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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

przy współpracy 
Narodowego  
Instytutu Dziedzictwa

Od Redakcji

Wypowiedzi naszych Czytelników, poproszonych przez zaprzyjaźnione z redakcją 
Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu o odpowiedź na pytanie: „Prenumerujesz 
już »Spotkania z Zabytkami«? Napisz nam za co najbardziej cenisz ten mie-

sięcznik”, utwierdzają nas w przekonaniu, że – mimo mijających w tym roku czter-
dziestu czterech lat funkcjonowania pisma na rynku wydawniczym (a może właśnie 
dlatego) – nasza misja dobrze służy społeczeństwu. „Mój dziadek od pierwszego nu-
meru przez 27 lat prenumerował [„Spotkania z Zabytkami”], to i ja tradycję muszę 
kontynuować” – napisał jeden z Czytelników. „Zależy mi na »Spotkaniach z Zabytka-
mi«, ponieważ dzięki nim naprawdę spotykam się z dziedzictwem architektonicznym. 
Dzięki numerom tematycznym zaplanowałam wiele wycieczek, a poprzez artykuły do-
wiedziałam się wiele o miejscach, o których inaczej w ogóle bym się nie dowiedziała” 
– przekonuje inna z osób biorących udział w ankiecie. Wtóruje jej kolejna, zapewniając, 
że „»Spotkania z Zabytkami« to ulubiona, nieoceniona a wręcz obowiązkowa lektura 
dla konserwatora zabytków, historyka sztuki oraz rekonstruktora (członka m.in. 
»Krynoliny« [grupy rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i Ko-

stiumingu „Krynolina” – red.]) a nade wszystko miłośnika 
zabytków”. Dziękujemy za zaufanie! To dla nas bardzo miłe 
i zobowiązujące na przyszłość słowa.

Tymczasem, jak czytamy w komunikacie nadesłanym 
nam przez Muzeum Narodowe w Krakowie, już w pierwszym 
miesiącu od otwarcia Muzeum Książąt Czartoryskich w Kra-
kowie po remoncie, które nastąpiło 19 grudnia 2019 r., 
„zainteresowanych zobaczeniem najcenniejszej polskiej 
kolekcji dzieł sztuki i pamiątek narodowych nie brakowało. 
W ciągu tego czasu ekspozycję w Pałacu obejrzało ponad 
13 tys. zwiedzających. Dlatego też muzeum postanowiło 
uchylić swoje drzwi nieco szerzej – zwiększając pulę bi-
letów dostępnych na każdy dzień i częstotliwość wstępu 
do muzeum dla osób indywidualnych”. Wkrótce po tym 
okazało się także, iż obecna aranżacja wnętrz pierwsze-
go w Polsce muzeum po blisko dziesięcioletnim remoncie 
i jego nowa ekspozycja docenione zostały przez jury kon-
kursu Property Design Awards 2020, czego wyrazem była 
nagroda w kategorii Design – Wnętrza: Obiekty Publiczne.

Historia Muzeum Książąt Czartoryskich – od jego narodzin aż po dzień dzisiejszy 
(s. 4-21) – to główny temat tego wydania „Spotkań z Zabytkami”. Ale, jak zawsze, 
zapraszamy do lektury całego numeru.

NA	OKŁADCE:	
Michael Mader, puchar nautilus, 
pierwsza połowa XVII w., 
muszla łodzika, złoto, srebro, 
wys. 21, 6 cm (w zbiorach 
Muzeum Książąt Czartoryskich 
w Krakowie)

(fot. Jakub Płoszaj)

Klucz do Świątyni Sybilli 
w Puławach (rewers)

Z OSTATNIEJ CHWILI:

W związku z decyzjami wynikającymi z ogłoszenia stanu epidemii w Polsce nie-
które informacje zawarte w dziale Przeglądy, poglądy dotyczące planowanych 
wystaw muzealnych i konferencji, a także informacje końcowe po artykułach na 
s. 64 i 71, są nieaktualne.



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

MALOWIDŁA	W	DOMU	LITERATURY	
W	ŁODZI
W trakcie remontu kamienicy przy ul. 
Roosevelta 17 w  Łodzi, w  której mie-
ści się Dom Literatury, pod schodami 
odkryto bogato zdobione malowidła, 
a  na sufitach polichromie. Przedsta-
wiają one elementy roślinne − kwiaty, 
pnącza, bluszcz, liście, a każdy z  tych 
elementów pokryty jest złoceniami. 
Obecnie ustalana jest technika ich 
odtworzenia. 
Kamienica przy ul. Roosevelta 17 w Ło-
dzi została wzniesiona na początku 
XX  w. dla łódzkiego przemysłowca 
Konrada Haessnera; jej projektan-
tem był wybitny architekt Gustaw 
Landau-Gutenteger.

DWÓR	W	KOMORNIE	ODZYSKA	
BLASK
Przez lata dwór w Komornie w woj. opol-
skim stał pusty i  zaniedbany. W  ubie-
głym roku nieruchomość i  otaczający 
ją park kupiła prywatna firma z  Opola. 
Nowi właściciele przystąpili do ratowa-
nia podupadającego zabytku.
Budynek dworu powstał w 1760  r. Zbu-
dowany został na planie prostokąta 
z  dłuższym bokiem na linii wschód-za-
chód oraz ze znajdującymi się na osi ry-
zalitami: płytszym w elewacji ogrodowej 
(północnej) i  silniej wysuniętym w  ele-
wacji frontowej (południowej). Nakryty 
jest dachem mansardowym z lukarnami. 

W  1945  r. budynek dworu został znisz-
czony, a  w  trakcie prowadzonych zaraz 
po drugiej wojnie światowej prac re-
montowych zatarte zostały jego cechy 
stylowe. 

PRACE	REMONTOWE	W	BYDGOSKIEJ	
HALI	TARGOWEJ	
Trwa remont konserwatorski dawnej 
hali targowej w  Bydgoszczy. Prace na 
dachu obejmują wymianę części dachó-
wek, blach, rynien, szyb w świetlikach. 
Konieczna jest też naprawa pęknięć, 
wymiana uszkodzonych cegieł, wy-
miana spoin, remont gzymsów i  profili 
przy ceglanych murach; mury mają być 
też zabezpieczone przed chłonięciem 
wilgoci. 
Hala targowa została zaprojektowana 
przez spółkę architektoniczną Boswau 
& Knauer GmbH z Berlina. Wzniesiono 
ją w  latach 1904-1906, w  okresie, gdy 
przewartościowaniu ulegało podejście 
społeczeństwa do spraw związanych ze 

zdrowiem i  higieną. Wiele miast budo-
wało wówczas zadaszone hale targowe, 
aby zachować standardy higieniczne 
w handlu artykułami spożywczymi. 

RATUSZ	W	GRODKOWIE	
PO	REMONCIE
W Grodkowie w woj. opolskim zakończył 
się trwający ponad rok remont miejskie-
go ratusza. Pochodzący z  pierwszej po-
łowy XIX  w. ratusz jest późnoklasycy-

styczną budowlą, wzniesioną na planie 
prostokąta, na bokach fasady są dwa 
wydatne ryzality, a na ścianie przeciwle-
głej trzeci, znacznie mniejszy. Najstarszą 
częścią ratusza jest wieża gotycko-rene-
sansowa o wysokości 36 m, w dolnej czę-
ści czworoboczna z kamiennymi szczyci-
kami, wyżej przechodząca w  ośmiobok 
zwieńczony tralkową galeryjką, ponad 
którą jest barokowy hełm z prześwitem. 
Poza wieżą z  poprzedniego ratusza za-
chował się ostrołukowy gotycki portal 
w  północnej części ratusza oraz gotyc-
kie sklepienia kolebkowe i niektóre sale 
przyziemia. W sieni znajduje się tablica 
z inskrypcją i herbem biskupa Baltazara 
Promnitza, a przed ratuszem stoi popier-
sie Józefa Elsnera.
Po remoncie budynek ratusza zyskał 
nowoczesne oświetlenie, wentylację, 
instalację przeciwpożarową, a  dzięki 
budowie windy wszystkie jego kondy-
gnacje stały się bardziej dostępne dla 
mieszkańców. 

JUBILEUSZ	IRSY
Międzynarodowy Instytut do Ba-
dań nad Sztuką IRSA (Istituto 
Internazionale per le Ricerche 
di Storia dell’Arte) zainauguro-
wał w  ubiegłym roku jubileusz 
czterdziestolecia funkcjonowa-
nia na międzynarodowym rynku 
wydawniczym, jednak główne 
uroczystości jubileuszowe odbę-
dą się podczas międzynarodowego kon-
gresu historii sztuki w Fondazione Gior-
gio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore 
w Wenecji w dniach 26-28 maja br.
Instytut jest domem wydawniczym zało-
żonym w 1980 r. w Wenecji przez polskie-
go historyka sztuki dr. hab. Józefa Grab-
skiego i  zajmuje się pracami badawczy-
mi, działalnością wystawienniczą sztuki 

dawnej i współczesnej, publika-
cjami naukowymi z  dziedziny 
historii sztuki i  nauk pokrew-
nych. Działającą w  ramach 
IRSY instytucją wspomagającą 
w  zakresie badań historyczno-
-artystycznych oraz publikacji 
międzynarodowego czasopisma 
naukowo-artystycznego „Ar-
tibus et Historiae”, organizacji  

wystaw sztuki i  innych przedsięwzięć 
artystycznych jest Fundacja Wspierania 
Kultury IRSA. Do zadań tej fundacji nale-
ży też organizowanie sympozjów i konfe-
rencji oraz wspieranie międzynarodowej 
aktywności akademickiej w  dziedzinie 
kultury i  sztuki. Redakcja wydawnictwa 
IRSA kilkakrotnie zmieniała swoje miej-
sce, od 1996 r. znajduje się w Krakowie.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy
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Dwór w Komornie

Hala targowa w Bydgoszczy

Ratusz w Grodkowie
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MUZEUM	NIKIFORA	
W	KRYNICY-ZDROJU
Po blisko rocznej przerwie w  zabytko-
wej willi Romanówka w  Krynicy-Zdro-
ju otwarto Muzeum Nikifora. Placówka 
przeszła remont generalny. Wystawa sta-
ła zyskała nową aranżację, planowane 
są także ekspozycje czasowe i  „Galeria 
jednego obrazu”. W  zbiorach tego mu-
zeum znajduje się największa kolekcja 
prac Epifaniusza Drowniaka, znanego 
jako Nikifor Dwornicki − akwarel, gwa-
szy, rysunków ołówkiem i  kredkami. 
Zwiedzający mają możliwość zobaczenia 
około 120 dzieł słynnego prymitywisty − 
80 z nich składa się na wystawę stałą. 
Dodatkowe prace pokazane są na wy-
stawie czasowej, która potrwa do maja 
tego roku. Ponadto prezentowane są do-
kumenty, zdjęcia, publikacja i pamiątki 
osobiste. Nowością jest „Galeria jedne-
go obrazu”, w ramach której co kwartał 
będzie prezentowany wybrany obraz 
wraz z szerszym opisem. 
Po gruntownym remoncie w salach eks-
pozycyjnych wprowadzono nową kolo-
rystykę ścian i  zmodyfikowano sposób 
prezentacji obrazów. Na wystawie stałej 
zastosowano dwa kolory ram dla akwa-
rel i  gwaszy oraz dwa kolory ram dla 
rysunków ołówkiem i  kredkami. Nową 
oprawę otrzymały też fotografie. Zmie-
niono ponadto lokalizację niektórych 
eksponatów.

DOLABELLA	W	ZAMKU	KRÓLEWSKIM	
W	WARSZAWIE
W Galerii Wystaw Czasowych w  Zamku 
Królewskim w Warszawie 22 kwietnia br. 
otwarta zostanie wystawa „Dolabella. We-
necki malarz Wazów”. Będzie to pierwsza 
wystawa poświęcona twórczości Tomasza 
Dolabelli, nadwornego malarza polskich 
królów z  dynastii Wazów, uważanego za 
jednego z  ostatnich przedstawicieli ma-
nierystycznego malarstwa weneckiego, 
a równocześnie artystę, który bardzo silnie 
wpłynął na styl polskiego malarstwa ba-
rokowego. Pracom Dolabelli towarzyszyć 

będą dzieła innych malarzy weneckich 
oraz przykłady weneckiego rzemiosła arty-
stycznego stanowiące tło dla jego dorobku 
artystycznego. Będziemy mogli zobaczyć 
22 dzieła artysty, wypożyczone głównie 
z  kościołów i  klasztorów krakowskich 
i  podkrakowskich, w  sumie 80 obiektów 
z około 30 instytucji. Obrazom oraz obiek-
tom rzemiosła artystycznego towarzyszyć 
będą rękopisy i  druki. W  Zamku Królew-
skim w  Warszawie w  czerwcu br. zorga-
nizowana również zostanie międzynaro-
dowa konferencja naukowa poświęcona 
sztuce doby Dolabelli.

OŁTARZ	Z	DĘBNA	NAD	WARTĄ
W Muzeum Archidiecezjalnym w  Po-
znaniu 24 kwietnia br. odbędzie się se-
sja naukowa poświęcona Ambrożemu 
Pampowskiemu, fundatorowi w  1496  r. 
ołtarza w  kościele Wniebowzięcia NMP 
w Dębnie nad Wartą, losom tego zabyt-
ku oraz jego konserwacji. Tego samego 
dnia otwarta zostanie również wysta-
wa, na której eksponowane będą zabyt-
ki związane z  działalnością Ambrożego 
Pampowskiego oraz ufundowany przez 
niego ołtarz, a  przede wszystkim kwa-
tera gówna tego ołtarza po zakończonej 
konserwacji.
Do dziś zachowały się dwa fragmenty oł-
tarza, który w pierwszej połowie XVII w. 

został całkowicie przemalowany. Pod-
czas przeprowadzonych w  latach 2012 
i  2019 prac konserwatorskich usunięto 
z malowidła przemalowania pochodzące 
z połowy XVII w. Po ponad 350 latach od-
słonięto niezwykłej klasy malarskiej dzie-
ło, które oglądać można dziś w takiej for-
mie, w jakiej powstało pod koniec XV w. 
Właścicielem fragmentów ołtarza jest 
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu.

REMONT	ŻURAWIA
Planowany jest remont gdańskiego Żu-
rawia. Ten uchodzący za symbol Gdań-
ska zabytek powstał w  połowie XV  w. 
jako brama miejska oraz dźwig służący 
do przenoszenia ciężarów i  stawiania 

masztów na statkach. W  1945  r. Żuraw 
został podpalony, ocalały jedynie mury 
okalające drewnianą konstrukcję, którą 
zrekonstruowano na przełomie lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych XX w.
Planowany remont Żurawia będzie wią-
zał się z jego zamknięciem na minimum 
rok. W tym czasie będą prowadzone pra-
ce przygotowujące nowe wystawy po 
otwarciu wyremontowanego obiektu. 
Wystawa stała ma być na miarę XXI w. 
Zaproponowana też ma być nowa atrak-
cyjna oferta edukacyjna.

REWITALIZACJA	KLASZTORU	
CYSTERSÓW	W	BIERZWNIKU	
W klasztorze cysterskim w  Bierzwniku 
(woj. zachodniopomorskie) zaplanowa-
no kolejny etap rewitalizacji. Odnowio-
na zostanie elewacja, a  wokół zabytku 
powstaną ścieżki edukacyjne. Wcześniej 
przygotowano m.in. studium wykonalno-
ści oraz przeprowadzono remont dachu 
w  skrzydle południowym i  wschodnim 
oraz konserwację szczytowych ścian 
budynku.

Klasztor w Bierzwniku został ufundowany 
w  1286  r. przez margrabiów brandenbur-
skich ze starszej linii dynastii askańskiej. 
W  1539  r., po wprowadzeniu reformacji, 
klasztor został zlikwidowany przez margra-
biego brandenburskiego Jana Hohenzol-
lerna. Dziesięć lat później z dóbr klasztor-
nych margrabia utworzył posiadłość, której 
centrum stał się dworek myśliwski w  Li-
pince na półwyspie Jeziora Radęcińskiego. 
Zabudowania klasztorne zostały zaś prze-
kształcone w budynki gospodarcze.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Klasztor w Bierzwniku

Gdański Żuraw

Kwatera główna ołtarza z Dębna nad Wartą
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W 1801 r. księżna Izabe-
la Czartoryska inau-
gurowała w  Puławach 
Świątynię Sybilli, zwa-

ną początkowo Świątynią Pamięci, 
pierwsze, otwarte dla publiczności 
polskie muzeum narodowe. Na fron-
tonie budynku umieściła znamienne 
hasło: PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁO-
ŚCI, określające misję i  cel założenia. 
Chodziło jej o  ocalenie śmiertelnie 
zagrożonych symboli, pamiątek i  do-
kumentów upadłego państwa, aby 
w  nadziei na odzyskanie niepodle-
głości przekazać je nadchodzącym 
pokoleniom. Tej idei miał służyć sam 
budynek w  parku puławskim, opo-
dal pałacu, na skraju wiślanej skarpy, 
wzniesiony według projektu Chry-
stiana Piotra Aignera, znakomitego 
architekta, wychowanka rzymskiej 
Akademii św. Łukasza. Wzorem była 
sławna rzymska świątynia rotundowa, 
zachowana w  półruinie w  Tivoli, an-
tycznym Tibur, wiązana z jedną z Sy-
billi. Był to jeden z pierwszych w Eu-
ropie, a zarazem w świecie budynków 
zaprojektowanych specjalnie dla ce-
lów muzealnych.

Muzeum 
Książąt Czartoryskich 
w Krakowie
– narodziny i wiek dojrzały

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

1 | Gaetano 
Testolini wg Rocharda 
Cosway’a, „Portret 
Izabeli Czartoryskiej”, 
1791, miedzioryt 
punktowany w tonacji 
brązowej, wym. 30,5 
x 21,0 cm (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej 
w Warszawie)

2 | Autor nieznany, 
„Widok Świątyni Sybilli 
w Puławach” („Kościół 
Sybilli w Puławach”), 
około 1815, rysunek 
ołówkiem, wym. 24,4 
x 18,3 cm, na odwrocie 
pieczątka własnościowa 
Wojciecha Fusieckiego: 
ZE / ZBIORU RYCIN / 
Aleksandra / z / Jurgan 
(w zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie; 
dawniej w kolekcji 
Potockich w Wilanowie)

.......................................
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Sybilla była grecką wieszczką, 
przepowiadającą w  ekstazie przy-
szłość, mającą siedzibę w Azji Mniej-
szej. Z  czasem Sybille „rozmnożono”, 
wymieniając ich nawet dziesięć, o róż-
nych imionach. W  Helladzie naj-
bardziej czczono Sybillę Erytrejską, 
utożsamianą zresztą z  Sybillą osiadłą 
w  Kume, w  południowej Italii, au-
torką sławnych ksiąg sybillińskich – 
przepowiedni spisanych na liściach 
palmowych. Miała ona zapropono-
wać jednemu z  Tarkwiniuszy kupno 
dziewięciu ksiąg swych przepowied-
ni, lecz król odmówił z powodu zbyt 
wygórowanej ceny. Wówczas Sybilla 

dwukrotnie spaliła po trzy księgi, 
za pozostałe żądając tej samej kwo-
ty, czym skłoniła króla do nabycia 
trzech ostatnich ksiąg. Przechowy-
wane w  świątyni Jowisza w  Rzymie, 
były pod opieką kolegium kapłanów. 
W  momentach dla państwa krytycz-
nych sięgano do nich na polecenie se-
natu. Spłonęły w 83 r. p.n.e., w czasie 
pożaru Kapitolu, lecz zostały odtwo-
rzone na podstawie innych źródeł. 
Zniszczył je ostatecznie Stylichon, 
Wandal, będący przez pewien czas 
naczelnym wodzem armii rzymskiej; 
zmarł w 408 r. Na użytek chrześcijan 
skompilowano przepowiednie pod 

nazwą Oracula Sybillina, wprowadza-
jąc antyczne wieszczki w  świat śre-
dniowiecza i  renesansu. Księżna Iza-
bela, obeznana z  antyczną mitologią, 
uważała, że pamiątki i  dowody wiel-
kości państwa polskiego należy oddać 
pod opiekę Sybilli, sama się zapewne 
utożsamiając z tą antyczną wróżką.

Aigner doskonale wywiązał się 
ze swego zadania, posługując się kor-
kowym modelem tiburyńskiej świą-
tyni, który księżna umieściła potem 
w  swym muzeum. Model ten nie za-
chował się w  dzisiejszych zbiorach 
Muzeum Czartoryskich, ale dwa po-
dobne egzemplarze można podziwiać 
w Muzeum Starożytności Francuskich 
w  miejscowości St. Germain-en-Laye 
pod Paryżem. Puławska Świątynia Sy-
billi była niemal dwukrotnie większa 
od swego pierwowzoru. Miała dwie 
kondygnacje: obszerną salę ekspozy-
cyjną, oświetloną, jak w  rzymskim 
Panteonie, od góry za pomocą okulu-
sa, oraz podziemną, mroczną kryptę, 
notabene wykorzystywaną do zebrań 
loży masońskiej, której członkinią 
była księżna.

W głównej sali, naprzeciw ko-
losalnych dwuskrzydłowych wrót, 
znajdowała się quasi-sakralna nisza 
na pomieszczenie najbardziej szacow-
nych pamiątek historycznych, zwłasz-
cza chorągwi zdobytych w  wojnach 
z Krzyżakami, Moskwą, Turcją. Przed 
nią, na granitowym postumencie, 
spoczęła tzw. Szkatuła Królewska, za-
wierająca najdroższe pamiątki po pol-
skich władcach. Po dwóch stronach 
sali ustawiono specjalnie zaprojekto-
wane półokrągłe szafy z  szufladami, 
w których złożono obiekty muzealne, 
m.in. łupy wojenne wzięte w  bitwie 
pod Wiedniem w  1683  r. przez het-
mana Mikołaja Hieronima Sieniaw-
skiego. Szuflady były od góry oszklo-
ne i przy zwiedzaniu wysuwane przez 
kustosza muzeum lub przez samą fun-
datorkę. Na szczycie szaf umieszczono 
wydobyte z trumien urny i relikwiarze 
ze szczątkami  sławnych Polaków, tak-
że królów. Szereg panopliów na cześć 
wybitnych wodzów rozwieszono nad 
szafami. Wchodzącego do Świątyni 
Sybilli ogarniała niemal mistyczna 
atmosfera, przesycona niebieskawym 
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światłem, płynącym z  owego okulu-
sa przykrytego ametystowym szkłem. 
Stojąc nieruchomo, można było objąć 
wzrokiem całą przestrzeń ekspozy-
cyjną. Oczywiście bliższe zapoznanie 
się z  eksponatami w  szafach wyma-
gało przewodnictwa. Ważny, histo-
ryczny komentarz zapisany był w  ka-
talogach, zachowanych w  Bibliotece 
Czartoryskich.

Kolejną, bardziej uniwersalną mu-
zealną kreacją stworzoną przez księż-
nę Izabelę był otwarty w 1809 r. Dom 
Gotycki z polskimi pamiątkami histo-
rycznymi, ale jednocześnie, w sposób 
niesłychany i  fascynująco ambitny, 
poświęcony bohaterom całego świata, 
głównie wojowniczym władcom, ale 
też bojownikom o wolność ludów lub 
wolność narodową, jak szwajcarski 
Wilhelm Tell bądź mauretański Al-
mansor. W  tym muzeum najbardziej 

zaznaczył się wpływ romantyzmu 
angielskiego, z  którym księżna ze-
tknęła się osobiście podczas podróży 
na Wyspy Brytyjskie w  latach 1790-
1791, ale także wpływ muzealnictwa 
rewolucyjnej i  napoleońskiej Francji, 
z  działalnością Aleksandra Lenoira 
i  barona Vivant-Denona. Dom Go-
tycki stanowił w znacznej mierze pro-
dukt literacki, jako że księżna była 
znakomitą lektorką dzieł historycz-
nych i  literatury pięknej, pieczołowi-
cie zebranych w Bibliotece Puławskiej 
przez jej małżonka, księcia Adama 
Kazimierza.

Dom Gotycki, również dzieło 
Aignera, nie był wzniesiony od pod-
staw, ale przerobiony z  barokowego 
pawilonu parkowego. Wzorowany na 
modnych budowlach neogotyckich 
Anglii i  Niemiec, stwarzał odmien-
ną od Świątyni Sybilli, ale również 
tajemniczą atmosferę, wzmożoną ko-
lorowym światłem przepuszczonym 
przez średniowieczne witraże wpra-
wione w  okna. Zapewne sama księż-
na nie zdawała sobie sprawy z tego, że 
w galerii obrazów Domu Gotyckiego, 

poświęconej w zasadzie sławnym oso-
bistościom historycznym, znalazły 
się trzy arcydzieła malarstwa w  skali 
ogólnoświatowej – dwa obrazy przy-
wiezione z  Włoch przez jej starsze-
go syna Adama Jerzego: Leonarda da 
Vinci „Dama z gronostajem” i Rafaela 
„Portret młodzieńca”, a nadto nabyty 
od Norblina „Krajobraz z  miłosier-
nym Samarytaninem”, pędzla Rem-
brandta. Obiekty z  Domu Gotyckie-
go wraz ze świetnymi katalogami rów-
nież ocalały, dając możliwość niemal 
pełnej rekonstrukcji tego zdumiewa-
jącego muzeum.

Zbiory puławskie jako muzeum 
narodowe z  entuzjazmem przyję-
te zostały przez społeczeństwo pol-
skie. Napływały liczne i  cenne dary 
ze wszystkich warstw społecznych, 
przede wszystkim od arystokracji 
i  szlachty, ale także od mieszczan, 
wśród których kształtowała się inteli-
gencja, zwłaszcza wojskowa, ale także 
od chłopów, co jest sprawą wyjątko-
wą. Poczucie narodowej przynależ-
ności muzeum było zjawiskiem do-
minującym, jakie dobitnie nastąpiło 

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

3 | Klementyna Narbutt, „Dom Gotycki 
w Puławach”, 1846-1855, akwarela ze 
sztambucha Pobożne pamiątki, autorstwa Teresy 
i Klementyny Narbutt (w zbiorach Muzeum 
Czartoryskich w Puławach)
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podczas pierwszego wielkiego zagro-
żenia zbiorów w  okresie powstania 
listopadowego. Rosjanom wyraźnie 
chodziło o  ich przechwycenie. Zo-
stały uratowane głównie dzięki wysił-
kom i  poświęceniu wielu ludzi zwią-
zanych z  dworem puławskim, ale też 
dzięki anonimowym mieszkańcom 
Puław i  okolic. Do ratowania puław-
skiej Biblioteki i  Archiwum wojsko 
powstańcze zorganizowało specjalną 
akcję, nazwaną „wyprawą bibliotecz-
ną”, która zakończyła się sukcesem.

Katastrofa Puław w  1831  r. spo-
wodowała jednak ewakuację i  roz-
proszenie zbiorów, choć nie na długo. 
Niebawem przebywający na emigra-
cji syn księżnej Izabeli, Adam Jerzy, 
zakupił w  Paryżu pałac zwany Hotel 
Lambert, tworząc zeń ośrodek pol-
skiego życia politycznego i patriotycz-
nego. Część zbiorów puławskich prze-
niesiona została do Paryża, co umoż-
liwiło udział Polski w  wielkich pary-
skich wystawach sztuki. Z kolei wnuk 

księżnej Izabeli, Władysław, odziedzi-
czył po swej babce zmysł i zapał kolek-
cjonerski. Korzystając z  wciąż jeszcze 
znacznej fortuny ulokowanej w pary-
skich bankach, wszczął wielkie zakupy 
dzieł sztuki zarówno w  samym Pary-
żu, jak i w Londynie, Rzymie, a nawet 
w Stambule i Kairze. Do zbiorów we-
szły teraz dzieła wysokiej klasy malar-
stwa włoskiego i  flamandzkiego, nie-
mieckiego i holenderskiego, miniatu-
ry, grafika i  rysunki, emalie limuzyj-
skie, kość słoniowa, stare srebra, kosz-
towna broń, szkło weneckie, włoska 
majolika, tkaniny włoskie i flamandz-
kie, perskie kobierce i tureckie makaty 
oraz polskie pasy kontuszowe, także 
liczne dzieła sztuki starożytnej, sarko-
fagi egipskie i  etruskie, wazy greckie, 
szkło i brązy rzymskie.

Paryski, po części utajony okres 
muzeum został raptownie przerwany 
z  powodu wojny francusko-pruskiej 
w  1870  r. i  wypadków Komuny Pa-
ryskiej. Po przegranej wojnie w Pary-
żu, od marca do maja 1871 r., wzięły 
górę radykalne siły społeczne dążące 
do obalenia dotychczasowego ustroju 
i prób realizacji nowego systemu gło-
szonego przez lewicowych polityków 
i  pisarzy utopijnych. Wybuchła woj-
na domowa pomiędzy komunardami 
i  tzw. wersalczykami. Walki toczyły 
się również na Wyspie św. Ludwika 
wokół Hotelu Lambert, bezpośred-
nio zagrażając zbiorom muzealnym. 
Komuna została stłumiona za sprawą 
rządu III Republiki i  jej ministra Lu-
dwika Thiersa, ale książę Władysław 
Czartoryski, będący po śmierci Ada-
ma Jerzego głową familii, postanowił 
zbiory przenieść do kraju i  ufundo-
wać z  nich muzeum wraz z  bibliote-
ką. Zamysł zrealizowano w  1876  r. 
Miasto Kraków ofiarowało na ten cel 
arsenał miejski wraz z częścią murów 
floriańskich i popijarski klasztor, ksią-
żę zaś dokupił trzy kamienice, łącząc 
całość mostkami zawieszonymi nad 
ulicami. Powstał w  ten sposób jedy-
ny w  swoim rodzaju architektonicz-
ny kompleks muzealny i biblioteczny, 
utrzymany w stylu włoskiego trecenta 
i francuskiego gotyku.

Ze wstępem wolnym dla publicz-
ności prywatne Muzeum Książąt 

Czartoryskich w  Krakowie pełniło 
doniosłą misję w  służbie narodu od 
1876 do 1939  r. Kilka pokoleń pol-
skich uczonych korzystało z zasobów 
Biblioteki i  Archiwum, bez których 
niepodobna sobie wyobrazić postę-
pów polskiej historiografii. W  latach 
międzywojennych wielkie zasługi 
w naukowym i ekspozycyjnym rozwo-
ju muzeum położył Stefan Komornic-
ki. Dyrektorem instytucji tuż przed 
wybuchem drugiej wojny światowej 
był generał Marian Kukiel.

Druga wojna światowa postawi-
ła Muzeum Książąt Czartoryskich 
w  stan najwyższego zagrożenia. Naj-
cenniejsze eksponaty, w tym klejnoty 
i  pamiątki ze „Szkatuły Królewskiej”, 
obrazy Leonarda, Rafaela i  Rem-
brandta, złoto starożytne i  złote nu-
mizmaty, wywiezione z  Krakowa 
i  ukryte w  oficynie pałacu w  Sienia-
wie, dostały się w  ręce hitlerowców. 
Realizując plan totalnego zniszcze-
nia kultury polskiej, Niemcy nadal 
plądrowali Muzeum Czartoryskich, 
zagarniając co cenniejsze obrazy, mi-
niatury, tkaniny, kobierce i  broń za-
bytkową. Generał Kukiel opuścił kraj, 
by stać się bliskim współpracowni-
kiem generała Sikorskiego w  rządzie 
na emigracji, zaś Stefan Komornicki, 
aresztowany i  zesłany do obozu kon-
centracyjnego, został potem zamor-
dowany rękami bandytów w  Krako-
wie. W tej sytuacji rodzina Czartory-
skich poprosiła znakomitego arche-
ologa Jana Stanisława Gąsiorowskiego 
do objęcia dyrekcji muzeum. On to ze 
swoimi najbliższymi współpracowni-
kami, także wolontariuszami, jak Pe-
lagia Potocka, z narażeniem życia na-
dal walczył o utrzymanie zbiorów za-
grożonych zniszczeniem. Na domiar 
złego budynki muzealne, przez całe 
lata nienaprawiane, znajdowały się 
w stanie daleko posuniętej destrukcji.

Zakończenie wojny w  1945  r. by-
najmniej nie oznaczało dla Muzeum 
Czartoryskich początków odrodze-
nia. Co prawda, głównie za sprawą 
Karola Estreichera mł., pełnomocnika 
rządu londyńskiego do spraw polskich 
strat kulturalnych, przeprowadzono 
częściową rewindykację zagrabionych 
obiektów, przywożąc do Krakowa 

4 | Paul Hypolite Delaroche, „Portret księcia 
Adama Jerzego Czartoryskiego”, 1853, olej, 
płótno, wym. 121 x 76,3 cm (własność prywatna; 
https://pl.m.wikipedia.org)

................................................................................
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obrazy Leonarda i  Rembrandta (ob-
raz Rafaela nie odnalazł się), ale nie-
bawem polskie muzealnictwo ujęto 
w  normy narzuconego systemu. Mu-
zeum Książąt Czartoryskich nie ule-
gło, co prawda, znacjonalizowaniu, 
ale w końcu 1949 r. przejęto je w za-
rząd państwowy, włączając do kra-
kowskiego Muzeum Narodowego.

Niestety, wystąpiły teraz zagro-
żenia o  charakterze wewnętrznym. 
Idea prywatnego, książęcego muzeum 
w  służbie narodu nie odpowiadała 
władzom komunistycznym, snuto za-
tem i  realizowano plany parcelacji, 
a  nawet rozbioru muzeum. Usunię-
ty został prof. Gąsiorowski, oskarżo-
ny o  lojalność w  stosunku do rodzi-
ny Czartoryskich, przebywającej na 
emigracji. W 1953 r. przeniesiono do 
Warszawy obraz Leonarda da Vinci 
i  wpisano do inwentarza stołeczne-
go Muzeum Narodowego. Przygoto-
wano spisy zabytków starożytnych, 
aby je wcielić do centralnej kolek-
cji starożytności egipskich, greckich 

i  rzymskich, znajdującej się w  war-
szawskim muzeum. Zbiory sztuki pre-
historycznej przeniesiono do krakow-
skiego Muzeum Archeologicznego, 
a  zbiory archiwalne – do archiwum 
państwowego. Postanowiono zatrzeć 
patriotyczny i emocjonalny charakter 
zbiorów przez nową ich klasyfikację, 
według systemu typologiczno-mate-
riałowego. Nie miało być „pamiątek 
narodowych”, lecz kolekcje metalu, 
drewna, szkła, majoliki, tkanin itd. 
W istocie chodziło o stępienie niewy-
godnej dla reżimu wymowy ideowej 
tego muzeum i  o rozproszenie zbio-
rów. Powstały nawet projekty przenie-
sienia ich do Puław.

Już jednak w  latach sześćdziesią-
tych XX  w. usiłowania rozbicia mu-
zeum przyniosły wręcz przeciwne skut-
ki. Zbyt mocno osadzone było ono 
w  świadomości narodowej, by można 
je było zniszczyć. Najbardziej liczył 
się zapał i  aktywność młodych kusto-
szy. Marek Rostworowski, kustosz ga-
lerii obrazów, zdołał doprowadzić do 

powrotu „Damy z  gronostajem” do 
Krakowa. Utrzymując stały kontakt 
z  Puławami, konsultowano wielkie 
prace renowacyjne finansowane przez 
tamtejszy Instytut Uprawy, Nawoże-
nia i  Gleboznawstwa, szczególnie zaś 
gruntowny remont Domu Gotyckie-
go. Promowano myśl, że park puławski 
ze swymi wszystkimi budynkami, nie 
tylko muzealnymi, należy uznać za re-
zerwat o najwyższej skali wartości o za-
sięgu europejskim.

Po przeprowadzonej w  1989  r. 
transformacji państwa  w  wielu dzie-
dzinach życia społecznego, dotych-
czas zasilanych z  kasy państwowej, 
także w  muzealnictwie wystąpiły ob-
jawy kryzysu. Szczęśliwie w  1991  r. 
Marek Rostworowski został powo-
łany na stanowisko ministra kultury 
i sztuki. Do programu swych czynno-
ści wstawił również kwestię Muzeum 
Czartoryskich. Prawny spadkobier-
ca muzeum, Adam Karol Czartory-
ski, stale mieszkający w  Londynie, 
zapoznał się z  sytuacją dziedzictwa 
i  w  porozumieniu z  radą familijną 
w  tym samym roku zaakceptował 
projekt założenia rodzinnej funda-
cji – Fundacji Książąt Czartoryskich 
– zabezpieczającej trwałość muzeum 
przez związanie z  krakowskim Mu-
zeum Narodowym i oddanie w służbę 
społeczeństwa.

Kolekcja nadal jednak nie była 
bezpieczna, gdyż na skutek błędów 
prawnych, jakie popełnione zosta-
ły przy tworzeniu Fundacji, możliwe 
było dokonywanie zmian w  jej statu-
cie. Korzystając z tego, w latach 2003-
2011 Zarząd parokrotnie zmieniał 
statutowe zapisy, stopniowo zwięk-
szając swe wpływy na działalność Mu-
zeum i Biblioteki Czartoryskich. Miał 
też plany wyprzedaży części obiektów, 
a  także rozproszenia na stałe kolekcji 
po Polsce, a  nawet oddzielenia zbio-
rów biblioteki i  archiwum od części 
muzealnej i  przekazania ich do innej 
instytucji.

Do czasu utworzenia Fundacji 
Książąt Czartoryskich Muzeum Naro-
dowe w  Krakowie władało powierzo-
nymi mu zbiorami samodzielnie, czego 
rezultatem było przeprowadzenie kilku 
generalnych remontów i modernizacji 

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

5 | Augustin 
Aimé Joseph Le 
Jeune, „Portret 
Władysława 
Czartoryskiego”, 
około 1865, 
fragment fotografii 
wizytowej, odbitka 
na papierze 
albuminowym 
(w zbiorach 
Biblioteki 
Narodowej 
w Warszawie)

6 | Muzeum 
Książąt 
Czartoryskich 
(Klasztorek) 
w Krakowie, 
fotografia na 
pocztówce z lat 
dziewięćdziesiątych 
XIX w. (własność 
prywatna)

...............................
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budynków (od 1955 do 1990  r.) oraz 
budowa nowego gmachu na pomiesz-
czenie Biblioteki Czartoryskich (1958-
1960) przy ul. św. Marka. Muzeum 
przeprowadziło też zabiegi konserwa-
torskie przy ponad 8 tys. obiektów ko-
lekcji. Wielu pracowników Muzeum 

Narodowego przez dziesiątki lat pro-
fesjonalnie i z wielkim oddaniem opra-
cowywało zbiory naukowo, publiko-
wało i udostępniało je publiczności na 
wielu wystawach i w stałych galeriach. 
Nie sposób wymienić tych dziesiąt-
ków nazwisk, ale nie można pominąć 
niektórych wysokiej klasy specjalistów, 
jak choćby wspomnianego już Stani-
sława Gąsiorowskiego, ale także Marka 
Wierzbickiego, Marka Rostworow-
skiego, Anny Różyckiej-Bryzek, Barba-
ry Miodońskiej, Krystyny Moczulskiej, 
a  przede wszystkim Zdzisława Żygul-
skiego juniora, który całe swoje nauko-
we życie oddał ukochanemu Muzeum 
Czartoryskich.

Również kolejni dyrektorzy Mu-
zeum Narodowego przyczynili się 
walnie do tego, że kolekcja dotrwała 

do dzisiaj w  bardzo dobrym stanie 
i w całości. Należy wspomnieć, że dy-
rektor Tadeusz Dobrowolski spowo-
dował wspomniane wzniesienie no-
wego budynku na zbiory bibliotecz-
ne, które niszczały w  zawilgoconych 
piwnicach Arsenału. Odnotować też 

trzeba aktywny udział dyrektora Ta-
deusza Chruścickiego w  tworzeniu 
Fundacji, a  potem – także przez na-
stępną dyrekcję – dalsze profesjonal-
ne zarządzanie powierzonym mająt-
kiem przy równoczesnym borykaniu 
się ze szkodliwymi pomysłami nie-
których Zarządów Fundacji Książąt 
Czartoryskich.

Do roku 2011 Muzeum Naro-
dowe w  Krakowie na same remonty 
i  modernizacje budynków Fundacji 
wyłożyło z pieniędzy publicznych po-
nad 180 mln zł. Wartości prac kon-
serwatorskich, naukowych, oświato-
wych, wydawniczych, wystawienni-
czych – nie sposób wycenić. Jedno 
jest pewne: dzięki tym wieloletnim 
działaniom pracowników MNK war-
tość rynkowo-antykwaryczna kolekcji 

Czartoryskich zwiększyła się znaczą-
co. Należało jednak w  trybie pilnym 
przeprowadzić remont siedziby Mu-
zeum Książąt Czartoryskich i  dosto-
sować znajdującą się tam ekspozycję 
do współczesnych wymogów. A było 
to zadanie niełatwe.

Zakupienie od Fundacji przez 
Skarb Państwa, 29 grudnia 2016  r., 
Muzeum Książąt Czartoryskich 
i  włączenie go na nowych zasadach 
w  strukturę Muzeum Narodowego 
w Krakowie miało nie tylko zapobiec 
ewentualnemu rozproszeniu zbiorów 
najstarszego muzeum w  Polsce i  do-
prowadzić z  czasem do poprawienia 
ich stanu zachowania, ale także znacz-
nie rozszerzyć i  przyspieszyć prowa-
dzone od kilku lat prace remontowe 
i modernizacyjne  jego siedziby. 

(Na podstawie artykułu Zdzisława Żygul-
skiego jun. Dwieście lat muzeum Czartory-
skich, opublikowanego w  dodatku do „Spo-
tkań z Zabytkami”, nr 3, 2001 i artykułu Zofii 
Gołubiew Jeszcze o zakupie Kolekcji Czartory-
skich, „Spotkania z Zabytkami”, nr 7-8, 2018)
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W pięćsetlecie śmier-
ci Leonarda da Vinci 
i  210. rocznicę inau-
guracji Domu Gotyc-

kiego w Puławach 20 grudnia 2019 r. 
nastąpiło otwarcie – po trwającym 
prawie 10 lat (2010-2019) general-
nym remoncie pałacu Czartoryskich 
w  Krakowie – nowej ekspozycji sta-
łej Muzeum Książąt Czartoryskich. 
Remont objął cały budynek przy ul. 
św. Jana wraz z oficynami. Istotna in-
gerencja w  trakcie remontu w  zabyt-
kową architekturę wiąże się zwłasz-
cza z  wykorzystaniem pałacowej ofi-
cyny na cele ekspozycyjne (przed 

remontem mieściły się tu pracownie 
i  administracja muzeum). Efektem 
zmian jest również klatka schodowa 
w południowej części oficyny – epatu-
jąca nowoczesnością forma zaświad-
cza o  jej współczesnym rodowodzie 
i wtórnej obecności w  strukturze bu-
dynku. Bardzo widoczną zmianą jest 
także przeszklony dach nad dziedziń-
cem pałacu. 

Za projekt przebudowy Pałacu 
Książąt Czartoryskich – koncepcyj-
ny, budowlany i  wykonawczy oraz 
nadzór autorski − odpowiadało Biu-
ro Projektów Lewicki Łatak. Z kolei 
projekt nowej ekspozycji i  aranżacji 

wnętrz to efekt pracy biura projek-
towego Art FM. Firma przystąpiła 
do prac nad ponownym udostępnie-
niem kolekcji książąt Czartoryskich 
zwiedzającym w 2017 r., wygrywając 
międzynarodowy konkurs na opra-
cowanie projektu nowej ekspozycji 
i  aranżacji wnętrz, zorganizowany 
przez Muzeum Narodowe w  Krako-
wie wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Architektów Polskich.

Nadrzędną ideą projektu kon-
kursowego było założenie, by prze-
kraczając próg nowo otwartego mu-
zeum goście poczuli wyjątkowy kli-
mat miejsca, jako pierwszej placówki 

Nowa ekspozycja

1
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muzealnej na ziemiach Polski, skarb-
nicy wyjątkowych dzieł sztuki, a  jed-
nocześnie strażnicy narodowej toż-
samości zgodnie z  zamierzeniami 
fundatorki kolekcji, księżnej Izabeli 
Czartoryskiej. Zespół Art FM zapro-
ponował więc wizję dialogu między 
unikatowym charakterem tradycyj-
nego muzeum, a  współczesnym po-
dejściem charakteryzującym nowo-
czesne muzea. Urzeczywistnił się on 
w  wykorzystaniu złotego podziału 
przy projektowaniu całej wystawy, 
ale przede wszystkim wielkiej gablo-
ty prezentującej arcydzieło Leonarda 
da Vinci „Dama z  gronostajem”, dę-
bowych posadzek, które łączą wszyst-
kie sale ekspozycji, a także w doborze 
szlachetnych, ponadczasowych mate-
riałów oraz współczesnej identyfikacji 
wizualnej.

Jak podkreślają projektanci, wśród 
największych wyzwań, które pojawiły 
się w  trakcie projektowania i  tworze-
nia nowej ekspozycji, wyróżnić można 
m.in. dostosowanie historycznych prze-
strzeni pałacowych do współczesnych 
norm bezpieczeństwa, a także pogodze-
nie rygorystycznych wytycznych kon-
serwatorskich dotyczących wnętrz i za-
bezpieczenia bezcennych eksponatów 
z zadbaniem o komfort zwiedzania.

Pokrycie neorenesansowego dzie-
dzińca pałacu przezroczystym da-
chem stworzyło nową, atrakcyjną 
powierzchnię użytkową – miejsce 
dla uroczystości oraz wydarzeń kul-
turalnych: koncertów, spektakli czy 
konferencji naukowych. W  prze-
strzeń wokół dziedzińca wpisuje się 
wystawa, pomieszczona na dwóch 
kondygnacjach, w  amfiladzie 26 sal 
muzealnych.

Konserwacja zbiorów
Do grudnia 2019 r. zespół konserwatorów wykonał konserwację 90 obiektów zabyt-

kowych należących do zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich, w tym obrazów, milita-
riów, tkanin, zabytków rzemiosła artystycznego i papieru. Eksperci wykonywali również 
specjalistyczne badania tkanin i barwników oraz zdobywali przydatną wiedzę podczas 
wyjazdów studyjnych do Szwajcarii i Chin, gdzie wraz z innymi naukowcami wymieniali 
się doświadczeniem.

W ramach projektu Przeszłość Przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt 
Czartoryskich konserwatorzy otrzymali specjalistyczny spektrometr Macro XRF M6 JET 
STREAM, urządzenie, które skanuje całą powierzchnię wybranego obiektu. W efekcie ba-
dania otrzymujemy wykaz pierwiastków znajdujących się na wybranym dziele. We wrze-
śniu 2019 r. odbył się medialny pokaz spektrometru, który znajduje się w Laboratorium 
Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych LANBOZ w oficynie kamienicy Ło-
zińskich w Krakowie.

1 | Zadaszony dziedziniec Muzeum Książąt 
Czartoryskich 

2 | Fragment Podestu

................................................................................
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I PIĘTRO
podest i sale czartoryskich 

(i-ii)
Zwiedzanie Muzeum Książąt 

Czartoryskich rozpoczynamy od 
Podestu, gdzie znajdują się dwa 
monumentalne płótna Jana Pio-
tra Norblina: „Kiermasz” i  „Koncert 
w  parku”. Następnie wchodzimy do 
dwóch sal poświęconych rodzinie 
Czartoryskich. Są tu portrety (m.in. 
Izabeli Czartoryskiej oraz Adama Ka-
zimierza Czartoryskiego) i przedmio-
ty osobistego użytku, które pokazują 
nie tylko historię rodu, ale także dzie-
je muzeum. W pierwszej sali znajdują 
się szczęśliwie ocalałe pamiątki z tzw. 

Szkatuły Królewskiej, zrabowanej 
przez Niemców w czasie drugiej woj-
ny światowej.

sale poświęcone historii 
polski (iii-viii)

Korytarz jest wstępem do wę-
drówki po dziejach Polski od cza-
sów Jagiellonów aż po schyłek 
Pierwszej Rzeczypospolitej. Sala 
Jagiellońska prezentuje dzieła sztuki 
i  pamiątki historyczne z  czasów dy-
nastii Jagiellonów i pierwszych wład-
ców elekcyjnych. Można tu znaleźć 
dzieła z  XV i  XVI  w., m.in. z  kole-
giaty św. Michała na Wawelu: scenę 
„Zwiastowania” Mistrza Jerzego oraz 
apokryficzną scenę „Zaśnięcia Matki 

Boskiej” autorstwa naśladowcy Mi-
chała Lancza z Kitzingen.

Sala Wazowska zabiera zwie-
dzających do czasów panowania 
szwedzkiej dynastii Wazów (1587-
1668). W Sali Wiktorii Wiedeńskiej 
są obiekty związane z  okresem pa-
nowania króla Jana III Sobieskiego 
i  jego historycznego zwycięstwa nad 
Turkami w  1683  r., m.in. szabla po-
darowana przez papieża Innocente-
go XI czy tarcza „wróżebna”. Tu eks-
ponowany jest też efektowny namiot 
turecki, a  pod nim cenny kobierzec 
perski. Natomiast w Sali Saskiej pre-
zentowane są m.in. pasy kontuszowe, 
zbiór tabakier wraz z  tarkami do ty-
toniu, elementy zastawy stołowej czy 
zespół wachlarzy.

Ostatnia sala pamiątek z  dziejów 
Polski, Sala Oświecenia (Finis Polo-
niae), pokazuje czasy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Poza wi-
zerunkiem władcy odnaleźć tu moż-
na należące do niego drobiazgi oraz 
przedmioty upamiętniające uchwale-
nie Konstytucji 3 maja w 1791 r.

Digitalizacja i publikacje
W trakcie prowadzonych w Muzeum Książąt Czartoryskich prac remontowych i kon-

serwatorskich postępowały też prace związane z digitalizacją kolekcji. Sfotografowano 
1134 (a zdigitalizowano 1042) obiekty z działu rzemiosła, malarstwa i rzeźby, mili-
tariów, grafiki oraz biblioteki. Ponadto zespół pracowników merytorycznych opraco-
wał noty oraz teksty do publikacji pod kierownictwem kurator Katarzyny Płonki-Bałus, 
która dokonała również wyboru kilkunastu arcydzieł do filmów promujących Muzeum 
Książąt Czartoryskich w Krakowie.

3
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........................... 

3-5 | 
Fragmenty: I Sali 
Czartoryskich 
(3), Sali 
Jagiellońskiej (4) 
i Sali Wiktorii 
Wiedeńskiej (5)

...........................
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paramenty liturgiczne 
i pompa funebris (ix-x)

W dwóch kolejnych salach znaj-
dują się paramenty liturgiczne, m.in. 
szaty i przedmioty służące do prywat-
nej dewocji, a  także obiekty związa-
ne z  uroczystościami pogrzebowymi. 
Niezwykłym eksponatem jest włoski 
zegar nocny, przypominający kształ-
tem późnobarokowy ołtarz.

sztuka orientu (xi-xiii)
Zwiedzanie pierwszego piętra za-

mykają sale poświęcone sztuce orien-
talnej. Widzowie znajdą tu m.in. 
perskie tekstylia i  tapiserie, indyjskie 
posążki najważniejszych bóstw czy 
tybetańskie stalowe okucia ławek sio-
dła. W  tych salach prezentowane są 
także chińskie wachlarze czy imbryki 
do parzenia herbaty, a  także wyroby 
japońskie, wśród których dominują 
niewielkie figurki – tzw. netsuke.

II PIĘTRO
Sale na drugim piętrze odbie-

gają charakterem od romantyczne-
go kolekcjonerstwa czasów księżnej 

Izabeli Czartoryskiej; ekspozycja 
bliższa jest założeniom dziewiętna-
stowiecznego „zakładu naukowego” 
pomysłu księcia Władysława Czarto-
ryskiego. Poświęcone kulturze i sztu-
ce zachodnioeuropejskiej, prezentują 
jej dzieła, łącząc wątki tematyczne 
z  podziałem chronologiczno-geo-
graficznym. Są tu motywy i  tema-
ty antyczne w  sztuce XV-XVIII  w., 
sztuka średniowieczna i renesansowa 
(z  najważniejszym dziełem w  zbio-
rach Muzeum Książąt Czartory-
skich, „Portretem Damy z  grono-
stajem” Leonarda da Vinci), dzieła 
malarstwa holenderskiego i  „Krajo-
braz z  przypowieścią o  miłosiernym 
Samarytaninie” Rembrandta, sztuka 
nowożytnej Europy na Północ od 
Alp od XV do XVIII w.

Ostatnia sala, a  zarazem najstar-
sza galeria ekspozycyjna w  pałacu 
(tzw. Sala Polska), nawiązuje do at-
mosfery Świątyni Sybilli, a  jednocze-
śnie jest hołdem dla historiozoficz-
nego myślenia księcia Władysława 
Czartoryskiego.

salon antyczny (i)
Salon antyczny to dzieła z różnych 

okresów historycznych, ale tematycz-
nie lub ikonograficznie nawiązujące 
do tradycji sztuki starożytnej. Znaj-
dziemy tu m.in. monumentalny go-
belin z przedstawieniem wjazdu Alek-
sandra Wielkiego do Babilonu, ma-
jolikowe talerze z  barwnymi scenami 
zaczerpniętymi z  historii o  Tezeuszu, 
Ledzie lub wyprawy Argonautów po 
złote runo czy renesansową tarczę, 
uznawaną w  czasach puławskich za 
tarczę Juliusza Cezara, która ukazuje 
rozbudowaną scenę ilustrującą Pieśń 
XVII Iliady.

Sale: Sztuka renesansu oraz 
„Dama z gronostajem” (ii-iii)

Do epoki renesansu widzowie 
przeniosą się dzięki zgromadzo-
nym w  tej sali obrazom na wyciętym 

6-8 | Fragmenty: Sali Sztuka renesansu (6), 
Sali „Dama z gronostajem” (7) i Sali Sztuka 
średniowieczna (8)

................................................................................
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podłożu w  kształcie tonda, monu-
mentalnej tapiserii „Złoty deszcz” 
z  XVI  w. (ilustrującej mit o  Danae) 
oraz majolikom – wyrobom cera-
micznym pokrytym charakterystycz-
ną barwną masą ołowiowo-cynową, 
a  także szkłom weneckim. To stąd 
przechodzi się do pomieszczenia, 

w  którym prezentowana jest „Dama 
z  gronostajem” Leonarda da Vinci, 
jedno z  najcenniejszych dzieł malar-
skich na świecie.

sztuka średniowieczna (v)
Po minięciu Korytarza (IV), 

w którym znajdują się trzy dzieła mo-
zaikowe datowane na przełom XVII 

i  XVIII  w., zwiedzający docierają do 
pomieszczenia prezentującego sztu-
kę średniowiecza. Najstarszym dzie-
łem malarskim jest tu tryptyk Ri-
nalda da Siena z  przedstawieniem 
Matki Boskiej z  Dzieciątkiem w  czę-
ści centralnej. Znajdziemy tu tak-
że stworzoną w  Awinionie kwaterę 

7
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ze sceną „Zwiastowania” z  lat oko-
ło 1321-1323. Ważne miejsce w  tej 
sali zajmują rzemiosło dekorowane 
techniką emalii oraz rzeźby z  kości 
słoniowej.

sztuka europy północnej  
xv-xvii w. (vi)

Kolejna przestrzeń prezentuje sztu-
kę Europy północnej wykonywaną od 
XV do XVII w. Obok zbioru rzemio-
sła artystycznego i militariów znalazły 
się tu wyjątkowe przykłady malarstwa, 
m.in. wizerunek św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej autorstwa Hansa Suessa 
von Kulmbacha czy portret określany 
jako „Maria Magdalena pisząca”. Tu 
zwiedzający mogą podziwiać też sceny 
ze skrzydeł dwóch różnych dyptyków 
z  warsztatu Alberta Boutsa, wyobra-
żających Chrystusa jako Zbawiciela 
Świata („Salvator Mundi”) oraz Mat-
kę Boską Bolesną, jak również obraz 
„Matka Boska z  Dzieciątkiem jedzą-
cym jabłko”.

sztuka czasów rembrandta 
(vii)

W następnej sali uwagę niewąt-
pliwie przyciąga „Krajobraz z  miło-
siernym Samarytaninem” autorstwa 
Rembrandta van Rijna. Warto jednak 

podkreślić, że znalazły się tu dzieła 
mniejszych mistrzów holenderskich 
przedstawiające typową dla tamtej-
szych twórców tematykę, m.in. sceny 
rodzajowe (np. „W wartowni” oraz 
„Koncert na trąbce” Anthonie Pala-
medesza) czy mariny.

sala polska (viii)
Najcenniejsze pamiątki, przecho-

wywane kiedyś w puławskiej Świątyni 
Sybilli, znalazły swoje miejsce właśnie 
w Sali Polskiej. To tu w gablotach pre-
zentowane są kolekcjonowane przez 
księżną Izabelę szczątki wielkich po-
staci historycznych, m.in.: Bolesława 
Chrobrego, Władysława Hermana, 
Bolesława Krzywoustego, Mikołaja 
Kopernika, Jana Kochanowskiego, 
Jana Karola Chodkiewicza, Stanisła-
wa Żółkiewskiego i Stefana Czarniec-
kiego. Tu także eksponowana jest tzw. 
Chorągiew Carów Szujskich.

W Sali Polskiej pokazywana jest 
też kurtka generalska po twórcy Le-
gionów Polskich we Włoszech Janie 
Henryku Dąbrowskim, chorągiew 
i  dwie szable po Tadeuszu Kościusz-
ce czy pałasz księcia Józefa Poniatow-
skiego. Tu znajduje się również płótno 
„Polonia 1863” pędzla Jana Matejki.

biblioteka książąt 
czartoryskich (ix-x)

Bogate zbiory Biblioteki Książąt 
Czartoryskich zawierają bezcenne 
dzieła piśmiennictwa zarówno pol-
skiego, jak i  światowego, a  na eks-
pozycji w  muzeum można zobaczyć 
najważniejsze z  nich. Są tu m.in. do-
kumenty wydawane przez kancela-
rie królewskie, jak przywilej koszyc-
ki z  1374  r., akt unii horodelskiej 
z 1413 r., akty prawne, np. dokument 
hołdu pruskiego (określany rów-
nież „Traktatem Krakowskim” z 8 IV 
1525  r.), listy sławnych postaci czy 
oryginalny zapis nutowy Fryderyka 
Chopina utworu na fortepian z orkie-
strą Rondo à la krakowiak.

gabinet rycin i rysunków 
(xi-xiii)

W Gabinecie Rycin i  Rysunków 
Muzeum Książąt Czartoryskich znaj-
duje się ponad 46 tys. grafik i  ponad 
6 tys. rysunków. W  trzech salach 
muzeum zwiedzający poznają jednak 
tylko część z  nich, m.in. grafiki wło-
skie z  XV i  XVI  w., autorstwa Man-
tegny czy Marcantonia Raimondie-
go, ryciny Albrechta Dürera, cykl 
pejzaży Pietera Bruegla Starszego czy 

9
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siedemnastowieczne ryciny nider-
landzkie, wśród których znajdują się 
odbitki autorstwa Rembrandta, a tak-
że zbiory poloników.

Głównym założeniem scenariu-
sza wystawy jest swobodne nawią-
zanie do wcześniejszych aranżacji. 
Z  nowoczesnym, specjalnie zapro-
jektowanym etalażem ekspozycyj-
nym sąsiaduje więc zespół kilkudzie-
sięciu pieczołowicie odnowionych, 
drewnianych gablot należących do 
dawnego, dziewiętnastowiecznego 
wyposażenia muzeum. Próżno jed-
nak szukać tu śladów rekonstrukcji 
historycznej i  oczekiwać od współ-
czesnego muzeum utrwalania jego 
minionego kształtu. Celem projek-
tu było utrzymanie unikatowego 
charakteru muzeum, połączone ze 

wzbogaceniem i  unowocześnieniem 
wystawy – w możliwie najmniej inwa-
zyjny sposób – przez użycie nowocze-
snych technik ekspozycyjnych oraz 
uwypuklenie konstytutywnych cech 
kolekcji Czartoryskich, uchwycenie 
jego niepowtarzalnego klimatu skarb-
nicy sztuki i idei, strażnicy narodowej 
i europejskiej tożsamości. Zastosowa-
ne przez projektantów materiały: dę-
bowy parkiet, szkło, polerowana stal 
i  mosiądz oraz okładziny ceramiczne 
imitujące kamień, w większości natu-
ralnie się starzejące, wzmacniają po-
czucie tradycji i  aktywizują wyobraź-
nię odbiorcy. Nowa aranżacja prze-
strzeni ekspozycyjnej wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom współczesnej 
publiczności oraz wykorzystuje no-
woczesne osiągnięcia w  zakresie pre-
zentowania i zabezpieczenia zbiorów.

Odwiedzający kolekcję Czarto-
ryskich, obok niekwestionowanych 
arcydzieł malarstwa – obrazów Le-
onarda da Vinci i Rembrandta – spo-
tyka wiele innych, często unikato-
wych dzieł sztuki o  wielkiej wartości 

artystycznej i  historycznej. Czynią 
one z muzeum rodzaj skarbca, które-
go zawartość – zarówno dzieła o  du-
żej klasie artystycznej, jak i  wyroby 
użytkowe z  dawnych epok – trak-
tować trzeba jako nośniki pamięci 
o  przeszłości, uosobionej w  posta-
ciach historycznych, będących rze-
czywistymi bądź fikcyjnymi właści-
cielami i  użytkownikami. Pozwalając 
zaistnieć tym świadkom przeszłości 
w  odpowiednio dobranych kontek-
stach, uruchamiamy „mowę rzeczy”, 
która od ponad dwustu lat kierowana 
jest do odwiedzających wielowątkową 
opowieścią o  polskich i  europejskich 
dziejach, kulturze i  sztuce, osnutą na 
podstawie świadomie zgromadzonych 
i pieczołowicie przechowanych okru-
chów przeszłości.

(Na podstawie tekstu kuratorskiego Ka-
tarzyny Płonki-Bałus, fragmentu Prze-
wodnika po Muzeum Książąt Czartory-
skich Mateusza Chramca i  opracowań 
Urszuli Wolak / Muzeum Narodowe 
w Krakowie)

9 | 10 | Fragmenty: Sali Sztuka czasów 
Rembrandta (9) i Sali Polskiej (10) 

(zdjęcia: Tomasz Markowski)

................................................................................
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Trzy dni przed otwarciem 
Muzeum Książąt Czarto-
ryskich po remoncie, 16 
grudnia 2019 r., w Filii Bi-

blioteki Kraków odbył się finisaż nie-
wielkiej wystawy przypominającej Ja-
nusza Wałka (zmarł nieoczekiwanie 
w  2018  r. podczas pobytu we Wło-
szech), historyka sztuki, wykładowcę, 
pisarza, poetę, muzeologa i  muzeal-
nika-kustosza, zapamiętanego przede 
wszystkim jako opiekuna obrazu Le-
onarda da Vinci „Dama z  gronosta-
jem”, czyli, jak nazywały go media, 
strażnika „Damy z gronostajem”. Wy-
stawa zatytułowana „Janusza Wałka 
»Świat z  Widokiem«” nawiązywa-
ła do tytułu jednego ze zbiorów jego 
poezji, a  także do jego sposobu po-
strzegania i  opisywania otaczającej 

rzeczywistości. Janusz Wałek stworzył 
swój Świat, bo tak nazywał mieszka-
nie pełne książek, obrazów, fotografii, 
instrumentów muzycznych, płyt i pa-
miątek związanych z osobami lub od-
bytymi podróżami, ale przede wszyst-
kim był to świat jego pomysłów, idei, 
planów. W tym świecie ważne miejsce 
zajmowało Muzeum Książąt Czar-
toryskich, w  którym pracował od 
1968 r., a ostatnia wystawa jego autor-
stwa „Najcenniejsze” udostępniona 
została publiczności w 2017 r., spina-
jąc prawie 50-letni okres pracy Janu-
sza Wałka w muzeum i dla muzeum.

Od chwili, gdy 10  stycznia 
2010  r. Muzeum Książąt Czarto-
ryskich zamknięto, a  remont po-
szczególnych budynków przedłużał 
się i  z  kolejnych przewodników po 

Krakowie znikały wzmianki o  tym 
muzeum, Janusz Wałek podejmo-
wał wszelkie działania, aby utrzy-
mać o  nim pamięć. Był w  tym cza-
sie autorem wielu wystaw, m.in. 
wystawy „Najcenniejsze” (2017), 
oraz urządzanych poza murami re-
montowanego muzeum: „Przeszłość 
Przyszłości – Czartoryscy Narodo-
wi” (2015) na Zamku Królewskim 
w  Niepołomicach czy „Otwieram 
świątynię pamięci. Zbiory Czarto-
ryskich a  narodziny idei muzeum 
w  Polsce” (2016) w  Muzeum Pała-
cu Herbsta w  Łodzi. Przypominał 
o  Muzeum Czartoryskich w  wykła-
dach dla słuchaczy Studium Muze-
ologicznego na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, przedstawiał koncepcje 
urządzenia muzeum po remoncie, 

Janusz Wałek  
w Muzeum Książąt Czartoryskich

Dyrektor Andrzej Betlej, który skończył swoją misję w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2019 r. (obec-
nie jest dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu), poproszony o odpowiedź na pytanie, czy w Muzeum 
Książąt Czartoryskich po blisko dziesięcioletnim remoncie udało się połączyć przeszłość z przyszłością, powie-
dział: „Próbowaliśmy odnaleźć drogę, która z jednej strony pokazuje zupełnie nowe oblicze Muzeum Książąt Czar-
toryskich po okresie zmian. Z drugiej odwołuje się do sentymentów odbiorców, którzy pamiętają jego dawną twarz. 
Wiedzieliśmy od samego początku, że to miejsce z prawdziwym charakterem i niepowtarzalną atmosferą. W pew-
nym momencie okazało się jednak, że tej atmosfery, klimatu nie zdołamy w pełni przywrócić, jeśli mamy otworzyć 
się na przyszłość”.

Z kolei minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w trakcie uroczystości ponownego otwar-
cia tego muzeum, 19 grudnia 2019 r., stwierdził m.in.: „Dzisiaj możemy powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co 
było w mocy państwa polskiego, by zrealizować ideę inicjatorki tej wspaniałej kolekcji księżnej Izabeli Czartoryskiej, 
która chciała »aby pamiątki przeszłości dla przyszłych pokoleń gromadzić i dbać o nie tak, jak powinno dbać każ-
de świadome swojej historii państwo«”. Podziękował też wielu osobom i  instytucjom, które przysłużyły się tej 
sprawie.

Dodajmy, że taką właśnie osobą był także Janusz Wałek (1941-2018), emerytowany pracownik Muzeum 
Narodowego w  Krakowie, wieloletni kierownik Działu Malarstwa Europejskiego i  Rzeźby Muzeum Książąt 
Czartoryskich, wielki orędownik otwarcia siedziby tego muzeum po remoncie.
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inicjował prace nad scenariuszem 
nowej stałej ekspozycji.

Największą troską Janusza Wał-
ka było, aby w  nowej ekspozycji za-
chować wyjątkowy charakter Mu-
zeum Książąt Czartoryskich, który 
wywierał niepowtarzalne wrażenie 
na zwiedzających oraz był doceniany 
i  budził podziw u  znawców przed-
miotu z  całego świata. Janusz Wałek 
wielokrotnie opowiadał o  wizycie 
w  Muzeum Czartoryskich dyrektora 
Luwru, który zamierzał w  nim zoba-
czyć jedynie „Damę z  gronostajem” 
Leonarda da Vinci, gdy jednak opro-
wadzający szacownego gościa Janusz 
Wałek zaproponował mu, aby w dro-
dze do obrazu przeszedł przez całe 
muzeum, zaplanowana na kilkanaście 
minut bytność w  muzeum zmieniła 
się w  kilkugodzinne zwiedzanie. Na 
zakończenie tej wizyty zachwycony 
gość stwierdził, że Muzeum Książąt 
Czartoryskich, urządzone z zachowa-
nym dziewiętnastowiecznym charak-
terem ekspozycji, z atmosferą tajemni-
cy i sacrum, stanowi niezwykle cenną 
rzadkość zarówno wśród muzeów eu-
ropejskich, jak też światowych, które 
w  znacznej części wraz z  unowocze-
śnianiem uległy ujednoliceniu w spo-
sobie urządzenia. Na tym zunifikowa-
nym tle Muzeum Czartoryskich jest 
bezcenną perłą, którą należy chronić.

W Opisaniu ekspozycji Muzeum 
Książąt Czartoryskich… (Księga pa-
miątkowa poświęcona dyrektorowi Mu-
zeum Pomorza Środkowego Mieczy-
sławowi Jaroszewiczowi, 2013) Janusz 
Wałek wspominał, jak po przyjściu do 
pracy w muzeum w 1968 r., kiedy zo-
stał asystentem ówczesnego dyrektora 
Marka Rostworowskiego, uczestni-
czył w  dyskusjach nad nową koncep-
cją stałej ekspozycji, która powstawała 
„w kilku etapach, w ciągu wielu lat, za 
sprawą kilku pokoleń muzealników”. 
Opisał, jak „rodziła się powoli koncep-
cja nowej ekspozycji, łączącej roman-
tyczne puławskie tradycje pierwszego 
polskiego muzeum narodowego, otwo-
rzonego przez Izabelę Czartoryską 
w  Świątyni Sybilli i  Domu Gotyckim, 
z systematyczną, opartą na naukowych 
doświadczeniach »galeryjną« ekspozy-
cją tworzoną po roku 1876 w  Krako-
wie, pod nadzorem Władysława Czar-
toryskiego, rozbudowywaną w  ciągu 
wielu lat pod okiem wytrawnych histo-
ryków sztuki, m.in. Mariana Sokołow-
skiego i Stefana Komornickiego”.

Ekspozycja Muzeum Książąt 
Czartoryskich w chwili jej zamykania 
w czasie rozpoczęcia w 2010 r. remon-
tu spełniała, jak są podstawy twier-
dzić, wcześniejsze założenia. Panowa-
ło przekonanie, że osiągnięto bardzo 
satysfakcjonujący finał starań wielu 

pokoleń muzealników, czego oczywi-
ście nie można mylić z  potrzebą re-
montów i modernizacji zaplecza mu-
zealnego. Już samo dojście do główne-
go nurtu ekspozycji przygotowywało 
zwiedzającego do odbioru przekazu, 
który w murach tego muzeum zagwa-
rantowali kolejnym pokoleniom jego 
założyciele. Widz przeprowadzany 
był kolejno przez trzy wyodrębnione 
strefy: przechodząc przez sień i klatkę 
schodową wśród tarczy trofealnych 
spotykał na podeście wizerunki oso-
bistości, którym muzeum zawdzięcza 
swoje istnienie, a następnie szedł po-
przez wieki historii Polski „szlakiem 
polskich pamiątek z  wieków XV do 
XIX, poprzez Pałac, przewiązkę nad 
ulicą Pijarską i  Klasztorek do napisu 
PRZESZŁOŚĆ – PRZYSZŁOŚCI”. 
Kolejną strefę stanowiła galeria malar-
stwa na drugim piętrze pałacu w  sa-
lach dostosowanych do eksponowania 
obrazów, m.in. poprzez umieszczenie 
w suficie świetlików. W galerii tej po-
łączono we wspólną ekspozycję dwa 
zbiory malarstwa: obrazy należące do 
kolekcji Czartoryskich oraz obrazy 
stanowiące własność Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, które to zbiory, 
wzajemnie się uzupełniając, stworzyły 
pierwszą w  Krakowie galerię, dającą 
przegląd najważniejszych ośrodków 
malarstwa zachodnioeuropejskiego 
od XIII do XIX w. W trzeciej części 
muzeum, w sali na pierwszym piętrze 
Arsenału pomieszczono zbiory sztuki 
starożytnej.

Warto podkreślić, że tak, jak pu-
ławski park otaczał strefą natury pa-
miątki pomieszczone w  Świątyni 
Sybilli i  Domu Gotyckim, tak rów-
nież w  krakowskim muzeum udało 
się – co na tak ograniczonej miejskiej 
przestrzeni mogło wydawać się nie-
możliwe – stworzyć monumental-
ną kreację roślinną, sprawiającą, że 
nawiązania krakowskiej koncepcji 
urządzenia muzeum do puławskie-
go wzorca były kompletne, także 

1 | Główny konserwator MNK Janusz Czop 
i Janusz Wałek prezentują „Damę z gronostajem” 
po spotkaniu komisji ekspertów oceniających 
stan obrazu w kwietniu 2011 r.

...............................................................................
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w zakresie dopełnienia elementem na-
tury. W  przywołanym wcześniej tek-
ście Janusza Wałka (Opisanie ekspozy-
cji Muzeum  Książąt Czartoryskich…) 
aż dwa razy znajduje się wzmianka 
o  wewnętrznym dziedzińcu muzeum 
porośniętym winogradem, rośliną, 
o  której Janusz Wałek napisał od-
dzielny tekst zatytułowany Ampelop-
sis w Księdze pamiątkowej poświęconej 
Markowi Rostworowskiemu (Kraków 
2006). Oto jego fragment: „Posadzi-
liśmy Ampelopsis […] w  głębi podwó-
rza, gdzie pod arkadami spoczywała 
kamienna Ariadna, pogrążona w  głę-
bokim śnie. Ampelopsis hederacea, Par-
thenocissus vitacea, a  może jakieś inne 
odmiany winorośli […] miały przywo-
ływać śródziemnomorskie klimaty, tak 
właściwe, jak się wówczas wydawało, 
w  muzeum posiadającym bogate zbio-
ry sztuki antycznej, włoskie szkła i ma-
jolikę, a  także wiele obrazów namalo-
wanych pod niebem Italii […]. Zresztą 
samo podwórze, urządzone pod koniec 
XIX wieku, za księcia Władysława 
Czartoryskiego, ma wyraźnie renesan-
sowy, włoski charakter. Ta enklawa ci-
szy w samym środku ruchliwego miasta 
stała się – gdy po latach pnącze bujnie 
się rozrosło – bardzo urokliwym miej-
scem, które słusznie zaliczono potem 
do najpiękniejszych ogrodów Krako-
wa”. Na tym przepięknym dziedziń-
cu-ogrodzie odbywały się liczne wy-
darzenia muzealne, jak np. wernisaże 
wystaw.

Janusz Wałek zdawał sobie sprawę, 
że opracowanie scenariusza nowej eks-
pozycji w  muzeum po przeprowadze-
niu remontu stało się jednak koniecz-
nością, gdyż, jak się okazało, prace 
remontowe znacząco zmieniły układ 
i proporcje sal.   Miał też świadomość, 
że oprócz pokazu samych obiektów 
Muzeum Książąt Czartoryskich sku-
tecznie niosło zdeponowane w  nim 
przez Izabelę Czartoryską  przesłanie. 

Wraz z powstaniem w 1991 r. Fun-
dacji Książąt Czartoryskich przy Mu-
zeum Narodowym w  Krakowie roz-
poczęły się podróże obrazu Leonar-
da da Vinci „Dama z  gronostajem”, 
który Fundacja wypożyczała do mu-
zeów zarówno w  Europie, jak też na 
inne kontynenty. Dla zwiedzających 

wypożyczanie „Damy z gronostajem” 
wiązało się z  pozbawieniem możli-
wości podziwiania tego arcydzieła 
w  Krakowie, ale dawało okazję do 
oglądania w  Muzeum Czartoryskich 
obrazów artystów, których dzieła 
w  zbiorach muzeów w  Polsce są nie-
obecne, bowiem zagraniczne muzea, 
zabiegając o  wypożyczenie „Damy 
z  gronostajem”, decydowały się na 
wypożyczenie arcydzieł ze swoich 
zbiorów. Niezwykle medialnym i  na-
głośnionym wydarzeniem było wy-
pożyczenie „Damy z gronostajem” do 

National Gallery of Art w  Waszyng-
tonie na wielką wystawę „Circa 1492”, 
zorganizowaną w  1992  r., w  pięćset-
ną rocznicę odkrycia przez Krzyszto-
fa Kolumba Ameryki. Po niezwykle 
burzliwej dyskusji związanej z  tym 
wypożyczeniem ostatecznie „Dama 
z  gronostajem” została do USA wy-
pożyczona, a  wraz z  nią udał się do 
Waszyngtonu, jako bezpośredni opie-
kun obrazu, Janusz Wałek, i mógł być 
obecny, gdy dwa dzieła Leonarda da 
Vinci − „Portret Damy z  gronosta-
jem” oraz „Portret Ginevry Benci” 

2
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spoczęły obok siebie w pracowni kon-
serwatorskiej National Gallery of Art. 
To „spotkanie” portretów dwóch dam 
uwiecznionych przez Leonarda da 
Vinci zaowocowało być może inspira-
cją, z której powstała książka Janusza 
Wałka Portrety kobiece Leonarda da 
Vinci (1994). W  rewanżu za udział 
w  wystawie w  Waszyngtonie „Damy 
z  gronostajem” do Muzeum Książąt 
Czartoryskich został wypożyczony 
staraniem Janusza Wałka i  według 
jego wyboru wspaniały obraz El Gre-
ca „Laokoon”.

W Muzeum Książąt Czartory-
skich w  Krakowie według koncepcji 
opiekuna „Damy z gronostajem” zor-
ganizowanych zostało bardzo wiele 
znakomitych wystaw, jak np. „Rafael, 
Tycjan – książęta malarzy” (1998) czy 
„Michelangelo” (2005). Niezwykłym 
zainteresowaniem cieszyła się też 
otwarta w 1993 r. wystawa „Matejko: 
Rzeczywistość – wizja”. Dla polskie-
go muzealnictwa szczególnie ważna 
była przygotowana w ramach obcho-
dów 200 lat Muzeum Książąt Czarto-
ryskich wystawa „Czasy. Ludzie. Ich 
dzieła. Teatr obrazów księżnej Izabeli 
Czartoryskiej” (2001). Zgromadzono 
wówczas wszystkie zachowane obra-
zy i  miniatury pochodzące ze zbioru 
puławskiego.

Warto nadmienić, że Janusz Wa-
łek nie wahał się korzystać w  przy-
gotowywanych wystawach z  działań 
eksperymentalnych i  nowych środ-
ków przekazu tam, gdzie służyło to 
pokazowi dzieła, np. włączył do wy-
stawy w  dwustulecie Muzeum Ksią-
żąt Czartoryskich symulację kompu-
terową hipotetycznego tła „Portre-
tu Damy z  gronostajem”. Przecierał 

także szlaki dla nowatorskich działań 
w  muzeach, wprowadzając np. urzą-
dzenie tzw. magazynu studyjnego, 
gdzie za odpowiednią zgodą dyrekcji 
muzeum możliwe było udostępnianie 
dzieł, które nie znalazły się w stałych 
ekspozycjach.

Wśród wystaw organizowanych 
przez Janusza Wałka w  innych od-
działach Muzeum Narodowego 
w Krakowie szczególnie doniosła oka-
zała się urządzona w 2007 r. w ramach 
obchodów Roku Wyspiańskiego wy-
stawa „Stanisława Wyspiańskiego 
Teatr Ogromny” oraz pokaz w Euro-
peum obrazu El Greca „Ekstaza św. 

Franciszka” ze zbiorów Muzeum Die-
cezjalnego w Siedlcach (2015).

Należy się cieszyć, że Muzeum 
Książąt Czartoryskich, które w  la-
tach 1968-2010 żyło nieustającą pra-
cą muzealników nad udoskonalaniem 
stałych ekspozycji, a  także licznymi 
wystawami i  wydarzeniami, których 
inicjatorem i  autorem tak często był 
Janusz Wałek, jest znowu otwar-
te. Muzealia wróciły do ekspozycji. 
A  jaka ona jest, jak realizuje przesła-
nie muzeum? To mogą ocenić sami 
zwiedzający.

Anna Maria Krawczyk

2 | Leonardo da Vinci, „Dama z gronostajem”, 
około 1490, olej, tempera, deska orzechowa, 
wym. 53,4 x 39,3 cm

3 | Galeria Malarstwa Europejskiego w Muzeum 
Książąt Czartoryskich w Krakowie w 2007 r.

4 | Dziedziniec Muzeum Książąt Czartoryskich, 
spowity pnączami Ampelopsis; zdjęcie wykonane 
przed remontem Muzeum Książąt Czartoryskich

(ilustracje: 1 – fot. MKiDN; 2 – fot. Pracownia 
Fotograficzna MNK; 3 – fot. Cezary p. / pl.wikipedia.org; 
4 – fot. Anna Maria Krawczyk)

...............................................................................
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Skarb ocalony 
z gruzów
ks. grzegorz idzik

„W marcu 1945 roku zdążał pochód przez cmentarz, który rok 
wcześniej był miastem. Największy i najżałośniejszy cmentarz 
na świecie. To Warszawa. Pochód szedł przez gruzy, pogorzele, 
popielisko. Wspinał się na góry gruzów przegradzających ulice, 
schodził po osuwającym się rumowiu w dół. Gdzie okiem sięgnąć 
ruiny, ruiny, ruiny… W tym pochodzie niesiono figurę cudownego 
Chrystusa z warszawskiej katedry” („Niedziela”, nr 6, 1948, s. 44). 
Wydobyta z gruzów rzeźba Ukrzyżowanego stała się symbolem 
zmartwychwstania „miasta nieujarzmionego”.



Cudowny Krucyfiks Baryczkowski 
z  archikatedry św. Jana Chrzci-
ciela w  Warszawie jest jedynym 
obiektem, o  którym wiemy, że 

był czczony zanim Warszawa stała się stoli-
cą Polski. Ta późnogotycka rzeźba należy do 
najstarszych i  najcenniejszych warszawskich 
zabytków. Jej historia sięga początku XVI w. 
i  łączy się z  osobą rajcy miejskiego, Jerzego 
Baryczki. Miał on, jak głosi legenda utrwa-
lona w  aktach Konsystorza Warszawskiego 
z  1679  r., a  spisana przez biskupa poznań-
skiego Andrzeja Szołdrskiego w  Warszawie, 
w  środę 16 lutego Roku Pańskiego 1639, 
przywieźć krzyż z  Norymbergi, ocalając go 
przed spaleniem w  czasie Reformacji: „[…] 
mając na celu donację wizerunku naszego 
ukrzyżowanego Pana Jezusa Chrystusa przed 
stu laty z  Niemiec, gdy szerzyła się wówczas 
nowopowstała obrzydła i przeklęta zaraza he-
rezji Marcina Lutra, z wielkim znieważeniem 
i  zelżeniem naszego Zbawiciela z  centrum 
miasta Norymbergii przez jego rajców wyrzu-
conego i  zhańbionego, z  najwyższym jednak 
szacunkiem, czcią i  uczuciem godnym chrze-
ścijańskiej miłości przez przodka znakomitego 
[tj. mieszczanina] Jerzego Baryczkę z naraże-
niem życia tu do Warszawy przywiezionego 
i  w  kościele kolegiackim św. Jana Chrzciciela 
z szacunkiem umieszczonego i przez wiele lat 
przez wszystkich chrześcijan nabożnie czczo-
nego i  w  najwyższym szacunku zawsze mia-
nego”. W  podręczniku ascetyki, pióra Jana 
Vosdassiego Ethica ex moribus et cultu Domi-
ni in cruce a sacerdotum relata, drukowanym 
w Oliwie w 1676 r., czytamy: „Piszę to w War-
szawie. Uznałem to za stosowne skreślić nieco 
o  dawnym wizerunku Ukrzyżowanego i  jego 
przedziwnej skuteczności pocieszenia widzów. 
Słynie cudami i  kolegiata warszawska ma go 
w należytej czci. Jest bowiem słodką zdobyczą 
zniesionej i pokonanej w Niemczech religii, re-
likwią uratowaną z  płonącego kościoła, prze-
niesioną prawie przed 140 laty najpierw do 
Polski a potem do Warszawy. Jerzy Baryczka 
burmistrz Warszawy przybył do Norymbergi, 
gdy wrogowie krzyża naigrywali się z krucyfik-
su po usunięciu sprzętów z kościoła. Mąż kato-
licki zdobył go tajemnymi środkami z wielkim 

niebezpieczeństwem życia”. Ród Baryczków 
zabiegał w XVII w. o utrwalenie tej legendy 
w  dobie Kontrreformacji, co niewątpliwie 
utrwaliło jego nazwisko w dziejach Warsza-
wy. I choć cechy stylistyczno-formalne każą 
zabytek ten wiązać ze sztuką norymberską, 
nie był on jednak dziełem zdobycznym, lecz 
„pamiątką” z  jednej z  wypraw handlowych 
Jerzego Baryczki do Norymbergi. Chociaż 
nauka Lutra znalazła szybki oddźwięk wśród 
rady miejskiej, która już w 1525 r. przystąpi-
ła oficjalnie do nowego wyznania i wskutek 

1 | Ołtarz w Kaplicy 
Baryczkowskiej w katedrze 
św. Jana w Warszawie
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tego w obrębie miasta surowo były zakazane 
praktyki katolickie, to jednak zachowane 
w tym mieście dzieła cechów – przedmioty 
kultu katolickiego, zdają się podawać w wąt-
pliwość wersję o  obrazoburczej działalno-
ści Reformacji. Wydaje się raczej, że Jerzy 
Baryczka podczas jednej z  licznych podró-
ży handlowych do Norymbergi po prostu 
zakupił krucyfiks w  jednym z  tamtejszych 
warsztatów rzeźbiarskich, które wykonywały 
także „na export”, czego dowodem jest licz-
na grupa krucyfiksów o podobnych cechach 
stylistycznych z obszaru Frankonii (Norym-
berga, Heilsbronn, Würzburg), Pomorza 
Zachodniego (Maszewo, Recz), Wrocławia, 
Gdańska i Warszawy.

Rozpatrując rzeźbiarskie walory Krucy-
fiksu Baryczkowskiego, ocenić należy mi-
strzostwo snycerskiego warsztatu i  wielki 
talent anonimowego twórcy, autora dzieła. 
Rzeźba wykonana jest z  drewna lipowego 
polichromowanego temperą, drzewo krzy-
ża obłożone srebrną blachą z  drewna dębo-
wego; wymiary figury Chrystusa: wysokość 
2 m, rozpiętość ramion 175 cm.

Schemat kompozycji rzeźby jest syme-
tryczny i  frontalny. Figura jest wydłużona 
pionowo w  formach poprawnie anatomicz-
nych, klatka piersiowa z wyraźnie zwróconą 
uwagą nad opracowaniem jej muskulatury. 
Ręce wzniesione pod tym samym kątem 
ze zdecydowanie analogicznym ułożeniem 
palców, zwężone ramiona, lekko schylo-
na w  prawo głowa, kolana nieco uniesione, 
lekko rozchylone przy charakterystycznym 
skrzyżowaniu stóp – wszystko to służy uka-
zaniu bólu Ukrzyżowanego, daje efekt bo-
lesnego zwisania. Figura wywołuje wrażenie 
spokoju i  dostojeństwa. Bezgraniczne znu-
żenie męką wzmacnia też siatka żył wystę-
pujących na rękach i  nogach. Spokojnemu 
i statycznemu zwisowi ciała starannie wymo-
delowanego, oddanego z wielkim realizmem 
i znajomością anatomii, przeciwstawiona jest 
dynamika cierpienia malującego się na twa-
rzy Zbawiciela, którego realność podkreślają 
opadające naturalne włosy umieszczone na 
gładko opracowanej głowie. Twarz mocno 
wydłużona, diagonalnie zapadnięte policz-
ki – zastygłe w  śmiertelnym bólu, wydatne 
łuki brwiowe i  głęboko osadzone migda-
łowe oczy, z  których płyną łzy, tzw. kurze 
łapki w  kącikach oczu, lekko rozchylone 
usta – podkreślają stan agonalny oblicza. 
Na specjalną uwagę zasługuje staranność 
w  modelowaniu nawet ukrytych dla widza 
partii, jak np. fałd za uszami, karkiem, na 
podeszwach stopy czy na piętach. Wykonana 
ze srebra, gęsto pleciona korona cierniowa, 
wraz z trzema sterczącymi za nią promienia-
mi glorii, stanowi silny akcent dekoracyjny, 
uwydatniając ekspresję agonii. Wrażenie 
ogólne potęguje rozwiązanie barwne krucy-
fiksu. Na tle srebrnego krzyża z titulusem od-
cina się wykrwawione, śniade ciało, przecięte 
dwoma akcentami: złotym perizonium z tur-
kusowym podbiciem i raną w boku, z której 
wypływa krew w kształcie winnego grona.

Wybitne wartości artystyczne rzeźby, 
sugestywny realizm anatomii, a  szczególnie 

2 | Krucyfiks Baryczkowski, 
stan sprzed 2019 r.
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ekspresja twarzy i  naturalne włosy, silnie 
oddziaływały na wyobraźnię mieszkańców 
Warszawy. O Krucyfiksie Baryczkowskim 
powstało wiele legend, m.in. o pochodzeniu 
figury z  obrazoburczej Norymbergi, gdzie 
Jerzy Baryczka uratował Jezusa z  ogniska, 
winem obmył i białym płótnem owinął, czy 
jak to Pan Jezus warszawiakom się odwdzię-
czył i  cudownie zaczęły rosnąć jego włosy, 
które w  Wielki Piątek tylko dziewica przy-
cinać mogła, czy to o  złodzieju co nocą do 
kaplicy się zakradł i jak go sam Pan Jezus do 
rana za włos przytrzymał, i o trzech krzyżach 
co Wisłą płynęły, i  o rycerzu co Jezusa do 
studni wrzucił. Faktem jest, że krucyfiks od 
początku swego pobytu w Warszawie stał się 
przedmiotem kultu i pobożności wszystkich 
mieszkańców stolicy Mazowsza. Szczególne 
nabożeństwo do cudownego krucyfiksu mie-
li od XVI w. flisacy i oryle, którzy spławiali 
Wisłą zboże do Gdańska. Ten kult miał swo-
je źródło w legendzie o krzyżu płynącym Wi-
słą. Obyczaj nakazywał im zamawiać mszę 
świętą „u Fary, gdzie Pan Jezus stary”. Mimo 
dwóch pożarów świętojańskiej kolegiaty 
pod koniec XVI w. i gdy w 1602 r. zawaliła 
się w czasie burzy wieża, niszcząc sklepienie 
i wnętrze świątyni, „nie odniósł szwanku stary 
krucyfiks przez Jurgę Baryczkę z Norymbergii 
przywieziony”. Wierzono bowiem, że po raz 
kolejny nie bez cudu ocalał. Po tym ocaleniu 
krzyża król Zygmunt III Waza kazał umie-
ścić rzeźbę w specjalnym ołtarzu. W 1639 r. 
wybudowano dla niej ołtarz fundacji Barycz-
ków, w  kaplicy zwanej Wodyńską. Pomimo 
trzech rabunków Warszawy przez Szwedów 
i  wojska Rakoczego krucyfiks szczęśliwie 
ocalał. W  1708  r. umieszczono go w  nowo 
wybudowanej kaplicy fundacji Stanisława 
Kleinpoda Małopolskiego, a  ukończonej 
przez kasztelana krakowskiego i  wielkiego 
hetmana koronnego Klemensa Branickie-
go w  1762  r., w  której do dziś się znajduje. 
W  kaplicy tej jest także tablica epitafijna 
z 1731 r. – świadek kultu Krucyfiksu Barycz-
kowskiego. Oto jej treść:

„Tu leży JW, Jan na Słupowie Szembek, 
Kanclerz Wielki koronny, którego wielkość 
i  przed Bogiem i  przed ludźmi poznasz czy-
telniku z niżej położonej modlitwy, którą sam 
złożył i tu wyrazić zlecił.

MODLITWA
Panie JEZU Chryste, Zbawicielu mój, ja 

grzeszny z głęboką submisją wyznaję, żem na 

tem miejscu za żywota mego, odbierał wiele 
łask i dobrodziejstw od Ciebie, nie tylko gdym 
Cię BOGA mego w  własnych i  najtrudniej-
szych potrzebach używał wysłuchałeś mię za-
wsze łaskawie, Alem też gdym Cię o jaką łaskę 
imieniem innych żebrał, dodawałeś mi naj-
świętszych inspiracji, żem im mógł dać dobre 
i  zbawienne rady, co sami mogą zeznać, któ-
rzy te łaski odbierali, temi tedy dobrodziejstwy 
zachęcony oddawszy duszę i serce moje w Rany 
Twoje Najświętsze, oddaję ci na ostatek wy-
schłe ciało i kości moje, suplikując jako najpo-
korniej, abyś jakoś mi był za żywota na tem 
miejscu łaskawy, tak i po śmierci, pokazał mi 
się jeszcze łaskawszym, przyjąwszy duszę moją 
do wiecznych przybytków swoich pozwolił 

3 | Głowa figury Chrystusa, 
stan sprzed 2019 r.
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i  śmiertelnym zwłokom moim tu spoczywać 
pod nogami Twemi. – »Tu mój spoczynek, tu 
mieszkać będę, bom go sobie obrał«” Psalm 
131”.

Przed tym krzyżem modlili się królowie: 
Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Zygmunt 
III Waza. Król Jan III Sobieski po Wiedeń-
skiej Wiktorii ofiarował Panu Jezusowi jedną 

4 | 5 | Wprowadzenie 
Krucyfiksu Baryczkowskiego 
do katedry w Niedzielę 
Palmową 21 marca 1948 r.
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z chorągwi zdobytych na Turkach. Król Sta-
nisław August Poniatowski u stóp krucyfiksu 
rozdawał jałmużnę ubogim. Kult Cudowne-
go Pana Jezusa tak się rozwinął, że w połowie 
XVIII w. zabrakło miejsca do wieszania wo-
tów, które w  czasie insurekcji kościuszkow-
skiej przetopiono na skarb narodowy. Kapli-
ca, zwana Baryczkowską, stała się miejscem 
szczególnego kultu Krucyfiksu Baryczkow-
skiego, a  związana z  majestatem Rzeczypo-
spolitej, reprezentowanym przez monar-
chów, urosła w czasie rozbiorów do rangi na-
rodowego sanktuarium, tutaj bowiem modlił 
się m.in. dyktator powstania styczniowego 
Romuald Traugutt. Podobną funkcję pełniła 
w czasie okupacji hitlerowskiej.

Najdramatyczniejsze chwile Krucyfiks 
Baryczkowski przeszedł w  czasie powstania 
warszawskiego, gdyż katedra św. Jana Chrzci-
ciela była na linii walk pomiędzy powstańca-
mi i Niemcami. 16 sierpnia 1944 r. od strony 
pl. Zamkowego Niemcy ostrzelali pociskami 
zapalającymi dach katedry. W ogniu stanęło 
wyposażenie świątyni. Płonęła kaplica lite-
racka, w prezbiterium wielki ołtarz fundacji 
króla Zygmunta III Wazy, stalle i  balkony 
fundacji króla Jana III Sobieskiego – votum 
za Wiedeńską Wiktorię. O pożarze katedry 
dowiedział się ks. Wacław Karłowicz, któ-
ry z  powstańczego szpitala przy ul. Długiej 
przybiegł do katedry i  drzwiami zakrystii 
od strony ul. Jezuickiej dostał się do środka. 

6 | Prof. Maria 
Lubryczyńska w trakcie 
prac konserwatorskich przy 
Krucyfiksie Baryczkowskim 
(2019 r.)

7 | Zdjęcie RTG głowy 
Chrystusa z widocznym 
wydrążonym wnętrzem 

8 | Fragment figury 
Chrystusa przed podjęciem 
prac konserwatorskich 
(2019 r.)
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Wewnątrz szalał ogromny pożar. Płonące 
belki więźby dachowej rujnowały sklepienie 
świątyni, na której posadzkę spadały fontan-
ny ognia. Tylko lewa nawa katedry i kaplica 
Baryczków nie były opanowane przez żywioł. 
Ks. Karłowicz wraz z dwiema sanitariuszka-
mi drugiego plutonu kompanii szturmowej 
harcerskiego batalionu Armii Krajowej „Wi-
gry”, Barbarą Gancarczyk-Piotrowską ps. Pa-
jąk i  Teresą Potulicką-Łatyńską ps. Michal-
ska wynieśli Cudownego Pana Jezusa z pło-
nącej katedry, o czym wspominają w swoich 
powstańczych pamiętnikach: „Zapamięta-
łam 16 sierpnia bardzo dobrze, gdyż wtedy 
zaczął się pożar katedry. W  katedrze nikogo 
nie było. Nasze posterunki zostały opuszczone, 
koledzy się wycofali, bo zaczął się wielki pożar, 
który się bardzo szybko rozprzestrzeniał. Zna-
lazłam się w pewnym momencie z moją kole-
żanką Teresą Potulicką-Łatyńską w katedrze. 
Przez dym spostrzegłyśmy stojącego na ołtarzu 
w kaplicy Baryczków księdza usiłującego zdjąć 
krzyż z Panem Jezusem. Po latach dowiedzia-
łam się, że to był ksiądz Wacław Karłowicz. 
Nikogo nie było przy księdzu, podbiegłyśmy do 
niego. Ksiądz mocował się z krzyżem. W koń-
cu zdjął samą figurę i  podał nam ją. Figurę 
przenieśliśmy przez korytarzyk koło zakrystii. 
Potem trzeba było wyjść na zewnątrz na ulicę 
Jezuicką. Weszliśmy do bramy łączącej ulicę 
Jezuicką z  podwórkiem ojców Jezuitów. Tam 
ksiądz położył figurę na bruku i odjął ręce fi-
gury od korpusu, gdyż dalej była ona niesiona 
piwnicami. Piwnice były zatłoczone ludźmi, 
szłam pierwsza niosąc przed sobą ręce figury 
i  mówiłam, że niesiemy figurę Cudownego 
Pana Jezusa. Ludzie się rozstępowali, klękali, 
modlili, płakali. […] 16-go sierpnia zapaliła 
się znów katedra. Niemcy nie mogli dostać się 
do wnętrza, gdyż wszystkie wejścia były zata-
rasowane, jednak nie można było utrzymać 
stanowisk w katedrze. Z początku sądziliśmy, 
że uda się ją uratować, zaraz jednak zapalił 
się dach. Dym był tak przykry, że płakaliśmy 
i  kaszleliśmy cały dzień. W  ostatniej chwili 
uratowaliśmy cudownego Jezusa u  Fary. Wy-
niosłyśmy go z Basią »Pająk« i księdzem na 
podwórze, skąd ponieśli go dalej podziemiami”.

Ks. Wacław Karłowicz z grupą powstań-
ców zaniósł najpierw figurę Cudownego Pana 
Jezusa do kaplicy sióstr szarytek na ul. Starą 
i tam ją położył na ołtarzu, myśląc: „Może tu 
będziesz bezpieczny”. Po paru dniach dowie-
dział się, że kaplica została zbombardowana. 

Pomyślał: „No, to teraz już po Panu Jezusie. 
I powiedzą mi: po coś ruszał?!”. Gdy przybył 
na miejsce depozytu, okazało się, że pomimo 
zniszczeń figura jest cała, tylko przysypana 
pyłem. Nastawa ołtarzowa na skutek wybu-
chu bomby nachyliła się nad figurą i osłoniła 
ją przed zagruzowaniem. Wtedy, na ten wi-
dok, ks. Karłowicz miał powiedzieć: „Panie 
Jezu, Ty naprawdę jesteś cudowny”. Ocalałą 
rzeźbę ksiądz przeniósł następnie do pod-
ziemi sąsiedniego kościoła św. Jacka przy 
ul. Freta, który był szpitalem powstańczym, 
i  tam złożył ją wśród rannych. Posługujący 
kapelan, sądząc, że to jeden z  powstańców, 
chciał go wyspowiadać i udzielić sakramen-
tu chorych. Odkrywając żołnierski płaszcz 
ze zdumieniem stwierdził, że to figura Cu-
downego Pana Jezusa Baryczkowskiego. Po 
wejściu Niemców na Stare Miasto rannych 
i  personel szpitalny rozstrzeliwano lub pa-
lono żywcem, natomiast podziemia kościoła 
św. Jacka wysadzono w powietrze wraz z ran-
nymi powstańcami. Gruzy pogrzebały oko-
ło 500 osób, a wraz z nimi figurę Chrystusa 
i  trumnę z  relikwiami św. Andrzeja Boboli, 
która też tam była w czasie powstania ewaku-
owana z kościoła Matki Bożej Łaskawej przy 
ul. Świętojańskiej. Realizm postaci Chrystu-
sa i odjęte ręce leżące wzdłuż tułowia sprawi-
ły, że Niemcy nie zrabowali cennego dzieła 
sztuki norymberskiej,  sądząc, że jest to ciało 
martwego powstańca. I tak Chrystus Barycz-
kowski podzielił los mieszkańców i  miasta, 
z którym był związany od wieków.

Po wyzwoleniu Warszawy 17 stycznia 
1945 r. zaczęli powracać mieszkańcy stolicy. 
W dniu 7 lutego do władz komisarycznych 
miasta zgłosili się ojcowie jezuici z  prośbą 
o umożliwienie wydobycia z gruzów kościo-
ła św. Jacka trumny-relikwiarza św. Andrzeja 
Boboli. Po uzyskaniu zgody Rosjan podjęto 
prace na rumowisku. Okazało się, że ta część 
krypty kościoła, w której był Andrzejowy re-
likwiarz, nie uległa całkowitemu zawaleniu. 
Z  gruzów wydobyto nie tylko trumnę św. 
Andrzeja, ale i ocalałą figurę Chrystusa Ba-
ryczkowskiego. Odczytano to symbolicznie 
jako znak zmartwychwstania Warszawy, któ-
rej Ukrzyżowany patronował.

Ocalałą figurę Cudownego Pana Jezusa 
przeniesiono do kościoła pokarmelickiego 
przy Krakowskim Przedmieściu. Na swoje 
miejsce w kaplicy Baryczków w zrujnowanej 
katedrze św. Jana krucyfiks został uroczyście 
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przeniesiony w procesji Niedzieli Palmowej 
21 marca 1948 r., której przewodniczył pry-
mas Polski August Kardynał Hlond. Ponie-
waż Krucyfiks Baryczkowski przez wieki był 
uważany za serce Warszawy, więc gdy serce 
wróciło na swoje miejsce organizm miejski 
wracał do życia i  rozpoczęła się odbudowa 
świętojańskiej katedry i stolicy.

Cudowny Chrystus z Baryczkowskiej ka-
plicy nadal pozostaje źródłem otuchy i  siły 
dla mieszkańców „miasta nieujarzmionego”. 
Przed wizerunkiem Ukrzyżowanego zawsze 
się ktoś modli, a wśród pielgrzymów miejsce 
to nawiedził trzykrotnie Ojciec Święty Jan 
Paweł II i papież Benedykt XVI.

W powojennej historii figura Pana Jezusa 
była poddana trzem konserwacjom. W  la-
tach 1958 i 1980 konserwację przeprowadził 
Stanisław Korczak-Komorowski. W 2019 r. 
został przeprowadzony projekt badawczo-
-konserwatorski pod kierunkiem prof. Ma-
rii Lubryczyńskiej z  warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Rzeźbę prześwietlono pro-
mieniami RTG oraz sfotografowano w pod-
czerwieni i  ultrafiolecie. Badania wykazały, 
że głowa i tors Chrystusa są wewnątrz puste. 
Głowa została wyrzeźbiona osobno i nałożo-
na na korpus. Korpus jest złożony z dwóch ka-
wałków drewna. Do ramion przymocowane 

są ręce, a nogi, wnizane w perizonium, łączą 
się z korpusem. Ponadto stwierdzono liczne 
nadpalenia rzeźby, zwłaszcza pleców i klatki 
piersiowej oraz ubytki polichromii. W trak-
cie prac konserwatorskich oczyszczono 
rzeźbę z powłoki wosku pszczelego, zrekon-
struowano pierwotną polichromię i źrenice. 
Figura otrzymała nową perukę z  ludzkich 
włosów, gdyż poprzednia powojenna peruka 
była wykonana z końskiego ogona. Dokona-
no także digitalizacji dzieła.

Po zakończeniu prac badawczo-konser-
watorskich Krucyfiks Baryczkowski został 
zaprezentowany w lutym 2020 r. w Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej na wystawie pt. 
„Skarb ocalony z gruzów”.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu, tj. 
28 lutego 2020  r., ulicami Starego Miasta 
przeszła procesja Drogi Krzyżowej. Cu-
downy Pan Jezus Baryczkowski czekał na 
wiernych w świętojańskiej katedrze. Odpra-
wiono przy nim ostatnie stacje nabożeństwa, 
a potem wrócił na swoje miejsce do kaplicy 
Baryczków, aby znów patronować stolicy 
i błogosławić jej mieszkańcom. I odtąd znów 
można zamawiać mszę świętą „u Fary, gdzie 
Pan Jezus stary”.

 Ks. Grzegorz Idzik

9 | Fragment figury 
Chrystusa po zakończonej 
konserwacji (2020 r.)

(zdjęcia: 1-3, 6, 8, 9 
– fot. ks. Grzegorz Idzik; 
4, 5 – archiwum Muzeum 
Diecezjalnego w Warszawie, 
fot. Maria Chrząszczowa; 
7 – fot. Roman Stasiuk, Konrad 
Stasiuk / ASP w Warszawie)
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Muzeum Łazienki Królewskie zakończyło 
realizację projektu „Źródła przemian. 
Ochrona i udostępnienie historycznego 
dziedzictwa Łazienek Królewskich. 
Konserwacja i remont Białego Domku 
oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym 
ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie”, który stanowi kolejny etap 
programu rewitalizacji całego zespołu 
pałacowo-parkowego. Do zwiedzania 
nowo otwartych obiektów – Białego Domu 
i Wodozbioru Muzeum Łazienki Królewskie 
zaprasza wszystkich od kwietnia br.

Łazienki 
Królewskie 
– nowy blask Białego 
Domu i Wodozbioru



Biały Dom w  Łazienkach Królew-
skich w Warszawie jest unikatowym 
w skali polskiej zabytkiem osiemna-
stowiecznej architektury rezyden-

cjonalnej: zachował się niemal kompletnie 
wraz z dekoracją wnętrz i częścią wyposaże-
nia. W  polskich warunkach, zważywszy na 
okoliczności historyczne, jest to wyjątkowe, 
niezwykle interesujące świadectwo epoki 
i osobistego gustu króla Stanisława Augusta.

Ten niewielki, powstały na planie kwa-
dratu lekki i ażurowy budynek w charakterze 
willi, pierwotnie otoczony kanałami i  wpi-
sany w  rozległe założenie ogrodowo-parko-
we, otwierający się na naturę i  przenikający 
z  nią m.in. dzięki wypełniającym wnętrza 
malowidłom o  tematyce eksplorującej róż-
ne formy natury (wici, kwiaty, motyle, pta-
ki) był pierwszą architektoniczną realizacją 
monarchy wykonaną od podstaw, inaczej niż 
Zamek Królewski, Zamek Ujazdowski czy 
Pałac na Wyspie.  Zbudowany został około 
1774  r., najprawdopodobniej według pro-
jektu Domenica Merliniego, w latach 1775-
1777 zyskał wyposażenie i  wystrój malarski 
wnętrz.

Stanisław August, żywo zainteresowany 
sztuką, brał (o czym wiemy ze źródeł) ak-
tywny udział w  projektowaniu swoich re-
zydencji, ich ideowego programu, wyglądu, 
a  nawet pojedynczych dzieł sztuki czy rze-
miosła składających się na ich wyposażenie. 
Tak było najpewniej i w przypadku Białego 
Domu. Fascynacji króla angielską kulturą 
zawdzięczamy bez wątpienia w  dekoracji 
budynku obecność licznych akcentów Chi-
noiserie, na którą moda dotarła do kontynen-
talnej Europy przez Anglię, a także obecność 
angielskich mebli w niektórych wnętrzach.

Stworzony najpewniej przy udziale mo-
narchy program ideowy wnętrz Białego 
Domu – dość konwencjonalny skądinąd – 
łączący wątki pastoralne i miłosne, i charak-
terystyczną dla willi symbolikę odnoszącą 
się do harmonijnego życia na łonie natury, 
zyskał bardzo ambitny kształt. Niezwykłe 
wyszukanie i  wykwint wyposażenia, bogac-
two malarskiego wystroju, stosowanie złoceń 
w  meblach i  stolarce (w XVIII  w. atrybut 
wnętrz najwyższej rangi) świadczą o  tym, 
że Biały Dom budowany był jako letnia wil-
la królewska, choć ostatecznie monarcha 

1 | Biały Dom 
po konserwacji
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wybrał na swoją letnią siedzibę rozbudo-
wywaną równocześnie Łaźnię. W  Białym 
Domu rezydowali więc goście z najbliższego 
otoczenia monarchy: przede wszystkim kró-
lewskie siostry, Izabela Branicka i  Ludwika 
Zamoyska, a także Teresa z Kinskych, matka 
księcia Józefa Poniatowskiego. Z  zachowa-
nej w Bibliotece Czartoryskich pisanej ręką 
króla dyspozycji dotyczącej przeznaczenia 
poszczególnych łazienkowskich budowli, 
z 1783 r., wynika, że monarcha pozostawiał 
do swej wyłącznej dyspozycji „la maison des 
bains même” (czyli Pałac na Wyspie), zaś „La 
Maison Blanche” (Biały Dom) i inne budyn-
ki w  Łazienkach zamieszkiwane miały być 
przez królewską rodzinę.

W obrębie Białego Domu znajdują się 
trzy osobne apartamenty: główny, urządza-
ny z myślą o królu,  złożony z Sieni, Pokoju 
Stołowego, Pokoju Kompanii (czyli Pokoju 
Bawialnego), Pokoju Sypialnego i  garderób 
zajmował parter budynku. Ściany najbar-

dziej reprezentacyjnego wnętrza, Pokoju 
Stołowego, pokryte są w całości malowidła-
mi w  formie grotesek – najwcześniejszymi 
tego typu na terenie Rzeczypospolitej – au-
torstwa królewskiego malarza-dekoratora, 
Jana Bogumiła Plerscha. Misternie wplecio-
ne w wici roślinne postacie ludzkie, zwierzę-
ta, przedmioty i  widoki podporządkowane 
są na dłuższych ścianach Pokoju Stołowego 
symbolice czterech żywiołów (po dwa zespo-
ły malowideł na każdej), zaś cztery wizerun-
ki zwierząt w  narożach symbolizują cztery 
strony świata. Z oryginalnego wystroju tego 

wnętrza zachowały się ponadto drewniane 
apliki z baranimi głowami, ustawiony w ni-
szy antyczny posąg Wenus Anadiomene, ku-
piony w Rzymie przez nadwornego rzeźbia-
rza Stanisława Augusta André Le Bruna, oraz 
stolik-biurko do pisania, wyrób królewskiego 
warsztatu, z  blatem ozdobionym tekturową 
plakietą w  kwiaty, inspirowaną podobnymi 
ozdobami z porcelany z Sèvres.

Wystrój Pokoju Kompanii – a  więc ba-
wialnego, pomyślany został w  guście chiń-
skim. Dwie ściany pokoju wyłożono ory-
ginalnymi osiemnastowiecznymi tapetami 
w stylu chińskim: z widokiem nieokreślone-
go pejzażu ze sztafażem i z widokiem Kanto-
nu, a na trzeciej ścianie umieszczono malo-
widło Jana Bogumiła Plerscha, dostosowane 
stylistycznie do tapet. W  chińskiej kon-
wencji utrzymane były też niektóre elemen-
ty ruchomego wyposażenia tego wnętrza, 
np. zaprojektowane przez Jana Chrystiana 
Kamsetzera, a  wykonane częściowo w  Mi-
śni apliki (dwie zachowane, dwie rekonstru-
owane). Z oryginalnego wystroju zachowały 
się także trzy z czterech złoconych stolików 
narożnych.

Ściany kolejnego Pokoju – Sypialnego 
pokryte są drewnianą boazerią z  przed-
stawieniami ptaków i  motyli malowanych 
„Imitacją chińską”, jak to opisuje osiemna-
stowieczny inwentarz. Autorem owych ma-
larskich dekoracji był Jan Ścisło; wybitną 
artystyczną klasę jego malowideł możemy 
w  pełni docenić dzięki odkryciu przez au-
torów obecnej konserwacji licznych, cał-
kowicie uprzednio przemalowanych frag-
mentów i  motywów dekoracji, nieznanych 
badaczom. Zachowało się stojące we wnęce, 
oryginalne łoże z  tego wnętrza, bez wątpie-
nia królewskie, o czym świadczy wykwintna, 
złocona snycerka, z  motywem rzeźbionych 
kwiatów, kołczana i łuku – nawiązująca więc 
do symboliki miłosnej, komoda i  taborety 
wykonane w królewskim warsztacie oraz ko-
minek z  karraryjskiego marmuru. Złocista, 
jedwabna tapicerka łoża oraz baldachim są 
obecnie rekonstruowane na podstawie in-
wentarzy. Usytuowany obok Pokoju Sypial-
nego, ośmioboczny Gabinet, całkowicie po-
kryty malowidłami autorstwa Jana Bogumiła 
Plerscha i Jana Ścisły, stanowi wybitny przy-
kład osiemnastowiecznej iluzjonistycznej 
sztuki dekoracyjnej: malowana ażurowa al-
tana z pnączami róż oplatającymi „fikcyjny” 

2 | Fragment groteski 
w Pokoju Stołowym 
przedstawiający żywioł 
Ognia, Jan Bogumił Plersch, 
około 1777 r.
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drewniany trejaż otwiera się na ożywione 
sztafażem widoki wykreowane ręką malarzy 
i – przez wielkie okno – na widok przyrody 
realnej, otaczającej Biały Dom.

Piętro Białego Domu mieściło dwa mniej-
sze apartamenty. Sień dzielącą apartamenty 
zdobi seria pięciu gipsowych medalionów 
z  puttami – wzorowanych na francuskich 
rycinach (z 1755 r.), o tematyce odnoszącej 
się do zwycięstwa miłości. W  apartamencie 
wschodnim nie zachował się, niestety, orygi-
nalny wystrój, natomiast ściany zachodniego 
zachwycają niezwykłą dekoracją w  postaci 
delikatnej, kwiatowej wici (najpewniej au-
torstwa Plerscha lub Ścisły), która stanowi 
malarską oprawę dla zawieszonych girland, 
oprawionych w ramki rycin ze scenami z Me-
tamorfoz Owidiusza, wyciętych z paryskiego 
wydania poematu z 1754 r.

Nie zachowało się, niestety, umeblowanie 
górnych apartamentów Białego Domu; zo-
stały one zatem urządzone meblami z epoki, 
nawiązującymi do inwentarzowych opisów 
tych wnętrz. Znajdują się tu m.in. wykona-
ne w  warszawskich warsztatach drugiej po-
łowy XVIII w. komody, sekretarzyk i stolik, 

będące ciekawym przykładem rodzimego 
meblarskiego stylu.

Biały Dom w  swojej historii przeszedł 
wiele remontów i  restauracji mających na 
celu utrzymanie walorów technicznych i ar-
tystycznych budowli oraz historycznej deko-
racji wnętrz. Pierwsze zapisy dotyczące na-
praw wykonanych w  obiekcie odnotowano 
już w 1789 r. W tym samym czasie Jan Bo-
gumił Plersch odnowił malowidła wykonane 
przez siebie ponad dwadzieścia lat wcześniej. 
Kolejne istotne zmiany wystroju i kolorysty-
ki Białego Domu nastąpiły zaraz po tym, jak 
budynek przeszedł w  ręce cara, co zapisano 
w inwentarzu w 1818 r. W 1895 r. wnętrza 
willi odnowiła największa w  Królestwie 
Kongresowym pracownia dekoratorsko-ma-
larska Antoniego Strzałeckiego. Następne 
prace restauratorskie podjęto po odzyskaniu 
niepodległości w latach dwudziestych XX w. 
Po dewastacji i  zaniedbaniu obiektu w  cza-
sie okupacji hitlerowskiej przeprowadzono 
w  latach sześćdziesiątych XX  w. zakrojone 
na szeroką skalę prace konserwatorskie i re-
montowe, które umożliwiły w 1968 r. udo-
stępnienie pawilonu do zwiedzania.

3 | Tapety „chińskie” 
w Pokoju Kompanii, około 
1775 r.
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Obecny kompleksowy remont konserwa-
torski, przeprowadzony w latach 2017-2019, 
jest największą oraz ze względu na rozwój 
wiedzy i  technologii konserwatorskich naj-
doskonalszą dotychczas przeprowadzoną 
restauracją Białego Domu, dzięki której ten 
bezcenny dla polskiego dziedzictwa zabytek 
odzyskał swój pierwotny blask.

Na podstawie wyników przeprowadzo-
nych prac badawczych i  kwerend archiwal-
nych opracowany został kompleksowy, in-
terdyscyplinarny projekt prac konserwator-
skich i remontowych. Głównym założeniem 
przeprowadzonych prac było zachowanie 
oryginalnej, zabytkowej materii i  wyekspo-
nowanie jej wyjątkowej wartości artystycznej 
oraz przywrócenie historycznego wyglądu 
wnętrz. Program przeprowadzonych prac 
remontowych i  budowlanych objął m.in.: 
wzmocnienie konstrukcji nośnej stropu na 
pierwszym piętrze i  więźby dachowej, wy-
mianę poszycia dachu oraz wykonanie ob-
róbek blacharskich. Odkopano, osuszono, 
naprawiono i  odbudowano okalające budy-
nek osiemnastowieczne kanały obwodowe, 

udrażniając dostęp powietrza do pomiesz-
czeń znajdujących się w  piwnicy. Wymie-
niono instalacje elektryczną i  teletechnicz-
ną, dostosowując je do obowiązujących 
norm i  potrzeb muzealnych. Wymieniono 
instalację wodno-kanalizacyjną i  grzewczą 
w  celu zapewnienia komfortu termicznego 
w  budynku. Naprawiono stolarkę okienną 
i  wymieniono przeszklenie, stosując szyby 
z  filtrem UV. Przywrócono pierwotną ko-
lorystykę stolarki zewnętrznej. Elewację za-
konserwowano, uzupełniono ubytki tynku, 
odtwarzając pierwotny wygląd charaktery-
stycznego boniowania z rustyką. Kolorysty-
kę elewacji ustalono na podstawie odkrywek 
stratygraficznych oraz analizy materiału ar-
chiwalnego i dostępnej dokumentacji z prze-
biegu poprzednich prac konserwatorskich. 
Odrestaurowano wszystkie pomieszczenia 
i elementy wystroju. Obiekt dostosowano do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Równocześnie z  pracami budowlany-
mi zespół doświadczonych konserwatorów 
przeprowadził kompleksową konserwację 
i  restaurację zdobiących wnętrza Białego 

4 | Gabinet – malowidła 
Jana Bogumiła Plerscha 
i Jana Ścisły, około 1777 r.
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Domu dekoracji malarskich Jana Bogumiła 
Plerscha oraz Jana Ścisły. Rozpoczęcie tych 
prac poprzedziło dokładne przebadanie 
polichromii oraz wykonanie dodatkowych 
szerokopłaszczyznowych odkrywek straty-
graficznych, które ujawniły faktyczny stan 
zachowania oryginalnych malowideł oraz 
potwierdziły, że w ciągu lat dekoracja malar-
ska wnętrza Białego Domu była wielokrotnie 
poprawiana. Najistotniejsze były zmiany do-
konane w XIX w. Przemalowane wtedy zo-
stały znaczne partie obramień i  teł grotesek 
w  Pokoju Stołowym oraz zniszczone duże 
fragmenty kompozycji malowideł w  Ba-
wialni i  Gabinecie oraz Pokoju Sypialnym. 
Kolejne ingerencje konserwatorskie miały 
miejsce w  latach sześćdziesiątych, siedem-
dziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych XX w. Wykonane odkrywki i próby 
oczyszczania malowideł pozwoliły określić, 
w jakim stopniu możliwe jest usunięcie prze-
malowań i wtórnych nawarstwień.

Po pełnym rozpoznaniu konserwatorskim 
stwierdzono, że dwudziestowieczne ingeren-
cje konserwatorskie oraz przemalowania nie-
korzystnie zmieniły oryginalną kolorystykę 
i  wyraz artystyczny malowideł, w  związku 
z tym nie kwalifikują się do zachowania i na-
leży je usunąć. Natomiast w odniesieniu do 
odsłoniętych przemalowań z  XIX  w. komi-
sja konserwatorska, która na każdym etapie 
nadzorowała przebieg prac, podjęła decyzję 

o  zachowaniu większości przemalowań wy-
konanych przez warsztat braci Strzałeckich. 
Przemawiały za tym dwa argumenty: był to 
warsztat malarski na wysokim poziomie ar-
tystycznym i  wykonane przemalowania sta-
nowią dzisiaj wartość historyczną, oraz fakt, 
iż pod większością olejnych przemalowań 
braci Strzałeckich oryginalna warstwa ma-
larska zachowała się w stopniu minimalnym. 
Usunięcie dziewiętnastowiecznych przema-
lowań w  obrębie polichromii dopuszczono 
jedynie pod warunkiem, że zachował się pod 
nimi nieuszkodzony oryginał Jana Bogumiła 
Plerscha, który można było wyeksponować.

Wobec przyjętych założeń konserwator-
skich opracowano bezpieczne dla oryginału 
metody selektywnego usuwania warstw prze-
malowań. Przyjęto zasadę usunięcia retuszy 
wykonanych w  XX  w., z  poszanowaniem 
większości przemalowań z  XIX  w. wykona-
nych przez warsztat braci Strzałeckich, które 
pokrywały oryginalne, niestety źle zachowa-
ne warstwy malowideł Jana Bogumiła Pler-
scha. Usunięcie w całości partii przemalowań 
wykonanych w XIX w. mogło spowodować 
naruszenie oryginalnych osiemnastowiecz-
nych warstw malarskich, które miejscami za-
chowały się w formie szczątkowej.

W ramach zrealizowanych prac wyko-
nano kompleksową konserwację technicz-
ną tynków i  sztablatur. W  zakresie działań 
estetycznych i  retuszu warstwy malarskiej 

5 | Seria rycin ze scenami 
z Metamorfoz Owidiusza 
w apartamencie zachodnim 
na pierwszym piętrze
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zdecydowano przyjąć zasadę minimum inge-
rencji konserwatorskiej.

W efekcie przeprowadzonych prac 
w Pokoju Stołowym odsłonięto do tej pory 
ukryte pod warstwami współczesnych prze-
malowań dziewiętnastowieczne tła grotesek 
z charakterystyczną siatką spękań sztablatury 
i odkryto fragment sygnatury Jana Bogumi-
ła Plerscha. Uzupełniono ubytki sztablatury 
i  odtworzono na podstawie zachowanych 
śladów oryginału kolorystykę obramień 
kompozycji grotesek. W efekcie przeprowa-
dzonych prac dekoracja pomieszczenia na-
brała nowego wyrazu estetycznego, zbliżo-
nego do jej pierwotnego wyglądu.

W znajdującym się w  Pokoju Kompanii 
na ścianie wschodniej malowidle ściennym 
przedstawiającym pejzaż ze scenami z  życia 
Chińczyków wykonano szeroki zakres prac 
technicznych – poczynając od ustabilizowa-
nia spękanego podłoża, poprzez oczyszcze-
nie malowidła z  intensywnych zabrudzeń 
oraz usunięcie zmienionych optycznie retu-
szy i  rekonstrukcji, dzięki czemu przywró-
cono pierwotną iluzjonistyczną przestrzeń 
nieba w dolnej partii kompozycji, charakte-
rystyczną dla malarstwa Plerscha.

W Pokoju Sypialnym odsłonięto spod 
przemalowań oryginalne fragmenty poli-
chromii znajdujące się na stolarce ściennej 
i na tynku we wnęce alkowy. Poddano je kon-
serwacji i  wykonano niezbędny minimalny 
retusz warstwy malarskiej. W  tym pomiesz-
czeniu najtrudniejszym problemem konser-
watorskim były źle zachowane polichromie 
pokrywające drewniane boazerie ścienne, zre-
konstruowane w latach sześćdziesiątych i pra-
wie całkowicie przemalowane w  latach sie-
demdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych XX w. Niski poziom artystyczny 
wykonanych wówczas malowideł i ich odręb-
na kolorystyka sprawiły, że odbiegały one od 
oczyszczonych partii oryginalnych, przez co 
dekoracja całego pomieszczenia była niespój-
na pod względem artystycznym z  pozosta-
łymi dekoracjami malarskimi pomieszczeń 
Białego Domu. W związku z tym dokonano 
wartościowania dwudziestowiecznych rekon-
strukcji i w celu przywrócenia wnętrzu estety-
ki zbliżonej do pierwotnej komisja konserwa-
torska podjęła decyzję o zastąpieniu ich nową 
rekonstrukcją, wzorowaną na odsłoniętym 
oryginale. Jej wykonanie poprzedzone zo-
stało opracowaniem projektów w  skali 1:1 

i  przedstawieniem próbnych wymalowań, 
które zostały zaakceptowane przez interdy-
scyplinarną komisję ekspertów. Współczesne 
projekty rekonstrukcji przedstawień malar-
skich zostały opracowane na podstawie ka-
talogu przyrodniczego z ilustracjami ptaków 
Histoire Naturelle des Oiseaux, którego kolej-
ne tomy były wydawane w  Paryżu w  latach 
1770-1785. Porównując wizerunki ptaków 
namalowane przez Jana Ścisłę w  Pokoju Sy-
pialnym z  kolorowymi rycinami zawartymi 
we wspomnianym katalogu, analogie są tak 
bliskie, iż można przypuszczać, że malarz pra-
cując w  Białym Domu korzystał ze wzorów 
zawartych w tym dobrze znanym w XVIII w. 
dziele ornitologicznym.

W pomieszczeniach apartamentu za-
chodniego na pierwszym piętrze pracom 
konserwatorskim poddano dekoracje ścien-
ne w formie wici kwiatowych. Podobnie jak 
w pozostałych wnętrzach i w tym przypadku 
malowidła były wielokrotnie konserwowane 
w  przeszłości i  całkowicie utraciły oryginal-
ny charakter. W trakcie bieżących prac kon-
serwatorskich odsłonięto i  wyeksponowa-
no oryginał ukryty pod przemalowaniami. 
W  niektórych miejscach uwidoczniły się 
pentimenti, które wskazują, że autor deko-
racji malarskiej prawdopodobnie zmieniał 
kompozycję wici roślinnych stanowiących 
obramienia dla eksponowanych na ścianach 
grafik ilustrujących poemat Metamorfozy 
Owidiusza.

Program prac przeprowadzonych w Bia-
łym Domu objął nie tylko działania w zakre-
sie konserwacji polichromii ściennych znaj-
dujących się w  reprezentacyjnych pokojach 
na parterze i  pierwszym piętrze, lecz także 
konserwację drewnianych polichromowa-
nych i złoconych boazerii oraz płycin drzwi 
i  wszystkich elementów dekoracji wnętrza 
i  wystroju architektonicznego oraz kamien-
nych kominków. Zabytkowej stolarce przy-
wrócono pierwotną kolorystykę.

Na podstawie inwentarzy z XVIII w. zre-
konstruowano w  technice sztukatorskiej, 
z  zachowaniem kolorystyki zgodnej z  ory-
ginałem, podziały architektoniczne w  wy-
branych pomieszczeniach oraz brakujące 
lub przekształcone w czasie wcześniejszych 
ingerencji konserwatorskich elementy wy-
stroju, takie jak np. ramy luster, mosiężne 
aplikacje na kominkach i  inne elementy 
wyposażenia.
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W Białym Domu zachowało się wie-
le oryginalnych elementów wyposażenia 
wnętrz, m.in. meble z epoki ostatniego wład-
cy, elementy oświetlenia – żyrandole i  apli-
ki, ramy luster oraz inne obiekty rzemiosła 
artystycznego, które  również zostały ujęte 
w zakresie przeprowadzonych prac. By przy-
wrócić estetykę wnętrz możliwie zbliżoną 
do pierwotnej aranżacji sprzed ponad 240 
lat, obecnie zgodnie z zapisami osiemnasto-
wiecznych inwentarzy rekonstruowane są 
brakujące elementy wyposażenia. Według 
osiemnastowiecznych francuskich wzorów 
odtworzone zostaną obicia tapicerskie, deko-
racje okien i haftowany baldachim nad łożem 
królewskim. Luki w urządzeniu będą wypeł-
niane stopniowo obiektami o takim jedynie 
charakterze stylowym i takiej rangi, na jakie 
zasługuje Biały Dom.

Nieopodal Białego Domu i Starej Oran-
żerii u  podnóża skarpy warszawskiej usytu-
owany jest niewielki budynek w formie walca 
– tzw. Wodozbiór. Jest to jeden z najbardziej 
tajemniczych budynków na terenie Łazienek 
Królewskich. Swym kształtem, wzorowanym 
na starożytnym grobowcu Cecylii Metel-
li w Rzymie, nie zdradza, że mieści w sobie 
zbiornik na wodę, która była doprowadza-
na do Pałacu na Wyspie. Dawniej, przed 

nadaniem mu antycznego kostiumu, ze 
względu na wygląd przypominający średnio-
wieczną basztę czy też z  uwagi na pełnioną 
funkcję zwany był Rezerwuarem, Okrągla-
kiem, Studnią bądź Okrągłą Wieżą.

Pod koniec XVIII  w., kiedy w  architek-
turze i  sztuce chętnie czerpano ze starożyt-
nych wzorów, grobowiec Cecylii Metelli 
z końca I w. p.n.e. cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Jego charakterystyczna bryła 
oraz ozdobny fryz i  attyka zwieńczona śre-
dniowiecznymi blankami były wielokrotnie 
przedstawiane w  grafice i  rysunku. Widoki 
ze słynnymi starożytnymi zabytkami Rzymu 
i  okolic, pośród których nie zabrakło mau-
zoleum, od lat czterdziestych XVIII  w. wy-
dawał także Giovanni Battista Piranesi. Jego 
prace były powszechnie znane, co przyczyni-
ło się do trwającej aż do XIX w. popularności 
grobowca. Z  inspiracji tą rzymską budowlą 
w tym czasie oprócz łazienkowskiego zbior-
nika powstały, niedaleko od siebie, dwie re-
alizacje. Obie budowle łączyły: założenie na 
planie koła, fryz zdobiony bukranionami 
i girlandami oraz boniowanie imitujące płyty 
trawertynowe.

Pierwszą realizacją była kuchnia przy pa-
łacu w Królikarni, wybudowana na zlecenie 
Karola Tomatisa, antreprenera Stanisława 

6 | Wodozbiór 
po konserwacji
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Augusta; jej projektantem był królewski ar-
chitekt, autor Białego Domu i  przebudowy 
Pałacu na Wyspie w  Łazienkach, Dominik 
Merlini. Drugą (nieistniejąca dziś) kaplica 
pałacowa, zwana „Świątynią Wspomnień” 
przy pałacu w Dęblinie, która wybudowana 
została na zlecenie Jerzego Michała Mnisz-
cha (męża ukochanej siostrzenicy ostatniego 
króla Polski) według projektu Jakuba Kubic-
kiego, ucznia Merliniego. Oba budynki po-
wstały pod koniec XVIII w., a ich autorami 
byli architekci z kręgu Stanisława Augusta.

Łazienkowski Wodozbiór przybrał swój 
obecny wygląd dopiero w  1823  r., w  nowej 
sytuacji politycznej, kiedy właścicielami re-
zydencji byli imperatorowie rosyjscy. Teren, 
na którym stał Okrąglak należał wówczas do 
Ogrodu Botanicznego Królewskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego. Po przebudowie 
Rezerwuar zyskał boniowaną elewację, cha-
rakterystyczny fryz z byczymi czaszkami oraz 
pełną attyką, a także dwukolumnowy portyk 
wejściowy usytuowany od strony wschodniej.

Autorem projektu przekształcenia muro-
wanej rotundy w klasycystyczny budynek był 

Chrystian Piotr Aigner. Znany dziś jedynie 
z  fotografii w  Bibliotece Narodowej projekt 
jest sygnowany i opisany: „Pomnik w Ogrodzie 
Botanicznym naśladowany z grobowca Cecylii 
Metelli za Rzymem”. Rysunek ten przedsta-
wia widok od strony portyku i plan parteru. 
Aigner nie był jednak jedynym architektem, 
który podjął się projektu przebudowy we-
dług antycznego wzoru. Z  1822  r. pochodzi 
rysunek Hilarego Szpilowskiego, posiadają-
cy wszystkie elementy charakterystyczne dla 
rzymskiego pierwowzoru, lecz różniący się od 
propozycji Aignera w drobnych szczegółach. 
Szpilowski proponował m.in. nadanie attyce 
formy sztucznej ruiny, z której wyrastać będą 
krzewy, a w elewacji przebicie trzech dużych 
okien. Planował także wzbogacenie elewacji 
płaskorzeźbionymi płycinami.

Ostatecznie zrealizowany został projekt 
Aignera, najbardziej zbliżony do grobowca 
Cecylii Metelli. Aprobatę wyraził sam gen. 
Józef Zajączek, pierwszy namiestnik Króle-
stwa Polskiego, który na projekcie zamieścił 
odręczną adnotację: „Aprobuję z zaleceniem 
aby w egzekucji nic nie odmiennym było”.

7 | Przestrzeń edukacyjna 
i teatralna na piętrze 
Wodozbioru 

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2020           40



Chociaż przebudowa nadała budynkowi 
nową elewację, to wnętrza zachowały swój 
dawny układ. W centrum Wodozbioru znaj-
duje się okrągły dziedzińczyk, wokół które-
go rozmieszczone są: przedsionek na planie 
elipsy i  trzy pomieszczenia. Piętro stanowi 
jedną przestrzeń z otwartą więźbą dachową. 
Charakterystyczną cechą budynku jest to, że 
nie ma okien w  elewacji zewnętrznej. Do-
świetlenie pomieszczeń zapewniają okna wy-
chodzące na dziedzińczyk, z którego można 
zejść do sklepionej kolebkowo piwnicy, gdzie 
znajduje się zbiornik wypełniony wodą.

Jedynym zachowanym źródłem ikonogra-
ficznym, które pozwala zobaczyć Wodozbiór, 
jakim znał go ostatni król Polski, jest akware-
la Zygmunta Vogla z 1794 r. z Muzeum Na-
rodowego w Krakowie. Nieznany jest jednak 
ani projektant, ani dokładna data powstania 
tego ważnego dla funkcjonowania Łazienek 
budynku. W inwentarzach dóbr królewskich 
z 1783 i 1788 r. czytamy, że woda, która gro-
madziła się w  Rezerwuarze, czyli „skrzyni 
sklepionej”, rozprowadzana była rurami do 
Łazienek i  do „Fontanny przed Łazienka-
mi”. Z uwagi na tę funkcję – doprowadzania 
wody niezbędnej do ożywienia łazienkow-
skich fontann i źródeł – możemy przypusz-
czać, że Wodozbiór powstał już w XVII w., 
za czasów twórcy ujazdowskiej Łazienki, tj. 
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.

Gromadzenie wody i  regulacja cieków 
spływających z wysokiej skarpy warszawskiej 
nie były jedynymi funkcjami Wodozbioru. 
W raportach budowlanych z 1777 i 1778 r. 
czytamy, że przystosowując Rezerwuar do 
funkcji mieszkalnej, wykończono cztery po-
koje wraz z  miejscem do przygotowywania 
posiłków, zainstalowano również kamien-
ne schody, pobielono i  pomalowano ściany 
apartamentu.

Z późniejszych inwentarzy dowiadujemy 
się, że na wyposażenie mieszkania w  Wo-
dozbiorze składały się: stoliki jesionowe 
i  sosnowe, stołki obite białym materiałem 
w  niebieskie kwiaty oraz łóżka i  tapczan. 
W  dwóch pokojach przylegających do sie-
ni dodatkowo: „kominki kątowe mularskiej 
roboty i  piece z  kafli białych, trzecia bez ko-
minka i  pieca”, ściany pokoi pokryte były 
białymi i żółtymi pasami, a „sionka w filonki 
malowana”. Ostatnie prace konserwatorskie 
pozwoliły na odkrycie zamurowanych wcze-
śniej pozostałości pieców w postaci palenisk, 

które znajdują się w  przedsionku budynku. 
Odsłonięta i  częściowo odtworzona została 
także dekoracja ścienna.

Po trwającej dwa lata konserwacji w od-
nowionych wnętrzach budynku urządzono 
ekspozycję, która przedstawia jego historię 
i  praktyczne zastosowanie. Wystawa opo-
wiada o znaczeniu wody i jej wpływie na całe 
łazienkowskie założenie – od kształtowania 
przyrody, budowania przestrzeni ogrodu 
za pomocą bogatych systemów wodnych 
i  form architektonicznych, poprzez funk-
cje użytkowe, aż po znaczenie symboliczne. 
Wystawa pozwala zapoznać się z  niepowta-
rzalnym układem hydrologicznym całego 
łazienkowskiego założenia, początkami 
Łaźni Lubomirskiego związanymi z mitolo-
gicznym źródłem Hippokrene, a  co za tym 
idzie: z symboliką związaną z wodą, obecną 
także w dekoracjach budynków i przestrzeni 
ogrodu. Opowieść wzbogacona jest narracją 
poświęconą funkcjonowaniu w  przestrzeni 
Łazienek scen teatralnych, widowisk i  spek-
takli, których woda stawała się częścią i gdzie 
odgrywała ważną rolę, a  wykorzystanie ży-
wiołu wody podnosiło splendor dworskich 
uroczystości. Poszerzeniem ekspozycji będą 
specjalne wydarzenia oraz animacje na pię-
trze Wodozbioru.

Dorota Juszczak 
Krystyna Mikucka-Stasiak 

Kamilla Pereta 
Aneta Czarnecka 

Piotr Skowroński 
Joanna Szumańska 

8 | Fragment nowej 
ekspozycji w Wodozbiorze
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

W dziedzinie ochrony polskiego dzie-
dzictwa kulturowego na Wschodzie 
Polska coraz częściej przegrywa walkę 
z czasem. Jak odwrócić tę tendencję?

Ochrona naszego dziedzictwa kul-
turowego na Wschodzie możliwa była 
dopiero po zmianach ustrojowych 
w Polsce i rozpadzie Związku Sowiec-
kiego. Już w 1992 r. powołane zosta-
ło Biuro Pełnomocnika Rządu ds. 
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego 
na Wschodzie, kilkanaście lat później 
Departament Polskiego Dziedzic-
twa Kulturowego za Granicą w  Mi-
nisterstwie Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, a  także program dota-
cyjny dla organizacji pozarządowych 

aktywnych na tym polu. Pod koniec 
2017  r. minister kultury prof. Piotr 
Gliński powołał także specjalistyczną 
instytucję kultury – Narodowy Insty-
tut Polskiego Dziedzictwa Kulturo-
wego za Granicą „Polonika”. Równo-
cześnie prace konserwatorskie finan-
sowane były, z przerwami, ze środków 
Senatu RP.

Dziedzictwo 
na Wschodzie 
– zmaganie się z czasem

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

W grudniu 2019  r. za-
kończył się najwięk-
szy po transforma-
cji ustroju w  Polsce 

w  1989  r. jednorazowy projekt kon-
serwatorski finansowany ze środków 
polskich na ziemiach dawnej Rze-
czypospolitej na Wschodzie. Dzięki 
niemal 2 mln zł przekazanym przez 
Narodowy Instytut Polskiego Dzie-
dzictwa Kulturowego za Granicą „Po-
lonika” w  ciągu kilkunastu miesięcy 
Fundacja Dziedzictwa Kulturowego 
odnowiła fasadę kolegiaty św. Trójcy 
w  Ołyce na Wołyniu. Skala i  spekta-
kularność tej inwestycji, niestety, jest 
wyjątkiem potwierdzającym regułę. 

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

1 | 2 | Fasada kolegiaty św. Trójcy w Ołyce 
na Wołyniu przed konserwacją (1) i po jej 
ukończeniu (2)

3 | 4 | Pomnik nagrobny Konstantego Ordona 
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie przed 
konserwacją (3) i po jej ukończeniu (4)
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zakrojonych na szeroką skalę wielo-
letnich projektów konserwatorskich. 
Wprawdzie z roku na rok następowała 
poprawa sytuacji, a w ostatnich kilku 
latach budżet na ochronę dziedzictwa 
za granicą został podwojony, niemniej 
jednak w  skali potrzeb to ciągle kro-
pla w morzu.

W 2020 r. budżet programu dota-
cyjnego ministra kultury na ochronę 
dziedzictwa kulturowego za granicą 
wynosi 6,6 mln zł, programu Miej-
sca Pamięci za Granicą − 6,5 mln zł, 
a  budżet Instytutu „Polonika” prze-
znaczony na konserwację − 6 mln zł. 
Jeśli dodamy do tego środki, którymi 
do niedawna dysponował Senat RP 
na współpracę z  Polonią i  Polakami 
za granicą, to w 2020 r. państwo pol-
skie przeznaczy nieco ponad 20 mln 
zł na ochronę polskiego dziedzictwa 
za granicą, nie tylko na Wschodzie. 
Co można zrobić za takie pieniądze? 

Renowacja fasady kolegiaty św. Trój-
cy w Ołyce kosztowała prawie 2 mln 
zł, ponad półtora miliona renowacja 
kaplicy Krzyżanowskich na Cmen-
tarzu Łyczakowskim we Lwowie. 
Koszt profesjonalnej konserwacji po-
jedynczego nagrobka na zabytkowym 
cmentarzu to wydatek od kilkunastu 
do stu kilkudziesięciu tys. zł. Dla po-
równania konserwacja ołtarza Wita 
Stwosza w kościele Mariackim w Kra-
kowie kosztować ma łącznie z  bada-
niami niemal 14 mln zł. Z jednej stro-
ny sytuacja jest najlepsza po 1989  r., 
ale z  drugiej strony ciągle znacząco 
niewystarczająca.

Polskie prace konserwatorskie 
prowadzone są w  kilkunastu obiek-
tach, m.in. w  Katedrze Łacińskiej 
i  Katedrze Ormiańskiej we Lwowie, 
w dawnym kościele Jezuitów, w kole-
giacie św. Wawrzyńca w Żółkwi, w ka-
tedrze w  Grodnie, w  kolegiacie św. 

Transformacja ustroju w  Pol-
sce umożliwiła także prace badaw-
cze z  zakresu historii sztuki. Podjęto 
trud dokumentowania zachowanych 
zabytków, inwentaryzacji cmentarzy 
oraz zbiorów muzealnych i  archiwal-
nych. Wydawać się mogło, że wiele 
obiektów polskiego dziedzictwa kul-
turowego za granicą zostanie urato-
wanych, a  przynajmniej gruntownie 
zbadanych. Tak się niestety nie stało.

O trudnościach w  działaniach 
polskiej misji konserwatorskiej na 
Wschodzie zdecydowały względy naj-
bardziej prozaiczne: brak środków, co 
spowodowało, że zarówno skala dzia-
łań była nieadekwatna do potrzeb, jak 
i  niemożliwe okazało się wypraco-
wanie całościowej strategii, bowiem 
ramy działań wyznaczył zmieniający 
się rokrocznie budżet, wielość źródeł 
finansowania, a  także brak mecha-
nizmów pozwalających na realizację 
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w  miarę posiadanych możliwości. 
W  jednym z  ważnych gotyckich ko-
ściołów na Ukrainie dawni mieszkań-
cy zrekonstruowali olbrzymi baro-
kowy ołtarz. Z  braku środków został 
on wykonany z  płyty paździerzowej 
i bardziej straszy niż zachwyca. Z ko-
lei Łyczaków, a  także wiele innych 
cmentarzy są ofiarami dewastacji do-
konywanych przez niefachowych do-
morosłych konserwatorów, którzy za 
zbierane na różnych zbiórkach w kra-
ju środki niszczą kolejne nagrobki. 
Trudno mieć jednak o to pretensje. 

Paradoksalnie w  tym samym cza-
sie zmienia się podejście obecnych 
mieszkańców dawnych ziem wschod-
nich Rzeczypospolitej: Białorusinów 
i Ukraińców do kwestii ochrony dzie-
dzictwa. Po okresie komunizmu, kie-
dy zabytki były świadomie niszczone, 
a  przynajmniej pozostając bez opieki 
ulegały destrukcji, po trudnych latach 
dziewięćdziesiątych, kiedy zdarza-
ło się, że w  nacjonalistycznym unie-
sieniu niszczono polskie inskrypcje 
w  kościołach czy na nagrobkach, 
mamy obecnie do czynienia z  zupeł-
nie odwrotną sytuacją. Ludzie za-
czynają interesować się zabytkami 

w  swojej okolicy. Powstają organiza-
cje czy grupy nieformalne, które po-
rządkują ruiny kościołów bądź pol-
skie cmentarze. W  internecie pełno 
jest grup dyskusyjnych odkrywają-
cych przeszłość ziem dawnej Rzeczy-
pospolitej, które zaczynają wywierać 
presję na władze w celu ochrony miej-
scowych zabytków. Ludzie zaczynają 
traktować obiekty dziedzictwa wy-
tworzone w  przeszłości przez Pola-
ków i dla Polaków, a dzisiaj znajdujące 
się na terytoriach Białorusi czy Ukra-
iny jako własne. Coraz częściej mamy 
do czynienia z  pojmowaniem ich 
jako elementów wspólnego dziedzic-
twa. Na takie głosy Polska powinna 
odpowiedzieć.

Realizując olbrzymi projekt kon-
serwatorski w  kolegiacie św. Trójcy 
w  Ołyce, spotkano się z  nadzwyczaj 
pozytywną reakcją mieszkańców 
i  władz samorządowych Wołynia. 
Poza licznymi wyrazami wsparcia 
Rada Obwodu Wołyńskiego uchwa-
liła wieloletni program odnowienia 
całego miasteczka, stanowiącego nie-
gdyś ordynację Radziwiłłów. Program 
ten przewiduje renowację zamku i in-
nych zabytków, a  także odbudowę 

Trójcy w Ołyce na Wołyniu, w koście-
le św. Mikołaja w  Kamieńcu Podol-
skim, na Cmentarzu Łyczakowskim 
i  na kilkunastu innych cmentarzach. 
Niestety, niewystarczające środki 
i  jednoroczny, konkursowy tryb ich 
przyznawania powoduje, że prace 
w  poszczególnych obiektach trwają 
niewyobrażalnie długo i  w  związku 
z tym wielu właścicieli obiektów nie-
udolnymi remontami niszczy powie-
rzone im zabytki. Bardzo bolesnym 
tego przykładem w  ostatnim czasie 
było całkowite zdewastowanie przy 
okazji remontu substancji zabytkowej 
w  jednym z  najważniejszych obiek-
tów doby saskiej na dawnych zie-
miach wschodnich Rzeczypospolitej 
– kościele w  Wołczynie na Białorusi. 
Trudno jednak tego nie zrozumieć, 
skoro kompleksowe konserwacje pro-
wadzone przez Polskę np. w Katedrze 
Łacińskiej we Lwowie, w  kolegiacie 
w Żółkwi czy w kościele św. Mikołaja 
w Kamieńcu Podolskim, trwają już od 
ćwierćwiecza. W tym czasie w dorosłe 
życie weszło całe pokolenie, a  końca 
prac ciągle nie widać. Brak odpowied-
nich funduszy powoduje, że często lu-
dzie w dobrej wierze starają się działać 

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

5 | 6 | Nagrobek 
Josepha Saundersa 
na Cmentarzu 
Bazyliańskim 
w Krzemieńcu 
przed (5) i po 
konserwacji (6)

7 | Zamek 
Siemińskich, 
później Sobieskich 
w Pomorzanach na 
Ukrainie

(zdjęcia: 1, 2 – 
Michał Laszczkowski, 
3-6 – Piotr 
Maślanka, 7 – Dorota 
Janiszewska- 
-Jakubiak) 

..............................
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układu urbanistycznego ratusza czy 
synagogi. W obecnym systemie finan-
sowania polskiego dziedzictwa kul-
turowego na Wschodzie, niestety, nie 
będziemy mogli wziąć w tym projek-
cie udziału. 

Konieczne jest stworzenie Naro-
dowego Programu Ochrony Dzie-
dzictwa Kulturowego na Wschodzie, 
opartego na bliskiej współpracy insty-
tucji publicznych i  pozarządowych. 

Musimy wzmocnić i  systemowo 
wesprzeć zarówno instytucje pań-
stwowe, jak i sprofesjonalizować or-
ganizacje pozarządowe, bez zaanga-
żowania których ochrona zabytków 
na Wschodzie nie byłaby możliwa. 
Istnieje pilna konieczność zwięk-
szenia budżetu Instytutowi „Polo-
nika” przy równoczesnym stworze-
niu wielkiego funduszu na rzecz 
ochrony dziedzictwa na Wschodzie 

zarządzanego przez wybraną w kon-
kursie organizację pozarządową. 
Taki fundusz daje niezależność od 
bieżącej polityki, ale także zapewnia 
państwu kontrolę nad właściwym 
inwestowaniem i  wydatkowaniem 
środków. Nie nakłada także obo-
wiązku na funkcjonowanie w  reżi-
mie roku budżetowego, co w  przy-
padku prac konserwatorskich pro-
wadzonych za granicą nie jest bez 
znaczenia. Uzupełnieniem tego sys-
temu w dalszym ciągu powinien być 
program dotacyjny ministra kul-
tury, przeznaczony dla organizacji 
pozarządowych, które nie będą re-
alizowały dużych projektów, ale po-
przez swoją aktywność będą uzupeł-
niać działania systemowe.

Symbioza instytucji publicznych 
i organizacji pozarządowych jest jedy-
nym rozwiązaniem, które pozwoli na 
podjęcie działań systemowych i okre-
ślenie kierunków strategicznych dzia-
łań konserwatorskich na Wschodzie. 
Wszystko to jednak wymaga środków 
i  szybkiej decyzji, nie mamy już bo-
wiem dużo czasu.

Michał Laszczkowski 

Spotkanie z książką

W 2019 r. nakładem opolskiego Wydawnictwa MS opublikowane zostały 
tomy XIII i XIV zapoczątkowanego przez Stanisława Sławomira Nicieję 

w 2012 r. cyklu, poświęconego miejscowościom znajdującym się na Kresach. 
W tomie XIII Sławomir Nicieja wyprawia się po raz pierwszy na Kresy Pół-

nocno-Wschodnie, na Grodzieńszczyznę, i przedstawia dzieje Grodna, które 
obok Krakowa i Wilna było stolicą Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przez 
pryzmat najważniejszych postaci z tym miastem związanych. Dużo miejsca 
poświęca królom Stefanowi Batoremu i Stanisławowi Augustowi Poniatow-
skiemu oraz wielkorządcy Antoniemu Tyzenhauzowi czy rodzinie O’Brienów 
de Lacych, którzy zostawili swoje ślady w architekturze i życiu społeczno-kul-
turalnym Grodzieńszczyzny. Autor przywołuje też wybitnych twórców, którzy 
bądź urodzili się w Grodnie lub okolicy albo przez jakiś czas tam mieszkali, 
jak choćby pisarki Eliza Orzeszkowa i Zofia Nałkowska, poeci Władysław Syro-
komla i Wiktor Woroszylski, malarz January Suchodolski, 
generał Juliusz Rómmel czy dyrygent i kompozytor Jerzy 
Maksymiuk.

 Tom XIII zawiera również historię okolicznych miej-
scowości: Wołczyna, Czyżewicz, Janowa Podlaskiego 
(skąd pochodził aktor Wacław Kowalski), Starych Wa-
siliszek (rodzinnej wsi pieśniarza, kompozytora i poety 
Czesława Niemena-Wydrzyckiego), Żołudka (jednego 
z gniazd rodowych arystokratycznej rodziny książąt 
Światopełków-Czetwertyńskich) oraz Mostów, których 
historia związana jest ściśle z dziejami polskiego lotnic-
twa. Stanisław Nicieja zamyka tom historią Druskiennik, 

najsłynniejszego polskiego kurortu w północno-wschodniej Polsce, ulubione-
go miejsca pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego. Przypomina też historię 
jego związku z Eugenią Lewicką, druskiennicką lekarką.

W tomie XIV Stanisław Nicieja, wbrew przyjętej zasadzie, postanowił wró-
cić do Stanisławowa i napisać nową, poprawioną i poszerzoną wersję jego 
dziejów, z nową ikonografią. Dwa kolejne miasta, na których autor skoncen-
trował swą uwagę w tym tomie, to Zabłotów i Buczacz, a także otaczające je 
duże wsie − Ilińce, Trójca i Chlebiczyn. Zabłotów był sztetlem na galicyjskiej 
prowincji, znanym z fabryki papierosów i cygar oraz imponującego mostu na 
Prucie. Z Buczaczem losy związali m.in. pisarze Kornel Ujejski i Szmuel Josef 
Agnon, tropiciel nazistów Szymon Wiesenthal czy twórca archiwum warszaw-
skiego getta Emanuel Ringelblum. Wsie Ilińce, Trójca i Chlebiczyn stanowiły 
atrakcje turystyczne dla ówczesnego ziemiaństwa.

Dodatkowym atutem obu tomów cyklu jest bogaty 
materiał ilustracyjny; ponad 200 archiwalnych, unikato-
wych i współczesnych fotografii ilustrujących każdy tom 
pochodzi przede wszystkim z prywatnego zbioru autora. 
W indeksie osób w obu tomach zamieszczono ponad tysiąc 
nazwisk, co pozwala powiązać losy wielu bardziej lub mniej 
znanych osób z opisanymi miejscowościami.

Niezwykłe powodzenie Kresowej Atlantydy sprawia, 
że do autora od czytelników trafia wiele nowych informa-
cji, na kanwie których Stanisław Sławomir Nicieja tworzy 
niezwykłą narracyjną całość, pobudza do refleksji i wspo-
mnień. Czekamy na kolejne tomy cyklu.

KRESOWA	ATLANTYDA	−	TOM	XIII	ORAZ	XIV
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do parku w  Sofiówce czy choćby do 
Czehrynia zboczymy nieco z  głów-
nych szlaków albo tylko przypatrzy-
my się uważniej mijanym miejscowo-
ściom, Ziemia Kijowska niejednym 
nas zaskoczy.

„Przy tak ogólnym zamiłowaniu 
rzeczy przeszłych i dążności do ich od-
grzebania […] dziwić się przychodzi, że 
nie dosyć jeszcze zwrócono uwagi na ar-
chiwa domowe, familijne, jakie każdy 
z nas prawie ma pod ręką, a które coraz 
bardziej niweczą się i w oczach niemal 
naszych trwonią” – pisał w 1853 r. uro-
dzony i mieszkający w Motowidłówce 

nad Stuhną historyk, archeolog i  et-
nograf Edward Rulikowski. W odzie-
dziczonej majętności jego ojciec Józef 
wybudował u  progu XIX  w. klasycy-
styczny pałac. Wygląd siedziby utrwa-
lił na początku lat siedemdziesiątych 
Napoleon Orda i  umieścił w  pierw-
szej serii Albumu widoków historycz-
nych Polski. W  pobliżu pałacu, na 

Na południe od Kijowa, 
w  stronę Fastowa, Bia-
łej Cerkwi, Humania czy 
Kaniowa, rozciąga się 

część dawnego woj. kijowskiego, któ-
ra po rozejmie z  Rosją w  Andruszo-
wie (1667) i  traktacie pokojowym 
Grzymułtowskiego (1686) pozosta-
ła w granicach Rzeczypospolitej – do 
drugiego rozbioru. Obszar ten ucho-
dzi zwykle za mało interesujący, bo 
pozbawiony polskich zabytków i  pa-
miątek godnych uwagi, zwłaszcza 
w porównaniu z sąsiednim Wołyniem 
czy Podolem. Gdy jednak w  drodze 

Drogami Ziemi 
Kijowskiej

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

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

1 | Motowidłówka – mauzoleum Rulikowskich

2 | Epitafium Edwarda Rulikowskiego

3 | Kaplica Świeykowskich w Tetyjowie
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wzgórzu stanął kościół św. Anny, pod 
którym usytuowano rodowe krypty 
z  osobnym wejściem na zboczu, od 
strony prezbiterium.

Edward Rulikowski, rozpoczyna-
jąc historyczno-krajoznawcze dzie-
ło życia, zapowiadał: „Zacząłem od 
stron, w  których mieszkam, […] za-
kątka mojego rodzinnego, z zamiarem 
wszakże, jeśli mi czas i  siły pozwolą, 
nie przestania na tym opisie, lecz posu-
wania go dalej, krok za krokiem, […] 
tak aby w  końcu […] złożyć całkowi-
ty obraz Ukrainy – rozumiejąc pod tą 
nazwą tylko gubernię kijowską” (Opis 
powiatu wasylkowskiego pod względem 
historycznym, obyczajowym i  staty-
stycznym, Warszawa 1853). Niestety, 
część pierwsza okazała się zarazem 
ostatnią wydaną za życia autora. Do-
piero w 1913 r. ogłoszony został Opis 
powiatu kijowskiego, reszta pozostała 
w rękopisach. Opublikował natomiast 
Rulikowski Zapiski etnograficzne 

z  Ukrainy (Kraków 1879) oraz wie-
le materiałów w  czasopismach (także 
pod pseudonimem Edward z Porado-
wa). Był stałym współpracownikiem 
Słownika geograficznego Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich. 
Jego prace zyskały powszechne uzna-
nie, potwierdzone członkostwem 
zarówno Komisji Archeologicznej 
w Kijowie, jak i Akademii Umiejętno-
ści w Krakowie. Po śmierci w 1900 r. 
spoczął w Motowidłówce, obok zmar-
łego wcześniej brata Antoniego.

Motowidłówka (zwana dziś Wiel-
ką) leży 50 km od Kijowa. Z szosy do 
Białej Cerkwi trzeba na wysokości 
miasteczka Wasylków skręcić boczny-
mi drogami na zachód. Po pałacu nie 
pozostał nawet ślad, kościół po bolsze-
wickim przewrocie też zniknął z  po-
wierzchni ziemi, ale pod ziemią… Jeśli 
odnajdziemy miejscowy dom kultury 
i  zejdziemy wyboistą ścieżką w  dół, 
ku rzece, niespodziewanie staniemy 

3
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Andrzeja Mikulskiego. Obiekt był 
kompletnie splądrowany i  zrujnowa-
ny, ale jakimś cudem zachowały się 
przy wejściu dwie epitafijne tablice. 
Na pierwszej czytamy: „D.O.M. / Ś. P. 
/ Edward z  Poradowa / RULIKOW-
SKI / historyk archeolog / członek wie-
lu towarzystw / naukowych / ur. 1825 
w  Motowidłówce / um. 21 kwietnia 
1900  r. / w  Sołtanówce. / Prosi o  po-
zdrowienie Anielskie”. Druga zwraca 
uwagę bratnią dedykacją: „D.O.M. / 
Tu w Bogu spoczywa / Ś. P. / ANTONI 
AMBROŻY / RULIKOWSKI / Ur. 
1824. Um. 1892  r. d. 2go Kwietnia / 
w cnotach nieskażonemu / w przyjaźni 
niezachwianemu / najukochańszemu 
bratu / najprzywiązańszy brat tę / ta-
blicę kładąc prosi każdego / o Anielskie 
za Jego duszę / pozdrowienie”.

Tablice dawne uzupełniono no-
wymi, z portretem historyka i sylwet-
ką nieistniejącego obecnie kościoła. 
W sieni krypty znalazła się planszowa 
wystawa, poświęcona dziejom miej-
scowości i rodziny. Nie wszystkie jed-
nak kościelne podziemia odnowiono. 
Część z  nich, dostępna przez skry-
tą w  zaroślach dziurę, pokazuje stan 
wyjściowy.

Miastu Tetyjów (100 km dalej na 
południowy zachód) prawo magde-
burskie nadał w 1606 r. król Zygmunt 
III Waza. Całkowicie przekształcone 
w  czasach sowieckich straszy w  cen-
trum rozpadającą się poprzemysłową 

ruiną, przy której przycupnęła, ni-
czym zjawa z  innej epoki, klasycy-
styczna świątynka z  czterokolumno-
wym jońskim portykiem i  krzyżem 
we frontonie. Dopiero z bliska, przez 
dziurę w ogrodzeniu dostrzec można 
fryz kostkowy i  boniowanie bocznej 
ściany byłej fabryki „Elektronmasz”. 
Tyle zostało z  kościoła św. Jana Ne-
pomucena, wzniesionego w  1804  r. 
przez Tomasza Adama Ostrowskiego, 
właściciela dóbr miejscowych. Przed 
wejściem stał granitowy posąg patro-
na. Świątynka natomiast to kaplica 
grobowa Świeykowskich z  pobliskiej 
Kasperówki, niegdyś na przykościel-
nym cmentarzu. Używana jako maga-
zyn, z zewnątrz pozostała niemal nie-
tknięta. Co zadziwiające, nieuszko-
dzone są rodowe herby Trzaska i Jelita 
ponad kutymi żelaznymi drzwiami 
oraz polskie napisy: „TYM KTÓRZY 
ZMARTWYCHWSTANĄ” na ar-
chitrawie oraz „GROBY ZE SWIEY-
KÓW SWIEYKOWSKICH” nad 
wejściem. Twarz Chrystusa w  meda-
lionie na krzyżu ktoś jednak próbo-
wał skuć.

Kaplica pochodzi być może 
z  przełomu XIX i  XX  w. (na przed-
stawiającej kościół rycinie z  1884  r. 
jej nie widać). Emanuel Świeykowski 
herbu Trzaska, historyk sztuki, ożenił 
się wówczas z Zofią Zamoyską herbu 
Jelita. W 2006 r. kaplica zwrócona zo-
stała katolikom i dziś jest siedzibą pa-
rafii. Z cmentarza zachował się jeden 
tylko fragment nagrobka Jana i Mak-
semilii Kotowiczów, zmarłych w 1861 
i 1862 r.

Mieszkańcy Tetyjowa znają i  ce-
nią historię czasów Rzeczypospolitej. 
W  maju 2016  r. odsłonięto w  miej-
skim parku dwa pomniki. Pierwszy 
upamiętnia otrzymanie praw miej-
skich – otwarta księga na cokole przy-
pomina po polsku i  po ukraińsku, że 
„Król Zygmunt III / nadał / miastu 
Tetijów / prawo magdeburskie / 1606 r. 
04 maja / Warszawa – obrady Sej-
mu”. Nieopodal wielki głaz wskazuje 
miejsce, gdzie stał ratusz, wybudowa-
ny przez księcia Janusza Ostrogskie-
go, a  zburzony w  1976  r. Obok wi-
zerunku budowli jest informacja, że 
14 maja 1787 r. w drodze z Kaniowa 

przed przyklejoną do zbocza okazałą 
bramą. To mauzoleum Rulikowskich, 
odrestaurowane w  2016  r. z  inicja-
tywy działaczy lokalnych i  ojca Jana 
Piątkowskiego, proboszcza w  Fasto-
wie, przy wsparciu Ambasady Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Kijowie, według 
projektu krakowskiego architekta 
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zatrzymał się w Tetyjowie i odwiedził 
ratusz król Polski Stanisław August.

Przenieśmy się teraz w  inne zu-
pełnie okolice, nad Dniepr – od Ki-
jowa to 80 km. Miasteczko Rzysz-
czów, o  sto lat starsze od Tetyjowa 
(prawa nadane przez Zygmunta Sta-
rego w  1506  r.), nie przykuwa uwa-
gi przejezdnych – chyba że wiemy, 

dokąd trafić. W dawnym centrum, na 
wysokiej skarpie Dniepru, w  1765  r. 
kosztem Urszuli i  Stanisława Szcze-
niowskich stanął drewniany klasztor 
trynitarzy z kościołem Świętej Trójcy. 
W 1829 r. murowaną świątynię ufun-
dował dziedzic Chodorowa, Zacha-
riasz Hołowiński. Jego syn Zenon, ab-
solwent Uniwersytetu Wileńskiego, 
marszałek szlachty i działacz społecz-
ny, bardziej niż rolnictwem intereso-
wał się przemysłem. Po podróżach do 
Niemiec, Francji i Anglii stał się w tej 
dziedzinie pionierem na Kijowsz-
czyźnie. Budował zwłaszcza cukrow-
nie, w  tym największą w  Steblowie. 
W  kwietniu 1874  r. był w  Rzyszczo-
wie Napoleon Orda, a  w  opisie do 
rysunku migawkowo przypomniał 
i  czasy dawniejsze: „Tu Stefan Czar-
niecki przepłynął Dniepr w  pogoni za 
Tatarami”.

Wkrótce po 1917  r. kościół zo-
stał zamknięty, a  w  1985  r. wysadzo-
ny w  powietrze (pobliska cerkiew 
Troicka z  połowy XIX  w. szczęśli-
wie uniknęła takiego losu). W  lu-
tym 2014  r. mieszkańcy Rzyszczo-
wa postanowili pozbyć się pomnika 
Lenina, strącając pozłacany posąg. 
Przy rozbiórce cokołu okazało się, że 

został on zmontowany z  zabetono-
wanych nagrobków z  przykościelne-
go cmentarza: Zenona Hołowińskie-
go (zm. 1887), jego żony Teresy (zm. 
1870) i  córki Anny Podgorskiej (zm. 
1909) oraz Eustachego Jankowskiego 
(zm.1848). Staraniem miejscowego 
Stowarzyszenia Polaków i proboszcza 
z  Fastowa, dzięki pomocy Ambasady 
RP, na pokościelnym placu urządzo-
no miejsce pamięci. W  zarysie pre-
zbiterium pod wysokim kamiennym 
krzyżem wyeksponowano odzyskane 
nagrobki oraz znaleziony osobno ka-
mień nagrobny Tekli z Sokołowskich 
Piotrowskiej (zm. 1835) z  napisem 
kowalskiej roboty. Całość, zaprojek-
towaną przez Andrzeja Mikulskiego, 
uzupełnia płyta z podobizną świątyni 
i tablica informacyjna.

Jedyną informację o  wnętrzu 
rzyszczowskiego kościoła – „we-
wnątrz pięć ołtarzy, w wielkim ołtarzu 
Pan Jezus cudami słynący” – zawdzię-
czamy hasłu w X tomie Słownika geo-
graficznego Królestwa Polskiego. Auto-
rem jest Edward Rulikowski, podob-
nie jak haseł o  Tetyjowie i  rodzinnej 
Motowidłówce.

Jarosław Komorowski

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

4 | Kaplica 
Świeykowskich 
w Tetyjowie – herby

5 | Tetyjów − pomnik 
prawa magdeburskiego

6 | Rzyszczów 
– miejsce pamięci

7 | Nagrobek Zenona 
Hołowińskiego

(zdjęcia: Jarosław 
Komorowski)

........................................
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wiadomo też, kto był jego fundato-
rem. Krążyły tylko legendarne opo-
wiadania związane z fundacją kościoła 
przez królową Bonę lub też pewnego 
pustelnika w ramach pokuty. 

Historia kościoła i  miejscowo-
ści jest udokumentowana dopiero od 
1602 r. Wówczas to bernardyni z war-
szawskiego klasztoru św. Anny otrzy-
mali od króla Zygmunta III Wazy 
z  własności królewskiej grunty wo-
kół kościoła. Potwierdzone to zostało 

wpisem do Metryki Koronnej. Jed-
nocześnie zobowiązani zostali do za-
pewnienia opieki duszpasterskiej dla 
okolicznej ludności w  istniejącym ko-
ściele. Osiedlając się w nowym miejscu, 
bracia bernardyńscy swoją działalność  
z pewnością rozpoczęli od pobudowa-
nia domu zakonnego. Z czasem okaza-
li się dobrymi gospodarzami na otrzy-
manym gruncie, powiększając go stop-
niowo kilkakrotnie poprzez osuszanie 
sąsiednich podmokłych terenów. 

Grodziski kościół na 
warszawskiej Białołęce

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

Grodzisk w  warszawskiej 
dzielnicy Białołęka był 
w  ciągu wieków niedu-
żą wsią. Niewiele zacho-

wało się wiadomości z  jego odległej 
przeszłości, nazwa jednak wskazuje 
na dawne pochodzenie tego miejsca. 
Różne publikacje podają, że w  poło-
wie XVI w. był tu już drewniany ko-
ściół św. Michała Archanioła. Brak 
jest jednak źródeł pisanych o  jego 
początkach i  dalszych losach. Nie 
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planie, z namiotowym daszkiem o spi-
czastym zakończeniu. Korpus kościo-
ła doświetlały prostokątne otwory 
okienne, a nad wejściem znajdował się 
niewielki daszek okapowy.

Warszawski klasztor bernardynów 
w  czasie rozbiorów i  Królestwa Pol-
skiego zdołał utrzymać swoją grodzi-
ską własność. W  1841  r. zakonnicy 
postanowili wydzierżawić swój mają-
tek i dochody z niego przeznaczyć na 
utrzymanie klasztoru. W  Grodzisku 
nadal jednak prowadzili duszpaster-
stwo, aż do 1864 r. Wówczas to nastą-
piła kasata klasztoru św. Anny – od-
tąd kościół stał się filialnym kościołem 
parafii praskiej. Zakonne dobra prze-
szły na własność rządową, a  później 
po wykupieniu były własnością pry-
watną. Filialny kościół grodziski wy-
korzystywany był tylko okazjonalnie, 
co nie przyczyniało się do utrzymania 
go w należytym stanie.

W czasie wojennym w 1944 r. ko-
ściół został poważnie uszkodzony. Po 

Drewniane kościoły w  ciągu wie-
ków były niszczone w  czasie wojen, 
ulegały pożarom, a  ze względu na 
ograniczoną trwałość materiału bu-
dowlanego były też rozbierane. Po-
dobnie kościół grodziski podlegał 
tym samym przeobrażeniom. Z okre-
su od XVI do XIX w. nie odnaleziono 
ikonografii lub opisu kościoła grodzi-
skiego. Dopiero zachowane dziewięt-
nastowieczne zdjęcie z  archiwum pa-
rafialnego ukazuje skromny kościół 
jednonawowy, nakryty stromym da-
chem, z  sygnaturą na kwadratowym 

1 | Kościół św. Michała Archanioła w Warszawie 
od strony ul. Głębockiej

2 | Ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej

3 | Ambona z płaskorzeźbami Matki Boskiej, 
św. Antoniego i św. Józefa

4 | Figura zakonnika bernardyńskiego 
na tle prawej ściany nawy (prawdopodobnie  
św. Bernardyna ze Sieny)

...............................................................................
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w  prezbiterium. Natomiast zachowa-
ne elementy rzeźbiarskie z  pozosta-
łych ołtarzy rozmieszczone zostały 
w różnych miejscach kościoła. Rzeźby 
św. Feliksa z Cantalicio po lewej stro-
nie i św. Jana Nepomucena po prawej 
ustawione są po bokach ołtarza w pre-
zbiterium. Dwie rzeźby świętych za-
konników bernardyńskich ustawio-
ne są na postumentach przy ścianach 
bocznych nawy. Prawdopodobnie 
rzeźby przedstawiają: św. Bernardyna 
ze Sieny przy prawej ścianie i św. Jana 
Kapistrana przy lewej ścianie. Trze-
ma płaskorzeźbami: Matki Boskiej, 
św. Antoniego i  św. Józefa ozdobio-
no ścianki kosza ambony. Na prawej 
ścianie nawy znajduje się utrzymany 
w  ciemnej kolorystyce obraz św. Sta-
nisława Biskupa z  połowy XVIII  w. 
Na przeciwległej zaś ścianie znajdu-
je się współczesny obraz św. Michała 
Archanioła, namalowany przez Jana 
Molgę.

Powojenna przebudowa kościo-
ła spotkała się później z  opiniami, 
że nie zachowano w  niej tradycji 
drewnianych kościołów mazowiec-
kich. Należy jednak uwzględnić, że 

realizacja tego przedsięwzięcia nastą-
piła w  okresie powojennym,  kiedy 
kierowano się przede wszystkim jak 
najszybszym udostępnieniem obiek-
tu sakralnego okolicznym wiernym. 
Powiększenie pojemności niewielkie-
go dotychczas wnętrza stało się wów-
czas również niezbędne. Odbudowa-
ny kościół w  1958  r. stał się filialną 
świątynią parafii w  Markach. Odłą-
czony od niej został po utworzeniu 
przy nim w 1975 r. samodzielnej pa-
rafii. W  1977  r. Grodzisk znalazł się 
w  granicach rozszerzonej Warszawy, 
a w 1984 r. drewniany kościół wpisa-
no do rejestru zabytków.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
kościoła znajduje się wybudowana 
w  1918  r. plebania. Ukształtowany 
w  stylu dworkowym budynek pleba-
nii z  gankiem pośrodku, zakończo-
nym trójkątnym szczytem, przekryty 
jest dachem polskim. Ten typ dachu 
o dwóch połaciach dachowych o  jed-
nakowym nachyleniu stosowany był 
od połowy XVII w. jedynie w naszym 
kraju. Podobny dach mansardowy sto-
sowany w krajach zachodnich od po-
czątku XVII w. składa się też z dwóch 

zakończeniu wojny w  latach 1953-
1956 przeprowadzono jego odbudo-
wę, z  jednoczesną rozbudową. Wy-
dłużona została nawa, zakończona 
niewielkim prezbiterium z  dwoma 
aneksami zakrystyjnymi po boku, 
z prostym zamknięciem całości. Wej-
ście poprzedzono gankiem wspartym 
na słupach z mieczami. Z zewnątrz na 
zrębowych ścianach wykonano osza-
lowanie z  olistwowaniem. Korpus 
kościoła, prezbiterium i  ganek prze-
kryte zostały wysokimi dwuspado-
wymi dachami, aneksy zaś dachami 
pulpitowymi. Nowa więźba dachowa 
wykonana została w konstrukcji klesz-
czowo-płatwiowej. Na dachu nawy 
osadzono drewnianą wieżyczkową 
sygnaturkę w  barokowym kształcie. 
Wszystkie dachy otrzymały pokrycie 
gontowe. 

W 1811  r. kościołowi grodziskie-
mu przekazano cztery ołtarze ze zbu-
rzonych kościołów praskich: jeden 
z  kościoła bernardynów i  trzy z  ko-
ścioła bernardynek. Obecnie klasy-
cystyczny ołtarz z  obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej z  kościo-
ła bernardynów umieszczony jest 
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zdarzeniami. W nawiązaniu do drew-
nianego kościoła stojącą obok niego 
metalową dzwonnicę postanowiono 
w  2001  r. przekształcić też w  drew-
niany obiekt. Powstała dzwonnica 
zakończona namiotowym daszkiem 
krytym gontem z  krzyżem w  zwień-
czeniu. Ściany dzwonnicy w  górnej 
części przerwane zostały jeszcze oka-
powymi gontowymi daszkami. Upo-
rządkowano też otoczenie kościoła 
i  plebanii z  ogrodem na zapleczu. 
Wokół kościoła rozmieszczone zosta-
ły w kapliczkowej oprawie drewniane 
płaskorzeźbione stacje Drogi Krzy-
żowej. Na terenie kościelnym posta-
wiono trzy kapliczki, też w drewnia-
nej oprawie: przy wejściu do kościo-
ła, przed ścianą prezbiterium oraz 
w ogrodzie plebanijnym. W ogrodzie 
tym pobudowano drewnianą zada-
szoną altankę krytą gontem. W ścia-
nie dzwonnicy ponad daszkiem oka-
powym w  obramowaniu osadzono 
figurę św. Floriana. Studnia na zaple-
czu plebanii otrzymała drewniany 
wystrój. Wszystkie te realizacje z  za-
kresu drobnych form przyczyniły się 

do powiększenia drewnianej struktu-
ry całego zespołu kościelnego.

W Warszawie nie powstał, jak do-
tychczas, park etnograficzny z przeno-
szonymi z  okolic miasta drewnianymi 
obiektami. W parkach etnograficznych 
na terenie kraju prawie wszędzie domi-
nującym akcentem w całości założenia 
jest obiekt sakralny. Na obszarze wiel-
komiejskiej stolicy takim obiektem jest 
zespół w Grodzisku (przy ul. Głęboc-
kiej) z drewnianym kościołem i dwor-
kową plebanią. Stanowi on enklawę 
ukazującą tradycje dawnego, a tak po-
wszechnego kiedyś drewnianego bu-
downictwa polskiego.

Grodzisk i  jego kościół nieroze-
rwalnie związane są z  bernardyńską 
przeszłością, przez stulecia bowiem 
grunty i kościół należały do warszaw-
skiego klasztoru św. Anny. Obecnie 
zaś zachowane bernardyńskie obiek-
ty zabytkowe we wnętrzu kościoła 
stanowią materialne przypomnienie 
rozebranych na początku XIX w. ko-
ściołów praskich.

Stanisław Grzelachowski

połaci, ale o  różnym  nachyleniu. 
Górna połać ma mniejsze nachylenie, 
a dolna większe. Podobnie jak kościół, 
dach plebanii pokryty jest gontem, co 
pod względem materiałowym przy-
czynia się do integracji obu obiektów. 
Teren plebanii z ogrodem na zapleczu 
ściśle powiązany jest z  terenem ko-
ścielnym obok. W  sumie oba tereny 
tworzą jednolity zespół kościelny.

W latach 1998-2006 prowadzo-
ne były prace związane z  renowacją 
kościoła i  plebanii oraz z  urządze-
niem terenu wokół nich. Wykona-
no roboty przy naprawie posado-
wienia kościoła, a  w  ramach insta-
lacji elektrycznych zabezpieczono 
obiekt przed nieprzewidzianymi 

5 | Plebania od strony ogrodu

6 | Dzwonnica z figurą św. Floriana

7 | Stacja Drogi Krzyżowej

8 | Kapliczka w ogrodzie

(zdjęcia: 1 – fot. Cezary Piwowarski/pl.wikipedia.org; 
2-8 – fot. Stanisław Grzelachowski)

...............................................................................
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Dom 
Wlastimila Hofmana

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

Wlastimil Hofman, wy-
bitny malarz mło-
dopolski, rysownik 
i  poeta, jest reprezen-

tantem nurtu symbolistycznego oraz 
sztuki tradycjonalistycznej. Należał 
do wielu ugrupowań artystycznych 
w kraju i zagranicą. W 1921 r. po pre-
zentacji swojego obrazu „Spowiedź”, 
na wystawie sztuki polskiej w Paryżu, 
jako drugi Polak, po Oldze Boznań-
skiej, został członkiem Société Natio-
nale des Beaux Arts. 

Artysta urodził się 27 kwietnia 
1881  r. w  Karlinie na przedmieściu 
Pragi czeskiej. Był synem czeskiego 
kupca i Polki, którzy w 1889 r. na sta-
łe zamieszkali wraz z rodziną w Kra-
kowie. Jego ojciec Ferdynand przez 
wiele lat prowadził w  Sukiennicach 
sklep z  kamieniami półszlachetny-
mi. Wlastimil studiował w  Szkole 
Sztuk Pięknych w Krakowie u Floria-
na Cynka, Jacka Malczewskiego oraz 
Jana Stanisławskiego, a także w École 
des Beaux Arts w Paryżu. W 1902 r. 
debiutował na wystawie Towarzy-
stwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
z  dwoma obrazami: „Marzenie” 
oraz „Portret Wuja”. Okres pierw-
szej wojny światowej spędził w  Pra-
dze, gdzie poznał swoją przyszłą żonę 
Adę, z  którą w  1917  r. powrócił do 
Krakowa, jednak nie na długo, gdyż 
konflikt o  Śląsk Cieszyński (1919) 
miał wpływ na jego życie osobiste. 
Adzie, jako Czeszce, groziło inter-
nowanie, niesprawiedliwie została 

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

1 | Dom Wlastimila Hofmana w Szklarskiej 
Porębie 

2 | Wlastimil Hofman z żoną Adą przy 
Wlastimilówce
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projekt w  1929  r. sporządził Richard 
Lichtenau; dokumentacja projekto-
wa przechowywana jest w Archiwum 
Państwowym w Jeleniej Górze. Arty-
sta akt własności domu otrzymał od 
władz miasta dopiero w  79. rocznicę 
urodzin 27 kwietnia 1960 r.

Dom od imienia malarza został 
nazwany Wlastimilówką. Tu żył, two-
rzył i zmarł bezpotomnie w swojej sy-
pialni 6 marca 1970 r. Jest to niezwy-
kle ważne miejsce, poszerza spektrum 
wiedzy na temat artysty, jego stylu 
życia, a także osobowości. Wiele spo-
śród osób, które miały okazję odwie-
dzić Wlastimilówkę mówiło, że mają 
wrażenie, iż artysta nadal tu mieszka, 

tylko na chwilę wyszedł. Zwiedza-
jącym został udostępniony parter 
domu, natomiast na górze znajdowała 
się sypialnia oraz  pokoje gościnne.

Nad drzwiami wejściowymi wisi 
obrazek przedstawiający anioła z klu-
czem. Po wejściu do domu w  nie-
wielkim korytarzu są drugie drzwi, 
za którymi po lewej stronie znajduje 
się w  pełni wyposażona w  przybory 
i materiały malarskie pracownia arty-
sty. Pozostawiony tu warsztat pracy, 
sztalugi, liczne pędzle, tuby z farbami 
robią duże wrażenie, wnętrze znako-
micie oddaje atmosferę, w  jakiej pra-
cował artysta. W lewym rogu pracow-
ni spostrzec można pamiątki po Jacku 

posądzona o  szpiegostwo, a  dom 
nękano rewizjami. Po raz kolejny 
Wlastimil opuścił miasto na dłuższy 
okres, wyjechał razem z ukochaną do 
Paryża. W stolicy Francji wzięli ślub, 
malarz zaprzyjaźnił się z  Tadeuszem 
Makowskim, a  także był częstym 
gościem w  domu Władysława Mic-
kiewicza. Brał udział w  życiu kultu-
ralnym i artystycznym miasta. W ga-
lerii Saint-Honoré odbyła się jego 
indywidualna wystawa, na której 
zaprezentował 90 obrazów. Malarz 
zdobył uznanie, a  w  prasie pojawiły 
się pozytywne recenzje. W  1920  r. 
Hofmanowie wrócili do Krakowa, 
gdzie mieszkali do 1939 r. Trzeciego 
dnia drugiej wojny światowej musieli 
opuścić dom, gdyż za pomoc czeskim 
uchodźcom trafili na listę Gestapo. 
Uciekali na Wschód, przez Bochnię, 
Wołyń, Moskwę i Stambuł dotarli do 
Palestyny, gdzie się osiedlili. Mimo 
trudnych warunków życia i  kłopo-
tów ze zdrowiem, malarz nadal in-
tensywnie pracował. Portretował 
żołnierzy, utrwalał losy emigrantów, 
stworzył poprzez swoje rysunki do-
kumentację czasu wojny. Narysował 
około 750 portretów legionistów, 
które obecnie znajdują się w  zbio-
rach Wojskowego Instytutu Histo-
rycznego w Pradze. W pracach z tego 
okresu pojawiały się twarze miejsco-
wej ludności, architektura oraz liczne 
pejzaże. W 1942 r. w Palestynie uka-
zał się tomik jego wierszy pt. Poprzez 
ciernie do wolności. Z  wojennej emi-
gracji Hofmanowie powrócili do kra-
ju dopiero w czerwcu 1946 r.  

Wiosną 1947  r. wyprowadzili się 
z  Krakowa i  zamieszkali w  niewiel-
kim, poniemieckim domu w  Szklar-
skiej Porębie, przy ul. Spokojnej (dziś 
ul. Matejki 14). Po wojnie Niemcy 
opuszczali tereny Ziem Odzyska-
nych, pozostawiając dużo pustosta-
nów, w których można było zamiesz-
kać. Willa Hofmanów to dom przy-
słupowy (ten typ budownictwa był 
charakterystyczny dla pogranicza 
Polski, Czech i  Niemiec), którego 

3 | 4 | Wnętrza w domu Wlastimila Hofmana − 
pracownia artysty (3), pokój wypoczynkowy (4)

...............................................................................
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Włodzimierza Tetmajera w  Brono-
wicach i  podziwiał „przepyszne ma-
larskie życie wiejskie” i  „bajecznie 
kolorowe dziewczęta w butach z cho-
lewami”, rekwizyty malarskie zdradza-
ją, iż ich właściciel był zafascynowa-
ny ludowością. Na fotelu z oparciem, 
w którym zasiadały osoby pozujące do 
portretów, obecnie eksponowane są 
trzy fotografie, przedstawiające Wla-
stimila w wieku dziecięcym oraz jego 
rodziców, Teofilę i  Ferdynanda Hof-
manów. Ponadstuletnie fotografie są 
wspaniałym przykładem dziewiętna-
stowiecznej techniki fotograficznej. 

Następnym pomieszczeniem za 
pracownią jest salon; za czasów Hof-
mana pełnił funkcję jadalni, do której 
windą z położonej piętro niżej kuchni 
gosposia podawała gospodarzom oraz 
gościom posiłki. Spośród licznych ob-
razów zdobiących ściany salonu na 
szczególną uwagę zasługują: „Zamia-
tacze”, „Portret żony na tle okna” na-
malowany w Paryżu w 1920 r., a także 
portrety trzech wieszczów: „Słowac-
ki”, „Mickiewicz”, „Krasiński” oraz 
obraz „Wesoła trójka”. Meble, które 
znajdują się we Wlastimilówce były 
wykonane na zamówienie artysty do 
jego domu w  Krakowie (przy prze-
prowadzce z  Krakowa do Szklarskiej 

Poręby pomagał Hofmanowi Jan 
Dusza, ojciec znanego poety emigra-
cyjnego Edwarda Duszy, który miał 
wówczas firmę transportową).  

Obok salonu znajduje się niewiel-
ki pokój, w którym honorowe miejsce 
zajmują obrazy „Zwiastowanie” oraz 
„Rozdziobią nas kruki i  wrony”, na-
byte do zbiorów Wlastimilówki przez 
Wacława Jędrzejczaka, podobnie jak 
obraz wiszący w salonie nad biurkiem 
„Anioł i  dziecko”. „Zwiastowanie” 
przywołuje na myśl dzieło Leonarda 
da Vinci o  tym samym tytule, które 
Hofman miał okazję zobaczyć w Ga-
lerii Uffizi we Florencji podczas jed-
nej z wycieczek do Włoch. W naroż-
nej witrynie pokoju możemy obejrzeć 
liczne odznaczenia artysty. 

Bogata osobowość Wlastimila 
Hofmana przyciągała do jego domu 
wielu gości i  przyjaciół. Wizyty 
często pozostawiały po sobie ślady 
w  postaci portretów, rysunków, li-
stów oraz artykułów w  prasie. Kli-
mat domu Hofmanów tworzyła uko-
chana żona artysty Ada. Anna Sztau-
dynger-Kaliszewiczowa w  książce 
pt. Życie nie jest fraszką: opowieść 
o  pasjach, przyjaźniach i  przesą-
dach Jana Sztaudyngera wspomina: 
„Znajomość z  Hofmanem była dla 

Malczewskim, którego Hofman był 
uczniem i  przyjacielem. Na szczegól-
ną uwagę zasługują palety mistrza wi-
szące na ścianie, jedna z nich zawiera 
dedykację: „Wlastimilowi Hofmano-
wi na pamiątkę ofiaruję paletę mojego 
męża Jacka Malczewskiego – kochane-
mu Jego uczniowi Maria Malczewska”. 
Pamiątki po Malczewskim to także 
rekwizyty malarskie: róg, pas, harfa, 
gęśliczki, portret Wlastimila, jedna ze 
stojących sztalug oraz figurka Chry-
stusa Frasobliwego autorstwa Jędrzeja 
Wowro, rzeźbiarza ludowego, który 
został odkryty przez wybitnego po-
etę i  prozaika Emila Zegadłowicza 
− przedwojennego kolegę Hofmana. 
Ściany pracowni zdobią liczne obrazy, 
takie jak portret autora „Melancholii” 
namalowany w 1928 r. oraz autopor-
trety z ostatniego okresu życia artysty.

 Wystrój pracowni stanowią licz-
ne ludowe świątki, krzyżyki, figurki 
z  przydrożnych kapliczek, które ar-
tysta kolekcjonował i  często umiesz-
czał na swoich płótnach. W pracowni 
znajduje się także przeszklona witryna 
wypełniona krakowskimi strojami lu-
dowymi, w których modelki pozowa-
ły m.in. do kompozycji z  Madonna-
mi. Choć dawne to były czasy, kiedy 
Hofman odwiedzał z  towarzyszami 

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

5 |„Zamiatacze”, 
1929, olej, płótno, 
wym. 65 x 100 cm 
(w zbiorach 
Wlastimilówki) 

6 |„Wiosna”, 
1918, olej, płótno, 
wym. 61 x 61 cm 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego 
w Krakowie)

7 |„Anioł i dziecko”, 
olej, sklejka, 
wym. 51 x 70 cm 
(w zbiorach 
Wlastimilówki)

(zdjęcia: 1, 3, 4 – 
Beata Mielczarek, 
2 − zbiory portalu 
Poloniae Amici 
polska-org.pl, 5, 7 – 
Arkadiusz Podstawka, 
6 – pracownia 
fotograficzna 
Muzeum Narodowego 
w Krakowie)

..................................5
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wczasowicze odwiedzający Szklarską 
Porębę. Trudne życie dla Hofmanów 
było w okresie zimowym, kiedy śnie-
gi uniemożliwiały dojazd do Wlasti-
milówki, wtedy artysta więcej czasu 
poświęcał na pisanie wierszy, wspo-
mnień oraz słuchanie muzyki.

 Po śmierci Hofmana (żona Ada 
zmarła dwa lata wcześniej, 6 mar-
ca 1968  r.) na mocy jego testamen-
tu dom wraz z  całym wyposażeniem 
stał się własnością Wacława Jędrzej-
czaka, który  opiekował się chorym 
artystą w  ostatnich latach jego życia. 

Pan Wacław udostępniał Wlastimi-
lówkę zwiedzającym przez blisko 50 
lat, zmarł 14 stycznia 2020 r. Obecnie 
Wlastimilówka jest własnością Barba-
ry Lubicz-Lisowskiej, córki Wacława 
Jędrzejczaka, która planuje założyć 
Fundację i  nadal udostępniać dom 
osobom, które chciałyby zobaczyć to 
niezwykłe miejsce.

Warto przypomnieć, że w  tym 
roku 6 marca była 50. rocznica śmier-
ci Wlastimila Hofmana.

Beata Mielczarek 

mego Ojca czymś bardzo ważnym, 
i  to nie tylko ze względu na fascynu-
jącą osobowość artysty i  jego poetyc-
kie malarstwo, ale także z  powodu 
ciepłej atmosfery, stworzonej przez 
żonę artysty, panią Adę Hofmano-
wą”. Wlastimilówka szybko stała się 
miejscem chętnie odwiedzanym, 
pełniącym funkcję ośrodka kultury, 
gościli tu m.in. Jerzy Kossak, Lu-
dwik Hirszfeld, wielu wybitnych li-
teratów i  naukowców. Dom otaczał 
ogród pełen kwiatów, przyjeżdża-
ły wycieczki studentów oraz bywali 

Na złożonych dziejach warszawskiego pl. Piłsudskiego zaważyło z pew-
nością jego położenie – w samym centrum historycznej Warszawy, tam, 

gdzie Oś Saska dochodzi do Traktu Królewskiego. Zmieniające się, kolejne 
władze kraju najsilniej zaznaczały swą obecność właśnie tutaj, niemal obiera-
jąc za punkt honoru zawłaszczenie tej centralnej przestrzeni na potrzeby sce-
ny swego politycznego theatrum. Nic zatem dziwnego, 
że to w obrębie pl. Piłsudskiego – funkcjonującego przez 
kolejne epoki pod różnymi nazwami, nadawanymi przez 
następujące po sobie rządy i reżimy, rodzime i obce – 
znajdowały odbicie najbardziej dramatyczne wydarzenia 
z historii Warszawy i całego kraju: od początku wieku 
XVIII aż po dziś dzień, kiedy jesteśmy świadkami roz-
grzewającego środowiska nie tylko historyków, architek-
tów i urbanistów sporu: czy odbudowywać Pałac Saski? 

Wydana w 2019 r. książka uznanego varsavianisty 
Jarosława Zielińskiego po raz pierwszy w sposób tak 
gruntowny, obszerny i szczegółowy podsumowuje dzieje 
pl. Piłsudskiego (Jarosław Zieliński, Plac. Warszawski 
plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów i duchowej 
kondycji narodu, seria Biblioteka STOLICY, wyd. EK-
BIN, Warszawa 2019). Autor oparł swą narrację na ar-
chiwaliach, dokumentach źródłowych, opracowaniach 

naukowych, ale także pamiętnikach, relacjach, wspomnieniach, broszurach, 
ulotkach i publicystyce prasowej. Na ich podstawie, posiłkując się boga-
tym materiałem ikonograficznym, Zieliński kreuje przed czytelnikami obraz 
pl. Piłsudskiego w aspekcie historycznym, społecznym i gospodarczym, ale 
także architektonicznym i urbanistycznym. Prócz przypomnienia kluczowych 

dla losów polskiego narodu zwrotów politycznych zwią-
zanych z omawianą przestrzenią mamy w książce do 
czynienia z rzetelną, niekiedy wręcz drobiazgową re-
konstrukcją zmian w obrębie architektury placu i jego 
otoczenia w ciągu dziejów. Ale w tej książce, jak chyba 
w żadnej innej tego autora, prócz rzetelnego osadzenia 
tematu w historii słychać także mocny głos w dyskusji 
o współczesnym kształcie pl. Piłsudskiego – dyskusji, 
którą Zieliński odnosi do stanu obecnej kondycji Polski. 
Odczytując omawianą przestrzeń w ten właśnie sposób, 
przy wzięciu pod uwagę wielowątkowych dziejowych 
przemian placu i sporów toczonych przez dziesięciolecia 
o jego kształt i funkcję, nikt chyba nie ma wątpliwości 
co do tego, że pl. Piłsudskiego, w którego centrum od 
blisko stu lat znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, 
to miejsce ważne – miejsce symboliczne dla wszystkich 
Polaków.

Spotkanie z książką

TEN	NAJWAŻNIEJSZY	PLAC
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instruował go, by warszawski introli-
gator Karol Bagiński, któremu hrabia 
zlecił wykonanie eleganckiej oprawy 
na fotografię (zob. Wojciech Przy-
byszewski, Urodzinowy podarunek, 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 7, 2008, 
s. 36-38) „[…] zrobił ładne pudełko na 
całą fotografią ze skóry z wyciskiem na 
wierzchu h e r b u  m o j e g o , który ma 
u siebie, zdaje mi się (ale nie Pani, któ-
ry także jest u  niego)” (Krasiński. Li-
sty…, s. 99-100). I rzeczywiście, wśród 
pamiątek pozostałych po poecie i jego 
ojcu można wymienić zarówno przed-
mioty osobiste opinogórskich ordy-
natów oznaczone tłoczonymi, gra-
werowanymi czy odlanymi w  metalu 
herbami, jak też tłoki pieczętne w kil-
ku odmianach.

Jedną z  takich odlanych w  brązie 
i  srebrzonych plakiet z  otoczonym 
licznymi labrami czteropolowym 
herbem pod hrabiowską koroną gen. 
Wincentego Krasińskiego zakupiło 
do swoich zbiorów w  ubiegłym roku 
na aukcji w Domu Aukcyjnym Rem-
pex w Warszawie (Sztuka dawna. 267 
katalog aukcyjny. 16. 10 2019, DA 
Rempex, poz. 811, s.  61) Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze, którego 
najważniejszą misją od chwili założe-
nia tej instytucji było i jest gromadze-
nie pamiątek związanych z  Zygmun-
tem Krasińskim i jego rodziną.

Należy do nich także, zakupiony 
w tym samym miejscu i czasie, tłok pie-
czętny poety, z herbem Ślepowron, wy-
rób angielski z  lat czterdziestych-pięć-
dziesiątych XIX w., o którym napisano 

w  katalogu aukcji, że „wg oferenta 
– pieczęć ta była najprawdopodobniej 
prezentem dla poety od jego przyjaciela 
– Anglika – Henryka Reeve” (Sztuka 
dawna…, poz. 813, s. 61).

Trzecim przedmiotem zakupio-
nym przez to muzeum na aukcji 
w  Rempexie jest metalowy nóż do 
papieru z  monogramem „ZK” pod 
hrabiowską koroną i  klejnotem her-
bu Ślepowron (kruk z  pierścieniem 
w dziobie) na rękojeści, wykonany we 
Francji w  latach czterdziestych-pięć-
dziesiątych XIX  w. O takim nożu, 
przydatnym w  tamtych czasach nie 
tylko poetom, Krasiński zwykł mó-
wić, że jest to „nóż do krajania kartek” 
(w liście do Stanisława Krynickiego, 
w którym opisał prezent dla ojca: „ja-
pońskie pudełko z piórami nowego wy-
nalazku i  nożem do krajania kartek 
pod postacią anioła” – Krasiński. Li-
sty…, s. 131), a miał ich pod ręką przy-
najmniej kilka. W  Inwentarzu pozo-
stałości po Zygmuncie hr. Krasińskim, 
wśród Materiałów piśmiennych i  biu-
rowych, wymieniono: „nóż kościany 
do rozcinania papieru – [wartości] 15 
kop.” oraz „nożyk mały oprawny w kość, 
stary – [wyceniony na] 10 kop.” (Kra-
siński. Listy…, s. 447), a w masie Róż-
nych przedmiotów pozostałych po śp. 
Zygmuncie hr. Krasińskim, przywie-
zionych z Paryża przez Panią Hrabinę 
[Elizę Krasińską] – „Nóż drewniany 
z wyrzynaną figurką, dar od w[ielkiej] 
ks[iężnej] Stefanii [de Beauharnais] 
badeńskiej, wartości kop. 45”  (Krasiń-
ski. Listy…, s. 594).

Po raz pierwszy, 
po raz drugi, po raz trzeci 
– sprzedane!

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

Jak wiadomo, wybitny poeta, 
prozaik i  dramatopisarz Zyg-
munt Krasiński (1812-1859) 
był nie tylko uznanym polskim 

     romantykiem o międzynarodowym 
rozgłosie, ale także przedstawicielem 
dumnego rodu magnackiego Krasiń-
skich herbu Ślepowron, a  po śmier-
ci ojca także II ordynatem opinogór-
skim. Starannie przygotowywany do 
pełnienia tej funkcji przez rodziców 
– księżniczkę Marię Urszulę z  Ra-
dziwiłłów Krasińską i  (w  dużo więk-
szym stopniu) władczego i  apodyk-
tycznego ojca, hrabiego Wincentego 
Krasińskiego, generała armii Napo-
leona I, a później lojalnego poddane-
go cara Rosji Aleksandra I – odbierał 
niezbędne nauki od małego dziec-
ka. Nie dziwi więc, że dojrzały poeta 
miał pełną świadomość swojej znaczą-
cej pozycji w świecie, czego dowodzą 
m.in. słowa skreślone w  jednym z  li-
stów pisanych z  niemieckiego Baden 
do Stanisława Krynickiego, plenipo-
tenta majątku hrabiego: „[…] proszę 
Cię raz na zawsze, gdy telegrafujesz do 
mnie […] pisz prosto: G r a f  K r a s i ń -
s k i  […]. Gdybyś po francusku kiedy 
musiał, to po prostu na wierzchu tylko 
napiszesz C o m t e  K r a s i ń s k i , albo 
nawet tylko K r a s i ń s k i  – nic więcej” 
(Krasiński. Listy do plenipotenta i  ofi-
cjalistów, zebrał, opracował i wstępem 
poprzedził Zbigniew Sudolski, War-
szawa 1994, s.  165). Doskonale znał 
także znaczenie rodowego herbu, któ-
rym chętnie i  często się posługiwał. 
W  innym z  listów do Krynickiego 
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wieku (rozdziały: Uśmiercony za życia 
i Saturnin Świerzyński – malarz i ry-
sownik, s.  182-209). Teraz, dzięki ży-
wiołowo rozwijającemu się w  Polsce 
rynkowi sztuki, mamy możliwość po-
znać jeszcze jedną pracę tego artysty, 
w katalogu Domu Aukcyjnego Rem-
pex w Warszawie zatytułowaną „Spo-
tkanie” – 1854, olej, tektura, wym. 39 
x 47 cm; na odwrocie odręczny napis 
na nalepce wiedeńskiego składu ma-
teriałów malarskich W. Kollera: Sa-
turnin Świerzyński / malował z natu-
ry  r. 1854 (Sztuka dawna…, poz. 51, 
s. 37). Co to za obraz?

Pomijając podaną w  katalogu 
błędną datę śmierci malarza (jest 
1883, winno być 1885) – której sko-
rygowanie, jak widać, pomimo tak 
wielu już opublikowanych artykułów 
zawierających prawdziwą datę zgo-
nu artysty (pierwsze z  nich ukazały 
się w  2001  r.!), ciągle jeszcze nastrę-
cza trudności – tytuł obrazu nadany 
przez opisującego zgodny jest z  te-
matem oferowanego na sprzedaż 
malowidła. Ukazuje ono fragment 
nastrojowego ogrodu (choć chciało-
by się powiedzieć, że mamy tu raczej 

do czynienia z  parkiem) z  okazałymi 
drzewami i  bujną roślinnością zie-
leniącą się u  ich podstawy, w  aurze 
pogodnego letniego dnia. Na pierw-
szym planie – niewielki pomalowany 
w biało-czerwone pasy mostek spina-
jący dwa umocnione grubymi drew-
nianymi balami brzegi rzeczki lub 
zakola parkowego stawu. Na mostku, 
w pobliżu siedzącej na znajdującej się 
tam ławce kobiety w  jasnej sukience, 
opartej jedną ręką o poręcz i zwróco-
nej głową w  stronę widza, stoi męż-
czyzna, którego obecność przy młodej 
damie podsunęła autorowi opisu ob-
razu jego tytuł: „Spotkanie”. Z  lewej, 
na kamiennej ławie, szukająca cienia 
pod rozłożystym drzewem i  osłania-
jąca się wzorzystą parasolką – towa-
rzyszka owej młodej damy, z dystansu 
przyglądająca się scenie spotkania na 
mostku. W  głębi, na ostatnim pla-
nie, częściowo przysłonięte drzewa-
mi, widoczne są szczyty zabudowy 
wawelskiego wzgórza z  północnym 
skrzydłem królewskiego zamku, wie-
żami Zygmunta III i Sobieskiego oraz 
dwiema wieżami krakowskiej katedry: 
wieżą Zygmuntowską i Zegarową. Po 

Inny ciekawy obiekt wystawiony 
(i sprzedany) na tej samej aukcji – 
choć nie był on już w kręgu zaintere-
sowań muzeum w  Opinogórze – to, 
wcześniej nieznany, idylliczny obraz 
autorstwa krakowskiego malarza Sa-
turnina Świerzyńskiego (1820-1885), 
znanego przede wszystkim z  wiernie 
odtwarzanych na płótnie lub tektu-
rze kościelnych wnętrz, a  także z  wi-
doków Krakowa i  znajdujących się 
w nim zabytków. Na temat twórczości 
tego artysty w „Spotkaniach z Zabyt-
kami” ukazało się dotąd kilka artyku-
łów, m.in.: Agnieszki Janczyk Kaplica 
Zygmuntowska w malarstwie Saturni-
na Świerzyńskiego (nr 10, 2003), tejże 
Rysunki z  przedstawieniami kościołów 
krakowskich Saturnina Świerzyńskie-
go (nr 3, 2005), Wojciecha Przyby-
szewskiego Mówiące obrazy Saturni-
na Świerzyńskiego (nr 9-10, 2017), 
tegoż Niespełnione śluby Wincentego 
Pola (nr 5-6, 2018). Więcej informa-
cji o  Saturninie Świerzyńskim i  jego 
dorobku można znaleźć w  wydanej 
przed ośmiu laty książce autorstwa 
niżej podpisanego Mistrzowie i  dyle-
tanci. Spotkania ze sztuką polską XIX 

1 | Plakieta 
z herbem gen. 
Wincentego 
Krasińskiego, 
pierwsza ćwierć 
XIX w., brąz 
srebrzony, 
wys. 16,7 cm

2 | Tłok pieczętny 
poety Zygmunta 
Krasińskiego, 
lata czterdzieste-
pięćdziesiąte 
XIX w., Anglia, 
wys. z hebanowym 
uchwytem 8,9 cm

3 | Nóż do papieru 
z monogramem 
„ZK” pod 
hrabiowską koroną 
i klejnotem herbu 
Ślepowron na 
rękojeści, lata 
czterdzieste-
pięćdziesiąte 
XIX w., Francja, 
stal, srebro 
złocone, 
dł. 23,7 cm

1 2
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wawelskiego wzgórza od zachodu – 
„Wawel od strony Zwierzyńca”).

Jak wynika z zapisków malarza za-
mieszczonych w  jego Spisie obrazów 
(Saturnin Świerzyński, Spis Obrazów 
przezemnie malowanych jakoteż do-
chodów i  wydatków malarskich i  ry-
sunkowych tudzież dochodów z  lekcyi 
przezemnie udzielanych, BN, Zbiory 
Specjalne, sygn. Rps akc. 12 777) ob-
raz został namalowany latem 1854  r. 
Jednak nie wiadomo czy odnosi się 
do niego data ukończenia dzieła „22 
lipca”, czy „12 sierpnia”, ponieważ 
powstały wtedy dwa podobne pod 
względem tematu obrazy zamówione 
u  Świerzyńskiego przez hr. Eugeniu-
sza Dzieduszyckiego (1801-1857): 
„Nr 78 – Widok olejny z  ogrodu Hr. 

Eugeniusza Dzieduszyckiego” i „Nr 79 
– Widok olejny z ogrodu Hr. Eugeniu-
sza Dzieduszyckiego [wzięty] z  inne-
go punktu”, za które malarz otrzymał 
po 80 złotych polskich. A ponieważ 
w ciągu całego 1854 r. zapłacono mu 
jedynie za pięć (z namalowanych wte-
dy dziesięciu) obrazów – nie było to 
w  jego dorobku jakieś mało ważne, 
drugorzędne zlecenie. W ciągu kolej-
nych dwóch lat Świerzyński wykony-
wał dla hrabiego (nie tylko znanego 
kolekcjonera dzieł sztuki i  miłośnika 
ogrodów, ale także członka Towarzy-
stwa Gospodarskiego Krakowskie-
go i  delegata na zgromadzenie tego 
Towarzystwa we Lwowie w  czerw-
cu 1851  r.) kolejne prace, a  wśród 
nich jeszcze jeden widok na ogród 

prawej, w rozwidleniu pnia okazałego 
drzewa – słabiej zarysowana kopu-
ła nieodległego kościoła Wszystkich 
Świętych przy ul. Kanoniczej, którego 
wizerunek (rysunek ołówkiem) ujęty 
w bliskiej perspektywie wykonał arty-
sta jedenaście lat później (A. Janczyk, 
Rysunki…, s. 9).

Nie ma wątpliwości, że poza 
przedstawionym na pierwszym pla-
nie obrazu romantycznym ogrodem 
i  rozgrywającą się w  nim sceną spo-
tkania, artysta namalował – tu ujęty 
od wschodu – jeszcze jeden widok 
na Wawel, których w ciągu 43 lat ak-
tywności twórczej wykonał wiele (np. 
w  zbiorach Muzeum Górnośląskiego 
w  Bytomiu znajduje się namalowany 
blisko ćwierć wieku później widok 

4
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Przyiemne położenie nadało przed-
mieściu temu to nazwisko. Tu znaj-
duje się ogród botaniczny, niemniey 
i  obserwatorium astronomiczne” 
(Kraków 1830, s. 58). W innym zaś 
miejscu wspomniał o  utworzonym 
w  latach czterdziestych XIX  w. nie-
opodal tego miejsca, na terenach 
pomiędzy Szpitalem św. Łazarza 
a  Ogrodem Botanicznym, ogro-
dzie hrabiego Eugeniusza Dzie-
duszyckiego, nazywając to założe-
nie „królem krakowskich ogrodów”, 
w  którym znajdują się „wspaniałe 
i  ogromne drzewa, obszerne stawy, 

klomby, gazony” i  dodając na ko-
niec, że ogród ten „przestrzeń ma 
wielką i  wzorowo jest uporządkowa-
ny” (cyt. za: Krzysztof Jakubowski, 
Przedmieście Wesoła, Kazimierz 
i  szlak kolei żelaznej, „Gazeta Wy-
borcza” (Kraków), 9 stycznia 2016; 
https://krakow.wyborcza.pl/krako-
w/1,44425,19442238,przedmiescie-
-wesola-kazimierz-i-szlak-kolei-zela-
znej.html).

Taki też ogród widzimy na obrazie 
Saturnina Świerzyńskiego.

Wojciech Przybyszewski

Eugeniusza Dzieduszyckiego, tym ra-
zem malowany z  okna domu hrabie-
go: „8 października 1855  r.: Nr 93 
– Widok olejny z  okna na ogród Hr. 
Dzieduszyckiego”. Jak współcześni opi-
sywali to pełne uroku miejsce?

Ambroży Grabowski (1782-
1868), krakowski historyk, kolek-
cjoner, księgarz i  wydawca, autor 
wielu opracowań na temat dziejów 
i  zabytków Krakowa, w  drugim wy-
daniu swego poczytnego przewodni-
ka Kraków i  jego okolice, omawiając 
kolejne dzielnice Krakowa, napi-
sał m.in.: „od wschodu leży Wesoła. 

Nakładem Wydawnictwa Ossolineum ukazała się w 2019 r. publikacja Beaty 
Długajczyk i Leszka Machnika, Muzeum Lubomirskich 1823-1940. Zbiór 

malarstwa, która jest pierwszym monograficznym opracowaniem historii Mu-
zeum Lubomirskich z okresu jego istnienia we Lwowie. 

Muzeum Lubomirskich, pierwsze publiczne muzeum w Galicji, zgroma-
dziło w ciągu prawie stu pięćdziesięciu lat istnienia ponad 
1300 obrazów. Kolekcję stanowiły prace twórców obcych 
i rodzimych, portrety, widoki, sceny religijne, historyczne, 
rodzajowe, płótna o znacznych walorach artystycznych, 
prace amatorskie, dzieła składane do muzeum jako dary 
i obiekty kupowane z myślą o pomnożeniu zbioru.

Autorzy publikacji, bazując na dostępnych archiwa-
liach, starają się dowiedzieć, skąd pochodziły poszczegól-
ne obrazy i jak dotarły do muzeum, jaki program groma-
dzenia realizowali kolejni kuratorzy zbioru, jakimi kryte-
riami posługiwali się przy wyborze dzieł oraz jak przez lata 
zmieniały się koncepcje i kształt ekspozycji. Wiele miejsca 
poświęcono również sposobom prowadzenia ksiąg inwen-
tarzowych i katalogów czy warunkom przechowywania 
obrazów. 

Publikacja koncentruje się na zbiorach malarstwa, ale przedstawia też dzieje 
całego muzeum oraz jego miejsce w strukturze Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich. Przyjęto podział chronologiczny na trzy okresy: pierwszy obejmuje lata 
1832-1868 poprzedzające oficjalne otwarcie muzeum, drugi – lata 1869-1919 
– czas działalności w ramach autonomii galicyjskiej, trzeci – dwudziestolecie 

międzywojenne z wojennym i powojennym epilogiem.
W omówieniu każdego okresu uwzględniono charakte-

rystykę zbiorów, sposoby ich konserwacji i udostępniania. 
Przedstawiono sylwetki osób, którym powierzona została 
opieka nad muzealnymi zasobami. Przy opisie dzieł odwo-
ływano się do informacji podanych w dokumentach źródło-
wych lub opracowań im poświęconych.

Autorzy starali się ustalić obecne miejsce przechowywa-
nia obrazów rozproszonych w różnych placówkach w Polsce, 
na Ukrainie i na Litwie. W Aneksie zamieszczono tabelę, 
w której zestawiono dawne numery Inwentarza Obrazów lub 
Księgi Wpływów Muzeum Lubomirskich z odpowiadającymi 
im numerami inwentarzowymi nadanymi przez instytucje, 
w których znajdują się te obiekty. Tam też umieszczono wy-
kaz publikacji dotyczących poszczególnych obrazów.  

Spotkanie z książką

ZBIÓR	MALARSTWA	W	MUZEUM	LUBOMIRSKICH

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

4 | Saturnin Świerzyński, „Widok na Wawel 
z ogrodu hr. Eugeniusza Dzieduszyckiego” 
(„Spotkanie”), 1854, olej, tektura, wym. 39 x 
47 cm

5 | Północne skrzydło Zamku Królewskiego na 
Wawelu z wieżami Zygmunta III i Sobieskiego 
oraz wieże Zygmuntowska i Zegarowa Katedry 
Wawelskiej (fragment obrazu Saturnina 
Świerzyńskiego)

(zdjęcia: archiwum Domu Aukcyjnego Rempex 
w Warszawie / fot. Robert Wancerz)

................................................................................
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Stoewer oferował: „[…] maszyny do 
szycia o  najnowszej, ulepszonej kon-
strukcji: Maszyny do szycia skór, pasów, 
tkanin, płócien z  jedwabiu, bawełny, 
wygodnie, pracujące szybko i niezawod-
nie oraz sprzęt umożliwiający wygodne 
szycie worków, cena 75 Thlr. maszyny 
do szycia wojskowych plecaków i  wor-
ków, 75 Thlr. maszyny Wheeler & 
Wilson do wszelkiego rodzaju płócien, 
lekkich tkanin, i  krawiectwa damskie-
go 50 Thlr, wg Wheeler & Wilson dla 
bielizny delikatnej 45 Thlr., maszyny 
bębnowe 45 Thlr. Wszystkie maszyny 
są objęte gwarancją przez dwa lata. 
Ponadto prasy do złoceń najnowszej 
konstrukcji dla introligatorów 30 Thlr., 
maszyny do cięcia blach dla ślusarzy 20 
Thlr., maszyny do cięcia skór 12 Thlr., 
a  także wszelkiego rodzaju obrabiarki 
w najbardziej solidnych cenach”.

Pierwszym sukcesem sprzedaży 
krajowej były Targi Handlu Ogólnego 

i Przemysłu w Szczecinie w 1865 r., na 
których Stoewer wystawił kilka ma-
szyn, w tym duże maszyny krawieckie, 
głównie według własnego projektu, 

Kolekcja stoewerianów 
.........................................................................................................................................

W 2019 r., dzięki 
wspar ciu finansowe-
mu Gminy Szczecin, 
Muzeum Techniki  

i  Komunikacji – Zajezdnia Sztu-
ki w  Szczecinie zakupiło kolekcję 
zgromadzoną w  Muzeum Stoewe-
ra w  niemieckim Wald-Michelbach. 
Muzeum to założył w  2002  r. Man-
fried Bauer, rodowity szczecinianin, 
który przez sporą część życia zbierał 
rozproszone po świecie przedmioty 
związane z  działalnością znanej ro-
dziny szczecińskich przemysłowców 
− Stoewerów.

Manfried Bauer przez ponad 30 
lat zebrał niemal tysiąc eksponatów 
– samochody, maszyny do szycia i pi-
sania, rowery, dokumenty, fotografie, 
akcesoria z epoki związane z firmami 
rodziny Stoewerów, które dają peł-
niejszy obraz Szczecina końca XIX 
i  pierwszych dekad XX  w. Jak naro-
dziło się imperium szczecińskiego 
przemysłowca Bernharda Stoewera?

Impulsem dla początków kariery 
Bernharda Stoewera (1834-1908) – 
późniejszego producenta maszyn do 
szycia, od których zaczęło się two-
rzenie jego przedsiębiorstwa – był 
podobno fakt, iż administracja woj-
skowa w  stolicy woj. szczecińskie-
go dysponowała maszyną do szycia, 
której mechanizm pewnego dnia za-
wiódł. W  Szczecinie nie było w  tym 
czasie nikogo, kto mógłby go napra-
wić, z  wyjątkiem młodego mechani-
ka z  Gryfina, Bernharda Stoewera. 
Zadanie zostało wykonane i  wkrót-
ce, w  1858  r., założył on w  Szczeci-
nie pierwszy zakład naprawy maszyn, 
który bardzo szybko przekształcił 
się w  wytwórnię maszyn do szycia. 
W 1860 r. w firmie Stoewera wypro-
dukowano już około 30 maszyn do 
szycia. Jak wynika z  treści reklamy 
w  czasopiśmie „Leipziger Illustrier-
ten Zeitung” z lipca 1862 r., Bernhard 

1

2
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Stoewer, reprezentowanemu przez sy-
nów − Bernharda juniora i Emila. Już 
w 1895 r. rowery „Greif ” zaprezento-
wano (z powodzeniem) na Międzyna-
rodowej Wystawie Rowerowej w Cri-
stall-Palace w Londynie. Synowie wła-
ściciela fabryki, zamiłowani kolarze, 
sami promowali produkty rodzinnej 
fabryki, biorąc udział w  zawodach 
rowerowych. 

Szczecińskie rowery spodoba-
ły się klientom. Ich sprzedaż dość 

szybko rosła. Aby nadążyć z  pro-
dukcją, w  1896  r. firma wybudowa-
ła nowy, trzypiętrowy budynek fa-
bryczny przeznaczony dla potrzeb 
produkcji jednośladów. Pozwoliło to 
zwiększyć roczną produkcję z  1  400 
rowerów w  1896 do około 4  900 
w  1897  r. Stoewer zaczął sprzedawać 
swoje rowery za granicą. Fabryka pro-
dukowała kilkanaście odmian jedno-
śladów: dziecięce, tradycyjne (męskie 
i  damskie), turystyczne, wyścigowe, 

i  otrzymał „Dyplom Honorowego 
Uznania”. Pod koniec lat siedemdzie-
siątych XIX  w. Stoewer prezentował 
już z  powodzeniem swoje produkty 
na dużych wystawach zagranicznych, 
m.in. w Sydney w 1879 r. i Porte Ale-
gre w  1881  r. W  1895  r., uzyskaw-
szy roczny obrót w wysokości prawie 
dwóch milionów marek, Bernhard 
Stoewer postanowił przekształcić 
swoją firmę w spółkę akcyjną. 2 kwiet-
nia 1908 r. z dumą świętowano 50-le-
cie działalności, produkując miliono-
wą maszynę do szycia.

Od lat dwudziestych XX  w. wi-
doczne było osłabienie produkcji. 
Ostatecznie 14 lutego 1931  r. Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy podję-
ło decyzję o  likwidacji firmy; 75-let-
nia firma wygasła 29 marca 1933  r. 
W  maju 1931  r. fabryka maszyn do 
szycia Adolf KNOCH A.G. w  Saal-
feld an der Saale przejęła od likwido-
wanego Bernharda Stoewera A.G. za-
pasy maszyn do szycia oraz prawa do 
marki i dystrybucji. 

Kolejnym po maszynach do szy-
cia produktem fabryki Bernharda 
Stoewera były rowery. Rozpoczę-
cie ich produkcji w  1893  r. zawdzię-
czamy drugiemu pokoleniu rodu 

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

1 | Bernhard Stoewer 
senior na fotografii 
z początku XX w.

2 | Kompleks 
zabudowań fabryki 
Stoewera, jej dyrekcja 
i pracownicy na 
fotografii z 1908 r.

3 | Stolikowa 
maszyna do szycia 
firmy Stoewer

4 | Rower firmy 
Stoewer’s Greif 
z 1921 r.

....................................
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w 1906 r. wzrosła ponad dwukrotnie 
w porównaniu z  rokiem poprzednim 
i po raz pierwszy osiągnięto zysk.

Model 4, który ukazał się 
w  1907  r., spełniał wszystkie wyma-
gania, które można było wówczas po-
stawić maszynie do pisania najwyższej 
klasy. Na wystawie maszyn do pisania 
w Wenecji w 1907 r. firma otrzymała 
złoty medal, a w 1908 r. STOEWER 
we Frankfurcie nad Menem zdobył 
II nagrodę wśród 48 amerykańskich 
i niemieckich rywalizujących fabryk.

W 1909 r. ukazał się STOEWER 
RECORD, udoskonalony model 
z możliwością pisania w dwóch kolo-
rach. Dobrą opinią (i wysoką sprzeda-
żą) cieszyła się także zaprojektowana 
przez Paula Grützmanna w  1912  r. 
podróżna maszyna do pisania STO-
EWER ELITE. Do 1926 r. wyprodu-
kowano łącznie około 20 tys. takich 
maszyn.

Lata trzydzieste XX  w. przynio-
sły pogorszenie sytuacji gospodarczej 
Bernharda Stoewera A.G. Produkcja 
rowerów była bardzo ograniczona, 
nadal spadała też produkcja maszyn 
do szycia. Nawet sprzedaż maszyn do 
pisania, która była nieco korzystniej-
sza, nie poprawiła ogólnej sytuacji. 
W połowie 1930 r. większość zakładu 
została zamknięta.

Początek motoryzacyjnej histo-
rii firmy przyniósł marzec 1896  r., 
kiedy Bernhard Stoewer otworzył 

firmę STETTINER EISENWER-
KE BERNHARD STOEWER SEN, 
w której podstawą produkcji stały się 
maszyny do obróbki metalu (tokarki) 
oraz dodatkowo części do rowerów 
(pedały, łańcuchy). W  tejże fabryce, 
pod okiem seniora Stoewera, rozpo-
częli swoją karierę zawodową jego 
synowie Emil i  Bernhard jun., znani 
już z działań w fabryce rowerów, któ-
rzy tym razem swoje zainteresowania 
skoncentrowali na próbach budowy 
prototypowych pojazdów mecha-
nicznych. Bazując na produkowanych 
w  fabryce rowerach, skonstruowali 
w  1895  r. swój pierwszy trójkołowy 
pojazd napędzany silnikiem mecha-
nicznym. Trzy lata później fabryka 
wypuściła na rynek pierwsze krótkie 
serie tego typu pojazdów. Prace bra-
ci Stoewerów zyskały tyle uznania 
w oczach ojca, że w 1899 r. przekazał 
do ich dyspozycji fabrykę przy Fal-
kenwalder Straße, zmieniając jedno-
cześnie jej nazwę na: Gebrüder Sto-
ewer. Fabrik für Motorfahrzeuge und 
Fahrradbestandendteile Stettin (Bra-
cia Stoewer. Fabryka rowerów i  po-
jazdów silnikowych). Interesującym 
szczegółem jest to, że równocześnie 
z  produkcją pierwszego samochodu 
z  silnikiem benzynowym bracia Sto-
ewer zbudowali swój pierwszy samo-
chód elektryczny. W  katalogu pro-
duktów z 1902 r. wymienili 22 różne 
modele pojazdów elektrycznych. Po 
1905  r. Stoewer nie produkował już 
pojazdów elektrycznych.

Pod koniec 1899  r. fabrykę braci 
Stoewerów opuścił pierwszy cztero-
osobowy samochód, napędzany już 
dwucylindrowym silnikiem o  mocy 
6 KM. Po 1900 r. bracia dość szybko 
dokładali do oferty fabryki kolejne 
nowe modele: dwuosobowy wózek 
o  napędzie akumulatorowym, dzie-
sięcioosobowy omnibus i  niewielkie 

sportowe do jazdy akrobatycznej, to-
warowe i  wieloosobowe. Niestety, 
w  1931  r. fabryka rowerów upadła, 
a  prawa do znaku towarowego prze-
jęła w całości Falter-Werke z Bielefeld. 

W obliczu pojawiających się kry-
zysów w  branżach przemysłowych 
spółka akcyjna Stoewer zaintereso-
wała się produkcją maszyn do pisania. 
Pod koniec 1903 r. pojawił się pierw-
szy na rynku trójrzędowy model ma-
szyny, zaprojektowany dla firmy przez 
Paula Grützmanna, a w 1904 r. fabry-
ka wprowadziła ulepszoną wersję tego 
modelu. W  połowie 1905  r. pojawił 
się model 2, którego wyprodukowa-
no około 800 egzemplarzy, był już 
dość popularny w  kraju i  za granicą, 
co skutkowało tym, że po raz pierw-
szy produkcja maszyn do pisania nie 
przyniosła firmie straty.

W miarę jak maszyna do pisa-
nia stawała się coraz bardziej rozpo-
wszechniona, rosły też wymagania 
konstrukcyjne. Nowy STOEWER 
3, wprowadzony na rynek w  1906  r., 
oferował wysoką prędkość pisania 
przy wyraźnym druku. Model ten 
był również jednym z  najpiękniej-
szych i  najbardziej eleganckich mo-
deli wśród maszyn do pisania swoich 
czasów. Rama i  poszczególne części 
maszyny były częściowo emaliowane, 
inne niklowane. Przy łącznej liczbie 
3  900 wyprodukowanych egzempla-
rzy sprzedaż modelu STOEWER  3 

5 | Maszyny do pisania firmy Stoewer

6 | Fragment ekspozycji z samochodami marki 
Stoewer

7 | Samochody Stoewer V5 Sport (1931 r.), 
Stoewer S-8 (1928 r.) oraz Stoewer Sedina 
(1939 r.) na wystawie w Muzeum Techniki 
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

..............................................................................
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pojazdu był także udział w  próbach 
szybkościowych. 

Kryzys lat dwudziestych i  trzy-
dziestych XX  w. mocno przetrzebił 
liczbę firm niemieckiego przemysłu 
motoryzacyjnego. Kiedy w 1932 r. za-
kłady Stoewera wpadły w kolejne tara-
paty finansowe, władze miasta zwró-
ciły się do nadprezydenta prowincji 
pomorskiej z prośbą o wsparcie finan-
sowe fabryki przez państwo. Pomoc 
polityków i podpisanie kilku kontrak-
tów eksportowych odsunęły groźbę 
upadku fabryki, ale do rady nadzor-
czej firmy dołączyli nadburmistrz 
Werner Faber – wysoko postawiony 

funkcjonariusz NSDAP oraz (na sta-
nowisko szefa rady) gauleiter Franz 
Schwede-Coburg, szef NSDAP na 
Pomorzu Zachodnim, naczelny pre-
zydent prowincji pomorskiej. Kon-
flikty między dyrekcją doprowadziły 
do opuszczenia firmy przez obu braci 
Stoewer. Emil opuścił firmę w  1932, 
a Bernhard junior w 1934 r.; Emil za-
łożył w  Berlinie firmę handlującą ro-
werami Greif, Bernhard junior znalazł 
pracę u Opla.

W latach trzydziestych XX  w. 
produkcja fabryki była coraz bardziej 
związana z zamówieniami dla wojska. 
W  1934  r. powstała w  Załomiu filia 

pojazdy napędzane silnikami cztero-
cylindrowymi. W  1912  r. produko-
wali już wozy sportowe, rozwijające 
prędkość 108 km/h. W  1916  r. fa-
bryka została przekształcona w towa-
rzystwo akcyjne. Przed wybuchem 
drugiej wojny światowej zakład – już 
bez braci Stoewerów – produkował 
coraz więcej pojazdów wojskowych. 
Kontrakt dla Wehrmachtu obejmo-
wał sanitarki, sztabowe wozy tereno-
we i ciężarówki.

W ciągu pięćdziesięciu lat funk-
cjonowania fabryki braci Stoewer 
(1895-1945) z  jej hal montażowych 
wyjechało ponad 50 różnych mode-
li pojazdów. Łączna liczba wyprodu-
kowanych w  tym czasie aut wyniosła 
prawie 37 tys. egzemplarzy.

Szczecińska firma Stoewer niemal 
od początków produkcji samocho-
dów korzystała z wielu różnych form 
prezentacji swoich aut. Lista rajdów, 
wyścigów, prób sprawnościowych czy 
konkursów piękności, w których star-
towały samochody Stoewera (niejed-
nokrotnie zajmując czołowe miejsca) 
jest długa i obejmuje w przedziale cza-
sowym od 1905 do 1939 r. ponad 110 
różnego rodzaju imprez. Auta Sto-
ewer można było zobaczyć na trasach 
rajdów krajowych i  zagranicznych. 
Dobrą okazją do prezentacji mocy 

6
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Po wybuchu wojny fabryka samo-
chodów przy Falkenwalder Straße 
dostosowała swoją produkcję do po-
trzeb Wehrmachtu. W  latach 1939-
1940 z  taśm montażowych zjecha-
ło około 2 tys. wozów terenowych 

Geländewagen R200 (napędzanych 
silnikami o mocy 60 KM) oraz około 
500 motocykli wyposażonych w dwie 
żelazne gąsienice zamiast tylnego koła 
(Kettenkraftrad HK 101, z  silnikami 
o mocy 36 KM, na licencji NSU). Po 
wojnie zakład ten zamknięto.

Do dziś przetrwało około dwustu 
samochodów marki Stoewer. Kolek-
cja zakupiona przez szczecińskie mu-
zeum liczy dziesięć pojazdów, co czyni 
ją największą taką kolekcją na świecie. 
Tworzą ją Stoewer S-8 z 1928 r., Sto-
ewer V5 Cabrio-limousine z  1931  r., 
Stoewer V5 Sport z  1931  r., Stoewer 
Arkona z 1939 r. oraz Stoewer Sedina 
z 1939 r., ale największe emocje wśród 
zwiedzających budzi auto Stoewer 
C-2, pochodzące z 1913 r.

Andrzej Wojciech Feliński

fabryki Stoewera produkująca silni-
ki lotnicze. Od 1937  r. był to już sa-
modzielny zakład, który pod nazwą 
„Pommersche Motorenbau GmbH” 
(Pomorska Fabryka Silników) działał 
do końca drugiej wojny światowej.

Dotychczas ukazało się 18 tomów serii publikacji Wydawnictwa Arkady pt. 
Arcydzieła malarstwa; najnowszy jest tom wydany w 2019 r., zatytuło-

wany Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Arcydzieła malarstwa. Jest 
to obszerna (608 stron) praca zbiorowa pod redakcją naukową Doroty Folgi-
-Januszewskiej, z esejami autorstwa Krystyny Gutowskiej-Dudek, Anny Kwiat-
kowskiej, Elżbiety Modzelewskiej, Joanny Paprockiej-Gajek, Diany Święckiej 
i Dominiki Walawender-Musz, ze wstępem dyrektora Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Pawła Jaskanisa. 

Prezentowane w albumie dzieła malarstwa zawdzię-
czamy królowi Janowi Sobieskiemu i Stanisławowi Kostce 
Potockiemu. Sobieski, który wzniósł pałac, nadał miejscu 
tożsamość, natomiast kolekcja obrazów Potockiego wzbo-
gaciła rezydencję, tworząc jej ikoniczną identyfikację. 
Udostępnione publicznie w 1805 r. przez Stanisława Kost-
kę Potockiego i jego żonę Aleksandrę z Lubomirskich zbio-
ry dzieł sztuki zwane Kolekcją Wilanowską zawierają zbiory 
malarstwa różnych epok historycznych. Kolekcja miała 
odbudować pamięć o zwycięskim królu Janie Sobieskim, 
a także przedstawić dzieje sztuki światowej i taka idea 
przyświecała kolejnym właścicielom Wilanowa. Prezento-

wana obecnie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie kolekcja należy 
do nielicznych w Polsce, które przetrwały tragiczne losy kraju w XIX i XX w. 

Na końcu publikacji zamieszczono bibliografię, indeks artystów i dzieł. 
Staranny dobór ilustracji, bardzo dobra jakość druku, efektowna płócienna 
oprawa, chroniący futerał – to dodatkowe atuty decydujące o wyjątkowej 
wartości albumu.

Dyskusyjne jest przyjęcie specyficznego przygotowania 
opisów katalogowych. Jak czytamy w nocie redakcyjnej, 
„Zgodnie z zasadami opisu malarstwa, przyjętymi obecnie 
w wielu wydawnictwach i bazach danych muzeów, także 
w tej publikacji podawane jest zawsze podłoże obrazu (de-
ska, płótno, blacha itp.), technika malarska zaś tylko wte-
dy, gdy obiekt został przebadany i wiadomo, jakie spoiwa 
i technikę stosowano. Nie jest używany zapis »olej«, ponie-
waż jak wskazują badania konserwatorskie, jest to określe-
nie nieprecyzyjne lub niewłaściwe. Dlatego też w podpisach 
do większości reprodukcji informacja o technice malarskiej 
nie została uwzględniona”. Przyjęcie takiego założenia 
z pewnością przyczyni się do dyskusji w gronie historyków 
sztuki, co też jest dodatkową wartością publikacji.

Spotkanie z książką

ARCYDZIEŁA	MALARSTWA	W	WILANOWSKIM	PAŁACU

8 | Moped firmy Stoewer’s Greif z 1955 r.

(ilustracje: 1, 2 – ze zbiorów archiwum Muzeum 
Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie; 
3-6, 8 – fot. Grzegorz Kaźmierczak)

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

Wystawa stała „Stoewer − jakość ze Szczecina. Lata 1858-1945” czynna jest w Muzeum Techniki i Komunikacji − Zajezdnia Sztuki 
w Szczecinie (ul. Niemierzyńska 18A). Ekspozycję zwiedzać można we wtorki w godz. 10.00-15.00, w środy, czwartki i niedziele 
w godz. 10.00-16.00, w piątki i soboty w godz. 10-18.00.
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Osoby z  artystycznym ta-
lentem, działające w miej-
scowościach, które nie 
są dużymi centrami kul-

tury, często znane są tylko przez 
społeczność lokalną. Do tej gru-
py artystów należy Władysław Ka-
wecki (1893-1975), malarz, grafik 
i konserwator związany z Ostrowem 
Wielkopolskim, powiatowym mia-
stem położonym między Poznaniem 
i Wrocławiem. 

Urodził się 1 kwietnia 1893  r. 
w  Jarocinie, gdzie jego ojciec Wil-
helm Kawecki (1867-1906) praco-
wał na kolei jako ślusarz-mechanik. 
Matka artysty, Stanisława z Klaczyń-
skich (1872-1946), była córką mły-
narza z  Fabianowa w  pow. ostrow-
skim. Poza Władysławem Wilhelm 
i  Stanisława mieli jeszcze pięcioro 
dzieci: Pelagię (1895-1977), Alek-
sandra (1897-1988), Zofię (1899-
1996), Antoniego (1901-1948) oraz 
Leona (1904-1945). Po przedwcze-
snej śmierci ojca Władysław Kawecki 
w 1907 r. przeniósł się wraz z matką 
i  rodzeństwem do Ostrowa Wielko-
polskiego. Od 1913 r. aż do końca ży-
cia mieszkał (z krótkimi przerwami) 
w  domu przy obecnej ul. Bolesława 
Limanowskiego 11 (dawniej noszą-
cej nazwę: Starokaliska). W  latach 
1913-1914 studiował malarstwo na 
Akademii Sztuk Pięknych w Düssel-
dorfie (Kunstakademie Düsseldorf ); 
brał wówczas udział przy wykonywa-
niu wielu polichromii, m.in. w kate-
drze w Kolonii.

W okresie pierwszej wojny świa-
towej Władysław Kawecki został po-
wołany do armii niemieckiej, w której 
szeregach od grudnia 1915 do grud-
nia 1918 r. służył na froncie we Fran-
cji i  w  Belgii. Po powstaniu wielko-
polskim, w czerwcu 1919 r. wcielono 
go z kolei do Wojsk Wielkopolskich. 
Pełnił służbę w 1. pułku rezerwowym 
(późniejszym 155. pułku piechoty 
wielkopolskiej), zajmującym odcinek 
frontu w Kębłowie, Obrze i Pawłowi-
cach koło Leszna. Zwolniony z wojska 

20 maja 1920  r., już 9 sierpnia tego 
roku w  trakcie bolszewickiej ofensy-
wy na Polskę został ponownie zmo-
bilizowany i  wysłany w  szeregach 7. 
batalionu zapasowego do Rawy Ru-
skiej w Małopolsce Wschodniej. Służ-
bę wojskową zakończył w  listopadzie 
1920  r. w  stopniu kaprala. Po czym 
powrócił do Ostrowa Wielkopolskie-
go, gdzie podjął pracę jako artysta 
plastyk. 

W tym czasie zajmował się konser-
wacją obiektów sakralnych, malował 

Władysław Kawecki 
– artysta z południowej 
Wielkopolski

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

1 | Władysław 
Kawecki, 
„Autoportret”, 
1927, olej, płótno, 
wym. 35 x 41 cm 
(w zbiorach rodziny 
artysty)

...............................
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źródłowo) w  okresie drugiej wojny 
światowej był ponadto zaangażowany 
w działalność konspiracyjną.

W 1947  r. zawarł w  Ostrowie 
Wielkopolskim związek małżeński 

z  Janiną Ziemniewicz (1915-1987), 
z  którą miał dwoje dzieci: Mariana 
(1948-1996) oraz Aleksandrę (ur. 
1950). W  1957  r. podjął współpracę 
z lokalnym przedsiębiorstwem Juliana 
Wiącka, dla którego wykonywał licz-
ne prace projektowe i  konserwator-
skie w  kościołach południowej Wiel-
kopolski. Pięć lat później podczas re-
alizacji jednego z  takich zleceń uległ 
wypadkowi, łamiąc nogę w  biodrze, 
co uczyniło go osobą trwale niepełno-
sprawną. Do końca życia nie opusz-
czał już swojego mieszkania, jednak 
nie zaniechał działalności twórczej, 
będącej nadal jedynym źródłem jego 
utrzymania. Odtąd borykał się z per-
manentnymi problemami finansowy-
mi, jako że niepełnosprawność znacz-
nie utrudniała mu zarobkowanie.

Zmarł 10 października 1975  r. 
w  Ostrowie Wielkopolskim. Został 
pochowany na tamtejszym cmenta-
rzu parafialnym przy ul. Bolesława 
Limanowskiego.

Dorobek artystyczny Władysła-
wa Kaweckiego w większości rozpro-
szony jest w  zbiorach prywatnych 
(w Polsce, Niemczech i USA). Siedem 
obrazów posiada Muzeum Miasta 

na zamówienie portrety i  pejzaże, 
parał się ponadto grafiką użytkową 
(m.in. projektując etykiety dla bro-
warów, drogerii oraz okolicznościo-
we dyplomy i  różnego rodzaju kartki 
z życzeniami). Przez krótki czas uczył 
także rysunków w  ostrowskim Gim-
nazjum Męskim.

Utrzymywał kontakty z  Teodo-
rem Axentowiczem i  Wojciechem 
Kossakiem. W  1924  r. zdobył pierw-
szą nagrodę za plakat dla V Targu Po-
znańskiego (jednego z poprzedników 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich); zaprojektował pracę pod tytu-
łem „Dwie Wieże”.

Sytuacja materialna Władysława 
Kaweckiego była wówczas na tyle do-
bra, że w 1937 r. wraz z siostrą Pelagią 
przeprowadził się do większego miesz-
kania przy obecnej ul. Kolejowej 24 
(wówczas ul. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego). W okresie drugiej wojny świa-
towej, w styczniu 1941 r. został jednak 
stamtąd wysiedlony przez hitlerowców 
i zmuszony do powrotu pod dawny ad-
res przy ul. Limanowskiego 11. Oku-
pacja nie przerwała jednak twórczości 
artysty (cały czas utrzymywał się je-
dynie z  malarstwa). Według przeka-
zów rodzinnych (niepotwierdzonych 

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

2 | Władysław 
Kawecki w swojej 
pracowni w Ostrowie 
Wielkopolskim, 
fotografia z około 
1935 r. (w zbiorach 
rodziny artysty)

3 | Władysław 
Kawecki, „Głuszec”, 
lata czterdzieste XX w., 
olej, sklejka,  
wym. 19 x 25 cm 
(w zbiorach Muzeum 
Miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego)

......................................
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3
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ascetyczne, bez zbędnych rekwizy-
tów. Oba ukazują modela w  sposób 
realistyczny, z  prawego półprofilu 
w  białym kitlu malarskim. Również 
w technice olejnej powstał doskonały 
portret matki artysty ze świetnie zary-
sowaną bryłą głowy kobiety i bezbłęd-
nie rozlokowanym światłem oraz por-
tret córki. Natomiast portret żony, już 
choćby poprzez zastosowaną technikę 
pastelu, nosi znamiona lekkości i ulot-
ności i przywodzi na myśl efemerycz-
ne wizerunki kobiet pędzla Teodora 
Axentowicza.

W prywatnych zbiorach znajduje się 
kilka krajobrazów wiejskich pędzla ar-
tysty, martwych natur, warsztatowo bli-
skich małym mistrzom holenderskim, 
jak również niewielkich rozmiarów 
„Żuraw Gdański” w  technice olejnej, 
o kompozycji nawiązującej do „Pejzażu 
weneckiego” i  równie ciekawie poły-
skującej refleksami wodzie. Własnością 
prywatną jest także niezwykle urokli-
we dzieło artysty o  tematyce sakralnej 
−  „Matka Boska wśród lilii”.

Najwięcej prac Władysława Ka-
weckiego można podziwiać jednak 

Ostrowa Wielkopolskiego. Wśród 
prac olejnych są: „Pejzaż wenecki”, 
„Głuszec” (dwie wersje), „Zimowa 
aleja brzóz” oraz „Fara ostrowska”. 
Oprócz tego w  zbiorach muzealnych 
znajduje się: „Bukiet róż w  wazonie” 
(wykonany akwarelą) i  niedawno za-
kupiony „Widok Kilimandżaro” (olej 
na zagruntowanej tekturze).

Do ciekawszych prac artysty na-
leży wspomniany „Pejzaż wenecki” 
(60 x 88 cm), zakomponowany asy-
metrycznie z punktem ciężkości prze-
suniętym na prawą stronę w  postaci 
rozłożystej kępy drzew. Centralną 
część obrazu zajmuje niebo, namalo-
wane w  błękitno-liliowych kolorach, 
zderzone z  tonią wody i  linią hory-
zontu, którą tworzą łodzie. Wszystko 
to utrzymane jest w  rozjaśnionej pa-
lecie barw i  potraktowane niemalże 
impresjonistycznie. Nie ustępują mu 
również obydwie wersje „Głuszca” 
– obrazy niewielkich rozmiarów po-
wstałe podczas drugiej wojny świa-
towej i krótko po jej zakończeniu. Są 
to prace z sugestywnie oddanymi syl-
wetkami ptaka i konarów drzew oraz 
fantazyjnie rozmalowanym niebem. 
Na uwagę zasługuje również niewiel-
ki obraz przedstawiający ostrowski 
kościół farny, kadrowany od stro-
ny absydy z  doskonale uchwyconą 
formą, konstrukcją i  modelunkiem 
światłocieniowym.

Oprócz obrazów Muzeum Miasta 
Ostrowa Wielkopolskiego posiada 
w  swoich zbiorach także rekwizyty 
z warsztatu Władysława Kaweckiego: 
szkice świętych do przypruchy wę-
glem wykorzystywane do polichro-
mii, szablony, egzemplarze dyplomów 
oraz plakiety odznaki 60. pułku pie-
choty w formie płaskorzeźby.

W zbiorach rodzinnych zacho-
wały się z  kolei dwa autoportrety 
olejne artysty z  różnych lat, bardzo 

4 | Władysław Kawecki, „Fara ostrowska”, 
pierwsza połowa XX w., olej, dykta, 
wym. 28 x 40,5 cm (w zbiorach Muzeum Miasta 
Ostrowa Wielkopolskiego) 

5 | Władysław Kawecki, „Pejzaż wenecki”, 
przed 1975 r., olej, sklejka, wym. 60 x 88 cm 
(w zbiorach Muzeum Miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego)
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Rocznice wydarzeń histo-
rycznych stanowią okazję 
do spojrzenia w przeszłość,  
 ponowienia albo rewizji 

utrwalonych poglądów i  ocen. Sie-
demset lat temu, 20 stycznia 1320 r., 
książę kujawski Władysław Łokietek 
przyjął koronę w murach katedry kra-
kowskiej i ta data zamyka długotrwa-
ły proces jednoczenia ziem polskich, 
a  tym samym przynosi odrodzenie 
Królestwa Polskiego. W Zamku Kró-
lewskim na Wawelu można obecnie 
obejrzeć okolicznościową wystawę 
pod tytułem „Skarby epoki Piastów”, 
która wpisuje się w  ciąg znaczących 
wystaw historyczno-artystycznych or-
ganizowanych na Wawelu dla uczcze-
nia ważnych rocznic: odsieczy wie-
deńskiej, powstania opactwa tyniec-
kiego, millenium diecezji krakow-
skiej, bitwy pod Grunwaldem, powo-
łania Orderu Świętego Stanisława.

Pomysłodawcą wystawy był prof. 
Jan K. Ostrowski. Zgodnie z  jego za-
mysłem udało się zgromadzić ponad 
pół setki zabytków złotnictwa powsta-
łych w okresie od X do końca XIV stu-
lecia. Kilkanaście z nich to niewątpliwe 
fundacje piastowskich książąt i królów, 
część można z nimi łączyć hipotetycz-
nie, pozostałe świadczą o kulturze ziem 
pozostających w  ich władaniu albo 
– jak najcenniejsze precjoza z luksem-
burskiego skarbu ze Środy Śląskiej – 
stanowią idealny kontrapunkt dla dzieł 
ściśle związanych z polską historią.

Miejsce centralne zajmuje przenie-
siony ze Skarbca Koronnego miecz, 
zwany Szczerbcem, użyty po raz 
pierwszy w 1320 r. w charakterze in-
sygnium koronacyjnego. Towarzyszy 
mu włócznia św. Maurycego uważana 
za pamiątkę zjazdu gnieźnieńskiego 
w  1000  r., kiedy to cesarz Otton III 
wręczył ją Bolesławowi Chrobremu. 
Akt ten, wraz z nałożeniem diademu 
na głowę polskiego księcia, doko-
nany w  pobliżu relikwii św. Wojcie-
cha, w  średniowiecznej historiografii 
uważany był za formalną koronację, 
początkującą praktykę dokonywania 
sakry królewskiej w  Gnieźnie. Po-
dejmowane u  schyłku XIII  w. akcje 
zjednoczeniowe (Przemysła II i  Wa-
cława II) znajdowały uroczysty finał 

w Wielowsi (pow. ostrowski). Z kolei 
w Mikstacie (pow. ostrzeszowski) jest 
autorem około dziesięciu obrazów 
w kościele Św. Trójcy, namalowanych 
w technice olejnej i przyklejonych do 
sklepienia. Dla nieistniejącego kościo-
ła w  Biadkach (pow. krotoszyński) 
stworzył m.in. obraz św. Józefa, a dla 
kościoła polskokatolickiego w  Strzy-
żewie (pow. ostrowski) dwa obrazy 
w  prezbiterium. Pracował również 
przy konserwacji obrazów w  kościo-
łach: w  Ociążu, Chwaliszewie, Chy-
nowej, Czarnymlesie, Sośniach, Mię-
dzyborzu, Grabowie nad Prosną, 
Ostrzeszowie, Rogaszycach, Kochło-
wach i Pogorzeli. Zlecenia realizował 
też poza Wielkopolską (m.in. w  Ni-
wiskach koło Rzeszowa).

Władysław Kawecki pozostawił 
po sobie ogromną spuściznę, w  prze-
ważającej części twórczości sakralnej, 
na którą składają się zarówno monu-
mentalne dzieła przeznaczone dla ko-
ściołów, jak i  dorobek o  charakterze 
kameralnym.

Katarzyna Bielawska
 Maciej Kowalczyk

w  obiektach sakralnych na terenie 
południowej Wielkopolski. Już przed 
1935  r. wykonał on obrazy dla ko-
ścioła farnego św. Stanisława Bisku-
pa w  Ostrowie Wielkopolskim. Jego 
dziełem była także renowacja stacji 
drogi krzyżowej w tej świątyni.

Według zapisów w  notatniku ar-
tysty pierwszą jego realizacją powo-
jenną były ołtarze dla kościoła rzym-
skokatolickiego w  Raszkowie (pow. 
ostrowski). Następnie (w 1957  r.) 
wraz z  Julianem Wiąckiem podjął się 
konserwacji obrazów ołtarzowych 
i  obrazów w  ambonie w  kościele Na-
rodzenia NMP w  Kotłowie (pow. 
ostrzeszowski). Kolejną dużą realizacją 
było wyposażenie kościoła poewange-
lickiego w  Ostrowie Wielkopolskim 
(obecnie kościół NMP) w obrazy olej-
ne: „Chrzest Pana Jezusa w  Jordanie”, 
„Matka Boska Nieustającej Pomocy” 
oraz „Św. Anna”. Jest on ponadto au-
torem wystroju kaplicy Katolickiego 
Domu Sierot w  Ostrowie Wielkopol-
skim przy ul. Gimnazjalnej 13.

W 1965 r. dokonał Kawecki kon-
serwacji wszystkich obrazów ołtarzo-
wych w kościele Wszystkich Świętych 

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

6 | Władysław 
Kawecki, „Matka Boska 
wśród lilii”, 1951, 
olej, dykta, wym. 40 
x 60 cm (w zbiorach 
prywatnych)

(fot. 6 – Karol Kierzynka)

......................................
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w  tamtejszej katedrze. Tym bardziej 
zaskakująca wydaje się decyzja Łokiet-
ka o koronacji na wzgórzu wawelskim. 
Zostawiając na boku przyczyny czy-
sto polityczne, przypomnieć trzeba 
o  jej aspekcie ideowym, wiążącym się 
z postacią św. Stanisława jako nowego 
szafarza korony Królestwa Polskiego. 
Już bowiem przy okazji starań o  ka-
nonizację krakowskiego męczennika, 
sfinalizowanych w  1253  r., kanonik 
Wincenty z  Kielczy połączył tragicz-
ne wydarzenia 1079  r. z  karą, której 
doświadczył nie tylko zbrodniczy król 
Bolesław, ale także jego królestwo, po-
dzielone na części niczym poćwiar-
towane ciało biskupa krakowskiego. 
Autor żywota świętego opisał cudow-
ne zrośnięcie się złożonych do grobu 
członków, będące wyrazistym proroc-
twem przyszłego odrodzenia państwa 
polskiego jako monarchii rządzonej 
przez władcę uwieńczonego koroną. 
Wincenty wspomniał też, że insygnia 
królewskie (wraz z włócznią) spoczy-
wają w  skarbcu katedry krakowskiej 
w  oczekiwaniu na radosny moment 

pojawienia się wyznaczonego przez 
Boga monarchy. Dopełnieniem oznak 
władzy suwerennej jest tzw. korona 
sandomierska, symbolicznie przywo-
łująca koniec dynastii, u której zarania 
należy postawić wspomnianą kopię 
świętej włóczni cesarskiej.

Na wawelskiej wystawie można 
zapoznać się z  pontyfikaliami przez 
wieki uważanymi za autentyczne pa-
miątki po wspomnianym męczenniku 
krakowskim: infułą oraz złotym pier-
ścieniem, w rzeczywistości najpewniej 
powstałymi przy okazji uroczystości 
kanonizacyjnych w  Asyżu i  pokano-
nizacyjnych w  Krakowie. Te ostatnie 
stały się zresztą okazją do spotkania 
znacznej liczby książąt piastowskich, 
na co dzień niekoniecznie dążących 
zgodnie do przywrócenia jedności 
ziem polskich. W  przenoszeniu reli-
kwii św. Stanisława do nowych reli-
kwiarzy zaangażowała się osobiście 
księżna Kinga. Jej postać przywołują 
przedmioty użyczone życzliwie przez 
starosądeckie klaryski. Przez stule-
cia traktowano te niewielkie zabytki 

jako relikwie po świętej córce króla 
Węgier Beli IV, żonie księcia krakow-
skiego, a zarazem pokornej zakonnicy, 
hołdującej zasadom franciszkańskiej 
prostoty. Oprócz dwóch romańskich 
relikwiarzy ufundowanych zapewne 
przez Kingę, są to luksusowe utensy-
lia świadczące o  wysokim poziomie 
świeckiej kultury krakowskiego dwo-
ru książęcego. Wyróżnia się wśród 
nich wspaniała jaspisowo-srebrna 
łyżka, pierścień z  bizantyńskim inta-
gliem o  dotąd nierozpoznanej tema-
tyce, kościany trzonek noża, a  także 
okazała gemma imitująca rzeźbę an-
tyczną, z wyobrażeniem Julii Domny, 
żony cesarza Septymiusza Sewera. 
Szczególnie ten rzadki okaz gliptyki 
doskonale świadczy o  stałej fascyna-
cji w  średniowieczu klasyczną staro-
żytnością. Osobne miejsce zajmuje 
niewielka szklanica z  kryształu, nie-
stety, rozbita w  minionym stuleciu 
i w związku z tym ujęta w nowe srebr-
ne okucie. O przynależności dynastii 
Piastów do kulturalnej wspólnoty 
władców Europy łacińskiej w  sposób 

Prawdziwe skarby 
na wawelskiej wystawie

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

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

1 | Tarczka z orłem 
piastowskim – relikt 
pochwy Szczerbca, Polska, 
1320 (w zbiorach  Zamku 
Królewskiego na Wawelu)

2 | „Michol (Mikel) pomaga 
Dawidowi w ucieczce” 
– scena na stopie 
tzw. kielicha Dąbrówki 
z Trzemeszna, Polska (?), 
około 1180 (w zbiorach 
Muzeum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie)

..............................................1 2

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2020    |   71



Z WIZYTĄ W MUZEUM

najdoskonalszy świadczą korony, cią-
gle jeszcze wiązane przez badaczy 
z  Bolesławem Wstydliwym oraz Kin-
gą, w  drugiej połowie XV  w. – naj-
pewniej z  inicjatywy Kazimierza Ja-
giellończyka – użyte do wykonania 
wielkiego krzyża w  skarbcu katedry 
krakowskiej. Zrealizowane w  złocie, 
dopełnione kamieniami jubilerskimi 
i  perłami, są najwyższej próby dzie-
łami złotniczego kunsztu. Na jednej 
z  nich (rozwiniętej na poziomym ra-
mieniu krzyża) za pomocą czterdzie-
stu sześciu miniaturowych figurek 
ulokowanych w  gęstych splotach li-
ściastej wici zobrazowano arturiański 
romans, którego bohaterowie – rycerz 
Erek i  piękna Enite – dążą pomimo 
przeciwności do szczęśliwego połą-
czenia. Dzięki studiom prowadzo-
nym w ostatnich latach przez Rainera 
Sachsa i Joannę Mühlemann, krakow-
skie korony uznaje się za arcydzieło 
z  kręgu dworu cesarza Fryderyka  II 
Hohenstaufa, najpewniej wykonane 
na terenie Nadrenii. Obok wawelskie-
go krzyża, w tej samej gablocie, można 
podziwiać srebrną, złoconą koronę, 
która zachowała swój kształt oryginal-
ny (mimo daleko idących zmian do-
konanych w 1601 r. i autoryzowanych 
przez płockiego złotnika Stanisława 

Zemelkę). Korona – lub diadem (obu 
tych nazw używano zamiennie w śre-
dniowieczu i  miały one identyczny 
zakres znaczeniowy) – wieńczy po-
piersie św. Zygmunta wykute ze sre-
bra w 1370 r. na zlecenie Kazimierza 
Wielkiego. Monarcha przeznaczył re-
likwiarz dla katedry w Płocku. Trud-
no obecnie precyzyjnie odpowiedzieć 
na pytanie o  charakter zależności 
srebrnej korony płockiej od złotych 
koron krakowskich.

Wątek fundacji piastowskich dla 
świątyń na terenie Wielkopolski, Ma-
łopolski, Kujaw, Mazowsza i  ziemi 
łęczyckiej został na wawelskiej wy-
stawie zarysowany szczególnie moc-
no, dzięki szczęśliwie zachowanym 
dziełom przez wieki pieczołowicie 
chronionym w skarbcach kościelnych 
– katedralnych, kolegiackich i  klasz-
tornych. Na wyjątkową uwagę zasłu-
guje rola, jaką odgrywały wspólnoty 

zakonne zachowujące pamięć o  swo-
ich fundatorach i  dobrodziejach nie 
tylko poprzez włączenie ich imion 
w  codzienną i  odświętną liturgię, ale 
też pieczę nad materialnymi dowo-
dami patronatu książęcego i  królew-
skiego. Większość z tych konwentów 
(w Lądzie nad Wartą, Trzemesznie, 
Czerwińsku) nie przetrwała do dzi-
siaj, jednak drogocenne przedmioty 
przez nie przechowywane przeniesio-
ne zostały do innych kościołów lub 

3 | Boczna ścianka 
skrzyneczki zwanej 
saraceńsko-sycylijską, 
Sycylia (?), XII w. 
(w zbiorach Skarbca 
Katedry na Wawelu)

4 | Tzw. szklanica św. 
Jadwigi Śląskiej z opactwa 
norbertanów na Ołbinie 
we Wrocławiu, Bizancjum 
lub Bliski Wschód (?), XII w. 
(?) (w zbiorach Skarbca 
Katedry na Wawelu)

5 | Tzw. pierścień 
zaręczynowy św. Kingi, 
intaglio: Bizancjum (?), 
XIII w., oprawa: koniec 
XIX w. (w zbiorach klasztoru 
klarysek w Starym Sączu)

6 | „Śmierć Thysbe” 
– fragment dekoracji 
skrzyneczki z kości 
słoniowej, Paryż, około 
1330-1350 (w zbiorach 
Skarbca Katedry 
na Wawelu)

.............................................
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odejdą do lamusa określenia w  ro-
dzaju: „pierścień arcybiskupa Jakuba 
Świnki”, „angielska romańska anta-
ba z  Luborzycy”, „kielich koronacyjny 
z  Trzemeszna”, „skrzyneczka królowej 
Jadwigi” czy „kielich fundowany do 
Kalisza przez Kazimierza Wielkiego”. 
Ustąpią miejsca naukowo sprawdzo-
nym konstatacjom czy historycznym 
faktom. Te ostatnie zbyt często mają 
mniejszy powab niż niesprawdzona 

mistyfikacja bądź efekt życzeniowe-
go myślenia na poważne tematy. Jeśli 
tak się stanie – wystawa, tak chętnie 
odwiedzana przez turystów i  będąca 
dla nich zarówno przedmiotem este-
tycznej satysfakcji, jak i  patriotycz-
nych wzruszeń – spełni zamierzenia 
organizatorów.

Krzysztof J. Czyżewski 
Dariusz Nowacki

znalazły schronienie w  kolekcjach 
muzealnych.

Spośród wielu zagadnień, które za-
akcentowano na wystawie jak i w to-
warzyszącym jej katalogu, warto pod-
nieść kwestię utrwalenia się w nauko-
wej refleksji i  powszechnej świado-
mości nieweryfikowalnych lub zgoła 
błędnych, nierzadko ad hoc rzucanych 
hipotez na temat historii poszczegól-
nych zabytków. Miejmy nadzieję, że 

Wystawie „Willmann. Opus magnum”, czynnej do 26 kwietnia br. we wro-
cławskim Muzeum Narodowym, towarzyszy zatytułowana tak samo wy-

jątkowa, nie tylko pod względem treści, ale także wysmakowanej oprawy gra-
ficznej publikacja (pod redakcją dyrektora muzeum Piotra Oszczanowskiego). 
Na jej pierwszą część − Willmannowskie impresje − składa się 
40 wypowiedzi przedstawicieli rozmaitych zawodów − lekarzy, 
aktorów, dziennikarzy, filologów, muzykologów, duchownych 
katolickich i luterańskich, a także kilku konserwatorów i histo-
ryków sztuki z Polski i zagranicy. Wypowiedzieli się zarówno ci, 
którzy doskonale wiedzą, kim był i co osiągnął Willmann, jak 
i ci, którzy po raz pierwszy zetknęli się z jego sztuką. 

Autorzy tych krótkich tekstów odpowiedzieli na zadane 
przez twórców monograficznej wystawy o Willmannie pytania: 
czy potrafimy zrozumieć to, co pozostawił po sobie ten wybitny 
malarz śląskiego baroku? Czy jest w jego sztuce coś, co nas 
jeszcze dzisiaj porusza? Zamieszczone w publikacji wypowiedzi 

są bardzo ciekawą lekturą. Są tu zarówno refleksje powstałe po obejrzeniu 
obrazów Willmanna, poetyckie impresje, jak i analizy warsztatu czy anatomii 
przedstawionych na obrazach postaci. Czytamy o analogii twórczości Will-
manna ze spuścizną Diego Velázqueza, o wizualizacji treści obrazów malarza, 

jego ponadczasowości, symbolizowaniu tożsamości kulturowej 
mieszkańców Dolnego Śląska. W wielu wypowiedziach zauwa-
żona została nastrojowość scen na obrazach, ich wyrazista 
dramaturgia i ekspresja, bogactwo szczegółów. Autorzy pod-
kreślają, że sztuka Willmanna dotyka wyobraźni współczesnego 
odbiorcy, nie może więc być anachroniczna. 

Druga część książki zatytułowana Album obrazów Willman-
na zawiera katalog dzieł przedstawionych na wystawie. Na po-
czątku zamieszczono reprodukcje obrazów i ich fragmentów, 
następnie noty katalogowe z datowaniem, techniką, wymiara-
mi, obecnym i pierwotnym miejscem eksponowania, numerem 
inwentarzowym i bibliografią.  

Spotkanie z książką

WOKÓŁ	OBRAZÓW	WILLMANNA

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

7 | Kielichy ufundowane 
przez Kazimierza 
Wielkiego do Trzemeszna 
(1351), Lądu (1363) 
i Stopnicy (przed 1370) 
(w zbiorach Zamku 
Królewskiego na Wawelu, 
kolegiaty Wniebowzięcia 
NMP w Kaliszu, bazyliki 
katedralnej w Kielcach)

(zdjęcia: 1 – Dariusz 
Błażewski; 2, 5-7 – Michał 
Grychowski; 3, 4 – Łukasz 
Michalak)

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

Ekspozycja „Skarby epoki Piastów. Wystawa w 700. rocznicę koronacji Władysława Łokietka” czynna jest w Zamku Królewskim na Wawelu 
do 19 kwietnia 2020 r. Współorganizator wystawy: Parafia Archikatedralna św. Stanisława B. M. i św. Wacława M. Wstęp na 
wystawę również z ważnym biletem do Skarbca Koronnego i Zbrojowni lub Muzeum Katedralnego na Wawelu.
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Patroni medialni / Media Partners

Partnerzy wystawy / Partners of the ExhibitionMecenas Muzeum Narodowego w Krakowie
Patron of the National Museum in Krakow

Partner Strategiczny Muzeum Narodowego w Krakowie
Strategic Partner of the National Museum in Krakow

Partner promocyjny 
Partner of the Promotion

Międzyuczelniane Centrum
Badań Witrażowych

miracle of light

W Y S T A W A

E X H I B I T I O N

G M A C H G Ł Ó W N Y / M A I N B U I L D I N G

cud swiatla
. . .W I T R A Ż E . Ś R E D N I O W I E C Z N E . W . P O L S C E

. . . .M E D I E V A L . S T A I N E D . G L A S S . I N . P O L A N D

Il. Słońce (maska solarna) z kościoła Bożego Ciała w Bieczu, Biecz, ok. 1490–1520, szkło barwione w masie, farba witrażowa, listwy ołowiane, Muzeum Narodowe w Krakowie / Ill. The sun (solar masque) from the Church of Corpus Christi in Biecz, Biecz, ca. 1490–1520, pot metal glass, vitreous paint, leadlines, National Museum in Krakow
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KLUB	„SPOTKAŃ	Z	ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

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

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

Nagrody otrzymują:

Aniela	Misiaczyk	z	Poznania − Katarzyna Bik, Najdroższa. Podwójne życie „Damy z gronostajem”, 
wyd. Wydawnictwo Znak, Kraków 2019
Łukasz	Wielądek	z	Warszawy − Stanisława Witkiewicza styl zakopiański, wyd. Wydawnictwo BOSZ, 
Olszanica 2019
Joanna	Suska	 z	Krakowa − Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939, wyd. Fundacja 
Hereditas, Warszawa 2018
Piotr	Cieślak	z	Sochaczewa − Mateusz Chramiec, Muzeum Książąt Czartoryskich, przewodnik, wyd. 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019
Muzeum	Łużyckie	w	Zgorzelcu – Obraz „Madonna w płaszczu opiekuńczym” Giovanniego da Gaeta 
ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Badania i konserwacja, wyd. Zamek Królewski na Wawelu, 
Kraków 2019

Spotkanie z książką

OPOWIEŚĆ	O	HENRYKU	
BUKOWSKIM

W 2019 r. nakładem Instytutu „Polonika” 
ukazała się publikacja Henryk Bukowski. 

Imię żyje nadal, poświęcona życiu i działalności 
niezwykłego Polaka. Jest to pierwsza komplekso-
wa biografia Henryka Bukowskiego (1839-1900) 
jako ucznia, studenta, powstańca styczniowego, 
emigranta w Szwecji, znakomitego antykwariu-
sza Skandynawii, kolekcjonera, wreszcie hojne-
go darczyńcy Muzeum Narodowego Polskiego w 
Rapperswilu. 

Autorem książki jest nieżyjący już Michał 
Haykowski (1939-2015), polski emigrant, miesz-
kający w Szwecji od 1986 r. Książka została wy-

dana w języku szwedzkim 
w 1990 r., Instytut „Polo-
nika” jest wydawcą wersji 
polskiej. Michał Haykowski 
poprzedził napisanie książ-
ki kwerendą przeprowa-
dzoną w latach osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku 
w archiwach kilku państw, 
gdzie studiował dawne do-
kumenty i poznawał zacho-

waną w rękopisach korespondencję Bukowskiego. 
Przy powstawaniu publikacji pomoc merytoryczną 
okazali żona autora Milena Haykowska i Michał 
Bron Jr – przyjaciel Haykowskiego. 

Życiorys Henryka Bukowskiego jest bardzo 
barwny. Pochodził z rodziny Polaków-Litwinów, 
pieczętującej się herbem Bończa lub Jednorożec. 
Po klęsce powstania styczniowego podjął decyzję 
o emigracji. Po krótkim pobycie w Kopenhadze 
osiadł w Szwecji. Po kilku latach, jako właściciel 
antykwariatu, trafił do grona śmietanki towarzy-
skiej kraju. Swój lokal udostępniał na wystawy, 
a dochód z nich przeznaczał na wsparcie Uni-
wersytetu Sztokholmskiego czy Muzeum Nordyc-
kiego, którego był współzałożycielem. W ciągu 
niemal 40 lat stał się jednym z największych ko-
lekcjonerów, właścicielem m.in. zbioru sztychów 
i rycin siedemnastowiecznego rytownika Jeremia-
sza Falcka oraz  osiemnastowiecznego rysownika 
Daniela Chodowieckiego. Owładnięty był ideą 
stworzenia na emigracji ośrodka polskiej kultury. 
Rozwijając swój antykwariat, pracując dla szwedz-
kich arystokratów i kolekcjonerów, wykorzystał 
wszystkie okazje, aby nabywać polonika.

Szczególną opieką otoczył Bukowski Muzeum 
Narodowe Polskie w szwajcarskim Rapperswilu, 
dokąd często jeździł. Wspierał finansowo konser-
wację muzeum, przekazywał doń wiele ekspona-
tów ze swojej kolekcji, zasiadał w radzie zarządza-
jącej instytucją. Związki Bukowskiego z Muzeum 
w Rapperswilu były tak silne, że został pochowany 
na miejscowym cmentarzu obok założyciela mu-
zeum, hr. Władysława Platera.

Zamieszczone w książce liczne fotografie 
archiwalne pochodzą m.in. ze zbiorów Biblio-
teki Narodowej/POLONY, Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Muzeum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie, Biblioteki Naukowej PAU i PAN 
w Krakowie, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, Muzeum Narodowego Polskiego w Rapper-
swilu, archiwów szwedzkich. 

Warto dodać, że na łamach „Spotkań z Zabyt-
kami” opublikowane zostało omówienie pamięt-
nika Henryka Bukowskiego, wydanego w 2018 r. 
przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych 
oraz Fundację Rodzinną Blochów w Nowym Jor-
ku (zob. Wspomnienia powstańca styczniowego, 
nr 11-12, 2018).

P R E N UM E R ATA
W 2020 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 19 zł każdy. W wypadku 
zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 114 zł. Aby zamówić 
prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji Hereditas: Fundacja Hereditas, 
ul. Marszałkowska 58 lokal 24, 00-545 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 przypad-
ku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wystawienia. 
Wszelkie pytania w sprawie prenumeraty 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. 



Chełmno
Stare Miasto

Rogalin
zespół pałacowy

Przemyśl
zespół staromiejski

Łęknica
Park Mużakowski

Święty Krzyż
pobenedyktyński zespół 
klasztorny

Lidzbark Warmiński
zamek biskupów warmińskich


