego Dunikow-
skiego w Warszawie, 
ul. Puławska 113a, 
02-707 Warsza-
wa, tel. (22) 843 
15 86, fax. (22) 

853 69 53, e-mail: krolikarnia@mnw.
art.pl, czynne jest codziennie z wyjątkiem 
poniedziałków w godz. 10.00-18.00 (w 
czwartki wstęp bezpłatny). Wystawie „W 
cieniu mistrza. Sara Lipska” towarzyszy 
katalog i działania inspirowane twórczo-
ścią artystki w dziedzinie mody.
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„Vanitas” Bartholomaeusa Sprange-
ra (ze zbiorów Zamku Królewskiego 
na Wawelu) czy przedstawienia o bo-
gatej wymowie alegorycznej „Starusz-
ka w oknie” Gerrit Dou, „Starzec przy 
świecy” i „Kobieta przy kominku”, 
przypisywane Justusowi van Bentum 
(ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Gdańsku). Pokażemy tu także ludz-
kie wyobrażenia o wieczności, gdzie 
dominują kompozycje symboliczne 
i alegoryczne, które pozwalają poka-
zać to, co nie ma materialnego kształ-
tu, czego zmysłami i rozumem pojąć 
się nie da. 

Koniec świata, Sąd Ostateczny, wę-
drówka ku zaświatom i po zaświatach 
− to motywy zamykające ekspozycję. 
Wśród wielu wyobrażeń warto zwró-
cić uwagę na znakomitą kopię obrazu 
„Barka Dantego” Eugène Delacroix, 
wykonaną przez Floriana Lundę 29 lat 
po wystawieniu go na paryskim Salo-
nie w 1822 r.  

Joanna Kaczmarczyk 

Aby przedstawić czas określony 
podziałami wynikającymi z cyklicz-
ności przyrody, odwoływali się artyści 
do bogatego świata mitów, niezliczo-
nych alegorii czy personifikacji. Owe 
alegoryczne przedstawienia pór roku, 
miesięcy czy pór dnia − to kolejny wą-
tek prezentowany na wystawie. Wśród 
eksponowanych tu dzieł warto wspo-
mnieć cykl „Czterech Pór Roku z hi-
storią Syna Marnotrawnego” Stefa-
na Kesslera (ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu), znakomi-
te akwaforty z przedstawieniem „Pór 
roku” Gerarda de Lairesse (ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w Gdań-
sku) czy zawiłą ikonograficznie sce-
nę z Heliosem, Aurorą, Florą i Dia-
ną, przedstawioną na projekcie pla-
fonu przez Daniela Grana (ze zbio-
rów Zamku Królewskiego w War-
szawie). Tak dochodzimy do najbar-
dziej dotkliwego aspektu czasu, jakim 
jest przemijanie. Dominuje tu temat 
Vanitas. Wśród licznych przedsta-
wień tego tematu wspomnieć należy 

2012 do 15 stycznia 2013 r., a czas wy-
brany został nieprzypadkowo, obejmu-
je bowiem datę, która w azteckich ka-
lendarzach stanowić miała przewidy-
wany koniec świata.

Dzieła sztuki prezentowane na wy-
stawie − to wyraz artystycznej refleksji 
nad czasem, nad tym, jak odczuwali go 
ludzie w minionych epokach, jaki jego 
aspekt był dla nich najważniejszy. Eks-
pozycja ta stanowi jakby skrawek czasu 
zamknięty na niewielkiej przestrzeni 
muzealnych sal. Prezentujemy bowiem 
dzieła od późnego średniowiecza aż po 
lata dwudzieste ubiegłego stulecia, jed-
nak wiele z nich ikonograficznie zako-
rzenionych jest w świecie antycznym 
oraz bazuje na znanych już w starożyt-
ności znakach czy symbolach. 

Wystawę rozpoczynają wyobra-
żenia odnoszące się do początku cza-
su, odwołujące się do mitologii grec-
kiej i rzymskiej, oraz myśli judeo-
chrześcijańskiej, gdzie Bóg Stwórca 
świata jest jednocześnie stwórcą cza-
su. Stwarzając świat Bóg stworzył też 
czas, ale stwarzał ów świat i człowie-
ka, i wszystkie istoty ziemskie w cza-
sie. Poprzez rozłożenie dzieła stwo-
rzenia na poszczególne dni i kończąc 
dzieło szabatem, Bóg podkreślił swo-
je nad czasem panowanie, nadał mu 
miarę i rytm. Przyglądanie się tym na-
turalnym rytmom − to kolejny wątek 
wystawy. Tu pokazane zostaną ekspo-
naty związane z obserwacją zjawisk 
astronomicznych, ruchu planet, także 
dzieła astronomów opisujące ich od-
krycia, w tym: De revolutionibus or-
bium coe lestium Mikołaja Kopernika 
wydane w  1566 r. czy Selenographia: 
sive Lunae descriptio Jana Heweliusza 
z 1647 r., jedyny egzemplarz z auto-
grafem autora. W tym miejscu znajdą 
się też instrumenty do mierzenia cza-
su, m.in. znaczny zbiór zegarów sło-
necznych czy księżycowych oraz przy-
rządów, które służą do ich wykreśla-
nia (ze zbiorów Muzeum im. Przy-
pkowskich w Jędrzejowie).

Wystawę „Czas” można będzie zwiedzać w Muzeum Narodowym w Kielcach (Pałac Biskupów Krakowskich, 25-
010 Kielce, pl. Zamkowy 1, tel. 41 344-40-15, fax 41 344-82-61, www.mnki.pl). Muzeum czynne jest od 
wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00. W poniedziałki nieczynne.
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Architektura  
Polski niepodległej

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

Okres Drugiej Rzeczypo-
spolitej − to czas gorą-
cych dyskusji o architek-
turze i wykuwania no-

wej myśli urbanistycznej. Odzyska-
nie niepodległości w 1918 r. dało bo-
wiem naszym architektom szansę na 
realizację tego, o czym już podczas za-
borów dużo rozmawiano i pisano: in-
tensyfikacji poszukiwań naszego pol-
skiego, narodowego stylu, wzniesie-
nia budowli, które swoją formą po-
twierdzałyby przynależność ziem od-
nowionego państwa do kręgu kultu-
ry polskiej, takiej organizacji prze-
strzeni miejskiej, aby dawała godne 
warunki do życia. Kalkulacja finanso-
wa była wówczas tylko jedną z warto-
ści, które brano pod uwagę. Chociaż 
lata trzydzieste XX w. przyniosły od-
wrót od nurtów opartych na tradycji, 
a modernizm i awangardowy funkcjo-
nalizm zdefiniowały na nowo założe-
nia architektury i urbanistyki, to jed-
nak podstawowe idee z nimi zwią-
zane utrzymały swoją wagę. Wysta-
wa „Architektura Polski niepodle-
głej”, zorganizowana w Muzeum Nie-
podległości w Warszawie (czynna od 
19 maja do 15 grudnia br.) opowiada 
o wartościach, które kierowały ówcze-
snymi twórcami architektury, zwraca 
uwagę na piękno, wygodę, tożsamość 
i współpracę.

Każdy człowiek potrzebuje ładu 
otoczenia i płynącego z niego piękna. 
Definicje piękna zmieniają się jednak 
dość często, a architektura jest trwałym 
zapisem takich przemian. Dzięki temu, 
że pojęcie to w ciągu kolejnych dzie-
sięcioleci rozumiano na różne sposo-
by, budynki spotykane na ulicach two-
rzą wspaniałą mozaikę różnorodno-
ści. Opowiadają historię poszukiwań. 

W latach dwudziestych XX w. piękna 
dopatrywano się w tradycyjnych, spo-
kojnych i dostojnych formach architek-
tury wywiedzionej z klasycyzmu, rene-
sansu czy baroku, zdobnej w portyki, 
dekoracyjnie traktowane elementy ar-
chitektoniczne i spadziste dachy. Gma-
chom urzędów często nadawano mo-
numentalne, pałacowe formy. Dla ar-
chitektury mieszkaniowej projektowa-
no wille, niewielkie domki wśród ziele-
ni, przypominające dawne szlacheckie 
dworki. Zwrot przyszedł wraz z możli-
wością szerokiego stosowania nowych 
materiałów: żelbetu, stali i wielkich 
przeszklonych powierzchni. Koniec 
lat dwudziestych i kolejne dziesięciole-
cie zdominował modernizm, który es-
tetyki poszukiwał nie tyle w detalach, 
co w  grze brył tworzących budynek, 
w użyteczności i nowoczesności stoso-
wanych rozwiązań, w modnym wów-
czas wyglądzie: prostocie pustej i pła-
skiej ściany szczytowej, w odwadze za-
wieszonego na krawędzi budynku bal-
konu czy wznoszącego się nad głowami 
żelbetowego stropu.

1 | Dworzec kolejowy w Gdyni, proj. Romuald 
Miller, 1926-1928

2 | Wnętrze między blokami Towarzystwa 
Osiedli Robotniczych na Kole w Warszawie, 
generalny projektant Roman Piotrowski, 1937 r.

1

2
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1

odwiedzając miłe nam miejsca w cen-
trum, zaczynamy identyfikować się 
z otoczeniem miejskim. W ten spo-
sób, czasem niepostrzeżenie i nieświa-
domie, buduje się część naszej tożsa-
mości. Na początku XX w., a szcze-
gólnie tuż po odzyskaniu niepodle-
głości w 1918 r., poszukiwano ciągło-
ści z poprzednimi pokoleniami, wy-
stawiając budynki należące do nurtu 
opartego na tradycji. Szczególną po-
pularność zyskały wille przypomina-
jące szlachecki dworek, jako symbol 
umiłowania tego, co polskie. Wraz ze 
zwiększającą się popularnością mo-
dernizmu, zaczęto preferować formy 
śmiałe i abstrakcyjne, pozbawione ła-
twych do odczytania symboli w po-
staci elementów architektonicznych. 
Szukano w ten sposób wspólnoty ide-
owej z nowoczesną Europą, wyzysku-
jącą zdobycze techniki dla wygody 
użytkowników.

Współpraca jest niezbędna w mie-
ście, inaczej życie staje się niezno-
śne. Krzyżuje się tu tyle różnych po-
trzeb, interesów i upodobań, że bez 
uwzględniania racji innych użytkow-
ników miasta szybko się na tym same-
mu traci. Do współpracy lub jej bra-
ku prowadzi m.in. ukształtowanie 
przestrzeni miejskiej. W niektórych 

niepodległości szacowano, że marze-
nia te spełnić się mogą w miastach- 
-ogrodach, osiedlach domków jedno-
rodzinnych i spółdzielczych inicjaty-
wach. Miało to stać się możliwe dzięki 
gospodarowaniu terenem przez pań-
stwo w celu wypełnienia potrzeb oby-
wateli, zużytkowaniu gruntów, które 
do tej pory zaborcy rezerwowali do in-
nych celów, jak choćby pas niezabudo-
wanego terenu przy fortach i Cytadeli 
Warszawskiej. Planowano liczne osie-
dla jednorodzinnych domków wśród 
ogrodów, szybko jednak okazało się, 
że są to projekty możliwe do zrealizo-
wania tylko dla zamożniejszej części 
społeczeństwa. Rozwój ruchu funk-
cjonalistów, starających się racjonalnie 
planować osiedla, zaowocował poszu-
kiwaniami formy powszechnego bu-
downictwa dla robotników o mało za-
sobnych portfelach. Osiągnięcia To-
warzystwa Osiedli Robotniczych oraz 
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, gdzie razem z budynkami tanimi 
i prostymi zaplanowano bogatą infra-
strukturę usługową, społeczną i kultu-
ralną, nie zostały niestety wyzyskane 
na masową skalę. 

Wzrastając w otoczeniu konkret-
nych murów, mijając w drodze do 
pracy charakterystyczne budynki, 

Wygoda objawia się w najbardziej 
prostych codziennych czynnościach 
i tym, co niesie otoczenie. Mieszkańcy 
zatłoczonych, niezdrowych i chaotycz-
nie rozrastających się miast marzyli 
o przyjemności korzystania z lokalu, 
gdzie panuje spokój i cisza, pragnęli też 
dostępności sklepów i usług. U progu 

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

3 | Najwyższy budynek przedwojennej Warszawy 
„Prudential”, proj. arch. Marcin Weinfeld, 
konstrukcja Stefan Bryła, 1931-1933 

4 | Projekt Świątyni Opatrzności Bożej autorstwa 
prof. Zdzisława Mączeńskiego, około 1930 r. 

5 | Oryginalne przybory pracy prof. Zdzisława 
Mączeńskiego, przed 1939 r.

 (zdjęcia: 1, 2, 3 – w zbiorach Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, 4, 5 – własność córki 
prof. Z. Mączeńskiego, fot. Tadeusz Stani)
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Od 18 maja do 23 września br. w Muzeum Narodowym w Warszawie moż-
na było oglądać wystawę „Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi”, któ-

rą muzeum zainaugurowało obchody Roku Jubileuszowego z okazji swojego 
150-lecia. Założeniem twórców ekspozycji było ukazanie zagadnienia hie-
rarchii i jej przejawów w społeczeństwach różnych epok. Wśród eksponatów 
znalazły się starożytne symbole władzy, takie jak sarkofag i kartonaż mumii 
faraona, a także całkiem współczesne oznaki prestiżu – luksusowy zegarek 
i portrety celebrytów. W sumie pokazano ponad pół tysiąca eksponatów po-
chodzących z różnych działów Muzeum Narodowego i z zewnętrznych kolek-
cji. Przedmioty te przyporządkowano do różnych kategorii 
mieszczących się w ramach pojęcia „wywyższenie” – były 
to m.in. „Prawo do nieśmiertelności”, „Prawo do twarzy – 
przywilej imiennego wizerunku”, „Wywyższenie z urodze-
nia”, „Wywyższenie mocą pieniądza”, „Wywyższenie mocą 
wykształcenia”, „Miejsca i rytuały”, „Kultura stołu”, „Pod 
pozorami równości – hierarchie republikańskie”, „Regres”, 

„Hierarchie dziś”.
Wystawie towarzyszył przewodnik oraz katalog pod re-

dakcją jej opiekuna naukowego Krzysztofa Pomiana, dyrek-
tora Muzeum Europy w Brukseli; współautorami koncepcji 
byli Antoni Ziemba i Grażyna Bastek z MNW. Na 339 stronach 
katalogu znalazło się trzynaście ilustrowanych esejów odno-
szących się do wybranych wątków poruszonych na wystawie. 
Wprowadzający tekst Krzysztofa Pomiana przedstawia Krót-
ką historię nierówności między ludźmi na przykładzie Euro-
py i udowadnia, że hierarchia z jej charakterystycznymi ozna-

kami zawsze była częścią życia w społeczeństwie – nie tylko w monarchii abso-
lutnej czy totalitaryzmie, ale też w pozornie hołdujących równości republikach. 
Antoni Ziemba poruszył problem sztuki pozostającej w służbie władzy oraz por-
tretu jako oznaki pozycji społecznej. W innych tekstach jako niezwykle istotna 
część ikonografii władzy wyróżniona została kategoria śmierci i dążenia do nie-
śmiertelności – a więc pochówki, pomniki nagrobne, mumifikacja. Oddzielne 
artykuły poświęcone zostały wywyższeniu poprzez architekturę, ubiór, zasta-
wę stołową, wizerunki umieszczane na medalach. Kilkoro autorów przyjrzało 
się współczesnemu pojęciu wywyższenia z uwzględnieniem szczególnej roli in-

ternetu oraz zjawiska celebrytyzmu.
Drugą istotną częścią katalogu jest 50-stronicowa Ilu-

strowana mapa wystawy, w której ujęto reprezentatywne 
dla każdego z działów ekspozycji dzieła – zreprodukowa-
no je i opatrzono przystępnie napisanym komentarzem. 
Ten swego rodzaju skrót wystawy pozwala zapoznać się 
z jej generalną ideą. Ostatnie strony publikacji wypełnia 
natomiast kompletna lista 546 eksponatów wraz z pod-
stawowymi informacjami katalogowymi.

Dla czytelnika zainteresowanego tematem jest to po-
zycja umożliwiająca przestudiowanie zjawiska hierarchii 
w wielowątkowym ujęciu; dla osób, które zwiedziły ju-
bileuszową wystawę, książka będzie cennym uzupełnie-
niem przybliżającym opinie ekspertów. Katalog w cenie 
120 zł można nabyć w Muzeum Narodowym w Warsza-
wie bądź na stronie internetowej księgarni Serenissima 
(http://ksiegarnia.serenissima.pl).

WYWYŻSZENI
Spotkanie z książką

koloniach domków jednorodzin-
nych, oprócz zacisznych, prywatnych 
ogródków od tyłu budynku, projekto-
wano wspólne niewielkie placyki od 
frontu, aby sąsiedzi nie tylko częściej 
się spotykali, ale także po to, aby już 
w najprostszych sprawach codzien-
ności wykuwał się duch współpracy. 
Wspólnie decydowano, jakie kwiat-
ki zasiać, kto ma kiedy sprzątać i na-
prawiać. Idea dbania o wspólną wła-
sność, jak o swoją, została tak wyna-
turzona w powojennej rzeczywistości 
blokowisk, że dziś może być trudno 
się nam odnaleźć w projektach współ-
użytkowanych miejsc. Nasze współ-
czesne, zbyt indywidualistyczne po-
dejście do przestrzeni często staje się 
po prostu egoizmem. Rodzi to liczne 
problemy. W ostatniej części ekspozy-
cji pt. „Forum” gość muzeum, z bier-
nego zwiedzającego, może stać się ak-
tywnym uczestnikiem dyskusji i za-
mieścić swoją opinię albo zrobione 
przez siebie zdjęcie.

Na wystawie zaprezentowane są 
oryginalne projekty urbanistycz-
ne i  rysunki architektoniczne bu-
dowli powstałych w okresie między-
wojennym. Wśród nich znajdują się 

alternatywne projekty Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego (obecnie MEN) w Alei 
Szucha oraz Świątyni Opatrzności 
Bożej, sporządzone przez Zdzisła-
wa Mączeńskiego, jednego z najbar-
dziej znanych profesorów Politech-
niki Warszawskiej. Zadziwiają tak-
że wykonane z rozmachem projekty 
Oskara Sosnowskiego, przygotowa-
ne na konkurs ogłoszony w 1919 r., 
a dotyczące rozplanowania na tere-
nie Ujazdowa dzielnicy władzy i naj-
ważniejszych muzeów: sztuki, histo-
rii, etnografii. 

Wśród pamiątek po słynnych ar-
chitektach zaprezentowane są przed-
mioty należące do Stanisława i Barba-
ry Brukalskich, Bohdana Pniewskie-
go, Szymona i Heleny Syrkusów oraz 
spory zestaw narzędzi pracy Zdzi-
sława Mączeńskiego. Na wystawie 

pokazane zostały przyrządy, które 
w  okresie międzywojennym stano-
wiły techniczne nowinki, odmienia-
jące styl życia, a zarazem i przestrzeń 
mieszkalną: odkurzacze, radioodbior-
niki, telefony. 

Wystawie w warszawskim Mu-
zeum Niepodległości towarzyszy 
program wydarzeń: wykładów, spa-
cerów architektonicznych, warszta-
tów dla dzieci, gry miejskiej, kon-
certu oraz panelu dyskusyjnego. Do 
współpracy zaproszone zostały in-
stytucje kultury i nauki, media oraz 
fundacje, stowarzyszenia i grupy mi-
łośników architektury. Partnera-
mi Projektu są Instytut Sztuki PAN, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz 
Oddział Warszawski Stowarzyszenia 
Architektów Polskich.

Krzysztof Mordyński

Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62. 
Muzeum czynne: od wtorku do piątku w godz. 10.00-17.00, 
w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00, w niedziele 
wstęp wolny, w poniedziałki ekspozycje nieczynne.
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Tadeusz Kościuszko 
w Solurze

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

W końcu 1796 r., po 
przeszło dwóch latach 
spędzonych w  niewo-
li rosyjskiej, Tadeusz 

Kościuszko został uwolniony przez 
cara Pawła I i w połowie czerwca roku 
następnego wyruszył po raz drugi 
do Ameryki Północnej. Ostatecznie 
w 1798 r. powrócił do Europy, osiada-
jąc we Francji. 

Przez Szwajcarię przejeżdżał Ko-
ściuszko po raz pierwszy wiosną 1815 r., 
podczas podróży do Wiednia, gdzie 
sprawa przyszłości Polski była przed-
miotem końcowych obrad kongre-
su wiedeńskiego. W czasie tej podróży 
nocował w Solurze, w wytwornym za-
jeździe „De la Couronne” („Krone”). 
O  pobycie Naczelnika w tym hotelu 
świadczy niewielka marmurowa tabli-
ca, ufundowana w 2000 r. przez Polonię 
szwajcarską w  185. rocznicę przybycia 
Tadeusza Kościuszki do Solury. 

Kongres wiedeński oficjalnie 
usankcjonował rozbiory Polski. Prze-
bywając w stolicy Austrii, Kościuszko 
stanął przed dylematem, co dalej? Do 
Francji nie chciał wracać, do rządów 
Ludwika XVIII, które represjonowały 
zarówno zwolenników rewolucji, jak 
i Napoleona, czuł wyraźną niechęć. 
Zatem z Wiednia udał się do Szwaj-
carii. Przez miesiąc mieszkał w  So-
lurze, w willi solurskiego patrycju-
sza Vogelsanga, następnie, od połowy 
sierpnia 1815 r., osiadł na stałe w ka-
mienicy Settierów przy Gurzelngasse 
12, u Franza Xavera Zeltnera, człon-
ka Wielkiej Rady w Solurze, prefekta 
kantonu Solury w latach 1798-1800. 

Mieszkanie Kościuszki w Solurze 
znajdowało się na pierwszym piętrze 
i składało się z trzech pokoi ze służ-
bówką, zajmowaną przez wiernego 

„pokojowego”, starego żołnierza Ada-
ma Dzierzkowskiego. Naczelnik za-
jął narożny, obszerny, słoneczny po-
kój z tapetą w czerwono-białe prąż-
ki z jedwabnego materiału, wypeł-
niony prostymi, choć estetycznie wy-
konanymi sprzętami. Z okien pokoju 
rozciągał się widok na kolorowe stra-
gany w dni targowe oraz na pobliskie 
okazałe kamienice rodzin Tuggine-
rów i Areggerów, a także na ozdobio-
ną herbami bramę Bieltor.

Republikańskie przekonania Ko-
ściuszki i Zeltnera miały znaczą-
cy wpływ na relacje towarzyskie Na-
czelnika w Solurze, który cieszył się 
szacunkiem w mieście, ale pozosta-
wał poza kręgiem miejscowej elity, 
cierpiał na brak kontaktów towarzy-
skich. W liście z 29 września 1815 r. 
do Józefa Sierakowskiego pisał: „Po-
wiem ci prawdę, że nudzę się okrutnie”. 

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ ZAGRANICY

1 | Dom, w którym mieszkał Tadeusz Kościuszko 
w Solurze

2 | Widok na wieże katedry św. św. Ursa 
i Wiktora

1

2
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W tym liście dalej czytamy: „Chciał-
bym z  Tobą zawsze rozmawiać, bo  
z tuteyszemi nie mogę. Są to Niedź-
wiedzie pełne pychy przy ubustwie [!]. 
Egoiści niesworne bez otwartości żad-
ney i nie znaiący świata. Szkoda, że tak 
piękny kray jest takiemi obsadzony”. 

Podczas pobytu w Solurze Ko-
ściuszko dużo spacerował po mieście. 
Mieszkając w centrum, miał bardzo 
blisko do bramy Bieltor i usytuowanej 
przy niej okrągłej, przysadzistej wieży 
Burristurm (Pflugersturm). Niedale-
ko od miejsca zamieszkania Kościusz-
ki znajduje się Marktplatz oraz Zeit-
glockenturm (Wieża Zegarowa), da-
lej kościół jezuitów Najświętszej Pan-
ny Marii Niepokalanego Poczęcia, 
w którym po śmierci Naczelnik został 
pochowany. 

Kościuszko, wędrując po Solu-
rze, przechodził obok Hotelu „Kro-
ne”, nad którym góruje katedra 
św.  św.  Ursa i Wiktora, nieco dalej 
obok bramy Bazylejskiej (Baseltor), 
okazałego wczesnobarokowego bu-
dynku Altes Zeughaus (starego arse-
nału), gmachu Ratusza przy Barfüs-
sergasse. Będąc specjalistą od fortyfi-
kacji miejskich, zapewne z zaintereso-
waniem oglądał też fortyfikacje, zbu-
dowane po 1667 r. według projektu 
Francesca Polatto, zgodnie z zasada-
mi wybitnego francuskiego inżyniera 

wojskowego Sébastiena le Prestre de 
Vaubana (1633-1707). Przechodząc 
przez most na rzece Aare, dochodził 
do bramy Berntor, która prowadziła 
na południe w kierunku Berna. 

Podczas swych wędrówek od-
wiedzał położoną u podnóża góry 
Weissen stein w północnej części wą-
wozu, malowniczo usytuowaną pu-
stelnię św. Wereny (Einsiedelei St. Ve-
rena) w gminie Rüttenen; z miejscem 
tym związane jest podanie o św. We-
renie (zm. 344 r.). Uwagę zwraca tu 
przytulona do skał kaplica św.  Were-
ny (Verenakapelle), powstała przed 
1429 r. W pobliżu Verenakapelle znaj-
duje się grota św. Magdaleny, z  gru-
pą rzeźb z  drugiej połowy XVII w. 
Jest też w wąwozie kaplica św. Marci-
na (Martinskapelle), o której pierwsza 
wzmianka pochodzi sprzed 1426 r. 

Wędrując dalej tą trasą, docho-
dził Kościuszko do kościoła Kreu-
zen z pierwszej połowy XVII w. Stąd 
udawał się do pobliskiego miejsca 
zwanego Wengistein, gdzie znajdu-
je się obelisk z 1813 r., przypomina-
jący o  dwóch ważnych wydarzeniach 
z dziejów Solury. Pierwsze z nich upa-
miętnia oblężenie miasta w 1318 r. 
przez wojska księcia Leopolda Au-
striackiego, drugie postać Niklausa 
von Wengi młodszego, członka Wiel-
kiej Rady w Solurze, wójta, który 

w  1533  r. zapobiegł rozlewowi krwi 
pomiędzy katolikami i protestantami. 

Jesienią 1817 r. nastąpiło zdecy-
dowane pogorszenie stanu zdrowia 
Kościuszki. 15 października 1817 r. 
zmarł w wieku 71 lat. Cztery dni póź-
niej, 19 października odbył się po-
grzeb, w którym uczestniczyli licznie 
zebrani mieszkańcy Solury oraz oko-
licznych wiosek. 

15 października 1865 r., w kolej-
ną rocznicę śmierci Kościuszki przed 
kamienicą przy Gurzelngasse 12, zwa-
ną „Kościuszko-Haus” („Domem Ko-
ściuszki”), zgromadziło się wielu pol-
skich emigrantów, w tym wielu wete-
ranów powstania styczniowego. Z tej 
okazji wmurowano na fasadzie domu 
tablicę ufundowaną przez działają-
ce na emigracji Towarzystwo Demo-
kratyczne Polskie, z inskrypcją po ła-
cinie, która w tłumaczeniu na język 
polski brzmi: „Pamięci Tadeusza naj-
wyższego wodza Polaków, który w paź-
dzierniku 1817 za wielu oddał ducha. 
Polscy wygnańcy”. Tablicę wykona-
ła młoda solurska rzeźbiarka Hedwig 
Pfluger (1848-1925). Powyżej pła-
skorzeźby znajduje się wizerunek Ko-
ściuszki z profilu w wieńcu laurowym, 
a poniżej inskrypcji umieszczone są 
trzy herby − Orzeł (Polski), Anioł 
z  tarczą (Rusi) oraz rycerz na koniu 
z Pogonią (Litwy).

3

4
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Nowo urządzony plac w Solurze, 
który powstał według projektu Al-
freda Zschokke (1825-1879) w miej-
scu dawnych wałów warownych, 
w latach 1867-1869 nazywany był 
imieniem Kościuszki („Kościuszko- 
-Platz”). Wobec jednak ostrego sprze-
ciwu przedstawicieli rządu rosyjskie-
go, skierowanego do władz szwajcar-
skich, z zarzutem, że Solura toleru-
je u siebie działalność „wywrotow-
ców” polskich, ostatecznie plac otrzy-
mał nazwę „Amthausplatz”. Utworze-
nie w 1870 r. Polskiego Muzeum Na-
rodowego na zamku w Rapperswi-
lu spowodowało, że punkt ciężko-
ści polskich uroczystości w Szwajca-
rii przesunął się z Solury do tej miej-
scowości.

Na ostatnie miejsce zamieszkania 
i śmierci Kościuszki zwrócono uwa-
gę, gdy znana rodzina drukarzy Gas-
smann, będąca od 1887 r. właścicie-
lem kamienicy, sprzedała ją firmie 
Geschäftshaus Gurzelngasse Nr 12 
Solothurn AG, a nowy właściciel zle-
cił w 1932 r. przebudowanie pomiesz-
czeń na parterze na nowoczesny lokal 
sklepowy. 

Muzeum Kościuszki w Solurze po-
wstało 27 września 1936 r. w dawnym 
domu rodziny Zeltnerów przy Gu-
rzelngasse 12. Placówka została zało-
żona dzięki staraniom Poselstwa RP 
w Bernie, kierowanego przez Jana 
Modzelewskiego (1875-1947), oraz 
wsparciu rządu polskiego i władz kan-
tonu Solura. Prace przygotowawcze 
od 1933 r. prowadzili Jan Modzelew-
ski oraz dr Alfons Bronarski (1892- 
-1965), sekretarz poselstwa polskie-
go, we współpracy z powstałym w na-
stępnym roku Komitetem na rzecz za-
łożenia Muzeum Kościuszki w So-
lurze (Komitee fur Errichtung eines 
Kościuszko-Museums in Solothurn), 
którego przewodniczącym był dr Max 
Obrecht (1894-1965). Zdecydowa-
ną pomoc inicjatywie okazał także 
dr Paul Haefelin (1889-1972), wielo-
letni prezydent Solury. Podczas uro-
czystości założenia muzeum zade-
klarował on, że miasto Solura obej-
mie pieczę nad nowo powstałym 
muzeum. Jednocześnie zapewnił, że 
po podjęciu decyzji o budowie no-
wej szkoły kantonalnej przy Herren-
weg ulica dojazdowa zostanie nazwa-
na imieniem Kościuszki, aby młodzie-
ży przypominać o wzorze miłości do 
ojczyzny i wolności oraz ofiarności 
dla bliźniego. Komitet na rzecz zało-
żenia Muzeum Kościuszki w Solurze 
stanowił zalążek przyszłego Towarzy-
stwa Kościuszkowskiego (Kościusz-
ko-Gesellschaft), powołanego do ży-
cia jednocześnie z otwarciem mu-
zeum w celu sprawowania pieczy nad 
tą instytucją. Szefami Towarzystwa 

byli radcy kantonalni lub członko-
wie zarządu Solury, w tym prezyden-
ci lub wiceprezydenci miasta. Dzięki 
zebraniu pokaźnej sumy pieniędzy, do 
czego przyczynił się 28 lutego 1937 r. 
w Konzerthaus swoim recitalem Igna-
cy Jan Paderewski, uzyskano fundusze 
na odtworzenie możliwie dokładne-
go wyglądu pokoju, w którym zmarł 
Kościuszko. W 1978 r. zaszła koniecz-
ność reorganizacji wystawy, którą uro-
czyście otwarto w obecnej aranżacji 
15 września 1984 r. 

Do najcenniejszych eksponatów 
muzeum w Solurze należą pamiąt-
ki po Kościuszce: siodło i uzda jego 
konia, pochodzące ze zbiorów solur-
skiego Zeughaus (Arsenału Miejskie-
go), pierścień z kosmykiem włosów 
Naczelnika, zegarek, futerały na pi-
stolet, szachownica i mała statuetka, 
dar króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego dla Kościuszki. Prezento-
wane są również kopie testamentów 
Kościuszki, sporządzonego po jego 
śmierci inwentarza oraz kopie akt, 
dotyczących pogrzebu i późniejszej 
ekshumacji zwłok (oryginały prze-
chowywane są w Archiwum Kanto-
nalnym w Solurze). Na uwagę zasłu-
gują bardzo cenne księgi pamiątkowe 
z Zuchwil oraz dwa portrety, wyko-
nane własnoręcznie przez Kościusz-
kę, a przedstawiające Tomasza Jeffer-
sona i nieznaną Mary P. Moore. Pre-
zentowana jest również kopia doku-
mentu nadającego Kościuszce hono-
rowe obywatelstwo Francji oraz ko-
pia namalowanego przez Kościuszkę 
akwarelą obrazu sióstr Zeltnerówien. 

3 | Brama Bazylejska (Baseltor) 

4 | Obelisk Wengistein 

5 | Fragment wnętrza Muzeum Kościuszki 
w Solurze

6 | Odrestaurowany pokój, w którym zmarł 
Kościuszko – po lewej obraz Wojciecha Kossaka, 
po prawej na cokole urna Trojanowskiego 

(zdjęcia: Piotr Hapanowicz)

...............................................................................
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W specjalnej witrynie znajduje się 
zakupiony na aukcji w 2006 r. pisto-
let z około 1800 r., który Kościusz-
ko nosił przy sobie w czasie pobytu 
w Paryżu. Wśród innych obiektów 
uwagę zwracają dwie gipsowe ko-
pie rzeźb. Są to popiersia Kościuszki 
i Piotra Józefa Zeltnera, które wyko-
nał w 1800 r. w Paryżu solurski rzeź-
biarz Urs Pankracy Eggenschwiler. 

Centralnym punktem i najważniej-
szą częścią muzeum jest odrestaurowa-
ny pokój, w którym zmarł Kościuszko. 
Dzięki zachowanym oryginalnym po-
zostałościom, udało się wyposażyć go 
w tapety i  tkaniny o pierwotnym wy-
glądzie. W pomieszczeniu znajduje się 
obraz z 1911  r. Wojciecha Kossaka, 
przedstawiający przysięgę Kościusz-
ki i jego zwolenników na krakowskim 

Rynku w 1794 r. W pokoju stoi także 
urna, wykonana w 1896 r. przez rzeź-
biarza Wincentego Trojanowskiego, 
w której miało być w Rapperswilu nie-
gdyś przechowywane serce Kościusz-
ki. W alkowie znajduje się odtworzo-
ne według oryginału łóżko, na którym 
zmarł Kościuszko. Na zewnętrznej 
ścianie alkowy wisi obraz „Kościusz-
ko na łożu śmierci” Heinricha Rietera  
z Winterthuru, jeden z najcenniej-
szych eksponatów zbioru. 

Obecnie Muzeum Kościuszki w So-
lurze odwiedza rocznie około 500 
osób. Na podstawie wpisów można 
wnioskować, że najczęściej bywają tu 
Polacy i Szwajcarzy. Swoje wpisy zo-
stawili w księdze pamiątkowej go-
ście nie tylko z krajów europejskich, 
ale również z Kanady, USA, Austra-
lii. Muzeum odwiedził m.in. kardy-
nał Karol Wojtyła (1970 r.), prezy-
dent RP Lech Wałęsa i prymas Józef 
Glemp (1994 r.). 

15 października 1967 r. odby-
ły się w Solurze obchody 150. roczni-
cy śmierci Kościuszki. Uczestniczyli 
w  nich przedstawiciele władz i stowa-
rzyszeń. Dokonano wówczas odsłonię-
cia pomnika Kościuszki przy Amthau-
splatz. Pomnik, odlany w metalu we-
dług projektu solurskiego rzeźbiarza, 
Schanga Huttera ( Jean Albert Hutter), 
przedstawia nagiego, wychudzone-
go człowieka z uniesioną do góry lewą 
ręką na znak wolności. Wokół podsta-
wy znajduje się napis: „1746 TADE-
USZ KOSCIUSZKO 1817”.

Z kolei 27 września 2011 r. w sali 
Konzerthaus obchodzony był jubi-
leusz 75-lecia Muzeum Kościuszki 
w Solurze. W uroczystości uczestni-
czyli m.in. sekretarz stanu w  Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów − Wła-
dysław Bartoszewski, szef rządu kan-
tonu Solury − Christian Wanner, pre-
zydent Solury − Kurt Fluri, przedsta-
wiciele Polonii w Szwajcarii, delegacje 
z Polski oraz liczni mieszkańcy Solu-
ry. Organizatorem jubileuszu było To-
warzystwo Kościuszkowskie w Solu-
rze na czele z dr. Thomasem Wallne-
rem i inż. Benedyktem Drewnowskim 
– kustoszem Muzeum Kościuszki. 

Piotr Hapanowicz

Wzniesiony w Solurze w 1967 r. 
pomnik, mający upamiętnić Tade-
usza Kościuszkę, od początku budził 
kontrowersje nie tylko u części miesz-
kańców Solury, ale także wśród Polo-
nii osiadłej poza Szwajcarią. Świad-
czy o tym – udostępniona przed pię-
ciu laty redakcji „Spotkań z Zabytka-
mi” przez Marię Anacką-Łyjak, w po-
staci odpisu z polskojęzycznego ty-
godnika „Wiadomości”, ukazujące-
go się w Londynie – krótka notatka na 
ten temat (jak się wydaje, niewykorzy-
stana dotychczas w opracowaniach 
poświęconych Kościuszce):

„P. Kazimierz F. Vincenz nadesłał 
z  »Miasta Naczelnika« – jak Polacy 
nazywają Solurę w Szwajcarii – opis 
sensacyjnego zdarzenia w związku 
ze wzniesieniem tam nowego »po-
mnika-studni« Kościuszki. Pomnik 
ten (streszczamy list p. Vincenza) po-
wstał ze składek ruchliwego stowa-
rzyszenia »Kościuszko-Gesellschaft«. 
Jury konkursu, w którym uczestniczy-
ło dwóch Polaków: dr J. Rakowski i p. 
K. Vincenz, wybrało projekt J. Huttera, 
przedstawiający Kościuszkę w chu-
dej i wymizerowanej postaci. W nocy, 
przed odsłonięciem pomnika, »nie-
znani sprawcy«, przypuszczalnie mło-
dzi i weseli, umieścili na cokole napis 
z hasłem »Brot für Brüder (Chleba dla 
braci)«, używanym przez ewangelicką 
misję kościelną w akcji pomocy gło-
dującym ludom.

Nazajutrz fotografia pomnika-stud-
ni z napisem ukazała się w »Solothur-
ner Zeitung«. Obszerny komentarz pi-
sma gromi autorów niewczesnego 
konceptu, w przesadnych słowach 
wychwalając rzeźbę Huttera. Lud-
ność miasteczka natomiast okazała 
poczucie humoru, przyjmując żart ze 

śmiechem, na jaki zasługiwał. W isto-
cie bowiem naga, wynędzniała, prze-
sadnie wydłużona postać mająca wy-
obrażać Kościuszkę, ma wygląd bu-
dzący litość.

Polscy członkowie jury, którzy po-
pierali projekt Z. Stankiewicza, twór-
cy pomnika Langiewicza w Gren-
chen [mieście w północno-zachod-
niej Szwajcarii, w kantonie Solura – 
przyp. M. Anacka-Łyjak], zostali jed-
nak przegłosowani” (Kronika: Studnia 
z posągiem Kościuszki, „Wiadomo-
ści” [Londyn], nr 38-39 z 17-24 wrze-
śnia 1967, s. 4).

Informacja ta zilustrowana zo-
stała zdjęciem pomnika, na którym 
rzeczywiście widoczny jest żartobli-
wy napis: „BROT / FÜR / BRÜDER”.

| Jean Albert Hutter, Pomnik Tadeusza 
Kościuszki, 1967 r., Solura, Amthausplatz, 
fotografia z 2011 r.

(fot. Piotr Hapanowicz) 

........................................................................
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W maju ubiegłego roku odbyła 
się premiera największego 

w Polsce wirtualnego muzeum, 
które udostępnia w internecie 
na specjalnie zbudowanej plat-
formie skatalogowane, a następ-
nie zdigitalizowane zbiory. Teraz 
wiele eksponatów Muzeum Na-
rodowego w Warszawie za spra-
wą łącza internetowego jest do-
stępnych w niemal każdym miej-
scu o dowolnej porze. Niezmien-
nie największym zaintereso-
waniem cieszą się te muzealia, 
które można podziwiać poprzez 
przestrzenne wizualizacje 3D.

Razem z premierą Cyfrowe-
go Muzeum Narodowego w War-
szawie (http://www.cyfrowe.
mnw.art.pl) zakończyły się prace 
prowadzone w ramach progra-
mu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 
2: Digitalizacja zabytków i mu-
zealiów”, finansowane ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Istnieją-
ca baza danych budowana na 
podstawie systemu muzealnego 
MONA, licząca wówczas 400 tys. 
rekordów, została powiększona 
o ponad 40 tys. opisów zabyt-
ków i ponad tysiąc wizerunków 
cyfrowych. Na zakończenie zbio-
ry zostały udostępnione inter-
nautom przy wykorzystaniu plat-
formy dMuseion.

W wyniku realizacji wspo-
mnianego programu w bazie da-
nych MNW oraz na portalu Cy-
frowe MNW znalazły się opisy 
m.in. rycin Napoleona Ordy, Hir-
sza Leybowicza, Adolpha Menzla, 
Stefano della Belli, Honore Dau-
miera, Wenceslausa Hollara, Ja-
cquesa Callota, rysunków Jana 
Matejki, Henryka Uziembły, Hen-
ryka Gustawa i Ksawerego Pilla-
tich, Chrystiana Breslauera, Han-
sa Thomy. Ponadto – opisy fo-
tografii i materiałów ikonogra-
ficznych dotyczących architek-
tury polskiej i zabytków sztu-
ki starożytnej, m.in. pozyska-
nych w 2010 r. z polskich wyko-
palisk w Sudanie. Umieszczonych 
zostało tysiące zdjęć cyfrowych, 

a także wizualizacje 3D zabyt-
ków. Zbiory zostały zaprezento-
wane według podziału czasowe-
go i tematycznego, a także po-
dzielone na kolekcje i gabine-
ty. Obiekty muzealne można też 
oglądać według pokazów tema-
tycznych, w każdej chwili je mo-
dyfikować i tworzyć nowe. Nie-

zwykle ważny dla zwiedzającego 
jest system wyszukiwania kon-
kretnych obiektów i ich opisów, 
a także kojarzenia z nimi wie-
lu innych. Wyszukuje się je przez 
tytuł, autorów, słowa kluczowe, 
opis zbioru i alfabetycznie we-
dług nazw zabytków. Zarówno 
funkcjonalność, jak i wygląd gra-
ficzny strony można ciągle prze-
kształcać i ulepszać. Można rów-
nież dodawać kolejne wizerun-
ki i opisy muzealnych obiektów; 
obecnie jest jedynie 3127 muze-
aliów. Oprócz informacji o dzie-
łach sztuki eksponowanych w ga-
leriach stałych, internauci uzy-
skują dostęp do szczegółowych 
danych o muzealiach przecho-
wywanych w magazynach studyj-
nych muzeum. W pierwszym roku 
funkcjonowania portalu łączna 

liczba zwiedzających cyfrowe 
muzeum przekroczyła 200 tys. 
internautów.

Portal Cyfrowego Muzeum 
Narodowego w Warszawie po-
wstał na bazie programu dMu-
seion, stworzonego przez Po-
znańskie Centrum Superkompu-
terowo-Sieciowe we współpra-
cy z Muzeum Narodowym w War-
szawie. PCSS jest instytucją pań-
stwową afiliowaną przy Pol-
skiej Akademii Nauk w Pozna-
niu. To operator krajowej nauko-
wej sieci PIONIER – Polski Inter-
net Optyczny, który od kilku lat 

rozwija ogólnopolską infrastruk-
turę bibliotek cyfrowych. Pra-
ce w tym zakresie rozpoczęły 
się w 1999 r., wraz z rozpoczę-
ciem działań nad pierwszym pol-
skim oprogramowaniem do bu-
dowy bibliotek cyfrowych – dLi-
bra. W roku 2002, we współ-
pracy z Poznańską Fundacją Bi-
bliotek Naukowych oraz Biblio-
teką Kórnicką PAN, uruchomio-
na została Wielkopolska Biblio-
teka Cyfrowa (http://www.wbc.
poznan.pl), pierwsza regionalna 
inicjatywa, mająca na celu udo-
stępnienie zasobów wielkopol-
skich bibliotek, archiwów i mu-
zeów użytkownikom internetu. 
Obecnie w sieci PIONIER istnie-
je ponad 90 bibliotek cyfrowych, 
do których zasoby wprowadza 
kilkaset instytucji związanych  

z ochroną dziedzictwa kulturo-
wego, jak też wiele osób prywat-
nych.

Z inicjatywą opracowania 
oprogramowania do udostęp-
niania w internecie zarządzaną 
zawartością muzeum cyfrowe-
go wystąpiło Muzeum Narodowe 
w Warszawie. PCSS we współ-
pracy z MNW opracowało pilo-
tową wersję systemu o nazwie 
dMuseion. Decyzja o opracowa-
niu dla obiektów muzealnych no-
wego oprogramowania podykto-
wana była odmiennym w stosun-
ku do bibliotek charakterem za-

sobów, jak też sposobem ich or-
ganizacji. Zasoby te, to na ogół 
materiały o charakterze wizu-
alnym, które w przeciwieństwie 
do dokumentów tekstowych wy-
magają dodatkowych sposobów 
prezentacji. Ponadto zasoby mu-
zealne grupowane są często we-
dług ekspozycji wystaw sta-
łych. Oprogramowanie dMuse-
ion umożliwia również taką for-
mę prezentacji zbiorów. Cyfro-
we MNW jest pierwszym wirtual-
nym muzeum opartym na opro-
gramowaniu dMuseion. Dzięki 
zgodności tego oprogramowania 

Digitalizacja w muzeum

ROZMAITOŚCI

1 | Strona główna Cyfrowego 
Muzeum Narodowego w Warszawie, 
zrzut ekranowy

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

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2012    |   67



ROZMAITOŚCI

skomplikowanych zapytań. Sys-
tem pozwala też na wieloaspek-
towe zarządzanie muzealiami, 
prowadzenie ewidencji zbioru 
i badań naukowych.

Drugim etapem digitaliza-
cji jest sekwencja działań, które 
mają na celu migrację wizerun-
ku obiektu rzeczywistego i jego 
danych z formy analogowej, tj. 
z autentycznego obiektu muze-

alnego, do formy cyfrowej. Trze-
ba pamiętać, że w przeciwień-
stwie do przedmiotów nieunika-
towych, niemuzealnych, w digi-
talizacji dzieł sztuki każdy obiekt 
wymaga osobnego podejścia pod 
względem technologicznym. Se-
kwencje działań w procesie di-
gitalizacji zbiorów muzealnych 
przedstawiają się następująco:

1) Przygotowanie stanowi-
ska do digitalizacji (rozłożenie 
sprzętu skanującego, platformy 
obrotowej, systemu oświetlenia 
bezcieniowego).

2) Kalibracja sprzętu.
3) Przygotowanie obiektu do 

skanowania (selekcja obiektów 
do digitalizacji, umieszczenie 
obiektu na platformie obroto-
wej przez osobę do tego upraw-
nioną z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa lub jeśli 
nie jest to możliwe, zbudowanie 

stanowiska pracy bezpośrednio 
przy obiekcie). 

4) Modyfikacja stanowiska 
pod konkretny obiekt (np. moco-
wanie obiektu).

5) Skanowanie fotooptycz-
ne 2/3D obiektu na platformie 
obrotowej (efekt: wysokiej roz-
dzielczości zdjęcia cyfrowe) lub 
skanowanie laserowe 3D obiektu 
(efekt: „chmura punktów”) oraz 
skanowanie oświetleniem struk-
turalnym (efekt: „chmura punk-
tów”). Od kilku do kilkudziesię-
ciu skanów z różnych pozycji lub 
kątów pomiarowych w zależno-
ści od złożoności i typu danego 
obiektu.

7) Wstępna obróbka danych 
(„chmury punktów” i zdjęć cy-
frowych), uzyskanych podczas 
skanowania – weryfikacja ewen-
tualnych luk w pomiarach.

8) Przygotowanie wizualiza-
cji 3D, a także nałożenie tekstur 
i opracowanie modeli 3D (przej-
ście od „chmury punktów” do 
siatki trójkątów) oraz wykona-
nie rzutów, przekrojów, odwzo-
rowania walcowego, mapy wgłę-
bień, profili, warstwic, ortofoto-
grafii, itp.

9) Przygotowanie prezentacji 
2/3D (przejście od pojedynczych 
zdjęć cyfrowych do wielofunkcyj-
nych animacji 3D).

10) Jednocześnie dane zebra-
ne podczas skanowania bez ob-
róbki są wprowadzane do muze-
alnego inwentarza elektronicz-
nego, a także na zewnętrzny no-
śnik cyfrowy do przechowywania 
danych.

Digitalizację w muzeum nale-
ży dzielić na dwie części z uwa-
gi na obcowanie z obiektami 
w przeważającej większości prze-
strzennymi, trójwymiarowymi. Po 
pierwsze, w digitalizacji tej istot-
ne jest odwzorowanie autentycz-
nego koloru obiektu, a po dru-
gie, uchwycenie rzeczywistego 
kształtu. Zazwyczaj nie jest moż-
liwe uzyskanie obu tych ważnych 
czynników na podstawie jedno-
razowego skanowania tylko jed-
nym skanerem. Znakomite rezul-
taty w uchwyceniu geometrii za-
bytku można osiągnąć przy wyko-
rzystaniu skanowania laserowe-
go metodą triangulacji lub czasu 
przelotu wiązki, a także skanowa-
nia z oświetleniem strukturalnym. 

z otwartymi protokołami wy-
miany danych oraz współpracy 
z Federacją Bibliotek Cyfrowych 
(http://fbc.pionier.net.pl), Mu-
zeum Narodowe w Warszawie 
przekazuje informacje o wszyst-
kich swoich zbiorach udostęp-
nianych w internecie do porta-
lu Europeana (http://www.euro-
peana.eu), który daje dostęp do 
cyfrowych zbiorów wielu biblio-

tek, muzeów i archiwów z krajów 
Unii Europejskiej. Jest to pierw-
sze polskie muzeum współpracu-
jące z Europeaną na taką skalę.

Aby zbiory Muzeum Narodo-
wego w Warszawie mogły być 
zaprezentowane w internecie, 
musiały zostać wcześniej zdigi-
talizowane. Proces ten od wielu 
lat z różnym skutkiem i własnymi 
sposobami prowadzi zespół mu-
zealników i informatyków MNW. 
W ubiegłym roku na potrzeby 
uruchamianego portalu Cyfrowe 
MNW była przeprowadzona prób-
na profesjonalna digitalizacja, 
wspierana przez firmę Scanning 
3D (www.scanning3d.pl). W wy-
niku tych działań pozyskane zo-
stały wysokiej jakości pliki cyfro-
we, zdjęcia wysokiej rozdzielczo-
ści, „chmura punktów” z infor-
macją o dokładnych wymiarach, 
prezentacje 2/3D, wizualizacje 

3D. Tak przygotowane dane sta-
ły się materiałem badawczym 
dla historyków sztuki i konser-
watorów oraz źródłem cyfrowej 
reprezentacji zabytku z przezna-
czeniem na stronę internetowe-
go katalogu zbiorów.

Pierwszy z etapów digitali-
zacji, będący z pozoru najmniej 
atrakcyjną częścią całego proce-
su, stanowi właściwie jego fun-

dament. Jest to wprowadzenie 
szczegółowego i ustandaryzo-
wanego opisu zabytku, pozwa-
lającego na właściwą identyfika-
cję wszelkich materiałów wizual-
nych z nim związanych. Zgodnie 
z treścią Karty Londyńskiej, do-
kumentu zawierającego zasady 
komputerowej wizualizacji dzie-
dzictwa kulturowego, opis powi-
nien być sporządzony przez pro-
fesjonalistów, co jest gwarantem 
jakości udostępnianych danych. 
Początkiem wirtualnej egzysten-
cji zabytku jest wprowadzenie 
informacji o muzealium do mu-
zealnej bazy danych, tj. do in-
wentarza elektronicznego. Prze-
wagą takiego systemu kompu-
terowego nad tradycyjną księgą 
jest nieograniczona możliwość 
wprowadzania nawet najbar-
dziej szczegółowych danych oraz 
przeszukiwanie zbioru według 

2
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Niedoścignionym zaś sposobem 
na idealne odtworzenie wyglą-
du jest fotografia cyfrowa, a z nią 
przeróżne metody skanowania fo-
tooptycznego z wykorzystaniem 
platform obrotowych i statywów 
łukowych oraz fotografowania 
metodą HDR.

Próbna digitalizacja podjęta 
przez firmę Scanning 3D w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie 
pozwoliła wyraźnie uzmysło-
wić zespołowi ds. digitalizacji 
oraz muzealnikom zarówno cel 

i sens digitalizacji, jak i specy-
ficzne oczekiwania muzealników 
wobec cyfrowego odwzorowania 
zabytków i muzealiów. Badacz 
muzealnik oczekuje odwzoro-
wania cyfrowego w najwyższej 
jakości, perfekcyjnym wykona-
niu, maksymalnej rozdzielczo-
ści pikseli, idealnej głębi kolo-
ru, nasyceniu i jaskrawości bar-
wy, w formatach RAW i JPEG. 
Potrzebuje wielu zdjęć cyfro-
wych z niemal wszystkich ką-
tów nachylenia obiektywu foto-
graficznego wobec obiektu mu-
zealnego. Dodatkowo potrzebu-
je on zdjęcia z wzornikiem wy-
miaru i barwy, a przede wszyst-
kim inteligentnego oprogramo-
wania do katalogowania zbio-
rów muzealnych z możliwością 
umieszczania w nim nieograni-
czonej liczby zdjęć cyfrowych. 
Skanowanie laserowe, a także 

z oświetleniem strukturalnym, 
chociaż niezwykle doskona-
łe w odwzorowaniu geometrii, 
jest niewłaściwe w zakresie od-
wzorowania autentycznych ko-
lorów obiektu, czyli rzeczywi-
stego wyglądu zabytków i mu-
zealiów. Obraz cyfrowy uzyska-
ny tą metodą pozbawiony jest 
odpowiedniego waloru poznaw-
czego i estetycznego, ale stano-
wi doskonały materiał dla bada-
cza struktury i geometrii, kon-
serwatorów zabytków, działów 
ochrony i zabezpieczania zbio-
rów.

Próbna digitalizacja w mu-
zeum uzmysłowiła też istnie-
nie potrzeby atrakcyjnego wizu-
alnie zaprezentowania zbiorów 
muzealnych poprzez internet. 
Udostępnianie cyfrowych muze-
aliów to odmienny temat od di-
gitalizacji dla celów badawczych. 

Obie dziedziny można jednak ła-
two pogodzić, gdy atrakcyjne 
prezentacje 2/3D i wizualiza-
cje 3D muzealiów wygeneruje się 
z uprzednio pozyskanego mate-
riału badawczego. Trzeba w tym 
celu przede wszystkim zmniej-
szyć rozdzielczość wszystkich 
plików, które mają być umiesz-
czone w internecie, a następnie 
utworzyć ciekawe animacje, któ-
re w miarę potrzeb także będą 
pozwalały internautom z bier-
nego widza zamienić się w ba-
dacza zabytków. Internet staje 
się dziś bowiem najważniejszym 
narzędziem do poznawania dzie-
dzictwa kulturowego, które peł-
ni funkcję tak edukacyjną, jak  
i zachęcającą do autentycznego, 
rzeczywistego obcowania i kon-
templowania dzieła sztuki. 

Paweł Klak

2 | Przykład rekordu zabytku 
w Cyfrowym MNW, zrzut ekranowy

3 | Zdigitalizowane eksponaty 
muzealne: po lewej − metodą 
skanowania fotooptycznego, 
po prawej – metodą skanowania 
laserowego

............................................................
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byli w stanie podać mi żadnych 
konkretnych odpowiedzi, a prze-
cież o takim zabytku wiedzieć 
coś trzeba (!), nawet jeśli nie 
jest się specjalnym fanem ame-
rykańskiego imperium. Dlacze-
go? Chociażby dlatego, że jest 
to jeden z pomników wpisanych 
na światową listę dziedzictwa  
UNESCO.

Statua Wolności jest również 
największym na świecie pre-
zentem, jaki kiedykolwiek i ko-

mukolwiek podarowano. Zosta-
ła bowiem podarowana Stanom 
Zjednoczonym przez Francję, 
dokładnie sto lat po podpisaniu 
Deklaracji Niepodległości. Ten 
gest miał upamiętniać przymie-
rze pomiędzy tymi państwami, 
zawarte w czasie wojny o nie-
podległość Stanów Zjednoczo-
nych. Pomnik stał się dla wszyst-
kich Amerykanów symbolem 
wolności. Szczególne wrażenie 

robił na emigrantach przybywa-
jących do tego nowego świata, 
będącego obietnicą lepszego ju-
tra.

»Statue of Liberty«, czyli wła-
śnie Statua Wolności, ma trzech 
ojców: Frédérica Auguste’a  
Bartholdiego, Gustave’a Eiffela  
oraz Richarda Hunta, z któ-
rych każdy był odpowiedzialny 
za inną jej część. Bartholdi za-
projektował samą statuę, której 
pełna nazwa brzmi »Liberty Enli-
ghtening the World«, czyli »Wol-
ność opromieniająca świat«. 
Projektując pomnik, Bartholdi 
inspirację czerpał przede wszyst-
kim z obrazu francuskiego ma-
larza Eugène Delacroix »Wol-
ność wiodąca lud na barykady«. 
Twarz statuy jest jednak wier-
ną kopią rysów jego matki, a jej 
ciało przypomina kształty ko-
chanki rzeźbiarza. Drugi z oj-
ców statuy, Eiffel zajął się kon-
strukcją ze stali i miedzi. Skon-
struował również wewnątrz sta-
tuy dwa ciągi schodów prowa-
dzących do punktu widokowe-
go umieszczonego w jej koro-
nie, oraz jeden ciąg prowadzący 
aż do pochodni (przejście to jed-

nak już od stu lat jest niedostęp-
ne dla turystów). Ostatni z oj-
ców pomnika – Hunt podjął się 
projektu postumentu, na którym 
po dziś dzień stoi statua”.

Artykuł jest oczywiście ilu-
strowany. Zdobią go przystają-
ce do treści: fotografia Statuy 
Wolności i reprodukcja obrazu 
Eugène Delacroix.

Bardziej wymagający czy-
telnik bez trudu znajdzie 

Podobno żyjemy już w takich 
czasach, że jeśli tylko dobrze 

poszukać – to w internecie moż-
na znaleźć wszystko. No, prawie 
wszystko, bo np. na temat na-
wet tak dobrze opisanego i po-
wszechnie znanego zabytku, ja-
kim jest słynna Statua Wolności, 
niektóre dotyczące go informa-
cje i materiały ilustracyjne do-
stępne są tylko w bibliotece.

Katarzyna Owsińska, autor-
ka krótkiego artykułu Historia 

Statuy Wolności w pigułce, za-
mieszczonego w 2011 r. na por-
talu langloo (http:// www.lan-
gloo.com/historia-statuy-wol-
nosci.html), świadoma faktu, 
że „Statua Wolności jest jed-
nym z najbardziej charaktery-
stycznych symboli Nowego Jor-
ku i Stanów Zjednoczonych”, 
postanowiła nie tylko podzielić 
się z internautami swoją wiedzą 
na temat słynnego zabytku, ale 

także opowiedziała, jaki był bez-
pośredni powód jej zaintereso-
wania się tym obiektem:

„[...] Jak już kiedyś wspomi-
nałam, wakacje 2010 roku moi 
bliscy znajomi spędzili, podró-
żując po Stanach Zjednoczo-
nych oraz zwiedzając miejsca, 
które i ja w przyszłości mam na-
dzieję odwiedzić. Jak dla znako-
mitej większości turystów, tak-
że i dla nich zobaczenie Nowe-
go Jorku i Statuy Wolności było 

absolutnym »must«. Dotarłszy 
więc do Wielkiego Jabłka, swo-
je kroki od razu skierowali na 
prom, który zabrał ich na »Li-
berty Island« (pol. Wyspa Wol-
ności).

Po powrocie do Polski wszy-
scy z zachwytem opowiadali 
o widokach, które podziwiali ze 
szczytu statuy i chwalili się pięk-
nymi zdjęciami. Kiedy jednak za-
pytałam ich o historię statuy, nie 

Rewelacje księdza Apolinarego Kłosińskiego

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

1 | Statua Wolności na Wyspie 
Wolności w Nowym Jorku, fotografia 
współczesna

2 | „Latarnia morska pod Nowym 
Jorkiem”, 1877 r., drzeworyt

3 | „Kolos Rodyjski” wyobrażony 
jako latarnia morska

............................................................1 2
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w przepastnych zasobach in-
ternetu wiele innych, często 
bardzo szczegółowych opisów 
tego zabytku, w tym i taki, 
w którym autor nadmienia, że 
„Statua Wolności w swojej hi-
storii była zarejestrowana na-
wet jako latarnia morska [sic! 
– WP]” (http://nowaatlanty-
da.com/2011/04/25/statua-
wolnosci-cz-1). Trzeba jednak 
przyznać, że nie jest to infor-
macja powszechnie znana.

Tym bardziej dziwi więc fakt, 
że o takiej funkcji przyszłe-
go symbolu Nowego Jorku moż-
na było przeczytać już na 9 lat 
przed uroczystym przekazaniem 
statuy do użytku (!); przypo-
mnijmy, że pomnik został wznie-
siony we Francji, następnie roze-
brany na części i wysłany na po-
kładzie francuskiej fregaty „Ise-
re” do Nowego Jorku, gdzie go 
ponownie złożono, a uroczyste-
go odsłonięcia statuy dokonał 
dopiero 28 października 1886 r. 
prezydent USA Grover Cleveland. 
Co więcej, wiadomość tę i towa-
rzyszącą jej ilustrację w postaci 
fantazyjnego drzeworytu z pod-
pisem Latarnia morska pod No-
wym Jorkiem, zamieścił ukazu-
jący się krótko w... Poznaniu, 
mało znany tygodnik ilustro-
wany „Gwiazda”, redagowany 

i wydawany przez księdza Apoli-
narego Tłoczyńskiego „przy Tu-
mie”, a drukowany w poznań-
skiej drukarni Jarosława Leitge-
bera. W numerze 24. tego ty-
godnika (wydanie z 17 czerw-
ca 1877 r., s. 381), którego je-
den z egzemplarzy zachował się 
w zbiorach Biblioteki Narodo-
wej, można bowiem przeczytać: 

„Aby wskazywać okrętom w cza-
sie ciemnéj nocy wejście do por-
tu używają olbrzymich, wyso-
ko postawionych latarni, któ-
re żeglarzom na kilka mil da-
leko przyświecają. Taką latar-
nię ogromnych rozmiarów budu-
ją na wysepce pod Nowym Jor-
kiem, głównem miastem pół-
nocnéj Ameryki. Jak widać 

z dołączonego obrazku [s. 380], 
ma latarnia ta kształt osoby 
i przedstawia figurę pogańskie-
go bożka słońca – wewnątrz 
przestronne są ganki, pokoje, 
a w głowie, w koronie są otwo-
ry, przez które bije olbrzymiemi 
promieniami łuna światła elek-
trycznego, nadzwyczaj jaskra-
wego. Latarnia, która już za 
dnia, jako wspaniały posąg wiel-
kie sprawia wrażenie, w nocy 
oświetlona tém światłem czaro-
dziejskiém, przecudowny przed-
stawiać musi widok”.

Przypisanie wznoszonemu 
właśnie posągowi funkcji latarni 
morskiej, do tego przedstawia-
jącej „figurę pogańskiego boż-
ka słońca”, być może nie wyda 
nam się aż tak bardzo szokują-
ce, jeśli raz jeszcze skorzysta-
my z dobrodziejstw internetu, 
gdzie wśród wielu ilustracji uka-
zujących słynnego Kolosa Ro-
dyjskiego (jeden z siedmiu cu-
dów świata), znajdziemy i takie 
jej rysunkowe wyobrażenie, jak 
to dostępne na stronie: http://
ww.mojaskola.me, które repro-
dukujemy i tutaj. Jest ono dziw-
nie podobne do Statuy Wolno-
ści, a przedstawia… starożytną 
latarnię morską.

Wojciech Przybyszewski

3

W 2011 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się sesja „Lata 50. 
i 60. w Polsce i na świecie: estetyka, wizje nowoczesności, styl życia”, 

związana z ubiegłoroczną wystawą „Chcemy być nowocześni. Polski design 
1955-1968 z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie”. Niedawno mu-
zeum wydało publikację z tekstami wygłoszonych na sesji esejów (pod red. 
Anny Kiełczewskiej i Marii Porajskiej-Hałki).

Warszawskie Muzeum Narodowe ma największą w Pol-
sce kolekcję wzornictwa (tkaniny i odzież, meble, projekty 
wyposażenia wnętrz, szkło, ceramika, metaloplastyka, bi-
żuteria, zabawki, modele maszyn). Wystawa jedynie zasy-
gnalizowała to bogactwo, cieszyła się jednak dużym zain-
teresowaniem. Towarzysząca jej sesja również była bardzo 
ciekawa, o czym świadczy wydana publikacja. 

Jak pisze we wstępie Agnieszka Morawińska – dyrektor 
Muzeum Narodowego w Warszawie: „Przygotowane na se-
sję teksty sięgają do różnych dziedzin, wykraczając poza 
skromny zakres wystawy, dzięki temu możemy przekazać 
czytelnikom panoramę badań nad rozmaitymi zjawiskami 
dwudziestowiecznego polskiego wzornictwa, od myśli pro-
jektowej związanej z architekturą po rozważania o ewolu-
cji mieszczańskiego bibelotu”. 

Książka zawiera 13 esejów autorstwa historyków sztuki 
z różnych ośrodków uniwersyteckich i muzeów. Iwona Luba 

analizuje imperatyw nowoczesności w sztuce polskiej lat pięćdziesiątych XX w., 
Anna Frąckiewicz opisuje formy organiczne we wzornictwie tego okresu, a Mał-
gorzata Omilanowska – nurt awangardy socmodernizmu w  polskiej architek-
turze początku lat sześćdziesiątych. O roli, jaką odegrało po odwilży czaso-
pismo „Projekt” traktuje esej Weroniki Bryl-Roman, o nowoczesnych formach 
z tworzyw sztucznych pisze Krystyna Łuczak-Surówka, a Barbara Banaś zajmuje 

się europejskimi kontekstami polskiego wzornictwa porcela-
ny okresu odwilży. Powojenne początki ceramiki architekto-
nicznej opisuje Bożena Kostuch, Hubert Bilewicz natomiast 

– wystawę tkanin i ceramiki sopockiej w Warszawie w 1955 r. 
Życie kawiarniane w Warszawie w latach 1955-1965 i towa-
rzyszące mu przemiany obyczajowo-artystyczne poznajemy 
w tekście Marty Kołacz. O projektowaniu pocztówek w Pol-
sce czasów Gomułki opowiada Jacek Friedrich, o projekto-
waniu dla przemysłu – Anna Maga. W publikacji znajdziemy 
też dwa eseje poświęcone twórczości artystów: Stanisława 
Zamecznika (Marta Leśniakowska) oraz Hanny i Gabriela Re-
chowiczów (Anna Demska).

Publikacja ma bardzo ciekawą, nowoczesną szatę gra-
ficzną  (Pracownia / Elżbieta Tchórznicka). Bogato ilu-
strowana, tworzy ciekawy kontekst pogłębiający przesła-
nie wystawy. Kupić ją można (cena: 78 zł) w sklepiku mu-
zealnym.

WIZJE NOWOCZESNOŚCI
Spotkanie z książką
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500 lat obecności Żydów w mie-
ście. Przewodnik mobilny, przy-
gotowany na zlecenie Centrum 
Żydowskiego, pozwala turystom 
nowocześnie, wygodnie i zgod-
nie z własnym rytmem odkry-
wać tę ważną i mało znaną część 
dziedzictwa miasta. Celem pro-
jektu jest również uświadomie-
nie odbiorcom skali spustosze-
nia, jakim był Holokaust” − do-
daje. 

Autorzy mobilnego prze-
wodnika po żydowskiej historii 
Oświęcimia postanowili wykorzy-
stać również wiele niestandar-
dowych rozwiązań. „W aplikacji 
duże znaczenie ma zastosowa-
nie technologii Augmented Re-
ality, dającej możliwość nakła-
dania na realny obraz historycz-
nych zdjęć. Innowacyjny mecha-
nizm pozwala również na rekon-
strukcję w technologii 3D nieist-
niejących już obiektów, takich 
jak Wielka Synagoga” – mówi 
Bartosz Brażewicz-Dosiółko, IT 
director w MoveApp, które zre-
alizowało projekt. Dzięki temu, 
np. stojąc na Rynku Głównym, 
odbiorca widzi na ekranie urzą-
dzenia przedwojenny hotel Herz, 
gdzie nocował marszałek Piłsud-
ski, dom ostatniego naczelne-
go rabina Oświęcimia czy dawny 
ratusz, gdzie zasiadali żydowscy 
radni wraz z wiceburmistrzem 
dr. Emilem Reichem. „Dla użyt-
kowników aplikacji z pewnością 
duże znaczenie będzie miał fakt,  
że nie wymaga ona połączenia 
z internetem” – dodaje Bartosz 
Brażewicz-Dosiółko. 

Projekt Oshpitzin powstał na 
zlecenie Centrum Żydowskie-
go w Oświęcimiu. Zrealizowa-
no go dzięki wsparciu holender-
skiej fundacji Dutch Jewish Hu-
manitarian Fund oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego. Bezpłat-
na aplikacja jest już dostępna 
na: http://itunes.apple.com/pl/
app/oshpitzin-guide-to-jewish/
id539443288. 

Tomasz Kwieciński 

Najnowsza aplikacja mobil-
na, zrealizowana dla Cen-

trum Żydowskiego w Oświęci-
miu, pozwala poznać bogatą, 
500-letnią historię społeczności 
żydowskiej zamieszkującej nie-
gdyś tę miejscowość. Zrealizo-
wany przy wsparciu Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego projekt, dzięki wyko-
rzystaniu technologii Augmen-
ted Reality, przenosi nas się do 
przedwojennego Oświęcimia. 

Zgłębianie bogatej, mało 
znanej historii miasta, spacer 
śladami nieistniejących już syna-
gog i fabryk, obecność w miej-
scach wspólnego dziedzictwa 

polsko-żydowskiego − to wszyst-
ko umożliwia Oshpitzin – bez-
płatny przewodnik mobilny na 
iPhone’a i iPada, wydany przez 
Centrum Żydowskie w Oświę-
cimiu, oparty na przedwojen-
nej mapie żydowskiego Oświę-
cimia. Spacerując ulicami nie-

istniejącego dziś świata, użyt-
kownik ma możliwość zareje-
strowania na ekranie urządzenia 
trójwymiarowych modeli Wiel-
kiej Synagogi, zniszczonej przez 
Niemców w 1939 r. czy Fabry-
ki Wódek i Likierów Jakuba Ha-
berfelda w ich oryginalnych lo-
kalizacjach. „Mało kto w Polsce, 
a tym bardziej na świecie, koja-
rzy Oświęcim z historią społecz-
ności żydowskiej – mówi Maciej 
Zabierowski, kierujący projek-
tem Oshpitzin. Pamięć o trage-
dii Auschwitz często przesłania 

Technologia poszerza obraz Oświęcimia

1 | 2 | Mobilny przewodnik 
po przedwojennym Oświęcimiu

............................................................
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Szanowna Redakcjo!

W numerze 5-6 (maj-czerwiec) 
„Spotkań z Zabytkami” zaprezentowa-
no remont dróżniczówki (Januszówka 
47), jako przykład ocalenia mniej spek-
takularnego architektonicznie budynku 
z przełomu XIX i XX w. Publikacja ta za-
chęciła mnie do przesłania informacji na 
podobny temat.

W 2009 r. mój przyjaciel Zenon Ol-
szewski (hotelarz z Chrzczan koło Socha-
czewa) nabył budynek z 1911 r. w małej 
miejscowości Rybno (pow. sochaczewski, 
woj. mazowieckie). Budynek ten prawdo-
podobnie pierwotnie pełnił funkcję ma-
łej gorzelni. Po wojnie usytuowano w nim 
posterunek milicji, następnie, nabyty 
przez osobę fizyczną, doprowadzony zo-
stał niemal do stanu ruiny (fot. 1).

Po kupieniu nieruchomości przystą-
piliśmy do zabezpieczenia budynku. Na-
stępnie, jako architekt, wykonałem pro-
jekt budowlany remontu budynku i jego 
adaptacji na cele współczesne. Projekt 
został dobrze przyjęty przez Oddział Ma-
zowieckiego Konserwatora Zabytków 
w Płocku i zatwierdzony decyzją o po-
zwoleniu na budowę Starosty Socha-
czewskiego. Prace budowlane zostały 
przeprowadzone w latach 2010 i 2011 
(fot. 2).

Budynek nie jest co prawda wpisany 
do rejestru zabytków, jednak przylega 
bezpośrednio do niego zabytkowa Ale-
ja Kasztanowa. W pobliżu znajduje się 
piękny klasycystyczny kościół. Tak więc 
remont budynku uporządkował wizeru-
nek tej części miasteczka.

Z punktu widzenia ekonomii remont 
nie miał specjalnego sensu (podbijanie 
fundamentów i wcinanie izolacji pozio-
mych, wzmacnianie stropu, częściowa 
wymiana murów i całkowita dachu...
itp.), jednak inwestor obiektu kierował 
się pasją do zabytków. Co więcej, jest 
to przykład ocalenia skromnej mazo-
wieckiej architektury z początku XX w. 
bez sięgania po dotacje, a to u nas 
rzadkość.

 Tomasz Markiewicz
Warszawa
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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 profi lem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Joanna Jastrzębska z Warszawy – Jan Bałchan, Maciej Szymczyk, Teresa Windyka, Młyn papierniczy 
w Dusznikach-Zdroju, wyd. Wydawnictwo ZET, Wrocław 2012
Maciej Wołosiak z Pułtuska – Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, katalog wystawy, wyd. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 2012
Rafał Rębkowski z Wrocławia – Agnieszka Szykuła-Żygawska, Stanisław Kłosowski, Kościół św. Mikoła-
ja w Brzezinach na Podkarpaciu. Monografi a artystyczna, wyd. Parafi a Rzymskokatolicka św. Mikołaja, Brze-
ziny 2011
Anna Tarnawska z Warszawy – Michał Kwiatkowski, Krystyna Pawłowska, U Maryi stóp. Sanktuaria Ku-
jaw i Ziemi Dobrzyńskiej, wyd. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Włocławek 2011
Muzeum Śląskie w Katowicach – Architektura Polski niepodległej, katalog wystawy w Muzeum Niepodle-
głości w Warszawie, Warszawa 2012

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. 

Muzeum Narodowe 
w Warszawie

poszukuje obrazów 
Aleksandra Gierymskiego

W związku z planowaną na początku 2014 r. 
wystawą monografi czną Aleksandra Gierymskie-
go (1850–1901) Muzeum Narodowe w Warsza-
wie zwraca się z apelem do wszystkich właści-
cieli kolekcji prywatnych w Polsce i za granicą 
o udostępnienie na tę ekspozycję posiadanych 
prac malarskich i rysunkowych tego wybitnego 
artysty.

Wystawą dzieł Aleksandra Gierymskiego na-
wiązujemy do tradycji prezentowania twórców 
związanych z Warszawą, a jednocześnie powra-
camy po 76 latach do osoby malarza, który był 
bohaterem pierwszej wystawy monografi cznej 
w nowo otwartym gmachu Muzeum w 1938 r.

Ekspozycji towarzyszyć będzie obszerny na-
ukowy katalog, sumujący obecny stan badań 
nad twórczością Aleksandra Gierymskiego.

Kontakt: 
Ewa Micke-Broniarek, e-mail: emicke@mnw.
art.pl;
Krystyna Znojewska, e-mail: kznojewska@
mnw.art.pl; tel. + 48 22 621 10 31, wew. 311

Sprostowanie:
W ubiegłorocznym numerze 11-12 „Spo-

tkań z Zabytkami” – w połowie poświęconym 
dziedzictwu kulturowemu Warszawy i w części 
tej przygotowanym przy współpracy z Biurem 
Stołecznego Konserwatora Zabytków – opubli-
kowaliśmy artykuł autorstwa Marka Mroziewi-
cza Ocalmy dawną drożdżownię (ss. 24-29), 
w którym opisane zostały zabudowania dawnej 
gorzelni drożdżowej, wybudowanej w latach 
1902-1904 na terenie warszawskiego Henry-
kowa, należące obecnie do Fabryki Substan-
cji Zapachowych „Pollena – Aroma” Sp. z o. o. 
Intencją autora artykułu oraz redakcji było nie 
tylko zwrócenie uwagi czytelników na ten nie-
zwykle interesujący, harmonijnie zaprojekto-
wany i jedyny taki w stolicy zespół urbanistycz-
ny, lecz także zasygnalizowanie potrzeby kom-
pleksowej ochrony konserwatorskiej opisanych 
w artykule wybranych budynków oraz przedsta-
wienie wizji rewitalizacji gorzelni w wypadku li-
kwidacji fabryki w bliżej nieokreślonej przyszło-
ści.

W artykule, na s. 29, znalazło się zdanie: 
„Otwarcie terenu fabrycznego dla mieszkań-
ców po likwidacji fabryki umożliwiłoby po-
wstanie lokalnego centrum życia kulturalnego 
i społecznego, czemu sprzyja położenie w po-
bliżu ważnej arterii komunikacyjnej – ul. Mo-
dlińskiej”. Zdanie to – według opinii Zarządu 
FSZ „Pollena – Aroma” Sp. z o. o. wyrażonej 
w skierowanej do nas korespondencji – wpro-
wadza czytelników w błąd, a sam tekst artykułu 
narusza dobra osobiste FSZ „Pollena – Aroma”, 
„ponieważ przedstawia [...] spółkę – nowo-
czesne przedsiębiorstwo z branży chemicznej 
– jako połączenie skansenu, muzeum i ruiny”.

W związku z powyższym redakcja „Spotkań 
z Zabytkami” informuje, że FSZ „Pollena – Aro-
ma” Sp. z o. o. nie prowadzi działalności wy-
twórczej w opisanych i sfotografowanych bu-
dynkach, a także nie planuje likwidacji fabry-
ki. Redakcja przeprasza FSZ „Pollena – Aroma” 
Sp. z o. o. i wszystkich tych czytelników, któ-
rzy zamieszczone w artykule, a tu przytoczo-
ne zdanie odczytali niezgodnie z tą informacją.




