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Od Redakcji

Pierwsze strony tego numeru pisma zajmuje rozmowa redakcji z ministrem kultu-
ry i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim na temat ochrony dziedzictwa 
w Polsce. Gorąco ją polecamy, choć zdajemy sobie sprawę, że nie sposób było poru-

szyć w niej wszystkich ważniejszych kwestii związanych z działalnością resortu w intere-
sującej nas dziedzinie. Jednym z takich pominiętych tematów jest otwarcie Nowej Cyfro-
wej Biblioteki Narodowej POLONA, które odbyło się z udziałem ministra Bogdana Zdrojew-
skiego oraz dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego 20 czerwca 2013 r. podczas konferen-
cji prasowej w Bibliotece Narodowej. Nowa POLONA została uruchomiona i… działa bez za-
rzutu. Sprawdziliśmy: poniżej pobrany z tego portalu portret księcia Józefa Poniatowskie-
go – litografi a pochodząca z rzadko spotykanego w naszych zbiorach opracowania Portrety 
wsławionych Polaków rysowane na kamieniu przez Walentego Śliwickiego, z opisem ich ży-
cia przez Alexandra hr. Chodkiewicza (Warszawa 1820-1830) – u nas zapowiedź bloku te-
matycznego w numerze związanego z dwusetną rocznicą śmierci księcia Józefa Poniatow-
skiego (s. 10-19).

Na czym polega atrakcyjność Nowej Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA? Jak ją widzą 
profesjonaliści i zwykli użytkownicy?

Przede wszystkim POLONA, jako one-page application, do swojego działania nie wymaga 
przeładowania strony – będąc częścią większego systemu jest powiązana bezpośrednio z opro-
gramowaniem digitalizacyjnym Biblioteki Narodowej, które pozwala skanować i udostępniać 

do kilkudziesięciu tysięcy skanów dziennie (!). 
Opublikowane w POLONIE najwyższej jakości cy-
frowe kopie książek, czasopism, map, nut, foto-
grafi i i rycin można nie tylko oglądać, ale tak-
że pobierać i dowolnie wykorzystywać. Za darmo 
i bez ograniczeń! Jak wiadomo obecnie bibliote-
ki – nawet te największe, renomowane światowe 
książnice – prezentują co prawda cyfrowe repro-
dukcje swoich zbiorów, narzucają jednak liczne 
ograniczenia. Nie pozwalają np. ściągać plików 
i korzystać z zasobów w wysokiej rozdzielczości. 
POLONA kończy epokę „za lepsze skany trzeba 
zapłacić” – udostępnia je w najwyższej rozdziel-
czości oraz (dla wybranych obiektów) w postaci 
PDF-ów z warstwą tekstową.

Pierwsza strona POLONY to istna „cyfrowa pinakoteka”. Codziennie pokazywane są tam 
najciekawsze obiekty i tematyczne kolekcje. Dział zatytułowany „Biblioteka” – to z kolei re-
wolucja w prezentacji zasobów repozytoriów cyfrowych. Użytkownik widzi wszystkie obiekty, 
tak jakby znalazł się w wirtualnym magazynie wielkiej biblioteki. POLONA przewiduje ponad-
to możliwość dzielenia się oglądanymi zbiorami na portalach społecznościowych. Do końca 
bieżącego roku liczba udostępnianych woluminów sięgnie 300 tysięcy (!).

Czego zatem możemy sobie jeszcze życzyć? Chyba tylko tego, by taką samą ścieżką my-
ślową poszły także pozostałe nasze znaczące instytucje kultury, z muzeami i archiwami 
na czele, w których zasobach znajduje się wiele cennych obiektów mających status dome-
ny publicznej.
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NA OKŁADCE: 
François Georgin, „Por-
tret księcia Józefa Ponia-
towskiego”, 1838, frag-
ment drzeworytu z Épi-
nal (ze zbiorów Biblio-
teki Narodowej) – więcej 
na temat takich drzewo-
rytów w najbliższym nu-
merze.



PRACE RESTAURACYJNE 
FORTYFIKACJI ZAMOŚCIA

Trwa renowacja ocalałych fragmentów 
Twierdzy Zamość oraz rekonstrukcja nie-
których jej elementów. 
Fortyfikacja powstała na przełomie XVI 
i  XVII w. na zlecenie założyciela miasta 
hetmana wielkiego koronnego Jana Za-
moyskiego. Twierdza była wielokrotnie 

przebudowywana. W XVII w. jej mury li-
czyły 2,5 km długości, tworzyły nieregu-
larny siedmiobok z siedmioma bastio-
nami w załamaniach. W drugiej połowie 
XIX w. na rozkaz cara Aleksandra więk-
szość umocnień rozebrano. Ocalałe frag-
menty twierdzy zostaną wyremontowane, 
a niektóre budowle całkowicie lub częścio-
wo zrekonstruowane. Powstaną też ziem-
ne wały, które zaznaczą przebieg dawnych 

murów. Będzie nimi prowadziła trasa tu-
rystyczna. 
Część prac już wykonano, m.in. wyre-
montowano kazamaty w bastionach 
II i  IV, zbudowano most przed Bramą 
Szczebrzeską, uwidocznione zostały 
dawne zarysy bastionów V i VI. Przebu-
dowany został też amfiteatr zlokalizowa-
ny na terenach fortecznych, wokół obiek-
tów fortyfikacyjnych powstały ścieżki ro-
werowe i oświetlone trasy turystyczne. 
Trwa m.in. rekonstrukcja wału forteczne-
go od bastionu III do Bramy Szczebrze-
skiej. W  rejonie tym ma powstać Mu-
zeum Fortyfikacji i Broni. Trafią do niego 
m.in. eksponaty broni należące do zbio-
rów Muzeum Zamojskiego, a ekspozycja 
ma być wzbogacona bronią z XIX i XX w. 
Wszystkie prace przy rekonstrukcji i re-
nowacji obiektów zamojskiej Twierdzy 
mają się zakończyć w 2014 r. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

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

ODNOWIONA FONTANNA 
W SZCZECINIE
W Szczecinie na pl. Orła Białego wyre-
montowana została zabytkowa fontan-
na. Uzupełniono uszkodzoną przez wan-
dali misę oraz naprawiono inne znisz-
czone części. Fontanna uruchomiona zo-
stała 15 sierpnia 1732 r. Ostatnią reno-
wację zabytek przeszedł w 2005 r. i do-
piero teraz kolejną.

REMONT DWORKU NA SŁOCINIE 
Rozpoczęły się prace remontowe dwor-
ku na terenie parku na Słocinie (w woj. 
rzeszowskim). Dwór zbudowany zo-
stał w XVIII w. Przez wiele lat był wła-
snością rodzin Branieckich i Chła-
powskich. Po drugiej wojnie świato-
wej mieścił się tu dom dziecka. Potem 
był opuszczony i z roku na rok popadał 
w ruinę. Komisja majątkowa, działająca 
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, w 2008 r. przeka-

zała dworek rzeszowskiej kurii w za-
mian za utracone tereny na Staromie-
ściu. Władze miasta wynegocjowały 
z kurią dzierżawę parku, tak aby miesz-
kańcy mogli z niego korzystać. Dworek 
zostanie przeznaczony na cele społecz-
no-kulturalne z częścią mieszkalną; 
również celom społeczno-kulturalnym 
ma służyć dawny domek myśliwski. 
Wykonany zostanie remont wewnętrz-
nych instalacji wodociągowych, kana-
lizacji sanitarnej, gazowej, centralnego 
ogrzewania i energii elektrycznej. Po-
wstanie oświetlenie zewnętrzne, ogro-
dzenie oraz zjazd z ul. Powstańców Ślą-
skich. Termin zakończenia prac nie jest 
jeszcze znany. Nie wiadomo również, 
czy budynek będzie przeznaczony do 
użytku publicznego, czy będzie z nie-
go korzystać kuria, czy np. któraś z rze-
szowskich parafii, a może pobliskie se-
minarium.

RENOWACJA ZAMKU KRZYŻTOPÓR
Od 2010 r. prowadzona była renowacja 
zamku Krzyżtopór w Ujeździe (woj. świę-
tokrzyskie). W trakcie prac zabezpieczo-
no m.in. koronę murów na całej długo-
ści oraz dokonano częściowej rewitaliza-
cji ogrodów i przedpola zamku. Przygo-
towano także pomieszczenia do obsługi 
ruchu turystycznego. Ogromne wrażenie 
robi też odnowiony dziedziniec, zrekon-
struowany siedemnastowieczny most 
zwodzony oraz iluminacja murów. Wybu-
dowano również parking na kilkadziesiąt 
samochodów. Budowa zamku w  Ujeź-
dzie, którego projektantem był znany 
w XVII w. architekt i budowniczy Waw-
rzyniec Senes, trwała od 1627 do 1644 r. 
i nigdy nie została zakończona; jej funda-
tor, Krzysztof Ossoliński, zmarł w 1645 r. 
10 lat później zamek został napadnię-
ty i ograbiony przez wojska szwedzkie. 

Ostatni lokatorzy wyprowadzili się z nie-
go w latach siedemdziesiątych XVIII stu-
lecia. Obecnie pałac jest trwałą ruiną, 
zalicza się go do największych atrakcji 
woj. świętokrzyskiego. Większość (60%) 
prac renowacyjnych została sfinansowa-
na ze środków Unii Europejskiej.

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Twierdza Zamość z lotu ptaka

Dworek na rzeszowskim Słocinie

Najstarsza fontanna w Szczecinie
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

MUZEUM IM. EMERYKA  
HUTTEN-CZAPSKIEGO 
W ramach projektu Europejskie Centrum 
Numizmatyki Polskiej otwarte zostało po 
ponad 70-letniej przerwie Muzeum im. 
Emeryka Hutten-Czapskiego w Krako-
wie, w którym udostępniono dla zwie-
dzających najcenniejszą część znajdują-
cej się w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Krakowie unikatowej, liczącej po-
nad 100 000 numizmatów kolekcji. Jej 
trzon stanowi ponad 11 tys. monet, me-
dali i banknotów – kolekcja hr. Emeryka 
Hutten-Czapskiego (1828-1896), najlep-
szy, jaki kiedykolwiek powstał, prywatny 
zbiór tego typu. 

W ramach projektu został też odbudo-
wany i dostosowany do nowoczesnych 
standardów muzealnych dziewiętnasto-
wieczny pałacyk Czapskich, w którym 
do 1939 r. eksponowana była kolekcja 
hrabiego Emeryka. W pałacyku powsta-
ło obecnie m.in. nowoczesne centrum 
ekspozycyjne i badawcze, spełniające 

najwyższe standardy bezpiecznego prze-
chowywania kolekcji, specjalistyczna bi-
blioteka dostępna dla wszystkich zainte-
resowanych, sala multimedialna. Praca-
mi renowacyjnymi został także objęty za-
bytkowy ogród i lapidarium, które rów-
nież będą udostępnione publiczności. 
Ponadto Muzeum Narodowe w Krako-
wie planuje w latach 2014-2016 wybu-
dowanie w obrębie Muzeum im. Eme-
ryka Hutten-Czapskiego pawilonu Jó-
zefa Czapskiego, wnuka twórcy kolekcji. 
W pawilonie mieściłby się m.in. odtwo-
rzony pokoik Józefa Czapskiego z Mai-
sons-Laffitte, sala wystaw zmiennych, 
czytelnia i kawiarnia.

PRACE PRZY KOPCU KRAKUSA 
W KRAKOWIE
Jeden z dwóch najstarszych krakow-
skich kopców – Kopiec Krakusa, znajdu-
jący się na wzniesieniu Krzemionek, jest 
poddawany pracom remontowym. Na-
prawione zostaną żleby i podcięcia ero-
zyjne wzdłuż skarp i ścieżek, odtworzo-
ne ścieżki oraz ukształtowana górna po-
wierzchnia kopca. Wykonane też będzie 
m.in. jego odwodnienie. 
Prowadzone przed drugą wojną świato-
wą badania archeologiczne doprowadzi-
ły do poznania konstrukcji kopca, którą 
tworzy słup drewniany z porozstawia-
nymi promieniście ścianami przegród, 

wyplecionymi z wikliny. Pomiędzy nimi 
była ubita ziemia i kamienie. Na szczycie 
rósł kiedyś rozłożysty dąb, co wskazywa-
łoby na kultowy charakter kopca w cza-
sach przedchrześcijańskich. 

KONFERENCJA POŚWIĘCONA  
KSIĘCIU JÓZEFOWI PONIATOWSKIEMU
W pałacu w Jabłonnie pod Warszawą 
w  dniach 19-20 września br. odbyła się 
międzynarodowa konferencja „Wspólne 
dziedzictwo, wspólna przyszłość. Historia 
pisze losy bohaterów – Książę Józef Po-
niatowski”. Jej organizatorami były Pol-
ska Akademia Nauk Archiwum w War-

szawie, Polskie Towarzystwo Archiwalne 
oraz Dom Zjazdów i Konferencji PAN – Pa-
łac w Jabłonnie. Była to doskonała oka-
zja do bliższego zapoznania się z historią 
życia księcia Józefa Poniatowskiego oraz 
jego epoką w 250. rocznicę urodzin boha-
tera i 200. rocznicę jego śmierci. Była to 
także okazja do spotkania przedstawicie-
li archiwistów i historyków z państw Gru-
py Wyszehradzkiej, którzy wzięli udział 
w konferencji i wygłosili referaty. 

URATOWANE DESKI STROPOWE 
PAŁACU W SZTYNORCIE Zakończyła się konserwacja kilkuset 

ozdobnych desek stropowych z pałacu 
Lehndorffów w Sztynorcie (woj. warmiń-
sko-mazurskie). Deski polichromowanych 
stropów pałacu w Sztynorcie (od XV w. 
do 1945 r. siedziby rodowej Lehndorffów) 
ozdobione są m.in. motywami roślinny-
mi, powstały w latach dziewięćdziesiątych 
XVII w. i wraz z belkami stropowymi stano-
wią niezwykle cenny element oryginalne-
go barokowego wyposażenia pałacu. Zde-
montowane z powały parteru i pierwszego 

piętra ze względu na pogarszający się stan 
pałacu składowane były do 2012 r. w po-
łożonym w pobliżu spichlerzu. Nieste-
ty, w tym miejscu również panowały nie-
sprzyjające warunki do ich przechowywa-
nia, a poza tym dostęp do pomieszczenia 
miały też osoby postronne. Dlatego opieku-
jąca się pałacem Niemiecko-Polska Funda-
cja Ochrony Zabytków Kultury postanowi-
ła, że deski zostaną poddane konserwa-
cji i umieszczone w bezpiecznym miejscu 
poza Sztynortem. 

KONSERWACJA RADIOSTACJI 
GLIWICE 
Rozpoczęła się konserwacja jednego 
z  najciekawszych zabytków techniki na 
Śląsku – 111-metrowej drewnianej wie-
ży Radiostacji Gliwice. Jest to miejsce, 
gdzie w 1939 r. Niemcy sfingowali napad 
dający pretekst do wybuchu drugiej woj-
ny światowej. 
Wieża została wzniesiona w połowie lat 
trzydziestych ubiegłego wieku z modrze-
wiowych belek, połączonych mosiężny-
mi śrubami. 

Podjęte prace konserwa-
torskie przy wieży obej-
mą zabezpieczenie fun-
damentowych stóp beto-
nowych oraz całej drew-
nianej konstrukcji. Wieża 
stanowi centralny punkt 
Szlaku Zabytków Tech-
niki Województwa Ślą-
skiego i uznawana jest za 
jedną z najwyższych tego 
typu drewnianych bu-
dowli na świecie. 

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie

Wieża Radiostacji 
Gliwice

Kopiec Krakusa

Pałac Lehndorffów w Sztynorcie

Pałac w Jabłonnie
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☐ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogło-
siło raport pt. „Ochrona zabytków 2007-2013”, w którym 
zamieściło informację, że na prace konserwatorskie przy 
zabytkach przeznaczył resort ponad 1,4 miliarda złotych. 
To dużo, ale czy zaspokaja to wszystkie potrzeby w tej dzie-
dzinie i czy jest to satysfakcjonujący Pana Ministra udział 
środków w całym budżecie państwa? Jak wygląda to na tle 
wydatków równorzędnych resortów w innych krajach Unii 
Europejskiej; niedawno na jednej z konferencji mówił Pan, 
że „nie ma w Europie takiego ministerstwa, które prowa-
dziłoby tak szerokie i w odniesieniu do tak wielu obiektów 
działania dotyczące konserwacji zabytków”...

– Jest to kwota bez wątpienia rekordowa i  satysfak-
cjonująca. Blisko półtora miliarda złotych zostało wy-
datkowanych jeszcze w czasie kryzysu – nie europejskie-
go, ale wręcz światowego – a zatem jest to wysiłek rze-
czywiście nadzwyczajny i  powinien budzić szacunek. 
Wcześniej wydawano rocznie około 100-110 milionów 
złotych, a nawet jeszcze mniej. W związku z tym moż-
na powiedzieć, że wydatki na zabytki zostały podwojo-
ne. Druga rzecz istotna, kiedy porównujemy Polskę do 
innych krajów: musimy zdawać sobie sprawę, że struk-
tura własności zabytków w  poszczególnych państwach 
Unii Europejskiej jest rozmaita, ale nigdzie nie ma sytu-
acji, aby tak wiele zabytków należało do instytucji pu-
blicznych – państwa i samorządu. We Francji właścicie-
lami większości zabytków są osoby prywatne lub stowa-
rzyszenia i  prywatne fundacje. W Niemczech dofinan-
sowaniem zabytków zajmują się przede wszystkim fun-
dacje, a nie ministerstwo kultury. W związku z tym rze-
czywiście staliśmy się liderem dynamiki wzrostu nakła-
dów na dziedzictwo narodowe, na zabytki, i tu możemy 
odczuwać satysfakcję. Jeśli chodzi natomiast o  potrze-
by, zawsze patrzę na ten problem poprzez dwa kryteria: 

liczbę wniosków złożonych do danego programu i  sto-
pień satysfakcji beneficjentów na skutek określonych de-
cyzji. Jeżeli mamy około 100 milionów złotych z  Fun-
duszu Promocji Kultury, a otrzymujemy wnioski na 600 
milionów, to oznacza, że o jedną złotówkę walczy grupa 
występująca o 6 złotych. Jest to współczynnik 1:6, któ-
ry pokazuje skalę potrzeb, ale nie oznacza skali możli-
wości. Bardzo często sprawdzam także wkład własny be-
neficjentów. Najlepiej to widać porównując, ile środków 
pozyskało ministerstwo do tego 1,4 miliarda, które wy-
dało w latach 2007-2013. Otóż od beneficjentów pozy-
skaliśmy około 350 milionów złotych. Jest to duża kwo-
ta, ale jednocześnie pokazuje, że najważniejszym pod-
miotem odpowiedzialnym za zabytki w Polsce pozosta-
je państwo, na drugim miejscu jest Kościół, a dopiero na 
trzecim miejscu są inne podmioty, przede wszystkim sa-
morządy. I jeszcze jedna rzecz ważna. Bardzo często pada 
pytanie, ile należałoby wydać, aby mieć satysfakcjonują-
cą sytuację, jeżeli chodzi o  zabytki w  Polsce. Załóżmy 
teoretycznie, że jest taki rok, w którym możemy wydać 
tyle pieniędzy, ile potrzebujemy.

☐ No właśnie, jaka byłaby to kwota?
– Wszystkie wyliczenia są tu oczywiście obarczone 

dużą umownością, ale można powiedzieć, że minimalna 
kwota zadowalająca środowisko konserwatorów, muzeal-
ników i właścicieli lub najemców obiektów zabytkowych 
mieści się między 1,5 a 5 mld złotych w perspektywie 5 lat.

☐ Czyli ten rozrzut jest bardzo duży.
– Bardzo duży. Trzeba pamiętać bowiem, że w dok-

trynie konserwatorskiej nie powinno się w  obszar wy-
datków i  zobowiązań wliczać prac na rzecz odtworze-
nia zabytku, którego nie ma czy odbudowania części 
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zniszczonych. Poprawa stanu technicznego obiektów, 
które są mocno zniszczone przez setki lat, też jest oczy-
wiście trudna do oszacowania – mówię tutaj o  takich 
obiektach, jak Bolków, Srebrna Góra, Wleń, Leżajsk etc. 
– i trzeba pamiętać, że nie są to wydatki łatwe do poli-
czenia.

☐ Panie Ministrze, a jakie są relacje w wydatkach na pol-
skie zabytki między Kościołem i państwem?

– Obecnie udział Kościoła w wydatkach na zabytki wy-
nosi nieco ponad 50% i mówimy tu o wszystkich wyzna-
niach religijnych w Polsce. Pozostała część przeznaczona 
jest na zabytki należące do samorządów i państwa. Z jed-
nej strony mamy podmioty takie, jak spółki skarbu pań-
stwa prowadzące działalność gospodarczą, np. Wieliczka, 
z drugiej – takie, jak Wawel, Wilanów, Żelazowa Wola czy 
np. warszawskie Łazienki. Do tego dochodzą oczywiście 
wydatki na obiekty ruchome, ale to nie są duże kwoty.

☐ Z analizy wszystkich nakładów finansowych na zabyt-
ki w ostatnich latach wynika, że najwięcej środków poszło 
na remonty dachów. 

– Tak jest.

☐ Czyżby zastał Pan taki fatalny stan większości obiektów, 
co świadczyłoby o tym, że bardzo dużo budowli zabytko-
wych w Polsce nie było odpowiednio chronionych?

– Zastałem sytuację, kiedy wiele prac prowadzonych 
było we wnętrzach obiektów, przede wszystkim w świą-
tyniach. Prace te ciągnęły się często przez lata, ze wzglę-
du na szczupłość środków finansowych, a już zupełnie 
brakowało ich na dachy. Rezultat był taki, że wszystkie 

prace we wnętrzach w wielu wypadkach były nie tylko 
zagrożone, ale podlegały dekonstrukcji, dewastacji, de-
kompozycji... Była to rzecz alarmująca. Z tego powodu 
podjąłem decyzję, aby w  pierwszej kolejności wykonać 
prace ratujące zabytek i przeciwdziałające dalszym znisz-
czeniom. Jak się okazało, trzeba było w  ciągu zaledwie 
pięciu lat wykonać blisko 600 prac na dachach; w więk-
szości przypadków były to prace kompleksowe. Blisko 
200 obiektów zostało wyposażonych w nowe elementy 
konstrukcyjne lub otrzymało nowe poszycie i całe dachy. 
W podobnej liczbie budowli wymieniono fundamenty 
i opaski. Praktycznie, w każdym obiekcie z tych ponad 
dwóch tysięcy, na których prowadziliśmy prace, wyko-
nywano roboty dekarskie. W tej materii mam najwięk-
szą satysfakcję i jednocześnie ból. Satysfakcję, bo wszyst-
kie te obiekty zostały uratowane, a ból dlatego, że prac 
przy fundamentach, dekarskich i  na dachu nie prowa-
dzą konserwatorzy zabytków, tylko pracownicy firm bu-
dowlanych. W związku z  tym, beneficjentem są oczy-
wiście właściciele zabytków, ale z drugiej strony przede 
wszystkim przemysł budowlany. Wydaje mi się, że powo-
li zbliża się czas, w  którym beneficjentami tych zwięk-
szonych środków finansowych będą także konserwato-
rzy. Nie oznacza to, że w wyniku dotychczasowej sytuacji 
konserwatorzy byli pozbawieni pracy, ale wyraźnie chcę 
podkreślić, że mam świadomość, iż z tych prawie 1,5 mi-
liarda złotych znaczna ilość środków finansowych trafiła, 
krótko mówiąc, do firm budowlanych.

☐ Osobną sprawą¸ ale też związaną z ratowaniem zabyt-
ków, jest doraźna pomoc ministerstwa w wypadku tak tra-
gicznych wydarzeń, jakimi są pożary obiektów zabytko-
wych. Pisaliśmy w „Spotkaniach z Zabytkami” o pożarze 
kościoła św. Katarzyny w Gdańsku, teraz wiemy, że na re-
mont tej świątyni przeznaczone zostało 7 milionów zł. Czy 
w wypadku tego rodzaju sytuacji właściciele zabytkowych 
obiektów mogą liczyć na podobną pomoc, czy jest na to ja-
kaś specjalna rezerwa?

– Mam doświadczenia wynikające z walki z powodzią 
w 1997 r., kiedy byłem prezydentem Wrocławia. Dosko-
nale wiem, że każda złotówka wydana natychmiast po 
katastrofie jest 30-krotnie cenniejsza niż dwa złote póź-
niej. Katastrofy mają to do siebie, że ich skutki przyspie-
szają dramatycznie, bez względu na to, czy mamy do czy-
nienia z  wodą, czy z  pożarem. Dlatego też nie pozwa-
lam sobie nawet na odrobinę zwłoki z pomocą, gdy po-
jawia się tego rodzaju wydarzenie. Tak było w przypad-
ku kościoła św. Katarzyny – podjęliśmy wówczas natych-
miast decyzję o  przesunięciu środków finansowych po 
to, aby remontować dach i nie doprowadzić do pogłębie-
nia się skutków tej katastrofy we wnętrzu. To samo było 
w Alwerni i w przypadku kilku zabytków bardzo znisz-
czonych w czasie powodzi dwa lata temu na Podkarpa-
ciu. Środki finansowe na ten cel są w rezerwie. Ja nimi 

1 | Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego
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dysponuję mniej więcej do końca października, potem są 
przekazane instytucjom, które wykonały prace i czekają 
na ewentualne refinansowanie. Zawsze staram się mieć 
środki finansowe na czarną godzinę, aby w tej materii mi-
nisterstwo nie było, krótko mówiąc, bezbronne.

☐ Wspomniał Pan Minister wcześniej o  naszych bardzo 
cennych obiektach zabytkowych, jakimi są cztery najważ-
niejsze królewskie rezydencje w  Polsce: Wawel, Zamek 
Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie i warszaw-
skie Łazienki. Są one specjalnie traktowane, bardzo zadba-
ne i jest to powód do dumy. Od naszych czytelników odbie-
ramy jednak sygnały, że ciągle jeszcze w głębi Polski giną 
niemalże na oczach cenne zabytki – kościoły, stare porzu-
cone pałace, zabytki techniki. Czy w działaniach Pana Mi-
nistra zachowane są odpowiednie proporcje w przeznacza-
niu środków finansowych na prace konserwatorskie w ca-
łym kraju?

– Obowiązuje mnie konstytucja i przepisy prawa wy-
nikające z ustaw. Bezpośrednio odpowiadam za obiekty 
takie właśnie, jak Wawel, Zamek Królewski, Wilanów 
czy Łazienki. Do tego dochodzą oczywiście wszystkie 
instytucje muzeów narodowych, które zazwyczaj są też 
w obiektach zabytkowych oraz muzea często pomijane, 
takie jak muzeum Auschwitz-Birkenau. Są one najważ-
niejsze i wydaje mi się, że w każdej z tych instytucji uda-
ło mi się pokonać barierę niemożności; w  Łazienkach 
pokonujemy ją teraz. Jeżeli chodzi o pozostałe obiekty, 

staramy się dbać o  te, które są najważniejsze z  punktu 
widzenia znaczenia dla dziedzictwa narodowego i  hi-
storii. Wielką satysfakcję miałem z realizacji prac na Ja-
snej Górze, gdzie była bardzo dobra współpraca i z kon-
serwatorami, i  z użytkownikami, właścicielami Jasnej 
Góry. Dużą satysfakcję miałem też z  prac wykonywa-
nych w krakowskich Sukiennicach i kościele Mariackim. 
Do tego dochodzą oczywiście obiekty, które są nazywa-
ne bardzo często „perłami”; taką perłą jest np. Krzeszów 
i Kazimierz Dolny. W tym drugim przypadku przygo-
towaliśmy projekt dla 11 obiektów w mniejszych miej-
scowościach. Było to bardzo trudne przedsięwzięcie, ale 
zostało zrealizowane. Staram się też, aby obiekty cen-
ne, ważne, które na skutek zniszczeń nie były użytkowa-
ne, nie tylko poddawać remontom, ale także przydawać 
im od razu właściwe funkcje. Dobrym przykładem ta-
kiego myślenia jest skromniejszy obiekt, ale bardzo dla 
nas istotny – Pałac Czapskich w Krakowie, który został 
nie tylko wyremontowany z pietyzmem, ale umieszczo-
no w nim Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej 
i jest to jeden z ciekawszych obiektów z fantastycznymi 
zbiorami, które do tej pory nie były pokazywane.

☐ Rzeczywiście, jest to perełka, którą można się pochwalić.
– Prawda? Mam też ogromną satysfakcję ze zrealizo-

wania obiektu, do którego wszyscy się już przyzwycza-
ili – Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Pamię-
tam jednak swoją pierwszą wizytę na Tamce, jak zosta-
łem ministrem. Mogłem sobie pozwolić na to, żeby pójść 
tam incognito, nie zostałem rozpoznany, ale wychodzi-
łem z tego muzeum po prostu porażony zaproponowaną 
ofertą. W ciągu zaledwie dwóch lat udało się to zmienić. 

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

2 | 3 | Kościół św. Katarzyny w Gdańsku w czasie pożaru (2) 
i po remoncie (3) 
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Jestem absolutnym przeciwnikiem takiej polskiej zasady, 
że wbija się łopatę, a potem „jakoś to będzie”. Bardzo mi 
zależy na tym, aby przystępując do remontu, mieć gwa-
rancję na określony finał. W ciągu prawie dwudziestu lat 
– od 1990 do 2007 r. – znajdowało się w Polsce blisko 
200 obiektów, w których inwestycje przerwano. Z róż-
nych powodów, np. w Brochowie, gdzie miało powstać 
Centrum Chopinowskie. Wiele obiektów było zadłużo-
nych, dlatego że wzięto na nie kredyty, które się skoń-
czyły, a budynek nie został oddany do użytku. Musiałem 
spłacać kredyty – tak było np. w przypadku Arkad Ku-
bickiego i strychów Muzeum Narodowego w Warszawie 
– i jednocześnie pozyskać środki na zakończenie tych in-
westycji. Dziś mogę powiedzieć, że nie mam ani złotów-
ki długu. Spłaciłem wszystkie kredyty swoich poprzed-
ników i udało mi się to w czasie kryzysu. Oczywiście, nie 
byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z tymi, którzy 
ze środków resortu wykonują prace przy zabytkach. Na-
sze ministerstwo jest bardzo małe i aż trudno uwierzyć, 
że tylko w tym roku prowadzimy ponad 200 różnego ro-
dzaju przedsięwzięć na kwotę 1,2 miliarda złotych.

☐ Zmieniając nieco temat, przypomnijmy, że z dużym za-
dowoleniem przyjęliśmy wiadomość o umieszczeniu w tym 
roku aż dwóch polskich wpisów na Liście Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO.

– Tak. Ponadto, aż dwa zabytki piśmiennictwa trafi-
ły na Listę „Pamięć Świata”, i to w jednej turze głosowań.

☐ Wpisy na Listę Światowego Dziedzictwa  to jeden rozsze-
rzony, dotyczący Kopalni Soli w Wieliczce (dodano Boch-
nię i Zamek Żupny), a drugi, razem z Ukrainą, 16 drew-
nianych cerkwi z rejonu Karpat, połowa z nich znajduje 
się na terenie Polski. Proszę powiedzieć, jaki jest udział mi-
nisterstwa w promowaniu tych obiektów, w przygotowaniu 
ich do wpisu i  potem należytego utrzymania już po wpi-
sie; czy to obliguje do specjalnej opieki i jeżeli tak, to kogo?

– Oczywiście, wpisy dokonywane są przy ogrom-
nym zaangażowaniu nie tylko resortu, ale i  placówek 
z nami współpracujących, przede wszystkim kadry Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa i  Archiwów Pań-
stwowych. Nie udałoby się wpisać cerkwi, gdyby nie 
prace prowadzone w ostatnich pięciu latach, przez wie-
le, często także anonimowych zespołów. Część z  nich 
wykonywano nie tylko pod bardzo ścisłym nadzorem 
konserwatorskim, ale także z zaleceniami i wskazania-
mi, które dawały nam prawo oczekiwać, że przygoto-
wywane obiekty zostaną w  efekcie tych prac wpisane 

4 | Dziedziniec zewnętrzny Wawelu po renowacji
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na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Współ-
praca przy tym ostatnim wniosku obejmowała nie tyl-
ko nasze instytucje, ale także ukraińskie. Rozpocząłem 
te działania, gdy na Ukrainie były inne władze. Władze 
się zmieniły, udało się jednak doprowadzić do takiej sy-
tuacji, że w obszarze kultury mamy z Ukrainą wzorco-
wą współpracę. Przypomnę, że zaczynaliśmy od pewne-
go daru, bo uratowaliśmy sztandar Mazepy, który kon-
serwowany był z wielkim pietyzmem w Krakowie, po-
tem wykonywaliśmy prace konserwatorskie przy Srebr-
nych Wrotach w Kijowie. Prowadziliśmy też prace przy 
innych zabytkach Ukrainy, nasi konserwatorzy uczest-
niczyli w pracach na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Je-
żeli chodzi o dodanie do wpisu dotyczącego Wieliczki 
kopalni w Bochni, mieliśmy trochę inną sytuację, bo tu 
najważniejsza była zgoda Wieliczki.

☐ Konkurent?
– Tak, w końcu tak. I muszę powiedzieć, że pamiętam 

tę swoją pierwszą wizytę i pierwszą rozmowę – to było po-
nad pięć lat temu – właśnie w Wieliczce. Potem rozmawia-
liśmy o tym i pamiętam wówczas takie przyrzeczenie, że do 
współpracy między kopalniami nie tylko dojdzie, ale po-
konane zostaną także bariery ambicjonalne i wniosek do-
tyczący Wieliczki poszerzy się o kopalnię w Bochni. Mało 
tego, Wieliczka wykonała też w tym czasie wielką pracę na 
rzecz swojego muzeum, swojego obiektu, montując m.in. 
dodatkową windę w  innej części miasta. Możemy powie-
dzieć, że na mapie Polski de facto pojawił się nowy zabytek  
UNESCO, bo znacznie przebudowana i pięknie przearan-
żowana Wieliczka z Bochnią, z czego możemy się naprawdę 
cieszyć. Ja się też cieszę z wpisanych na Listę „Pamięć Świa-
ta” zabytków piśmienniczych. Wspomniałem już o tym: 
udało nam się wpisać bardzo ważny dokument dyploma-
tyczny Polski i Turcji sprzed ponad 600 lat, na rok przed 
obchodami 600-letniej rocznicy stosunków dyplomatycz-
nych Polska-Turcja, dokument prześliczny, nie wiem czy 
Państwo go oglądali...

☐ Tak, tak, oglądaliśmy.
– ...napisany językiem, którego już nie ma, niezwy-

kle ciekawy także od strony artystycznej. No i  drugi 
z wpisów: zbiory Towarzystwa Historyczno-Literackie-
go w Paryżu. Jest to sukces, z którego naprawdę może-
my czerpać sporą satysfakcję. Dwa dokumenty w  tym 
samym roku na prestiżowej liście – żadne państwo nie 
może się poszczycić takim osiągnięciem.

☐ Wróćmy do zabytków architektury wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kto jest zobligowany 
do opieki nad nimi?

– Zasada jest prosta. Dbałość o  zabytek wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO należy 
do właściciela. I tak jest to skonstruowane również we 

wniosku. Właściciel, występując o wpisanie obiektu na 
Listę UNESCO, deklaruje nie tylko dbałość, ale przede 
wszystkim zachowanie go w takiej postaci i w takim cha-
rakterze, w jakim on został oceniony i wpisany. A więc 
wszelkie przebudowy i zmiany muszą uwzględniać pre-
dyspozycje wpisywane w  określonych dokumentach. 
Każdy właściciel w związku z tym nakłada na siebie dwa 
obowiązki: dbałość o zabytek i konieczność finansowa-
nia oraz ograniczenie w  sposobie użytkowania obiektu 
i  w  możliwych ewentualnych przebudowach. Oczywi-
ście, państwo nie uchyla się od tego, aby właścicielom, 
kiedy zachodzi uzasadniona potrzeba, pomagać.

☐ W tej chwili mówiliśmy o Liście Światowego Dziedzic-
twa UNESCO i  o Liście „Pamięć Świata”, ale też z  du-
żym zainteresowaniem przyjęliśmy informację o zamiarze 
utworzenia nowej listy – tym razem dotyczącej zabytków 
ruchomych – Listy Skarbów Dziedzictwa. Prosimy powie-
dzieć, jakie będą kryteria wpisu, bo mogą pojawić się tutaj 
rozmaite kontrowersje, czy np. obok „Damy z gronostajem” 
powinna na tej liście znaleźć się „Bitwa pod Grunwaldem” 
Jana Matejki.

– Bardzo będę zainteresowany rywalizacją i dysku-
sją wokół tego pomysłu. Wydaje mi się, że wypełnimy 
pewną lukę w możliwościach opieki nad obiektami ru-
chomymi, które należą do różnych właścicieli. Teraz 
podstawa prawna do ewentualnej pomocy dla właści-
cieli tych cennych obiektów jest bardzo krucha. Rów-
nież sposób traktowania zabytków ruchomych, z  racji 
tego, że nie są wpisywane do rejestru zabytków czy też 
nie należą do grupy obiektów o szczególnym charakte-
rze, odbywa się ze stratą dla ich znaczenia i promocji. 
Na tworzoną listę będą oczywiście wpisywane obiekty 
najcenniejsze, ważne z punktu widzenia historii Polski, 
ważne także z punktu widzenia edukacji najmłodszego 
pokolenia i też często to podkreślam: w związku z tym 
będą to zarówno przedmioty użytku codziennego, jak 
i  np. takie obiekty, jak ołtarz Wita Stwosza w  koście-
le Mariackim w Krakowie. Bardzo mi jednocześnie za-
leży na tym, aby dyskusja, która się właśnie rozpoczy-
na, dawała nam szansę zbudowania takich kryteriów, że 
nie będzie żadnego przypadkowego wpisu. My może-
my wykonywać tę pracę bardzo powoli, niezwykle sta-
rannie, ale też pamiętając o zobowiązaniu, które poja-
wi się w ustawie: państwo będzie zobligowane do tego, 
aby w pomocy, opiece nad zabytkami doprowadzać tak-
że do ponoszenia pewnych kosztów – badań, napraw, 
ewentualnych prac rekonstrukcyjnych. Obecnie okre-
ślamy, że jesteśmy w  stanie pomóc w  takich pracach 
różnym podmiotom i osobom fizycznym w kwocie do 
około 5 milionów złotych rocznie. Teraz ta pomoc od-
bywa się wyłącznie doraźnie i  w  przypadkach dużych 
zagrożeń, a więc nie mamy do czynienia z systematycz-
nością, a chcielibyśmy dysponować przede wszystkim 
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dobrą, profesjonalną wiedzą o  stanie najważniejszych 
obiektów. Prace, które były prowadzone w  ostatnim 
czasie, pochłonęły kwoty dość duże, bo blisko 30 mi-
lionów złotych, i  były w  większości wypadków praca-
mi nagłymi, interwencyjnymi. Przypomnę – „Bitwa 
pod Grunwaldem” została oceniona pod względem sta-
nu utrzymania dopiero wtedy, kiedy pojawiło się za-
potrzebowanie na jej transport do Berlina na wystawę 
„Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w  sztuce”. 
Konieczność podjęcia prac konserwatorskich przy ob-
razie stworzyła sytuację dość dla mnie dramatyczną fi-
nansowo, ale prace te rozpoczęto praktycznie natych-
miast. Co więcej, w tym samym czasie wykonywaliśmy 
też prace na rzecz innych obiektów. Polska w ostatnich 
latach była absolutnie najważniejszym krajem rekon-
strukcyjnych i konserwatorskich prac przy dużych ob-
razach klasy europejskiej, no i pokazaliśmy w tej mate-
rii wysoki poziom konserwatorskiej szkoły polskiej.

☐ A więc kolejny powód do radości. Czy jest zatem coś, 
z czego nie jest Pan Minister zadowolony, coś, co należało-
by zmienić w funkcjonowaniu resortu?

− Mamy do rozwiązania ważny problem zmiany usy-
tuowania w  hierarchii podległości urzędów konserwa-
torów zabytków. Obecna sytuacja jest wynikiem zaszło-
ści z czasów jeszcze pani minister Aleksandry Jakubow-
skiej, kiedy na skutek różnych konfliktów w obszarze od-
powiedzialności za prace konserwatorskie przeniesiono 
konserwatorów do kompetencji premiera i  wojewody, 
a dziś ministra cyfryzacji. I niestety, pomimo deklaracji 
trzech kolejnych ministrów spraw wewnętrznych i  ad-
ministracji, sprawa nie została rozwiązana z tego powo-
du, że istnieje cały czas obawa, iż za konserwatorami pój-
dzie także SANEPID, Państwowa Inspekcja Handlowa 
etc. Wydaje mi się jednak, że dziś jesteśmy wszyscy świa-
domi tego, że urząd konserwatorów zabytków powinien 

podlegać ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, 
a nie ministrowi cyfryzacji.

☐ Na zakończenie, czy Pan Minister może zapewnić na-
szych czytelników, że zapowiadane przez rząd cięcia bu-
dżetowe w  tym roku w  niewielkim tylko stopniu dotkną 
sprawy polskich zabytków?

– W ogóle nie dotkną! Mogę potwierdzić, że jeżeli cho-
dzi o dziedzictwo narodowe, jest ono traktowane szczegól-
nie i  w  tej materii nie planuję żadnych oszczędności, ba, 
przewiduję nawet w  kolejnych latach zwiększenie nakła-
dów na opiekę nad zabytkami, zwłaszcza jeśli chodzi o ich 
dostępność. Chcemy wzmocnić dwa adresy kompeten-
cyjne: prace prowadzone w Narodowym Instytucie Dzie-
dzictwa i całość prac prowadzonych w ministerstwie kultu-
ry w dwóch departamentach − Departamencie Zabytków 
i  Departamencie Dziedzictwa Narodowego. Rozpocznie-
my też nowe działania, do których się właśnie przygotowu-
jemy. Bardzo ważne jest to, aby zabytki znalazły się na szcze-
gólnie uprzywilejowanej pozycji jeżeli chodzi o digitalizację 
i udostępnianie na nowoczesnych technologicznie środkach 
przekazu. Jest to ambitne zadanie na lata 2014-2020. Uda-
ło się już uzyskać gwarancję, że na digitalizację w obszarze 
kultury otrzymamy około 300 milionów złotych, będzie-
my więc kontynuować rozpoczęte wcześniej prace. W za-
kresie książki czy archiwaliów jesteśmy bardzo zaawanso-
wani, mamy się czym pochwalić, natomiast w zakresie digi-
talizacji zabytków ruchomych jesteśmy cały czas na począt-
ku drogi, ale na szczęście już tej profesjonalnej, z określony-
mi standardami. To nam daje szansę, że w latach 2014-2020 
w tej kwestii będziemy mieli autentyczny przełom.

☐ Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali: Wojciech Przybyszewski 
i Lidia Bruszewska

5 | Muzeum im. Emeryka Hutten-
-Czapskiego w Krakowie 

(zdjęcia: 1 – Maciej Mroczek, 
2,3 – archiwum Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 4 – Dariusz 
Błażewski, Zamek Królewski na Wawelu, 
5 – Karol Kowalik, Muzeum Narodowe 
w Krakowie)

.............................................
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Kult księcia Józefa Poniatow-
skiego zrodził się niemal na-
tychmiast po jego tragicznej 
śmierci w  nurtach Elstery 

19 października 1813  r. Owa śmierć, 
w  etosie rycerskim powszechnie poj-
mowana jako jedyne honorowe za-
kończenie przegranej walki i plasująca 
się w skali bohaterstwa na najwyższym 
miejscu, nobilitowała Poniatowskie-
go na mitycznego herosa narodowe-
go. Spowodowała również istną lawi-
nę jego wyjątkowo obfitej ikonografii 

w  malarstwie, rysunku, rzeźbie i  rze-
miośle artystycznym, a  zwłaszcza 
w grafice. Sama śmierć jednak nie wy-
starczyła już wtedy wobec rodzącej się 
szybko legendy, zawierającej elemen-
ty życia bohatera, niekoniecznie odpo-
wiadające prawdzie. Elementem takim 
stała się (faktycznie nieistniejąca) ro-
dzina: oficjalna małżonka i  syn, oczy-
wiście z prawego łoża.

Jak wiadomo, bratanek królewski 
nigdy się nie ożenił, pomimo silnych 
nacisków otoczenia; z  przygodnych 

romansów doczekał się trzech nie-
ślubnych synów. Te intymne szcze-
góły były dobrze znane w  środowi-
sku warszawskiej socjety, ale stanowi-
ły tabu otoczone głęboką dyskrecją. 
Dlatego, gdy tuż po śmierci księcia za-
częła w Polsce powstawać ikonografia 
związana z  jego heroicznym czynem, 
twórcy ograniczali się najczęściej do 
dwóch kulminacyjnych scen: „Śmier-
ci w  Elsterze” i  „Wyłowienia zwłok”; 
polscy odbiorcy nie potrzebowa-
li bowiem rozbudowywania wątków 

Legenda księcia 
Józefa Poniatowskiego

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

1 | Nieznany 
malarz polski 
wg Horacego 
Verneta, „Śmierć 
księcia Józefa 
Poniatowskiego 
w nurtach 
Elstery”, pierwsza 
połowa XIX w., 
olej, płótno 
(w zbiorach 
Zamku 
Królewskiego 
w Warszawie) 

2 | A.V. i P.T., 
„Pożegnanie 
księcia Józefa 
Poniatowskiego 
z rodziną”, 
miedzioryt 
wydany u Fontany 
w Paryżu, 1823 

3 | A.V. i B., 
„Księżna 
Poniatowska 
dowiaduje się 
o śmierci męża”, 
miedzioryt 
wydany u Fontany 
w Paryżu, 1823 

1
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z osobistego życia bohatera i wzboga-
cania go innymi – obyczajowymi bądź 
nieprawdziwymi danymi.

Inaczej było z publicznością euro-
pejską, niezorientowaną w  polskich 
realiach, lecz żądną sensacji i  doma-
gającą się szczegółowszych danych. 
Nie zadowalała jej wersja oficjalna, 
pełna tragizmu i  patosu, ale poka-
zująca wyłącznie bohatera samotne-
go. Przeto właśnie we Francji naro-
dziła się dłuższa opowieść cykliczna, 
obejmująca już cztery sceny: „Poże-
gnanie księcia Józefa z  rodziną” (tzn. 
z  żoną i  synem), „Śmierć w  Elsterze”, 

(numerowanych, wykonanych w tech-
nice miedziorytu, rzadziej akwatin-
ty i  litografii, z  reguły kolorowanych 
ręcznie akwarelą i gwaszem) jest ano-
nimowość ich twórców oraz naiwny 
styl wczesnego romantyzmu. O pro-
weniencji owych rycin świadczą za-
zwyczaj tylko adresy wydawnicze 
(przy czym figurują w  nich same na-
zwiska edytorów, bez imion), ponie-
waż do wyjątków należą sygnatury 
sztycharzy czy litografów, skądinąd 
trzecio- i czwartorzędnych.

Wspomnianych cyklów anonimo-
wych powstało wówczas bardzo wie-
le. Do nielicznych autorskich należa-
ły sztychy F. Bégata (1811-1825), Wil-
laeysa z  początku lat dwudziestych 
XIX  w. oraz artystów sygnowanych 
inicjałami „A.V.” i  „P.T.” oraz „A.V.” 
i  „B.” z  1823  r. Cykl tych ostatnich, 
wydany u Fontany w Paryżu w dwóch 
wersjach, czarno-białej i  częściowo 
barwnej (w partiach twarzy i rąk oraz 
fragmentarycznie stroju), w scenie po-
żegnania ukazuje księżnę o  klasycznie 
greckim profilu, w  empirowej sukni 
przybranej futrem i w takiejż konfede-
ratce, przypadającą do ramienia męża; 
do kolan ojca tuli się chłopiec w „pol-
skim” ubiorze. Asystujący oficer w ge-
ście rozpaczy zakrywa twarz. Końco-
wa scena zawiadomienia księżnej o tra-
gedii odbywa się w  empirowym salo-
nie. Na kominku pod szklanym klo-
szem stoi kosztowny zegar, obramowa-
ny dwoma bukietami kwiatów w wazo-
nach. Wdowa siedzi na sofie; w  lewej 
ręce trzyma nieszczęsny list, a prawą 
przywołuje syna, biegnącego do niej 
z wyciągniętymi ramionami. Dodatko-
wym elementem kompozycji jest mło-
da kobieta, wychylająca się zza opar-
cia sofy i  zerkająca dyskretnie na list. 
Przed księżną stoi ułan – posłaniec, 
z  ręką na temblaku. Osobę bohatera 
przypomina jego rzeźba portretowa na 
postumencie (zob. też s. 14, il. 2).

Warto zwrócić również uwagę na 
akwatintowy, bliżej niedatowany cykl 
Louisa François Charona (1783 – ok. 
1831), sporządzony według przeka-
zów malarskich Pierre’a Martineta, 
niewątpliwie na tle tego rodzaju rycin 
prezentujący się najkorzystniej pod 
względem poziomu artystycznego. 

„Wyłowienie zwłok” i  „Zawiadomie-
nie żony o  śmierci męża”. Cykl ten, 
nawiązujący wyraźnie do antycznych 
wzorów (zwłaszcza w  scenach poże-
gnania i  zawiadomienia o  śmierci – 
tzw. nuntius claudis), stanowił połą-
czoną ilustrację zdarzeń faktycznych 
i  fikcyjnych. Powielano go w  grafice 
wielokrotnie.

Cykle takie prawie wyłącznie po-
wstawały we Francji, a konkretnie 
w  Paryżu, we wczesnych latach Re-
stauracji Burbonów, w  różnych wer-
sjach i  u różnych wydawców. Wspól-
ną cechą wszystkich tych kompozycji 

2

3
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Z tej serii w  Muzeum Narodowym 
w  Warszawie zachowała się tylko 
ostatnia plansza, odbita „A Paris chez 
Jean, Rue St. Jean de Beauvais N° 10”. 
I tu pojawia się empirowy salon ume-
blowany w  stylu Pierwszego Cesar-
stwa, księżna z  listem, podbiegają-
cy do niej synek, ułan z ręką na tem-
blaku, kobieta z  otoczenia księżnej 
(w drzwiach). Symboliczna obec-
ność księcia Józefa została podkreślo-
na dwukrotnie: rzeźbą portretową na 
postumencie oraz obrazem – portre-
tem konnym w  otoczeniu jeźdźców. 
Padające z lewej strony światło powo-
duje, iż przestrzeń nabiera głębi, a po-
stacie stają się trójwymiarowe, dzię-
ki czemu cykl Martineta – Charona 
traci wspólną i naczelną cechę niemal 
wszystkich graficznych serii poświę-
conych Poniatowskiemu, a mianowi-
cie charakter swoistego komiksu, któ-
remu wypada w tym miejscu poświę-
cić nieco uwagi.

Zauważalna w  scenach cyklów 
pewna ograniczoność aparatu iko-
nograficznego wypływała po części 
z braku dostatecznej orientacji w pol-
skich realiach (podobieństwo rysów 
twarzy, stroje), a po części z  samego 
założenia, iż opowieść o  losach księ-
cia Józefa powinna być czytelna, ja-
sna i  zrozumiała dla każdego – stąd 
duża rola rozbudowanych napisów 

objaśniających (nazwisko bohatera 
jest niekiedy niemiłosiernie poprze-
kręcane, a księżna i  jej syn nie mają 
imion). Podobieństwo Poniatowskie-
go schodziło na plan dalszy, mimo iż 
artyści francuscy dysponowali prze-
cież licznymi współczesnymi i  wiary-
godnymi źródłami ikonograficznymi, 
głównie rycinami. Obok silnie eks-
ponowanej, lecz umownej polskości, 
równocześnie wyposażano postacie 
dramatu w  greckie profile. W ume-
blowaniu empirowych wnętrz chęt-
nie podkreślano elementy oriental-
ne, a w architekturze – cechy roman-
tycznego gotyku. W ten sposób po-
wstawał niekiedy zabawny i niepozba-
wiony akcentów niezamierzonego ko-
mizmu konglomerat różnorodnych 
szczegółów, a wszystko było osadzone 
jakby w pudle scenicznym z dowolnie 
traktowaną perspektywą. Regułą sta-
ło się też kolorowanie poszczególnych 
scen akwarelą i gwaszem; barwę z pły-
ty nadawano – i to nie zawsze – jedy-
nie twarzom i rękom postaci. Kolory-
styka była przeważnie krzykliwa: ja-
skrawe amaranty i  czerwienie, ostre 
zielenie, głębokie błękity rozjaśnione 
bielą, a przy tym plamy barwne były 
płaskie i nasycone. Dlatego większość 
owych cyklicznych kompozycji przy-
pomina dzisiejszy komiks. Nie pre-
tendują one bynajmniej do rangi dzieł 

sztuki graficznej. Często balansują na-
wet na krawędzi sztuki tak dalece po-
pularnej, że aż ocierającej się o  jar-
marczną. Wszakże taka była ich rola 
– masowej popularyzacji.

Takimi właśnie paryskimi ko-
miksami są np.: anonimowy cykl 
z 1825 r., odbity u Fontany i Maggie-
go – cechujący się afektowanymi ge-
stami, lalkowatymi twarzami posta-
ci, płaskością i  naiwnością kompozy-
cji oraz baśniową kolorystyką; także 
anonimowy cykl, wydany u Augusto-
niego et C°, w którym w scenie poże-
gnania księżna nosi egzotyczny, jak na 
ówczesną Francję, warkocz, na głowie 
ma jakby krakuskę z nałożoną nań zę-
batą koroną, a pałac książęcy okazuje 
się romantyczną „gotycką” budowlą 
z łukiem portyku „w ośli grzbiet”.

Zapotrzebowanie na tego rodzaju 
twórczość było zaiste ogromne. I jeże-
li dzisiaj te dwie legendarne sceny cy-
klu polski odbiorca (bo nie zagranicz-
ny) odbiera z mieszanymi uczuciami, 
to powinien równocześnie pamiętać, 
jak potężne były wówczas sława i kult 
księcia Józefa, skoro niejako pod pu-
bliczną presją stworzono niemające 
odniesienia do rzeczywistości sceny 
z jego życia. Warto dodać, iż podobne 
cykle osiągnęły apogeum popularno-
ści w  okresie Restauracji Burbonów; 
zdarzały się jeszcze za czasów Ludwi-
ka Filipa, ale za Drugiego Cesarstwa, 
za rządów Napoleona III, już ich nie 
wznawiano.

Nad Wisłą, w  Królestwie Polskim 
w  latach dwudziestych XIX w., jeże-
li pojawiały się serie z legendą, były to 
wyłącznie importy, ponieważ w  sto-
łecznym (i nie tylko) środowisku ar-
tystycznym nie było miejsca dla tego 
genre’u, w  przeciwieństwie do poja-
wiających się na rynku kolejnych, nie-
przebranych portretów księcia, apo-
teoz, scen historycznych i  symbo-
licznych. Sztychowane portreciki 

4 | Louis François Charon według obrazu 
Pierre’a Martineta, „Księżna Poniatowska 
dowiaduje się o śmierci męża”, akwatinta 
wydana u Jeana w Paryżu, niedatowana 

(obiekty na il. 2-4 w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie) 

................................................................................
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Poniatowskiego zdobiły nawet opako-
wania tytoniu, o  czym świadczy taki 
mały miedziorytowy wizerunek w  to-
nacji sepii, z  napisem „Knaster Wo-
ienny”, ze zbiorów Biblioteki Narodo-
wej. Zdarzały się i  inne smakowitości. 
I tak np. stołeczny „Kurier Warszaw-
ski” z 6 października 1821 r. (nr 238) 
donosił: „Pomnik Xięcia Józefa zrobio-
ny misternie ze szkła, który na publicz-
nej wystawie w Salach ratusza tak wiel-
ką wzbudzał ciekawość, został kupio-
nym przez iednego z Amatorów za kil-
kadziesiąt dukatów, a gdy go znoszo-
no przez schody, wypadł z rąk niosących 
i roztłuk [!] się na drobne cząstki” (po-
zostaje nam tylko żałować, że tak się 
stało). Z kolejnego anonsu w tymże pe-
riodyku z 3 grudnia tego roku (nr 288) 
dowiadujemy się, iż twórca rzeczone-
go pomnika, niejaki szklarz Kieltz, zo-
stał wyróżniony za swe dzieło małym 
srebrnym medalem, a wystawa doty-
czyła „płodów przemysłu i  Kunsztów 
Krajowych” (zatem ów szklany pomnik 
musiał się czymś wyróżniać). Niedłu-
go później, w  1829  r. w  stolicy wy-
stawiono na widok publiczny gipso-
wy pomnik księcia Józefa, wzbudza-
jący, jak wiadomo, wielkie kontrower-
sje. Próbkę takich reakcji na wizję Tho-
rvaldsena zamieścił w  wielkopolskim 
„Przyjacielu Ludu” z  1840  r. (nr 42, 
z  18 kwietnia) anonimowy autor, za-
pewne naoczny świadek dyskursu to-
czonego między dwoma oficerami, 
znawcą sztuki i  „literatem Romanty-
kiem”. Oficer od jazdy utyskiwał z pa-
sją: „...A cóż za ubranie? Cóż to, czy od 
pławienia koni powraca? [...] Bodaj ich 
diabli z tym rzymiaństwem! [...] Cóż mi 
po tym golcu w  koszuli”. Koneser sztu-
ki bronił „piękności idealnej”, a „literat 
Romantyk” żądał, by książę był „wy-
stawiony po teraźniejszemu” (Zdzisław 
Żygulski jun., Z ikonografii ks. Józefa 
– narodziny i wędrówka mitu bohatera, 
[w:] Ikonografia Romantyczna, War-
szawa 1977, s. 269, 277, 283).

Bo i rzeczywiście, Polaków w kra-
ju zaprzątały wtedy zupełnie inne 
sprawy związane z książęcą ikonogra-
fią, niż bajeczne cykle z  legendą, krą-
żące w Europie Zachodniej.

Hanna Widacka

te wysokiej klasy artystycznej, jak i te 
skierowane do niezbyt wyrobionych 
odbiorców. Na wystawie w  Archi-
wum Miejskim we Lwowie pokaza-
no więc także m.in. „t. zw. »obrazki 
jarmarczne« [pochodzenia włoskie-
go i francuskiego – BK], przedstawia-
jące sceny z życia księcia Józefa, obraz-
ki wprawdzie małej lub średniej war-
tości artystycznej, będące jednak do-
wodem popularności »rycerza bez ska-
zy w Europie«” (S., Wystawa pamiątek 
po księciu Józefie, „Tygodnik Ilustro-
wany”, nr 50, 1913, s. 995). Owe ob-
razki, a także niezwykle popularne ry-
ciny związane były z powstałą wkrót-
ce po śmierci księcia legendą, która, 
jak wiadomo, w  wielu miejscach od-
biegała od rzeczywistości, „uzupełnia-
ła” życie bohatera fantastycznymi oso-
bami i wydarzeniami. Obrazek przed-
stawiający scenę pożegnania księcia 
z  żoną i  dziećmi przed wyruszeniem 
na bitwę wymieniony został w relacji 
ze wspomnianej wystawy lwowskiej 
na łamach „Tygodnika Ilustrowane-
go”. Co więcej, we wcześniejszych nu-
merach „Tygodnik” zamieścił repro-
dukcje dwóch różnych serii grafik, 
tworzących cykl składający się z czte-
rech scen przedstawiających pożegna-
nie z żoną i dziećmi, skok do Elstery, 
wydobycie zwłok księcia oraz rodzi-
nę otrzymującą wiadomość o  śmierci 
bohatera. Pierwszą z serii, należącą do 
Eugeniusza Phulla (1859-1930), war-
szawskiego kolekcjonera, handlow-
ca i  przyrodnika zaprezentowano 

Przed stu laty, a więc w  stule-
cie bitwy pod Lipskiem, kie-
dy to w  nurtach Elstery zgi-
nął książę Józef Poniatow-

ski, organizowano liczne rocznico-
we uroczystości – odbywały się aka-
demie i odczyty, spektakle i koncerty, 
wystawy, nabożeństwa i pochody, od-
słaniano tablice pamiątkowe, a prasa 
drukowała artykuły poświęcone księ-
ciu, opowiadające o jego życiu i śmier-
ci. Wśród prezentowanych na wysta-
wach i  opisywanych w  publikacjach 
pamiątek i  najrozmaitszych ekspona-
tów znajdowały się przedmioty po-
chodzące z licznych europejskich kra-
jów. Książę był przecież nie tylko pol-
skim bohaterem – jego śmierć wywar-
ła ogromne wrażenie także na innych 
nacjach, a wizerunki księcia i  przed-
stawienia jego skoku w  nurty Elstery 
weszły do ikonografii. „Wszystkie nie-
mal główne narody europejskie zajęły 
się […] osobą naszego bohatera, wszyst-
kie niemal dorzuciły jakiś drobiazg do 
skarbca pamiątek”, pisał Kazimierz 
Marian Morawski we wstępie do ka-
talogu wystawy, która została uroczy-
ście otwarta w  przeddzień rocznicy, 
w sobotę 18 października o godz. 12 
w  południe w  Pałacu Sztuki w  Kra-
kowie (Katalog wystawy pamiątkowej 
Księcia Józefa Poniatowskiego…, wyd. 
II, Kraków 1913, s. 5). Na organizo-
wanych wystawach eksponowano za-
równo pamiątki po księciu i  obiekty 
historyczne, pochodzące z  epoki, jak 
i  powstałe wiele lat później, zarówno 

Legenda księcia 
na fajansowych 
talerzach
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w  1905  r. („Tygodnik Ilustrowany”, 
nr  9, 1905, s. 154), drugą w  1913  r. 
z  komentarzem, iż litografie wyda-
ne przez włoską firmę Spinendi et 
Comp. charakteryzują się „strasznym 
rysunkiem i  niemniej strasznym kolo-
rytem”, a także „bajeczną nieznajomo-
ścią spraw domowych bezżennego księ-
cia Józefa” (Franciszek Jaworski, Rap-
sod o księciu Józefie, „Tygodnik Ilustro-
wany”, nr 42, 1913, s. 831).  

Tego typu przedstawienia znaj-
dowały się także na wystawie zorga-
nizowanej przed stu laty w Krakowie 
– katalog wymienia przykłady zarów-
no ze zbiorów muzealnych, jak i z ko-
lekcji prywatnych, wśród nich czte-
ry akwaforty kolorowane podarowa-
ne do zbiorów Muzeum Narodowe-
go w Krakowie przez Edwarda Gold-
steina (1844-1920), mieszkającego 
w  Paryżu kolekcjonera, antropolo-
ga, powstańca styczniowego (Kata-
log wystawy pamiątkowej…, s. 11, poz. 
62-65), a także pochodzące z jego ko-
lekcji talerzyki fajansowe dekoro-
wane analogicznymi scenami (tam-
że, s. 10-11, poz. 54-61). Według ka-
talogu wystawy miało ich być osiem, 
a  ich dekoracje przedstawiały wszyst-
kie cztery sceny z legendy księcia, jed-
nak w krakowskich zbiorach narodo-
wych znajdują się jedynie dwa talerze 
z  tej serii, istnienia pozostałych nie 

odnotowują stare inwentarze. Mamy 
więc talerz dekorowany sceną skoku 
w nurty Elstery (nr inwentarza MNK
-IV-C-3491), poniżej której widnie-
je podpis w języku francuskim: „Mort 
du Prince Poniatowski / Le 19 Octobre 
1813”, a jeszcze niżej numer „2” oraz 
talerz, na którym uwidoczniony zo-
stał moment, gdy posłaniec przyno-
si rodzinie księcia wieść o jego śmier-
ci (MNK-IV-C-3502), z  podpisem: 
„La Princesse Poniatowski apprend 
la / Mort de Son Epoux” i  numerem 
„4”. Pierwsza ze scen – przedstawia-
na w  różnych wariantach – jest czę-
sto spotykana na wyrobach ceramicz-
nych, kilka tak dekorowanych obiek-
tów przechowywanych jest w  zbio-
rach krakowskiego Muzeum Narodo-
wego. Na przedstawieniu z  omawia-
nego talerza książę dosiada charakte-
rystycznego, białego konia i  ma od-
krytą głowę. Z kolei talerz z  siedzą-
cą księżną i tulącym się do niej dziec-
kiem, którym oficer w mundurze na-
poleońskim przynosi tragiczną wia-
domość, jest jedynym w tym muzeum 
przykładem dekorowanej tak cerami-
ki, warto jednak zaznaczyć, że Dział 
Grafiki Muzeum Narodowego w Kra-
kowie ma kilka rycin o  tym temacie. 
„Melodramatyczny instynkt pospól-
stwa stwarza mit o  księżnej-wdowie 
Poniatowskiej, której wysłaniec trzech 

monarchów czy jednego tylko, »aniel-
skiego« Aleksandra przynosi żałob-
ną wieść o  zgonie małżonka i  któ-
ra tuli do łona pozbawioną opieki oj-
cowskiej dziatwę”, pisał o  takim wła-
śnie przedstawieniu Kazimierz Mo-
rawski. Oba krakowskie talerze należą 
do jednego kompletu – wykonane zo-
stały z fajansu delikatnego, mają śred-
nicę 21,3 cm, ich otoki ujmuje żół-
ty pas, a drukowane, czarne sceny wy-
pełniające większą część dna wykona-
ne są dokładnie i precyzyjnie. Talerze 

1 | „Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego”, 
talerz ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie 

2 | „Księżna Poniatowska otrzymuje wiadomość 
o śmierci męża”, talerz ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie 

3 | „Księżna Poniatowska otrzymuje wiadomość 
o śmierci męża”, rycina zamieszczona w 1905 r. 
w „Tygodniku Ilustrowanym”

4 | „Księżna Poniatowska otrzymuje wiadomość 
o śmierci męża”, rycina zamieszczona w 1913 r. 
w „Tygodniku Ilustrowanym”

5 | 6 | Fajansowe talerze ze scenami: „Śmierć 
księcia Józefa Poniatowskiego” (5) i „Wyławianie 
ciała księcia Józefa Poniatowskiego” (6), 
w ofercie Domu Aukcyjnego OKNA SZTUKI 
w Warszawie

(ilustracje: 1-4 – Paweł Czernicki, 5, 6 – wg 
katalogu 24. aukcji Domu Aukcyjnego OKNA SZTUKI 
w Warszawie, s. 9, poz. 10 i 11) 

................................................................................
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pochodzą z  założonej w  1804  r. ma-
nufaktury w  Choisy-le-Roy pod Pa-
ryżem, a sygnowane są wyciskiem fir-
mowym stosowanym w  latach 1824- 
-1836, czyli w okresie, gdy fabryka na-
leżała do Valentina Paillarta i Hippo-
lyte’a Hautina.

Warto dodać, że w  2012 r., nie-
mal w  rocznicę śmierci księcia, na 
aukcjach internetowych pojawiły się 
podobne talerze o  żółtych otokach 
wykonane w  Choisy-le-Roy. Przed-
stawiały skok w nurty Elstery (deko-
racja była identyczna z  tą na talerzu 
z  Muzeum Narodowego, pod sceną 
widniał jednak numer „33”), znale-
zienie zwłok księcia (numer „34”) 
oraz księżnę Poniatowską z  synem 
opłakujących śmierć księcia u stóp 
jego sarkofagu (ta scena nosiła nu-
mer „36”). Na innych aukcjach moż-
na było także natrafić na pochodzą-
ce z  tej samej wytwórni i  wykonane 
w  tym samym czasie talerze o  oto-
kach pokrytych roślinnym wień-
cem, dekorowane przedstawienia-
mi śmierci księcia (numer „2”) i wy-
ławiania ciała bohatera (numer „5”), 
a także pożegnania z  rodziną (nu-
mer „31”) oraz sceną z księżną otrzy-
mującą tragiczną wiadomość (numer 
„35”). Gdy dodamy do tego podob-
ny talerz ukazujący księcia Józefa pę-
dzącego na czele kawalerii pod Lip-
skiem (numer „32”), tworzy się inte-
resująca seria przedstawień związa-
nych z prawdziwą i legendarną histo-
rią naszego bohatera.

Franciszek Klein w jednym z rocz-
nicowych artykułów pisał: „[...] postać 
księcia Józefa oplotła popularna fan-
tazja. Fantazja ta chciała go koniecz-
nie widzieć na tle rodzinnego domu 
[...]” (F. Klein, Portrety ks. Józefa, 
„Czas”, nr  483, 1913, s. 3). I doda-
wał: „Śmierć księcia Józefa godziła się 
dziwnie z nastrojem pierwszej połowy 
XIX w., z romantyzmem uczuć i pory-
wów epoki. Dziś ta nuta przebrzmia-
ła. W  rocznicę stuletnią naród czci 
rzeczywistego bohatera”. W dwuset-
ną rocznicę jego śmierci warto przy-
pomnieć również legendarne wątki 
związane z jego osobą.

Bożena Kostuch5 6

3

4
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północne było wyższe o  dwie kon-
dygnacje i  mieściło na górze poko-
je będące zapleczem dla Biblioteki 
Królewskiej, na dole zaś – mieszka-
nia dworzan księcia. Do skrzydła po-
łudniowego przylegały prostopadle 
dwa pawilony, zbudowane w  daw-
nym ogrodzie. W jednym znajdo-
wało się mieszkanie pani de Vauban, 
w  drugim – Sala Owalna, pełniąca 
funkcję Sali Bilardowej, oraz kuchnia 
i kredens.

Parterowe skrzydło południo-
we przeznaczono na pomieszcze-
nia wspólnego użytku: Pokój Bawial-
ny, Salon, Pokój Stołowy, Salę Zielo-
ną, pełniącą funkcję galerii obrazów, 
i trzy pokoje z kolumnami, wchodzą-
ce już w  skład wnętrz korpusu pała-
cu. Na jego parterze, od strony Wisły, 
znajdowało się także dwupokojowe 

mieszkanie Marii Teresy Tyszkiewi-
czowej.

Apartament księcia Józefa, zajmu-
jący całe pierwsze piętro pałacu, miał 
układ okrężny: składał się z  6 pokoi, 
rozmieszczonych wokół centralnej 
klatki schodowej: Przedpokoju Ksią-
żęcia, Kancelarii Wojennej, Pokoju 
Sypialnego, Kancelarii Sztabowej, Sa-
lonu i Pokoju Adiutanta.

Informacji na temat wnętrz do-
starczają zachowane dokumenty: pla-
ny pałacu wykonane przez architekta, 
Wilhelma Henryka Mintera, w 1814 r. 
w  celu sprzedaży nieruchomości po 
śmierci księcia (widoczne są na nich 
wszystkie kondygnacje budowli, a pla-
ny wnętrz wskazują dokładnie na roz-
mieszczenie okien, drzwi, pieców i ko-
minków), Inwentarz pozostałości po 
księciu z  1814  r. (źródło informacji 

Odtworzenie w  2011  r. 
Apartamentu bratanka  
królewskiego w  pałacu 
Pod Blachą – to jeden 

z  końcowych etapów przywracania 
Zamkowi Królewskiemu w  Warsza-
wie jego dawnych funkcji.

 Książę Józef Poniatowski (1763- 
-1813) otrzymał pałac Pod Blachą od 
swego stryja, króla Stanisława Augu-
sta w  grudniu 1794 r., ale zamiesz-
kał w nim wraz z  siostrą, Marią Teresą 
z  Poniatowskich Tyszkiewiczową, oraz 
przyjaciółką – Francuzką, Henriettą 
de Vauban, dopiero po czterech latach. 
Apartament, w  którym spędził 15 lat, 
do swej śmierci w bitwie narodów pod 
Lipskiem, 19 października 1813 r., zy-
skał sławę pierwszego salonu Warszawy.

Za życia księcia pałac wyglądał 
nieco inaczej niż obecnie: skrzydło 

Apartament księcia Józefa 
w pałacu Pod Blachą

1
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go trzy czarno-białe przedwojenne 
fotografie ze zbiorów Instytutu Sztu-
ki PAN, ukazujące malowidła na ścia-
nach i plafonie, odkryte po pierwszej 
wojnie światowej pod rosyjskimi tyn-
kami. Widać na nich dekorujący ścia-
ny arabeskowy ornament kandelabro-
wy, ułożony naprzemian z płycinami.

Na podstawie szczegółowej anali-
zy informacji zawartych w kon trakcie 
oraz Inwentarzu pozostałości po księ-
ciu powstał projekt malarskiej dekora-
cji ścian w  Apartamencie księcia, au-
torstwa Katarzyny Jursz-Salvadori, 

a  także rekonstrukcji istniejących 
tam wcześniej kominków, luster i pie-
ca – wynik kilkuletnich badań nauko-
wych, polegających na analizie infor-
macji zachowanych w  źródłach i  ze-
stawieniu ich z  materiałem porów-
nawczym. Odtworzone zostały ma-
lowidła na ścianach Apartamen-
tu, a także sztukatorskie fasety i  ro-
zety. Prace te wykonał zespół mło-
dych artystów i  konserwatorów dzieł 
sztuki pod kierunkiem Karola Kla-
ty i Wojciecha Romana. Trzy komin-
ki z białego marmuru wyrzeźbił Paweł 

na temat mebli i  sprzętów, znajdują-
cych się w  poszczególnych pomiesz-
czeniach), a  także kontrakty i  rachun-
ki dotyczące prac remontowych, wy-
konywanych w  pałacu (dokumentacja 
wystroju wnętrz – podziałów i  kolo-
rystyki ścian, podłóg, boazerii, drzwi, 
okien, pieców i  kominków). Z mate-
riałów tych wynika, że pałac był czę-
sto odnawiany i  poddawany różnym 
naprawom. Gruntowny remont całe-
go budynku, wraz z  aranżacją wnętrz, 
którym kierował architekt Stani-
sław Zawadzki, został przeprowadzo-
ny za życia księcia tylko raz – w latach 
1803-1804.

Najbardziej szczegółowe infor-
macje, jakie zachowały się na temat 
dekoracji wnętrz pałacu Pod Blachą, 
dotyczą korpusu pierwszego pię-
tra, czyli Apartamentu księcia Józe-
fa i pochodzą z kontraktu na dekora-
cję malarską ścian i plafonów wnętrz, 
zawartego przez Zawadzkiego z  ma-
larzem Tomaszem Świerczewskim. 
Dzięki zamieszczonym tam szcze-
gółowym wytycznym można było 
dość precyzyjnie odtworzyć wygląd 
tych pomieszczeń za czasów księcia: 
wszystkie wnętrza miały mieć ma-
lowane lamperie, gzymsy pod plafo-
nem – imitować sztukaterie, a pla-
fony miała dekorować centralnie 
umieszczona rozeta, ozdobne naroż-
niki i bordiura.

Dekoracje ścian były zróżnico-
wane: w  Kancelarii Wojennej mia-
ły być malowane w  perłowe pilastry, 
z  umieszczonymi na nich kolorowy-
mi trofeami wojennymi i  rolniczymi, 
a przestrzeń między nimi – w kolorze 
„lapis lazuli”. Ściany Sypialni zapro-
jektowano w  barwie „berblau”, czy-
li niebieskiej w odcieniu czarnej jago-
dy, Salon – zielonej w  odcieniu nie-
dojrzałego jabłka. Kancelarię Szta-
bową miały zdobić kolorowe płyci-
ny z  lekkim ornamentem. To jedyne 
wnętrze, do którego zachował się tak-
że przekaz ikonograficzny. Stanowią 

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

1 | Pałac Pod Blachą w Warszawie

2 | Kancelaria Wojenna we wnętrzu pałacu

3 | Pokój Sypialny

2

3
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księcia Józefa w Polsce, okresu Sejmu 
Wielkiego i  uchwalenia Konstytucji 
3 maja, bitwy pod Zieleńcami i usta-
nowienia orderu Virtuti Militari. Sa-
lon, który ma przypominać o  boga-
tym życiu towarzyskim, jakie toczyło 
się na dworze księcia w  czasach pru-
skich, został wyposażony w  garni-
tur klasycystycznych złoconych me-
bli, angielski stół konsolowy z  mar-
murowym blatem z około 1800 r. oraz 
angielski fortepian stołowy z  koń-
ca XVIII  w. Charakteru wnętrza do-
pełniają obrazy, a wśród nich – wi-
zerunek Diany Laurenta de la Hyre’a  
z  pierwszej połowy XVII w., „Kra-
jobraz włoski ze sztafażem” Jana Bo-
gumiła Plerscha z  przełomu XVIII 
i  XIX  w. oraz liczne portrety, m.in. 
Jana Joachima Winckelmanna, Win-
centego Witaczka – lekarza księcia 
Józefa, czy wcześniejszych mieszkań-
ców pałacu Pod Blachą – Michała Je-
rzego Wandalina Mniszcha – mar-
szałka wielkiego koronnego i  jego 
żony, Urszuli z  Zamoyskich Mnisz-
chowej, siostrzenicy króla Stanisła-
wa Augusta. Dawna Kancelaria Szta-
bowa poświęcona została okresowi 
Księstwa Warszawskiego i roli Napo-
leona w  jego powstaniu. Znalazło się 
tu kilka cennych mebli w stylu empi-
re, m.in. okrągły stół z brązu z blatem 
marmurowym, wykonany w  Paryżu 

Pietrusiński, piec został wykonany 
w  Manufakturze Pałacu Nakomia-
dy, założonej i  kierowanej przez Pio-
tra Ciszka. Ramy do luster i obrazów 
powstały w zamkowej Pracowni Kon-
serwacji Dzieł Sztuki. Bogate zasłony, 
lambrekiny i firany do dekoracji okien 
i  alkowy Sypialni są dziełem zespołu 
specjalistów z  zamkowego Ośrodka 
Sztuki i Pracowni Konserwacji.

Dzieła sztuki do wyposażenia 
Apartamentu księcia Józefa: meble, 
obrazy, rzeźby, zegary, apliki, kande-
labry i  inne sprzęty gromadzone były 
w  Zamku już od wielu lat. Pochodzą 
one z zakupów bądź darów, m.in. ro-
dziny Lanckorońskich. Dużą grupę 
stanowi własność Fundacji im. Zbio-
rów Ciechanowieckich, czy też Fun-
dacji Teresy Sahakian przy Zam-
ku Królewskim w  Warszawie. Kil-
ka obrazów, mebli oraz spora gru-
pa obiektów rzemiosła artystycznego 
jest depozytem Muzeum Narodowe-
go w Warszawie i we Wrocławiu oraz 
Muzeum Wojska Polskiego w Warsza-
wie i Łazienek Królewskich. W deko-
racji wnętrz wykorzystano też cenny 
dar w postaci zespołu rycin, obrazów 
i dokumentów z epoki Księstwa War-
szawskiego, otrzymany od Krysty-
ny Zachwatowicz i  Andrzeja Wajdy, 
a także kilka pamiątek po księciu od 
Huberta Andrzeja Willmana. Wszyst-
kie te przedmioty zostały starannie 
przygotowane do ekspozycji, więk-
szość poddana była zabiegom konser-
watorskim.

Podczas remontu pałacu Pod Bla-
chą w  latach 2005-2008 z  wnętrz 
Apartamentu usunięto dwudziesto-
wieczne przepierzenia i przywrócono 
podziały zgodne z  rysunkami inwen-
taryzacyjnymi, wykonanymi rok po 
śmierci księcia. W korpusie głównym 
przywrócono paradną klatkę schodo-
wą, prowadzącą z parteru na pierwsze 
piętro, gdzie zostały odtworzone po-
mieszczenia Apartamentu księcia Jó-
zefa.

W Westybulu Górnym umiesz-
czone są portrety rodziny Ponia-
towskich, podkreślające znaczenie 
rodu w  historii Polski i  Europy. Po-
kój Adiutanta stanowi odwołanie do 
pierwszego okresu kariery wojskowej 

przez Deniera w latach 1820-1844, ze 
zbiorów Zamku Królewskiego sprzed 
1939 r., biurko z nadstawą z pracow-
ni Henryka Gambsa, wykonane w Pe-
tersburgu około 1800-1810 r., zwią-
zane z rodziną Potockich, a także po-
piersie Napoleona, dzieło warszta-
tu Antonia Canovy, oraz portrety 
księcia Józefa pędzla Marcella Bac-
ciarellego i  Józefa Antoniego Kossa-
kowskiego, adiutanta Napoleona, au-
torstwa Jana Chrzciciela Lampiego. 
W  Pokoju Sypialnym, odtworzonym 
na podstawie Inwentarza pozostało-
ści po księciu, miejsce znalazło m.in. 
mahoniowe łóżko niemieckie z  oko-
ło 1815-1820 r., wiedeński stolik do 
łóżka z  około 1815-1820 r., sekrete-
ra francuska z  końca XVIII w., para 
węgierskich komód z  1800 r., stolik 
do kart typu table bouillotte, a także 
serwis do kawy, zwany solitaire, fal-
syfikat Korca z  około 1800  r. Wnę-
trze uzupełniają obrazy – m.in. dwa 
pędzla Jana Piotra Norblina: „Posta-
cie siedzące przy stole” i „Scena w pej-
zażu leśnym”. W  dawnej Kancelarii 
Wojennej, poświęconej przedstawie-
niu księcia Józefa jako ministra wojny 
i  organizatora wojsk Księstwa War-
szawskiego, znalazł się m.in. angiel-
ski zegar szafkowy z XVIII w., składa-
ne krzesła w stylu angielskim z końca 
XVIII w., biurko węgierskie z  około 
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Zamkiem) i  udziale Komisji Wnętrz 
Zamku Królewskiego w Warszawie.

W wielofunkcyjnych salach dy-
daktycznych pałacu Pod Blachą z po-
wodzeniem realizowana jest wzbo-
gacona nowymi treściami atrakcyj-
na oferta edukacyjna, skierowana do 
szkół i dorosłej publiczności. W pro-
gram ten zostały również wpisane za-
jęcia prowadzone dla uczniów gim-
nazjów w Apartamencie księcia Józe-
fa. Poświęcone są one okresowi Księ-
stwa Warszawskiego oraz związkom 
Polski z  Francją na przełomie XVIII 
i XIX w. Zajęciom „Pałac pod Blachą 
i  jego mieszkańcy” oraz „Wielkie na-
dzieje w małym państwie – Księstwo 
Warszawskie” towarzyszy specjalnie 
przygotowane przez agencję teatral-
ną Atlantis przedstawienie teatralne 
Ploteczki spod Blachy, oparte na frag-
mentach oryginalnych Pamiętników 
Anny z Tyszkiewiczów Potockiej-Wą-
sowiczowej. Anetka Tyszkiewiczowa, 
jak ją potocznie nazywano, siostrzeni-
ca księcia Józefa Poniatowskiego, była 
uczestniczką wielu wydarzeń przeło-
mu XVIII i  XIX  w. Spektakl zreali-
zowany w  humorystycznej konwen-
cji wywiadu, jakiego udziela hrabina, 
pozwala na oryginalne przekazanie 

wiadomości o  wydarzeniach i  boha-
terach tamtych czasów (m.in. o  księ-
ciu Józefie, cesarzu Napoleonie, ca-
rze Aleksandrze I, Marii Walewskiej), 
a  także o  mieszkańcach i  bywalcach 
pałacu Pod Blachą. Dumna z koneksji 
rodzinnych i  skłonna do plotek hra-
bina zdradza tajemnice gospodarza 
pałacu Pod Blachą, jego znajomych, 
w  tym przyjaciółki księcia, pani de 
Vauban, wpływowej francuskiej ary-
stokratki.

Do najmłodszej publiczności ad-
resowane są warsztaty: „Pałac księ-
cia Józefa”, „W bawialni księcia Pepi” 
i „W pałacu u księcia Józefa”, wzboga-
cone zajęciami plastycznymi, prezen-
tacjami multimedialnymi i  licznymi 
zabawami. Pomocne w  przybliżeniu 
trudnego w interpretacji okresu poli-
tycznego naszego kraju i  prezentacji 
postaci księcia Józefa okazać się mogą 
warsztaty „Książę Józef i  jego czasy”, 
przeznaczone dla uczniów starszych.

Opracowanie: Izabela 
Witkowska-Martynowicz

(na podstawie tekstów Katarzyny Jursz-Salva-
dori oraz materiałów z  Działu Oświatowego 
i Pracowni Działań Muzealnych Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie)

1800 r., angielska szafa bibliotecz-
na, a także portrety księcia warszaw-
skiego, Fryderyka Augusta III i  jego 
żony, Marii Amalii Augusty, pędzla 
malarza saskiego z  lat siedemdziesią-
tych XVIII  w. Przedpokój Książęcia 
– ostatnie wnętrze Apartamentu – to 
salonik z początku XIX w. z dziełami 
sztuki, związanymi z  kultem księcia: 
jego portretem, namalowanym przez 
Franciszka Paderewskiego z  1814  r., 
obrazem Januarego Suchodolskiego 
– „Książę Józef przed frontem grena-
dierów” z 1857 r., miniaturką pomni-
ka konnego księcia Józefa z warszaw-
skiej wytwórni Mintera z lat trzydzie-
stych XIX w. W dwóch szafach kąto-
wych prezentowane są wyroby porce-
lanowe, związane z legendą księcia.

Ekspozycję przygotowała Kata-
rzyna Jursz-Salvadori (Ośrodek Sztu-
ki), przy współpracy Macieja Choy-
nowskiego (Ośrodek Badań nad 

4 | Kancelaria Sztabowa

5 | Salon

(zdjęcia: 1 – Andrzej Ring, 2, 4, 5 – Piotr Jaworek, 
3 – Piotr Kubiak) 
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Dawne opactwo 
cystersów 
w Gościkowie-Paradyżu

Paradyski klasztor należy do najcenniejszych zabytków sztuki 
sakralnej w woj. lubuskim. Położony jest malowniczo nad rzeką 
Paklica, przy drodze ekspresowej S 3,na odcinku pomiędzy 
Zieloną Górą a Gorzowem Wlkp. W jego murach mieści się obecnie 
Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne, gościnnie 
otwierające swoje podwoje dla turystów i melomanów, którzy 
tłumnie przybywają na organizowany tu corocznie latem festiwal 
muzyki dawnej „Muzyka w Raju”.

barbara bielinis-kopeć

Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Marcina z Tours oraz klasztor w Gościkowie-Paradyżu



Dominantę architektoniczną zało-
żenia stanowi kościół Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny i  św. Marcina z  Tours. Zaak-

centowana dwiema wieżami sylweta świąty-
ni góruje nad klasztorem i  okolicą. Budyn-
ki klasztorne okalają kościół od strony po-
łudniowej i  wschodniej. W skład założenia 
wchodzą ponadto zabudowania gospodarcze 
i rozległy ogród położony po północnej stro-
nie klasztoru.

Kościół jest orientowaną trójnawową ba-
zyliką, wzniesioną z  cegły w  tzw. systemie 
wiązanym, co oznacza, że jednemu przęsłu 
nawy głównej odpowiadają po dwa kwadra-
towe w  planie przęsła naw bocznych. Świą-
tynia założona została na planie prostokąta, 
z  wydzielonym wewnętrznie prezbiterium, 
z  obejściem. Wschodnia część kościoła uję-
ta jest od południa i północy cylindryczny-
mi kaplicami. Ponadto przy narożniku pół-
nocno-zachodnim znajduje się trzecia z  ka-
plic o analogicznej formie.

Wnętrza świątyni nakryto sklepieniami 
krzyżowo-żebrowymi, które wsparte zostały 
w nawie głównej na pilastrach i służkach nad-
wieszonych, zaś w nawach bocznych − na fi-
larach i pilastrach. Ambit nakrywa sklepienie 
kolebkowe z  lunetami. Kaplica św. Wojcie-
cha, znajdująca się po stronie północno-za-
chodniej, nakryta jest kopułą, podobnie jak 
kaplica Matki Boskiej Paradyskiej, usytuowa-
na od południowego zachodu. Kaplicę Krzy-
ża Św., po stronie północno-wschodniej ko-
ścioła, nakrywa sklepienie żebrowe ukształ-
towane z ośmiu żaglastych powłok.

Fasada zachodnia jest dwuwieżowa, o bo-
gatej artykulacji, z portalem w części środko-
wej, z wkomponowaną na jego osi figurą św. 
Marcina biskupa. Elewację wschodnią wień-
czy szczyt ze spływami. Elewacja północ-
na wzmocniona została przyporami, mię-
dzy którymi rozmieszczono zamknięte pół-
koliście okna, natomiast elewacja południo-
wa świątyni nie jest eksponowana – przyle-
gają do niej zabudowania klasztoru.

Do dnia dzisiejszego kościół zachował 
swój pierwotny wczesnogotycki charak-
ter. Nie zatarła go prowadzona w  XVIII  w. 

barokowa przebudowa zespołu, podczas któ-
rej do korpusu nawowego dobudowano od 
zachodu dwuwieżową fasadę i  dwie cylin-
dryczne kaplice w skrajnych partiach elewa-
cji północnej (kaplica od strony południo-
wej wzniesiona została jeszcze w  poprzed-
nim stuleciu). Wprowadzono też barokowy 
wystrój i  wyposażenie wnętrza. W tym sa-
mym okresie powiększono również klasztor. 
Do trzynastowiecznych zabudowań, zgru-
powanych wokół wirydarza po południowej 
stronie świątyni, dobudowano w  połowie 
XVIII w. od wschodu budynki rozplanowa-
ne w formie podkowy, kształtując w ten spo-
sób drugi wirydarz zwany wielkim. W wy-
niku tych prac całość otrzymała jednorodną 
późnobarokową szatę architektoniczną.

Skrzydła klasztoru wzniesiono jako mu-
rowane, piętrowe, założone na planach pro-
stokątów, jednotraktowe, z  korytarzami 
od strony wirydarzy. Naroża opactwa zaak-
centowano trzema  cylindrycznymi baszta-
mi, które harmonijnie spinają starszą i nową 
część zespołu. Elewacje artykułowane są pi-
lastrami z  dekoracją sztukatorską, pomię-
dzy którymi rozmieszczono okna ujęte w de-
koracyjne obramienia. Nad całością zespołu 

1 | Elewacja północna 
kościoła Wniebowzięcia 
NMP i św. Marcina z Tours 
w Gościkowie-Paradyżu
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górują wysokie dwuspadowe dachy oraz heł-
my wież.

W takim kształcie zespół klasztorny prze-
trwał do dnia dzisiejszego jako przykład har-
monijnego i malowniczego połączenia gotyc-
kiej architektury ujętej w barokowy kostium.

Dzieje klasztoru sięgają początków 
XIII  w. W 1230  r. komes Mikołaj Bronisz 
herbu Wieniawa, wojewoda wielkopolski, 
podjął się ufundowania klasztoru na tere-
nie swoich dóbr, wskazując jego uposażenie 
i wnosząc prośbę do kapituły generalnej cy-
stersów o przysłanie zakonników. Z uwagi na 
skomplikowane wymogi formalne fundacja 
klasztoru nastąpiła najprawdopodobniej kil-
ka lat później. W 1234 r. do Gościkowa przy-
była pierwsza grupa zakonników z branden-
burskiego Lehnin, a dwa lata później kon-
went z opatem i 12 cystersami.

Paradyskie opactwo założono nad rzeką, 
podobnie jak inne klasztory cysterskie, co 
odpowiadało potrzebom gospodarczym kon-
wentów. Również położenie wsi na skrzyżo-
waniu ważnych dróg handlowych, m.in. szla-
ku prowadzącego z Santoka na Śląsk, sprzy-
jało rozwojowi gospodarczemu klasztoru, 
który przybyli tu cystersi nazwali Paradisus 
Matris Dei, czyli Raj Matki Bożej. Nazwa ta 
nawiązywała do kultu maryjnego i stanowiła 
odzwierciedlenie szczególnej czci cystersów 
dla Najświętszej Marii Panny. Z tego względu 
kościół klasztorny otrzymał wezwanie Naj-
świętszej Marii Panny i św. Marcina z Tours.  
Wkrótce łacińska nazwa opactwa została 
spolszczona na Paradyż. Do dnia dzisiejszego 
funkcjonuje w  połączeniu z  nazwą wsi jako 
Gościkowo-Paradyż.

W 1234 r. biskup poznański Paweł poło-
żył kamień węgielny pod budowę kościoła 

i klasztoru, a dwa lata później przybył tu kon-
went. Ponieważ w tym okresie kończono bu-
dowę późnoromańskiego kościoła w  macie-
rzystym opactwie zakonników w  Lehnin, 
można założyć, iż źródłem podobieństw po-
między obydwiema świątyniami było wyko-
rzystanie doświadczeń brandenburskiego 
warsztatu budowlanego. Analogie stylistycz-
no-formalne z kościołami w Lehnin i Cho-
rin, który był kolejną filią opactwa w Lehnin, 
jak również przekazy archiwalne dotyczące 
historii opactwa, w  tym pierwsza wzmian-
ka o kościele Najświętszej Marii Panny i św. 
Marcina w Paradisus z 1250 r., pozwalają na 
datowanie pierwszej fazy budowy świątyni 
na okres od 1236 r., tj. od przybycia konwen-
tu do Paradyża, do czwartej ćwierci XIII w.

Wczesnogotycką budowlę wzniesio-
no z  cegieł palcówek, układanych w  wątku 
wendyjskim i  łączonych zaprawą wapienną. 
W ten sposób zbudowano bazylikowy kor-
pus kościoła, którego forma ukształtowa-
nia wschodniej partii budowli nie została do 
końca wyjaśniona. Uległa ona najprawdopo-
dobniej zniszczeniu podczas katastrofy, któ-
ra nastąpiła pod koniec XIII w., ku czemu 
skłania się większość badaczy. W jej wyni-
ku przypuszczalnie przestał istnieć transept 
i część wschodnia świątyni.

W drugim etapie budowy kościoła, tj. pod 
koniec XIII w., wykonano obecne prezbite-
rium i obejście, które pod względem formal-
nym nawiązuje do śląskiej architektury zako-
nów cysterskich. Wzorcem był najprawdo-
podobniej kościół cystersów w Lubiążu. Na 
tym etapie zmieniono technikę budowy mu-
rów, wznosząc je z  cegły o  wiązaniu gotyc-
kim, zwanym również polskim. W techni-
ce tej zbudowano ścianę wschodnią prezbi-
terium oraz wieńczący ją szczyt schodkowy. 
Przesklepienie wnętrz sklepieniami krzyżo-
wo-żebrowymi zakończyło budowę gotyc-
kiej świątyni, co nastąpiło najprawdopodob-
niej w 1397 r., gdy biskup poznański Miko-
łaj poświęcił kościół i jego trzynaście ołtarzy. 
Warto zauważyć, iż kościół paradyski nie tyl-
ko czerpał wzory z  innych cysterskich świą-
tyń, ale też jego architektura stała się wzor-
cem dla zbudowanego sto lat później kościo-
ła cysterskiego w pobliskim Bledzewie, który 
zburzono w XIX w.

W XIII  w. po południowej stronie ko-
ścioła wzniesiono murowane, piętrowe bu-
dynki klasztorne, rozplanowane wokół 

2 | Klasztor od strony 
północno-wschodniej
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wewnętrznego, kwadratowego w  planie wi-
rydarza. Opisowi opactwa w XVI w. poświę-
cony jest łaciński wiersz Mattheusa Sherera 
z  1564  r. Klasztor był wówczas ufortyfiko-
wany, otoczony z trzech stron wodami rzeki 
Paklica. Wnętrza klasztoru i krużganki były 
bogato zdobione licznymi freskami i  obra-
zami, jednak sama świątynia prezentowała 
się skromnie, co zgodne było z regułą zako-
nu. W obrębie opactwa znajdował się dzie-
dziniec gospodarczy oraz spichlerz, browar, 
rzeźnia, piekarnia, stajnie, cegielnia i  piec 
do wypalania wapna, a nieopodal nad rzeką 
zbudowano tartak i  młyn. Samowystarczal-
ność gospodarczą klasztoru zapewniał też 
duży ogród warzywny i stawy rybne.

W 1633 r. doszło do pożaru, który uszko-
dził klasztor i wschodnią część kościoła. Pro-
wadzone od około połowy XVI w. do pierw-
szej tercji XVII w. prace remontowe stanowi-
ły kolejny, trzeci etap budowy świątyni. Mury 
wznoszono z cegły układanej w wątku bloko-
wym. W ten sposób zbudowano dwukondy-
gnacyjne obejście, którego wschodnia ściana 
oraz sklepienie górnej kondygnacji zachowa-
ły się do dnia dzisiejszego. Najprawdopodob-
niej wówczas po północno-wschodniej stro-
nie świątyni wzniesiono cylindryczną w for-
mie kaplicę Krzyża Św.

Kolejny pożar odnotowano w  1722  r. 
Strawił on znaczną część budynków klasztor-
nych. Aż do 1788 r. prowadzono odbudowę 
klasztoru i  częściową przebudowę kościoła, 
nadając całości nową barokową formę archi-
tektoniczną i wystrój.

Po stronie zachodniej świątyni wzniesio-
no dwuwieżową fasadę, a od południa i pół-
nocy dobudowano cylindryczne w  formie 
kaplice, nawiązujące do kaplicy Krzyża Św. 
Po południowo-wschodniej stronie wybudo-
wano kaplicę Matki Boskiej Paradyskiej, a od 
północnego zachodu – kaplicę noszącą obec-
nie wezwanie św. Wojciecha. Po raz kolejny 
przebudowano wschodnią część kościoła, 
wznosząc nowy szczyt wschodni. Mury wy-
konano z cegieł w wątku blokowym. W okre-
sie tym przeprowadzono też remont elewacji 
oraz prace we wnętrzu świątyni, zmieniono 
również jej wyposażenie i wystrój.

Barokowy kostium kościoła jest dziełem 
architekta Karla Martina Frantza (1712- 
-1755), pochodzącego z  rodziny budowni-
czych, wywodzących się z  Saksonii, którzy 
osiedlili się w  szwedzkim wówczas Tallinie, 

3 | Ołtarz główny z 1739 r. 

4 | Empora i prospekt 
organowy z połowy XVIII w.
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a następnie przenieśli do Legnicy. Karl Mar-
tin Frantz był synem Martina Frantza, pra-
cującego dla cystersów w Krzeszowie i Sici-
nach. Karlowi Martinowi Frantzowi przypi-
suje się m.in. rozbudowę pałacu w Rydzynie 
oraz realizację tamtejszego ratusza i kościoła 
św. Stanisława. Według jego projektu wznie-
siono też cysterski kościół w Rokitnie.

Wnętrze świątyni przyozdobili wybitni 
mistrzowie epoki. Sięgający 17 m wysoko-
ści monumentalny ołtarz główny z  1739  r. 

stanowi dzieło wysokiej klasy artystycznej. 
Reprezentuje dwukondygnacyjny typ reta-
bulum, którego centralną część wypełnia-
ją obrazy, a zwieńczenie stanowi baldachim 
i  grupy figuralne. Całość tworzy dynamicz-
ną kompozycję o  wklęsło-wypukłych struk-
turach, z  bogatą dekoracją figuralną i  orna-
mentalną, rozwiniętą na wzór teatralnej sce-
nografii, wpisującej się w przestrzeń prezbi-
terium.

Ołtarz ozdobiły wspaniałe płótna jedne-
go z najwybitniejszych twórców śląskiego ba-
roku, pochodzącego z Wrocławia Felixa An-
tona Schefflera (1701-1760), który praco-
wał m.in. dla cystersów z Lubiąża, Krzeszo-
wa, Brna, Lubawy i Chełmska Śląskiego oraz 
innych zgromadzeń. Za styl, który cechuje li-
ryzm, jasne i świetliste barwy oraz dynamizm 
kompozycji o  układach diagonalnych, zwa-
ny bywa śląskim Rafaelem. Wszystkie te wa-
lory reprezentują paradyskie płótna mistrza 
– obraz z  przedstawieniem „Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny” w  centralnej 
części retabulum oraz „Apoteoza św. Marci-
na” – w zwieńczeniu. Dekoracje rzeźbiarskie 
wyszły spod dłuta Johanna Caspara Henne-
vogla i  jego synów, Johanna Wilhelma oraz 
Christopha, którzy działali w cysterskim ko-
ściele w Neuzelle.

Wnętrze prezbiterium ujmują po obu 
stronach ołtarza wczesnoklasycystyczne stal-
le, wykonane w  czwartej ćwierci XVIII w., 
w warsztacie Ignacego Grimmela we Wscho-
wie. Ozdobiono je złoceniami i marmoryza-
cją, imitującą czerwonawy kamień sieneń-
ski i  żółtawy marmur amarillo. Po przeciw-
ległej stronie ołtarza głównego wzniesiono 
późnobarokową emporę z prospektem orga-
nowym, który wykonał Joachim Gottlob Pe-
ter. Wnętrze świątyni wyposażono w  liczne 
ołtarze, wykonane w  technice stiuku gipso-
wo-wapiennego, obrazy i epitafia pochodzą-
ce z XVII i XVIII w.

Po drugim rozbiorze Polski w  1793 r., 
gdy Wielkopolska przeszła pod panowa-
nie pruskie, skonfiskowano dobra parady-
skich cystersów. W 1810  r. nastąpiła kasa-
ta zakonu, jednak jeszcze do 1834 r. cyster-
si pozostali w  Paradyżu. Następnie w  zabu-
dowaniach dawnego klasztoru umieszczono 
w 1836 r. katolickie seminarium nauczyciel-
skie, które w 1926 r. przekształcono w szko-
łę średnią z  internatem. W trakcie drugiej 
wojny światowej budynki wykorzystywano 

6 | Południowa nawa 
boczna w kościele 
z gotyckimi i renesansowymi 
polichromiami 

5 | Wystrój malarski 
kaplicy Krzyża Św.
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jako magazyny wojskowe oraz warsztaty. Od 
1946 r. księża salezjanie prowadzili tu zakład 
dla chłopców i sierot, a później dom rekolek-
cyjny dla księży. W 1952 r. w dawnym opac-
twie znalazło siedzibę Seminarium Duchow-
ne, które działa do dnia dzisiejszego.

Pierwsze prace konserwatorskie w  daw-
nym opactwie paradyskim podjęto w  latach 
dwudziestych XX  w. pod nadzorem Bern-
harda Schmida, konserwatora Prowincji Prus 
Zachodnich, związanego z  rewaloryzacją 
zamku w  Malborku. Odnowiono wówczas 
ołtarz główny, przemalowując go w  inten-
sywnych kolorach z użyciem czerwieni, błęki-
tów i czerni, a stalle pokryto warstwą czerwo-
nego laserunku. Podczas następnych, prowa-
dzonych na szeroką skalę prac remontowych 
w  latach sześćdziesiątych XX  w. ustabilizo-
wano konstrukcję budowli oraz wykonano 
remont wnętrza. Zarówno ołtarze, stalle, jak 
i  pozostałe elementy wyposażenia kościoła 
oraz ściany i sklepienia przemalowano w ca-
łości na szaro i  biało. W ten sposób zatarty 
został jego barwny barokowy wystrój. Prace 
kontynuowane w latach dziewięćdziesiątych 
XX w. objęły m.in. osuszenie wszystkich bu-
dynków klasztornych oraz remont konserwa-
torski elewacji. Po 2000 r. prace konserwator-
skie prowadzone we wnętrzu świątyni objęły 
m.in. ściany i sklepienia naw bocznych, gdzie 
udało się odsłonić i poddać konserwacji nie-
znane dotąd późnorenesansowe polichromie 
ścienne, fragment gotyckiej sceny „Ukrzyżo-
wania” i  barokowe malowidła w  refektarzu. 
W 2007 r. pozyskano fundusze unijne na ba-
dania i  kontynuację prac konserwatorskich 
w ramach zakrojonego na szeroką skalę inter-
dyscyplinarnego projektu konserwatorskie-
go. Prace poprzedzone zostały specjalistycz-
nymi badaniami, na podstawie których od-
słonięto relikty gotyckiego wystroju, m.in. 
polichromii żeber sklepiennych, węgarów 
okiennych, polichromowanych cegieł z pod-
malowanymi fugami oraz inskrypcje, w tym 
dobrze zachowany, piętnastowieczny napis 
komemoratywny, oraz ażurowe kształtki ce-
glane w nawie południowej. W nawach bocz-
nych odkryto również fragmenty renesanso-
wych i manierystycznych polichromii, głów-
nie ornamentalnych. Wysokiej klasy baroko-
we polichromie, zdobiące kaplicę Krzyża Św., 
przedstawiające m.in. archanioły i anioły nio-
sące Arma Christi oraz sceny „Ostatniej Wie-
czerzy” i  „Modlitwy w  Ogrójcu”, poddano 

również pracom konserwatorsko-restaura-
torskim. W badaniach natrafiono także na 
barokową kolorystykę wnętrza w  gamach 
bieli, zieleni i  różu, którą przywrócono po 
pracach restauratorskich.

W latach 2007-2008 pracom konserwa-
torsko-restauratorskim poddano większość 
elementów wyposażenia świątyni, w tym em-
porę i prospekt organowy, przywracając ba-
rokową kolorystykę, imitującą różnokoloro-
wy kamień w odcieniach czerwieni i zieleni. 
Kolorystyka ta występowała również na ław-
kach i stallach.

Wyzwaniem na przyszłość będzie kon-
serwacja ołtarza głównego, która wymagać 
będzie znacznych nakładów finansowych. 
Wstępne badania wykazały, iż pod wtórną 
szarobiałą kolorystyką z  lat sześćdziesiątych 
XX  w. kryją się piękne barwne marmory-
zacje barokowe, imitujące kamień w  odcie-
niach szarości, czerwieni, ugrów i  błękitów. 
Przywrócenie pierwotnej kolorystyki ołtarza 
dopełni długi i żmudny proces rewaloryzacji 
świątyni.

Pocysterski zespół klasztorny w Gościko-
wie-Paradyżu odegrał w ciągu wieków ważną 
rolę w pielęgnowaniu polskiego dziedzictwa 
kulturowego jako prężnie działający ośrodek 
religijny, intelektualny i gospodarczy na po-
graniczu dawnego państwa polskiego. Do 
dnia dzisiejszego stanowi materialne świa-
dectwo założenia cysterskiego, w  którym 
surowość sztuki gotyckiej łączy się z  finezją 
i lekkością baroku.

Barbara Bielinis-Kopeć

7 | Manierystyczna 
dekoracja pilastrów nawy 
południowej po pracach 
konserwatorsko- 
-restauratorskich

(zdjęcia: Barbara Bielinis- 
-Kopeć)
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Zabytkowy 
Ciechocinek
stanisław grzelachowski

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. kopalnie soli 
w Wieliczce i Bochni znalazły się w granicach państwa 
austriackiego. Rzeczpospolita utraciła w ten sposób możliwości 
pozyskiwania tego surowca. Rozpoczęły się poszukiwania złóż 
solnych w okolicy obecnego Ciechocinka. W tym celu w pobliżu 
wsi Słońsk wykonano pierwsze wiercenia dla pozyskania 
solanki. Dalsze poszukiwania kontynuowane były przez 
pruskie władze zaborcze. Dopiero jednak w czasach Królestwa 
Kongresowego przystąpiono do realizacji właściwego programu 
eksploatacji złóż solnych na sposób przemysłowy. 

Tężnia nr  od strony Parku Zdrowia



Z inicjatywy Stanisława Staszica oraz 
księcia Franciszka Ksawerego Lu-
beckiego – ministra skarbu rząd 
Królestwa Kongresowego podjął 

decyzję o przyznaniu odpowiednich fundu-
szy dla inwestycji pozyskiwania soli. Na za-
kupionych gruntach w  granicach później-
szego Ciechocinka w latach 1824-1828 po-
budowane zostały dwie drewniane budow-
le służące do stężania solanki. Równocześnie 
wzniesiono warzelnię soli, której produkcja 
stała się efektywna dopiero od 1833  r. Pro-
jektantem dwóch tężni i warzelni był Jakub 
Graff  – doświadczony inżynier pochodzący 
z Saksonii, w Polsce profesor Akademii Gór-
niczej w  Kielcach. Trzecia tężnia zbudowa-
na została dopiero w 1859 r., na zamknięciu 
dwóch pierwszych, usytuowanych równole-
gle do siebie. 

W tym samym czasie zaczęto też intereso-
wać się wykorzystywaniem miejscowych źró-
deł do celów leczniczych. W 1836 r. urządzo-
no pierwsze łazienki z kąpielami solankowy-
mi. Przy warzelni soli powstał Zakład Wód 
Mineralnych, który od 1847  r. stał się in-
stytucją samodzielną. W następnych latach 

postępował dalszy rozwój zakładu, znacznie 
wzmocnionego materialnie, poprzez otrzy-
manie rządowego folwarku. Przystąpiono 
do realizacji budynku łazienek, oznaczonych 
później numerem 1. Napływ kuracjuszy spo-
wodował podjęcie decyzji o  konieczności 
poprowadzenia od głównej linii warszawsko- 
-bydgoskiej bocznej linii kolejowej do Cie-
chocinka. Połączenie ze stacją w Aleksandro-
wie Pogranicznym nastąpiło w 1867 r., nieco 
później w 1870 r. ukończono budowę dwor-
ca kolejowego. 

Rozwój uzdrowiska i  coraz większa licz-
ba kuracjuszy spowodowały powstawanie 
licznych pensjonatów i  dworków, wykorzy-
stywano także w tym celu kwatery w istnie-
jących budynkach mieszkalnych. Sezon ku-
racyjny w tym czasie trwał od maja do wrze-
śnia. Mieszkalna zabudowa miała więc cha-
rakter letniskowy, dlatego wznoszone obiek-
ty były przeważnie drewniane, nie zapewnia-
ły ogrzewania, ale miały werandy, balkony 
i otoczone były ogrodami. Stopniowo zaczę-
to wznosić budynki o wyższym standardzie, 
uwzględniające lepsze warunki pobytu dla 
kuracjuszy. Wyróżniał się wśród nich hotel 

1 | Dawna Galeria 
Spacerowa w Ciechocinku, 
od strony wejścia do Parku 
Zdrojowego
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Karola Müllera, zbudowany w  1882  r. na 
miejscu poprzedniego, zniszczonego przez 
pożar w 1878 r. Hotel stał się jednym z naj-
ważniejszych obiektów w Ciechocinku, gdyż 
oprócz obszernej części hotelowej znajdowa-
ły się w  nim cukiernia, restauracja oraz sala 
do organizowania koncertów, balów i przed-
stawień.

Pod koniec XIX i na początku XX w. bar-
dzo aktywna działalność dwóch dyrektorów 
Zakładu Zdrojowego: Bolesława Raczyń-
skiego, a potem jego syna Mariana przyczy-
niła się do znacznego rozwoju uzdrowiska. 
W czasie długiej ich kadencji powstało wie-
le ważnych obiektów: Teatr Letni (w latach 
1888-1890), dalsze łazienki (nr 2 w 1898 r., 
nr 3 w latach 1898-1900, nr 4 w 1906 r.), bu-
dynek Zarządu Zakładu Zdrojowego (około 
1900 r.), muszla koncertowa w Parku Zdro-
jowym (w 1909 r.). W centralnym miejscu 
uzdrowiska w 1926 r. wykonana została obu-
dowa źródła solankowego w formie fontan-
ny. Ze względu na jej kształt otrzymała ona 
nazwę „Grzybek”. W latach trzydziestych 
XX  w. na terenie między tężniami powstał 
zespół pływalni termiczno-solankowej; jego 
otwarcia dokonał 4 czerwca 1932  r. prezy-
dent Ignacy Mościcki, przebywający w  tym 
czasie na kuracji w uzdrowisku. Po jego po-
bycie, z  inicjatywy miejscowych władz, po-
stanowiono wznieść dworek dla prezydenta 
Rzeczypospolitej. Zlokalizowany w  otocze-
niu Parku Sosnowego obiekt gotowy był już 
w 1933 r. W latach 1932-1934 na zamknię-
ciu założenia parkowo-spacerowego „dywa-
ny kwiatowe” powstał zespół restauracyjno- 
-handlowy „Europa”. W tych samych latach 

przy pl. Gdańskim oddano do użytku budy-
nek poczty.

W katalogu Zabytki architektury i budow-
nictwa. Województwo włocławskie z  1993  r. 
wymienionych jest 128 obiektów zabytko-
wych na terenie Ciechocinka. Wraz z upły-
wem czasu stan ten ulegał zmianie, w  dal-
szym ciągu jednak globalna ich liczba, jak 
na średniej wielkości miejscowość, jest na-
dal znaczna. Ponieważ rozwój Ciechocin-
ka nastąpił dopiero od początku XIX w., są 
to obiekty w większości dziewiętnastowiecz-
ne lub dwudziestowieczne, zróżnicowane 
pod względem stylowym i  materiałowym. 
Budynki bardziej reprezentacyjne projekto-
wane były przez architektów związanych ze 
środowiskiem warszawskim albo działają-
cych w  pobliskim terenie, którzy do pierw-
szej wojny światowej wykorzystywali w swo-
jej twórczości spuściznę stylów historycz-
nych. Później pojawiły się obiekty z elemen-
tami secesyjnymi, a w okresie międzywojen-
nym były to już budowle modernistyczne.

We wczesnej fazie rozwoju miejscowości, 
w latach czterdziestych XIX w., pierwsze ła-
zienki zaprojektowane zostały przez Henry-
ka Marconiego. Wykonał on też w tym cza-
sie plan uzdrowiska obejmujący zakład zdro-
jowy, kolonię mieszkaniową i park. W póź-
niejszych latach łazienki Marconiego były 
przebudowywane, w  ten sposób zatraciły 
swoje pierwotne cechy stylowe. Budowa dal-
szych łazienek nastąpiła na przełomie XIX 
i XX w. Uznaje się, że projektantem łazienek 
nr 3 i  4, potem też nr 2 jest Julian Majew-
ski. Eklektyczne łazienki nr 3 i  nr 4, usytu-
owane przy założeniu parkowo-spacerowym 

2 | Teatr Letni 
zaprojektowany przez Adolfa 
Schimmelpfenniga
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wzdłuż ul. Nieszawskiej, ze względu na oso-
bę tego samego twórcy reprezentują podob-
ną architekturę. Ich elewacje, z ryzalitami po 
boku i w środku, odznaczają się bogatym de-
talem. Przekryte są mansardowymi dacha-
mi z lukarnami w dolnych połaciach. Blasza-
ne dachy odznaczają się też starannym opra-
cowaniem płaszczyzn, krawędzi i  obramo-
wań lukarn. Narożniki dachu łazienki nr 4 
mają nawet rzeźbiarskie zakończenia w  for-
mie rozskrzydlonych ptaków. Znajdująca się 
w środkowej części łazienki nr 4 sala, o histo-
rycznej nazwie poczekalnia kl. I, jest jednym 

z  najbardziej reprezentacyjnych wnętrz nie 
tylko w tym budynku, lecz również w całym 
Ciechocinku. Ściany i  sufit sali rozwiązane 
zostały w ramach podziałów architektonicz-
nych z  wprowadzeniem detalu i  dekoracji 
kwiatowej. W połowie wysokości sali, przy 
ścianie frontowej poprowadzona jest galeria 
z  balkonowym aneksem w  środku, łącząca 
piętra obu skrzydeł budynku. Galeria ozdo-
biona jest wygiętą dekoracyjną balustradą 
metalową. Całość wystroju świadczy o tym, 
że jest to dzieło profesjonalnych warszta-
tów. Odmienna od łazienek nr 3 i  nr 4 jest 

3 | Szachulcowy budynek 
dworca kolejowego

4 | Łazienki nr 3, widok 
od strony założenia 
parkowego
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we Włocławku i  okolicy. Obok pierwsze-
go dworca kolejowego, także szachulcowe-
go, w  latach 1901-1902 wzniesiony został 
nowy budynek dworcowy, zaprojektowany 
przez Czesława Domaniewskiego – autora 
wielu dworców kolejowych na terenie Kró-
lestwa Kongresowego. Po przeciwnej stronie 
dworca kolejowego według projektu Adolfa 
Schimmelpfenniga pobudowano drewnia-
no-murowany Teatr Letni. Wyróżniającym 
się wśród dotychczasowych obiektów stał się 
budynek Zarządu Zakładu Zdrojowego, za-
projektowany przez Adama Mazurkiewicza 
w duchu panującej wówczas secesji. Zróżni-
cowana wysokościowo bryła, wyższa część 
budynku zwieńczona dekoracyjnym blasza-
nym dachem w kształcie kopuły, zastosowa-
ny detal z elementami secesyjnymi i jasna ko-
lorystyka ścian składają się na całość archi-
tektury tego obiektu.

W okresie międzywojennym wewnętrz-
ny teren między tężniami zagospodarowa-
ny został z  przeznaczeniem na urządzenia 
sportowe i rekreacyjne. Według projektu ar-
chitekta Romualda Gutta i hydrologa Alek-
sandra Szniolisa powstał kompleks pływal-
ni termiczno-solankowej. Wzniesiono rów-
nież stadion sportowy i urządzono ogródek 
jordanowski. W tym samym okresie Romu-
ald Gutt z Józefem Jankowskim zaprojekto-
wali modernistyczny budynek poczty przy 
pl. Gdańskim.

Na początku lat siedemdziesiątych 
XIX  w. carskie władze wojskowe zainte-
resowały się leczniczymi możliwościami 
uzdrowiska ciechocińskiego. Wkrótce po-
wstał wojskowy zakład przeznaczony na ku-
racje żołnierzy, później również i  oficerów. 
W 1894 r. na terenie wojskowym zbudowa-
no drewnianą cerkiew z  murowaną dzwon-
nicą. Zapewne elementy budowlane cerkwi 
wykonane zostały w Rosji i zmontowane po-
tem na miejscu w  Ciechocinku. Świadczyć 
o  tym może zarówno sposób konstruowa-
nia ścian, jak i zachowany jej detal oraz kolo-
rystyka. Po pierwszej wojnie światowej car-
ski teren przejęło wojsko polskie. Cerkiew 
w tym czasie utraciła sakralny charakter, wy-
korzystywana była na świetlicę żołnierską, 
a w późniejszych jeszcze latach na inne cele. 
Wówczas też rozebrana została murowana 
dzwonnica. Dawna świątynia powróciła do 
swojego pierwotnego przeznaczenia dopie-
ro w 1995 r. Przeprowadzono gruntowny jej 

architektura łazienki nr 2. Jej bryła zróżni-
cowana jest wysokościowo, z  wydatnym ry-
zalitem środkowym, zakończonym trójkąt-
nym szczytem i  dwoma ryzalitami boczny-
mi w  formie wież, zwieńczonymi krenela-
żem. W detalu elewacji zastosowano moty-
wy secesyjne. 

Dominującym obiektem w całym uzdro-
wisku jest usytuowany pośród założenia 
ogrodowego neogotycki kościół parafialny. 
Zaprojektowany został przez Edwarda Ci-
chockiego (autora kościołów w  Warszawie: 
św. św. Piotra i  Pawła oraz św. Augustyna). 

We wnętrzu kościoła użyto żelaznych ele-
mentów w postaci smukłych kolumn między 
nawami; z tego samego materiału wykonano 
też ażurową ambonę. W latach 1984-1988 
część prezbiterialna kościoła została roz-
budowana według projektu architekta Jana 
Tajchmana. Autor za tę realizację otrzymał 
nagrodę roku 1989 Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich. Edward Cichocki był też 
projektantem drewnianej krytej Galerii Spa-
cerowej z  wieżą zegarową w  Parku Zdrojo-
wym. W ukształtowaniu całości galerii i de-
talach zdobniczych widoczne jest nawiązanie 
do stylu willi szwajcarskich. W 1909 r. za Ga-
lerią Spacerową zbudowano w  parku drew-
nianą muszlę koncertową. Zaprojektowa-
na została w propagowanym wówczas „stylu 
zakopiańskim” przez Waldemara Feddersa. 
Autorem szachulcowego hotelu Müllera, po-
łożonego w sąsiedztwie parku, był Franciszek 
Tournelle – aktywnie działający architekt 

5 | Sufit sali w środkowej 
części łazienek nr 4
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remont, z  jednoczesną dobudową od fron-
tu wieży-dzwonnicy. Osadzono również ce-
bulaste hełmy na wieży-dzwonnicy i kaleni-
cy korpusu. Stopniowo urządzane było wnę-
trze z ikonostasem i ołtarzem. Ściany cerkwi 
są wykonane z belek – okrąglaków połączo-
nych na węgłach na obłap prosty. Korpus do-
świetlony jest prostokątnymi oknami ozdo-
bionymi dekoracyjnymi opaskami. Podczas 
remontu przywrócono kolorystykę korpusu 
oraz wykonano nową na wieży-dzwonnicy, 
dostosowaną do całości. 

Świadome organizowanie uzdrowisko-
wych terenów zielonych w Ciechocinku roz-
poczęło się w  1875 r., gdy przystąpiono do 

urządzania Parku Zdrojowego. W następ-
nych latach działalność związana z  sadze-
niem drzew, krzewów była kontynuowana. 
Projektantem układu parkowego był Franci-
szek Szanior – twórca parków: Ujazdowskie-
go i Skaryszewskiego w Warszawie. W Cie-
chocinku zaprojektował on również Park So-
snowy (założony w 1889 r.), a potem jeszcze 
(w 1908 r.) Park Tężniowy. W okresie mię-
dzywojennym, w 1932 r. wzdłuż ul. Nieszaw-
skiej, powstało według projektu Zygmun-
ta Hellwiga założenie parkowo-spacerowe 
o nazwie „dywany kwiatowe”, z kwietnikami, 
gazonami i fontanną pośrodku. Ten tak wy-
magający dużych nakładów układ ogrodowy 

6 | Fasada łazienek 
nr 2 (obecnie hotel 
„Pałac Targon”)

7 | Drewniana willa 
przy ul. Zdrojowej 2a
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corocznie do dziś jest urządzany. Hellwig był 
także autorem symbolicznego zegara kwia-
towego, zrealizowanego w 1934 r. przy wej-
ściu do Parku Tężniowego. W tym samym 
okresie między tężniami nr 1 i nr 2 powstał 
Park Zdrowia, w którym przeprowadzane są 
obecnie prace renowacyjne.

W ostatnich latach zmiany ekonomicz-
ne i  związane z  nimi przekształcenia wła-
snościowe sprawiły, że wiele obiektów 

uzdrowiskowych w  Ciechocinku nie jest 
użytkowanych. Obiekty te czekają na ada-
ptację, remont lub też całkowitą likwidację. 
Są wśród nich również budynki zabytkowe. 
Nieczynne są łazienki nr 4, nie jest podej-
mowana odbudowa dawnego hotelu Mülle-
ra, zniszczonego przez pożar w  2008  r. Za-
mknięty jest zespół pływalni termiczno-so-
lankowej. Z powodu zrezygnowania z  po-
łączenia kolejowego ze stacją Aleksandrów 

8 | Drewniana willa 
„Aleksandria”

9 | Dawny 
pensjonat „Ormuz” 
przy ul. J. Piłsudskiego
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Kujawski nieczynny jest dworzec kolejowy 
– budynek wykorzystywany jest tymczasowo 
na inne cele. Zmniejsza się stale liczba drew-
nianych obiektów uzdrowiskowych. Bardzo 
charakterystyczny przykład tego rodzaju bu-
downictwa − dawny pensjonat przy głów-
nej ul. Zdrojowej 15 pozostaje opuszczony. 
Zwłaszcza w przypadku ratowania drewnia-
nych obiektów decyzje w sprawie ich losu po-
winny być przyśpieszone. Przykładem pozy-
tywnej rewaloryzacji drewnianej zabudowy 
jest odnowiona ostatnio willa przy ul. Zdro-
jowej 2a – siedziba Biura Promocji Ciecho-
cinka. Dobrze zachowana jest też, położo-
na na przedłużeniu „dywanów kwiatowych”, 
willa „Aleksandria”, ze stylowo urządzoną ka-
wiarnią. Odremontowany dawny murowany 
pensjonat „Ormuz” również stanowi przy-
kład zmian we właściwym kierunku. Prze-
trwały charakterystyczne wille z wieżowymi 
akcentami: „Piast” przy ul. Widok 7 i „Nie-
bieska willa” przy ul. Kościuszki, w  sąsiedz-
twie kościoła. W dobrym stanie są główne 
obiekty w Parku Zdrojowym: dawna Galeria 
Spacerowa i  muszla koncertowa. Przebudo-
wany w 1976 r. budynek Galerii mieści: pi-
jalnię wód mineralnych, kawiarnię i salę kon-
certową. Bardzo dobrze utrzymanym obiek-
tem jest Dworek Prezydenta RP. W 2001 r., 
po licznych zmianach użytkowych od cza-
su drugiej wojny, postanowiono przywró-
cić obiektowi pierwotną funkcję. Przeprowa-
dzony został jego gruntowny remont, który 
zakończył się w 2003 r. Odnowiony dworek 

z urządzonymi wnętrzami udostępniany jest 
okresowo zwiedzającym. Położona w pobli-
żu dworku drewniana cerkiew również jest 
dobrze utrzymana; niedawno odnowione 
zostały jej elewacje. Niektóre z zabytkowych 
budynków uzdrowiskowych zostały rozbu-
dowane. Niestety, nie zawsze ich nowa ar-
chitektura jest dobrze dostosowana do pier-
wotnej.

Do najstarszych obiektów zabytkowych 
w  Ciechocinku należą tężnie i  warzelnia. 
Ranga tężni przekracza jednak skalę lokalną. 
Zarówno ich rozmiary, ogromna ilość użyte-
go materiału drewnianego, a także koniecz-
ność zapewnienia ciągłości procesom tech-
nologicznym stwarzają stałe problemy z  ich 
utrzymaniem. Nakłady finansowe z  tym 
związane są tak wielkie, że inwestycje te wy-
magają pozyskiwania dotacji z różnych poza-
miejscowych źródeł. W ostatnim czasie pra-
ce remontowe przy tężni nr 3 przeprowadzo-
ne zostały przy znacznym wsparciu Funda-
cji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Remon-
towane są też historyczne obiekty warzel-
ni soli, które zostaną znowu udostępnione 
zwiedzającym.

Zachowanie materialnego dziedzictwa 
Ciechocinka, który w początkowym okresie 
był ważnym ośrodkiem przemysłowym, a po-
tem stał się rozwijającym uzdrowiskiem, po-
winno być stale uwzględniane we wszelkiej 
miejscowej działalności.

Stanisław Grzelachowski

10 | Dworek Prezydenta 
Rzeczypospolitej od strony 
ul. Leśnej

(zdjęcia: Stanisław 
Grzelachowski) 
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Wokół jednego zabytku

galerię rzeźby nagrobnej, a w  niej 
m.in. najstarszą płytę doktora Fran-
ciszka Arrighi (zm. 1312), budowni-
czego Galeazza Guicciardiniego (zm. 
1557), poety Szymona Zimorowica 
(zm. 1629), drukarza Andrzeja Piotr-
kowczyka (zm. 1645), a także pomnik 
nagrobny rajcy Jana Grota i  jego syn-
ka (druga połowa XVI w.).

Kompozycja nagrobka Rafała Ma-
cieja Ocieskiego zapoczątkowała spe-
cyficznie polski renesansowy typ na-
grobków dziecięcych. Ta grupa po-
mników o  oryginalnej symbolice wy-
stępowała przede wszystkim w  dru-
giej połowie XVI  w. Wspólną ich ce-
chą jest wyobrażenie nagiego naj-
częściej dziecka zestawione z  trupią 
czaszką, obok której występują pisz-
czele, uschłe drzewo, wieniec lauro-
wy lub klepsydra. Elementy te sym-
bolizują śmierć, znikomość życia i od-
dają w  języku plastyki sens popular-
nej sentencji memento mori. Motyw 
czaszki pojawia się w  sztuce europej-
skiej w  XII  w., ale popularność zy-
skuje w XV w., występując w scenach 
„Ukrzyżowania” jako czaszka Adama, 
który miał być według tradycji pocho-
wany na Golgocie. Symboliczne zesta-
wienie czaszki z małym nagim dziec-
kiem jest dziełem renesansu włoskie-
go. Jedno z  najwcześniejszych zna-
nych przedstawień tego typu znajdu-
je się na rewersie medalu, wykonane-
go przez weneckiego medaliera Gio-
vanniego Boldu w  1458  r. Ukazuje 
ono siedzącego młodzieńca z  ukry-
tą w  dłoniach twarzą oraz siedzą-
ce nagie, uskrzydlone putto, wspar-
te łokciem o nieproporcjonalnie dużą 

W pierwszej połowie 
XVI  w. pojawiły się 
na ziemiach polskich 
samodzielne renesan-

sowe nagrobki dziecięce. Odzwiercie-
dlały one uczuciową atmosferę życia 
rodzinnego, rodzicielską miłość i  żal 
po utracie dziecka. Dowodzi tego nie 
tylko wyobrażenie dziecka na więk-
szości nagrobków, ale i tekst inskryp-
cji, który często zawierał zwroty o sil-
nym zabarwieniu uczuciowym. Naj-
starszy zachowany nagrobek tego 
typu pochodzi z  1525  r. i  znajduje 
się w  kolegiacie św. Marcina w  Opa-
towie. Jest on poświęcony rocznemu 
zaledwie Ludwikowi Mikołajowi Szy-
dłowieckiemu, pierworodnemu sy-
nowi kanclerza wielkiego koronne-
go Krzysztofa (1467-1532). Kolejny 
chronologicznie nagrobek Jana Alek-
sandra Tarnowskiego z  1535  r. znaj-
duje się w  katedrze tarnowskiej Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Wspólną cechą tych dwóch nagrob-
ków jest atmosfera renesansowej po-
gody i  spokoju, niezmącona żadnymi 
symbolami śmierci. Jedynie ułożenie 
figury dziecka na sarkofagu podkre-
śla sepulkralny charakter rzeźby. Je-
den z  najstarszych zachowanych na-
grobków dziecięcych, Rafała Macie-
ja Ocieskiego (zm. 1547), znajdu-
je się w  zespole zabudowań krakow-
skiego klasztoru dominikanów. Kruż-
ganki tego klasztoru to swoiste campo 
santo Krakowa. Jest tu jedyny w swo-
im rodzaju zbiór pomników płyt epi-
tafijnych pochodzących od początku 
XIV w. do czasów współczesnych. Na 
ścianach krużganków umieszczono 

czaszkę. Wątek ten, podzielony na 
dwa odrębne motywy: wyobrażenia 
młodzieńca medytującego nad czasz-
ką i przedstawienia dziecka w pozycji 
leżącej, wspartego o czaszkę, przejmu-
je ikonografia renesansowa. Na po-
czątku XVI w. ten ostatni motyw do-
ciera do Niemiec i Niderlandów, ule-
gając dalszej ewolucji.

Twórcę nagrobka Ocieskiego 
mógł zainspirować nieznany drzewo-
ryt. Prostokątna płaskorzeźbiona pły-
ta epitafium Rafała Ocieskiego wy-
konana jest z  czerwonego marmuru. 
Przedstawia ona małego kędzierzawe-
go chłopca, wydaje się, że śpi na pod-
łożonym materiale, nóżki ma założo-
ne na siebie. Podpiera się na prawej 
ręce, spoczywającej na dużej czasz-
ce, przy której leżą rozsypane ko-
ści. U stóp dziecka znajduje się pień 
uschniętego drzewa, symbol przed-
wczesnej śmierci dziecka. Według nie-
których znawców sztuki jest to przy-
puszczalnie dzieło znanego włoskie-
go rzeźbiarza Jana Marii Padova-
na (1493-1574). Poniżej płaskorzeź-
by umieszczona jest wykonana z  pia-
skowca tablica z  wyrytą inskrypcją 
w języku łacińskim: 

„IOANNES OCZIESKI CAST BI
ECE·MTIS·REGINALIS CVRIE 
MAGISTER·CAPITANEVS SADI 
CEN·SVCCAMERA·ET BVRGRA· 
CRAC·RAPHAELI MATHHAE IN 
FANTVLO FILIO SVO MESTVS
POSVIT VIXITI DIES XIV MORTV 
VS X APRILL·ANNO. M·D·XLVII”. 

Z tekstu tego dowiadujemy się, że 
Rafał Maciej Ocieski zmarł 10 kwiet-
nia 1547 r. w czternastym dniu życia. 

Krakowski nagrobek 
Rafała Macieja Ocieskiego

..............................................................................................................................................
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z  najbardziej wpływowych polityków 
w połowie XVI w. Żył w latach 1501- 
-1563. Pochodził z  niezamożnej ro-
dziny szlacheckiej herbu Jastrzębiec. 
Kształcił się w Akademii Krakowskiej, 
gdzie uzyskał tytuł bakałarza nauk wy-
zwolonych. Później przebywał na dwo-
rze kanclerza Krzysztofa Szydłowiec-
kiego, potem – jako jego sekretarz – 
w  środowisku humanistów polskich. 
Wkrótce też rozpoczął karierę dyplo-
matyczną. Będąc dworzaninem kró-
lewskim, uczestniczył w  ważnych mi-
sjach poselskich i  dał się poznać jako 
zdolny dyplomata. Trzykrotnie posło-
wał do Turcji (1531/1532,1533,1543). 
Uczestniczył także w  misjach do ce-
sarza Karola V (w 1540  r. w  sprawie 
potwierdzenia tytułów sukcesyjnych 
Bony do księstw Mediolanu i  Bari) 
i  do Rzymu (1541). We Włoszech 
zwiedził ważniejsze miasta i  opisał je 

Jego matką była Zofia z  Marszowic, 
wdowa po Janie Gamracie (zm. 
1544), wojewodzie mazowieckim. 
Całość nagrobka wieńczy kartusz 
z  herbem Ocieskich – Jastrzębiec, 
z czerwonego marmuru. Jak pisze Ma-
ria Kołakowska (Renesansowe nagrob-
ki dziecięce w Polsce XVI i pierwszej po-
łowy XVII wieku, „Studia renesanso-
we”, red. M. Walicki, Wrocław 1956, 
s. 251), nagrobek Ocieskiego stał się 
typem ikonograficznym na ziemiach 
polskich, do którego nawiązywały na-
grobki późniejsze: Krzysztofa Her-
burta (zm. 1558) w Felsztynie, Kata-
rzyny Pileckiej w Pilicy (1559) czy też 
najbliższy mu ikonograficznie nagro-
bek Sebastiana Lubomirskiego w Do-
bczycach (1594).

Kim był ojciec zmarłego chłop-
ca, a zarazem fundator krakowskie-
go nagrobka? Jan Ocieski był jednym 

szczegółowo w  swym diariuszu. Ocie-
ski miał dużą wiedzę prawniczą, sły-
nął jako znakomity mówca i  mecenas 
sztuki. Należał do stronników królo-
wej Bony, dzięki której otrzymał liczne 
godności oraz nadania ziemskie. Jego 
majątek opierał się w  znacznej mierze 
na dzierżawie dużych królewszczyzn. 
Był sekretarzem królewskim, w 1547 r. 
został kasztelanem bieckim, wkrót-
ce potem starostą sądeckim. Sprawo-
wał także funkcję ochmistrza królo-
wej Bony, co dowodziło jej dużego za-
ufania. Ściśle związany z obozem kró-
lowej angażował się w walkę z jej prze-
ciwnikami. Po śmierci króla Zygmun-
ta I Starego zmienił jednak radykalnie 
front i  stał się jednym z  najbliższych 
współpracowników nowego władcy, 
Zygmunta II Augusta (1520-1572). 
Jak pisze znawczyni dziejów, prof. 
Maria Bogucka (Bona Sforza, Wro-
cław 2009, s. 89), kontakty Ocieskie-
go z dawną protektorką nie tylko roz-
luźniły się, ale stały się wręcz nieprzy-
jemne. W  1550  r. otrzymał pożąda-
ny przez niego urząd podkanclerze-
go koronnego. W opinii ks. Stanisława 
Orzechowskiego (1513-1566), znane-
go pisarza politycznego, Ocieski miał 
dar wymowy, pozyskiwania sobie ludzi 
z  różnych sfer społecznych, cechował 
go wielki dowcip oraz duże zdolności 
dyplomatyczne. Po śmierci w  1550  r. 
wpływowego kanclerza Samuela Ma-
ciejewskiego Ocieski zyskał nadspo-
dziewanie duże znaczenie, czego do-
wodem było objęcie w 1552 r. urzędu 
kanclerza wielkiego koronnego. Od 
1553  r. był starostą generalnym kra-
kowskim, prezentował stanowisko mo-
narsze na sejmach, należał do najwięk-
szych wrogów egzekucji praw w  oto-
czeniu królewskim. Ocieski zasłużył 
sobie na miano polityka bardzo spraw-
nego, przy tym jednak dwulicowego 
i  chciwego. Wrażliwy na zewnętrzny 
splendor, pragnął nadać swemu domo-
wi w Krakowie poziom godny swej wy-
sokiej pozycji. Odwiedzał go król Zyg-
munt II August, wydawał uczty dla 
nuncjuszów, dyplomatów i  dostojni-
ków państwowych. Był otoczony sze-
rokim kręgiem osób zależnych i służby.

Piotr Hapanowicz

| Nagrobek Rafała Macieja Ocieskiego w zespole zabudowań krakowskiego klasztoru dominikanów

(fot. Piotr Hapanowicz) 
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niedługo po zakończeniu przez kon-
federatów walk na tym terenie. Do-
minik Medeksza był ówczesnym wła-
ścicielem Żejm, a wzniósł kapliczkę 
nie tylko w wymienionej wcześniej in-
tencji, ale przede wszystkim dla upa-
miętnienia bohaterskiej śmierci swe-
go syna Teodora, który poległ, ratu-
jąc mu życie w  wirze walki pod Wy-
soką Rudą (niektóre publikacje błęd-
nie przypisują ojcu imię Teodor, a sy-
nowi – Dominik). Kapliczka jest wy-
smukłą (ok. 12 m wysokości) muro-
waną, otynkowaną budowlą, wznie-
sioną na planie koła. Ma trzy kondy-
gnacje, znaczone okalającymi je pro-
filowanymi gzymsami krytymi ce-
ramiczną dachówką (ubytki), pod-
czas gdy ściany każdej z  kondygnacji 
zdobią pilastry. Pierwsza z  nich, dol-
na, z  wyposażonymi w  żelazne kute 
kraty dwoma okna i  zamkniętym łu-
kiem wejściem, mieści kaplicę z  za-
chowaną murowaną mensą (malowi-
dła ścienne nie dotrwały do naszych 
czasów). Druga, środkowa – z  trze-
ma zamkniętymi łukiem otworami 

Niektórzy historycy za 
pierwsze polskie powsta-
nie narodowe uważają 
konfederację barską, któ-

ra była zbrojnym związkiem szlach-
ty, założonym w  podolskim mieście 
Bar 29 lutego 1768 r. przeciwko kró-
lowi Stanisławowi Augustowi Ponia-
towskiemu, akceptującemu wzrastają-
cą dominację rosyjską. Skonfederowa-
na szlachta dążyła przede wszystkim 
do zniesienia ustaw wymuszonych 
przez Rosję, w tym dotyczących rów-
nouprawnienia innowierców.

Konfederacja nie objęła wszyst-
kich ziem Rzeczypospolitej, w  Ko-
ronie jedynie jej południowe rubie-
że (Nowotarszczyznę i  Sądecczy-
znę) oraz Sieradzkie, a w  Wielkim 
Księstwie Litewskim, w  południo-
wych częściach województw trockie-
go i  wileńskiego, rozpaliła się dopie-
ro na początku 1769  r. Organizato-
rem jej i  najgłośniejszym przywódcą 
był tu Szymon Marcin Kossakowski, 
ostatni wielki hetman litewski (póź-
niej, w 1794 r. podczas powstania ko-
ściuszkowskiego już jako stronnik Ro-
sji, targowiczanin i zdrajca powieszo-
ny został w  Wilnie). Działania mi-
litarne konfederatów na Litwie za-
kończyły się niepowodzeniem, pozo-
stały jednak ich ślady – pochodzący 
z tych terenów trzej towarzysze broni, 
uczestnicy działań zbrojnych po stro-
nie konfederacji postawili w  swych 
dobrach murowane, barokowe ka-
pliczki w intencji dziękczynnej za za-
chowanie życia i szczęśliwy powrót do 
domu.

Pierwszą taką kapliczkę napoty-
kamy w  Żejmach (lit. Žeimiai), przy 
głównej ulicy przy wyjeździe z  mia-
steczka w kierunku Szat (lit. Šėta). Zo-
stała zbudowana przez podkomorze-
go kowieńskiego Dominika Medek-
szę (herbu Lis) najprawdopodobniej 

i ujętą pilastrami płyciną z tyłu – kry-
je wewnątrz wtórną drewnianą figurę 
św. Jana Nepomucena. Trzecia wresz-
cie, górna, o ścianach jedynie z płyci-
nami, ma pokryty dachówką kopula-
sty dach, zwieńczony żelaznym zdwo-
jonym krzyżem. 

Interesujący opis tej kapliczki 
przedstawia zachowany w  archiwum 
parafialnym w  Żejmach dokument: 
Opisanie Naydokładnieysze Stanu Be-
neficium Żeymenskiego według Schem-
ma przyslanego od J.Wº Jana Kossa-
kowskiego Biskupa Inflanskiego w Cza-
sie Generalney Wizyty Dziekanskiey 
przeze mnie Xiędza Adama z Geka [?] 
Okmianskiego Kanonika Inflanskiego 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Zapomniane kapliczki
..............................................................................................................................................

1 | Kapliczka w Żejmach

2 | Figura św. Jana Nepomucena w kapliczce 
w Żejmach

3 | Kapliczka w Narmojniach

4 | 5 | Kapliczka w Wieprzach (4) i umieszczona 
na niej tabliczka (5)

(zdjęcia: Jan Skłodowski)

...............................................................................
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Posadowione na murze podstawy 
trzy wysmukłe filary ujmują otwo-
ry zamknięte na górze łukiem, da-
jąc tej konstrukcji o  prześwietlonym 
wnętrzu wyraźną lekkość; kopulasty 
dach pokryty jest blachą miedzianą. 

Nad frontowym otworem, na pokry-
tym także miedzianą blachą zamyka-
jącym go profilowanym łuku można 
odczytać informację, że obiekt został 
„ODNOWIONY PRZEZ PRAWNU-
KA PROSPERA BARONA BRUNNO-
WA RU 1852. JUNIJ 25 D”. Ciekawym 
detalem budowli jest znajdująca się 
nad inskrypcją płycina o  powierzch-
ni nieregularnie wypełnionej liczny-
mi drobnymi otworkami, łamiącymi 
kolorystyczny monolit jednobarwne-
go tynku.

Na zachowanym na kopulastym 
dachu żelaznym pręcie-trzpieniu osa-
dzona była niegdyś drewniana figu-
ra św. Jana Chrzciciela, a we wnę-
trzu znajdował się drewniany krzyż; 

Dziekana Wilkomir° [Wiłkomirskie-
go – przyp. aut.] Alterysty y Pleba-
na Pogilskiego y Szatskiego Uczynio-
ne w  Roku 1796. Dowiadujemy się 
z  niego, że kaplica ma „Drzwi Żela-
zne nabijane z  futrowaniem z  Zam-

kiem wnętrznym francuzskim y Klu-
czem od tegoż na Zawiasach y Krukach 
żelaznych”, a w  niej „ołtarz malowa-
ny na murze y męsa takaż murowana”. 
Świadczy to o  tym, że kapliczka nie 
mogła zostać wzniesiona, jak poda-
ją niektóre publikacje, po 1812 r. dla 
upamiętnienia szczęśliwego powrotu 
fundatora z kampanii napoleońskiej.

Drugim obiektem jest kaplicz-
ka położona z dala od uczęszczanych 
traktów – znajduje się w  polach na-
leżących do położonego nieopodal 
miasteczka Szaty dawnego majątku 
Narmojnie (lit. Normainiai). Została 
zbudowana w  podobnym jak pierw-
sza czasie przez konfederata i  wła-
ściciela tych dóbr, barona Prospe-
ra Brunnowa (herbu Trzy Belki), po-
chodzącego z jednej z najstarszych ro-
dzin szlacheckich w Kurlandii. Jest to 
oryginalna murowana, pokryta tyn-
kiem budowla (ok. 9,3 m wysoko-
ści), o masywnej podstawie zbudowa-
nej na planie trójkąta, krytej w górnej 
części ceramiczną dachówką, podob-
nie jak jej lekko zarysowane przypory. 

niestety, zarówno rzeźba świętego, jak 
i krzyż nie zachowały się.

Ostatnią kapliczką znaczącą czasy 
konfederacji barskiej na tych terenach 
jest obiekt w Wieprzach (lit. Vepriai), 
miejscowości leżącej w pobliżu szlaku 
Janów (lit. Jonava) – Wiłkomierz (lit. 
Ukmergė). Wzniósł ją trzeci z tamtej-
szych konfederatów, nieznany z imie-
nia Podbereski (herbu Gozdawa). Po-
łożona jest tuż przy ulicy. Zbudowa-
na została z  ceglanego tynkowane-
go muru, ma formę wyniosłego bal-
dachimu o  czterech filarach z  profi-
lowanymi głowicami, okolonego tak-
że profilowanym gzymsem, z  niskim 
namiotowym dachem zapewne wtór-
nie pokrytym blachą i  zwieńczonym 
żelaznym krzyżem; pod baldachi-
mem znajduje się późniejsza drewnia-
na rzeźba Chrystusa na drewnianym 
krzyżu. W płycinie podstawy umo-
cowano tabliczkę informującą, iż jest 
to kapliczka z  1772  r., upamiętniają-
ca wydarzenia konfederacji barskiej, 
a  na  podstawie filaru umieszczono 
metalowy znak informujący o  chro-
nionym przez państwo obiekcie dzie-
dzictwa kulturowego.

Wszystkie przedstawione trzy za-
bytkowe kapliczki, całkowicie dziś nie 
tylko zapomniane, ale często kojarzo-
ne z  innymi niż konfederacja barska 
historycznymi wydarzeniami, wyma-
gają mimo przeprowadzanych co ja-
kiś czas prac renowacyjnych komplek-
sowej opieki ze strony służb konserwa-
torskich. Ze względu natomiast także 
na ich walor historyczny, jako obiek-
tów upamiętniających działania konfe-
deratów barskich na terenach dawnego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, więc 
znaczących szlak naszej wspólnej pol-
sko-litewskiej historii, ich odwiedzenie 
winno stać się punktem programu licz-
nych, zwłaszcza szkolnych wycieczek 
na pobliską Wileńszczyznę.

Jan Skłodowski

Autor dziękuje Panu Arturasowi Narkevičiu-
sowi z Żejm za cierpliwe towarzyszenie na hi-
storycznych szlakach regionu, przekazanie 
ważnych informacji na temat napotkanych na 
nich zabytków i udostępnienie odbitek archi-
walnych dokumentów z nimi związanych.

SPOTKANIA NA WSCHODZIE
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Wśród wielu zabytków 
górnośląskiego Byto-
mia miejsce szczegól-
ne zajmuje kościół 

Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny. Powody ku temu są co naj-
mniej dwa. Pierwszy to metryka świą-
tyni, która swym rodowodem sięga 
roku 1253, a może nawet 1231. Jeśli 
przyjąć tę drugą datę, kościół o ponad 
20 lat przerasta wiekiem samo miasto, 
lokowane w  1254  r. Drugi powód – 
to fakt, że jego losy silnie splecione są 
z dolą bytomian. Tak było w 1367 r., 
gdy w  toku walk o  miasto pomiędzy 
śląskimi Piastami parafianie dopuścili 
się bezprecedensowego księżobójstwa 
na posługujących w  świątyni kapła-
nach, za co obłożeni zostali ekskomu-
niką. Tak było również w 1430 r., gdy 
kościół wraz z  miastem padł łupem 
husytów. Tak było wreszcie w  roku 
1515, gdy w Bytomiu wybuchł pożar, 
który nie oszczędził także najstarszej 
w mieście świątyni.

Pod względem architektonicz-
nym kościół kształtował się w  kil-
ku etapach. Pierwotnie, w  XIII w., 
był budowlą wzniesioną z  wapienia 

najpewniej na planie kwadratu, jed-
nonawową, być może bezwieżową, 
albo też niewielką trójnawową ro-
mańską bazyliką, z  czasem rozbudo-
waną w  kierunku wschodnim, po-
przez wydłużenie prezbiterium. Dla-
tego być może śladów najstarszej świą-
tyni upatrywać należy w  jej obecnej 
ścianie zachodniej, na co wskazywa-
łyby wyjątkowa grubość murów owej 
ściany oraz liczne w tej części kościo-
ła deformacje i  asymetrie. Zdaniem 
jednak większości historyków najstar-
szy, wczesnogotycki (z około połowy 
XIII w.) fragment kościoła stanowi 
dwuprzęsłowa, środkowa część nawy 
głównej z  prostym krzyżowo-żebro-
wym sklepieniem. Postępująca roz-
budowa − dostawienie dwóch kaplic 
przy prezbiterium, a następnie po-
łączenie ich wraz z  nawami boczny-
mi z  nawą główną poprzez przepru-
cie ścian, podniesienie sklepień ka-
plic oraz naw bocznych i nakrycie ich 
wraz z  nawą główną jednym dachem 
− nadała kościołowi niezmieniony 
do dziś charakter halowy. Wspomnia-
na przebudowa nastąpiła po wielkim 
pożarze miasta w  1515  r. Niedługo 

Kościół starszy niż miasto
..............................................................................................................................................

1 | Kościół Wniebowzięcia NMP w Bytomiu

2 | 3 | Portal południowy (2) i północny (3) 
kościoła

4 | Wnętrze kościoła

5 | Krypta hrabiów Henckel von Donnersmarck 
w podziemiach kościoła

1

2 3

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2013           38



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

potem od południa dobudowa-
no masywną kwadratową wie-
żę. Następna przebudowa, a ra-
czej remont świątyni − w stylu 
barokowym − przeprowadzo-
ny został po kolejnym pożarze 
na przełomie XVII i  XVIII  w. 
Wreszcie lata pięćdziesiąte 
XIX w. przyniosły ostatnią już 
rozbudowę kościoła − posze-
rzenie jego powierzchni po-
przez wydłużenie naw od stro-
ny prezbiterium − i uformowa-
nie jego neogotyckiej (zacho-
wanej po dziś dzień), zewnętrz-
nej sylwetki, której charaktery-
stycznymi elementami są: ce-
glana nadbudowa dotychczaso-
wej wieży z wysmukłymi okna-
mi oraz narożnymi wieżyczka-
mi, rozeta wybita nad głównym 
wejściem oraz ostrołukowe 
okna. W tym czasie wykona-
ny też został remont wnętrza, 
przedsięwzięty przez wielce za-
służonego proboszcza bytom-
skiej fary, ks. Józefa Szafranka. 
Cechy te utracił kościół dopie-
ro w  latach trzydziestych XX 
stulecia, gdy przywrócono wy-
posażeniu wnętrza formę póź-
norenesansową. 

Cały ów wysiłek budow-
lany wielu pokoleń bytomian 
o  mało nie został obrócony 
wniwecz, gdy w  1957 r., z  po-
wodu szkód górniczych, de-
cyzją władz świątynia prze-
znaczona została do rozbiór-
ki (pomimo wpisania jej dzie-
więć lat wcześniej do rejestru 
zabytków!). Nie doszło do niej 
na skutek niezłomnej posta-
wy ówczesnego proboszcza, ks. 
Wacława Schenka, który pod-
jął trwające osiem lat prace zabezpie-
czające, dzięki którym kościół nadal 
może pełnić swe funkcje sakralne.

W wyposażeniu kościoła uwagę 
zwracają m.in. obudowane kruchtami 
portale boczne − południowy i  pół-
nocny. Co warte podkreślenia, głów-
ne wejście nigdy nie pełniło przypisa-
nej mu funkcji, o  czym zadecydowa-
ło zarówno specyficzne położenie ko-
ścioła w pobliżu murów miejskich, jak 

i  zamurowanie tegoż wejścia (na 500 
lat!) w symbolicznym geście po wspo-
mnianym zabójstwie duchownych 
w  drugiej połowie XIV  w. Od dawna 
funkcjonuje wejście południowe (od 
strony Rynku), toteż ten właśnie por-
tal z  biegiem lat coraz bardziej zyski-
wał na oprawie. Ma dekoracyjny cha-
rakter i z zewnątrz, i od strony kościo-
ła, wykonany został z ciosów piaskow-
cowych, wykończony podwójnym 

łukiem arkadowym i ozdobiony 
m.in. rozetami. Portal północ-
ny (również piaskowcowy) ma 
skromniejszą formę. Jest jedno-
stronny, zamyka go pojedyncza 
arkada. Bardziej okazałą ma je-
dynie dekorację rzeźbiarską 
umieszczoną na kapitelach oraz 
pilastrach. Oba portale, choć 
zostały szeroko omówione w li-
teraturze, nie są jednoznacznie 
zakwalifikowane pod wzglę-
dem stylistycznym. Przeważa 
jednak opinia, że mają formy 
protorenesansowe i  cechy tra-
dycji romańskiej, ujęte wszak-
że w nieco „swojski” styl, które-
mu trudno nie zarzucić odrobi-
ny toporności. Oba pochodzą 
najpewniej z  początku XVI w., 
z  tym zastrzeżeniem, że połu-
dniowy jest starszy.

We wnętrzu świątyni wska-
zać należy przede wszystkim 
na ołtarz główny. Choć wznie-
siony dopiero w  latach trzy-
dziestych ubiegłego stulecia, 
mieści w  sobie znacznie star-
szy zabytek. Jest nim obraz oł-
tarzowy, przedstawiający sce-
nę Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny − pochodzą-
ce z  1659  r. dzieło florenckie-
go malarza Francesco Corra-
diego (Currado). Wczesnoba-
rokowy, pokaźnych rozmiarów 
(3,3 x 4,2 m) obraz wraz z ory-
ginalną ramą pozyskany został 
dla bytomskiego kościoła z ber-
lińskiego Muzeum Cesarza Fry-
deryka w 1936 r. Drugim obra-
zem umieszczonym w  ołtarzu 
głównym (powyżej płótna Cor-
radiego) jest wizerunek Matki 
Bożej określany mianem Ma-

donny Bytomskiej. W  tym przypad-
ku jest to jedynie pochodząca z 1939 r. 
kopia piętnastowiecznej ikony Madon-
ny, której oryginał zabezpieczony jest 
na probostwie. Ikona, przedstawiają-
ca Maryję z Dzieciątkiem w otoczeniu 
świętych: Katarzyny i  Agnieszki, sta-
nowi przykład gotyckiego malarstwa 
cechowego.

Wiele znajdujących się w  świą-
tyni zabytków stanowi pozostałość 

5

4

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2013    |   39



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

po barokowym urządzeniu wnętrza. 
Z  wcześniejszych czasów zachowały 
się jedynie elementy nieruchome (jak 
omówione wyżej portale), z  tej przy-
czyny, że w  XVI  w. na 60 lat kościół 
przejęty został przez protestantów, co 
pociągnęło za sobą adaptację wnętrza 
dla potrzeb luterańskiego wyznania, 
a  tym samym przepadek prawie całe-
go dorobku pierwszych trzech wie-
ków istnienia świątyni. Do pamią-
tek po barokowym wystroju kościo-
ła należą m.in.: metalowe kute drzwi 
do zakrystii, kamienna chrzcielnica, 
krucyfiks wykonany przez miejsco-
wego rzeźbiarza Jana Solskiego, figury 
Chrystusa Cierpiącego i Dobrego Ło-
tra, epitafium córki bytomskiego bur-
mistrza Marianny Hauckowej, a także 
portrety fundatorów świątyni. Z ele-
mentów wyposażenia kościoła pocho-
dzących z  późniejszych epok warto 
wspomnieć o  obrazie „Wniebowzię-
cie Najświętszej Maryi Panny” pędz-
la wiedeńskiego malarza Bonawentu-
ry Emmlera z 1858 r., niegdyś znajdu-
jącym się w ołtarzu głównym.

Cennym i  niezwykle interesują-
cym elementem dziedzictwa histo-
ryczno-kulturowego świątyni jest  
mieszcząca się pod posadzką nawy 
głównej krypta, stanowiąca od 1827 r. 
mauzoleum rodowe hrabiów Henc-
kel von Donnersmarck, właścicie-
li ziemi bytomskiej. Niedostęp-
na dla ogółu zwiedzających, wyre-
montowana i  uporządkowana w  la-
tach trzydziestych XX w., stanowi 

miejsce pochówku około dwudzie-
stu przedstawicieli tego znamieni-
tego rodu. Wśród nagrobków zwra-
ca uwagę (przeniesiony do kryp-
ty w  1938  r. z  kaplicy pałacowej 
w  Brynku), ozdobiony okazałą ta-
blicą epitafijną, ustawiony centralnie 
sarkofag hr. Karola Józefa Erdmanna, 
poległego podczas wojen napoleoń-
skich pod Gross-Görschen w Sakso-
nii w  maju 1813  r. (por. „Spotkania 
z  Zabytkami”, nr 9-10, 2011, s.  44- 
-46). Z rodem Henckel von Don-
nersmarck związane są również trzy 
piaskowcowe figury usytuowane na 
placu kościelnym od strony Ryn-
ku, a zwłaszcza najokazalsza z  nich 
– „Grupa Ukrzyżowania”. Na jej co-
kole znajduje się herb Donnersmarc-
ków, prawdopodobnych fundatorów. 
Wszystkie rzeźby prezentują wyso-
ki poziom artystyczny, wykonane zo-
stały w  późnych latach siedemdzie-
siątych XIX w. w Wiedniu. 

Kościół Najświętszej Marii Pan-
ny w  Bytomiu, świętujący niedaw-
no swój jubileusz 775-lecia, zarów-
no pod względem architektonicz-
nym, jak i z racji bogatego wyposaże-
nia wnętrza stanowi niewątpliwie je-
den z najcenniejszych zabytków sztu-
ki wschodniej części Górnego Śląska. 

Arkadiusz Malejka 

W Muzeum Architektury we Wrocławiu od marca do maja br. czynna była wy-
stawa „Słynne wille Polski”. Stanowiła część międzynarodowego projektu 

„Via Villas – słynne wille Wyszehradu i Słowenii”, realizowanego przez czeską 
Agencję Foibos we współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu; projekt 
ma na celu rozpoznawanie tożsamości narodowych w wymiarze kultury euro-
pejskiej. Wrocławska ekspozycja zgromadziła niemal sto wiel-
koformatowych plansz prezentujących dawne i współczesne 
fotografie najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych 
przykładów architektury willowej w Polsce. Towarzyszyła jej 
publikacja zatytułowana Słynne wille Polski. 

Wydawnictwo Foibos przed kilku laty podjęło się opra-
cowania serii Słynne wille, ukazały się już pozycje poświę-
cone najważniejszym przykładom budownictwa jednoro-
dzinnego w Czechach i na Słowacji. Teraz przyszedł czas 
na Polskę.

Książka Słynne wille Polski dedykowana została dawnym 
i obecnym właścicielom willi, którzy zachowują ich archi-
tektoniczną wartość dla przyszłych pokoleń. Przedstawio-
no 93 polskie wille, uporządkowane chronologicznie, od po-
wstałej w 1535 r. willi Justusa Decjusza w Krakowie (pro-
jektanci Jan Cini, Bernard di Zanobi de Gianotis, Filip z Fie-

sole) po zbudowaną w latach 2005-2008 willę własną Piotra Śmierzewskie-
go w Koszalinie-Lubiatowie (projektanci Dariusz Herman, Piotr Śmierzew-
ski). Pokazane zostały wille nowożytne (od XVI do XIX w.), wille powsta-
łe od 1900 r. do wybuchu pierwszej  wojny światowej, zbudowane w latach 
1918-1939, zaprojektowane w okresie socrealizmu, socmodernizmu i post-

modernizmu, oraz te powstałe po 1989 r. Poznajemy budyn-
ki zaprojektowane przez znanych architektów, m.in. Szymo-
na i Helenę Syrkusów, Bohdana Lacherta, Józefa Szanajcę, 
Stanisława i Barbarę Brukalskich, a także te, których plany 
opracowali architekci mało znani. 

Każda willa opatrzona została krótkim rysem historycz-
nym i opisem architektonicznym, przygotowanym przez ze-
spół specjalistów pod opieką naukową dr. inż. arch. Ryszar-
da Nakoniecznego. 

Bogato ilustrowana książka zawiera nie tylko zdjęcia 
przedstawionych willi i ich detali, ale też projekty i plany. 
Zamieszczone na końcu mapy pozwolą na precyzyjne zloka-
lizowanie omówionych obiektów.

Publikację można nabyć (cena: 88 zł) w księgarni inter-
netowej Architrend (www.architrend.pl). Następne książki  
z serii poświęcone będą willom z terenu Słowenii i Węgier. 

Spotkanie z książką

SŁYNNE WILLE POLSKI

6 | Figura „Grupa Ukrzyżowania” na placu 
przykościelnym, prawdopodobnie fundacja 
von Donnersmarcków

(zdjęcia: Arkadiusz Malejka) 
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Kozłów i  Mstyczów to dwie 
miejscowości położone 
w  stosunkowo bliskiej od-
ległości od siebie w  woj. 

kieleckim. Przed pierwszą wojną świa-
tową wsie te należały do guberni kie-
leckiej. Wtedy też, na początku XX w. 
powstały w nich dwa neogotyckie ko-
ścioły – o bardzo zbliżonych formach 
architektonicznych. Na pierwszy rzut 
oka ich najbardziej wertykalne ele-
menty architektoniczne − wieże i  sy-
gnaturki − są niemal bliźniacze, jed-
nak bardziej dogłębna analiza detalu 
wskazuje na oryginalność rozwiązań 
w obu przypadkach. 

Starszy jest kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego w  Kozłowie – jego 
budowa rozpoczęła się w  1900  r. od 
położenia fundamentów. Zacho-
wała się również cenna dokumen-
tacja projektowa kościoła z  lat 
dziewięćdziesiątych XIX stulecia, 
w której oprócz planu zagospoda-
rowania działki z najbliższą okoli-
cą, projektu elewacji, przekrojów, 
rzutów przyziemia i  wieży, zna-
lazła się również inwentaryzacja 
wcześniejszego kościoła, rozebra-
nego przed 1900  r. Być może to 
właśnie ten obiekt przyczynił się 
do zaskakujących zmian, wprowa-
dzonych w  zrealizowanej świąty-
ni w  porównaniu z  oryginalnym 
rozwiązaniem projektowym. Pier-
wotnie nowy, obecny kościół, po-
dobnie jak starszy, miał być orien-
towany. Tymczasem zrealizowany 
został z częścią prezbiterialną zlo-
kalizowaną od strony zachodniej. 

Starszy kościół miał się mieścić w ob-
szarze południowo-zachodniego na-
rożnika nowego rozwiązania i  być 
może ze względu na potrzebę użytko-
wania jeszcze przez krótki czas star-
szego kościoła nastąpiła dość istotna 
zmiana w  orientacji obecnej świąty-
ni. Zinwentaryzowany starszy obiekt 
był według źródeł parafialnych ko-
lejną drewnianą świątynią w  parafii, 
która powstała już w XIII w. Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i  in-
nych krajów słowiańskich pod red. Fi-
lipa Sulimierskiego z  lat 1880-1914 
wspomina jedynie o kościele parafial-
nym, drewnianym z XV w., „lecz kie-
dy i przez kogo założony nie ma śladu” 
(t. IV, s. 561). Ostatni kościół para-
fialny był obiektem jednonawowym, 

z  wydzielonym, węższym od nawy 
prezbiterium, zamkniętym trójbocz-
nie, dobudowaną od północy zakry-
stią oraz wydzielonymi dwoma gan-
kami − kruchtą od strony zachodniej 
i gankiem południowym zlokalizowa-
nym w  centrum ściany nawy, a tak-
że niewielką przybudówką od strony 
zachodniej. W elewacji południowej 
obok prostego ganku wprowadzone 
zostały po dwie osie okienne doświe-
tlające nawę, umieszczone symetrycz-
nie po obu stronach ganku, a w  czę-
ści prezbiterialnej w układzie tworzą-
cym równą rytmikę tej ściany. Kościół 
był przekryty wysokim, dwuspado-
wym dachem, zwieńczonym baroko-
wą sygnaturką o  podwójnym hełmie 
cebulastym. W skład zespołu wcho-

dziła też wolno stojąca drewnia-
na dzwonnica w południowej czę-
ści działki, która rozebrana zosta-
ła prawdopodobnie już po wybu-
dowaniu nowej świątyni. 

Przeorientowanie kościoła spo-
wodowało również kilka mniej 
istotnych zmian w  oryginalnym 
rozwiązaniu projektowym. Po-
mimo wyboru form neogotyc-
kich bryła kościoła sprawia wraże-
nie przysadzistej, co wynika m.in. 
z  faktu nieznacznej zmiany pro-
porcji wysokości, zarówno ostat-
niej kondygnacji wieży, jak i  kąta 
spadku dachu oraz obniżenia po-
ziomu posadzki i  cokołu o  wyso-
kość około dwóch stopni. Najistot-
niejszą zmianą estetyczną w  od-
niesieniu do oryginalnego pro-
jektu jest zastąpienie tynkowanej 
elewacji licem ceglanym. Archi-
tekt projektował pozostawienie 
jako ceglanych, nieotynkowanych 

Neogotyckie kościoły 
w Kozłowie i w Mstyczowie

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

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

1 | Kościół w Kozłowie, stan w 2011 r. 
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jedynie partii fryzów arkadowych 
i  gzymsów, opasek okiennych z  przy-
łuczami oraz oprawy portalu (w pro-
jekcie zaznaczone zostały czerwienią 
akwareli i  wyraźnym zaakcentowa-
niem podziałów ceglanych). Cegla-
ne formy detalu w elewacjach kościo-
ła zostały zrealizowane zgodnie z pro-
jektem, czasem wzbogacone elemen-
tami dodatkowymi. Również podzia-
ły elewacji z płycinami, lizenami i pi-
lastrami realizowano zgodnie z  pro-
jektem, pozbawiając je jedynie tyn-
ku (przez architekta oznaczonego 
w  projekcie niebieską akwarelą). No-
wymi, nieprojektowanymi elementa-
mi są kamienne, piaskowcowe, kon-
trastowo zestawione z czerwienią ele-
wacji białe kolumny narożne, wpro-
wadzone w kaplicy i ganku w elewacji 
południowej, zakrystii oraz flankują-
ce oprawę portalową wejścia główne-
go. Zamiast krzyża wieńczącego wim-
pergę portalu głównego wprowadzo-
na została dość prowincjonalna gru-
pa rzeźbiarska, przedstawiająca Ma-
ryję z dwójką adorujących ją aniołów.

Zmiana orientacji kościoła spowo-
dowała również prześlepienie okien 
w elewacji frontowej (z zachowaniem 
oryginalnego układu opasek), a tak-
że dodanie dwóch form trójbocznych 
brył towarzyszących wieży od strony 
elewacji frontowej oraz mieszczących 
wydzielone wejście na wieżę i  chór 
muzyczny. Ostatnia kondygnacja wie-
ży otrzymała nieco inne proporcje 
wysokości, a w oknach wprowadzono 

zegar. Przeorientowanie spowodowa-
ło również zmiany w elewacjach bocz-
nych. W elewacji południowej najbar-
dziej istotnym odstępstwem od ory-
ginalnego rozwiązania projektowe-
go stało się przekształcenie w  kapli-
cę boczną projektowanego boczne-
go ganku kruchtowego. W związku 
ze zmianą funkcji tej formy na kapli-
cę wejście do niej zostało przeniesione 
do elewacji zachodniej, a dawny por-
tal pozostawiony w  oryginalnie pro-
jektowanym miejscu zaślepiono – za-
miast niego wprowadzono dość przy-
padkowe okno. W elewacji południo-
wej dodano nową formę niedużego 
ganku kruchtowego w  miejscu pier-
wotnej lokalizacji wejścia bocznego. 

Plan, poza dodanymi formami 
bryłowymi klatek schodowych przy 
wieży i  małym gankiem od połu-
dnia, nie uległ większym zmianom. 
Kościół pozostał obiektem salowym, 
opartym na planie prostokąta, któ-
rego nawa została przekryta nie skle-
pieniem, ale stropem płaskim podbi-
tym do więźby dachowej, jako tań-
szym rozwiązaniem niż murowane 
sklepienie. Część prezbiterialna jest 
tej samej szerokości, co nawa, zamiast 
jednak projektowanej niewielkiej ab-
sydy wprowadzono pięcioboczne za-
mknięcie na całości szerokości pre-
zbiterium, a układ ten zmienił rów-
nież liczbę osi okiennych w  tej for-
mie. Dość rzadkim elementem kom-
pozycyjnym, zachowanym z oryginal-
nego projektu, jest wprowadzenie do 

wnętrza kościoła na szerokość ¼ nawy 
pomieszczeń zakrystii i kaplicy zastę-
pującej dawną boczną kruchtę, któ-
rych ściany tworzą wyraźne oddziele-
nie nawy od prezbiterium i optycznie 
zwężają prezbiterium świątyni. Pozo-
stałą szerokością zakrystia i  kaplica 
boczna wychodzą poza prostokątny 
obrys głównego planu, tworząc układ 
poprzeczny do głównej osi kompo-
zycji kościoła, odwołujący się do pla-
nu krzyża. W bryle obie te części: za-
krystia i kaplica są znacznie niższe od 
nawy głównej i  robią wrażenie pseu-
dotranseptu. Obok wyraźnie podzie-
lonej na cztery kondygnacje schod-
kowo zbiegającej się do szczytu wie-
ży inną formą podkreślającą wertyka-
lizm jest sygnaturka, której detal zo-
stał nieznacznie zredukowany w  sto-
sunku do projektu. 

W elewacjach zewnętrznych do-
minują formy neogotyckie, widocz-
ne w postaci przypór, łagodnego łuku 
ostrego sparowanych sześciu okien 
naw i  portali oraz stolarki drzwio-
wej z motywem maswerkowego czte-
roliścia. Kamienne kolumny narożni-
ków mają dziwne, eklektyczne głowi-
ce, a  reszta detalu ceglanego – takie-
go, jak m.in. gzymsy − z  arkadowa-
niem jest również eklektyczna. Po-
dobnie zostało ukształtowane wnę-
trze. W  nawie dominują pseudo-
korynckie pilastry biegnące w  wiel-
kim porządku do klasycznego gzym-
su wieńczącego, w prospekcie organo-
wym został wprowadzony klasycyzu-
jący detal, malowidła na stropie noszą 
cechy secesji, a w ujednoliconych for-
mach ołtarza głównego i ołtarzy bocz-
nych, a także stacjach drogi krzyżowej 
dominują elementy neogotyckie. Ele-
mentem neogotyckim jest także łuk 
tęczowy. Eklektyczna ambona o neo-
renesansowych elementach została 

2 | Wnętrze kościoła w Kozłowie, stan w 2011 r. 

3 | Kościół w Mstyczowie – elewacja południowa 
oraz zachowane neogotyckie ogrodzenie, stan 
w 2011 r. 

4 | Wnętrze kościoła w Mstyczowie, stan 
w 2011 r.

(zdjęcia: Sebastian Wróblewski)
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przeniesiona z  oryginalnej północ-
nej strony na południową, a jej pier-
wotna, projektowana, znaczna wyso-
kość obniżona. Detal neogotycki po-
wtarza się również w  pochodzącym 
z początku XX w. żeliwnym ogrodze-
niu terenu przykościelnego − typowe-
go elementu dla wielu kościołów Kie-
lecczyzny.

Kościół Wniebowzięcia NMP 
w Mstyczowie powstał w latach 1908- 
-1919. W pewnych formach − szcze-
gólnie partii wieży i sygnaturki − widać 
w  nim wpływ kozłowskiego kościoła. 
Zarówno jednak plan, jak i  pozosta-
łe rozwiązania architektoniczne oraz 
konsekwencja w  wyborze szaty stylo-
wej czynią z  niego bardziej koherent-
ne dzieło architektoniczne. Podobnie 
jak w sąsiedniej parafii w Kozłowie, tu 
również przy budowie nowej świątyni 
dokonano rozbiórki starszego, muro-
wanego kościoła, który z kolei zastąpił 
jeszcze starszy drewniany prawdopo-
dobnie z XIV lub XV w. Słownik geo-
graficzny Królestwa Polskiego i  innych 
krajów słowiańskich (t. VI, s. 780) po-
daje, że o  „starożytności” poprzedniej 
świątyni „za czasów Długosza” świad-
czył zachowany dzwon prawdopodob-
nie z datą „1200”.

Znacznie wydłużony, sześcioosio-
wy korpus trójnawowy w  układzie 

bazylikowym przechodzi w  jedno-
nawowe prezbiterium oddzielone od 
korpusu jedynie niewielkim szczy-
tem, flankowane z  dwóch stron ni-
skimi pomieszczeniami zakrystii i po-
mieszczeniem gospodarczym. Przed 
szczytem wprowadzona została wy-
soka sygnaturka. Nawy boczne prze-
kryto dachem o  niewielkim spadku, 
co w  przypadku tego kościoła pod-
kreśla nadmierny horyzontalizm bry-
ły, w środkowej części rozbity kaplica-
mi tworzącymi pseudotransept − je-
dyny element urozmaicający mono-
tonne elewacje boczne o  nierównej 
rytmice okien. W masywnych, zwień-
czonych prostymi szczytami elewa-
cjach kaplic bocznych powstał ory-
ginalny układ okna rozetowego, osa-
dzonego w  zaślepionej ostrołukowej 
blendzie okiennej, ujętej w  zreduko-
wany do prostych form geometrycz-
nych rodzaj oprawy z dwoma pilastra-
mi. Proporcje otworów okiennych do 
ścian przypominają wczesnogotyc-
kie kościoły, brak jednak maswerków 
czy dekoracji nadproży, jak w kościele 
kozłowskim, powoduje ujednolicenie 
elewacji, której prostotę podkreślają 
jeszcze nieznacznie wysunięte przy-
pory. Właściwie elementem najbar-
dziej wyróżniającym się w  jednolicie 
ceglanej bryle świątyni, pozbawionej 

poza gzymsami w  bocznych elewa-
cjach detalu, jest rodzaj westwer-
ku, z wieżą zlokalizowaną symetrycz-
nie na osi głównej frontonu oraz to-
warzyszącymi jej formami bryłowymi 
na planie połowy okotogonu miesz-
czącymi klatki schodowe prowadzą-
ce na chór muzyczny i wieżę oraz roz-
budowanymi szczytami kryjącymi da-
chy naw bocznych. W tych szczytach 
widać próby nadania pionów posze-
rzonemu frontonowi. Obok blend 
ostrołukowych wprowadzone zosta-
ły niewielkie zredukowane pseudo-
pinakle. Rozbudowany detal cegla-
ny wprowadzono również w  okto-
gonach klatek schodowych. Tu rów-
nież zastosowano skopiowany z  ko-
złowskiego kościoła motyw ceglanych 
płycin w kształcie krzyża. Przewidzia-
no możliwość wprowadzenia zegara 
w wieży, jednak zamiast niego zreali-
zowano powiększoną rozetę od stro-
ny zachodniej, a w pozostałych elewa-
cjach pozostawiono zaślepiony otwór. 
Główny portal wejściowy w wieży po-
wtarza również rozwiązania kozłow-
skie, ze znacznie zredukowanym pro-
gramem detalu. Cegła używana tak 
szeroko w  wystroju zewnętrznym 
wypalona została w  lokalnej cegiel-
ni „Janinów”, założonej przez ostat-
nich właścicieli dóbr mstyczowskich, 

3 4
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Kaski w  gminie Baranów, 
wchodzącej w skład powia-
tu grodziskiego – to ma-
lowniczo położona wieś 

nad brzegiem rzeczki Pisi, prawe-
go dopływu Bzury. Do niedawna we 
wsi znajdował się mało znany, ale ze 
wszech miar godny obejrzenia klasy-
cystyczny dwór, zbudowany na prze-
łomie XVIII i XIX w. dla rodziny Szy-
manowskich herbu Ślepowron. Obec-
nie z budowli pozostały tylko ruiny.

Kaski dwór był parterową klasy-
cystyczną siedzibą ziemiańską, któ-
rą wzniesiono z  cegły na planie pro-
stokąta. Głównym akcentem elewacji 
frontowej było wejście ujęte dwiema 
parami kolumn toskańskich, dźwiga-
jących belkowanie i  trójkątny fron-
ton. Nieco skromniejsza elewacja 
ogrodowa dworu wyróżniała się pół-
kolistym ryzalitem, który poprzedzał 
taras. Układ wnętrz był dwutrakto-
wy, na osi dworu znajdowała się sień 
oraz salon na planach prostopadłych 
do siebie owali. Budynek miał czte-
rospadowy, kryty gontem dach, wy-
okrąglony nad ryzalitem ogrodowym. 
Park dworski nie zachował się do na-
szych czasów.

W 1771  r. dobra kaskie, będą-
ce dawną królewszczyzną w ziemi so-
chaczewskiej, składające się z wsi Ka-
ski, Jaktorowa i  Baranowa, należały 
do Macieja Szymanowskiego, cześni-
ka, a następnie kasztelana rawskiego, 
który opłacał z nich podatki do skar-
bu królewskiego. Nowy dziedzic, któ-
remu sejm Rzeczypospolitej wydzier-
żawił te dobra na okres 50 lat, zbu-
dował sobie w  Kaskach drewniany 
dwór, na miejscu którego wkrótce po-
tem wzniesiono obiekt w stylu klasy-
cystycznym. Maciej Szymanowski po-
ślubił Annę z  Łuszczewskich, córkę 
Waleriana i  Anny z  Nieborowskich, 

która jako wiano do małżeństwa 
wniosła majątki Leszno i Grądy. Pań-
stwo Szymanowscy mieli ośmioro 
dzieci, pięciu synów i trzy córki. Naj-
słynniejszym z  ich synów był Józef, 
znany poeta okresu Oświecenia, któ-
ry urodził się w  Kaskach 22 lutego 
1748 r. Dzieciństwo spędził on praw-
dopodobnie w Kaskach, wychowując 
się i kształcąc w domu rodzinnym ra-
zem z  licznym rodzeństwem. Wkrót-
ce potem kontynuował naukę w Col-
legium Nobilium pod opieką księ-
dza Stanisława Konarskiego, który 
był przyjacielem jego ojca. Po ukoń-
czeniu szkoły Szymanowski udał się 
na dwór książąt Czartoryskich i  po 

rodzinę Kuglerów, którzy stali się 
również dobroczyńcami parafi i.

Wnętrze świątyni otrzymało skrom-
ny wystrój architektoniczny. Poza łu-
kami gurtowymi i  sklepieniem krzy-
żowym nie ma żadnych elementów 
dekoracyjnych. Nawet fi lary między-
nawowe pozbawione są typowych 
profi li neogotyckich, co świadczy 
o  wpływie nowych tendencji archi-
tektonicznych. Natomiast elementy 
wyposażenia − oprawa organów, am-
bona, ołtarz główny i  boczny, konfe-
sjonały, stacje drogi krzyżowej, ławy 
nawy głównej, kute świeczniki i  uni-
katowe drewniane żyrandole − otrzy-
mały spójne i bardzo dekoracyjne for-
my neogotyckie. W ołtarzu głów-
nym znajduje się fl ankowany przez fi -
gury św. Anny i  św. Joachima obraz 
przedstawiający Wniebowzięcie Ma-
ryi. Jest to malowidło o niezbyt wyso-
kiej, prowincjonalnej klasie artystycz-
nej. Znacznie bardziej cenne są roko-
kowe ołtarze boczne z  przedstawie-
niem Przemienienia Pańskiego oraz 
św. Michała. W kaplicy bocznej jest 
również obraz przedstawiający dru-
giego patrona parafi i − św. Izydora. 
Niestety, w trakcie remontu w  latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku za-
stąpiono oryginalne freski współcze-
snymi malowidłami zniekształcający-
mi pierwotny układ dekoracji wnętrz. 
W trakcie ostatniej wojny utracone 
zostały również witraże, a po ostrza-
le pozostał pocisk w  jednej ze ścian 
świątyni.

Oba kościoły − w  Kozłowie 
i Mstyczowie − to dość konserwatyw-
ne, wywodzące się z  dziewiętnasto-
wiecznych tendencji architektonicz-
nych realizacje neostylowe. Zrealizo-
wane zostały na niewielkich wzniesie-
niach, co w  połączeniu z  przyjętymi 
rozwiązaniami architektonicznymi 
spowodowało, że dość dobrze wpisa-
ły się w lokalny, do dziś niezniekształ-
cony, ubiegłowieczny krajobraz kul-
turowy wsi kieleckiej, stanowiąc jego 
lokalne dominanty, nieprzytłaczają-
ce reszty zabudowy, a jednocześnie za-
chowujące monumentalny charakter 
architektury sakralnej.

Sebastian Wróblewski

Dwór w Kaskach
.........................................................................................................................................

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

1 | Cäcilie Brandt, „Portret poety Józefa 
Szymanowskiego”, druga ćwierć XIX w., 
litografi a, druk R. Webera
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pewnym czasie stał się przyjacielem 
Adama Kazimierza Czartoryskie-
go, generała ziem podolskich, jedne-
go z  czołowych przedstawicieli pol-
skiego Oświecenia. Przyjaźń ta mia-
ła z pewnością ogromny wpływ na po-
glądy i zainteresowania młodego Szy-
manowskiego. Razem z  księciem ge-
nerałem sporo podróżował w  latach 
1768-1774, zwiedzając Francję, An-
glię, Niemcy, Włochy oraz Rosję. Po 
powrocie do Polski brał czynny udział 
w organizowanych przez króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego obia-
dach czwartkowych.

Pierwszy swój utwór pt. Ismena 
i Koryl opublikował Józef Szymanow-
ski w  1770  r. na łamach czasopisma 
„Zabawy Przyjemne i  Pożyteczne”. 
Dwa lata później wydał w Warszawie 
anonimowy przekład z języka francu-
skiego Pamiętników o  dawnym rycer-
stwie J. B. Lacurne de Sainte-Paleye’a. 
Był również jednym ze współauto-
rów Historii politycznej państw staro-
żytnych od pewnego towarzystwa na-
pisanej, która ukazała się w  stolicy 
w 1792 r. Za życia Józefa Szymanow-
skiego, poza anonimowym przekła-
dem Zadiga Woltera, zostały wydru-
kowane jeszcze dwa jego tłumaczenia: 
w  1778  r. Świątyni Wenery w  Knidos 
Monteskiusza i w 1779 r. Listów o gu-
ście, czyli smaku. 

Józef Szymanowski miał bardzo 
wielu przyjaciół, których pozyskiwał 
sobie dobrocią, delikatnością i  pogo-
dą ducha. Nigdy się nie ożenił, gdyż 

„nie chciał – jak sam mówił – zasmu-
cać swej żony ustawicznym cierpienia 
widokiem”, miał bowiem słabe zdro-
wie. Gdy wybuchło powstanie ko-
ściuszkowskie, Szymanowski otrzy-
mał nominację na sędziego Sądu Kry-
minalnego Księstwa Mazowieckie-
go. Włączył się także czynnie w  pra-
ce Rady Najwyższej Narodowej i prze-
wodniczył nawet jej kilku sesjom. 
Po trzecim rozbiorze Polski osiadł 
w swoim majątku Grądy, gdzie gospo-
darował na roli. Przed wybuchem po-
wstania należała także do niego Ga-
wartowa Wola, lecz zabrali mu ją Pru-
sacy za udział w  insurekcji kościusz-
kowskiej. W 1800  r. zdrowie poety 
wyraźnie się pogorszyło, przeniósł się 
zatem do Warszawy dla zapewnienia 
sobie lepszej opieki lekarskiej. W tym 
samym czasie został członkiem war-
szawskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk. Zmarł 15 lutego 1801  r. 
w  Warszawie i  został pochowany na 
cmentarzu (obecnie nie istnieje) przy 
kościele Św. Krzyża.

Józef Szymanowski był uważany 
przez współczesnych mu pisarzy okre-
su stanisławowskiego za sędziego do-
brego smaku w  literaturze. Tak pisze 
na ten temat Klementyna z Tańskich 
Hoffmanowa: „W ostatnich czasach 
życia Szymanowskiego nie było dzie-
ła, które by przed wyjściem swoim na 
świat pod sąd jego oddane nie zosta-
ło. Znosili w dom jego uczone swe pra-
ce: Ignacy Krasicki, Stanisław Potocki, 
Niemcewicz, Woronicz, Dmochowski, 

Molski, Albertrandi, Czacki i wielu in-
nych, którzy wzbogacili literaturę pol-
ską; przyjemnie, trafnie i  życzliwie 
udzielał im swoich spostrzeżeń, każ-
dy bardzo cenił jego uwagi, korzystać 
chciał z rady”.

W archiwum parafii Kaski zacho-
wała się do dnia dzisiejszego metry-
ka urodzenia i  chrztu Józefa Szyma-
nowskiego. Warto również wiedzieć, iż 
znakomity kompozytor Karol Szyma-
nowski był w  linii prostej potomkiem 
kasztelana rawskiego Macieja, ojca po-
ety Józefa. Potomkiem kasztelana po 
kądzieli był także wybitny malarz okre-
su Młodej Polski Jacek Malczewski.

W 1882 r. dobra Kaski wraz z Jak-
torowem, Kołaczkiem, Cybulszczy-
zną, Pułapiną Starą, Pułapiną Nową 
i  Regowem należały do Stanisła-
wa hrabiego Potockiego. W końcu 
XIX w. dobra i dwór przeszły na wła-
sność rodziny Bacciarellich, której 
protoplastą był Marcello, nadworny 
malarz i doradca artystyczny ostatnie-
go króla Rzeczypospolitej. W 1900 r. 
Kaski nabyli Szymańscy. Ostatnim 
dziedzicem dóbr był Franciszek Szy-
mański, założyciel i  wieloletni pre-
zes tutejszego kółka rolniczego oraz 
miejscowej straży pożarnej. Na ka-
skim cmentarzu oprócz Franciszka 

Akcja dwory

2 | 3 | Dwór w Kaskach przed spaleniem 
– elewacja frontowa (2) i ogrodowa (3),  
stan we wrześniu 2011 r.

............................................................................... 
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Szymańskiego są również pochowani 
poprzedni właściciele Kask z rodziny 
Bacciarellich.

W latach 1960-1964 dwór w Ka-
skach został poddany całkowitej re-
stauracji. Do niedawna mieściła się 
w  nim szkoła podstawowa. Po jej li-
kwidacji obiekt stał się własnością 

gminy Baranów, która sprzedała go 
prywatnemu właścicielowi, przebywa-
jącemu obecnie za granicą. Ten ostat-
ni okres okazał się najgorszy w  dzie-
jach kaskiego dworu. Łatwo dostęp-
ny, źle zabezpieczony i  nieużytkowa-
ny ulegał szybkiej destrukcji. Zdewa-
stowany, z rozkradzionymi instalacja-
mi, porozbijanymi i  powyrywanymi 
oknami, został podpalony przez miej-
scowych wandali i  obecnie wymaga 
całkowitej rekonstrukcji.

Aleksander Grzegorz 
Turczyk

W szwedzkim domu au-
kcyjnym Bukowskis (!) 
13  czerwca bieżące-
go roku odbyła się li-

cytacja portretu króla Władysława IV. 
Na ofertę tę natknąłem się kilkanaście 
dni wcześniej, przeglądając interneto-
wy katalog obiektów wystawionych do 
licytacji. Nie można było nie zauważyć 
tego portretu! Znałem go doskonale! 
Jego oryginał, autorstwa Fransa Luycxa, 
widnieje przecież na liście dzieł sztu-
ki zaginionych podczas drugiej wojny 
światowej! 

W szwedzkim domu aukcyjnym, 
o  swojsko brzmiącej, dobrze mi zna-
nej nazwie, związanej z  nazwiskiem 
polskiego antykwariusza i kolekcjone-
ra Henryka Bukowskiego (zob. s. 48), 
widzę portret polskiego władcy z  dy-
nastii Wazów! W katalogu aukcyjnym 
portret ten opisany jest jako „FRANS 
LUYCKX, efter, olja på pannå, 1800-
tal.” – Frans Luyckx, według, olej 
na desce o  wymiarach 84 x 62 cm  
(z ramą 143 x 97,5 cm), około 1800 r. 
Już na pierwszy rzut oka obraz robi 
duże wrażenie. Oprawiony jest 
w efektowną, złoconą ramę zwieńczo-
ną dwoma delfinami podtrzymujący-
mi królewski kartusz z  herbami Rze-
czypospolitej Obojga Narodów oraz 
szwedzkim herbem dynastycznym 
Wazów. Charakter dekoracji ramy 
oraz uproszczenia w  programie he-
raldycznym kartusza podpowiadają, 
że mogła zostać wykonana w  jakimś 
warsztacie na północy. Przyglądam się 
obrazowi bliżej i porównuję z fotogra-
fią zaginionego oryginału Luycxa. Jest 
to z  pewnością jedno z  jego powtó-
rzeń, dodatkowo znacznie pomniej-
szone w  stosunku do pierwowzoru 
(203 x 140,5 cm). Kim był ów Luycx?

Frans Luycx, flamandzki ma-
larz portrecista (znany również jako 
Luyckx, Luix lub Leux von Luxen-
stein) urodził się w  1604  r. w  An-
twerpii, w  rodzinie kupieckiej, zmarł 
w 1668 r. w Wiedniu. Pierwsze arty-
styczne kroki stawiał pod okiem nie-
znanego bliżej Remakela Siny. Nie-
wykluczone, że miał bliższy kontakt 
z pracownią Rubensa, gdzie mógł tak-
że poznać van Dycka, ale informa-
cji tej nie udało się dotąd potwierdzić 

4 | 5 | Dwór w Kaskach po pożarze – fragment 
elewacji frontowej (4) i ogrodowej (5), stan 
w maju 2012 r. 

(zdjęcia: Aleksander Grzegorz Turczyk)    

...............................................................................
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Portret króla Władysława IV 
na aukcji

w  źródłach, chociaż wpływy obu 
w  malarstwie Luycxa są bezsporne. 
Faktem jest, że w 1620 r. Luycx był już 
mistrzem w antwerpskiej gildii. Wie-
my, że w 1635 r. udał się w podróż ar-
tystyczną do Italii, studiując dzieła 
dawnych mistrzów. Trzy lata później 
pełnił funkcję nadwornego portreci-
sty na cesarskim dworze w Wiedniu. 

Jak wiadomo, w  1638  r. Włady-
sław IV, kurując się w  pobliskim Ba-
den, gościł również w  Wiedniu. 
Z tego okresu pochodzi namalowany 
przez Luycxa, świetny pod względem 
malarskim, portret cesarza Ferdynan-
da III, datowany na przełom 1637 
i  1638  r. (zbiory Kunsthistorisches 
Museum w  Wiedniu), wyraźnie na-
wiązujący do stylu Rubensa i van Dyc-
ka. Niewykluczone, że Władysław IV 
pod urokiem tego obrazu odwiedził 
wtedy atelier Luycxa, zlecając mu wy-
konanie swojego konterfektu.

Portret Ferdynanda III malowany 
był zapewne z natury, natomiast por-
tret polskiego króla powstał raczej na 
podstawie wstępnego szkicu wykona-
nego przez Luycxa, a całość została 
dokończona bez udziału modela. 
Jest to możliwe z  uwagi na krótki 
okres czasu, w  jakim Władysław  IV 
przebywał wtedy w  Baden. Cały 
pobyt dzielił między zabiegi lecznicze 
oraz bieżące obowiązki władcy. 

W Sztokholmie zachowało się 
rozliczenie pochodzące z 1640 r., mó-
wiące o  zapłacie dokonanej w  imie-
niu króla, panu „Leicowi, malarzowi, 
od trzech konterfektów”. Pisze o  tym 
Jacek Żukowski w  artykule Obrazy 
z  warsztatu Fransa Luycxa w  kolekcji 
wilanowskiej  ( http://www.wilanow- 1 | Portret króla Władysława IV, według Fransa Luycxa, pierwsza połowa XVII w., olej na desce

.........................................................................
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Henryk Bukowski urodził się 
w  1839  r. we wsi Kaukle na Li-

twie. Już podczas studiów na uniwersy-
tecie w Moskwie interesował się histo-
rią sztuki i muzeologią. W 1863 r., gdy 
wybuchło powstanie styczniowe, wstą-
pił do oddziału Dłuskiego-Jabłonow-
skiego. Ranny w bitwie pod Popielana-
mi, przez 9 miesięcy ukrywał się przed 
władzami rosyjskimi w jednej z chłop-
skich zagród. W końcu udało mu się 
przedostać do Rygi. Stamtąd na pokła-
dzie angielskiego statku kupieckiego 
dotarł do Kopenhagi, aż w końcu przy-
był do Szwecji, do Sztokholmu, gdzie 

rozpoczął pracę u znanego złotnika 
i antykwariusza Chrystiana Hammera. 
Taki był początek kariery Bukowskie-
go na obczyźnie. 

Szybko stał się prawą ręką Ham-
mera, zdobywając szeroką wiedzę 
z  dziedziny sztuki i  bibliofi lstwa. 
W  międzyczasie sam gromadził róż-
ne przedmioty do swojej kolekcji, któ-
rą później zaprezentował w  Wiedniu 
(1873 r.), zwracając uwagę znawców 
i środowiska antykwarycznego.

W 1870  r. otworzył własny anty-
kwariat. Powoli nazwisko Bukowskie-
go zaczynało być głośne w  Szwecji. 
Na organizowane przez niego licyta-
cje dzieł sztuki tłumnie zjeżdżali się ko-
lekcjonerzy i  przedstawiciele różnych 
instytucji naukowych i  artystycznych 

z Europy i Ameryki, a wydawane, bo-
gato ilustrowane katalogi aukcyjne 
za każdym razem były wydarzeniem 
w  świecie antykwarycznym. Katalo-
gów tych wyszło łącznie 127. 

W 1884  r. w  uznaniu zasług Bu-
kowski został odznaczony orderem 
Wazy. Jego pozycja jako najwybit-
niejszego antykwariusza Skandynawii 
była już wtedy niepodważalna. Dzię-
ki protekcji dworu królewskiego do 
klientów antykwariatu Bukowskie-
go należeli przedstawiciele ówczesnej 
arystokracji, wpływowe osobistości 
świata polityki, nauki, kultury, a tak-

że instytucje muzealne, jak szwedz-
kie Muzeum Narodowe oraz bibliote-
ki królewskie w Sztokholmie i Uppsa-
li. Z okazji ukazania się setnego nu-
meru katalogu szwedzki świat nauko-
wy uczcił działalność Bukowskiego 
obchodami jubileuszowymi i wystaw-
nym bankietem.

Przez cały okres swojego poby-
tu w Szwecji Henryk Bukowski z za-
pałem gromadził i  kupował polskie 
pamiątki i dzieła sztuki. Tak wszedł 
w posiadanie pokaźnej kolekcji szty-
chów, w  tym kompletu rycin Falc-
ka i  Chodowieckiego, setek zabyt-
ków zrabowanych podczas „poto-
pu” szwedzkiego: militariów, me-
dali, monet, książek pochodzących 
m.in. z  biblioteki Zygmunta Augu-
sta, wielu rzadkich druków i  inku-
nabułów. Wysyłał je w  darze pol-
skim instytucjom: Bibliotece Aka-
demii Umiejętności, Bibliotece 

Jagiellońskiej, Muzeum Narodowe-
mu w Krakowie. 

Szczególną opieką otoczył Mu-
zeum Narodowe Polskie w Raperswi-
lu, któremu ofi arował m.in. portret 
Władysława IV z  warsztatu Ruben-
sa. Obraz ten, przywieziony wraz ze 
zbiorami raperswilskimi do Warszawy 
w  1927 r., uległ zniszczeniu podczas 
powstania warszawskiego. 

Tu mała dygresja. W 2011  r. 
w  jednym z  niemieckich domów 
aukcyjnych odnalazłem skradzio-
ny podczas drugiej wojny światowej 
portret króla Jana III Sobieskiego. 

Jak się okazało, obraz był pierwotnie 
w  posiadaniu Henryka Bukowskie-
go i  również został przez niego po-
darowany muzeum raperswilskiemu. 
Szczęśliwie odzyskany przez polskie 
władze dołączył do tych dzieł sztu-
ki, które po długiej tułaczce powró-
ciły do kraju. 

W 1889 r. Bukowski został powo-
łany na wiceprzewodniczącego Rady 
Muzealnej w  Raperswilu. Zmarł  11 
marca 1900 r. Pochowany jest na dzie-
dzińcu muzeum, tuż obok jego zało-
życiela, Władysława hr. Platera.

Nie sposób wymienić tutaj wszyst-
kich zasług i  dokonań Henryka Bu-
kowskiego. Nadmienię tylko, że hołd 
oddał mu Władysław Baran w wyda-
nej w 1926 r. broszurze zatytułowanej 
Henryk Bukowski Wielki Bibljofi l Pol-
ski, a sam Stefan Żeromski unieśmier-
telnił go pod postacią Lesa w powieści 
Ludzie bezdomni.

| Ekslibris Henryka 
Bukowskiego 
(ze zbiorów 
Stanisława 
Ledóchowskiego)

| Henryk Bukowski 
na fotografi i 
wykonanej w Zakładzie 
Fotografi cznym 
Ludwika Szacińskiego 
w Christianii (obecnie 
Oslo) (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej)
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-palac.pl/obrazy_z_warsztatu_fran-
sa_luycxa_w_kolekcji_wilanowskiej.
html). Niewykluczone, że wzmian-
ka ta dotyczy m.in. pierwowzoru por-
tretu z aukcji, przedstawiającego króla 
w oficjalnym ujęciu całopostaciowym, 
w peruce, z koronkowym kołnierzem 
i mankietami, stojącego na tle udrapo-
wanej tkaniny i fragmentu architektu-
ry, z leżącymi w tle insygniami władzy 
królewskiej: koroną oraz berłem. 

Obraz ten, zakupiony w  1937  r. 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych do własnej siedziby w  Warsza-
wie, zaginął podczas wojny. Wyobra-
żenie o  nim dają nam zachowane do 
dzisiaj, nierówne zresztą pod wzglę-
dem artystycznym wersje z  Wiednia 
i  Monachium. W kolekcji Muzeum 
Pałacu w Wilanowie znajduje się zre-
dukowana do popiersia replika tego 
portretu. Pewną, aczkolwiek później-
szą analogię pod względem pozy mo-
dela oraz kompozycji stanowi przypi-
sywany „Leicowi” portret Rudolfa von 
Colloredo, wykonany około 1645  r., 
znajdujący się obecnie w  kolekcji 
zamku Skokloster w Szwecji.

I tu polska ciekawostka. Właści-
cielem zamku Skokloster był Karol 
Gustaw Wrangel, szwedzki feldmar-
szałek i  admirał, jeden z  dowódców 
króla Karola X Gustawa podczas woj-
ny z Polską. W kolekcji broni i uzbro-
jenia zamku znajduje się miecz, któ-
ry poświęcił i osobiście wręczył króle-
wiczowi, późniejszemu Władysławo-
wi IV, papież Urban VIII podczas po-
bytu królewicza w  Rzymie w  1625  r. 
Miecz ten, podobnie jak wiele innych 
militariów i  dzieł sztuki, w  pożodze 
„potopu” szwedzkiego został zrabo-
wany i wywieziony do Szwecji.

Czy taki sam los spotkał także wy-
stawiony na aukcji portret? To jedna 
z  możliwych hipotez, ale mógł tam 
trafić w  zupełnie inny sposób, bo-
wiem historyczne relacje, jakie łączyły 
Polskę i Szwecję w ciągu wieków, od-
bywały się na wielu płaszczyznach, nie 
tylko w sferze konfliktów militarnych, 
chociaż to one właśnie zdominowały 
główną oś wzajemnych stosunków.

Przypuszczenia te znalazły po-
twierdzenie tuż przed ukończe-
niem finalnej wersji tego artykułu. 

Nawiązałem wówczas koresponden-
cję ze wspomnianym już Jackiem Żu-
kowskim. Okazało się, że wystawio-
ny na aukcji portret został przez nie-
go zreprodukowany w  formie czar-
no-białej ilustracji w „Kronice Zam-
kowej” (nr 1-2, 2008), w artykule Fa-
wory i loki miłości. Przyczynek do iko-
nografii Władysława IV Wazy. Au-
tor nie omawia samego obrazu, okre-
ślając go jedynie jako kopię na płót-
nie (o wymiarach 84 x 64 cm) we-
dług oryginału Luycxa i  jako źródło 
fotografii podając Szwedzkie Archi-
wum Portretów. Nie mam żadnych 
wątpliwości, iż jest to ten sam obraz. 
Drobna różnica wymiaru oraz rodza-
ju podłoża (nie płótno, lecz deska) 
podana przez J. Żukowskiego wy-
nika z  tego, że publikując informa-
cję o  portrecie, bazował on jedynie 
na dostępnej czarno-białej ilustra-
cji. W przypisach do artykułu autor 
przedstawia ciekawą wzmiankę doty-
czącą proweniencji portretu, uzyska-
ną od Emilii Ström. Według niej ob-
raz w  1941  r. znajdował się w  zbio-
rach prywatnych w Sztokholmie i był 
własnością Th. Jacobssona, który 
prawdopodobnie zakupił go w  Pol-
sce „za pośrednictwem księcia Sapie-
hy” [?]. Wykonana wtedy czarno-bia-
ła fotografia pochodzi z tego właśnie 
okresu.

Jaka była geneza powstania por-
tretu? Najbardziej prawdopodobne 
jest, że został namalowany na zamó-
wienie któregoś z magnackich rodów, 
z przeznaczeniem do jednej z rodzin-
nych rezydencji. Pod względem arty-
stycznym mamy do czynienia z  dzie-
łem średniej klasy, znacznie uprosz-
czonym w  stosunku do oryginału, 
chociażby w oddaniu detali. Modelu-
nek twarzy i koronkowego kołnierza, 
w  przeciwieństwie do pozostałych 
partii, potraktowane zostały szkico-
wo, co stanowi stylistyczny dysonans 
z  resztą obrazu i  może być efektem 
późniejszych przemalowań. Faktem 
jest jednak to, że wraz z  ramą obraz 
stanowi niezwykle efektowną całość. 
Nie przypominam sobie dzieła malar-
skiego pochodzącego z  tego okresu, 
które byłoby jednocześnie wizerun-
kiem polskiego władcy i  zachowało 

się w  podobnie królewskiej oprawie. 
Pomimo tych mankamentów, a  tak-
że widocznych szczególnie w  partii 
twarzy uszkodzeń, portret prezentu-
je się wyjątkowo okazale. Z pewno-
ścią będzie stanowił ciekawy przyczy-
nek do badań nad ikonografią Włady-
sława IV. Szczególnie interesujące wy-
daje się ustalenie czasu powstania ob-
razu, jego miejsca w chronologii wize-
runków władcy opartych na pierwo-
wzorze Luycxa, a także kwestii ewen-
tualnego autorstwa. 

*
Zaczyna się licytacja. Obraz znaj-

duje się na  aukcji internetowej, więc 
licytujący mogą składać swoje oferty 
w  określonym czasie od dnia rozpo-
częcia aukcji, czyli w tym przypadku 
od 31 maja. Ktoś rozpoczął nieśmia-
ło, oferując magiczne 333 euro. Bar-
dziej chyba na zachętę (i w  nadziei, 
że wszystkim innym odłączą inter-
net), bo później jego następna ofer-
ta się nie pojawiła. W następnych 
dniach kwota licytacji podskoczyła 

2 | Frans Luycx, portret króla Władysława IV, 
ok. 1639, obraz zaginiony podczas drugiej wojny 
światowej

..........................................................
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do 1000 euro, ale liczba odsłon stro-
ny z  obrazem wskazuje, że jest wie-
lu potencjalnych zainteresowanych, 
którzy czekają do ostatniej chwili. Je-
stem pewien, że większość z  nich to 
Polacy. Prawdziwe emocje zaczęły 

się dopiero na kilka minut przed 
końcem aukcji. Również i  mnie się 
udzieliły, do tego stopnia, że ślęcząc 
nad klawiaturą i wpatrując się w mo-
nitor piłem kawę z  filiżanki, któ-
ra od dawna była pusta! Do końca 

zostały już tylko minuty. Z oferowa-
nych 1000 euro szybko zrobiło się 
2000, 2500…, 6600!… Jeszcze kilka-
naście sekund! Ktoś da więcej!?... Jest 
6800!!! Koniec.

Domyślam się, że w  tej chwili 
w wielu domach zapadła głucha cisza. 
Niektórzy przez najbliższe dni z  tru-
dem będą dochodzili do siebie, zada-
jąc sobie wciąż to samo pytanie: „Co 
ja zrobiłem, przecież to była prawdziwa 
okazja! Coś takiego jak portret królewski 
pojawia się przecież bardzo rzadko!”

Czy to była prawdziwa okazja? 
Zdecydowanie tak. Po doliczeniu opła-
ty aukcyjnej cena obrazu wyniosła nie-
wiele ponad 8000 euro. Czy to dużo?

Kim jest nabywca portretu? Tego 
w tej chwili nie wiadomo. Mam taką 
cichą nadzieję, iż jest to jedna z  na-
szych instytucji muzealnych. A może 
został zakupiony do prywatnej kolek-
cji, gdzie zniknie na kolejne lata, cie-
sząc oko swojego właściciela, by po 
pewnym czasie, tak jak teraz, pojawić 
się ponownie. Ktoś przewrotnie kie-
dyś powiedział, że jesteśmy tylko epi-
zodem w życiu przedmiotów. 

Mariusz Pilus

3 | Frans Luycx, 
warsztat, portret 
króla Władysława 
IV, ok. 1639 
(w zbiorach 
Muzeum Pałacu 
w Wilanowie)

(zdjęcia:  
1 – Bukowskis 
Market,  
2 – Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego,  
3 – www.wilanow- 
-palac.pl) 

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

W kwietniu ubiegłego roku w siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztu-
ki w Warszawie przy współudziale Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 

Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa „Splendor i fantazja. Rzeźba 
rokokowa w Polsce i na Śląsku”; patronował jej Narodowy Instytut Dziedzic-
twa, a ze strony mediów „Architektura”, „Spotkania z Zabytkami” i „Wiado-
mości Konserwatorskie”. Owocem tej sesji jest publikacja pod redakcją Paw-
ła Migasiewicza, wydana nakładem SHS oraz IHS UW. Zebrane w niej teksty 
stanowią pogłębione, przekrojowe opracowanie zagadnienia rokoka na daw-
nych i obecnych ziemiach polskich – od Śląska aż po Warmię. Jak pisze we 
wstępie redaktor książki, „o ile stosunkowo łatwo uchwyt-
ne jest rokoko jako styl w ornamentyce, meblarstwie i de-
koracji wnętrz, to już znacznie trudniej odnieść to samo 
słowo w sposób precyzyjny i konsekwentny do innych dzie-
dzin sztuki, zwłaszcza zaś do architektury i rzeźby”. Za-
danie to jednak podjęto, a efekty poszukiwań historyków 
sztuki wydają się satysfakcjonujące; chociaż wciąż trwają 
spory co do samej istoty i roli rokoka, publikacja pokon-
ferencyjna przybliża wiele jego aspektów na przykładach 
z wybranych regionów.

Nazwiska autorów niektórych artykułów zamieszczonych 
w tomie Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową 
w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku mogą być czytelnikom 
„Spotkań z Zabytkami” znane. Swój wkład w jego powstanie 
mieli m.in. publikujący wcześniej na łamach naszego pisma 
Bogusław Czechowicz, Mariusz Karpowicz, Arkadiusz Wagner 

i Michał Wardzyński, a wreszcie Ewa Andrzejewska, która w numerze poświęco-
nym zabytkom i dziedzictwu Kalisza zamieściła krótki artykuł na temat Frantza 
Eytnera (Franciszek Eytner – śląski rzeźbiarz osiadły w Kaliszu, nr 5-6, 2011, 
s. 58-59), a tu wiadomości te uzupełniła najnowszymi ustaleniami. W sumie 
w książce znalazło się 15 artykułów prezentujących różnorodne podejście do 
założonego tematu. Niektórzy z autorów wzięli na warsztat twórczość takich 
rzeźbiarzy, których spuścizna wymagała pogłębionych badań. Po lekturze tomu 
postacie Franza Antona Vogta (Warszawa), Michała Filewicza (Lwów), Ephra-
ima Gerlacha (Chełmno), Johanna Antona Langenhana młodszego (Toruń) czy 

wspomnianego Frantza Eytnera (Kalisz) nie będą czytelnikom 
obce. Inni autorzy skupili się na przybliżeniu rzeźby z wybrane-
go regionu czy warsztatu. Poświęcili uwagę relacjom artystycz-
nym pomiędzy różnymi ośrodkami i zmianom miejsca działal-
ności wybranych rzeźbiarzy.

Każdy z artykułów opatrzony został streszczeniem w języ-
ku angielskim; tom zamykają noty o autorach tekstów oraz 
indeks osób. Na uwagę zasługuje ciekawa szata graficzna au-
torstwa Zofii Herbich. Mimo zamieszczenia jedynie czarno- 
-białych fotografii, bogaty materiał ilustracyjny stanowi nie-
zwykle cenne uzupełnienie tekstów naukowych.

Pokaźnych rozmiarów publikację (421 ss.) w cenie 125 zł 
można nabyć w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki (Rynek St. Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. 22 
6358701, www.shs.pl/sklep).

MMP

SPLENDOR I FANTAZJA
Spotkanie z książką
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Pod koniec marca 2013  r. na 
stronie internetowej Zakła-
du Narodowego im. Osso-
lińskich we Wrocławiu opu-

blikowany został – zapewne nie bez 
związku z  obchodzoną w  bieżącym 
roku 220. rocznicą urodzin Alek-
sandra Fredry (1793-1879) – krót-
ki artykuł autorstwa Grzegorza Pola-
ka, zatytułowany Ciekawostki ze zbio-
rów Ossolineum – medal dla Fredry. 
Tekst ten warto przytoczyć w całości, 
ponieważ stanowi doskonały punkt 
wyjścia dla przypomnienia związanej 
z poruszonym tematem koresponden-
cji prowadzonej przez innego wybit-
nego twórcę polskiej kultury, działa-
jącego w XIX stuleciu. Koresponden-
cja ta pozwoli pogłębić naszą wiedzę 
o okolicznościach zamówienia owego 
medalu, choć, niestety, okaże się nie-
wystarczająca do rozwiązania wszyst-
kich związanych z nim zagadek.

„Dokładnie 149 lat temu, 26 mar-
ca 1864 r., w dworku Aleksandra Fre-
dry (Fredrówce) we Lwowie na Cho-
rążczyźnie – czytamy w  artykule 
Grzegorza Polaka – odbyła się donio-
sła uroczystość. Społeczny komitet, na 
czele którego powołano generała Józefa 
hrabiego Załuskiego, byłego towarzysza 
broni Fredry, wręczył ojcu polskiej ko-
medii medal.

Z inicjatywą uhonorowania au-
tora »Zemsty« wystąpił 14 kwietnia 
1864 r., na »poufnym zgromadzeniu 
obywateli«, dyrektor sceny polskiej we 
Lwowie Adam Miłaszewski. Powołano 
wówczas »komisję zajmującą się wybi-
ciem medalu na cześć Aleksandra Fre-
dry«, która miała zebrać składki, zaś 
ewentualną nadwyżkę finansową prze-
kazać »dla adepta poświęcającego się 

scenie narodowej lub gdyby takowego 
nie było, na nagrodę za najlepszy ory-
ginalny utwór dramatyczny dla sceny 
polskiej«.

[Przyszły] dyrektor mennicy pary-
skiej – August Barré [właściwie: Jean 
Auguste Barre – WP]– podjął się wy-
konania medalu dla Fredry. Dzieło, 
wycenione na 3000 franków, ukończył 
w grudniu 1864 r. Wybito wówczas 32 
srebrne i 360 brązowych egzemplarzy. 
Liczba złotych, najdroższych, pozostaje 
nieznana, choć ze spisu wydatków ko-
misji można wnioskować, że nie wybito 
ani jednego złotego medalu, prawdopo-
dobnie z braku środków finansowych.

Na awersie A. Barré umieścił lewy 
profil komediopisarza, odwzorowany 
z fotografii Teodora Szajnoka, którą ko-
misji przekazał brat A. Fredry – Hen-
ryk. Całość dopełnia napis: »ALEK-
SANDER FREDRO POETA DRAMA-
TYCZNY«. Rewers zaś opatrzono in-
skrypcją »DOBRZE ZASŁUŻONEMU 
RODACY 1864«. Zdaniem Wincentego 
Pola – sekretarza komisji – »wykonanie 
medalu jest prześliczne, podobieństwo 
zupełne, całość bardzo artystyczna«.

Wspomnianego już 26 marca 
1865 r., o godz. 11.00, bezpośrednio po 
mszy w  kościele św. Mikołaja, zebrała 
się komisja w  »największej sali« Osso-
lineum, celem odczytania sprawoz-
dania ze swojej działalności. Zgodnie 
z  podjętą uchwałą, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich otrzymał na własność 
stempel medalu z  prawem jego wybija-
nia w przyszłości oraz pieczęć, której do-
tąd używała komisja. Następnie delega-
ci udali się do Fredrówki, gdyż 71-let-
ni komediopisarz, z  powodu złego sta-
nu zdrowia, nie opuszczał zimą domu. 
Żona Fredry – Zofia – tak pisała o  tej 

uroczystości [do swojej córki Zosi]: 
»Załuski mówił ładnie, Ojciec odpo-
wiedział prześlicznie ze łzami w oczach 
i drżącym głosem, wszyscy płakali…«.

Dzisiaj medale: srebrny i  brązowy 
znajdują się w zbiorach Gabinetu Nu-
mizmatyczno-Sfragistycznego Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wro-
cławiu. Nie wiadomo tylko, czy który-
kolwiek z  nich trzymał w  swym ręku 
Aleksander Fredro”.

O kilku szczegółach tego nie-
zwykłego zamówienia można się 

Zagadka medalu 
jubileuszowego dla Fredry

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

1 | 2 | Medal jubileuszowy wybity na cześć 
Aleksandra Fredry w Paryżu w 1865 r. według 
projektu Jeana Auguste’a Barre z 1864 r., brąz, 
średnica 60 mm – awers (1) i rewers (2)

..........................................................
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dowiedzieć z  sześciu listów i  jedne-
go telegramu, przechowywanych tak-
że w Ossolineum, a napisanych przez 
Wincentego Pola (1807-1872), nieco 
zapomnianego dziś poetę doby póź-
nego romantyzmu, geografa i  krajo-
znawcę.

Wincenty Pol – formalnie zastęp-
ca przewodniczącego Komisji powo-
łanej dla uczczenia Aleksandra Fre-
dry „obchodzącego pięćdziesięcioletni 
jubileusz pisarski”, gen. Józefa Zału-
skiego, faktycznie, jak pisał, „Prezydu-
jąc w tej Komisji […], bo jenerał Zału-
ski jako prezydujący siedzi na wsi i zdał 
na mnie wszystkie czynności” – pod-
jął się prowadzenia całej korespon-
dencji mającej doprowadzić do reali-
zacji zamówienia (Listy z ziemi na-
szej. Korespondencja Wincentego Pola 
z lat 1826-1872, zebrał, opracował 
i  wstępem opatrzył Zbigniew Sudol-
ski, Warszawa 2004, s. 397). Odbior-
cą jego listów i telegramów, adresowa-
nych do Paryża, był dobrze mu znany 
malarz Henryk Rodakowski (1823-
-1894), mieszkający wówczas w stoli-
cy nad Sekwaną.

Na pierwszy list, napisany 24 
czerwca 1864  r. we Lwowie, dość 
długo nie było odpowiedzi (ma-
larz na początku lata 1864  r. przeby-
wał w  Rzymie). Tymczasem Pol pi-
sał: „Z  przesyłki i  ekspedycji, którą 
wraz z  tym listem odbierzesz, zosta-
niesz dokładnie poinformowany o  celu 
prośby naszej. Jednomyślnie zgodzili 
się tu wszyscy na to, aby Cię uprosić, że-
byś raczył w  Paryżu pokierować wybi-
ciem medalu na cześć Aleksandra Fre-
dra, a ja ufny w Twą życzliwość i łaskę 
dla siebie, upraszam z  osobna jeszcze, 
abyś nam nie odmawiał tej przysługi, 
bo chodzi tu o rzecz publiczną i o fun-
dusze publiczne, więc i  pod względem 
znawstwa i  pod względem charakteru 
musimy mieć rękojmię i być zakryci, że-
śmy w dobre ręce oddali i  jedno i dru-
gie”. Pod koniec listu uczynił jeszcze 
aluzję do wydarzeń związanych z  pa-
triotycznymi manifestacjami i  po-
wstańczym zrywem 1863  r. (na co 
zwrócił już uwagę wydawca korespon-
dencji Wincentego Pola): „Jak zwy-
kle u nas, walczyć musi wszystko z nie-
szczęśliwą negacją, więc tak samo i myśl 

tego medalu nazwano projektem nie 
na czasie – cóż na to powiedzieć? my 
wszystko pono nie na czasie robimy, co 
się od dwóch lat przeszło u nas dzieje” 
(Listy z ziemi naszej…, list 358, s. 392-
-393). W  dołączonej do listu instruk-
cji, sporządzonej w  imieniu generała 
Józefa Załuskiego, Wincentego Pola 
i Franciszka Waligórskiego (sekretarza 
Komisji), a podpisanej przez dwóch 
ostatnich wymienionych z  nazwiska, 
szczegółowo objaśniono, jakie są ocze-
kiwania Komisji w kwestii zamówienia 
i  co zawiera owa tajemnicza „ekspedy-
cja”. „Komisja […] przesyła […]: 1. Pro-
jekt do medalu wraz z napisem po obo-
jej stronie. 2. Ciemniejsze i jaśniejsze fo-
tografi e Jubilata robione z natury w licz-
bie 4 egzemplarzy. 3. Tablicę jedną do 
sfereoskopu przygotowaną. 4. Rysunek 
ręczny wizerunku Aleksandra Fredra 
wykonany przez Panią Zofi ę z Fredrów 
Szeptycką [ten punkt został jednak za-
kreślony i  opatrzony dopiskiem inną 
ręką: »nie posyła się«]” (Listy z ziemi 
naszej…, list 359, s. 394).

Jak wyglądał projekt medalu i owa 
służąca za jeden z wzorów pojedyncza 
tablica „do sfereoskopu” (stereoskopu) 
– tego nie wiemy. Nie znamy też ry-
sunku portretowego Aleksandra Fre-
dry wykonanego przez córkę literata, 

malarkę Zofi ę Szeptycką (zob. „Spo-
tkania z Zabytkami”, nr 8, 2007, s. 36-
-37), możemy się wszak domyślać, że 
w ocenie Wincentego Pola, osobiście 
przygotowującego wysyłkę wzorów 
do medalu, był on albo niezbyt udany, 
albo zaburzał koncepcję zamawianego 
dzieła wystarczająco dobrze określoną 
przez pozostałe wzory.

Wiemy natomiast, jak wygląda-
ło owo kluczowe zdjęcie, wykona-
ne w  Zakładzie Fotografi cznym Teo-
dora Szajnoka we Lwowie i  przeka-
zane Komisji przez brata komediopi-
sarza – Henryka Fredrę, o czym pisał 
już w swoim artykule Grzegorz Polak. 
Analogiczna bowiem odbitka do czte-
rech nieznacznie różniących się jedy-
nie naświetleniem fotografi i przedsta-
wiających ojca polskiej komedii, wy-
mienionych w  punkcie drugim in-
strukcji, zachowała się w  opisywa-
nym ostatnio w  „Spotkaniach z  Za-
bytkami” albumie sapieżyńskim „Rok 
1863” (nr 7-8, 2013, s. 53-57). Jest to 
zdjęcie portretowe Aleksandra Fre-
dry w profi lu, w formacie carte de vi-
site (CDV), wykonane techniką mo-
krego kolodionu w  atelier Szajnoka 
„przy ulicy Pojezuickiéj / pod L[iczbą] 
174 2/4 / naprzeciw hotelu angielskiego” 
(dawnym atelier Hipolita Augustyna 
Chołoniewskiego) zapewne nie póź-
niej niż w połowie 1864 r.

Przyglądając się wizerunkowi Fre-
dry na zdjęciu i na medalu, nie mamy 
najmniejszych wątpliwości: Jean Au-
guste Barre (1811-1896), francuski 
rzeźbiarz i medalier o światowym roz-
głosie, posłużył się przesłanymi fo-
tografi ami po mistrzowsku. W relie-
fowym profi lu – ujawniającym tylko 
nieznaczne zgeneralizowanie szcze-
gółów rysunku twarzy (na tyle, na ile 
wymaga tego sama sztuka medalier-
stwa) – bez trudu rozpoznajemy ju-
bilata. Z jedną wszak różnicą: na me-
dalu szyja portretowanego jest odsło-
nięta, inaczej niż na zdjęciu. Szczegół 
niby drobny, ale jak się okazuje… waż-
ny i oczekiwany. O wprowadzenie ta-
kiej zmiany dopraszał się bowiem sam 
Wincenty Pol, pisząc w  przesłanej 
Rodakowskiemu instrukcji: „Wizeru-
nek Jubilanta [!] ma być z  obnażoną 
szyją, bez ramion i szat, co też dopełnić 

3 | Portret Aleksandra Fredry, fotografi a 
wizytowa wykonana w atelier Zakładu 
Fotografi cznego Teodora Szajnoka we Lwowie, 
ok. połowy 1864 r.

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

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2013           52



ZBIORY I ZBIERACZE

wypada, bo fotografie nie mają obna-
żonej szyi”. Mniej więcej to samo po-
nownie w postscriptum listu datowa-
nego przez wydawcę koresponden-
cji poety na około 27 sierpnia 1864 r. 
(list ten wysłany został ze Lwowa już 
po otrzymaniu odpowiedzi od Hen-
ryka Rodakowskiego, wyrażającego 
chęć pośredniczenia przy załatwianiu 
formalności zmierzających do realiza-
cji zamówienia): „N[ota] B[ene]. Ro-
bię raz jeszcze uwagę, że popiersie ma 
być z obnażoną szyją, co w wykonaniu 
medalu dopełnić potrzeba, a w fotogra-
fii dopełnić się nie dało”.

Listy i  telegram nie wyjaśniają 
wszystkich zagadek związanych z  za-
mówieniem. W ich świetle niejasna 
jest np. liczba ostatecznie wybitych 
medali, zastosowanego kruszcu, a tak-
że pudełek, w  których powinny być 
one umieszczone, w  tym także spe-
cjalnego, ozdobnego pudełka z  trze-
ma medalami dla jubilata: złotym, 
srebrnym i  brązowym, o  którym wie-
lokrotnie jest tam mowa. O koszt re-
alizacji zamówienia Komisja dopy-
tuje się już w  instrukcji z  24 czerw-
ca 1864  r. Szerzej omawia to Win-
centy Pol, w liście z około 27 sierpnia 

1864 r.: „W  układzie z  Panem Barré 
chciej oznaczyć cenę pojedynczego zło-
tego, srebrnego i  brązowego medalu 
[…] liczbę medali mających się wybić 
nie może Komisja jeszcze obecnie ozna-
czyć, bo składki na medal i  zamówie-
nia wpływają ciągle jeszcze do Komisji 
i są otwarte aż do końca listopada br. Co 
do pudełek życzyłaby sobie Komisja dla 
brązowych medali jak najtańsze, a dla 
srebrnych niedroższe nad dwa franki. 
Jedno tylko pudełko musi być ozdobne, 
to jest to, w którym Fredrze jeden złoty, 
jeden srebrny, jeden brązowy medal od-
damy”. Po czym opisuje je, jak powin-
no być zrobione: „To pudełko ma być 
ze słoniowej kości albo szylkretu zrobio-
ne, inkrustowane złotem albo srebrem. 
Na wieczku pudełka ma być herb Fre-
drów umieszczony i  praktyczna dosyć 
szeroka ramka ma otaczać brzeg pudeł-
ka, na której wyryć będzie można tu do-
piero we Lwowie napis, który Komisja 
uchwaliła i datę oddania medalu Jubi-
lantowi przez Komisję. W tym celu za-
łączam do niniejszego listu herb Alek-
sandra Fredra, którego rysunek w  in-
krustacji naturalnie bardzo pomniej-
szonym zostanie na pudełku. Wewnątrz 
ma być to pudełko aksamitem wyłożo-
ne, tak żeby każdy z trzech medali miał 
osobne miejsce. Komisja przeznacza 
mniej więcej 100 do 150 franków na 
zamówienie tego pudełka, które tak jak 
wszystkie następne przesyłki pieniężne 
asygnować będzie przez Ozjasza Horo-
witza do braci Rotszyldów w  Paryżu” 
(Listy z ziemi naszej…, list 364, s. 397).

Zbiórka pieniędzy i  nowe zamó-
wienia na medale nie przebiegają 

jednak zgodnie z oczekiwaniami Ko-
misji. W połowie grudnia Pol in-
formuje, co prawda Rodakowskie-
go, że zgodnie z  wcześniejszym usta-
leniem, na pokrycie kosztów zamó-
wienia u  braci Rotszyldów w  Pary-
żu złożonych zostało 3 000 franków, 
w  każdej chwili do pobrania przez 
pośredniczącego w  transakcji mala-
rza, lecz nakładu medali nie okre-
śla, „bo z jednej strony odbieramy jesz-
cze zamówienia nowe, a z drugiej stro-
ny posiadamy fundusz tak niewielki, 
iż dużo więcej medali bić nie będzie-
my nad zamówioną liczbę”. Dopytuje 
się też, czy pan Barre nie zechce wli-
czyć w koszt zamówienia pewnej do-
datkowej liczby medali, które można 
byłoby na miejscu „puścić w  handel”. 
Co więcej, pudełko, „w którym Jubi-
lantowi mają być oddane trzy meda-
le: jeden spiżowy, jeden srebrny, a je-
den złoty”, nie musi już być tak oka-
załe. Choć jego cenę utrzymuje się 
na wysokości nieprzekraczającej 150 
franków, teraz ma być zrobione „»en 
marocain« introligatorską robotą, […] 
ponsowe, a na wierzchu złotem wybi-
ty herb Fredry z  krzyżami, do czego 
osobną kliszę trzeba kazać zrobić” (Li-
sty z  ziemi naszej…, list 371, s. 402-
-403). 2 lutego 1865 r. poeta potwier-
dza zamówienie 40 medali srebrnych 
i 380 spiżowych oraz czyni uwagę, że 
„w ten rachunek nie wchodzą owe trzy 
medale dla Jubilanta, wraz z  pudeł-
kiem ozdobnym, co z osobna płatne zo-
staje”, wreszcie daje instrukcję w spra-
wie przygotowania wysyłki: „meda-
le dla Jubilanta wraz z  pudełkiem 
ozdobnym prześlij pod moim adresem 
do Lwowa, a ładunek wszystkich me-
dali następnie jako frachtową skrzyn-
kę koleją także pod moim adresem 
(»Gegen Nachnahme«); bylem tyl-
ko trzy pierwsze medale odebrał, to za-
łatwimy resztę tej sprawy bardzo pręd-
ko a nawet telegramem” (Listy z ziemi 
naszej…, list 372, s. 403). Wreszcie, 
7 maja 1865 r. (a zatem już po uroczy-
stości wręczenia medalu Fredrze) Pol 
telegrafuje do Rodakowskiego: „Jesz-
cze trzysta medali w bronzie zaraz wy-
bić dla Komisji. Więcej [informacji] 
listownie” (Listy z  ziemi naszej…, list 
375 [telegram], s. 406).

4 | Medal jubileuszowy dla Aleksandra Fredry, 
drzeworyt Franciszka Szymborskiego, wykonany 
przed 25 czerwca 1868 r.

(ilustracje: 1,2 – medal i jego fotografia ze zbiorów 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 
fot. Andrzej Niedźwiedzki; 3 – fotografia z albumu 
sapieżyńskiego „Rok 1863”, własność prywatna;  
4 – wg „Kłosy”, nr 156 z 25 czerwca 1868 r.)

..........................................................
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Czy udało się zatem Komisji zre-
alizować swój najważniejszy cel, któ-
rym było wręczenie jubilatowi spe-
cjalnie wybitego na jego cześć medalu 
w  złocie, srebrze i  brązie, umieszczo-
nego w  ozdobnym, unikatowym pu-
dełku?

Grzegorz Polak zastanawia się, czy 
w  ogóle wybito choćby jeden złoty 
medal dla Fredry (rzeczywiście, w na-
szych muzealnych zbiorach zachowa-
ły się wyłącznie medale srebrne i brą-
zowe, np. w samym Ossolineum: dwa 
srebrne i  trzy brązowe, w  Muzeum 
Historycznym w  Sanoku: jeden brą-
zowy). „Wybito wówczas – czytamy 
w  artykule – 32 srebrne i  360 brązo-
we egzemplarze. Liczba złotych, naj-
droższych, pozostaje nieznana, ze spisu 
wydatków komisji można wnioskować, 
że nie wybito ani jednego złotego meda-
lu, prawdopodobnie z braku środków fi-
nansowych”. Niestety, nie dysponuje-
my obecnie żadnymi źródłami, które 
pozwoliłyby nam przypuszczenie to 
zweryfikować.

Z braku dostępu do orygina-
łu lub odpisu Aktu wręczenia meda-
lu wybitego na cześć Aleksandra Fre-
dry w  1865  r. (nazywanego też nie-
kiedy „dyplomem”), który – jak czy-
tamy w  korespondencji zamieszczo-
nej w  „Tygodniku Ilustrowanym” 
– „podpisany przez delegatów i człon-
ków komisyi medalowej wręczono ju-
bilatowi; drugi zaś egzemplarz złożo-
no w bibliotece Zakładu Ossolińskich” 
(nr 292 z 29 kwietnia 1865 r., s. 160), 
także i z nich nie dowiemy się nicze-
go (kwestii tej nie można także roz-
strzygnąć korzystając z jedynego zna-
nego nam odpisu tego aktu, znajdu-
jącego się w Państwowym Archiwum 
Historycznym we Lwowie, w papie-
rach po metropolicie Andrzeju Szep-
tyckim, wnuku Aleksandra, a opubli-
kowanego przez Bogdana Zakrzew-
skiego w opracowaniu Fredro i Fre-
drusie, Wrocław 1974, s.  208-210). 
O oryginale dyplomu nie wiemy na-
wet czy się zachował, a z  informacji 
uzyskanej od Hanny Kuleszy z Dzia-
łu Rękopisów Ossolineum dowia-
dujemy się, że kopia tego dokumen-
tu „została wpisana do »Inwenta-
rza dyplomatów Biblioteki ZNiO« 

we Lwowie pod numerem 327. Kie-
dy po II wojnie światowej zbiory Osso-
lineum zostały podzielone dokument 
ten nie przybył, niestety, do Wrocła-
wia. Najprawdopodobniej znajdu-
je się on nadal w  zbiorach Oddziału 
Rękopisów Lwowskiej Narodowej Na-
ukowej Biblioteki im. Wasyla Stefany-
ka: fond 5, opis III, pod starą sygna-
turą. Ostateczna weryfikacja jego sta-
nu nastąpi, gdy ZNiO rozpocznie di-
gitalizację zbioru dokumentów, co 
jest obecnie planowane; większość rę-
kopisów ossolińskich pozostających 
we Lwowie została już zeskanowa-
na i  jest dostępna na naszej stronie”). 
W rozwiązaniu zagadki nie pomoże 
także ilustracja medalu zamieszczo-
na w prasie po przeszło trzech latach 
od uroczystości („Kłosy”, nr 156 z 25 
czerwca 1868 r., s. 341) – drzeworyt 
Franciszka Szymborskiego ukazujący 
awers i rewers medalu we wspólnym, 
niezwykle dekoracyjnym, lecz chyba 
fantazyjnym obramowaniu nawiązu-
jącym w  detalach do zawodu upra-
wianego przez jubilata.

Tajemnica medalu (medali?) 
dla Fredry nie została zatem jeszcze 
w  pełni wyjaśniona. Pamiętając zaś 
o tym odnotujmy już tylko na margi-
nesie, że ujawnienie wizerunku poety 
w profilu na zdjęciu służącym za wzór 
do wykonania jubileuszowego medalu 
zamyka przynajmniej w jednej kwestii 
toczącą się od lat dyskusję na temat in-
nego dzieła związanego z poetą.

Tym razem dotyczy ona dobrze 
znanego, choć niestety niedokoń-
czonego portretu Aleksandra Fre-
dry autorstwa Wilhelma Leopolskie-
go (1828-1892) – obraz ze zbiorów 
Lwowskiej Galerii Obrazów (olej, 
płótno, 81 x 68 cm, w owalu, nr inw. 
3326). W opublikowanej niespełna 
dziesięć lat temu monografii tego ar-
tysty, pióra Katarzyny Rutkowskiej, 
czytamy bowiem m.in., że „Ujęcie Fre-
dry oraz twardszy niż zwykle [u Le-
opolskiego – WP], nieco rzeźbiarski 
sposób modelowania wyrazistej twa-
rzy o  zapadniętych policzkach, z  cha-
rakterystycznie zaczesanymi na skro-
nie włosami i zarzuconą na bok grzyw-
ką, jest w  typie portretowego medalu 
czy też medalionu. Przemawia za tym 

również niezbyt zręczne połączenie gło-
wy z tułowiem, a zwłaszcza jego sztucz-
ne narysowanie. Wiadomo, że w latach 
1864-65 działał we Lwowie Komitet 
Medalu Aleksandra Fredry, zawiązany 
dla uczczenia zasług siedemdziesięcio-
letniego poety, a rezultatem tych dzia-
łań był medal Alberta Barré, na któ-
rym mógł oprzeć się Leopolski, malując 
swój portret (podobieństwo widoczne 
jest chociażby w  układzie opadających 
wąsów i  w  fałdach szyi). Musiał jed-
nak Leopolski także znać i wykorzystać, 
jako dodatkowy wzorzec ikonograficzny 
do obrazu, medalion Leonarda Marco-
niego z  profilowym wizerunkiem Fre-
dry, którego pierwsze odlewy wykona-
ne zostały w  warszawskiej fabryce Ka-
rola Mintera, ok. 1865 r.” (K. Rutkow-
ska, Malarstwo Wilhelma Leopolskie-
go, Warszawa 2004, s. 147-148). Teraz 
wiemy, że malarz – podobnie, jak Jean 
Auguste Barre (nie Albert Désiré Bar-
re, który był jego młodszym bratem, 
grawerem i  medalierem), Leonard 
Marconi, a także autorzy rycin ukazu-
jących komediopisarza lewym profi-
lem w popiersiu (bliżej nam nieznany 
rysownik H. S. Panasiński, stalorytnik 
Alfred Krausse i  Franciszek Tegazzo, 
autor wzoru rysunkowego do drzewo-
rytu) – wzorował się po prostu na wy-
konanej u Szajnoka fotografii, stara-
jąc się przy tym jak najdokładniej po-
wtórzyć utrwalony na niej wizerunek, 
nawet w  tak drobnych szczegółach, 
jak układ włosów na głowie, a nawet 
kształt kołnierzyka, który – pamięta-
jąc słuszną uwagę Rutkowskiej, że „ob-
raz jest zaledwie podmalowany, a więc 
zamierzony efekt ostateczny pozostaje 
nieznany” (tamże, s. 147) – w  ukoń-
czonej pracy byłby zapewne jesz-
cze dokładniej odwzorowany. Obraz 
mógł być rozpoczęty przez Leopol-
skiego najwcześniej w drugiej połowie 
1864 r. Czy – niezależnie od medalu 
– był on także zamówiony przez Ko-
misję w  związku z  jubileuszem Alek-
sandra Fredry, ale wobec braku od-
powiednich funduszy niewykupiony, 
a w konsekwencji takiego stanu rzeczy 
niedokończony i przez malarza zarzu-
cony? Tego już nie wiemy.

Wojciech Przybyszewski
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Każda książka, jak wiemy, 
powstaje w  wyniku pra-
cy wielu osób, obok auto-
ra tekstu mają swój udział 

tłumacze, ilustratorzy, redaktorzy, wy-
dawcy, drukarze, papiernicy, a tak-
że introligatorzy. Autorstwo wielu 
operacji odnotowane jest na samych 
książkach: autora tekstu, wydawcę, 
ilustratora znajdujemy na karcie tytu-
łowej, redaktora, tłumacza na stronie 
redakcyjnej, drukarza w  stopce wy-
dawniczej. Czasem można ich nazwi-
ska lub monogramy znaleźć w innych 
miejscach: w  kolofonie, pod wstę-
pem, pod ilustracją lub nawet w samej 
ilustracji, w  filigranie. Wykonawcy 
opraw są rzadko uwidocznieni, opra-
wy są przeważnie anonimowe, udział 
opraw sygnowanych przez introli-
gatorów w  całym uniwersum daw-
nych książek jest rzędu promila. In-
formacje o autorstwie oprawy, jeśli na-
wet znajdują się na książce, są niepo-
zorne, ukryte, nie rzucają się w  oczy, 
nie są dostrzegane przez czytelników 
i  bibliotekarzy. Katalogi bibliotecz-
ne sporadycznie zawierają informacje 
o sygnaturze introligatorskiej, częściej 
na ten element zwracają uwagę anty-
kwariusze.

Zagadnienie sygnowania opraw 
nie było podejmowane przez pol-
skich badaczy, jedyna publikacja w ję-
zyku polskim to hasło w Encyklopedii 
wiedzy o książce (Wrocław 1971, szp. 
1714). Oczywiście, opracowania mo-
nograficzne poszczególnych opraw 
lub ich grup, w  przypadku gdy znaj-
dowała się na nich sygnatura, odnoto-
wują ten fakt.

Na sygnatury introligatorskie 
można patrzeć wielorako. Służące do 

znakowania nalepki są obiektem ko-
lekcjonerskim, dla tego rodzaju zbie-
ractwa przyjęto nazwę „bibliopheme-
ryda”. Kolekcjonerzy nie ogranicza-
ją się do zbierania nalepek używanych 
przez introligatorów, w  zbiorach do-
minują nalepki księgarskie, a pojawia-
ją się także etykiety używane przez ap-
tekarzy, fotografów i inne. Bibliofilski 

sposób patrzenia na nalepki obejmu-
je ich rozpoznanie, rejestrację. Opra-
cowania zwracają uwagę na rozwój ich 
formy graficznej (W. Smith Mitchell, 
Bookbinder’s Tickets, „The Durham 
University Journal”, nr 1, 1953, T. 46; 
„It’s the Ticket: Nineteenth-Centu-
ry Bookbinding in the British Isles and 
the United States”, „Mirabile Dictu”, 
nr 2, 1998). Reprezentantem takiego 

punktu widzenia jest amerykańska ga-
leria internetowa Seven Roads, która 
umożliwia przeglądanie obiektów al-
fabetycznie, według kryterium geo-
graficznego, oraz zbiory poszczegól-
nych kolekcjonerów (http://www.se-
venroads.org/Bookish.html).

Najczęściej jednak nalepki, a tak-
że inne rodzaje sygnowania, służą 
jako źródło do badań oprawoznaw-
czych, pozwalają na ustalenie autor-
stwa poszczególnych opraw i  działal-
ności konkretnych warsztatów. Mogą 
wreszcie stanowić materiał źródłowy 
do przekrojowych opracowań dzie-
jów książki, historii introligatorstwa 

w określonych ośrodkach lub w pew-
nych okresach.

Najstarsza chronologicznie jest me-
toda wytłaczania sygnatury na okład-
ce, spotykana już na oprawach gotyc-
kich i  renesansowych. Szeroko znana 
jest sygnatura niemieckiego introliga-
tora Heinricha Costera z Lubeki, który 
podpisał się na pelplińskim egzempla-
rzu Biblii Gutenberga. Z  tamtej epoki 

Metody sygnowania 
opraw introligatorskich

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

..........................
1 | Gmerk 
introligatora 
monogramisty „I C” 

2 | Przykłady 
sygnatur na grzbietach 
(A-C)

3 | Sygnatury 
wytłaczane na tylnej 
okładce (A) lub na 
zawinięciu skóry (B-C)

4 | Przykłady 
gmerków: 
Włodzimierza 
Dippla (A), Jana 
Recmanika (B) i gmerk 
nierozwiązany (C)

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

3a 3b 3c

4a 4b 4c

2a
2b

2c
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znamy także sygnaturę Matiasa Hade-
bera, introligatora toruńskiego. Mo-
nogramy umieszczane na oprawach 
przez introligatorów krakowskich XV- 
-XVI w. są być może ich inicjałami. Nie-
miecka badaczka opraw Ilse Schunke 
próbowała rozwiązać monogram „IC” 
jako „Johannes Cracoviensis”, ale osta-
tecznie nie udało się powiązać tych ini-
cjałów z  konkretnym rzemieślnikiem 
znanym ze źródeł archiwalnych. Nie są 
znane polskie oprawy sygnowane z na-
stępnych stuleci, nad faktem tym ubo-
lewał znany bibliofil Zygmunt Wolski: 

„Za granicą introligatorzy (majstrowie- 
-artyści) często na wyrobach kładli swo-
je nazwiska, u nas mało to było w uży-
ciu” (Katalog Wystawy Introligator-
skiej, Warszawa 1897). Jednym z  po-
wodów owej wstrzemięźliwości mogła 
być cechowa tradycja, która nie pozwa-
lała jednemu mistrzowi wywyższać się 
nad pozostałych. Nie godziło się stoso-
wać reklam, a sygnowanie pracy zawie-
ra element reklamowy.

Znakowanie opraw przez introli-
gatorów stało się popularne we Fran-
cji w  XVIII  w. Jeśli chodzi o  sygna-
tury wytłaczane na oprawie, to usta-
lił się zwyczaj umieszczania nazwiska 
u  dołu grzbietu, pomiędzy złoconą 
dekoracją. Metodę tę stosował polski 
introligator Wincenty Kisiel, pracują-
cy w Paryżu w latach sześćdziesiątych 
XIX w., oraz warszawski introligator 
wykształcony w Londynie Adolf Kan-
tor, a później także kilku innych in-
troligatorów polskich.

Częściej sygnaturę w  postaci wy-
tłoczonego nazwiska lokowano 
u dołu tylnej okładziny lub wewnątrz 
oprawy, na zawinięciu skóry na dol-
nym kancie. Niektórzy introligato-
rzy wyciskali swoje inicjały lub gmerk, 
którego rozwiązanie czasem spra-
wia trudność lub prowadzi do błęd-
nej atrybucji. Ten typ sygnowania sto-
sowany był na oprawach indywidual-
nych, bibliofilskich.

Wraz z powstaniem oprawy nakła-
dowej oznaczanie opraw wyciskiem 
stało się podstawowym sposobem sy-
gnowania, dokonywanym maszyno-
wo, podczas wytłaczania całej deko-
racji. Sygnaturowe napisy miały cza-
sem bogatszą zawartość, mogły zawie-
rać adres, były wówczas wyraźną re-
klamą kierowaną do innych potencjal-
nych zleceniodawców. Niektóre wy-
ciski miały ozdobną formę lub nawet 
były wzbogacone jakąś ilustracją. Do 
tłoczenia introligatorzy mogli używać 
specjalnie wygrawerowanego tłocz-
ka lub też zestawiali napis z czcionek. 
Nie wszystkie egzemplarze z  jedno-
litą oprawą wydawniczą mają sygna-
turę, bowiem nie oprawiano całego 

nakładu naraz, lecz robiono to par-
tiami. Można także znaleźć sygnatury 
różnych introligatorów na takich sa-
mych oprawach wydawniczych – jest 
to skutek zlecania oprawy partii dru-
ków różnym zakładom.

Szczególny rodzaj sygnowania po-
lega na oznakowaniu matryc używa-
nych do wytłaczania dekoracji. Tego 
rodzaju sygnatury zdarzają się na tło-
kach z dawnych wieków, badacze mie-
wają dylemat, czy odnoszą się one do 
introligatora, czy może do formsz-
najdera – wykonawcy tłoku. W przy-
padku introligatorstwa dziewiętna-
stowiecznego sprawę ułatwia dość bo-
gata baza źródłowa, która pozwala na 
zweryfikowanie, czy istniał introliga-
tor o danym nazwisku.

Najpopularniejsza metoda sygno-
wania to naklejanie małych nalepek 
na wyklejce książki. Ten zwyczaj na-
rodził się we Francji w  wieku XVIII, 
wkrótce przejęli go także introligato-
rzy angielscy i  niemieccy. Encyklope-
dia wiedzy o  książce (szp. 1714) po-
daje informację, że „w Polsce w  poł. 
XVIII w. introligator Kruczyński zna-
czył wytwory swego warsztatu specjal-
ną nalepką z  herbem Lwowa i  napi-
sem w otoku »Kruczyński compactor li-
brorum Leopoliensis«”. Najwcześniej-
sze znane autorce nalepki polskie po-
chodzą z drugiej dekady XIX w. Wy-
konywano je pierwotnie jako mie-
dzioryty, później litografie, druko-
wano je także ze składu czcionkowe-
go. Stosowane przez cały wiek XIX 
i  XX zmieniały swą formę, dostoso-
wując się do stylu swej epoki. Bardzo 
często miały ozdobną formę, uzyski-
waną przez użycie różnych duktów 
pisma (krojów czcionek), fantazyj-
ne układy, ozdobniki i ramki. Najczę-
ściej drukowano je monochromatycz-
nie, ale czasem stosowano inny ko-
lor farby lub papieru niż czerń i biel. 
Przeważnie miały kształt prostokąt-
ny, lecz częste są także formy owal-
ne, sporadycznie inne, fantazyjne. Ich 

5 | Sygnatury tłoczone maszynowo na oprawach 
wydawniczych (A-C)

6 | Sygnatury grawerowane w matrycy: 
fragment metalowej matrycy (A) i sygnatura 
odciśnięta na oprawie (B)

7 | Nalepka z sygnaturą introligatora wykonana 
techniką miedziorytu

8 | Nalepki litografowane (A-B)

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

..........................................................
9 | Nalepki drukowane typograficznie (A-B)

8a 8b

6a

6b

5a

5b 5c

9a 9b
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wymiary mieściły się zwykle w grani-
cach 2 x 3 cm, sporadycznie są znacz-
nie mniejsze lub większe. Zdarzają się 
też artefakty w postaci grafik: dużych 
wielobarwnych litografii, drzewory-
tów lub drukowanych typograficznie 
rysunków, które zbliżają się do formy 
ekslibrisu, niektóre z nich bywały sto-
sowane przez introligatorów-bibliofi-
lów w obu funkcjach.

W ostatniej ćwierci XIX  w. za-
częto wykonywać etykiety wytła-
czane. Do ich sporządzenia używa-
no cienkiego, gumowanego (powle-
czonego na odwrocie klejem) papie-
ru. Wytłaczano je przy użyciu gra-
werowanej matrycy i  patrycy, jed-
nocześnie odrukowując barwnie 
tło. Właściwy kształt wycinano przy 
użyciu sztancy. Etykiety charaktery-
zuje to, że napis jest biały i wypukły 
(reliefowy), natomiast tło zaklęśnię-
te i barwne. Takie nalepki stosowali 
kupcy i rzemieślnicy różnych branż, 
także introligatorzy, tym bardziej że 
to właśnie oni produkowali ten ro-
dzaj akcydensów. Wypukłe tłocze-
nie z patrycy i matrycy niektórzy in-
troligatorzy wykonywali bezpośred-
nio na wyklejce książki, uzyskując 
suchy tłok.

ZBIORY I ZBIERACZE

Znakowania dokonywano także 
za pomocą stempli. Sygnaturę odbi-
jano specjalnie wykonaną metalową 
pieczątką. Pieczątka taka mogła po-
służyć do złoconego lub ślepego wyci-
sku na okładce, ale częściej odciskano 
ją na wyklejce – złotem, farbą, a nawet 
na ślepo. Największą popularnością 
metalowe stemple cieszyły się od lat 
czterdziestych do siedemdziesiątych 
XIX w., przeważnie miały formę pro-
stokąta ściętego lub zaokrąglonego na 
rogach. Na przełomie XIX i XX w. do 
użytku weszły pieczątki gumowe, od-
bijane za pomocą tuszu, także introli-
gatorzy stosowali to biurowe utensy-
lium. Obok pieczątek o  klasycznym 
układzie osiowym często stosowano 
pieczątki o  innych, ozdobniejszych 
kształtach, zwłaszcza owalne. Na zie-
miach zaboru rosyjskiego, być może 
wzorem rosyjskim, używano pieczą-
tek, w których napis umieszczony był 
w ramce o kształcie ozdobnej książki.

Badacze ksiąg rękopiśmiennych 
odnajdywali czasem informacje o wy-
konawstwie oprawy w  dopiskach na 
końcu tekstu (explicit). Podobną for-
mę inskrypcji zastosowali w  kilku 
przypadkach introligatorzy bliższych 
nam epok, informując nieco szerzej 
o swym dziele.

Podobny charakter mają informa-
cje o oprawie zawarte w wydrukowa-
nej redakcyjnej stopce. Zjawisko to 
pojawiło się w książkach oprawianych 
masowo na początku XX w., najpierw 
występowało sporadycznie, by w dru-
giej połowie XX  w. stać się standar-
dem. Informację o  wykonawcy opra-
wy można było umieścić w  druku 
wówczas, gdy wydawca z  góry umó-
wił się z  introligatorem na oprawę 
całego nakładu publikacji. Praktyka 
ta kończyła się czasem niepowodze-
niem, np. Dzieła Słowackiego, wyda-
ne w 1903 r. przez Hoesicka i Méye-
ta w  cyklu Poeci polscy, zawierają 

w metryczce informację, iż oprawiono 
je w  introligatorni artystycznej A.S. 
Rudowskiego, podczas gdy niektóre 
egzemplarze mają jednocześnie ślepo 
tłoczoną sygnaturę Abrama Grzyb-
ka. Dowodzi to, iż firma Rudowskie-
go mimo zapowiedzi nie zrealizowała 
oprawy publikacji.

Jeśli spojrzeć na sygnatury jak na 
obiekt ikonograficzny, to dość często 
spotkać można na nich motyw książ-
ki, która była materią zawodową in-
troligatorów, oraz, znacznie już rza-
dziej, przedstawienia narzędzi i  ma-
szyn introligatorskich.

Na sygnaturach spotykamy te 
same motywy, które introligatorzy 
wykorzystywali w  reklamach. Nie-
które firmy miały opracowany jed-
nolity program prezentacji wizualnej 
firmy, jak w  przypadku introligator-
ni i  sklepu papierniczego Jana Dzie-
wulskiego, który swój znak markowy 

10 | Matryca (A) i patryca (B) do wykonywania 
etykiet reliefowych

11 | Etykiety wytłaczane, sztancowane (A-D)

12 | Odcisk suchego tłoku z sygnaturą 
introligatora

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

13 | Pieczątki metalowe (A-B)

14 | Pieczątki gumowe (A-B)

15 | Inskrypcje (A-B)

16 | Informacja o introligatorze umieszczona 
w stopce redakcyjnej
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11c
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11d
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– wizerunek oszczepnika ciskającego 
piórem zamiast oszczepu – nie tylko 
stosował we wszystkich materiałach 
reklamowych, ale też swój sklep ozdo-
bił neonem w tym kształcie.

Informacje na sygnaturach były 
przeważnie sformułowane po pol-
sku, choć pojawiają się napisy w  in-
nych językach. Mówiąc o  ziemiach 
polskich XIX w. należy pamiętać o re-
aliach politycznych – podziale tery-
torium pomiędzy trzy państwa zabor-
cze, które posługiwały się innymi języ-
kami, choć język polski był uznawany 
lub przynajmniej tolerowany. Introli-
gatorzy z  zaboru rosyjskiego, zwłasz-
cza warszawiacy i wilnianie, a także Po-
lacy mieszkający dalej na wschodzie 
(np. w  Kijowie) czasem sporządza-
li swe znaki w  języku rosyjskim. Mo-
gli zresztą wśród nich być introligato-
rzy pochodzenia rosyjskiego mieszka-
jący w Królestwie Polskim, czasem też 
znaków w  języku rosyjskim używali 
Żydzi. Znacznie częstsze są przypadki 
sygnatur niemieckojęzycznych. Wią-
że się to nie tylko z faktem obcego pa-
nowania, ale też ze zjawiskiem migra-
cji i niemieckiego pochodzenia licznej 
rzeszy rzemieślników zamieszkujących 
ziemie polskie, i  nie dotyczy to tylko 
ziem zaboru pruskiego i  austriackie-
go, ale też większych ośrodków miej-
skich w  Królestwie Polskim (Warsza-
wa, później także Łódź). Z kolei Niem-
cy osiedleni w Krakowie, Lwowie, a na-
wet w Poznaniu, potrafili używać zna-
ków polskojęzycznych. Rzadziej spo-
tkać można sygnatury francuskojęzycz-
ne. Wydaje się, że powodem stosowa-
nia tego języka była obsługa klientów 
z  warstwy arystokratycznej, wykwint-
ny język francuski wydawał się tu od-
powiedniejszy.

Przy całej swej unikatowości, roz-
kład oznakowywania opraw jest nie-
równomierny. Niektórzy introliga-
torzy w ogóle nie stosowali sygnatur, 

inni mieli ich bardzo dużo. Czasem 
mieli przygotowane różne rodzaje 
sygnowania (nalepki i  stemple bądź 
znaczki o  różnej zawartości), któ-
re stosowali na rozmaitych typach 
opraw, mogli też zamawiać następ-
ne znaki, gdy nakład poprzednich się 
wyczerpał lub też zdezaktualizowały 
się dane adresowe. Pod względem te-
rytorialnym zwyczaj sygnowania wy-
stępował na całym terenie ziem pol-
skich, zarówno w  dużych ośrodkach, 
jak i  w  małych miasteczkach. Sygna-
tury można znaleźć nie tylko na pięk-
nych i  cennych oprawach, wręcz od-
wrotnie, te często pozostają anoni-
mowe, podczas gdy przeciętne, a na-
wet słabe technicznie i  estetycznie 

prace miewają podpis wykonawcy. Je-
śli traktować sygnaturę jako rodzaj re-
klamy, to można zrozumieć introliga-
tora, że nie stosował tego środka, jeśli 
oprawę wykonywał na indywidualne 
zamówienie. Klient wiedział przecież, 
u kogo oprawił swe książki, nie prze-
znaczał ich do dalszego obrotu, za-
tem funkcja reklamowa nie mogła być 
zrealizowana. Przeciwnie rzecz ma się 
z  oprawami seryjnymi, wykonywany-
mi na zlecenie wydawcy lub księga-
rza: książka z nalepką czy wyciskiem 
mogła być oglądana w księgarni przez 
wiele osób, które mogły tą drogą do-
wiedzieć się o warsztacie i stać się jego 
klientami.

Patrząc globalnie na zagadnienie 
sygnowania opraw, trzeba pamiętać, 
że w  Polsce zjawisko to występowało 
rzadko. Na początku XIX w. objawia-
ło się przede wszystkim naklejaniem 
litografowanych lub drukowanych 
etykietek, w  latach czterdziestych te-
goż stulecia introligatorzy zaczęli sto-
sować metalowe stemple z nazwą swe-
go zakładu, w  latach sześćdziesią-
tych dołączyła metoda złocenia na-
zwiska na grzbiecie książki lub w  in-
nym, mało eksponowanym miejscu. 
W  końcu wieku sygnatury zaczęto 
wytłaczać maszynowo, u dołu tylnej 
okładki. W tym samym czasie w uży-
cie weszły barwne wytłaczane etykiety 
oraz gumowe pieczątki odciskane tu-
szem. Inne sposoby znakowania, takie 
jak suchy tłok, grawerowanie sygna-
tury w matrycach lub inskrypcje były 
stosowane sporadycznie.

Elżbieta Pokorzyńska

.......................................................... 
19 | Logo firmy introligatorskiej odciśnięte na 
oprawie książki (A) i fotografia witryny tej firmy 
z neonem w kształcie tego samego logo (B)

(ilustracje: 1 – wg A. Lewicka-Kamińska, „O trzech 
introligatorach krakowskich z przełomu XV i XVI wieku”, 
Kraków 1980, s. 4; 2-19A – repr. Elżbieta Pokorzyńska; 
19B – wg „Wnętrze”, nr 6, 1933, s. 111)

17 | Nalepki 
z motywem książki 
(A-C)

18 | Nalepki 
z motywem narzędzi 
pracy introligatora 
(A-C)
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19a

19b

17a

17b 17c

18a 18b 18c

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2013           58



TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

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

Pamiątki powstania 
styczniowego

W Muzeum Niepodleg-
łości w  Warszawie do 
11 listopada 2013  r. 
można zwiedzać wy-

stawę „Gorzka chwała. Cieniom 
Stycznia 1863 roku” (wcześniej po-
kazywaną w  Muzeum Mazowiec-
kim w  Płocku). Wystawa składa się 
z  trzech części: „Czas nadziei”, pre-
zentującej okres poprzedzający wy-
buch powstania, „Na śmiertelny bój”, 
w  której przedstawiono walkę zbroj-
ną na terenie Królestwa Polskiego, 
począwszy od nocy styczniowej aż do 
zmagań ostatnich oddziałów party-
zanckich, i  części trzeciej, poświęco-
nej represjom popowstaniowym, zsył-
kom na Sybir, konfiskatom mienia, lo-
som tysięcy Polaków, którzy poświę-
cili swe życie sprawie narodowej. 

Od 11 listopada 2012 r. w tym sa-
mym muzeum czynna jest też „Gale-
ria Jednego Obiektu” – wystawa po-
zornie bardzo skromna, aczkolwiek 
niezwykła. Wychodzi ona naprzeciw 
postulatom wielokrotnie stawianym 
przez przedstawicieli prasy oraz zwie-
dzających, którzy domagają się się-
gnięcia w  głąb przepastnych magazy-
nów muzealnych i wydobycia na świa-
tło dzienne najciekawszych spośród 
„zapomnianych” eksponatów. Opie-
kę nad projektem sprawuje zastępca 
dyrektora ds. programowych Jolanta 
Dąbek, komisarzem jest Paweł Be zak, 
adiunkt w  Dziale Historii, a opra-
cowaniem informacji o  stronie arty-
stycznej prezentowanego dzieła zaj-
mowała się Sylwia Szczotka, adiunkt 
w Dziale Zbiorów.

W miesięcznych cyklach pokazy-
wane są obrazy, rzeźby, grafiki oraz 

rozmaite „drobiazgi” z  zakresu fale-
rystyki, numizmatyki czy biżuterii, 
zgromadzone w zbiorach muzeum. 

Pierwszy zaprezentowany obiekt 
to obraz pędzla Wandalina Strza-
łeckiego, zatytułowany „Pożegna-
nie uczestników powstania stycznio-
wego 1863 roku”. Jego wybór nie był 
przypadkowy − miał przypominać 
zwiedzającym o nadchodzącej wielki-
mi krokami 150. rocznicy wybuchu 
powstania. Namalowany w  1879  r. 
przedstawia scenę pożegnania męż-
czyzn wyruszających do walki. Na tle 
ganku dworku szlacheckiego widzi-
my grupę osób, otaczających osiodła-
nego, karego konia. Zbrojni mężczyź-
ni stoją w towarzystwie strojnych ko-
biet, których sukni nie plami jeszcze 
czerń żałoby. Obraz bardziej przypo-
mina zbiorowy portret rodziny zie-
miańskiej niż scenę rodzajową. Samo 

pożegnanie nie jest przedstawione 
jednoznacznie, część ukazanych osób 
zajęta jest zupełnie innymi, z  pozo-
ru błahymi sprawami. Scena zabawy 
dzieci, pozostających pod opieką star-
ców, ma wydźwięk sielankowy, sen-
tymentalny. Grupa ta wraz z  emanu-
jącym spokojem i  bezpieczeństwem 
widokiem dworku symbolizuje to, co 
zostawiają za sobą powstańcy – do-
statnie, a zapewne również beztroskie 
życie.

Kompozycja obrazu jest bardzo 
przemyślana i  nieco teatralna, tak 
samo jak gesty postaci. Artysta wier-
nie oddał stroje przedstawionych 

1 | Wandalin Strzałecki, „Pożegnanie 
uczestników powstania styczniowego 1863 
roku”, 1879, olej, płótno, wym. 64,4 x 83 cm

.............................................................................. 
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osób i  wszelkie detale, świetnie na-
malował zwierzęta towarzyszące lu-
dziom. Przedstawienie jest oświetlo-
ne centralnie, dach dworku i otaczają-
ca go zewsząd zieleń ukryte są w cie-
niu. To powoduje, że widz koncen-
truje się na głównych bohaterach zilu-
strowanych wydarzeń. Mimo wraże-
nia umowności tej sceny, dzięki dba-
łości o  realizm przedstawienia obraz 
nie razi swoją teatralnością, a wręcz 
przeciwnie, przyciąga uwagę widza, 
kierując ją ku postaciom, które wkrót-
ce odegrają ważną rolę w spektaklu hi-
storii.

Kolejny obraz w  ramach comie-
sięcznego cyklu to dzieło malarskie 
pędzla Ludomira Benedyktowicza, 
zatytułowane „Podjazd powstańców”. 
Namalowane w  1872 r., podobnie 
jak prezentowany poprzednio obraz, 
miało przypominać wszystkim o  bli-
skim nadejściu 150. rocznicy wybu-
chu powstania styczniowego. Jest to 
obraz o  ciemnej kolorystyce, określa-
nej jako „sosy monachijskie”. Była ona 
typowa dla polskich malarzy, którzy 
studiowali na Akademii Sztuk Pięk-
nych w  Monachium w  drugiej poło-
wie XIX w. 

Scena zwiadu powstańczego zosta-
ła przedstawiona przez artystę w uję-
ciu reportażowym, co miało wywo-
łać u odbiorcy wrażenie przypadko-
wości, dlatego widzimy dwóch kon-
nych i  (ukrytego w  zaroślach) strzel-
ca, odwróconych tyłem. Postacie ko-
lorystycznie wtopione są w  pejzaż, 
stając się elementem widoku, nie wy-
bijają się na pierwszy plan. Sam wi-
dok jest niezwykle malowniczy: arty-
sta skontrastował ciemny, ponury las 

z  horyzontem oświetlonym bladym 
blaskiem słońca. Badacze wspominają 
niekiedy, iż jest to dzieło autobiogra-
ficzne – Benedyktowicz przedstawił 
na nim moment z akcji partyzanckiej, 
podczas której odniósł poważne rany.

Warto nadmienić, iż to samo dzie-
ło prezentowane było w Muzeum Ro-
mantyzmu w  Opinogórze, w  tamtej-
szej „Galerii Jednego Obrazu”. Okazją 
do jego pokazania był 508. Koncert 
Niedzielny, który odbył się we Dwo-
rze Krasińskich 13 stycznia 2013  r. 
Do jego popularyzacji wybitnie przy-
czynił się Jacek Frankowski, badacz 
życia i  twórczości Ludomira Bene-
dyktowicza.

W styczniowej edycji „Galerii Jed-
nego Obiektu” zaprezentowany zo-
stał „Sybirak” – poruszający portret 
pędzla Antoniego Kozakiewicza, na-
malowany około 1890 r. podczas jego 
wieloletniego pobytu w Monachium. 
Przedstawia popiersie zgarbionego, 
siwowłosego starca o  ostrym, przeni-
kliwym spojrzeniu. Zaciśnięte usta 
i  twardy wzrok znamionują – mimo 
sędziwego wieku i  ciężkich przeżyć, 
jakie w widoczny sposób odcisnęły na 
nim swe piętno – niezłomnego wo-
jownika o  ojczyznę. Stary, zgarbiony 
mężczyzna, odziany w zrudziały, zno-
szony strój, stoi na tle okna, za którym 
rozpościera się widok na okryte świe-
żą zielenią korony drzew. I tylko pro-
sta, żelazna krata oddziela go od wol-
ności, za którą kiedyś walczył. 

Ciemnobrunatna tonacja obra-
zu dodatkowo potęguje u odbiorcy 
nastrój powagi, graniczącej chwila-
mi z  poczuciem grozy i  wzniosłości. 
Spojrzenie zesłańca – twarde, wręcz 

drapieżne – przypominało przez lata 
niewoli nie tylko o  chmurnym lo-
sie powstańców, ale też o  konieczno-
ści pozostania niezłomnym w  wierze 
w odrodzenie Polski i dążenia w każ-
dych warunkach do jej odbudowy.

Sam autor portretu znał nieja-
ko z  autopsji przedstawiony temat: 
jako uczestnik walk powstańczych 
1863 r. dostał się do niewoli rosyjskiej 
i – na szczęście jedynie na krótki czas 
– został osadzony w  więzieniu. Być 
może ukazana w  tle krata więzien-
na jest właśnie nawiązaniem do tam-
tych chwil, spędzonych przez malarza 
w podobnym miejscu odosobnienia? 

W lutym zaprezentowana została 
grupa kilku znakomitych przykładów 
polskiej biżuterii patriotycznej z dru-
giej połowy XIX w. Jej noszenie było 
nie tylko przejawem ówcześnie pa-
nującej mody, ale swoistą formą opo-
ru wobec zaborców i  sposobem na 
upamiętnienie w  świadomości społe-
czeństwa najistotniejszych wydarzeń 
z  dziejów Polski. Obok godeł poja-
wiały się na niej podobizny bohate-
rów narodowych lub elementy uzbro-
jenia, często skomponowane w pano-
plium. Charakterystyczna dla ziem 
polskich była kompozycja obejmują-
ca osadzone na sztorc kosy, zwieńczo-
ne ludową czapką – krakuską. 

Po krwawym stłumieniu przez ca-
rat demonstracji niepodległościo-
wych 1861  r. biżuteria patriotyczna 
stała się wyrazem pamięci o  ofiarach, 
ale i  rozkwitającej nadziei na nad-
chodzące zmartwychwstanie umę-
czonego kraju. Wtedy to pojawiła 
się „czarna biżuteria”, wyrażająca ża-
łobne nastroje społeczeństwa, obok 

2 | Ludomir Benedyktowicz, „Podjazd 
powstańców”, 1872, olej, płótno, wym.  
60 x 106,2 cm 

3 | Antoni Kozakiewicz, „Sybirak”, 1890, olej, 
płótno, wym. 60 x 72 cm

4 | Plakieta pamiątkowa z motywem odznaki 
Stowarzyszenia Weteranów Powstania 
1863/64 r., 1916-1939, blacha miedziana, 
srebro, drewno, wym. 23,5 x 27 cm

(wszystkie obiekty w zbiorach Muzeum Niepodległości 
w Warszawie)

..............................................................................
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godeł umieszczano korony ciernio-
we i  gałązki palmowe, symbolizują-
ce męczeństwo, złamany krzyż, któ-
ry upamiętniał tragiczne wydarzenia 
z  pierwszych miesięcy 1861  r. oraz 
kotwicę i  serce – chrześcijańskie zna-
ki nadziei i miłości, oznaczające wiarę 
w  odrodzenie ojczyzny i  bezgranicz-
ne jej umiłowanie. Łańcuchy, uzupeł-
niane niekiedy miniaturowymi kłód-
kami, stanowiły proste odniesienie do 
kajdan, symbolu zniewolenia. Niekie-
dy towarzyszyła im także czaszka – 
znak śmierci. 

W dniach powstania stycznio-
wego biżuteria patriotyczna stała się 
swoistym nośnikiem idei wolności 
narodów Rzeczypospolitej i  znakiem 
poparcia ludności wobec jej bojowni-
ków. Obok dotychczasowych symbo-
li, zaczęto umieszczać na rozmaitych 

przedmiotach: zawieszkach, szpilach 
do krawatów, klamrach do pasów – te 
ostatnie stanowiły element powstań-
czych mundurów – trójdzielną tarczę 
z herbami Polski, Litwy i Rusi, stano-
wiących razem dawną, wielonarodo-
wą, lecz zjednoczoną Rzeczpospolitą. 

 Po upadku powstania powrócono 
do noszenia czarnej biżuterii, na znak 
odniesionej klęski militarnej oraz ża-
łoby po poległych i  skazanych na ka-
torgę czy na zesłanie. Jednocześnie 
w  następnych latach zagościł motyw 
nowego, trójpolowego godła, wyraża-
jącego dążenia do odbudowy silnego 
i  zjednoczonego państwa, obejmują-
cego swe historyczne ziemie. 

W dziewiątej odsłonie wystawy 
„Galeria Jednego Obiektu” pokazany 
został nietypowy przedmiot, pocho-
dzący ze zbiorów muzeum. Była to wy-
konana z niezwykłą dbałością o szcze-
góły oraz dokładnością plakieta pa-
miątkowa, zawierająca motyw odznaki 
Stowarzyszenia Weteranów Powstania 
1863/64 r. Plakieta powstała najpraw-
dopodobniej w  latach 1916-1939. 
Stanowi znakomity przykład ozdo-
by ściennej o  charakterze pamiątko-
wym lub, być może, nagrodowym, wy-
konanej przed kilku dziesięcioleciami 
przez najwyraźniej doświadczonego – 
o czym świadczy poziom pracy grawer-
skiej i repuserskiej – acz niestety anoni-
mowego rzemieślnika. 

Plakieta zawiera wizerunek od-
znaki Stowarzyszenia Weteranów 
Powstania 1863/64 r., powiększony 
kilkukrotnie w  stosunku do pierwo-
wzoru, wykonany w  blasze miedzia-
nej, srebrzonej. Poszczególne ele-
menty rysunku zostały wycięte, wy-
brano wypukło repusowane, a na-
stępnie całość pokryto wzorem, po-
wstałym poprzez grawerowanie (ry-
cie) linii i wklęsłe wybijanie punktów 
oraz okręgów, składających się na od-
wzorowane detale służącej za wzór 
odznaki. Wizerunek odznaki nałożo-
ny został na sztywny podkład drew-
niany, pokryty czarnym aksamitem. 
Całość oprawiono w  szeroką, drew-
nianą ramkę, politurowaną na ciem-
no. Dla zawieszenia plakiety na ścia-
nie dodano, zapewne w epoce, uszko 
z blachy stalowej. 

Warto zwrócić uwagę na symbo-
likę zilustrowanej na niej odznaki: 
wśród elementów uzbrojenia, tworzą-
cych panoplium, pojawiają się osadzo-
ne na sztorc kosy – charakterystycz-
na broń drzewcowa polskich zrywów 
niepodległościowych XVIII i XIX w., 
kojarzona w  szczególności z  insurek-
cją kościuszkowską i  właśnie z  po-
wstaniem styczniowym. Istotne jest 
też godło, nawiązujące do wzoru z lat 
1830-1831, jednak o  zmienionej ko-
lorystyce pola herbowego Pogoni 
(błękit zamiast czerwieni). Wzór ów 
był często stosowany w  latach 1863- 
-1864, obok nowego godła trójpolo-
wego.

W ciągu kilku miesięcy istnienia 
„Galerii Jednego Obiektu” pokaza-
ne zostały dzieła ze zbiorów warszaw-
skiego Muzeum Niepodległości, zwią-
zane tematycznie ze 150-leciem wy-
buchu powstania styczniowego. Rów-
nież niektóre kolejne odsłony będą 
nawiązywać do tematyki niepodle-
głościowej, choć głównym celem owej 
wystawy cyklicznej jest pokazanie 
kolejnych muzealiów, mogących, ze 
względu na niezwykłą formę, szcze-
gólne walory artystyczne, przenoszo-
ny ładunek emocjonalny czy wreszcie 
istotną treść, stanowić obiekty przy-
kuwające uwagę zwiedzających. 

Paweł Bezak
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Krakowska zajezdnia 
tramwajowa odzyskuje 
dawny charakter

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

Najstarsza zajezdnia tram-
waju krakowskiego była te-
matem artykułu w  „Spot-
kaniach z  Zabytkami” 

w  1995  r. (nr 5, s. 34-35). Zamiesz-
czone tam współczesne zdjęcia poka-
zały zespół wyeksploatowany, wizu-
alnie nieatrakcyjny, porzucony wo-
bec nieopłacalności dalszego użytko-
wania w  nowych warunkach ekono-
micznych. Od chwili uruchomienia 
nowej zajezdni w Podgórzu w 1939 r. 
stary zespół na krakowskim Kazimie-
rzu tracił na znaczeniu. Tramwaje 
zniknęły stąd w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Po okresie służby 
w  obsłudze autobusów zespół pełnił 
drugorzędne funkcje warsztatowo- 
-składowe i stał się siedzibą Składnicy 
Taboru Zabytkowego MPK. W poło-
wie XX  w. utracił większość history-
zującego detalu architektonicznego, 

jako cech stylu niemodnego, drob-
nomieszczańskiego, obcego ideolo-
gicznie. Pozostał walor substancji za-
bytkowej, brył i  kompozycji zespołu: 
wartość potencjalna, niemniej jednak 
objęta ochroną przez wpis do rejestru 
zabytków w 1985 r.

Fotografie z  tamtego okresu to 
już dokumenty. Teraz dzięki proce-
sowi rewitalizacji zajezdna bardziej 
przypomina tę ze zdjęć sprzed wie-
ku, z czasów swojej świetności. Część 
założenia po południowej stronie ul. 
Św. Wawrzyńca przeszła komplekso-
wą odnowę konserwatorską, obecnie 
jeszcze nie całkiem zamkniętą. Za-
częło się w 1997 r. od remontu garażu 
autobusów z  1928 r., sfinansowane-
go przez Społeczny Komitet Odnowy 
Zabytków Krakowa. W roku następ-
nym Gmina Miasta Krakowa utwo-
rzyła tu Muzeum Inżynierii Miejskiej 

na bazie części zbiorów Składnicy Ta-
boru Zabytkowego MPK oraz Kra-
kowskiego Towarzystwa Ochrony 
Zabytków Techniki. Zespołu w  cen-
trum miasta wpisanego na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO nie 
można było pozostawić w  takim sta-
nie, toteż w  latach 2003-2010 odno-
wiono kolejne obiekty, z uwzględnie-
niem przywrócenia dojazdu tramwa-
jowego do muzeum, umożliwiające-
go eksponowanie tu czynnego taboru 

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

1 | Widok na główne obiekty założenia 
zajezdni: na pierwszym planie dawna wozownia 
tramwaju konnego z 1882 r., w głębi blok 
wozowni, warsztat i elektrownia tramwaju 
elektrycznego (stan w trakcie realizacji 
nawierzchni placu manewrowego w 2010 r.)

2 | Budynek stajni ze skrzydłem 
administracyjnym z 1882 r., adaptowany 
i rozbudowywany od 1900 r. (stan w 2012 r.)

1 2
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zabytkowego MPK. Do wkładu gmi-
ny w  fazie odnowy największych hal 
doszły fundusze Unii Europejskiej 
w  ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. Prace 
rewaloryzacyjne związane z moderni-
zacją zespołu są kontynuowane w ra-
mach projektu „Druga szansa − od in-
frastruktury przemysłowej do prze-
mysłów kreatywnych”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską w  ra-
mach Programu dla Europy Środko-
wej ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Projekt 
łączy partnerów z  Lipska, Norym-
bergi, Wenecji, Lublany i  Krakowa, 

działających w sferze kultury na tere-
nach poprzemysłowych.

Wartość zespołu jest wyjątkowa 
na tle analogicznych zabytków zaple-
cza technicznego komunikacji zbio-
rowej, których w Polsce jest niemało, 
chociaż daleko nam jeszcze do pełne-
go rozeznania zabytkoznawczego ta-
kich obiektów oraz ich szerszego do-
cenienia. Podobnie ma się ich ochro-
na prawna i  faktyczna, więc niektóre 
zespoły tego rodzaju znikają obecnie 
pod naciskiem inwestycyjnym. 

Za postępem w  ewolucji tabo-
ru komunikacji miejskiej szły prze-
kształcenia zaplecza. Na przeło-
mie XIX i XX w. warunków eksplo-
atacyjnych tramwaju elektrycznego 
nie spełniały obiekty mijającej epo-
ki tramwaju konnego. Znikały za-
tem całe zespoły, gdy nową zajezdnię 
wznoszono w  innym miejscu, w  in-
nych kompleksach znikały stajnie, 
kuźnie, wozownie, nieraz drewniane. 

Zastępowały je wielkie hale tram-
wajowe, znacznie trwalsze, opatrzo-
ne cechami architektury monumen-
talnej. W Muzeum Inżynierii Miej-
skiej można zobaczyć cały proces tej 
ewolucji. Nie zniknął zespół podsta-
wowych obiektów zajezdni tramwaju 
konnego z 1882 r.: wozownia o kon-
strukcji ryglowej, murowane staj-
nie koni zdrowych i chorych, pierw-
sza z  nich ze skrzydłem administra-
cyjnym, o typowej skromnej stylisty-
ce. Wszystkie te obiekty zostały ada-
ptowane na zaplecze, gdy tuż obok 
w  1900  r. powstał według projektu 
Karola Knausa, jednej z największych 
sław krakowskiej architektury, zespół 
wozowni, warsztatu i  elektrowni za-
kładowej dla wąskotorowego (900 
mm) tramwaju elektrycznego, w  ty-
powej dla tego etapu monumentalnej 
stylistyce historyzującej. Późniejsze 
obiekty tramwaju normalnotorowe-
go (m.in. wozownia z 1912 r.), warsz-
tat i  garaż autobusowy z  lat 1922- 
-1928 po południowej stronie ulicy 
oraz część założenia z 1913 r. po stro-
nie północnej – znów mają konstruk-
cje drewniano-ceglane. Były skrom-
ne, utylitarne i tymczasowe. Na nową 
monumentalną, wielką zajezdnię 
tworzącego się od 1910 r. Wielkiego 
Krakowa brakło już tu miejsca. Pro-
wizorka z czasem stała się zabytkiem 
na tyle swoistym i  estetycznym, że 
nie są tu rzadkością fotografujące się 
ślubne pary. 

Waldemar Brzoskwinia

3 | 4 | Czterotorowa czołowa wozownia 
normalnotorowego tramwaju z 1912 r. 
– front wozowni z odtworzonym zegarem 
i latarniami (3) oraz fragment wnętrza 
z drewnianą konstrukcją dachu i ekspozycją 
zabytkowego taboru (4) (stan w 2012 r.)

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

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

5 | Fragment 
tympanonu wozowni 
wąskotorowego 
tramwaju 
elektrycznego proj. 
Karola Knausa, 
zrekonstruowany 
według fotografii 
archiwalnych 
i zachowanego 
rysunku projektowego 
(stan w 2012 r.)

(zdjęcia: Waldemar 
Brzoskwinia)
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Laureatem tegorocznej edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sy-
billa” w kategorii „Opracowania naukowe. Publikacje i wydawnictwa mul-

timedialne” zostało Muzeum Narodowe we Wrocławiu za wydanie w 2012 r. 
trzech, będących efektem wieloletniej pracy, katalogów zbiorów: Malarstwo 
Europy Środkowej XVI-XVIII w., Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do sym-
bolizmu oraz Malarstwo krajów romańskich.

Katalog Malarstwo Europy Środkowej XVI-XVIII w. autorstwa Beaty Lejman 
obejmuje 158 obrazów pochodzących z Niemiec, Austrii, Czech, Węgier i Słowa-
cji, powstałych w okresie od renesansu do rewolucji francuskiej. W części teore-
tycznej publikacji zamieszczony został esej omawiający znaczenie kolekcji wro-
cławskiej na tle malarstwa Europy Środkowej od XVI do XVIII w. Wśród omówio-
nych w katalogu dzieł uwagę zwracają prace znanych malarzy. Są to m.in. Marti-
no Altomonte („Strącenie aniołów”, ok. 1716), Petr Brandl („Św. Antoni Padew-
ski przed Madonną i Trójcą Świętą”, 1703-1705), Lucas Cranach Starszy („Ewa”, 
ok. 1531), Georg Pencz („Chrystus w koronie cierniowej”, 1544), Johann Micha-
el Rottmayr („Zdjęcie z krzyża”, ok. 1740) czy Christian Sey-
bold („Głowa starej kobiety”, „Głowa starego mężczyzny”, 
ok. 1735). Noty katalogowe poprzedzone zosta-
ły obszernymi biogramami malarzy. Rozbudowane 
komentarze konserwatorskie zawierają informacje 
o stanie badań nad obrazami.

Katalog Malarstwo krajów romańskich, opra-
cowany przez Bożenę Steinborn, jest drugim, po-
szerzonym zestawieniem tego zbioru wrocław-
skiego muzeum (pierwszy katalog wydany został 
w 1982 r.). Zawiera omówienie 80 obrazów malarzy 
włoskich, 29 francuskich, 4 hiszpańskich. Nowy kata-
log uwzględnia 30 obrazów zakupionych bądź poda-
rowanych w ciągu minionych 30 lat, a także informa-
cje z wydanych w tym czasie nowych monografii ma-
larzy (co czasem skutkuje wycofaniem się z wcześniej-
szych propozycji atrybucyjnych). W notach katalogo-

wych podane zostały informacje o kompozycjach kolorystycznych dzieł, mimo za-
mieszczonych barwnych reprodukcji. Jak zaznacza Bożena Steinborn, ilustracje 
nie zawsze wiernie oddają rzeczywiste kolory oryginałów. Wśród twórców, których 
prace przedstawiono, znajdują się m.in.: Andrea Celesti („Herakles i Omfale”, lata 
siedemdziesiąte XVII w.), Alessandro Magnasco („Modlący się kapucyni”, drugie 
dziesięciolecie XVIII w.), Alexis Joseph Pérignon („Święcenie zwierząt”, 1838), 
Cosimo Rosselli („Adoracja Dzieciątka Jezus przez Matkę Boską”, druga połowa 
XV w.) czy Giovanni Santi („Opłakiwanie Chrystusa”, 1484-1489).

Mariusz Hermansdorfer, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pi-
sze w przedmowie do katalogu zbiorów malarstwa niemieckiego, że kolek-
cja ta obok zbiorów Muzeów Narodowych w Warszawie i Poznaniu jest jedną 
z największych w Polsce. Piotr Łukaszewicz, autor katalogu, opisał historię 
kolekcji we wstępie do publikacji, która obejmuje dzieła artystów niemieckich 
i obcych działających na terenie niemieckiego obszaru językowego od klasy-
cyzmu, tj. od około połowy XVIII w. do impresjonizmu i symbolizmu przeło-

mu XIX i XX w. Przedstawiono tu 358 obrazów malarzy znanych 
i anonimowych. Wśród tych pierwszych są m.in. Lovis Corinth 

(„Las. Powódź nad Jeziorem Starnberskim”, 1896, 
„Martwa natura z bóstwami”, 1910), Johann Ka-
spar Förster („Zdjęcie z krzyża”, 1823), Anton Graff 
(„Portret Georga Heinricha von Carlowitz”, 1784) 
czy Paul Linke („Jesienny wieczór na Małym Śnież-
nym Kotle”, 1898).

Wszystkie katalogi wyróżniają się staranną szatą gra-
ficzną, reprodukcje w nich zamieszczone są bardzo dobrej 
jakości. Teksty w publikacjach opatrzone są  tłumaczenia-
mi na angielski i niemiecki. Liczne indeksy ułatwiają ko-
rzystanie z not katalogowych, obszerne bibliografie odsy-
łają czytelników do innych ważnych pozycji tematycznych. 

Katalogi można kupić (każdy kosztuje 130 zł) w skle-
piku muzealnym Muzeum Narodowego we Wrocławiu lub 
w księgarni internetowej muzeum. 

Spotkanie z książką

KATALOGI ZBIORÓW WROCŁAWSKIEGO MUZEUM NARODOWEGO

W cyklu wydarzeń kultu-
ralnych związanych ze 
150. rocznicą wybu-
chu powstania stycz-

niowego w Muzeum Miasta Tur-
ku im. Józefa Mehoffera w dniach od 
22 sierpnia do 29 września br. czyn-
na była wystawa pt. „Powstanie Stycz-
niowe w prasie zagranicznej. Ryciny 
z kolekcji Krzysztofa Kura”.  

Ekspozycja dzieliła się na ta-
kie działy tematyczne, jak: „Prelu-
dium”, „Powstanie”, „Z pierwszych 
stron” czy „Satyry”. Można było 
przyjrzeć się rycinom, artykułom, 
pierwszym stronom i całym roczni-
kom prasy zachodnioeuropejskiej 

z lat sześćdziesiątych XIX w., uświa-
domić sobie, w jaki sposób byliśmy 
wtedy postrzegani, jak informowano 
o wydarzeniach zachodzących na zie-
miach polskich, jak je komentowano 
i ilustrowano. Była to namiastka po-
dróży w czasie i przestrzeni. Co cie-
kawe, bardzo wielu gości wykazywa-
ło zainteresowanie techniczną stroną 
zagadnienia, tzn. jak ówczesne grafi-
ki powstawały, jak je reprodukowano 
i rozpowszechniano.  

Ekspozycja została przygotowa-
na przez Narodowe Centrum Kultu-
ry przy współpracy z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Odwiedzi 11 polskich miast, m.in. 

Lublin, Łódź, Wieluń, Białystok, a na 
zakończenie – Warszawę, gdzie od 
5 sierpnia do 15 października 2014 r. 
będzie gościć na Zamku Królewskim.

Artur Kolęda

Wystawa w turkowskim muzeum
..............................................................................................................................................

| Wernisaż wystawy
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TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

Ponad rok temu w  „Spotka-
niach z  Zabytkami” (nr 5-6, 
2012, s. 59-62) zamieszczo-
ny został artykuł o  „Atmie”, 

zapowiadający generalny remont za-
bytkowej willi w  stylu zakopiańskim 
z 1894 r., ale już dziś Muzeum Karola 
Szymanowskiego − oddział Muzeum 
Narodowego w Krakowie, które mie-
ści się w willi, znów wita gości, wpisu-
jąc się w ochronę dziedzictwa narodo-
wego i spuścizny po wielkim polskim 
kompozytorze.

10 maja 2013 r. uroczyście otwar-
to „Atmę” po modernizacji i udostęp-
niono zwiedzającym, na których cze-
ka dom o  niepowtarzalnej atmosfe-
rze, klimacie, ukazujący historię ży-
cia i  twórczości prekursora polskiej 
awangardy muzycznej. Podobnie jak 
Szymanowski łączył współczesną mu-
zykę z  inspiracjami muzyką tradycyj-
ną, tak i nowa „Atma” łączy zabytko-
we elementy z nowoczesnymi. Widać 

to zarówno na ekspozycji, gdzie poja-
wiła się tablica interaktywna zawiera-
jąca biografię kompozytora, stolik do 
odsłuchiwania muzyki oraz ekran, na 
którym prezentowane są filmy o  Ka-
rolu Szymanowskim i  jego małej oj-
czyźnie, jak i  na zewnątrz budyn-
ku. Ciekawe detale architektoniczne podkreśla iluminacja świetlna, która 

ukazuje piękno malowniczo położo-
nego domu nad potokiem Młyniska 
w samym centrum Zakopanego. 

W „Atmie” połączono nowoczesne 
rozwiązania z  zakonserwowaną sub-
stancją zabytkową, nie burząc harmo-
nii tego miejsca, a dzięki polsko-sło-
wackiemu projektowi „Muzyka pod 
Tatrami” miejsce to odzyskało swój 
dawny blask. Wszystkie działania po-
dejmowane w „Atmie” przez Muzeum 
Narodowe w  Krakowie mają na celu 
jak najszerszą popularyzację twórczo-
ści Karola Szymanowskiego, który pi-
sał w 1936 r. „Tak lubię tę chałupę”. 

Agnieszka Gąsienica- 
-Giewont

Zakopiańska „Atma” 
znowu wita gości

1 | 2 | Willa „Atma” w Zakopanem 
po niedawnym remoncie (1)  
i fragment jej wnętrza (2)

(zdjęcia: Karol Kowalik, Muzeum Narodowe 
w Krakowie)

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

.........................................................................................................................................
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Dlaczego edukacja o dziedzictwie jest ważna 
z punktu widzenia kapitału społecznego?

Jak podaje Strategia Rozwo-
ju Kapitału Społecznego, na-

sze społeczeństwo cechuje defi-
cyt umiejętności społecznych, co 
istotnie ogranicza wykorzysta-
nie potencjału rozwojowego Pol-
ski. Ważne staje się więc wzmac-
nianie tych postaw, które służą 
rozwojowi, a których podstawą 
jest chęć podejmowania wspól-
nych działań. Ważną w tym kon-
tekście funkcję mogą pełnić za-
bytki, jako świadectwo naszej 
wspólnej historii. Ten istotny za-
sób dziedzictwa kulturowego bu-
duje poczucie wspólnoty, a uzna-
nie go za ważny i cenny przez 
społeczność lokalną może zachę-
cać do podejmowania wspólnych 
działań zmierzających do zacho-

wania zabytków, niemych świad-
ków historii regionu.

Warunkiem pozytywnego 
wpływu dziedzictwa na posta-
wy Polaków i ich zdolność do 
wspólnych działań jest pozna-
nie zasobu zabytków i ich warto-
ści. Zgodnie z przeprowadzony-
mi na zlecenie Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa badaniami 
opinii społecznej 20% z nas nie 
zna żadnego zabytku w okolicy, 

w której mieszka. Dla tych osób 
najlepszą okazją jest uczestnic-
two w Europejskich Dniach Dzie-
dzictwa, które jak − co roku − 
odbywają się w dwa weekendy 
września, w każdym państwie, 
regionie Europy. 

W tym roku odbyła się już ko-
lejna − XXI edycja Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Tematem prze-
wodnim tegorocznych EDD było 
hasło „Nie od razu Polskę zbu-
dowano”, nawiązujące nie tylko 
do powstania styczniowego, któ-

rego 150. rocznicę obchodzimy 
w tym roku, ale także do wszyst-
kich działań naszych przodków 
zmierzających do budowania su-
werennej państwowości i nie-
podległej Polski. 

Od 7 do 15 września w set-
kach miejsc można było zdobyć 
wiele interesujących wiadomo-
ści na temat lokalnych zabytków, 
tych znanych, ale także tych 
mniej rozpoznawalnych. 

Dzięki tysiącom wydarzeń 
kulturalnych, organizowanych 
co roku pod szyldem EDD, per-
cepcja skarbów architektury 
i miejsc historycznie ważnych 
staje się coraz lepsza wśród 
okolicznych mieszkańców. Za-
czynają oni dostrzegać wartości 
zabytków pokazywanych przy 
okazji EDD w szerszym kontek-
ście historycznym i kulturo-
wym. W ten sposób poznawane 

lub odkrywane na nowo zabyt-
ki, stając w centrum zaintere-
sowania społecznego, zysku-
ją większą szansę na przetrwa-
nie i należytą opiekę. Już dziś 
wszystkich zainteresowanych 
zabytkami i historią zachęcam 
do uczestnictwa w przyszło-
rocznych Europejskich Dniach 
Dziedzictwa.

Bartosz Skaldawski

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

1 | 2 | 3 | Uroczystość otwarcia 
Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 
w kościele Najświętszej Marii Panny 
i św. Floriana w Wąchocku

3

1

2

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2013           66



ROZMAITOŚCI

W 2010 r. Międzynarodowe 
Centrum Kultury w Kra-

kowie po niemal dwuletnim 
okresie inkubacji powołało do 
życia dwujęzyczny, polsko-an-
gielski kwartalnik „Herito”. 
Zmaterializował on nadzie-
je i tęsknoty związanej z MCK 
grupy badaczy, która od daw-
na zabiegała o nową jakość 
w debacie nad dziedzictwem, 
dążąc do stworzenia swo-
istego forum dyskusyjnego, 
w którym kultura i dziedzic-
two, ich współczesność i przy-
szłość zyskałyby nowy wy-
raz i jakość. Ideą pisma jest, 
aby „koncentrując się wokół 
zagadnień miejsca i związa-
nej z nim refleksji, przestrze-
ni i jej znaczeń, geografii wy-
obraźni i pamięci” opowiadać 
o doświadczeniach i dylema-
tach kulturowych na przykła-
dzie nam najbliższym, a więc 
Europy Środkowej. 

Próbę podsumowania do-
świadczeń historycznych oraz 
zdefiniowania specyfiki kultu-
rowej tej części naszego kon-
tynentu postanowiliśmy pod-
jąć poprzez umiejscowienie 
środkowoeuropejskiej prze-
strzeni historyczno-geograficz-
nej i wyobrażonej w kontekście 
współczesnej interdyscyplinar-
nej debaty o dziedzictwie. Cel 
ten zamierzaliśmy osiągnąć dzię-
ki współpracy z autorami repre-
zentującymi nie tylko różne dys-
cypliny naukowe, często na po-
zór odległe od badań nad dzie-
dzictwem, ale też uosabiającymi 
odmienne punkty widzenia z racji 
przynależności kulturowej, etnicz-
nej, religijnej i – co równie istot-
ne – generacyjnej. Stąd też obok 
tekstów i rozmów z ikonami nauki 
i kultury Europy Środka w „Heri-
to” proponujemy czytelnikom lek-
turę rozważań i przemyśleń lu-
dzi młodych, często będących 
dopiero u progu kariery nauko-
wej czy artystycznej. Zderzenie 

doświadczeń, poglądów i punk-
tów odniesienia tych dwóch świa-
tów stanowi w kontekście współ-
czesnej debaty nad dziedzictwem 
kulturowym wartość dodaną. Dla 
„Herito” piszą m.in.: Claudio Ma-
gris, Robert Traba, Simona Škra-
bec, Anda Rottenberg, Csaba G. 
Kiss, Radu Pavel Gheo, Felix Ac-
kermann, Maciej Czerwiński i Pe-
ter Michalík.

Nie negując dorobku i roli 
pism branżowych, opisujących 
dziedzictwo kulturowe regio-
nu z pozycji historyka, history-
ka sztuki i architektury, kulturo-
znawcy, konserwatora zabytków, 

socjologa, etnologa, etnografa, 
badacza literatury czy reprezen-
tanta jakiejkolwiek innej dyscy-
pliny zainteresowanej dziedzic-
twem, last but not least tworzą-
cego w Europie Środkowej arty-
sty, wydawało się nam oczywi-
stym, że całościowy obraz tego 
fenomenu, gdzie granice po-
lityczne zmieniały się znacz-
nie szybciej niż granice kulturo-
we, osiągnąć można właśnie po-
przez swobodną debatę przed-
stawicieli wszystkich wymienio-
nych tu dyscyplin. Najlepszym 
sposobem realizacji tego wyzwa-
nia jest w naszym mniemaniu 

tworzenie numerów tema-
tycznych, które w sposób 
możliwie różnorodny opisy-
wałyby powyższe zagadnie-
nia. Dotychczas ukazały się: 
„Symbole i kalki”, „Tożsa-
mości wyobrażone”, „Miasto 
i muzeum”, „Sztuka zmienia 
miejsce”, „Miasta do prze-
myślenia”, „Kultura i poli-
tyka”, „Opowieści z krajów, 
których już nie ma”, „Na-
rody – historia i pamięć”, 
„Słowacja – Slovensko – 
Slovakia”, „Nieuchwytny 
(środek) Europy” i „Chorwa-
cja w Europie”. 

Wkrótce ukaże się nu-
mer w całości poświęcony 
Rumunii. Kraj sąsiadujący 
z Grupą Wyszehradzką, ze 
względu na swój potencjał 
geopolityczny, może być 
ważnym partnerem w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. 
Aby ten potencjał współ-
pracy uaktywnić, konieczne 
jest lepsze poznanie i zro-
zumienie rumuńskiej spe-
cyfiki, a przede wszyst-
kim odrzucenie ogranicza-
jących stereotypów i próba 
dostrzeżenia Rumunii jako 
kraju dość nowoczesnego, 
wewnętrznie zróżnicowa-
nego i kreatywnego w sfe-
rze kultury, czego światowe 

sukcesy młodego kina rumuń-
skiego czy „młodej sztuki z Ru-
munii” są najlepszym dowodem.

12. numer kwartalnika „He-
rito” ma stać się zatem swo-
istym kompendium o historii, 
dziedzictwie, tożsamości i kul-
turze współczesnej Rumunii. Do 
współpracy przy jego powstaniu 
zaprosiliśmy najwybitniejszych 
intelektualistów i naukowców – 
Luciana Boię, Dana Lungu, Ma-
riusa Stana, Valentinę Iancu, 
Claudia Magrisa, Dietera Schle-
saka, Małgorzatę Rejmer i Jaku-
ba Kornhausera.

☐

Jak dziś pisać o dziedzictwie?
Europa Środka z perspektywy kwartalnika „Herito”
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Klatka dla księcia

Wraz ze śmiercią Henry-
ka IV Probusa (1290) wy-

gasła wrocławska linia książąt 
piastowskich. Książę testamen-
tem przekazał swoje księstwo nie 
Henrykowi V Brzuchatemu z Le-
gnicy, jak powszechnie przypusz-
czano, lecz jego bratu stryjecz-
nemu, księciu Henrykowi III Gło-
gowskiemu. Henryk V, wyraź-
nie dotknięty tym pominięciem 
przez testatora, któremu wy-
świadczył tyle usług, nie godził 
się z jego decyzją i zaczął szybko 
przejmować spadek po zmarłym 
władcy. Jednakowoż Piastowie, 
nie tylko śląscy, nie przebiera-
li w środkach w walce o władzę, 
o czym Brzuchaty wkrótce miał 
przekonać się na własnej skórze.

  Henryk V (1245/1250 – 
1296), książę jaworski i legnic-
ki, od połowy XIV w. zwany Brzu-
chatym, Grubym lub Tłustym, 
w odróżnieniu od swojego ojca, 
osławionego Bolesława Rogatki, 
był człowiekiem na wskroś uczci-
wym i prawym, ufnym w ludzką 
dobroć, zwolennikiem pokojowe-
go załatwiania wszelkich sporów. 
Pasowany na rycerza został dość 
późno, bo w wieku około 30 lat, 
co nie przeszkadzało, iż wśród 
współczesnych cieszył się opinią 
sprawiedliwego księcia i dobre-
go wodza.

  W staraniach o pozyskanie 
spuścizny po Probusie w 1293 r. 
pomogli Henrykowi mieszcza-
nie wrocławscy, którzy obawia-
li się wojowniczego Głogow-
czyka, przedkładając nań zale-
ty Brzuchatego. Tenże, pokonu-
jąc ostatecznie rywala i umoc-
niwszy władzę nad Wrocławiem, 
popełnił jednak błąd, pozbywa-
jąc się dawnych doradców Pro-
busa. Dopuścił do władzy no-
wych, całkowicie oddanych mu 
ludzi. Czynem tym zniechęcił do 
siebie wielu, w dodatku dumny 
i zawistny Głogowczyk poprzy-
siągł zemstę. Rychło powstał 
spisek, który dojrzał w listopa-
dzie 1293 r. Sprzysiężeni (wśród 
których znajdował się Lutek, 

syn rycerza – wielmoży Pakosła-
wa, straconego na rozkaz Hen-
ryka V za zabójstwo) łatwo po-
rwali Brzuchatego, gdy ten za-
żywał kąpieli w łaźni w pobli-
żu Wrocławia (z otoczenia księ-
cia tylko jeden z najbardziej od-
danych mu ludzi stanął w jego 
obronie, za co został skłuty i po-
rąbany przez oprawców). 11 li-
stopada 1293 r. wymieniony Lu-
tek (którego książę obdarzał za-
ufaniem) osobiście wywlókł go 
z łaźni i srogo poturbowane-
go dostarczył Henrykowi Gło-
gowskiemu do Sadowla. Ofiara 
nie mogła liczyć na ludzkie trak-
towanie ze strony bądź co bądź 
stryjecznego brata: ten umie-
ścił Brzuchatego w swoim zamku 
w Głogowie, wtrącił do lochów 
i zakuł w kajdany, chcąc zmusić 
więźnia do wyrzeczenia się Księ-
stwa Wrocławskiego. Jakby tego 
było mało, kazał sporządzić spe-
cjalną klatkę z drzewa i żelaza 
(Kronika książąt śląskich określa 
ją jako „jakby szkatułkę z żela-
za wyposażoną w kratę”, rodzaj 
kadzi?) na tyle ciasną, że książę 
Henryk – skądinąd dużego wzro-
stu i tęgi – nie mógł w niej ani 
siedzieć, ani stać, ani się poło-
żyć. To wyrafinowane miejsce 
tortur miało dwa bardzo wąskie 
otwory: jeden dla przyjmowania 
pokarmów, drugi dla wydalania 
odchodów. Powszechnie uwa-
ża się, że więzień tkwił tam nie-
ruchomo przez pół roku (w rze-
czywistości przez trzy miesiące), 
znosząc prawdziwe katusze: bar-
ki i biodra zaczęło toczyć robac-
two, a z ciała sączyła się ropa. 
Mimo potwornych mąk Brzucha-
ty początkowo odrzucał wszel-
kie żądania Głogowczyka, licząc, 
że upomni się o niego młodszy 
brat Bolko Świdnicki. Zawiódł 
się srodze. Zrezygnowany, mu-
siał przystać na twarde warun-
ki, tzn. wypłacić księciu Henry-
kowi III Głogowskiemu 30 tys. 
grzywien i przekazać na wiecz-
ne czasy grody i miasta (m.in. 
Namysłów, Bierutów, Kluczbork, 

W 2010 r. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych wraz ze Stowarzysze-
niem Antykwariuszy Polskich i Domem Aukcyjnym Rempex zorganizo-

wał cykl seminariów pt. „Problematyka autentyczności dzieł sztuki na pol-
skim rynku. Teoria – praktyka – prawo”. W czasie 30 wykładów przedsta-
wione zostały konkretne przypadki i ogólne rozważania o charakterze praw-
no-doktrynalnym. 

Materiał z tego seminarium, poszerzony nowymi głosami w dyskusji (nie 
tylko ekspertów i naukowców, ale i dziennikarzy czy techników kryminali-
stycznych), został w ubiegłym roku wydany nakładem Narodowego Insty-
tutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, instytucji powstałej na bazie Ośrodka 
Ochrony Zbiorów Publicznych. 

W publikacji zatytułowa-
nej tak samo, jak cykl wspo-
mnianych seminariów, za-
mieszczone zostały rozważa-
nia o problemach z falsyfika-
tami na polskim rynku sztu-
ki i antykwarycznym (Janusz 
Miliszkiewicz, Wojciech Sza-
frański, Jerzy Miziołek), na 
rynku malarstwa (Sławomir 
Mieczysław Bołdok), o fał-
szerstwach mebli (Stani-
sław Stefan Mieleszkiewicz), 
porcelany koreckiej (Anna 
Szkurłat), monet (Adam Su-
chanek) czy dawnych sre-
ber (Michał Franciszek Woź-
niak). Specyficzny „warsz-
tat” fałszerza, jego umiejęt-
ności i popełniane przez nie-
go błędy przedstawili Anna 
Suwała, Grażyna Bastek, Ta-

deusz Widła, fizykochemiczne badania dzieł sztuki omówił Mirosław Wacho-
wiak, nieniszczące badania konserwatorskie metalowych obiektów – Alina 
Tomaszewska-Szewczyk, analizę matematyczną obrazów – Marta Wacho-
wicz i Marek Strumik. 

Oprócz materiałów teoretycznych znajdziemy w publikacji też przykła-
dy badań konkretnych przypadków – sygnatur na obrazach Tadeusza Ma-
kowskiego (Piotr Girdwoyń, Tadeusz Tomaszewski), Leona Wyczółkowskie-
go (Joanna Piotrowska) i domniemanych listów miłosnych Fryderyka Cho-
pina do Delfiny Potockiej (Tadeusz Tomaszewski). Kilka wypowiedzi traktuje 
o ekspertyzach i orzecznictwie wobec falsyfikatów (Dariusz Markowski, Jo-
anna Szpor, Wojciech Niewiarowski, Stanisław Waltoś). Wybrane zagadnie-
nia dotyczące praw artystów wobec problemu falsyfikatów przedstawiła Ka-
tarzyna Zalasińska, a normy prawne regulujące sposoby postępowania z fał-
szerstwami – Kamil Zeidler. 

Nie zabrakło rozważań dotyczących problemu wywozu podróbek za gra-
nicę (Katarzyna Spanialska, Olgierd Jakubowski), a także przedstawienia 
rozwiązań prawnych we francuskim i szwajcarskim prawie cywilnym doty-
czących postępowania z falsyfikatami (Andrzej Jakubowski). Tom kończą za-
proponowane przez Wojciecha Szafrańskiego nowe normy w polskim pra-
wie, regulujące te zagadnienia.

W słowie wstępnym do publikacji czytamy: „Można zaryzykować twier-
dzenie, że pojęcie falsyfikatu jest równie stare jak określenie samego dzie-
ła sztuki”. Z przeglądu poruszonych tematów wynika na pewno, że jest ono 
powiązane z wieloma dziedzinami kultury, nauki i prawa. 

Wydawnictwo poseminaryjne jest pierwszą pozycją w nowej serii przy-
gotowywanej przez NIMOZ – Bibliotece Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów. Publikację można zamówić (cena: 50 zł) za pośrednic-
twem strony internetowej wydawcy (www.nimoz.pl).

Spotkanie z książką

AUTENTYCZNOŚĆ DZIEŁ SZTUKI  
NA POLSKIM RYNKU
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Z kryminalnej kroniki

Byczynę, Wołczyn, Olesno) wraz 
z należącymi do nich miejsco-
wościami i okręgami, słowem 
szmat ziemi. Co więcej, musiał 
przysiąc, że nie będzie się mścił 
na sprawcach swego uwięzienia, 
a swojemu oprawcy obiecać po-
moc zbrojną przez pięć lat.

Uwolniony przed 21 lute-
go 1294 r. Henryk V Brzucha-
ty, przecież w sile wieku, zała-
mał się fi zycznie i psychicznie. 
Do zdrowia już nigdy nie po-
wrócił. Zmarł 22 lutego 1296 r. 
najprawdopodobniej w Legnicy 
i spoczął, zgodnie ze swoim ży-
czeniem zawartym w wystawio-
nym tamże dokumencie z 4 lu-
tego tego roku, w kaplicy św. Ja-
dwigi w klasztorze wrocławskich 
klarysek. Jak utrzymywał w la-
tach osiemdziesiątych XIX w. 
Kazimierz Stronczyński (1809-
-1896), zasłużony numizma-
tyk i sfragistyk, „nagrobnego 

pomnika wcale mu [tzn. księ-
ciu Henrykowi V] nie zbudowa-
no; znajduje się tylko w powyż-
szym kościele niewielka drew-
niana jego fi gura, bardzo mier-
nej 17 – o albo 18 – o wieku ro-
boty” (K. Stronczyński, Pomniki 
książęce Piastów, lenników daw-
nej Polski w pieczęciach, budow-
lach, grobowcach i innych sta-
rożytnościach, zebrane i obja-
śnione, Piotrków 1888, s. 213). 
Wspomniana rzeźba, o ile rzeczy-
wiście przedstawiała Henryka V, 
raczej nie dotrwała do naszych 
czasów, a znalazła się tam za-
pewne w związku z przebudową 

w końcu XVII w. kościoła klary-
sek, zniszczonego podczas woj-
ny trzydziestoletniej. Natomiast 
– wbrew opinii Stronczyńskie-
go – zachowała się do dziś pły-
ta nagrobna księcia, wmurowa-
na pionowo w ścianę i ekspo-
nowana w Mauzoleum Piastów 
Śląskich, czyli w przekształco-
nej w latach 1968-1970 głów-
nej nawie zrujnowanego w cza-
sie ostatniej wojny wrocławskie-
go kościoła św. Klary. Na rzeczo-
nej tablicy widnieje jedynie moc-
no już zatarty rysunek piastow-
skiego orła, obwiedziony napi-
sem. Stronczyński uważał jed-
nak, i nie bez dozy słuszności, że 
„jedynemi pomnikami tego szla-
chetnego książęcia [...] są dy-
plomata [tzn. dokumenty] i pie-
częcie” (tamże, s. 214).Trzy ta-
kie pieczęcie z lat 1283, 1289 
i 1291-1296 autor przerysował 
z oryginałów, zawieszonych na 
stosownych dokumentach, i za 
pomocą techniki litografi i opu-
blikował w cytowanej wyżej pra-
cy. Wszystkie te ilustracje powta-
rzają, z małymi różnicami, jeden 
i ten sam schemat całopostacio-
wego portretu Henryka V, ubrane-
go w tunikę nałożoną na kolczugę 
i dzierżącego miecz oraz tarczę 
herbową z piastowskim orłem. 
Wizerunek, ujęty na wprost, zo-
stał osadzony w miejskiej bramie, 
na wieżach której widnieją tręba-
cze. Najokazalsza pieczęć księcia 
z lat 1291-1296, według Stron-
czyńskiego przywieszona „już na 
jedwabiu jednostajnym czerwo-
nym, zielonym albo fi oletowym, 
już na sznurach skręconych z je-
dwabiu różnéj barwy, a niekie-
dy i na klamerce pargaminowéj” 
(tamże, s. 216), ma odmien-
ny napis i wyobraża Brzuchate-
go także w zbroi, lecz w długim, 
udrapowanym płaszczu. 

HaNNa Widacka

ROZMAITOŚCI

| Nieokreślony litograf według 
rysunku Kazimierza Stronczyńskiego, 
„Pieczęć książęca wielka z portretem 
Henryka V Brzuchatego z lat 1291-
-1296”, litografi a, 1888 (ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej)

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

MUzeUm Narodowe w KielcacH Prosi o iNFormacJe dotyczĄce dzieŁ RaFaŁa Hadziewicza

W związku z przygotowaniami monografi cznej wystawy poświęconej twórczości Rafała Hadziewicza (1803-1886), Muzeum Narodowe w Kielcach zwraca się 
z uprzejmą prośbą o informacje na temat posiadanych prac malarskich, rysunków, szkiców tego artysty oraz wszelkich związanych z nim dokumentów (zdjęć, 
pamiątek, listów itp.). Istotnym elementem wspomnianego projektu jest opracowanie pełnego katalogu dzieł Rafała Hadziewicza. Ekspozycja zaplanowana 
została na pierwsze półrocze 2015 r.

Kontakt: Joanna Kaczmarczyk, kierownik działu malarstwa MNKi, tel.: 602559039, e-mail: j.kaczmarczyk@mnki.pl
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Zagłada zamku rodziny 
Henckel von Donnersmarck

W zachodniej części Tarnow-
skich Gór, w środku niewiel-

kiego kompleksu leśnego o cha-
rakterze parkowym, wznoszą się 
dziś na wzgórzu gmachy Górno-
śląskiego Centrum Rehabilitacji 
im gen. Jerzego Ziętka oraz Sa-
lezjański Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy. Nie ma za to śla-
du po okazałej rezydencji nie-
mieckich arystokratów, zburzo-
nej w trakcie budowy GCR. Przez 
długie lata w części społeczno-
ści lokalnej pozostał pewien żal 
o to, że przy okazji budowy nie-
zwykle potrzebnej placówki służ-
by zdrowia pozwolono na zagła-
dę niemieckiego pałacu, zasłu-
gującego na miano perełki archi-
tektonicznej okolicy.

Jako że pod względem admi-
nistracyjnym miejsce to leży na 
terenie dzielnicy Repty Śląskie, 
będącej jeszcze w XX w. samo-
dzielną wsią, nieistniejącą już 
rezydencję określano potocznie 
jako pałac w Reptach lub zamek 
w Reptach. Budynek wzniesiony 
został w latach 1893-1896. Za-
projektował go bawarski archi-
tekt Gabriel von Seidel w sty-
lu niemieckiego neorenesan-
su. Budowla usytuowana zosta-
ła nieco poniżej wypłaszczone-
go szczytu wzgórza, na jego po-
łudniowym stoku, ponad doliną 
rzeczki Dramy. Trójkondygnacyj-
ny obiekt stał na skraju malowni-
czej polany.

W 1922 r. budynek ten wraz 
z częścią powiatu tarnogórskie-
go znalazł się na terytorium Pol-
ski, do której przyłączono wte-
dy niewielki wschodni fragment 
Górnego Śląska. Ostatnim nie-
mieckim gospodarzem pała-
cu był hrabia Kraft Henckel von 
Donnersmarck (1890-1977), 
który mieszkał w nim zarów-
no w okresie Drugiej RP, a także 
później, gdy we wrześniu 1939 r. 
okolice Tarnowskich Gór po sie-
demnastoletniej przerwie po-
nownie znalazły się w granicach 

państwa niemieckiego. Kilka lat 
później rodzina Donnersmarcków 
zdecydowała się opuścić swo-
ją podtarnogórską posiadłość, 
z obawy przed nadciągającą Ar-
mią Czerwoną.

W styczniu 1945 r. wojska 
Związku Radzieckiego wkroczyły 
na Górny Śląsk. Daty pożaru nie 
znamy. W „Gazecie Robotniczej” 
z 4 czerwca 1945 r. można prze-
czytać, że zamek w Reptach był 
już wtedy spalony. Czy podpa-
lili go czerwonoarmiści, czy też 
miejscowi złodzieje dla zatarcia 
śladów pierwszych grabieży, nie-
łatwo ustalić. Bez zniszczeń oca-
lał za to budynek pomocniczy 
służby, zwany masztalernią, któ-
ry istnieje do dzisiaj – zajmują 
go teraz salezjanie. Zorganizo-
wana kradzież wyposażenia zam-
ku trwała w następnych latach, 
nawet sąsiednie gminy pozabie-
rały część materiałów uznanych 
za przydatne w powojennej od-
budowie. Lasy Państwowe, któ-
re stały się właścicielem parku 
przypałacowego, nie przejmowa-
ły się losem budowli zamienia-
jącej się w ruinę, gdyż nie mia-
ła ona jakiegokolwiek znaczenia 
w produkcji leśnej. Osoby o nie-
ustalonych do dziś personaliach 
poobtłukiwały gzymsy, zniszczy-
ły ornamenty, wydłubały kawał-
ki mozaik, „sprywatyzowały” da-
chówki.

Stopniowa dewastacja trwa-
ła ponad dwanaście lat, aż 
w 1957 r. reptowskim pałacem 
zainteresował się płk Jerzy Zię-
tek, zastępca przewodniczącego 
Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach, czyli 
odpowiednik dzisiejszego wice-
wojewody. We wrześniu 1957 r. 
płk Ziętek zwołał naradę w spra-
wie odbudowy zamku w Reptach 

i utworzenia w nim ośrodka lecz-
niczego dla górników. W tym 
czasie węgiel kamienny wydo-
bywany głównie na Górnym Ślą-
sku był najważniejszym surow-
cem strategicznym Polski o zna-
czeniu porównywalnym do tego, 
jakie pod koniec XX w. zyska-
ła ropa naftowa. Poważnym pro-
blemem była duża liczba ciężkich 
wypadków wśród górników, co 
powodowało niedobór pracowni-
ków i pomniejszało zyski gospo-
darki narodowej. Równocześnie 
raczkowała w Polsce nowa dzie-
dzina medycyny, jaką była reha-
bilitacja. Stąd ukształtował się 
pomysł, aby w spalonym zamku 
umieścić ośrodek ozdrowieńczo- 
-rehabilitacyjny, gdzie górnicy 
po wyjściu ze szpitala mogliby 
w leśnej ciszy dochodzić do zdro-
wia. Część z nich, którym ura-
zy nie pozwoliły na powrót do 
kopalni, miała tu zdobyć nowe 
umiejętności zawodowe.

Już 21 października 1957 r. 
przystąpiono do odgruzowa-
nia ruin zamku, a kilka miesięcy 
później powołano Komitet Budo-
wy Centralnych Ośrodków Lecz-
niczych (KBCOL) dla Górniczej 
Służby Zdrowia, który koordy-
nował inwestycję. Wkrótce jed-
nak uwagę zwrócono na pobliską 
masztalernię, służącą jako ośro-
dek kolonijny Zakładów Mecha-
nicznych w Łabędach koło Py-
skowic. Postanowiono najpierw 
w masztalerni otworzyć ośro-
dek rehabilitacyjny, a remontem 
zamku zająć się w drugim eta-
pie. Tak też się stało, w grudniu 
1960 r. po odpowiedniej ada-
ptacji oficjalnie otwarto ośro-
dek rehabilitacyjny w masztaler-
ni, a w marcu 1961 r. przyjął on 
pierwszych pacjentów.

Losy ruin zamku ważyły się 
jeszcze przez kilka lat. Znamien-
ne są słowa, jakie napisał Jerzy 
Suwalski ze Świętochłowic, au-
tor ekspertyzy z 25 maja 1959 r. 
w sprawie opłacalności adapta-
cji spalonego zamku w Reptach: 
„Zamek ten nie przedstawia kul-
turalnej i zabytkowej wartości, 
a także architektonicznej, dlate-
go jego pierwotna forma nie po-
winna być odbudowana. Jedyną 
jego wartość przedstawiają dość 

Zabyki uracone

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

1 | Reptowski pałac na jednym 
z przedwojennych zdjęć
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zdrowe jeszcze mury konstruk-
cyjne”. KBCOL, kierując się kilko-
ma ekspertyzami, na posiedzeniu 
5 września 1961 r., przyjął wnio-
sek o rozbiórce ruin: „Szczegó-
łowa analiza techniczno-ekono-
miczna odbudowy zamku wyka-
zała brak możliwości jego racjo-
nalnego i ekonomicznego wyko-
rzystania i powiązania w całość 
z nowo projektowanym kom-
pleksem Centralnego Ośrodka 
Rehabilitacji w Tarnowskich Gó-
rach” – uzasadniano.

Wkrótce jednak KBCOL zmie-
nił decyzję. Na jednej z kolejnych 
narad 9 kwietnia 1962 r. posta-
nowiono, że w zamku zostanie 
umieszczona część administra-
cyjna oraz kulturalno-oświatowa 
ośrodka rehabilitacyjnego. Dwa 
dni później podjęto decyzję, aby 
niezwłocznie zabezpieczyć ruiny 
poprzez zamurowanie okien oraz 
wykonanie żelbetowej płyty nad 
pierwszym piętrem. Ale tak się 
nie stało.

Upływające lata i wpływ czyn-
ników atmosferycznych powięk-
szały skalę zniszczenia. W tym 
czasie dosłownie obok ruin za-
częły powstawać od zera kolej-
ne pawilony ośrodka rehabilita-
cyjnego. Na początku 1965 r. 
sporządzono dalsze ekspertyzy 
na temat ewentualnej adaptacji 
ruin. Biuro Projektów Przemysłu 
Węglowego z Krakowa w styczniu 
1965 r. oceniało, że „dotych-
czasowy stan obiektu wykazuje 

zdrowe partie murów zasadni-
czych” i proponowało m.in. po-
kryć strop dywanikiem asfalto-
wym. Podobnie krakowska pra-
cownia Biura Projektów Służby 
Zdrowia w Warszawie w kwietniu 
1965 r. uważała, że cała kon-
strukcja jest silna i zdrowa mimo 
braku zabezpieczenia przed dzia-
łaniem czynników administracyj-
nych. Dodatkowo stwierdzano, 
że odbudowa zamku będzie tań-
sza, niż budowa nowego pawilo-
nu. Nawiasem mówiąc, eksper-
tyzy stanowiły jawny dowód na 
wyższość niemieckiej solidności 
nad partactwem budowlańców 
komunistycznej Polski.

Na przekór przywołanym eks-
pertyzom KBCOL złożył 14 lute-
go 1966 r. do władz powiato-
wych wniosek o wyburzenie zam-
ku. Zaczęto się do tego przygo-
towywać, zupełnie nie zważa-
jąc na tok procedury i formalno-
prawnych pozwoleń. Już 11 mar-
ca 1966 r. katowicki oddział ro-
bót strzałowych Krakowskiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Wodno-Inżynieryjnego otrzymał 
od KBCOL zlecenie wyburzenia 
zamku o kubaturze 39 528 m3, 
bez murów fundamentowych. 
Zgodę na wyburzenie wydał 
też 29 marca 1966 r. katowic-
ki konserwator zabytków. Chyba 
aby nadać pozór oddolnej decy-
zji, 2 kwietnia 1966 r. przepro-
wadzono oględziny ruin zamku. 
Dokonała tego komisja, w skład 

której weszli oprócz przedstawi-
cieli KBCOL m.in. przewodniczą-
ca prezydium Gminnej Rady Na-
rodowej w Reptach Gertruda Ko-
walska i starszy inspektor w Wy-
dziale Budownictwa i Architek-
tury Prezydium PRN w Tarnow-
skich Górach Leon Klyta. Komi-
sja stwierdziła brak stropów, da-
chu, stolarki okiennej i drzwio-
wej, spękania murów. Motywu-
jąc swe stanowisko bezpieczeń-
stwem zwiedzających i prze-
chodniów, komisja złożyła wnio-
sek do Wydziału Urbanistyki i Ar-
chitektury, aby ten wydał zgodę 
na rozbiórkę zamku.

Pozwolenie takie wydane zo-
stało 4 kwietnia 1966 r. z zazna-
czeniem, aby o zamiarze przy-
stąpienia do rozbiórki powiado-
mić 14 dni przed planowanym 
terminem. Drobny szczegół – już 
pod koniec marca było wiadomo, 
że datę wyburzenia wyznaczo-
no na dzień 5 kwietnia 1966 r., 
godzinę 9. Mało tego, od 16 
marca trwało wiercenie w mu-
rach otworów potrzebnych do 
umieszczenia materiałów wybu-
chowych. 

W dniu eksplozji poleco-
no otworzyć okna w budynkach 
ośrodka rehabilitacyjnego, aby 
fala uderzeniowa powstała po 
wybuchu nie zniszczyła szyb. 
Przypuszczalnie po zasadniczym 
wybuchu trzeba było jeszcze pro-
wadzić dalsze prace wyburzenio-
we przy pozostałych resztkach 
murów, gdyż protokół zakoń-
czenia robót strzałowych podpi-
sano dopiero 3 czerwca 1966 r. 
Dwanaście dni później rumowi-
sko przekazano protokolarnie 
i od tego dnia na trzy zmiany te-
renu byłego zamku mieli pilno-
wać stróże. Zaczęła się akcja od-
zysku materiałów wtórnych, pro-
wadzona przez pomocnicze go-
spodarstwo leśne przy ośrod-
ku rehabilitacyjnym. Materia-
ły postanowiono przekazać od-
płatnie wykonawcom robót bu-
dowlanych na trwającej opodal 
budowie kolejnych pawilonów 

tarnogórskiego ośrodka rehabi-
litacyjnego. 

Na rumowisku odbyła się 5 
września 1967 r. wizja lokalna. 
Stwierdzono, że stropy i sklepie-
nia pierwszej kondygnacji piw-
nic były zburzone w 80%, a dru-
gi poziom piwnic groził zawale-
niem i był bardzo zawodniony. 
Wobec tego kilka tygodni póź-
niej KBCOL zlecił wykonanie do-
kumentacji strzałowej i wyburze-
nie resztek zamku Przedsiębior-
stwu Robót Inżynieryjnych Prze-
mysłu Węglowego w Katowicach. 
Departament Górniczy Minister-
stwa Górnictwa i Energetyki de-
cyzją z 30 września 1968 r. za-
twierdził dokumentację strzało-
wą i wydał zezwolenie na wybu-
rzenie. Postanowiono, by prze-
prowadzić je do końca 1968 r.

Teren po pałacu został wy-
równany. W miejscu, gdzie stał 
zamek znajduje się trawnik roz-
ciągający się między placykiem 
z pojemnikami na śmieci i przy-
stankiem autobusowym Mię-
dzygminnego Związku Komu-
nikacji Pasażerskiej w Tarnow-
skich Górach. Obok na skra-
ju parku przetrwały dosłownie 
resztki kamiennych ornamen-
tów z zamku. Po parku, służą-
cym do 1945 r. niemieckiej ro-
dzinie arystokratycznej, prze-
chadzają się pacjenci Górno-
śląskiego Centrum Rehabilita-
cji im gen. Jerzego Ziętka oraz 
uczniowie szkoły salezjańskiej...

Tomasz Rzeczycki

ROZMAITOŚCI

2 | Wejście główne 
do zrujnowanego pałacu

3 | Zarwany strop pałacowych 
piwnic, stan po wyburzeniu pałacu

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

2

3

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2013    |   71



→ www.herito.pl

kwartalnik poświęcony dziedzictwu, kulturze i tożsamości Europy Środkowej

Europa Środkowa w garści!
cyfrowe „Herito” na systemy iOS i Android

do nabycia w App Store i Google Play



→ www.herito.pl

kwartalnik poświęcony dziedzictwu, kulturze i tożsamości Europy Środkowej

Europa Środkowa w garści!
cyfrowe „Herito” na systemy iOS i Android

do nabycia w App Store i Google Play

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

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami  
będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym prenumeratorom, którzy zamówią  
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 

książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Magdalena Kawecka z Poznania − Maciej Andrzej Zarębski, Szlakiem wybranych dworów i pałaców Kie-
lecczyzny,  wyd. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Zagnańsk – Kielce 2013
Anna Litwińska z Warszawy − Chełmno malowane…, VIII Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów 
Architektury Chełmno 2012, wyd. Urząd Miasta Chełmna, Chełmno 2012
Marek Mikulski z Warszawy − Joanna Kulpa, Łąkorz. Mała wieś w wielkiej historii, Wydawnictwo Poligraf, 
Brzezia Łąka k/Wrocławia 2011
Bogna Gołębiewska z Odolanowa − Kazimierz Dolny z lat 1934-1938 w fotografii Stanisława Magierskie-
go, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2013
Muzeum Miejskie w Żywcu − Agnieszka Szykuła-Żygawska, Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurt-
zera młodszego. Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej, Wydawnictwo Werset, Lu-
blin – Zamość 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. 

LISTY

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do artykułu Ewy A. 
Kamińskiej „»Pan Tadeusz« w pol-
skiej kulturze” („Spotkania z Zabyt-
kami”, nr 3-4, 2013) chciałbym po-
dać kolejny – współczesny – przykład 
twórczości artystycznej inspirowa-
nej treścią „Pana Tadeusza”. We wsi 
Górsko (pow. Wolsztyn, woj. wielko-
polskie) działa rzeźbiarz Marian Mu-
rek. Od wielu lat rzeźbi w drewnie 
ptaki − w 1995 r. utworzył galerię, 
w której na dwóch poziomach, w le-
śnej scenografii eksponuje  w natural-
nej wielkości i ubarwieniu około 300 
ptaków występujących w Przemęckim 
Parku Krajobrazowym (tam położo-
ne jest Górsko). Kilka lat temu p. Mu-
rek postanowił zilustrować „Pana Ta-

deusza”. Zaplanował wykonanie 36 
płaskorzeźb (po trzy na każdą księgę) 
w drewnie lipowym o wymiarach 200 
na 170 cm każda. Wzoruje się na ilu-
stracjach E. Andriollego. Dotychczas 
wykonał 27 płaskorzeźb; można je 
obejrzeć w pracowni i galerii. Docelo-
wo mają być eksponowane w oddziel-
nym pawilonie (obecnie w budowie). 

Zdjęcie przedstawia płaskorzeźbę 
ilustrującą księgę VII „Rada”, a do-
kładnie ten fragment: 

 „»Wiwat Hrabia!« On wjeżdżał na 
folwark Maciejów,
 Sam zbrojny, za nim zbrojnych dzie-
sięciu dżokejów. 
 Kapelusz miał okrągły z piórem, 
w ręku szpadę, 
Okręcił się i szpadą powitał gromadę”. 

 
Serdecznie pozdrawiam

Aleksander Stukowski
Poznań

(fot. Agata Pawłowska)




