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i Dziedzictwa Narodowego
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Narodowego  
Instytutu Dziedzictwa

Od Redakcji

Jak	 już	 informowaliśmy	 na	 naszej	 stronie	 internetowej	 oraz	 na	 Facebooku,	 „Spo-
tkania	 z	 Zabytkami”	 i	 POLONA	 BN,	 przy	 wsparciu	 Collegium	 Artium	 oraz	 apro-
bacie	 Fundacji	 Hereditas,	 pod	 koniec	maja	 br.	 zrealizowały	 projekt,	 o	 który	 nasi	

Czytelnicy	 dopytywali	 już	 od	 dawna.	 Oferujemy	 Państwu	 dostęp	 do	 opublikowanego	 
w	POLONIE	pełnego	zasobu	archiwalnych	wydań	„Spotkań	z	Zabytkami”,	od	ich	począt-
ków	w	1977	r.	(kiedy	nie	był	to	jeszcze	miesięcznik,	a	oficjalnie:	informator	popularno-
naukowy),	aż	po	rok	2019,	a	także	do	bibliografii	czasopisma	obejmującej	lata	1977-
2004.	 Udostępnienie	 archiwum	 zbiegło	 się	 z	 wydaniem	 okrągłego	 numeru	 399-400	
(maj-czerwiec	2020),	traktujemy	je	więc	jako	miły	prezent	z	tej	okazji.

Za	 pomoc	 przy	 przedsięwzięciu	 serdecznie	
dziękujemy	Panu	 Jackowi	Majowi	 z	Collegium	
Artium	 oraz	 Panu	 Piotrowi	 Sobocińskiemu	 –	
zastępcy	 kierownika	 Zakładu	 Zbiorów	 Cyfro-
wych	 Biblioteki	 Narodowej,	 a	 szczególne	 po-
dziękowania	kierujemy	do	wszystkich	zaanga-
żowanych	w	digitalizację	naszego	czasopisma.

Przypominamy,	 że	 wszystkie	 numery	
„Spotkań	z	Zabytkami”,	 które	ukazały	 się	od	
2010	 r.,	 kiedy	 to	 wydawcą	 została	 Fundacja	
Hereditas,	są	dostępne	w	portalu	Issuu	–	każ-
dy	 rocznik	 „Spotkań	 z	 Zabytkami”	 jest	 tam	
upubliczniany	 na	 początku	 kolejnego	 roku.	
Znajdą	 tam	Państwo	 również	 inne	wydawnic-
twa	Fundacji.

A	co	w	bieżącym	numerze	pisma?	Jego	zawartość	ujawnia	zamieszczony	obok	Spis 
treści,	ale	na	dwa	tematy	proponujemy	zwrócić	baczniejszą	uwagę.	Pierwszy	dotyczy	
działalności	stosunkowo	młodego,	ale	obchodzącego	w	tym	roku	jubileusz	czterdziesto-
lecia,	Muzeum	Uniwersytetu	Warszawskiego,	z	którego	bieżącą	aktywnością	związana	
jest	m.in.	wystawa	przypominająca	bodaj	najważniejszą	ekspozycję	muzealiów	w	XIX	w.	
–	„Wystawę	starożytności	i	przedmiotów	sztuki”	z	1856	r.	Otwarcie	tej	retrospektywnej	
wystawy	w	Muzeum	Uniwersytetu	Warszawskiego	planowane	jest	na	jesień	br.	Uzupeł-
nienie	bloku	tematycznego	na	pierwszych	stronach	w	numerze	(s.	4-15)	stanowi	arty-
kuł	poświęcony	stuleciu	archeologii	w	murach	Uniwersytetu	Warszawskiego,	obchodzo-
nemu	także	w	2020	r.

Temat	drugi	dotyczy	pośrednio	działalności	miłośników	historii	i	zabytków	ze	Stowa-
rzyszenia	Historyczno-Kulturalnego	„Terra	Incognita”	w	Chojnie	(woj.	zachodniopomor-
skie)	oraz	wspierających	ich	osób	i	instytucji.	Taki	bowiem	wydźwięk	ma	relacja	z	prze-
biegu	zorganizowanej	niedawno	przez	 to	 stowarzyszenie	 społecznej	 zbiórki	pieniędzy	
na	ratowanie	bardzo	zniszczonego,	ale	cennego	nie	tylko	dla	miasta	Chojna	dzieła	sztu-
ki	(s.	59-60).	

NA	OKŁADCE:	
„Atena”,	1980	/	1981,	rekonstrukcja	
rzeźby	Zygmunta	Langmana	
z	ok.	1910	r.	zniszczonej	podczas	
drugiej	wojny	światowej,	brama	
główna	UW,	zob.	s.	4-15

(fot. Łukasz Kamiński)
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ZABYTKI	CENTRUM	BYTOMIA
Eksperci z katowickiego oddziału Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa przygotowali 
zaktualizowaną wersję studium urbani-
styczno-konserwatorskiego dla centrum 
Bytomia. Dokumentacja zawiera wytyczne 
konserwatorskie dla liczącego ponad 1,5 
tysiąca zabytków śródmieścia. Dla lokal-
nych władz są to wartościowe informa-
cje, które pomogą chronić cenne obiekty, 
opracować nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego i wyznaczać kierunki rewi-
talizacji miasta.
Bytom należy do największych i najcen-
niejszych w  woj. śląskim zabytkowych 
ośrodków śródmiejskich. Wpisem do re-
jestru zabytków nieruchomych objętych 
jest tu 80 obiektów. Składają się na nie 
budynki, układy urbanistyczne, osiedla, 
parki, cmentarze oraz stanowiska arche-
ologiczne. Wiele bytomskich obiektów 
jest w bardzo złym stanie technicznym, 
m.in. ze względu na odbywającą się 
przez lata pod miastem eksploatację 
górniczą. 

ZABEZPIECZANIE	RUIN	ZAMKU	
JOANNITÓW	W	SŁOŃSKU
Ruiny piętnastowiecznego zamku joan-
nitów w  Słońsku (woj. lubuskie) prze-
chodzą kompleksowy proces zabez-
pieczający. Położony nad Łęczą zamek 

zbudowany został w latach 1426-1429, 
był siedzibą komtura zakonnego. Za-
chowały się grube średniowieczne 
mury pierwotnego założenia. Pierw-
sza większa rozbudowa przeprowa-
dzona została w  latach 1545-1564, za 
czasów mistrza Tomasza Runge. Za-
mek zyskał wtedy stylistykę renesan-
sową. W  1652  r. został spalony przez 
Szwedów. Budowę nowej barokowej 
rezydencji z  wykorzystaniem starych 
murów zainicjował w  1662  r. mistrz 
zakonu joannitów książę Johann Mo-
ritz von Nassau i  prowadził ją do 
1688  r. Kolejna przebudowa nastąpiła 
w 1783 r. W XIX w. w zamku utworzono 
muzeum i archiwum zakonu joannitów. 
Po 1945 r. budynek stopniowo niszczał. 
Zabezpieczanie ruin zamku ma po-
trwać do końca br. 

WYSTAWA	„ZŁOTA	EPOKA	
JAGIELLONÓW”
Od września br. dostępna będzie w sieci 
wirtualna wystawa „Złota epoka Jagiel-
lonów”, zorganizowana z okazji 500-lecia 
urodzin Zygmunta Augusta przez Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich. Będzie to 
prezentacja dziedzictwa polskiego re-
nesansu, uważanego za najwspanial-
szy okres rozwoju politycznego i  kul-
turalnego Rzeczypospolitej. Wystawa 

podzielona będzie na trzy osie narracyj-
ne: epoka i  ród Jagiellonów, społeczeń-
stwo, kultura i nauka. Wyeksponowanie 
wizerunku Jagiellonów i  okresu ich pa-
nowania dokonane zostanie za pomocą 
interaktywnych narzędzi online unikato-
wych zabytków rękopiśmiennych i  dru-
kowanych z  XVI  w., przechowywanych 
w zbiorach Ossolineum. Wystawie towa-
rzyszyć będzie koncert muzyki renesan-
sowej online.

ZABYTEK	MILITARNY	TRAFIŁ	
DO	MUZEUM
Odnaleziony w 2018 r. na złomowisku przy 
bazie lotniczej Sigonella na Sycylii przez 
polskiego żołnierza z Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego „Sophia” zabytkowy opan-
cerzony pojazd zwiadowczy typu „Hum-
ber” dzięki zaangażowaniu miłośników 
zabytków militarnych z Polski i zagranicy 
trafił do Muzeum Broni Pancernej w Po-
znaniu (Oddział Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie).
Stworzone przez Brytyjczyków z myślą 
o  pułkach kawalerii pancernej pojazdy 
zwiadowcze „Humber” były wykorzysty-
wane przez armie sojusznicze biorące 
udział w drugiej wojnie światowej – nowo-

zelandzką, kanadyjską, francuską, a także 
polską. Sprowadzony do Polski egzemplarz 
to bazujący na „Humberze” kanadyjski 
„Fox Armoured Car”, który najprawdopo-
dobniej znajdował się na uzbrojeniu żołnie-
rzy 2. Korpusu Polskiego gen. Andersa.

DWA	NOWE	POMNIKI	HISTORII	
Dwa nowe polskie zabytki otrzymały 
status pomników historii. Są to: Nowy 
Wiśnicz – zespół architektoniczno-kra-
jobrazowy oraz Staniątki – opactwo św. 
Wojciecha Mniszek Benedyktynek. Ze-
spół w  Nowym Wiśniczu został objęty 
ochroną jako pomnik historii ze względu 
na wartości historyczne, artystyczne, 
naukowe, przestrzenne i  krajobrazowe. 
Jest jednym z  najcenniejszych w  Pol-
sce siedemnastowiecznych zespołów 
architektonicznych o  jednorodnych ce-
chach stylowych i doskonałej ekspozycji 
w  krajobrazie. Łączy zachowany układ 
przestrzenny miasta z ufortyfikowanymi 
zamkiem i klasztorem. 
Drugi obiekt − opactwo św. Wojciecha 
Mniszek Benedyktynek w  Staniątkach 
uzyskał tytuł pomnika historii ze wzglę-
du na wartości historyczne, artystyczne, 

naukowe, autentyczność substancji oraz 
wartości niematerialne. Jest to najstar-
szy w  Polsce żeński klasztor benedyk-
tyński o  osiemsetletniej ciągłości funk-
cjonowania. Zgromadził ponadto wiele 
cennych dzieł sztuki oraz unikatowe 
archiwalia muzyczne, związane z kulty-
wowaną w  klasztorze od średniowiecza 
sztuką śpiewu liturgicznego.

Zamek w Nowym Wiśniczu

Załadunek zabytkowego pojazdu we włoskiej bazie 
wojskowej Sigonella

Ruiny zamku joannitów w Słońsku
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

RENOWACJA	„MAŁEGO	KOŚCIÓŁKA”	
W	JANOWIE	PODLASKIM
Mieszkańcy Janowa Podlaskiego (woj. 
lubelskie) zatroszczyli się o  renowację 
osiemnastowiecznego nieużytkowanego 
od ponad 16 lat tzw. małego kościółka. 
W  tym celu założyli fundację Ratujmy 
Zabytki Janowa Podlaskiego. Mały ko-
ściółek w  Janowie Podlaskim powstał 
na przełomie XVIII i XIX w. Aż do XIX w. 
służył dominikanom. Na krótko przeka-
zany został unitom podlaskim, a następ-
nie przeznaczony na cerkiew prawosław-

ną. Od lat dwudziestych XX  w. stał się 
ponownie świątynią katolicką. 
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
Janowa Podlaskiego kościółek został 
orynnowany, odmalowano wnętrze, wy-
konano instalację elektryczną i  monito-
ring. Część prac mieszkańcy wykonali 
samodzielnie, zadbali też o  pozyskanie 
środków z  Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego. W następnej kolej-
ności ma być przeprowadzona wymiana 
stolarki okiennej oraz renowacja drzwi 
głównych i bocznych.

REMONT	PAŁACU	SCHAFFGOTSCHÓW
Trwają prace remontowe w  dawnym 
pałacu Schaffgotschów w  Karkonoskim 
Parku Narodowym. Prowadzone są robo-
ty konstrukcyjne we wnętrzu budynku, 
częściowo wyburzane są stropy. Remont 
obejmuje także tzw. wielką stajnię. Nad 

całością projektu nadzór sprawują nie 
tylko konserwator zabytków, ale także 
archeolog, geolog i ornitolog. Po zakoń-
czeniu wszystkich prac w  budynku pa-
łacu ma powstać nowoczesne Centrum 
Edukacyjno-Muzealne Karkonoskiego 
Parku Narodowego.

RENESANSOWE	KRUŻGANKI	
W	NAWOJOWIE	ŁUŻYCKIM	
Zakończony został kolejny etap prac kon-
serwatorskich przy renesansowych ka-
miennych krużgankach, będących pozo-
stałością rezydencji rodziny Tschirnhaus, 
dawnych właścicieli Nawojowa Łużyckie-
go. Rezydencję zaprojektował Hans Chri-
stopher von Tschirnhaus i w latach 1570-
1571 w  północnej części wsi powstał 
w  renesansowym stylu pałac. Na części 
jego dziedzińca zachowały się do dziś 
dwukondygnacyjne krużganki, uznawane 
za najpiękniejsze na Dolnym Śląsku.
Opiekunem zabytku jest parafia rzymskoka-
tolicka w Radogoszczy; krużganki znajdują 

się na tyłach należącego do tej parafii ko-
ścioła Chrystusa Króla w Nawojowie Łużyc-
kim. W czasie podjętych przez parafię prac 
konserwatorskich odrestaurowano ściany 
pod krużgankami i ścianę z portalem, który 
czeka jeszcze na konserwację.

SARKOFAGI	KRÓLEWSKIE	 
POWRÓCIŁY	NA	WAWEL
Unikatowe w skali europejskiej sarkofagi 
królewskie pod koniec czerwca br. wróciły 
po konserwacji do krypt katedry na Wawe-
lu. W ramach trwającego od 2015 r. projektu 
konserwatorzy prowadzili prace przy trzech 
ostatnich metalowych sarkofagach: króla 
Augusta II Mocnego, królewicza Zygmunta 
Kazimierza Wazy i królewny Marii Anny Iza-
beli Wazówny. Pierwszy z nich przysporzył 
konserwatorom dużo problemów. Okazało 
się bowiem, że z trumny z ciałem króla nie-
wiele już zostało. W wyniku korozji rozpadło 
się całkowicie jej dno, a burty były mocno 
powyginane. Sam sarkofag wymagał na-
tomiast usunięcia warstw farb i lakierów. 
Miedzianym blachom udało się przywrócić 

naturalny odcień metalu. Całość wzmocnio-
no i zaopatrzono w samonośną konstrukcję. 
Dwa mniejsze sarkofagi nie sprawiły już ta-
kich trudności.
Wraz z odnową sarkofagów zakończono 
renowację wnętrz krypt wawelskich.

DOM	OPPENHEIMÓW	
WE	WROCŁAWIU	
Konsorcjum ILUCIDARE (Building inter-
national connections for heritage-led in-
novation), Komisja Europejska i  Europa 
Nostra ogłosiły w  Brukseli, że w  2020  r. 
sześć projektów w  obszarach innowacji 
opartych na dziedzictwie kulturowym 
oraz na stosunkach międzynarodowych 
zakwalifikowało się do nowych Specjal-
nych Nagród ILUCIDARE. W  dziedzinie 
„Innowacje oparte na dziedzictwie kul-
turowym” nominowano: Smart Heritage 
City (Francja / Portugalia / Hiszpania), 
St. John’s Bulwark, ‘s-Hertogenbosch 
(Holandia) oraz TYPA – Estońskie Mu-
zeum Druku i  Papieru, Tartu (Estonia). 

W  dziedzinie „Dyplomacja oparta na 
dziedzictwie kulturowym” nominowano: 
Archaeology for a young future (Włochy 

/ Syria), Przyjaciół Czeskiego Dziedzictwa 
(Wielka Brytania) i  Dom Oppenheimów 
(Wrocław, Polska).
Dom Oppenheimów znajduje się w hi-
storycznym centrum Wrocławia. Za-
wiera średniowieczną substancję, ale 
w XVII w. nadano mu obecną formę ba-
rokową. Jest to jedna z niewielu zabyt-
kowych kamienic we Wrocławiu, które 
przetrwały drugą wojnę światową. Od 
początku XX  w. dom nie był podda-
wany konserwacji. Po zakupieniu go 
w  2012  r. przez obecną właścicielkę 
przeszedł staranny proces renowacji 
i modernizacji.
Zwycięzców Specjalnych Nagród ILUCI-
DARE poznamy jesienią 2020 r.

Wnętrze salonu w Domu Oppenheimów we Wrocławiu
(fot. Fundacja OP ENHEIM)

Odnowione sarkofagi w krypcie katedry na Wawelu
(fot. Biuro SKOZK)

Kościółek w Janowie Podlaskim Krużganki w Nawojowie Łużyckim
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Historycznego. Zarządzenie było po-
kłosiem kilkuletnich zabiegów, któ-
re zintensyfikowały się na początku 
roku, kiedy to znakomity etnograf, 
docent (obecnie profesor) Marian 
Pokropek został powołany na stano-
wisko kierownika zespołu ds. organi-
zacji muzeum (31 stycznia 1980  r.). 
Zespół, na czele którego stanął, miał 

Zarządzeniem Rektora Uni-
wersytetu Warszawskiego 
40 lat temu, 20 września 
1980  r., powołano do ży-

cia zakład naukowo-badawczy pod 
nazwą Muzeum Uniwersytetu War-
szawskiego. Nadzór nad działalnością 
jednostki powierzony został kierow-
nikowi Katedry Etnografii Wydziału 

za zadanie przygotować materiały po-
zwalające na wystąpienie z wnioskiem 
o  utworzenie muzeum, bazując na 
ustawie z 15 lutego 1962 r. o ochronie 
dóbr kultury i o muzeach.

W uzasadnieniu wniosku napisa-
no: „Uniwersytet Warszawski jest in-
stytucją o  bogatej tradycji, nie zawsze 
uświadamianej przez społeczeństwo. 

40 lat Muzeum 
Uniwersytetu 
Warszawskiego

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

1 | Fragment	
elewacji	pałacu	
Tyszkiewiczów- 
-Potockich przy 
Krakowskim 
Przedmieściu	
w Warszawie – 
siedziby Muzeum 
Uniwersytetu	
Warszawskiego 
–	z	rzeźbiarskim	
portykiem	„Atlanci”	
autorstwa Andrzeja  
Le	Bruna,	1787

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

1
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Jego zmienne dzieje są wypadkową 
dziejów miasta i  kraju, nauki polskiej 
i  naukowego środowiska warszawskie-
go. Lokalizacja Uniwersytetu, układ 
przestrzenny, architektura, wystrój 
wnętrza, a zwłaszcza urządzenia ga-
binetów, pracowni naukowych, labora-
toriów i  bibliotek, instrumenty i  inne 
pomoce naukowe stanowią substancję 
zabytkową świadczącą o  przeszłości, 
o  drogach rozwoju nauki i  społeczeń-
stwa polskiego”.

Postanowiono, że Muzeum Uni-
wersytetu Warszawskiego zajmie po-
mieszczenia w  Pałacu Kazimierzow-
skim, gdzie zostało umieszczone po 
jakimś czasie, oraz, „w dalszej kolej-
ności”, w  Pałacu Tyszkiewiczów-Po-
tockich, do którego wprowadziło się 
w  2000  r. Rezydencja, zaprojekto-
wana w  XVIII  w. przez Stanisława 
Zawadzkiego i  Jana Krystiana Kam-
setzera dla bratanicy Stanisława Au-
gusta, Konstancji z  Poniatowskich 
i  jej męża, Ludwika Tyszkiewicza, 
stała się w  połowie XIX  w. głównym 
salonem Warszawy. To tutaj słyn-
na Anetka z  Tyszkiewiczów Potoc-
ka prezentowała swoje zbiory rzeźby 
zakupionej we Włoszech i  to tutaj 
zorganizowana została przełomowa 

„Wystawa starożytności i  przedmio-
tów sztuki” w  1856  r. (zob. artykuł 
s. 6-12). W okresie międzywojennym 
w  pałacu miała siedzibę Akademia 
Literatury, a Biblioteka Narodowa 
przechowywała swoje zbiory specjal-
ne i  organizowała wielkie wystawy 
poświęcone Adamowi Mickiewiczowi 
i Henrykowi Sienkiewiczowi. Po woj-
nie, w 1958 r., w odbudowanym pała-
cu zorganizowana została wystawa na 
nieco spóźnione obchody 140-lecia 
Uniwersytetu.

Do zadań Muzeum Uniwersytetu 
Warszawskiego należy w  szczególno-
ści: „gromadzenie zabytków związa-
nych z działalnością i dziejami UW, in-
wentaryzacja, katalogowanie i  nauko-
we opracowywanie zgromadzonych za-
bytków, inicjowanie i prowadzenie ba-
dań nad zabytkami, etc.” Realizując to 
zadanie, kontynuuje ono tradycję gro-
madzenia, opracowywania i  udostęp-
niania zbiorów, które służyły uczelni 
od pierwszych lat jej istnienia. Kiedy 
w 1816 r. powołano do życia Królew-
ski Uniwersytet Warszawski, w  jego 
ramach utworzono pięć wydziałów 
oraz 20 gabinetów naukowych i  ko-
lekcji artystycznych. Służyły one ce-
lom badawczym, dydaktycznym oraz 

upowszechnianiu wiedzy. Gabinety 
znajdowały się w  różnych gmachach 
uniwersyteckich, jednakże zbiór nale-
żący do Oddziału Sztuk Pięknych zy-
skał szczególną pozycję ze względu na 
wyeksponowanie w  monumentalnej 
Sali Kolumnowej gabinetu wzorów 
gipsowych (zob. „Spotkania z Zabyt-
kami”, nr 1-2, 2020, s. 48-52). Siedzi-
ba tego oddziału – obecnie budynek 
Instytutu Historycznego – otrzymała 
w  tradycji nazwę Gmachu Pomuze-
alnego, gdyż oprócz figur gipsowych 
planowano tam umieszczenie innych 
zbiorów z  dziedziny sztuki: obrazów 
olejnych, rysunków i modeli architek-
tonicznych. Ostatecznie znalazły się 
tam jeszcze kolekcje Gabinetu Zoo-
logicznego i otwarto budynek dla pu-
bliczności, która miała do niego wstęp 
dwa razy w  tygodniu, we wtorki 
i w czwartki. Po upadku powstania li-
stopadowego Uniwersytet zamknięto, 
a zbiory niektórych gabinetów (mine-
ralogicznego, numizmatycznego) wy-
wieziono do Rosji, jednak spora część 
kolekcji pozostała na miejscu, a nie-
które gabinety nadal funkcjonowały, 
przykładowo Gabinet Zoologiczny, 
który lata świetności przeżył w  dru-
giej połowie XIX w. Zbiory gabinetu 
były tak bogate, a ranga na tyle wysoka, 
że po pierwszej wojnie światowej jego 
status zmieniono na Narodowe, a  na-
stępnie Państwowe Muzeum Przyrod-
nicze (jego kolekcje znajdują się obec-
nie w pieczy Instytutu i Muzeum Zoo-
logii Polskiej Akademii Nauk).

Należy zaznaczyć, że mimo re-
presji popowstaniowych pouniwer-
syteckie zbiory artystyczne były na 
tyle bogate, że dały podwalinę pod 
utworzenie Muzeum Sztuk Pięknych 
(w  1862  r., powołanego do życia tą 

2 | Głowa	cesarza	Karakali	
z	albumu	z	rysunkami	Ignacego	
Jasińskiego,	około	1850	
(w	zbiorach	Muzeum	Uniwersytetu	
Warszawskiego)

3 | Fajka	prof.	Kazimierza	
Michałowskiego,	twórcy	
polskiej	szkoły	archeologii	
śródziemnomorskiej	i	odkrywcy	
Faras	(w	zbiorach	Muzeum	
Uniwersytetu	Warszawskiego)

........................................................
2

3
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samą ustawą co m.in. Szkoła Głów-
na), które z biegiem lat przekształciło 
się w Muzeum Narodowe w Warsza-
wie. Nie wszystkie zbiory artystyczne 
przekazano Muzeum i  np. kolekcja 
figur gipsowych była przechowy-
wana na terenie kampusu głównego 
Uniwersytetu aż po lata drugiej woj-
ny światowej. Przeniesiona podczas 
okupacji do Muzeum Narodowego, 
trafiła później do Łazienek. Z  kolei 
w  1869  r., na fali rozwoju polskiej 
archeologii, utworzono w  uniwer-
syteckim Pałacu Kazimierzowskim 
Muzeum Starożytności, przekształ-
cone dwa lata później w  Gabinet 
Archeologiczny.

Druga wojna światowa spowodo-
wała zniszczenie i  rozproszenie więk-
szości muzealnych kolekcji. Część, 
jak np. obiekty pochodzące ze staro-
żytnego Egiptu, trafiła przejęta przez 

Muzeum Narodowe w  Warszawie 
i  nadal znajduje się pod jego opieką 
jako depozyt Muzeum Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Samo Muzeum Uniwersytetu 
Warszawskiego z  chwilą powołania 
w 1980 r. musiało na nowo rozpocząć 
kolekcjonowanie zbiorów, które liczą 
obecnie kilkadziesiąt tysięcy pozycji. 
W  jego zasobach znajdują się bardzo 
zróżnicowane obiekty: obrazy (m.in. 
Nikifora), historyczne narzędzia na-
ukowe, dokumenty i  insygnia rektor-
skie, atrybuty korporacji studenckich, 
szkicowniki artystów związanych 
z  uniwersytecką Szkołą Sztuk Pięk-
nych, bogate zbiory fotograficzne, 
liczne dary, pamiątki, w  tym spuści-
zna po kilku wybitnych profesorach 
tej uczelni. Zbiory muzealne są syste-
matycznie powiększane.

☐

Latem 1856  r. przygotowano 
w  Warszawie niezwykłą, jak 
na owe czasy, atrakcję sezo-
nu „Wystawę starożytności 

i  przedmiotów sztuki”. Wobec bra-
ku profesjonalnej siedziby muzealnej, 
miejscem prezentacji wystawy stał się 
prywatny pałac hrabiów Aleksandry 
i Augusta Potockich, dzisiejsza siedzi-
ba Muzeum Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Jak do tego doszło?

W wyniku represji po powsta-
niu listopadowym Królestwo Polskie 
utraciło większość instytucji publicz-
nych o charakterze badawczym i kul-
turalnym oraz znaczną część kolekcji 
naukowych i muzealnych. Lata czter-
dzieste XIX w. to okres adaptacji elit 
do zmienionych warunków politycz-
nych i  społecznych. W  sytuacji moc-
no limitowanej swobody w  zakresie 
działalności publicznej wykrystalizo-
wało się środowisko badaczy i  kolek-
cjonerów, w  którym nastąpił proces 
daleko posuniętej profesjonalizacji 
i  ukierunkowania na promocję sze-
roko rozumianego dziedzictwa naro-
dowego. Ukonstytuowane w  1845  r. 
w  Towarzystwo Numizmatyczno-Ar-
cheologiczne zasłużyło się z  czasem 
w  badaniach nad polskim dziedzic-
twem materialnym i  w  jego promo-
cji. Służyło temu kilka zakrojonych 
na szeroką skalę inicjatyw, takich jak 
wydanie monumentalnej publikacji 
Wzory sztuki średniowiecznej i  z  epo-
ki Odrodzenia po koniec wieku XVII 
w  dawnej Polsce (1853-1869) Alek-
sandra Przezdzieckiego i Edwarda Ra-
stawieckiego oraz organizacja „Wysta-
wy starożytności…”.

Podstawowe źródło materiału dla 
planowanej wystawy stanowiły obiek-
ty pochodzące głównie z kolekcji pry-
watnych, w  wielu wypadkach wcze-
śniej nieprezentowane szerszemu od-
biorcy. Szczególne miejsce zajmują tu 
kolekcje Aleksandra Przezdzieckiego 
i  Wincentego Krasińskiego, a  przede 
wszystkim Augusta i  Aleksandry Po-
tockich. Właściciele wilanowskiej 
rezydencji oraz Pałacu Tyszkiewi-
czów-Potockich przy Krakowskim 
Przedmieściu z  tego ostatniego uczy-
nili najważniejszy salon Warszawy. To 

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

4 | Obraz	
Nikifora	
Krynickiego 
ze	spuścizny	
po	prof.	Janie	
Baszkiewiczu,	
wybitnym 
prawniku 
i historyku idei 
(w	zbiorach	
Muzeum 
Uniwersytetu	
Warszawskiego)

.............................
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właśnie w nim udostępnili na potrze-
by wystawy dwie sale, zapewne Bilar-
dową i  Jadalną, oraz dostarczyli 27% 
wszystkich eksponatów! Zaangażowa-
nie się Potockich ma szczególny wy-
miar w kontekście ich patriotycznego 
nastawienia (August brał udział w po-
wstaniu listopadowym), rodzinnej 
tradycji angażowania się w  życie kul-
turalne i naukowe kraju. Nie bez zna-
czenia były koneksje Aleksandry, byłej 
damy dworu cesarskiego, które mogły 
ułatwić przedsięwzięcie. Potoccy sta-
nowili część aktywnego środowiska 
naukowego, w  którym pojawiła się 
idea zorganizowania wielkiej wystawy. 
Rzucił ją znany malarz Józef Simmler, 
a zrealizowało grono kolekcjonerów 
pod kierownictwem Aleksandra Prze-
zdzieckiego. Warunki do jej realizacji 
były nad wyraz pomyślne. Przegrana 
przez Rosję wojna krymska przynio-
sła pewne odprężenie w życiu publicz-
nym. Aczkolwiek w  sytuacji nadal 
funkcjonującej cenzury, wątki o  cha-
rakterze patriotycznym i narodowym 
musiały być w  scenariuszu wystawy 
zakamuflowane. Inspiracji niewątpli-
wie szukano w  całej Europie, w  róż-
nych, licznych w tym czasie, przedsię-
wzięciach. Punktem odniesienia były 

takie przedsięwzięcia, jak zorganizo-
wana w 1851 r. „Wielka Wystawa Po-
wszechna” w Londynie.

Początkowo „Wystawę starożytno-
ści…” planowano jedynie jako trzymie-
sięczną ekspozycję zabytków o charak-
terze archeologicznym. Ostatecznie 
poszerzono jej zakres, wprowadzając 
obiekty rzemiosła, dzieła sztuki i  pa-
miątki narodowe. Zorganizowano ją 
błyskawicznie (obiekty gromadzono 

zaledwie miesiąc!). Trzon ekspozycji 
stanowiły dzieła sztuki użyczone przez 
prywatnych kolekcjonerów oraz po-
chodzące ze społecznej zbiórki, ogła-
szanej w  prasie od 8 maja 1856  r. Na 
1056 zebranych obiektów (lub grup 
obiektów) 288 dzieł użyczyli Potoc-
cy. Do dzisiaj w  zbiorach Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w  Wilanowie 
zachowały się 123 z  nich. Pozostali 
kluczowi uczestnicy przedsięwzięcia 

W rocznicę otwarcia 
„Wystawy starożytności 
i przedmiotów sztuki”

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

1 | Pierwsza	karta	wydawnictwa	Karola	Beyera	
Album fotograficzne wystawy starożytności 
i przedmiotów sztuki,	tabl.	I,	Warszawa	1856
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udostępnili: hr. Wincenty Krasiński 
– 123 przedmioty, Karol Beyer – po-
nad 170, wdowa po kolekcjonerze hr. 
Franciszku Potockim – 69, Aleksander 
Przezdziecki – 34, Mikołaj Wisłocki 
– 35, Kazimierz Władysław Wóycic-
ki – 40, Paweł Bolesław Podczaszyński 

– 62. Zwraca uwagę udział w wystawie 
wybitnego rosyjskiego kolekcjonera 
i  senatora Królestwa, Iwana Fundu-
kleya, który dostarczył na wystawę 9 
obiektów.

Wystawę otwarto 1 czerwca. 
Wprowadzono bilety, z  których 

dochód przeznaczono na wsparcie fi-
nansowe Domu Schronienia Opieki 
Najświętszej Maryi Panny, znajdują-
cego się pod protekcją Aleksandry Po-
tockiej. Ekspozycja była dostępna dla 
publiczności codziennie w godzinach 
11-13 i 15-17 z wyjątkiem czwartków. 

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

2-4 | Strony	tytułowe	
pozostałych	wydawnictw	
towarzyszących	wystawie

5 | Relikwiarz	włocławski	
(tzw.	kruszwicki),	
Szwabia,	Zwiefalten	(?),	
druga	ćwierć	XII	w.,	
chromolitografia	Henryka	
Waltera	według	rysunku	
Jana	Drewaczyńskiego	
w	Zakładzie	Litograficznym	
Maksymiliana	Fajansa

6 | 7 | Dyptyk	według	
tradycji	królowej	Jadwigi	
Andegaweńskiej,	między	
1350-1375	(w	zbiorach	
Muzeum Narodowego 
w	Krakowie	/	Muzeum	
Książąt	Czartoryskich)	(6)	
i	na	fotografii	Karola	
Beyera,	tabl.	XXIII	[w:]	
Album de l’exposition des 
objets d’art et d’antiquité, 
Varsovie	1856	(7)

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

2 3 4
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Duży rozgłos, jaki wywołała, znalazł 
swój wymiar w licznych omówieniach 
prasowych, a także w  postaci wiel-
kiego napływu obiektów w  trakcie 
jej trwania. Spowodowało to zmianę 
koncepcji, świadczącą o  wielkiej ela-
styczności organizatorów i  właścicie-
li eksponatów. 10 sierpnia wystawę 
zamknięto w  celu jej rearanżacji (do 
tego momentu odwiedziło ją 2 tys. 
widzów!), ale nie tylko. Wykorzy-
stano kolejne miesiące do przygoto-
wania profesjonalnych wydawnictw, 
pionierskich na ziemiach polskich. 
Prekursorski charakter miały: Wykaz 
tymczasowy przedmiotów składających 
Wystawę Starożytności i  Przedmiotów 
Sztuki w pałacu hr. Potockich – rodzaj 
podręcznego przewodnika po ekspo-
zycji i  Album fotograficzne wystawy 
starożytności i przedmiotów sztuki, wy-
dany, co należy podkreślić, również 

6

7
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w wersji francuskiej (Album de l’expo-
sition des objets d’art et d’antiquité), 
autorstwa wybitnego fotografa Karo-
la Beyera. Było to zarazem pierwsze 
w  Polsce wydawnictwo ilustrowane 
zdjęciami. Pod koniec trwania wy-
stawy ukazał się Katalog wystawy sta-
rożytności i  przedmiotów sztuki 1856, 
opracowany przez Bolesława Podcza-
szyńskiego, który przygotowywał tak-
że naukową publikację pt. Przegląd 
historyczny starożytności krajowych 
z powodu Wystawy urządzonej w War-
szawie w r. 1856.

Ponownie wystawę otwarto 24 
grudnia 1856  r., a ostatecznie za-
mknięto 13 lutego 1857 r. O ogrom-
nej potrzebie tego rodzaju przedsię-
wzięć świadczy to, że już we wrześniu 
1858  r. podobną wystawę, na wzór 
warszawskiej, zorganizowano w  Kra-
kowie. Był to początek całej fali „sta-
rożytniczych” przedsięwzięć ekspo-
zycyjnych. Wystawa miała stymulu-
jący wpływ na skrystalizowanie się 

koncepcji narodowego muzeum sztu-
ki, w efekcie czego w 1862 r. powstało 
Muzeum Sztuk Pięknych w  Warsza-
wie, przekształcone później w  war-
szawskie Muzeum Narodowe.

Do dzisiaj wrażenie robi zestaw 
zgromadzonych wówczas przedmio-
tów, nawet jeśli weźmiemy pod uwa-
gę, że części nie jesteśmy w  stanie zi-
dentyfikować, w wypadku wielu zagi-
nionych nie możemy określić jak wy-
glądały, a wiele okazało się falsyfika-
tami. Nawet jednak część tych ostat-
nich reprezentowała wysoki poziom 
artyzmu, budząc do dzisiaj podziw 
poziomem wykonania, jak tzw. ber-
ło kórnickie z  kości słoniowej i  ciosu 
narwala, przypisywane królowi Stani-
sławowi Leszczyńskiemu, a stanowią-
ce obecnie ozdobę kolekcji Biblioteki 
Polskiej Akademii Nauk w  Kórniku. 
Wiele przedmiotów zaprezentowa-
nych w  Warszawie w  1856  r. należy 
dzisiaj do najcenniejszych elementów 
polskich kolekcji muzealnych, wiele 

jest poszukiwanych jako straty wojen-
ne. Na wystawie pokazano chociażby 
tzw. relikwiarz włocławski (obecnie 
w  zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie) i  relikwiarz Marii Mag-
daleny (obecnie w  skarbcu katedry 
w  Kielcach), uważane za skarby śre-
dniowiecznej sztuki sakralnej. Do 
czołowych wyrobów z kości słoniowej 
w  Polsce zalicza się dyptyk według 
tradycji królowej Jadwigi Andegaweń-
skiej znajdujący się w Muzeum Czar-
toryskich w Krakowie.

Jeśli zajrzymy do publikacji Ko-
lekcja wilanowska (Warszawa 2005), 
prezentującej najcenniejsze obiek-
ty ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie, to okaże się, że 
znaczna ich część (sobiesciana, złot-
nictwo, szkła z  czasów Augusta III, 
emalie limuzyjskie, majolika z Urbino) 
była eksponowana na wystawie. Był 
tam również tzw. Modlitewnik królo-
wej Bony, obecnie w zbiorach Zamku 
Królewskiego w  Warszawie, będący 

8 9
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przedmiotem dumy tej placówki. Był 
także wspaniały zestaw obiektów prze-
kazanych w  darze po pokoju karło-
wickim (1699) posłowi Stanisławowi 
Małachowskiemu przez sułtana Mu-
stafę II, obecnie w posiadaniu Zamku 
Królewskiego na Wawelu, oraz nie-
zwykle cenne militaria z Muzeum Or-
dynacji Krasińskich, zachowane czę-
ściowo w  Muzeum Wojska Polskiego. 
Dodajmy do tego zestaw numizmatów 
i kolekcję sfragistyki, których mogłyby 
pozazdrościć niejedne krajowe zbiory, 

a także wyroby o  dużej wartości ar-
tystycznej i  historycznej, niestety za-
ginione, takie, jak berło rektora Aka-
demii Zamojskiej, jedyny przedmiot 
przekazany na wystawę z  kolekcji Or-
dynacji Zamoyskich, czy kabinet daro-
wany królowi Janowi III przez papieża 
Innocentego XI po zwycięskiej bitwie 
pod Wiedniem (zob. też: „Spotkania 
z  Zabytkami, nr 9-10, 2019, s. 54-55, 
57, il. 1-2). Przykłady można mnożyć.

Badacze podkreślają przełomowe 
znaczenie „Wystawy starożytności…” 

dla rozwoju archeologii, muzealnic-
twa, badań nad sztuką. Dzięki niej 
przedmiotem zainteresowania stał 
się rozwój warsztatu Karola Beyera, 
jako pioniera fotografii ilustracyjnej 
i  ekspozycyjnej w  Polsce. Jego Album 
fotograficzne wystawy starożytności 
i przedmiotów sztuki był jednym z eta-
pów wielopłaszczyznowego, kompa-
ratystycznego podejścia pod kątem 
zapożyczeń, wpływów, cytatów, które 
Beyer twórczo przekształcał, rozwi-
jał, uzupełniał, wprowadzając własne 

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

8 | Godzinki Horae ad 
Usum Ecclesiae Romanae 
(tzw.	Modlitewnik	
królowej	Bony),	Florencja,	
Sigismondo de Sigismundi 
(scriptor),	Attvante	degli	
Attavanti	(illuminator),	
rękopis,	1492;	oprawa	
z	połowy	XIX	w.	

9 | Berła	Akademii	
Zamojskiej na drzeworycie 
Franciszka	Szymańskiego,	
1881	

10 | Kabinet	króla	Jana	III	
na	fotografii	Karola	Beyera,	
Album fotograficzne 
wystawy starożytności 
i przedmiotów sztuki,	tabl.	
XXVIII,	Warszawa	1856

.........................................
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innowacje. W  Muzeum Narodowym 
w  Warszawie zachował się tzw. album 
sztuczny, w którym znajdują się zdjęcia 
„robocze”, wykonane przez Karola Bey-
era podczas prac nad wydawnictwami 

towarzyszącymi wystawom starożyt-
ności w Warszawie i w Krakowie. Dają 
one znakomity wgląd w  pracę wybit-
nego fotografa „od kuchni”.

Jak istotne dla rozwoju polskiego 
muzealnictwa były wystawy starożyt-
ności, wskazywała ekspozycja „Od 
kolekcjonerstwa do muzealnictwa. 
160-lecie pierwszej wystawy w  Mu-
zeum Archeologicznym w  Krakowie” 
(2018). Świadczą o  tym również ba-
dania, prowadzone w  ramach Ośrod-
ka Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie, wydobywające z cie-
nia Augusta i  Aleksandrę Potockich, 
jako godnych sukcesorów Stanisława 
Kostki Potockiego w  dziele kształto-
wania muzeum wilanowskiego oraz 

stymulatorów życia kulturalnego i na-
ukowego w Warszawie. Pokazują rów-
nież jak istotnym, a niesłusznie zapo-
mnianym wydarzeniem była „Wystawa 
starożytności i  przedmiotów sztuki”. 
Dlatego Muzeum Uniwersytetu War-
szawskiego, mające siedzibę w  daw-
nym pałacu Augusta i Aleksandry Po-
tockich, oraz Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w  Wilanowie podjęły działa-
nia w  celu przypomnienia tej wysta-
wy, jako przełomowego wydarzenia 
w  dziejach kultury polskiej, zwracając 
uwagę na jej rozmach, wymiar arty-
styczny, estetyczny i historyczny.

Przemysław Deles
Joanna Paprocka-Gajek

11 | Zbroje,	pancerze,	tarcze	i	inne	elementy	
dawnego	uzbrojenia,	tabl.	II,	Album de 
l’exposition des objets d’art et d’antiquité, 
Varsovie	1856	

(ilustracje: 1, 10, 11 – wg „Album fotograficzne wystawy 
starożytności i przedmiotów sztuki”, Warszawa 1856; 
5 – wg Aleksander Przezdziecki i Edward Rastawiecki, 
„Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia 
po koniec wieku XVII w dawnej Polsce”, Serya I, tablica 
6, Warszawa 1856; 6 – fot. Pracownia Fotograficzna 
Muzeum Narodowego w Krakowie; 7 – „Album 
de l’exposition des objets d’art et d’antiquité”, Varsovie 
1856;  8 − fot. Stowarzyszenie Archivum Patriae; 
9 – wg „Kłosy”, nr 847, 22 września 1881)

...............................................................................
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z  najstarszych polskich periodyków 
naukowych (pismo ukazuje się do 
dziś i jest od wielu lat rocznikiem 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego).

Rok po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej władze odrodzo-
nego Uniwersytetu powierzyły Era-
zmowi Majewskiemu godność pro-
fesora (Zakład Archeologii Przed-
dziejowej). Nominacja nosi datę 
8 października 1919 r., a została 
formalnie potwierdzona podpi-
sem marszałka Józefa Piłsudskie-
go 18 grudnia tego samego roku. 
I  od tego momentu ruszył oficjal-
nie licznik warszawskiej archeologii 
uniwersyteckiej.

Nominacja na stanowisko profe-
sora warszawskiej uczelni była uko-
ronowaniem kariery naukowej Era-
zma Majewskiego, ale schorowany 
uczony nie miał okazji za bardzo 
się nią nacieszyć. Już od roku aka-
demickiego 1920/1921 obowiąz-
ki kierownika zakładu przejmował 
stopniowo prof. Włodzimierz An-
toniewicz (1893-1973). To on opra-
cował program nauczania, prowa-
dził nie tylko wykłady i seminaria, 
ale organizował też badania wyko-
paliskowe (m.in. w Mieżanach na 
Wileńszczyźnie). W 1929 r. opu-
blikował książkę Archeolog ja Polski 
– pierwszą w pełni naukową polską 

archeologii jednostek, m.in. Mu-
zeum Starożytności, Gabinetu Wzo-
rów Gipsowych (kopii antycznych 
rzeźb), prezentowanych w Sali Ko-
lumnowej, w budynku obecnego 
Wydziału Historycznego oraz Ga-
binetu Rycin Muzeum Sztuk Pięk-
nych UW. Najwybitniejszą posta-
cią tego okresu był niewątpliwie 
Józef Przyborowski (1823-1896), 
historyk, numizmatyk, starożyt-
nik i wykładowca uniwersytecki. 
To jego staraniem stworzony został 
w 1871  r. Gabinet Archeologiczny 
(powstał w wyniku scalenia zbio-
rów istniejącego już wcześniej Gabi-
netu Numizmatycznego i Muzeum 
Starożytności).

Wspomniany na wstępie Erazm 
Majewski nie miał wykształcenia 
humanistycznego (był chemikiem), 
ale po zrobieniu błyskotliwej karie-
ry biznesowej (branża kosmetycz-
na) mógł się do woli poświęcić licz-
nym pasjom naukowym: biologii, 
socjologii, filozofii, ludoznawstwu 
(etnografii) i wreszcie starożytnic-
twu (archeologii). Był zapalonym 
kolekcjonerem zabytków archeolo-
gicznych; po latach jego kolekcja 
stała się fundamentem zbiorów Pań-
stwowego Muzeum Archeologicz-
nego w Warszawie. Od 1899 r. wy-
dawał własnym sumptem i redago-
wał czasopismo „Światowit”, jeden 

Sto lat archeologii 
na Uniwersytecie 
Warszawskim

Jesienią 2019 r. minęło sto lat 
od powołania na Uniwersyte-
cie Warszawskim katedry arche-
ologii. Pierwszym profesorem  

   tej dyscypliny został w stolicy 
odrodzonego państwa polskiego 
Erazm Majewski (1858-1922), zna-
komity starożytnik, kolekcjoner, 
muzealnik i edytor. Historia arche-
ologii na Uniwersytecie Warszaw-
skim sięga jednak znacznie dalej, 
do trzeciej dekady XIX w. Pierw-
szym uczonym, który interesował się 
m.in. archeologią (starożytnictwem, 
jak to wtedy potocznie określano) 
był znakomity polihistor, Joachim 
Lelewel (1786-1861), który w la-
tach 1818-1821 piastował funkcję 
podbibliotekarza w Bibliotece Pu-
blicznej przy Królewskim Uniwer-
sytecie Warszawskim. Niewątpliwie 
też aktywność naukowa J. Lelewela 
wpłynęła na fakt opublikowania sta-
raniem Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w 1824 r. książki 
Wawrzyńca Surowieckiego Śledze-
nie początków narodów słowiańskich 
– pierwszej polskiej monografii 
archeologicznej.

W 1856 r. została zorganizowa-
na w Warszawie wielka wystawa sta-
rożytności (zob. s. 6-12), co z kolei 
stało się impulsem do powołania 
przy ówczesnym uniwersytecie kil-
ku kolejnych, ważnych dla rozwoju 
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łączący obok dwóch głównych spe-
cjalizacji także dodatkowe, w postaci 
antropologii fizycznej i papirologii. 
Pierwszym dyrektorem nowego In-
stytutu został znakomity badacz pa-
leolitu, prof. Waldemar Chmielewski 
(1929-2004), jego pierwszą zastęp-
czynią prof. Zofia Sztetyłło z części 
śródziemnomorskiej. Instytut był już 
jeden, ale archeologie w dalszym cią-
gu dwie – z odrębnymi naborami na 
studia (po kilkanaście osób) i różny-
mi programami nauczania.

Profesor Waldemar Chmielewski 
sprawował swój urząd do 1986 r., po 
nim kierowanie przejął prof. Jerzy 
Gąssowski (1986-1989), później na 
krótko (1989) prof. Stefan Karol 
Kozłowski.

Kolejna zmiana na stanowisku dy-
rektora (od roku 1990/1991) przy-
niosła nie tylko zmianę pokolenio-
wą, ale także zmianę siedziby i, co 
najważniejsze, unifikację programu 
studiów. Nowym dyrektorem został 
prof. Tomasz Mikocki (1954-2007), 
archeolog klasyczny i historyk sztuki, 
sprawujący tę funkcję do 2002 r., któ-
ry poprzez burzliwy okres polskiej 
transformacji ustrojowej wprowadził 
Instytut Archeologii UW w XXI w. 
Instytut zyskał nową (prawdę po-
wiedziawszy dość przaśną) siedzi-
bę przy ul. Żwirki i Wigury 97/99, 
nowy ujednolicony program studiów 
(pierwszy rocznik studiujący jedną 
archeologię – 1992/1993), został też 
poddany rewolucyjnej zmianie, któ-
rą można by określić „od maszyny do 
pisania do komputera, drukarki i ska-
nera”. Od połowy lat dziewięćdziesią-
tych w programie studiów znalazły 
się też studia wieczorowe i zaoczne, 
a od schyłku tej dekady także dwu-
stopniowe studia (licencjackie i ma-
gisterskie) w systemie stacjonarnym 
– we wszystkich trzech przypadkach 
jako jedne z pierwszych nie tylko na 
studiach humanistycznych na Uni-
wersytecie Warszawskim, ale w  ogó-
le w Polsce. Symbolem sukcesów 
T.  Mikockiego (znaczny wzrost za-
trudnienia i nowe specjalizacje oraz 
znaczący wzrost liczby studiujących 
archeologię) na długie lata pozosta-
nie zapewne działająca na Mazurach 

monografię archeologiczną. W roku 
akademickim 1934/1935 był Wło-
dzimierz Antoniewicz dziekanem 
Wydziału Humanistycznego, a w la-
tach 1936-1939 powierzono mu 
godność JM Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Ponad 10 lat od chwili utworze-
nia na Uniwersytecie Warszawskim 
archeologii pradziejowej powstał na 
uczelni kolejny kierunek studiów – 
archeologia klasyczna. Co prawda 
już w latach dwudziestych XX  w. 
działał tu efemeryczny Zakład Ar-
cheologii Klasycznej, kierowany 
przez prof. Tadeusza Zielińskiego 
(1859-1944). Prawdziwym twór-
cą tej nowej dyscypliny był prof. 
Kazimierz Michałowski (1901-
1981), który zorganizował w latach 
1930/1931 Katedrę Archeologii 
Klasycznej, a w latach 1936-1939 
współkierował polsko-francuską mi-
sją wykopaliskową w Edfu, w połu-
dniowym Egipcie.

Nie wszyscy archeolodzy i stu-
denci warszawskiego środowiska 
akademickiego przeżyli drugą woj-
nę światową, nie wszyscy po jej za-
kończeniu wrócili do Polski. Ale 
już po zakończeniu działań wo-
jennych obaj profesorowie (Anto-
niewicz i Michałowski) niemal na-
tychmiast wznowili działalność na 
Uniwersytecie.

Najpilniejszą potrzebą była rzecz 
jasna odbudowa zniszczonych sie-
dzib, odtworzenie zniszczonych 
księgozbiorów oraz pomocy dydak-
tycznych. Równie istotny był po-
wrót do badań wykopaliskowych. 
Już pod koniec lat czterdziestych 
ruszyły wykopaliska w Wiślicy, a na 
początku następnej dekady wzno-
wione zostały przedwojenne poszu-
kiwania w Sąsiadce na południe od 
Zamościa. Oba stanowiska eksplo-
rowane były w ramach tzw. progra-
mu badań millenijnych. Badania-
mi, oprócz prof. W. Antoniewicza, 
współkierowała także doc. dr Zofia 
Wartołowska (1911-1976). Już na 
początku lat sześćdziesiątych ko-
nieczność analizy coraz liczniej-
szych reliktów architektonicznych 
zaowocowała powołaniem do życia 

bezprecedensowego Zespołu Badań 
nad Polskim Średniowieczem Poli-
techniki Warszawskiej i Uniwersyte-
tu Warszawskiego.

Powrót z wykopaliskami w rejon 
Morza Śródziemnego był w pierw-
szych latach powojennych, z uwagi 
na ówczesną sytuację polityczną, nie-
możliwy. Dopiero dzięki staraniom 
prof. Kazimierza Michałowskiego 
(w  tym czasie także wicedyrektora 
Muzeum Narodowego w Warsza-
wie), we współpracy z leningradz-
kim Muzeum Ermitażu, rozpoczęto 
w 1956 r. polsko-radzieckie badania 
w Myrmeki (greckie miasto Myrme-
kion) na Krymie. Ten epizodycznie 
zdobyty przyczółek badań archeolo-
gii klasycznej pozwolił prof. K.  Mi-
chałowskiemu na powrót z wykopa-
liskami do Egiptu i rozpoczęcie no-
wych badań na Bliskim Wschodzie. 
Lista dokonań profesora, wkracza-
jącego z rozmachem zdobywcy na 
nowe obszary badawcze, jest po pro-
stu imponująca. W 1957 r. wykopali-
ska w Tell Atrib w Egipcie, w 1959 r. 
rozpoczęcie wykopalisk w Palmyrze 
(Syria) i utworzenie Stacji Archeolo-
gii Śródziemnomorskiej w Kairze, 
w 1960 r. rozpoczęcie badań w Alek-
sandrii (Egipt), w 1961 r. początek 
wykopalisk w Faras (Sudan). Do tego 
trzeba jeszcze dodać badania w Deir 
el-Bahari (Egipt w 1961 r.), nubij-
skiej Starej Dongoli (Sudan, rozpo-
częte w 1964 r.) czy wreszcie w Nea 
Paphos na Cyprze (od 1965 r.).

Można by powiedzieć, że był to 
prawdziwy blitzkrieg, a od początku 
lat sześćdziesiątych ubiegłego stule-
cia zaczęto mówić na świecie o „szko-
le Michałowskiego” albo o „polskiej 
szkole archeologii śródziemnomor-
skiej”. Archeologia klasyczna stała się 
bowiem po drugiej wojnie światowej 
archeologią śródziemnomorską, po-
dobnie jak archeologia przeddziejo-
wa archeologią pradziejową i wcze-
snośredniowieczną. Oba kierunki zy-
skały też na kilka dziesięcioleci stałe 
siedziby: odpowiednio przy Krakow-
skim Przedmieściu 1 i ul. Widok 10.

Kolejna ważna zmiana przyszła 
w 1976 r., kiedy to został powołany 
do życia Instytut Archeologii UW, 
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(w  okolicach Mrągowa) w latach 
1997-2005 słynna Ekspedycja Ga-
lindzka – w tamtym okresie najwięk-
sze przedsięwzięcie terenowe polskiej 
archeologii uniwersyteckiej.

Zasługą prof. Tomasza Mikoc-
kiego jest także to, że po kilku la-
tach prawdziwej walki uzyskał zgodę 
na przeniesienie siedziby Instytutu 
z siermiężnych „Żwirek” do budynku 
Szkoły Głównej na głównym kam-
pusie uniwersyteckim przy Krakow-
skim Przedmieściu 26/28.

Przeprowadzka nastąpiła na prze-
łomie stycznia i lutego 2005 r. Był za 
nią odpowiedzialny kolejny dyrektor, 
prof. Kazimierz Lewartowski, który 
pełnił tę funkcję w latach 2002-2012. 
Przygotowania do przeprowadzki 
(logistyczne i techniczne) trwały kil-
ka lat. We wdzięcznej pamięci ów-
czesnych studentów, którzy zajęcia 
semestru zimowego kończyli w  uro-
czych „pawilonach na Żwirkach”, 
a semestr letni zaczynali w pięknym, 
klasycystycznym budynku Szkoły 

Głównej, prof. Kazimierz Lewartow-
ski zyskał przydomek „Kazimierza 
Wielkiego”, bo też, jak słynny nasz 
król, przeprowadził Instytut od Pol-
ski drewnianej (choć w tym wypad-
ku w zasadzie azbestowej) do Polski 
murowanej…

W latach 2012-2016 dyrektorem 
Instytutu był prof. Wojciech Nowa-
kowski, a w latach 2016-2020 dr hab. 
Krzysztof Jakubiak. W ciągu tych 
ośmiu lat zyskał Instytut Archeolo-
gii nowe specjalizacje (bioarcheolo-
gia, archeologia nieinwazyjna, arche-
ologia podwodna), pozostając jedną 
z  największych placówek archeolo-
gicznych w Europie. Instytut prowa-
dził i prowadzi badania w ponad 20 
krajach na 4 kontynentach (Europa, 
Azja, Afryka, Ameryka Południowa).

Na początku 2020 r. decyzją 
władz Uniwersytetu Warszawskiego 
Instytut został przekształcony w Wy-
dział Archeologii UW. W chwili, 
gdy piszę te słowa (koniec czerwca 
2020 r.), nie znamy jeszcze nazwiska 

pierwszego dziekana tej nowej pla-
cówki uniwersyteckiej. I nie wiem 
też, czy zmiana ta wyjdzie warszaw-
skiej archeologii uniwersyteckiej na 
dobre, czy na złe.

Wojciech Wróblewski

PS. Gwoli ścisłości i z kronikarskie-
go obowiązku trzeba jeszcze dodać, 
że na Uniwersytecie Warszawskim 
funkcjonują od lat osiemdziesiątych 
XX w. jeszcze trzy, niezależne (choć 
ściśle z nim współpracujące) ośrodki 
archeologiczne. Są to w kolejności 
alfabetycznej: Centrum Archeologii 
Śródziemnomorskiej (obecnie dyrek-
torem jest dr hab. Tomasz Waliszew-
ski), Ośrodek Badań nad Antykiem 
Europy Południowo-Wschodniej 
[wcześniej Ośrodek Novae, prof. Ta-
deusz Sarnowski (1945-2019)], któ-
remu szefuje prof. Piotr Dyczek oraz 
Ośrodek Badań Prekolumbijskich, 
którego kierownikiem jest prof. Ma-
riusz Ziółkowski.

Opublikowana	niedawno	przez	Muzeum	Uniwersytetu	Warszawskiego	bro-
szura Piękno Niedostrzegane. Detal architektoniczny zabytkowego terenu 

Uniwersytetu Warszawskiego	towarzyszy	wystawie	pod	tym	samym	tytułem.	
Celem	wystawy	jest	przybliżenie	studentom,	przechodniom	i	turystom	ar-

chitektonicznej	tradycji	uczelni	oraz	fascynującego	świata	antycznych	alego-
rii	i	ich	warszawskiej	interpretacji	w	świetle	rozwoju	nauki.	Ekspozycja	przed-
stawia	 rzeźby,	 płaskorzeźby,	 detale	 i	 elementy	 architektoniczne	 gmachów	
stojących	wewnątrz	kampusu	i	pałaców,	których	elewacje	można	podziwiać	
od	strony	Krakowskiego	Przedmieścia.	Zabytkowe	założenie	sięga	historią	do	
czasu	władców	z	rodu	Wazów	i	ich	letniej	rezydencji,	jest	bogato	ozdobione	
dziełami	znanych	artystów,	wśród	których	byli	rzeźbiarze	Paweł	Maliński,	Fer-
rante	Marconi,	 Jan	Woydyga	czy	architekci	Michał	Kado,	Hilary	Szpilowski,	
Stefan	Szyller,	Antoni	Jabłoński-Jasieńczyk.	

Płaskorzeźby	i	detale	nie	tylko	pełnią	funkcję	ozdób.	Ich	wartość	wynika	
z	odwołań	kulturowych,	przede	wszystkim	nawiązań	do	antyku.	Za	pomocą	
alegorycznych	postaci	i	innych	bóstw	zaczerpniętych	z	mitologii	greckiej	oraz	
rzymskiej	starano	się	przedstawić	ponadczasowe	prawdy	o	potę-
dze	nauki	i	zachwyt	nad	nowinkami	technologicznymi.	Postacie	
i	ornamenty	były	przejawem	fascynacji	kulturą	antyczną	i	świad-
czyły	 o	 przynależności	 do	 zachodnioeuropejskiego	 kręgu	 kul-
turowego	w	kraju,	który	znajdował	się	pod	zaborem	rosyjskim.	

Ważnym	 symbolem	 Uniwersytetu	 Warszawskiego	 jest	
brama,	którą	można	oglądać	od	strony	Krakowskiego	Przed-
mieścia.	W	niszach	 bramy	ustawiono	posągi	Ateny	 i	Uranii,	
wykute	przez	Zygmunta	Langmana	około	1910	r.,	z	których	
pierwsza	trzyma	w	ręku	hełm,	a	druga	zwój.	Wchodząc	na	te-
ren	Uniwersytetu,	dostajemy	się	pod	opiekę	bogiń	mądrości.	
Przed	nami	roztacza	się	widok	budynków,	z	których	każdy	ma	
interesującą	dekorację.	

Pałac	 Tyszkiewiczów-Potockich	 ozdobiony	 jest	 portykiem	 z	 atlantami.	
Cztery	rzeźby	muskularnych	mężczyzn,	podpory	balkonu,	wyrzeźbił	Andrzej	
Le	 Brun	 w	 1787	 r.	 Nad	 przejazdem	 bramnym	 na	 teren	 Uniwersytetu	 od	
strony	kościoła	wizytek	widzimy	głowę	Meduzy,	mitycznego	potwora;	rzeź-
ba	 jest	 adaptacją	 słynnej	Meduzy	Randanini	 ze	 zbiorów	Gliptoteki	w	Mo-
nachium.	

Budynek	 dawnej	 biblioteki	 ozdabiają	 statuy	 Sofoklesa	 i	 Demostenesa	
(dzieła	 Hipolita	 Marczewskiego),	 stojące	 w	 niszach	 przy	 głównym	 wejściu	
oraz	wyrzeźbione	przez	Jana	Woydygę	figury	Ateny,	Temidy	i	Uranii.	

Tympanon	budynku	Szkoły	Głównej,	zaprojektowanego	w	1841	r.	przez	
Antonia	 Corazziego	 (obecna	 siedziba	 Instytutu	 Archeologii),	 zdobią	 figury	
Arystotelesa	i	Platona,	wykonane	przez	Ignacego	Vincentiego.	

Gmach	Poseminaryjny	otrzymał	po	1861	r.	Alegorię	Nauki	–	postać	ko-
bieca	trzyma	wieńce	nad	symbolami	nauk	humanistycznych	i	sztuk	(popiersie	
filozofa,	paleta	malarska)	oraz	nauk	ścisłych	(globus,	luneta,	waga	i…	loko-
motywa;	w	1845	r.	otwarto	w	Warszawie	pierwszy	dworzec	kolejowy).	

Główny	 portyk	 Pałacu	 Kazimierzowskiego	 zdobi	 dekoracja	
wykonana	przez	Pawła	Malińskiego.	Apollo	z	lirą	między	dwiema	
muzami:	Uranią	i	Kaliope	to	alegoria	nauki	i	jej	dwóch	dziedzin:	
humanistycznej	(Kaliope)	i	ścisłej	(Urania).	

Gzyms	zbudowanego	w	1847	r.	pałacu	Uruskich-Czetwertyń-
skich	ozdobiony	 jest	 liśćmi	akantu	 i	maskami	 lwów.	Na	attyce	
widnieje	herb	Uruskich,	wykuty	przez	Ludwika	Kaufmana,	ujęty	
w	kartusz	podtrzymywany	przez	byka	i	konia.	

To	tylko	niektóre	z	wielu	informacji	o	detalach	i	dekoracjach	
budynków	terenu	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Wystawa	i	uzu-
pełniająca	ją	publikacja	(z	wieloma	zdjęciami	i	tłumaczeniem	na	
język	angielski)	pomogą	usystematyzować	wiedzę	o	tym	zabyt-
kowym	miejscu.

Spotkanie z książką

PIĘKNO	NIEDOSTRZEGANE
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piotr cyniak

Historia	zamku	wznoszącego	się	nad	rzeczką	Trzemną	w	Gołuchowie	
liczy	ponad	400	lat.	Niektórzy	badacze	przypuszczają,	że	korzenie	
tej	warowni	sięgają	XV	w.	Przeważa	jednak	pogląd,	że	początki	
architektury	obronnej	w	Gołuchowie	należy	wiązać	z	1560	r.,	kiedy	
to	Rafał	Leszczyński	wzniósł	tutaj	murowany	dwór	obronny.
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Z dziejów 
zamku 
w Gołuchowie



Dwór obronny w  Gołuchowie 
miał formę obszernej czterokon-
dygnacyjnej wieży, wzbogaco-
nej w  narożach ośmiobocznymi 

basztami. Większość autorów opracowań 
poświęconych tej budowli przyjmuje, że jej 
rozbudowę przeprowadzono w latach 1600-
1628 na zlecenie syna Rafała, Wacława Lesz-
czyńskiego. Wzniesiono wówczas od połu-
dnia piętrowe skrzydło mieszkalne z sześcio-
boczną wieżą w  narożniku południowo-za-
chodnim. Nowy budynek połączono ze sta-
rym dworem obronnym za pomocą dwóch 
wąskich, jednotraktowych łączników, dosta-
wionych do południowych elewacji wież for-
talicjum. W ten sposób powstał wewnętrzny 
dziedziniec z  arkadową loggią, ulokowaną 
w  północnej ścianie skrzydła południowe-
go. Nowe skrzydło wieńczyła ozdobna, re-
nesansowa attyka. Dominującym akcentem 
wysokościowym wciąż pozostawał jednak 
masywny budynek starego dworu. Róża 

Kąsinowska sugeruje, że rozbudowa warow-
ni mogła być przeprowadzona już w XVI w. 
(Róża Kąsinowska, Gołuchów: rezydencja 
magnacka w świetle źródeł, Gołuchów 2011, 
s. 51-52). Ze względu na brak wiarygodnych 
danych źródłowych oraz kompleksowych 
badań architektonicznych trudno jednak 
jednoznacznie to rozstrzygnąć. Pewne jest 
natomiast, że w  opisanym wyżej stanie po 
przebudowie gołuchowski zamek dotrwał 
do XVIII  w. Jego wygląd na początku tego 
stulecia znamy dzięki lustracji przeprowa-
dzonej w 1714 r. 

Wkrótce, za sprawą Anny ze Swinarskich 
Chlebowskiej, nastąpiła kolejna przebudowa 
zamku. Jak wynika z lustracji z 1762 r., pogrą-
żoną attykę wieńczącą skrzydło południowe 
nowa właścicielka poleciła zastąpić wysokim 
dachem łamanym. Do krużgankowej elewa-
cji dostawiono nowe, dwuramienne schody 
zewnętrzne. Podwyższono także basztę znaj-
dującą się w narożu południowo-zachodnim 

1 | Johann	Nepomuk	
Passini	według	Konstancji	
Raczyńskiej,	„Dziedziniec	
zamkowy	w	Gołuchowie”,	
1842,	drzeworyt,	wym.	
17,5	x	22,4	cm	(w	zbiorach	
Muzeum Narodowego 
w Krakowie)

   Spotkania z Zabytkami       7-8  2020    |   17



oraz gruntownie przebudowano wnętrza re-
zydencji. Niestety, już pod koniec XVIII w. 
częściowo niezamieszkany budynek najstar-
szego skrzydła zamku uległ daleko idącej 
degradacji. 

Zły stan budowli pogłębiał się w  pierw-
szej połowie XIX  w. Źródła ikonograficzne 
z przełomu lat trzydziestych i czterdziestych 
tego wieku są bardzo nieprecyzyjne, cechu-
jąc się sporą dozą romantycznej fantazji. 
Do najbardziej znanych należą drzewory-
ty wykonane według rysunków Konstancji 
Raczyńskiej. Zilustrowały one Wspomnienia 
Wielkopolski, wydane w  latach 1842-1843 
w  Poznaniu przez jej męża, hr. Edwarda 
Raczyńskiego. Dość wiarygodna wydaje się 
rycina ukazująca dziedzińcową elewację po-
łudniowego skrzydła zamku. Łatwo dostrzec 
jednak, że rysowniczka wprowadziła błędną 
liczbę arkad, których w  rzeczywistości było 

sześć, a nie siedem. Charakter romantycznej, 
swobodnej fantazji na temat dawnej rycer-
skiej siedziby ma drzeworyt opublikowany 
w  nr. 21 „Przyjaciela Ludu” z  1838  r. Jego 
autor wydatnie uwysmuklił sylwetkę warow-
ni i dość swobodnie zinterpretował jej deta-
le. Uwagę wszystkich rysowników zwracał 
przede wszystkim osobliwy ryzalit, znajdują-
cy się niegdyś w centralnej części elewacji za-
chodniej skrzydła południowego. Ta nieist-
niejąca już dziś budowla pełniła pierwotnie 
funkcję wykusza latrynowego.

Zły stan zachowania zamku potęgował 
wrażenie jego „starożytności”, pobudzając 
wyobraźnię patriotycznie nastrojonych wę-
drowców. We wspomnianym „Przyjacielu 
Ludu” przedrukowano symptomatyczny dla 
tej epoki opis Gołuchowa autorstwa Edwar-
da Raczyńskiego, opublikowany wcześniej 
przez hrabiego we Wspomnieniach Wielko-
polski: „zamek tutejszy przez Leszczyńskich 
w  XVI wieku założony, nietylko, że do naj-
piękniejszych w Wielkopolsce się liczy, ale na-
wet z  okazalszemi tego rodzaju budowlami 
w  Niemczech, Francyi lub Anglii iść w  po-
równanie może. [...] Gmach ten pięknym jest 
pomnikiem zamożności założyciela i  smaku 
nieoddzielnego o  wyższego oświecenia. […] 
Rozporządzenie zamku w  Gołuchowie od-
powiadało formie dawnego rządu polskiego 
i obyczajom przodków naszych. Wszędzie ob-
szerne sale i szerokie podwoje licznym gościom 
przystęp otwierały. Nie dostrzegłem nigdzie 
osobnego miejsca, nigdzie zakątka spokojnemu 
poświęconego życiu. Pędzili ówcześni panowie 
polscy dni swoje w obliczu możnych sąsiadów 
i  zazdrosnych współzawodników, którzy każ-
dy ich krok, każdy postępek, podejrzliwem śle-
dzili okiem” (Edward Raczyński, Gołuchów, 
„Przyjaciel Ludu”, nr 48, 1843, s. 2).

W XIX w. pierwszym właścicielem Go-
łuchowa, który powziął zamiar renowacji 
skrajnie zaniedbanego zamku, był Wincen-
ty Kalkstein herbu Kos. Zlecił on Aleksan-
drowi Gallemu wykonanie inwentaryzacji 
rysunkowej budowli. Architekt ten opraco-
wał także koncepcję odbudowy rezydencji. 
Zamówionego projektu Kalkstein nie zdą-
żył zrealizować. W  1853  r. sprzedał dobra 
gołuchowskie Tytusowi Działyńskiemu, 
który przeznaczył je na rezydencję swojego 
jedynego syna, Jana. W  ten sposób rozpo-
czął się nowy okres w  dziejach gołuchow-
skiego majątku.

2 | Edward	Walenty	
Kainko, „Zamek 
w	Gołuchowie”,	1843,	
akwarela,	wym.	14,6	x	23	
cm	(w	zbiorach	Biblioteki	
Jagiellońskiej	w	Krakowie)

3 | Józef	Kajetan	
Janowski,	„Pomiar	
inwentaryzacyjny 
zachodniej	elewacji	
zamku”,	1872,	rysunek	
(w	zbiorach	Wojewódzkiego	
Konserwatora	Zabytków	
w Poznaniu)
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W 1857  r. Jan Działyński poślubił Iza-
belę, córkę księcia Adama Jerzego Czarto-
ryskiego. Przyszła siedziba małżonków była 
pogrążona w stanie niemal kompletnej ruiny 
i  wymagała ogromnych nakładów finanso-
wych. Najstarsza część zamku prawie już 
wówczas nie istniała. Pozostały z niej mocno 
uszkodzone mury piwnic i parteru korpusu 
dworu obronnego oraz dwóch flankujących 
go baszt. W lepszym stanie były dwie baszty 
przylegające do wąskich skrzydeł łączących 
starą i  nową część zamku. Choć zachowały 
dwie z  trzech pierwotnych kondygnacji, to 
nie były nawet pokryte dachami. Najlep-
sze wrażenie sprawiało nakryte mansardo-
wym dachem skrzydło południowe, które 
Jan Działyński planował wyremontować 
i przeznaczyć na cele mieszkalne. Ówczesny 
wygląd podupadłej rezydencji sugestywnie 
opisał bawiący przypadkowo w  Gołucho-
wie Adam Kubaszewski, przyszły zamkowy 
ogrodnik: „Południowo-zachodni narożnik 
zamku wspierała najlepiej zachowana sze-
ścioboczna baszta trzypiętrowa z  kopułą ce-
bulkowatą. Natomiast z  czterech ośmiobocz-
nych baszt wysuniętych na północ tworzących 

czworoboczny dziedziniec zamkowy, jedna tyl-
ko od zachodu posiadała pierwotną wysokość 
trzech pięter i pokryta była bujnymi splotami 
bluszczu. Pozostałe trzy baszty zewnętrzne, 
wraz z  łączącymi je pokojami zapadły prze-
ważnie w  ruiny. […] Nie widząc tu nikogo 
z  ludzi, natomiast wejście otwarte na dzie-
dziniec, przestąpiłem progi zamku, aby bliżej 
przyjrzeć się dziełu ludzkiemu, którego całe 
wieki nie zdołały strawić” (Adam Kubaszew-
ski, Historia Gołuchowa napisana do roku 
1878, rękopis przechowywany w  Ośrodku 
Kultury Leśnej w  Gołuchowie). W  takiej 
półruinie zamieszkał Jan Działyński. Prace 
remontowe, prowadzone w  latach 1854-
1862, objęły głównie wnętrza skrzydła połu-
dniowego. Izabela w  liście adresowanym do 
ojca opisała zamek tymi słowami: „Gołuchów 
wygląda jak siedziba niedużej kasztelanii 
w Średniowieczu po ataku i złupieniu. Schody 
nie istnieją, wieże nie posiadają dachów, mury 
obronne leżą na ziemi, aż trudno uwierzyć, że 
w takich ruinach można zamieszkać” (Izabela 
Działyńska, list do Adama Jerzego Czartory-
skiego przechowywany w zbiorach Bibliote-
ki Czartoryskich w Krakowie).

4 | Józef	Kajetan	
Janowski,	„Przekrój	
poprzeczny	zamku”,	1873,	
rysunek,	wym.	34,3	x	41	
cm	(w	zbiorach	Biblioteki	
Kórnickiej	Polskiej	Akademii	
Nauk)
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Działyńscy nie byli jednak w  pełni za-
dowoleni z  efektów pracy Janowskiego, na-
rzekali także na wysoko oszacowane koszta 
inwestycji. Architekt wkrótce wyjechał do 
Lwowa, skąd słał jeszcze projekty przeznaczo-
ne dla zamku, lecz ostatecznie nie powierzo-
no mu zadania odbudowy. Izabela już wów-
czas rozważała zlecenie prac projektowych 
francuskiemu architektowi, Maurice’owi 
Ouradou. Wkrótce odstąpiła jednak od tego 
zamiaru, gdyż zaproponowano jej współpra-
cę z  poznańskim budowniczym Marianem 
Cybulskim, który polecił Działyńskim mło-
dego architekta i  swojego przyszłego zię-
cia, Zygmunta Gorgolewskiego. Wkrótce, 
25 lipca 1874  r., odbyło się w  Gołuchowie 
spotkanie z Cybulskim i Gorgolewskim do-
tyczące przebudowy zamku. Wzięła w  nim 
udział zarówno Izabela, jak i Jan Działyński, 
do 1877  r. będący formalnym właścicielem 
majątku. Projekt Gorgolewskiego ukończo-
ny został wiosną 1875 r. 

W 1876 r. młody architekt wykonał pej-
zażowe akwarele, które ukazywały budowlę 
w  kształcie, jaki miała uzyskać po odbu-
dowie według jego projektu. Gorgolewski 
przewidywał m.in. zachowanie barokowego 
zwieńczenia baszty południowo-zachodniej 
oraz wzniesienie w  miejscu ryzalitu latry-
nowego wieży mieszczącej klatkę schodową. 
Niektóre fragmenty zamku miały uzyskać 

W 1871 r. Jan Działyński odstąpił zamek 
i zgromadzoną przez siebie, imponującą ko-
lekcję waz greckich żonie. Pierwsze szkice 
koncepcyjne odbudowy dawnej warowni wy-
konał słynny francuski konserwator Eugène 
Viollet-le-Duc. Niestety, jak dotychczas 
badacze gołuchowskiej rezydencji nie na-
trafili na wykonane przez niego rysunki. Już 
u schyłku 1871 r. inny architekt – Józef Kaje-
tan Janowski wykonał szczegółowe projekty 
realizacyjne przebudowy zamku. Przed przy-
stąpieniem do prac Janowski starannie udo-
kumentował jego ówczesny wygląd. Szczę-
śliwie zachowane rysunki inwentaryzacyjne 
stanowią bezcenne i  – dodajmy – pierwsze 
w  pełni wiarygodne źródło ikonograficzne, 
prezentujące stan zabytku przed wielką dzie-
więtnastowieczną przebudową. Inwentary-
zacja wykonana przez Janowskiego potwier-
dza m.in. fakt nakrycia za czasów Jana Dzia-
łyńskiego baszty południowo-zachodniej 
północnego skrzydła budowli prowizorycz-
nym dachem. To właśnie na tej budowli Ku-
baszewski dostrzegł kilka lat wcześniej bujne 
sploty bluszczu. Janowski wykonał następnie 
– zapewne na podstawie szkiców Viollet-le-
-Duca – własne projekty przebudowy zam-
ku. Jednym z najciekawszych aspektów jego 
koncepcji było pozostawienie w  pierwotnej 
formie ryzalitu latrynowego, który miał zo-
stać zwieńczony neogotyckim szczytem. 

5 | Henryk	Poddębski,	
„Gołuchów,	pałac	
Czartoryskich”,	po	1932,	
odbitka	fotograficzna,	wym.	
11,9	x	17,1	cm	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	
w Warszawie)
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zwieńczenia w  formie krenelaża, zupełnie 
nielicujące z  renesansowym charakterem 
budowli. Projekty Gorgolewskiego zostały 
zaakceptowane w ich ogólnych założeniach. 
W trakcie prac budowlanych, prowadzonych 
od wiosny 1876  r., wielokrotnie zmieniano 
jednak kształt poszczególnych detali. Na po-
czątku 1877  r. Jan Działyński zasugerował 
żonie, by odstąpić od koncepcji zwieńczenia 
krenelażem wieży zachodniej, mającej po-
mieścić klatkę schodową. Pseudogotyckie 
blanki miały zostać zastąpione wysokim da-
chem czterospadowym. Działyński zapro-
ponował także zmianę kształtu wysokiego 
muru, zamykającego od północy zamko-
wy dziedziniec. Sugerował wprowadzenie 
zamiast niego balustrady, pozwalającej na 
utworzenie w tej części zamku widokowego 
tarasu. Izabela zaakceptowała pomysły męża. 
Zmiany wprowadzone do projektu w  zna-
czący sposób przyczyniły się do zharmonizo-
wania wyglądu rezydencji i nadania jej obec-
nego kształtu.

Gorgolewski nie był ostatnim projek-
tantem, który pracował dla Działyńskich. 
Już w  1875  r., kiedy zamek przygotowany 
został do remontu, a małżonkowie zamiesz-
kali w oficynie, Gołuchów odwiedził po raz 
pierwszy Maurice Ouradou. To on jest auto-
rem licznych neorenesansowych detali, które 
współtworzą wyjątkowy charakter zamku. 
W zespole pochodzącym z gołuchowskiego 
archiwum zachowało się aż 40 szkiców pro-
jektowych wykonanych przez Ouradou. Naj-
starszy spośród nich opatrzony jest datą 19 
lipca 1876 r., a ostatni 3 lutego 1883 r. Warto 
podkreślić, że także Izabela Działyńska brała 
aktywny udział w  projektowaniu poszcze-
gólnych detali, niekiedy odrzucając projekty 
wykonywane przez Francuza i zlecając wyko-
nanie nowych. To ich wieloletniej owocnej 
współpracy zawdzięczamy obecny, francu-
sko-włoski wygląd zamkowego dziedzińca.

Z dawnej rezydencji Leszczyńskich po-
zostawiono arkadową loggię w elewacji dzie-
dzińcowej skrzydła południowego. Orygi-
nalne są cztery z pięciu kolumn dźwigających 
sklepienie krużganka. Podczas odbudowy 
zachowano także wiele innych detali pocho-
dzących z czasów renesansu. Autentyczne są 
m.in. portal bramy wjazdowej oraz większość 
– reperowanych wprawdzie w XIX stuleciu 
– obramień okiennych skrzydła południowe-
go. Na podstawie zachowanych fragmentów 

zrekonstruowano również pozostałości re-
nesansowej attyki na elewacji sześciobocznej 
baszty południowo-zachodniej. 

Wielką ozdobą wnętrz zamku są do 
dziś cztery oryginalne kominki pochodzą-
ce z  czasów Leszczyńskich. Nie stanowią 
one jednorodnego zespołu i – jak wykazała 
Róża Kąsinowska – zostały wtórnie prze-
mieszczone w  obrębie budowli (Róża Kąsi-
nowska, Gołuchów: rezydencja magnacka..., 
s. 50-51). Jeden z nich, pochodzący zapewne 
jeszcze z XVI w., wyróżniający się pięknymi 
hermowymi podporami, umieszczony został 
w  sypialni księżnej Małgorzaty na parterze 
zamku. Dwa kolejne, wykonane w 1619 r. dla 
Wacława Leszczyńskiego, powstały w  jed-
nym z  chęcińskich warsztatów kamieniar-
skich. Te na pierwszy rzut oka skromne, choć 
eleganckie zabytki, odkuto w marmurze bo-
lechowickim. Najozdobniejszy z nich można 
oglądać w swojej pierwotnej lokalizacji w sa-
lonie na pierwszym piętrze rezydencji. Jego 
najpiękniejszą dekoracją jest manierystyczna 

6 | Ignacy Krieger, „Portret 
Izabelli	z	Czartoryskich	
Działyńskiej	stojącej	przy	
drzwiach na dziedziniec 
zamku	w	Gołuchowie”,	
około	1885,	odbitka	
fotograficzna,	wym.	19,7	x	
9,2	cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego w Warszawie)
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kompozycja figuralno-ornamentalna nad-
proża z umieszczoną centralnie, wyjątkowej 
urody główką anielską. Ostatni spośród „ro-
dzimych” kominków gołuchowskich został 
wykonany z piaskowca na zlecenie Leszczyń-
skich. W  XIX stuleciu uzupełniono jego 
zwieńczenie popiersiem cesarza rzymskiego. 
Warto przypomnieć również, że w salonie na 
pierwszym piętrze przed drugą wojną świa-
tową eksponowano dwa epitafia poświęcone 
pierwszym właścicielom warowni: Annie 
z Rozdrażewskich Leszczyńskiej i jej synowi 
Rafałowi Leszczyńskiemu. Dzięki staraniom 
Działyńskich zostały one przeniesione na za-
mek z gołuchowskiego kościoła parafialnego.

Prace nad dekorowaniem i  wyposaża-
niem budowli trwały aż do 1903 r. Z Francji 
i  Włoch sukcesywnie sprowadzano rene-
sansowe płaskorzeźby oraz monumentalne 

kominki, przeznaczone do dekoracji wnętrz. 
Pozostałe detale, jak np. ozdobny kartusz nad 
wejściem do rezydencji, wykonywał w Pary-
żu oraz podczas kilkumiesięcznych pobytów 
w  Gołuchowie rzeźbiarz Charles Biberon. 
Co najmniej dwa miesiące artysta musiał 
poświęcić na renowację dwóch przysłanych 
z  Francji kominków, które znacznie ucier-
piały podczas transportu. Już w 1881 r. sale 
pierwszego piętra były wykończone i w pełni 
umeblowane. Cztery lata później wyposa-
żono sale na parterze, dwie z  nich przezna-
czając na pomieszczenie znakomitej kolekcji 
dzieł sztuki antycznej. Obok Sali Muzealnej 
i  Sali Polskiej, współtworzyć miały przyszłe 
gołuchowskie muzeum.

Na początku lat dziewięćdziesiątych 
XIX w. część muzealną zamku udostępniono 
zwiedzającym. Jedna z pierwszych wycieczek 
do Gołuchowa zorganizowana została 28 
sierpnia 1891  r. przez poznańskie Towarzy-
stwo Przemysłowe, a wiadomość o  jej prze-
biegu ukazała się nazajutrz w  „Dzienniku 
Poznańskim”. Róża Kąsinowska relacjono-
wała, że „licząca przeszło 30 osób, oprowa-
dzana przez dr. Bobowskiego grupa, podczas 
kilkugodzinnego zwiedzania zapoznała się 
z bogatymi zbiorami muzeum, obejrzała tak-
że mieszkalne komnaty zamku. Po parku gości 
oprowadził Adam Kubaszewski, a niemałą 
atrakcją było obejrzenie Dybula i  rzadkich 
gatunków hodowanego tam drobiu. Czte-
rogodzinne zwiedzanie Gołuchowa zakoń-
czyło się miłą niespodzianką, co odnotowane 
zostało przez dziennikarza: Pani Hrabina 
Działyńska posunęła tak daleko swą uprzej-
mość dla uczestników wycieczki, że poprosiła 
ich o korzystanie z bufetu zaopatrzonego suto 
w  różne przekąski, owoce i  napoje. Podejmo-
wanie przybywających do Gołuchowa gości nie 
należało być może do rzadkości, od »siarczy-
stego zajadania« rozpoczął się bowiem pobyt 
sześćdziesięciu osób, przybyłych tu we wrześniu 
1893 roku” (Róża Kąsinowska, Gołuchów: re-
zydencja magnacka..., s. 248).

Zamkowe muzeum składało się z  dwóch 
komnat parteru, mieszczących kolekcję sztu-
ki antycznej oraz dwóch sal znajdujących się 
w piwnicach. Rozpoczynając zwiedzanie, na-
leżało udać się wprost z dziedzińca schodami 
w  dół. Pierwszym pomieszczeniem ekspozy-
cyjnym była Sala Polska. W przeszklonych ga-
blotach prezentowano srebra rodowe Czarto-
ryskich, pasy kontuszowe i rzędy końskie. Na 

7 | Antoni	Pawlikowski,	
„Sala	Muzealna	na	zamku	
w	Gołuchowie”,	1905,	
odbitka	fotograficzna	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego w Poznaniu)

8 | Pablo	da	San	
Leocadio, „Chrystus 
z	Hostią”,	około	1501,	
olej,	wym.	50,5	x	47	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego w Poznaniu)
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ścianach zawieszono tapiserie herbowe Kory-
cińskich i Działyńskich oraz portrety królów 
polskich, a także innych zasłużonych dla kra-
ju osobistości. Zdecydowanie obszerniejsza 
i  cenniejsza była ekspozycja zorganizowana 
w Sali Muzealnej. W gablotach znajdował się 
imponujący zbiór emaliowanych wyrobów 
ceramicznych i  złotniczych, pochodzących 
z epok średniowiecza i renesansu. Można było 
podziwiać tam również tapiserię, rzeźby śre-
dniowieczne, cenne okazy zabytkowych szkieł 
stołowych oraz wyroby z  kości słoniowej. 
Zgromadzono tu ponadto szesnastowieczne 
przedmioty użytkowe, w  tym reprezentacyj-
ne meble. Co zaskakujące, w  pomieszczeniu 
tym znalazły się jedynie dwa obrazy: portret 
Lorenza de Medici uznawany wówczas za po-
dobiznę Mikołaja Kopernika oraz „Chrystus 
z  Hostią” Pabla da San Leocadio. Pozostałe 
dzieła sztuki malarskiej przechowywano w bi-
bliotece oraz w prywatnej części zamku.

W Sali Muzealnej „prezentowano więc 
dzieła sztuki, rzemiosła i mebli z określonego 
okresu, tworząc w  ten sposób dla eksponatów 
środowisko zbliżone do prywatnego wnętrza. 
Taki sposób ekspozycji kolekcji miał swoje źró-
dła w  prezentowaniu zbiorów we własnym 
salonie, co było popularne w pierwszej połowie 
XIX wieku […]. Do pewnego stopnia konty-
nuacją tego sposobu eksponowania dzieł było 
powstałe na przełomie XVIII i XIX wieku pa-
ryskie Musée des Monuments Français, a na-
stępnie Musée Cluny” (K. Kłudkiewicz, Wy-
bór i konieczność: kolekcje polskiej arystokracji 
w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, 
Poznań 2017, s. 84). Warto dodać, że Izabela 
Działyńska zatrudniała kustosza opiekują-
cego się zamkową kolekcją, a także zadbała 
o  jej merytoryczne opracowanie. Wysokich 
ambicji kolekcjonerskich i naukowych księż-
nej dowodzi m.in. jej współpraca z kustosza-
mi Luwru. Podstawowym źródłem wiedzy 
o  zgromadzonych na zamku zbiorach stały 
się ekskluzywne, wydane w  języku francu-
skim katalogi. Kolejne tomy nieprzeznaczo-
nego do sprzedaży wydawnictwa Collections 
du Château du Gołuchów redagowali w  la-
tach 1897-1899 wybitni paryscy specjaliści: 
Wilhelm Froehner i Émile Molinier.

20 maja 1893 r. Izabela Działyńska utwo-
rzyła Ordynację Rodziny Książąt Czarto-
ryskich w  Gołuchowie, aby w  ten sposób 
zabezpieczyć cenną kolekcję przed rozprosze-
niem po jej śmierci (nie posiadała własnego 

potomstwa). Księżna zmarła 18 marca 1899 r. 
i  została pochowana w  mauzoleum grobo-
wym położonym nieopodal zamku. Dzięki 
znakomitemu smakowi artystycznemu mał-
żeństwa Działyńskich powstała olśniewająca 
rezydencja, harmonijnie łącząca pieczołowicie 
zakonserwowane detale z  czasów Leszczyń-
skich z  niebywałej urody francusko-włoskim 
kostiumem architektonicznym. Polska zyskała 
budowlę wyjątkową, silnie kojarzącą się z fran-
cuskimi warowniami położonymi w  dolinie 
Loary. Także dziś możemy podziwiać w Gołu-
chowie budzące zachwyt wnętrza i część roz-
proszonej po drugiej wojnie światowej kolekcji 
Izabeli Działyńskiej. Niestety, z Muzeum Na-
rodowego w  Warszawie wciąż nie powróciły 
niektóre egzemplarze waz greckich, tkaniny 
oraz emaliowane wyroby ceramiczne i złotni-
cze. W  siedzibie głównej Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu w dalszym ciągu można po-
dziwiać kilka najcenniejszych obrazów pocho-
dzących z podkaliskiego zamku. W ostatnich 
latach poczyniono jednak wiele uwieńczonych 
sukcesem starań, zmierzających do scalenia ko-
lekcji gołuchowskiej. Urzekający „raj ziemski” 
stworzony dla Izabeli Działyńskiej wciąż sta-
nowi ozdobę Wielkopolski i cieszy oczy dzie-
siątków tysięcy turystów.

Piotr Cyniak

9 |	„Południowe	skrzydło	
zamku	w	Gołuchowie	
z	basztą	sześcioboczną”,	
stan obecny (fot. Piotr 
Cyniak)
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W usytuowanej w historycznej ziemi czerskiej Siennicy 
charakterystycznym punktem jest osiemnastowieczny murowany 
kościół	poreformacki.	Jeszcze	przed	stuleciem	nie	był	to	jedyny	
obiekt	sakralny	w	miejscowości.	W	1939	r.	żołnierze	niemieccy	
podpalili	stary	drewniany	kościół	parafialny.	Kilka	lat	później	
spaleniu	uległo	częściowo	wyposażenie	kościoła	murowanego,	wiele	
zabytków	bezpowrotnie	przepadło.	Na	szczęście	25	lat	wcześniej	
dwóch	rysowników-inwentaryzatorów	uwieczniło	wygląd	drewnianej	
świątyni	oraz	wybrane	wyposażenie	obu	kościołów.

Zabytki sakralne 
Siennicy 
w ikonografii 
z lat 1916 i 1917

katarzyna mączewska



Siennica – dawniej miasto przez krótki 
okres zwane Janowem – znajduje się 
obecnie w obrębie administracyjnym 
pow. mińskiego w  woj. mazowiec-

kim. Dziś trochę senna, licząca niewiele po-
nad 2000 mieszkańców miejscowość gminna 
w  niewielkim stopniu przypomina o  swojej 
bogatej historii. Jednym ze świadków daw-
nego historycznego miasta są zabudowania 
założonego w  połowie XVIII  w. kościoła 
i  klasztoru reformatów, obecnie kościoła 
parafialnego Ofiarowania NMP, należącego 
do parafii rzymskokatolickiej św. Stanisła-
wa Męczennika. Bodaj najtragiczniejszym 
okresem w  dziejach Siennicy był czas dru-
giej wojny światowej, kiedy to już we wrze-
śniu wojska niemieckie podpaliły większość 
zabudowań, w  tym powstały na przełomie 
XVII i XVIII w. drewniany kościół, dawniej 
parafialny. Świadectwem dawnej Siennicy są 
zachowane materiały ikonograficzne, w tym 
barwne rysunki wykonane w okresie pierw-
szej wojny światowej, jeszcze przed zniszcze-
niem osady.

Latem 1916 r. najpewniej wprost z War-
szawy przyjechał do Siennicy artysta i doku-
mentalista zabytków Szymon Poprzęcki (ok. 
1864-1942). Oprócz kilku głównie drew-
nianych zabudowań samej okolicy wykonał 
wówczas ponad 20 akwarelowych rysunków 
dokumentujących kościół parafialny z  ze-
wnątrz, ale i  jego wnętrze, w  tym empory, 
chór, ławki, feretrony, konfesjonał, kropielni-
cę, a także ogrodzenie, sygnaturkę oraz drew-
nianą dzwonnicę przy kościele. W  następ-
nym roku do Siennicy zawitał inny warszaw-
ski dokumentalista – Władysław Sztolcman 
(1873-1950), który podobnie jak Poprzęcki 
rok wcześniej na identycznych formatach 
i  rodzaju papieru stworzył akwarelowe ry-
sunki wyposażenia drugiego siennickiego 
kościoła, należącego dawniej do zakonu re-
formatów. Tym razem powstało niewiele 
ponad 40 barwnych rysunków przedstawia-
jących widoki w skali 1:1, 1:5 i 1:10 zabytko-
wych szaf, konfesjonałów, ławek, drobnych 
detali, tkanin, szat liturgicznych oraz odrysy 
z  portretów fundatorów Eustachii Elżbiety 
z Potockich i Michała Rudzińskich. W jakim 

celu w przeciągu roku wykonano inwentary-
zacje rysunkowe wyposażenia siennickich 
świątyń?

Obydwie serie rysunków niemal zaraz po 
powstaniu zostały wpisane do inwentarza 
i  umieszczone w  zbiorach znajdującego się 
w  Warszawie – już wówczas w  stołecznym 
Muzeum Narodowym – Archiwum Ikono-
graficznego. W przededniu Wielkiej Wojny 
historyk wojskowości, społecznik i  później-
szy muzealnik Bronisław Gembarzewski 
zainicjował utworzenie indywidualnej insty-
tucji kultury, gromadzącej ikonografię ma-
terialnego dziedzictwa narodowego. Swoje 
plany wcielił w życie w marcu 1914 r., kiedy 
dzięki funduszom Komitetu Kasy im. Józefa 
Mianowskiego otworzył instytucję o nazwie 
Archiwum Ikonograficzne do historii kultu-
ry polskiej, zwaną w skrócie Archiwum Iko-
nograficznym (dalej AI). Archiwum przez 
pierwsze dwa lata korzystało z  wsparcia 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Prze-
szłości (dalej TOnZP), mieszcząc się w jego 
siedzibie w  kamienicy Baryczków na war-

szawskiej Starówce. W  1916  r. wraz z  uzy-
skaniem przez Gembarzewskiego stanowiska 
dyrektora stołecznego Muzeum Narodowe-
go kolekcję, liczącą już wówczas kilka tysięcy 
ilustracji, przeniesiono do siedziby muzeum 
(dalej MNW). Celem gromadzonego zbioru 
było zebranie jak największego materiału ilu-
strującego bogactwo dziedzictwa polskiego 

1 | Autor nieznany, 
„Kościół	p.w.	Przemienienia	
Pańskiego	w	Siennicy	
(spalony	w	1939	r.)”,	
fotografia	sprzed	1939	r.	
(w	zbiorach	Narodowego	
Archiwum	Cyfrowego)
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oraz jego publikacja i upublicznianie. W tym 
celu dyrektor kupował i  pozyskiwał ikono-
grafię − fotografie, druki, grafiki oraz od-
rysy. Głównym jednak źródłem materiału 
tworzącego wówczas kolekcję były rysunki 
dokumentacyjne powstałe w  wyniku funk-
cjonowania założonej w obrębie AI pracow-
ni zawodowych artystów-dokumentalistów, 
którzy na miejscu lub w terenie wykonywali 
kopie rysunkowe zabytków (więcej o AI zob. 
„Spotkania z  Zabytkami”, nr 11-12, 2019, 
s. 26-31).

Zarówno Poprzęcki, jak i  Sztolcman 
związani byli zawodowo z pracownią w AI. 
Szymon Poprzęcki na etacie rysownika AI 
pracował przez prawie dwa lata, począwszy 
od sierpnia 1916  r. Był uczniem krakow-
skiej Szkoły Sztuk Pięknych, późniejszym 
członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. Uprawiał malarstwo i  restaura-
cję dzieł sztuki, projektował również meble 
i mozaiki drzewne, zajmowała go żywo sztu-
ka ludowa. Do kolekcji AI stworzył około 
720 akwarelowych rysunków architektury 
(głównie drewnianej), ale i kapliczek, krzyży, 
rzeźby, mebli, ceramiki oraz tkanin. Rysun-
ki kościoła w Siennicy z 1916 r. są jednymi 

2 | Szymon	Poprzęcki,	
„Kościół	drewniany	
p.w.	Przemienienia	
Pańskiego	w	Siennicy	−	
widok	ogólny	na	kruchtę	
oraz	elewację	boczną”,	
1916,	akwarela,	 
wym.	35,8	x	25,9	cm

(zabytki na fot. 2-11 w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

3 | Szymon	Poprzęcki,	
„Kościół	drewniany	p.w.	
Przemienienia	Pańskiego	
w	Siennicy	−	widok	
wnętrza	w	kierunku	nawy	
bocznej”,	1916,	akwarela,	
wym.	36	x	25,9	cm
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z pierwszych serii jego prac, które weszły do 
kolekcji prowadzonej przez Gembarzewskie-
go. W  porównaniu z  większością wyskalo-
wanych i najczęściej detalicznych rysunków 
Sztolcmana siennickie akwarele Poprzęc-
kiego są raczej bardziej malarskie niż stricte 
inwentaryzacyjne.

Władysław Roman Sztolcman w AI pra-
cował ponad sześć lat, a kilka następnych 
wykonywał dla tej kolekcji pojedyncze prace. 
Był najlepiej opłacanym rysownikiem (ale 
i  fotografem), mającym pensję średnio dwa 
razy większą niż pozostali. Nauki pobierał 
w  gimnazjum Wojciecha Górskiego i  na-
stępnie w szkole technicznej Jerzego Kühna 
w  Warszawie. Jego nauczycielem rysunku 
był m.in. wybitny dokumentalista zabytków 
– Adrian Głębocki. Sztolcman był twórcą 
wszechstronnym, m.in. zawodowym rysow-
nikiem, konserwatorem zabytków, modela-
rzem, projektantem plakatów reklamowych, 
ekslibrisów, ale i  detali architektonicznych, 
znawcą rzemiosła i kolekcjonerem. Urodzo-
ny w Warszawie, znaczną część zawodowego 
życia związał ze stolicą, z Siennicą łączyły go 
więzy rodzinne. Jako mały chłopiec wielo-
krotnie odwiedzał Siennicę, gdzie ostatnie 
lata życia spędził jego dziadek ze strony mat-
ki – Piotr Kostrzewski (zm. 1880).

Siennica nie była też obca Szymonowi 
Poprzęckiemu, który już w 1914 r. sporządził 
rysunki m.in. wizerunków św. Barbary i  św. 
Rozalii z  feretronów do przygotowywanej 
publikacji pt. Dawne częstochowskie obrazy 
ludowe (obecnie w zbiorach Biblioteki Naro-
dowej). W 1916 r. oprócz kilku innych ob-
razów z feretronów ponownie narysował oba 
wyżej wymienione wizerunki świętych; pra-
ce te trafiły w  latach powojennych do zbio-
rów Państwowego Muzeum Etnograficzne-
go jako część kolekcji AI o tematyce ludowej. 
Dokumentalista namalował także trzy ujęcia 
wnętrza: w  kierunku prezbiterium z  krucy-
fiksem na belce tęczowej (z datą 1636) i  le-
dwie zarysowanym ołtarzem, w  kierunku 
chóru oraz jednej z naw bocznych wydzielo-
nej wewnątrz świątyni drewnianymi słupami 
ujętymi arkadowo, w  drugiej kondygnacji 
z  również arkadowymi krużgankami. Od-
dzielne studia poświęcił też kompozycji ma-
larskiej zacheuszek, filarowi chóru, drzwiom 
zakrystii oraz uznanej w  literaturze, jako 
„dosyć pięknej roboty”, piaskowcowej roko-
kowej kropielnicy. Dziś to materiał bezcenny 

ze względu na fakt, że kościół ten zniknął 
bezpowrotnie blisko 81 lat temu.

Szczególną uwagę Sztolcmana wśród 
wybranych elementów ruchomego wyposa-
żenia, obok ław czy barokowych szaf zakry-
styjnych i ich detali, zajęły szaty liturgiczne. 
W  wydanej w  1923  r. pozycji pt. Siennica 
na Mazowszu (zarys monograficzny) lokalny 
działacz społeczny i miejscowy pedagog Wa-
cław Skarbimir Laskowski opisał siennickie 
zabytki sakralne, wspominając m.in. „ornaty 
i  kapę szyte z  pasów słuckich”. Nieco więcej 
miejsca poświęcił temu zagadnieniu ks. Łu-
kasz Janczak w artykule pt. Materyały i przy-
czynki do dziejów Archidyecezyi Warszawskiej. 
Opis parafii i kościoła parafialnego w Siennicy 
(„Wiadomości Archidyecezyalne Warszaw-
skie”, R. VII, 1917), pisząc: „Z aparatów je-
den zapisany w inwentarzu w r. 1728 z orła-
mi korony polskiej, haftowanymi na piersiach. 
Jest to albo herb Kolumna […], albo Jan III, 
król polski, bo taka jest o nim tradycya, a przy 
końcu panowania tego króla teraźniejszy ko-
ściół parafialny był budowany, a budował go 

4 | Szymon	Poprzęcki,	
„Kościół	drewniany	
p.w.	Przemienienia	
Pańskiego	w	Siennicy	−	
widok	wnętrza	w	kierunku	
chóru”,	1916,	akwarela,	
wym.	35,8	x	26,2	cm
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Jan Golkowski cieśla; a jego imię było wyrżnię-
te na futrynie wielkich drzwi. Przed dwudzie-
stu laty ś. p. Pelagia z  Gawrońskich Ślaska, 
właścicielka Siennicy, ofiarowała czerwony 
aksamit, a orły te haftowane przeniosła umie-
jętnie Helena Olczak, wychowanka od św. 
Kazimierza, pod dyrekcyą swojej mistrzyni. 
Prócz tego pamiątkowego ornatu jest jeszcze 
kilka dawnych z bogatych materyi, a osobliwie 
jeden, którego słup złotolity wygląda jakby był 
z blachy ulany; ten i  jeszcze kilka sięgają za-
pewne XVII wieku. Między utensyliami z koń-
ca XVII  w. wspomniane są cztery szerzynki, 
złotem szyte, a w r. 1728 wspomniane są saccu 
disciplinis. Ornaty były Nędzowe (cobyto była 
za materya?), buszkatelowe, atłasowe, aksa-

mitne, lamowe, tabinkowe etc. Skąd te mate-
rye na aparaty do nas sprowadzono?”

Skąd? Większość wymienianych w  źró-
dłach tkanin jest już nam bliżej nieznana, 
wiemy natomiast, że część wykonano m.in. 
z wykorzystaniem nowożytnych pasów kon-
tuszowych pochodzących głównie z  czoło-
wych polskich osiemnastowiecznych per-
sjarni. Wschodnia tradycja noszenia przez 
polską szlachtę pasów kontuszowych po-
cząwszy od lat czterdziestych XVIII  w. do-
prowadziła do powstania rodzimych manu-
faktur m.in. w Słucku, Warszawie, Lipkowie 
czy Grodnie. Długość jednego pasa sięgała 
zazwyczaj około 4 m, a szerokość około 40 
cm, tkano je w  charakterystyczne wzory 
z  jedwabiu, przeplatanego zazwyczaj złoty-
mi lub srebrnymi nićmi. Praktyka wykorzy-
stywania wtórnie w  szatach liturgicznych 

pasów kontuszowych była znaną metodą 
stosowaną nierzadko na terenach całej Rze-
czypospolitej. Doskonałe tkaniny (jedwab) 
oraz mistrzowskie wykończenia pasów spra-
wiały, że szczególnie po przeminięciu mody 
męskiej i  zmianie sytuacji politycznej stały 
się one idealnym materiałem do wykończeń 
lub powstawania całych części (kolumny, 
boki) szeregu ornatów, dalmatyk czy kap 
używanych podczas liturgii przez celebran-
sów. Warto również pamiętać o dodatkowej, 
propagandowo-patriotycznej funkcji takich 
tkanin – szczególnie ważnej w okresie walk 
powstańczych w XIX w. Do dziś w muzeach 
i kościołach zachowało się trochę szat litur-
gicznych o  takiej budowie. Większość ich 
jednak nie przetrwała próby czasu, w  tym 
ostatniej wojny światowej, kiedy szczególnie 
przedmioty o  narodowych akcentach były 
konsekwentnie niszczone przez okupanta. 
Dziś identyfikację względem zachowanej 
ikonografii utrudniają także historie samych 
tkanin, nierzadko wielokrotnie przeszywa-
nych. Podobnie stało się w Siennicy.

Wśród przechowywanej w  zbiorach 
MNW serii rysunkowej dawnych siennic-
kich utensyliów znajdziemy ikonografię 
do jednego pasa jedwabnego, czterech dal-
matyk, pięciu ornatów oraz należących do 
kompletów: dwóch stuł, welum, manipula-
rza i bursy, z czego sześć paramentów uszyto 
z wykorzystaniem tkanin z pasów kontuszo-
wych. Każda z  szat ujęta została według za-
leceń pracowni AI w  skali 1:5, z  widokami 
z  przodu i  z  tyłu, niekiedy dokumentaliści 
oddzielnie traktowali fragmenty, jak detal 
galonu, haft na kolumnie czy fragment je-
dwabnego pasa. W ujęciach z przodu i z tyłu 
został także uwzględniony w  kolorze opi-
sany przez ks. Janczaka ornat z czerwonego 
aksamitu z orłami z kolumnami na piersiach 
(niezwiązany jednak wbrew dawnej tradycji 
z królem Janem III Sobieskim), obszyty srebr-
nym galonem oraz z przeniesionym w końcu 
XIX w. haftem na kolumnie, pochodzącym 
zapewnie z przełomu XVII i XVIII w. Wspo-
mniany zakład św. Kazimierza, którego ab-
solwentką była renowatorka Helena Olczak, 
znajdował się na warszawskiej Tamce w sie-
dzibie zgromadzenia prowadzących go Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Siostry 
niemal od przybycia na zaproszenie królowej 
Ludwiki Marii Gonzagi w 1652 r. zajmowa-
ły się m.in. opieką nad sierotami, prowadząc 

5 | Władysław	Roman	
Sztolcman,	„Komoda	
dębowa	na	ornaty	
i	paramenta	kościelne	
w	zakrystii	kościoła	
poreformackiego	
p.w.	Ofiarowania	
Najświętszej	Maryi	Panny	
w	Siennicy	−	widoki	z	boku	
i	z	przodu	w	skali	1:10”,	
1917,	akwarela,	wym.	35,7	
x	51,8	cm
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zakład dający ubogim i  osieroconym pan-
nom możliwości rozwoju i utrzymania. Spod 
rąk wychowanek zakładu wychodziły popu-
larne w Warszawie i okolicach bielizna oraz 
ozdobne hafty, uczennice podejmowały się 
także reparacji oraz szycia szat liturgicznych, 
co potwierdza przykład siennickiego ornatu, 
który przetrwał wojnę i został zinwentaryzo-
wany w latach sześćdziesiatych XX w.

Najwięcej, gdyż aż cztery karty (w tym jed-
ną podwójną) poświęcił Sztolcman błękitne-
mu ornatowi skrzypcowemu oraz stanowią-
cymi z  nim komplet stule, manipularzowi, 
welum i  bursie, dziś niezidentyfikowanym. 
Boki ornatu zostały uszyte z  srebrnolitego 
pasa kontuszowego pochodzącego z  Manu-
faktury Paschalisa Jakubowicza w Lipkowie, 
działającej w  latach 1790-1794. Przy karcie 
z ujęciem detalu części zakończenia dawnego 
pasa – tzw. głowy – w celu późniejszej iden-
tyfikacji zanotowano ołówkiem „Baranek”, 
nawiązując do widocznej fragmentarycznie 
sygnatury z Barankiem Paschalnym, którym 
oznaczał pasy ze swojej manufaktury Pascha-
lis Jakubowicz, a zarazem motywu ikonogra-
ficznego z  Agnus Dei na kolumnie ornatu, 
z którego pochodził ów detal. Użyty tu sym-
bol baranka jako sygnatury odnosił się do 
herbu samego Paschalisa, który w 1790 r. zo-
stał nobilitowany przyjmując nazwisko Jaku-
bowicz oraz herb Junosza z odmianą wyobra-
żającą baranka paschalnego z  chorągiewką. 
Seria omawianych akwarel w  porównaniu 
z  innymi nie grzeszy typową zazwyczaj dla 
Sztolcmana dokładnością, brak tu m.in. za-
akcentowania wykończeń czy użycia srebrnej 
farby w części galonu, co pozwala stwierdzić, 
że prace przy tym akurat obiekcie nie zostały 
dokończone, być może drobne wykończenia 
planował autor uzupełnić po powrocie. Nie-
mniej jednak szczegółowo zostały oddane 
detale, światłocień i  kolory zastosowanych 
tkanin. 

Równie interesujący jest przykład in-
nych dwóch akwarel z  przedstawieniem za-
pewne nieistniejącego już pasa jedwabnego 
o proweniencji raczej wschodniej (perskiej? 
indyjskiej?) z  frędzlą – jak ujęto na opisie 
– „wyrobioną w  całości”, czyli będącą natu-
ralną frędzlą z  osnów tkaniny. Informacja 
istotna ze względu na to, że pasy produkcji 
polskiej miały zazwyczaj frędzlę doszywa-
ną. Obecność komentarza nawiązującego 
do konstrukcji pasa pozwala stwierdzić, że 

dokumentalista orientował się w  zagadnie-
niu i  nie odrysowywał pierwowzorów bez-
krytycznie. Rzeczywiście, Sztolcman miał już 
wówczas duże doświadczenie w dokumento-
waniu szat świeckich i liturgicznych, również 
poza pracownią AI wielokrotnie odrysowy-
wał zarówno same pasy kontuszowe (z  ko-
lekcji MNW, Muzeum Narodowego oraz 
Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 
czy zbiorów prywatnych), jak i inne tkaniny 
o podobnym charakterze, pracując m.in. dla 
kolekcjonera Dominika Witke-Jeżewskiego.

Niewykluczone, że zarówno Poprzęcki, 
jak i  Sztolcman zostali wysłani do przepro-
wadzenia inwentaryzacji mazowieckich za-
bytków przez samego Gembarzewskiego, 
przy udziale lub za pośrednictwem Wydzia-
łu Konserwatorskiego TOnZP w  Warsza-
wie. Warto zaznaczyć, że ścisła współpraca 

6 | 7 | Władysław	Roman	
Sztolcman,	„Ławki	dębowe	
w	kościele	poreformackim	
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TOnZP i  AI w  tym czasie nie była niczym 
nowym, szczególnie przez pierwsze lata funk-
cjonowania Archiwum – w zasadzie sprowa-
dzała się głównie do przeprowadzki i włącze-
nia go w strukturę MNW niewiele później. 
Wszak początkowym założeniem było z cza-
sem wcielenie AI do zbiorów TOnZP, rychło 
jednak historia okazała się inna, podobnie 
jak późniejsze losy i charakter kolekcji. W ra-
mach swojej działalności TOnZP zarówno 
w przededniu, jak i w trakcie trwania pierw-
szej wojny światowej prowadził inwentaryza-
cje i przygotowanie do prac restauratorskich 
zabytków, m.in. regionu Mazowsza. Zanim 
jednak podjęto decyzje o jakichkolwiek dzia-
łaniach, wysyłano w teren architektów, histo-
ryków sztuki oraz fotografów i rysowników 
w  celach m.in. przeprowadzenia inwentary-
zacji i oceny skali planowanych prac. 

Pracownia AI pod egidą Gembarzew-
skiego, począwszy od sierpnia 1915 r., brała 
istotny udział w  niektórych akcjach inwen-
taryzacyjnych wespół z  TOnZP, zachowu-
jąc jednocześnie swoją autonomię. Pierwszą 
wspólną akcją była praca w  ramach dzia-
łającej przy Komitecie Obywatelskim m. 
Warszawy Komisji Opieki nad Gmachami 
Publicznymi, powstałej latem 1915  r. Roz-
poczęto wówczas trwające kilka miesięcy 
prace inwentaryzacyjne kilkudziesięciu 
opuszczonych przez Rosjan budynków War-
szawy. Przez kilka kolejnych lat poszczególni 
rysownicy z pracowni AI Gembarzewskiego 
brali udział w  wielu akcjach dokumenta-
cji ruchomych zabytków Warszawy i  oko-
lic. Sami zresztą nierzadko indywidualnie 
współpracowali z różnymi osobami prywat-
nymi i instytucjami, w tym z TOnZP. Wia-
domo także, że w  akcjach prowadzonych 
również przez Towarzystwo w  1916  r. brał 
udział m.in. Władysław Sztolcman (będąc 
zarazem – podobnie jak Gembarzewski – 
członkiem TOnZP). W celu przygotowania 
materiału do prac restauratorskich zabytków 
Mazowsza w  1916  r. dwukrotnie wysyłano 
go do Przasnysza, gdzie za drugim razem wy-
konał kilka akwarel z  ujęciami m.in. rzeźby 
i paramentów kościelnych, w tym analogicz-
ne do Siennicy rysunki szat liturgicznych. 
Owe prace włączono następnie do zbiorów 
AI, uzupełniając jego zasób (obecnie w zbio-
rach MNW). 

Niewykluczone, że z  Siennicą było po-
dobnie, choć nie świadczą o  tym dostępne 
źródła. Wiadomo jednak, że Sztolcman pod-
czas akcji inwentaryzacji siennickich zabyt-
ków wykonał również kilkanaście odrysów 
mebli należących do mieszkańców niedale-
kiego Mińska Mazowieckiego. Kluczową po-
stacią, która doprowadziła do realizacji obu 
dokumentacji, pozostaje jednak Bronisław 
Gembarzewski. Przede wszystkim znaczna 
część tych prac powstała według zasad przy-
jętych w  pracowni AI, które od początku 
określił sam Gembarzewski m.in. w  zacho-
wanym do dziś w  formie maszynopisu Pro-
gramie Archiwum Ikonograficznego do histo-
ryi kultury polskiej. Uwzględnił on dokładne 
zalecenia w kwestii sposobu rysowania oraz 
wymiarów papieru. Od niemal początku pil-
nowano także przestrzegania informacji tek-
stowych, stąd w prawym górnym rogu plansz 
wpisywano ogólny tytuł (z miejscowością 
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i  nazwą obiektu/przedmiotu), informację 
czy rysunek powstał z natury, jako reproduk-
cja z fotografii, czy innego rysunku, niekiedy 
rok i nazwisko autora pierwowzoru, w przy-
padku m.in. wyrobów rzemiosła w  lewym 
górnym rogu datę powstania pierwowzoru, 
w  prawym nazwę warsztatu i  jego opis, za-
znaczano także niekiedy skalę. W  prawym 
dolnym rogu widniał właściciel pierwowzo-
ru, a  także m.in. miejsce i  data powstania 
rysunku, w  wyjątkowych przypadkach in-
formacje te zmieniały niekiedy swoje miejsce 
w obrębie plansz. W dokumentacji zabytków 
Siennicy zachowano te zasady, stąd nieprzy-
padkowo niemal od razu po powstaniu włą-
czono je do kolekcji.

W obrębie spuścizny po działającym nie-
przerwanie przez niemal 25 lat AI znajduje 
się większość rysunków, odrysów, fotografii 
czy druków zabytków polskiego dziedzictwa 
materialnego. Stosunkowo jednak niewiel-
ka część zasobu tej kolekcji, która w  oko-
ło 85-90% przechowywana jest obecnie 

w  zbiorach MNW, dotyczy seryjnego ru-
chomego wyposażenia obiektów sakralnych. 
Stąd zespół ponad 60 rysunków przedstawia-
jących zarówno istniejące, jak i niezachowa-
ne już zabytki sakralne Siennicy stanowi dziś 
– obok samych w sobie cennych muzealiów 
– niezwykle ważny materiał dla poznania 
ich problematyki historyczno-artystycznej, 
służąc zarazem zgłębianiu wiedzy na temat 
historii oraz charakteru dokumentacji zabyt-
ków w  odradzającej się po latach zaborów 
Rzeczypospolitej.

Katarzyna Mączewska

Za cenne konsultacje i komentarze dotyczące anali-
zy szat liturgicznych oraz funkcjonowania zakładu 
św. Kazimierza autorka składa podziękowanie Pani 
Monice Janisz, kustosz Kolekcji Tkanin MNW. Za 
dostęp do materiałów źródłowych podczas pracy 
nad tekstem serdeczne podziękowania zechcą przy-
jąć Panie Ewa Furmańska (IS PAN) i Ligia Kwiat-
kowska (NID).

10 | Władysław	Roman	
Sztolcman,	„Fragment	
pasa	srebrnolitego	fabryki	
Paschalisa	Jakubowicza	
w	Lipkowie	(1790-1794)	 
na bokach ornatu 
z	wyposażenia	kościoła	
poreformackiego	p.w.	
Ofiarowania	Najświętszej	
Maryi Panny w Siennicy”, 
1917,	akwarela,	wym.	35,8	
x	25,8	cm

11 | Manufaktura	
Paschalisa	Jakubowicza,	
„Pas	kontuszowy”,	1788-
1790,	wym.	402	x	44,5	cm

Wszystkie omawiane akwarele zabytków Siennicy ze zbiorów MNW oraz liczne tkaniny, 
w  tym różne przykłady pasów kontuszowych znajdują się w  zasobach online kolekcji 
Zbiorów Ikonograficznych i Fotograficznych MNW oraz Kolekcji Tkanin MNW i są 
dostępne na platformie CyfroweMNW (http://cyfrowe.mnw.art.pl/).

10 11
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Sensacyjne	doniesienia	o	kradzieżach	metalowych	fragmentów	
nagrobków	na	cmentarzach	w	Polsce	i	za	granicą	już	nas	nie	
zaskakują.	Przyzwyczailiśmy	się	do	nich	i	często	czujemy	się	w	takich	
sytuacjach	bezradni.	Zdarza	się	jednak,	że	mniej	więcej	w	tym	samym	
czasie	kiedy	jedni	ratują	okradziony	pomnik,	inni	bezceremonialnie	
przywłaszczają	sobie	z	cmentarnego	nagrobka	ustawione	na	nim	
prawdziwe	dzieło	sztuki.	I	to	wykonane	nie	z	metalu,	który	można	
spieniężyć	w	najbliższym	skupie	złomu,	ale	z	kararyjskiego	marmuru.

Jeszcze 
nie wszystko 

stracone
wojciech przybyszewski



Nagrobek zmarłej na emigracji 
we Francji pisarki, pedagożki 
i  działaczki społecznej Klemen-
tyny z  Tańskich Hoffmanowej 

(1798-1845), o  której za życia mówiono 
w stolicy nad Sekwaną, że jest „Matką Wiel-
kiej Emigracji”, należy do najciekawszych 
i chętnie odwiedzanych nie tylko przez Po-
laków przybywających na cmentarz Père- 
-Lachaise w Paryżu, by się pokłonić pocho-
wanym tam wielkim tego świata: Molierowi, 
Balzakowi, Victorowi Hugo czy Chopinowi. 
Autorem rzeźbiarskiej grupy ustawionej na 
płycie nagrobnej, w  tym także popiersia pi-
sarki, jest znany emigracyjny rzeźbiarz Wła-
dysław Oleszczyński (1807-1866), autor 
m.in. rzeźb epitafijnych gen. Karola Kniazie-
wicza i  Juliana Ursyna Niemcewicza w  ko-
legiacie św. Marcina w  Montmorency pod 
Paryżem czy nagrobka Juliusza Słowackiego 
na cmentarzu Montmartre w Paryżu. Reali-
zując to zamówienie, artysta z całą pewnością 
wiedział, że stawia pomnik na grobie osobie 
nie tylko zasłużonej w działalności na rzecz 
wiedzy historycznej, kultury i  świadomości 
obywatelskiej polskiego społeczeństwa (ze 
szczególną uwagą skierowaną w stronę dzieci 
i młodzieży), ale także wybitnej, oświeconej 
Polce, którą długo jeszcze będą wspominać 
przyszłe pokolenia.

Aleksander Kisielewski, wydawca i redak-
tor naczelny ukazującego się we Lwowie ty-
godnika „Opiekun Polskich Dzieci” tak, po 
blisko ćwierć wieku, pisał o zmarłej: „Gdyby 
nie Tańska i jej usiłowania kto wie, czy połowa 
narodu naszego, znałaby swoją ojczystą mowę, 
a tak ten jedyny skarb, nie wydarty nam przez 
Moskali – utracilibyśmy bezpowrotnie. Prace 
pisemne Tańskiej, tchnące prawdziwą miłością 
do wszystkiego co ojczyste, co swoje – obudziły 
w  narodzie naszym przywiązanie do rodzin-
nych pamiątek, poszanowanie dla spuścizny 
po wielkich a sławnych przodkach naszych”. 
A w  innym miejscu: „Ukochawszy całem 
sercem przeszłość naszej ojczyzny, opisywała 
przecudnie czasy ubiegłej wielkości narodu 
w  powieściach znakomitej wartości. Któż nie 
zna książki pod napisem: »Jan Kochanow-
ski z  Czarnolasu«, lub »Świątynia Sybilli 

w Puławach«, albo »Opis Krakowa« i wiele 
innych” (Klementyna z  Tańskich Hoffmano-
wa, „Opiekun Polskich Dzieci”, nr 29, 1869, 
s. 214).

Pomnik pisarki jest okazały. Wokół ka-
miennej płyty nagrobnej biegnie dobrze czy-
telny napis: „MATKI I DZIECI / ZMÓWCIE 
ZA NIĄ / ZDROWAŚ MARYA”, a pod nim, 
na bokach kamiennego nagrobka – łaciń-
ska sentencja i  informacja o zmarłej spisana 
w  języku francuskim. „Sentymentalną kom-
pozycję nagrobka – kontynuuje opis prof. 

1 | Jan	Krajewski	według	
fotografii	nieznanego	
autora, „Pomnik 
Klementyny	z	Tańskich	
Hoffmanowej	na	cmentarzu	
Père-Lachaise	w	Paryżu”,	
1884,	drzeworyt	sztorcowy,	
wym.	24,3	16,8	cm	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Narodowej w Warszawie)
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Andrzej Pieńkos, autor wielu opracowań 
z  dziedziny badań nad polskim dziedzic-
twem kulturowym za granicą – dopełniają 
napisy: »KLEMENTYNIE / Z  TAŃSKICH / 
HOFFMANOWEJ / ZIOMKOWIE / 1848«; 
»Wszystkie dzieci polskie są mojemi dzieć-
mi«. Ponadto wyryte zostały na centralnie 
umieszczonej urnie tytuły dzieł pisarki: »Pa-
miątka« / »Rozrywki« / »Kochanowski« / 
»O powinnościach kobiet« / »Krystyna« / 
»Pisma świeckie« / »Pamiętniki«. […]. Po-
mnik o  zwartej kompozycji, której jednolitość 
podkreśla wspólna dla wszystkich elementów 
nagrobka podstawa, nawiązuje wyraźnie do 
nagrobków klasycystycznych z  postacią (bądź 
postaciami) przy urnie z  symbolicznymi 

prochami zmarłej osoby; motywy rodzajowe 
są dość nietypowe w dorobku Oleszczyńskiego. 
Nagrobek kamienny kruszył się i  został zre-
konstruowany w odlewie żeliwnym w 1883 r.” 
(http://www.polonika.gov.pl/pages/pl/po-
lonik.php?id=362&name=paryz-nagrobek-
klementyny-z-tanskich-hoffmanowej).

Dziesięć lat później wyryto na nagrobku 
jeszcze jeden napis: „POMNIK / ODNOWIO-
NY STARANIEM KOMISYI OPIEKI / NAD 
GROBAMI POLSKIMI W  PARYŻU / 1893”. 
Napis ten jest dobrze widoczny na fotografii 
nagrobka wykonanej w ostatnich latach życia 
przez Adama Druchlińskiego (1835-1898), 
po 1863  r. osiadłego w  Paryżu uczestnika 
powstania styczniowego, na emigracji posłu-
gującego się tytułem fotografa francuskiego 
ministra wojny („Photographie du Ministre 
de la Guerre”). Na egzemplarzu znajdującym 
się w zbiorach Biblioteki Narodowej w War-
szawie (CDV o wymiarach 13,9 x 9,7 cm, od-
bitka na papierze albuminowym) popiersie 
pisarki oraz centralna grupa figuralna spra-
wiają takie wrażenie, że można je identyfi-
kować jako rzeźby wykonane w 1883 r. w że-
liwnym odlewie, według oryginalnej pracy 
Władysława Oleszczyńskiego. Dziewczynka 
czytająca książkę ma jeszcze włosy splecione 
w warkocz. I tylko słabo widoczne na żeliw-
nej plincie zawołanie „WSZYSTKIE DZIECI 
POLSKIE SĄ MOIEMI DZIEĆMI” uczytelnio-
ne tu zostało dzięki retuszowi sporządzone-
mu przez Druchlińskiego lub jego pomocni-
ka w postaci odręcznego napisu.

Dzięki szeroko zakrojonej akcji zbierania 
funduszy na rzecz ratowania nagrobka zmar-
łej w Paryżu pisarki (cegiełki na ten cel zbie-
rali nie tylko członkowie Komisji Opieki nad 
Grobami Polskimi w Paryżu, ale także moż-
na je było składać w  redakcjach czasopism 
ukazujących się w kraju: „Kuriera Warszaw-
skiego”, „Kuriera Codziennego”, „Tygodnika 
Ilustrowanego”) poddany konserwacji zaby-
tek stosunkowo długo znajdował się w  do-
brym stanie. Dopiero po stu latach upływa-
jący czas, a także bestialska grabież dokonana 
przez cmentarnego złodzieja dały o  sobie 
znać, dopominając się raz jeszcze o  inter-
wencję konserwatora. „Nagrobek, który oglą-
da na największym cmentarzu Paryża każdy 
pielgrzymujący do stojących obok pomników 
Moliera i La Fontaine’a, kruszy się i jest obec-
nie w  opłakanym stanie” – pisali w  1994  r. 
na łamach „Spotkań z  Zabytkami” Jolanta 

2 | Adam	Druchliński,	
„Grób	Klementyny	
z	Tańskich	Hoffmanowej	na	
cmentarzu Père-Lachaise 
w	Paryżu”,	1893-1898,	
fotografia,	odbitka	na	
papierze	albuminowym,	
wym.	13,9	x	9,7	cm	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Narodowej w Warszawie)
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Chrzanowska-Pieńkos i  Andrzej Pieńkos 
(Rzeźbiarz Wielkiej Emigracji, nr  10, 1994, 
s. 43). Bo też rzeczywiście – puste miejsce po 
skradzionym popiersiu Klementyny z  Tań-
skich Hoffmanowej oraz żeliwny odlew rzeź-
by i  pozostałe elementy nagrobka w  takim 
stanie, w  jakim można to było zobaczyć na 
dołączonej do artykułu fotografii, rozpaczli-
wie wołały o pomoc.

W 2008  r., z  funduszy Rady Ochrony 
Pamięci Walk i  Męczeństwa oraz Fundacji 
im. Zygmunta Zaleskiego z siedzibą w Am-
sterdamie, pomnik ponownie został podda-
ny gruntownej konserwacji. Uzupełniono 
wtedy nie tylko ujawnione w  rzeźbie ubyt-
ki, ale także zabezpieczono kamienne ele-
menty nagrobka i  przywrócono zabytkowi 
popiersie pisarki, odtworzone w  metalu na 
podstawie rycin i rysunków znajdujących się 
w Bibliotece Polskiej w Paryżu przez rzeźbia-
rza Tadeusza Markiewicza. Szkoda tylko, że 
przy tej okazji dziewczynka czytająca książkę 
bezpowrotnie utraciła starannie zaplecione 
długie warkocze.

Pozostaje pytanie: jaką wartość miało 
skradzione żeliwne popiersie „Matki Wiel-
kiej Emigracji”, niezależnie od tego, czy ów 
złodziej był zwykłym zbieraczem złomu, czy 
wytrawnym znawcą sztuki i  wielbicielem 
dzieł Władysława Oleszczyńskiego?

Rzeczywistą wartość tego rodzaju zabyt-
ków na rynku antykwarycznym w  Polsce 
(a  także w  innych krajach) kształtują nie-
zmiennie od lat te same czynniki: popyt, po-
daż, sytuacja ekonomiczna w kraju i na świe-
cie, a także moda (rzadko kiedy przypadek). 
Trudno jednak szacować wartość pełnopla-
stycznego rzeźbiarskiego portretu autorstwa 
Władysława Oleszczyńskiego, nie dysponując 
danymi na temat uzyskanych dotąd cen za 
podobne dzieła sztuki. Medaliony i  medale 
tego artysty, które od czasu do czasu pojawia-
ją się na naszym rynku, nie są tu miarodajne. 
Może więc podpowiedzią będzie cena, którą 
(z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych 
kosztów) zapłacił przed dwoma laty nabywca 
wykonanego mniej więcej w tym samym cza-
sie portretu… Klementyny z  Tańskich Hof-
fmanowej, autorstwa innego polskiego rzeź-
biarza – Jakuba Tatarkiewicza (1798-1854).

Ta niewielka rzeźba (wysokość 20,7 cm) 
wykonana została w brązie w 1847 r. w war-
szawskiej Fabryce Lamp i Brązów Jana Tro-
uvé („duże” popiersie pisarki, sygnowane 

przez artystę, 1847, wys. 47 cm, marmur 
biały, od 1952 r. znajduje się w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Warszawie – zob. Ka-
tarzyna Mikocka-Rachubowa, Rzeźba polska 

3 | „Nagrobek 
Klementyny	z	Tańskich	
Hoffmanowej	
na cmentarzu Père- 
-Lachaise	w	Paryżu”,	
fotografia	z	1994	r.

4 | Tadeusz Markiewcz, 
„Popiersie	Klementyny	
z	Tańskich	Hoffmanowej”	
(rekonstrukcja	zaginionej	
rzeźby	Władysława	
Oleszczyńskiego	z	nagrobka	
na cmentarzu Père-Lachaise 
w	Paryżu),	2008,	odlew	
w	metalu,	wys.	45	cm,	
fotografia	współczesna
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XIX wieku. Od klasycyzmu do symbolizmu, 
katalog zbiorów, Warszawa 1993, s. 138-139, 
poz. 623, il.). Niewątpliwie liczącą się za-
chętą do jej nabycia była – ważna także dla 
nas – informacja w katalogu aukcji, że jest to 
„pierwsza rzeźba Jakuba Tatarkiewicza wy-
stawiana na polskim rynku aukcyjnym” (Dom 
Aukcyjny „Rempex”. 249 Aukcja Dzieł Sztu-
ki i  Antyków (31 stycznia 2018), Warszawa 
2018, s. 39, poz. 212). W wyniku przeprowa-
dzonej licytacji wartość tego popiersia usta-
lona została na kwotę 36 580 zł. Dużo to czy 
mało – to kwestia gustu i grubości portfela. 
O jednym wszak już wiemy – i trzymajmy się 
tego – oryginalne prace Jakuba Tatarkiewi-
cza są niezwykłą rzadkością na naszym rynku 
sztuki, a jeśli się już na nim pojawią, nie moż-
na ich kupić za grosze.

Skąd to zainteresowanie cenami, jakie 
osiągają u nas rzeźby polskich artystów dzia-
łających w pierwszej połowie XIX w.?

To pokłosie listu, który pod koniec 
2018 r. przysłał do redakcji „Spotkań z Za-
bytkami” nasz stały Czytelnik z… (umówmy 
się, próbując zachować w  tajemnicy znane 
nam prawdziwe dane osobowe oraz nazwy 
miejscowości, w  których rozegrały się opi-
sane w  dalszej części artykułu wydarzenia, 
że list ten został wysłany z miejscowości X.), 
dla którego nie jest obojętne, czy znajdujące 
się w przestrzeni publicznej, „pod chmurką”, 
wysokiej klasy dzieła sztuki są bezpieczne 
i czy ich stan zachowania nie wymaga inter-
wencji konserwatora.

„Od około dwudziestu lat śledzę losy dwóch 
popiersi: Chrystusa i Matki Boskiej, znajdują-
cych się na niewielkim cmentarzu, 17 km od 
Y.” – czytamy w  pierwszym z  nadesłanych 
listów. „Niestety, od lat piętnastu jest tam już 
tylko popiersie Chrystusa, ponieważ druga 
z wymienionych rzeźb po prostu zniknęła.

Popiersia wykonane są z  białego marmu-
ru, sygnowane na odwrociu »Jakub. Tatar-
kiewicz.« i  datowane »fec[it] 1849« (choć 
ostatniej cyfry w tej dacie nie jestem pewien). 
Dawniej ustawione były na grobach rodziny 
K………..skich, dzisiaj miejsce Matki Boskiej 
zajmuje krzyż.

Według niepotwierdzonych danych ktoś 
z  tej rodziny był księżą gospodynią w  jednej 
z  warszawskich parafii. Od pewnego czasu 
nie zajmowałem się jednak tą sprawą, gdyż 
zaginęły mi zdjęcia popiersia Matki Boskiej, 
zrobione przed dwudziestu laty. Szczęśliwie, 

5 | Władysław	
Oleszczyński,	„Nagrobek	
Klementyny	z	Tańskich	
Hoffmanowej	na	cmentarzu	
Père-Lachaise	w	Paryżu”,	
1848,	kamień;	Tadeusz	
Markiewicz	wg	Władysława	
Oleszczyńskiego,	„Popiersie	
Klementyny	z	Tańskich	
Hoffmanowej”,	2008,	metal,	
fotografia	współczesna

6 | Jakub	Tatarkiewicz,	
„Popiersie	Klementyny	
z	Tańskich	Hoffmanowej”,	
1847,	brąz,	odlew	
polerowany,	cyzelowany,	
złocony,	wys.	20,7	cm,	
Fabryka	Lamp	i	Brązów	
Jana	Trouvé	w	Warszawie	
(Dom	Aukcyjny	„Rempex”	
w	Warszawie,	2018)
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kilka dni temu, w czasie gruntownych porząd-
ków, zguba się odnalazła, więc ją przesyłam.

Nurtuje mnie pytanie, czy nie udałoby się 
umieścić rzeźby Chrystusa w  tamtejszym ko-
ściele albo na przykład w Muzeum Diecezjal-
nym w  Y., gdzie byłaby ona bezpieczniejsza? 
A może dobrze by było zainteresować tą spra-
wą osoby zajmujące się spuścizną artystyczną 
J. Tatarkiewicza, a moje zdjęcia przekazać do 
Instytutu Sztuki PAN w Warszawie?”

Powiadomienie kilku znanych nam ba-
daczy rzeźby polskiej XIX  w. o  opisanych 
pracach Jakuba Tatarkiewicza (jeszcze do 
niedawna stanowiących pendant, obecnie 
rozdzielonych) było pierwszą czynnością 
redakcji po przeczytaniu tego listu. W  celu 
dopełnienia wszystkich wymogów formal-
nych zwróciliśmy się także do Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat 
Wojennych MKiDN z  prośbą o  sprawdze-
nie, czy popiersia te nie są przypadkiem na-
szą stratą wojenną, ale otrzymana odpowiedź 
– zgodnie z naszym oczekiwaniem – nie po-
twierdziła takiej ewentualności.

Kolejnym krokiem podjętym przez re-
dakcję było zgłoszenie sprawy Wojewódzkie-
mu Konserwatorowi Zabytków w  Y., z  na-
dzieją, że przynajmniej dla tej jednej ocalałej 
rzeźby uda się wykonać profesjonalną doku-
mentację, a sam zabytek otoczony zostanie 
konserwatorską opieką.

Odzew był błyskawiczny. Kilka dni póź-
niej otrzymaliśmy bowiem krótki meldunek 
od kierownika tamtejszego WUKZ: „Uda-
ło mi się odnaleźć nagrobki rodziny K………..
skich na cmentarzu w Z. Na szczęście popiersie 
z Chrystusem w koronie cierniowej zachowało 
się, ale sąsiedni nagrobek został przebudowany 
bez zachowania popiersia Matki Boskiej. Spró-
buję w  najbliższym czasie, wspólnie z  księ-
dzem proboszczem (dzisiaj nie było to możli-
we) dotrzeć do właścicieli nagrobków i dowie-
dzieć się czegoś więcej”. A poniżej: „Przesyłam 
kilka aktualnych zdjęć popiersia Chrystusa, 
które zrobiłem niezwłocznie po dotarciu na 
cmentarz”.

Informacja ta zbiegła się z  kolejnym li-
stem od naszego Czytelnika, w  którym na-
pisał on kilka słów o sobie – „Chociaż jestem 
absolwentem politechniki, to historią sztuki 
interesowałem się od wczesnej młodości i  stąd 
wiedziałem kim był Jakub Tatarkiewicz” – 
oraz sprostował przekazaną wcześniej infor-
mację: „Z rozmowy z  kuzynami wynika, że 

oba biusty ustawione zostały na grobie około 
40 lat temu, a nie, jak sugerowałem, przed 20 
laty”.

Niedługo potem nadeszła obszerniejsza 
informacja od Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Y.:

„Chciałbym się podzielić pewnymi usta-
leniami dotyczącymi rzeźb Tatarkiewicza 
z  cmentarza parafialnego w Z. Otóż okazuje 
się, że sprawa »zaginięcia« popiersia Mat-
ki Boskiej ok. 2005 roku była przedmiotem 

7 | Współczesny	nagrobek	
z	rzeźbami	Jakuba	
Tatarkiewicza na cmentarzu 
parafialnym	w	Z.,	fotografia	
z	2001	r.

8 | Jakub	Tatarkiewicz,	
„Matka	Boska	Bolesna”	
(„Najświętsza	Matka	
Bolesna”),	1840,	marmur,	
wys.	około	60	cm,	rzeźba	
na	cmentarzu	parafialnym	
w	Z.,	fotografia	z	2001	r.	
– popiersie
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»dochodzenia« opiekującego się tą nekropolią 
księdza proboszcza oraz dyrektora Muzeum 
Diecezjalnego w  Y., a zarazem diecezjalnego 
konserwatora zabytków. Sprawa była nawet 
zgłoszona na policję, ale żadnych ustaleń nie 
udało się dokonać.

Księża prowadzili ponadto rozmowy z ży-
jącymi wówczas jeszcze właścicielami grobow-
ców, którzy opowiedzieli, że popiersia należały 
do księdza proboszcza jednej z  parafii war-
szawskich. Wszelkie dobra miał on przekazać 
testamentem swojej gospodyni, która pochodzi-
ła z Z. Po śmierci proboszcza kobieta powró-
ciła do rodzinnej miejscowości, a wraz z  nią 
– interesujące nas rzeźby. W  ten sposób oba 
dzieła sztuki, jako »rodzinna pamiątka« tra-
fiły na grobowce.

Niestety, w  miarę bardziej szczegółowych 
dociekań – jak mówili mi księża – właściciele 
i spadkobiercy byli coraz mniej chętni do roz-
mów na ten temat, chociaż ksiądz dyrektor 
Muzeum Diecezjalnego chciał pozyskać po-
piersia do zbiorów muzeum. Podobno nawet 

interweniował w tej sprawie ksiądz biskup z Y. 
(proponowano zakupienie rzeźb wraz z wyko-
naniem ich kopii), ale natrafili na zdecydowa-
ny sprzeciw rodziny”.

Sprawa właściwego nadzoru konserwator-
skiego i bezpieczeństwa marmurowego popier-
sia „Chrystus w  cierniowej koronie” Jakuba 
Tatarkiewicza (wys. 60 cm, szer. 35 cm, głęb. 20 
cm), od mniej więcej czterdziestu lat znajdują-
cego się na jednym z nagrobków na cmentarzu 
parafialnym w Z., nie została więc ostatecznie 
załatwiona. A nie mówimy tu o  jakiejś mar-
ginalnej, zupełnie nieznanej pracy jednego 
z pierwszych absolwentów Szkoły Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, ale o uni-
katowym dziele sztuki autorstwa ukształtowa-
nego już artysty. Skąd ta pewność?

Prawidłowo odczytane datowanie rzeź-
by, sporządzone ręką Tatarkiewicza, to rok 
1840 (chociaż rzeczywiście ostatnia cyfra 
w  tej dacie sprawia pewne trudności z  jej 
identyfikacją, ponieważ wygląda ona tak, 
jakby rzeźbiarzowi nieznacznie obsunęło się 

9 | 10 | Jakub	
Tatarkiewicz, „Chrystus 
w cierniowej koronie”, 
1840,	marmur,	wys.	60	
cm,	szer.	35	cm,	głęb.	20	
cm,	rzeźba	na	cmentarzu	
parafialnym	w	Z.,	fotografie	
z	2019	r.
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dłutko ku dołowi). Artysta miał więc już za 
sobą nie tylko młodzieńcze popiersia przed-
stawiające Stanisława Kostkę Potockiego, 
gen. Stanisława Mokronowskiego i  (odku-
te w  marmurze według gipsowego modelu 
wykonanego przez Bertela Thorvaldsena) 
cara Aleksandra I, ale także pierwsze po-
ważne zlecenie, jakim był „pomnik nagrob-
ny Stanisława Kostki i Aleksandry Potockich 
w Wilanowie, wykonany na zamówienie ich 
syna Aleksandra (realizacja: 1834-1836). 
Dziełem Tatarkiewicza – czytamy w  opra-
cowaniu Marii Ireny Kwiatkowskiej – są tu 
pełnoplastyczne, wykute w kamieniu, postacie 
zmarłych, leżące obok siebie. Słusznie dopa-
trzono się w nich powinowactwa z sarkofaga-
mi królów polskich na Wawelu, które artysta 
oglądał podczas swego kilkumiesięcznego po-
bytu w Krakowie [w 1833 r.]” (M. I. Kwiat-
kowska, Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku, 
Warszawa 1995, s. 33).

I coś jeszcze. Obie rozpoznane na cmen-
tarzu prace – popiersie Chrystusa i  Matki 
Boskiej – były eksponowane latem 1845  r. 
w Warszawie na Wystawie Publicznej Dzieł 
Sztuk Pięknych w Salach Malarstwa w gma-
chu Kazimierzowskim Uniwersytetu War-
szawskiego (!). W katalogu wystawy wymie-
niono je, wśród ośmiu pokazanych tam rzeźb 

Jakuba Tatarkiewicza, z  opisem: „[poz.] 
224 Chrystus w  cierniowej koronie, popiersie 
z  marmuru kararyjskiego; [poz.] 225 Naj-
świętsza Matka Bolesna, popiersie z marmuru 
kararyjskiego” (zob. Warszawskie Wystawy 
Sztuk Pięknych w  latach 1819-1845, oprac. 
Stefan Kozakiewicz, Wrocław 1952, s. 294).

Znajdująca się przed laty na cmentarzu 
parafialnym w Z. rzeźba Jakuba Tatarkiewi-
cza przedstawiająca „Matkę Boską Bolesną” 
– jak napisał nasz Czytelnik w  liście – „po 
prostu zniknęła”. Co możemy zrobić, by „nie 
zniknęło” także to drugie popiersie? Trzeba 
działać szybko, dopóki jeszcze nie wszystko 
jest stracone.

Wojciech Przybyszewski

W związku	z	zamieszczonym	wyżej	artykułem	publikujemy	informację	przy-pominającą	o	wydanym	w	2011	 r.	przez	wydawnictwo	 i	 fundację	Tres	
we	współpracy	z	paryskim	wydawnictwem	Regards	Multiples	i	pod	patrona-
tem	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	dwujęzycznym,	polsko-
-francuskim	albumie	Na obcej ziemi. Groby polskie na cmentarzach paryskich 
i w Montmorency,	z	tekstami	autorstwa	Barbary	Kłosowicz-Krzywickiej,	An-
drzeja	Biernata	i	Hanny	Zaworonko-Olejniczak	(która	opracowała	koncepcję	
publikacji	i	wykonała	ponad	300	ilustrujących	ją	zdjęć).	

W	 albumie	 przedstawiono	 siedem	 najważniejszych	 paryskich	 cmentarzy	
dla	historii	polskiej	emigracji:	Père-Lachaise,	Montmartre,	Montparnasse,	Ba-
tignolles,	Passy,	Neuilly	sur	Seine	i	podparyski	cmentarz	Montmorency.	Naj-
słynniejszym	polskim	grobem	na	„najsłynniejszym	na	świecie	
i	najbardziej	niezwykłym”	paryskim	cmentarzu	Père-Lachaise	
jest	grób	Fryderyka	Chopina,	ozdobiony	wykonaną	w	1850	r.	
rzeźbą	z	białego	marmuru	dłuta	Auguste’a	Clesingera,	przed-
stawiającą	postać	kobiecą.	Na	tej	nekropolii	odnaleźć	można	
ponad	500	grobów	polskich.	Są	tu	mogiły	Klementyny	z	Tań-
skich	Hoffmanowej,	Honoriusza	Balzaka	 i	 jego	żony	Eweliny	
Hańskiej,	 pochówki	 arystokratycznych	 rodzin	 Lubomirskich,	
Tyszkiewiczów,	 Starzyńskich.	 Na	 Père-Lachaise	 znajduje	 się	
też	polski	grób	zbiorowy,	gdzie	obok	Józefa	Wysockiego	spo-
czywają	 uczestnicy	 walk	 niepodległościowych	 od	 powstania	
listopadowego	po	Wiosnę	Ludów.	

Na	cmentarzu	Montmartre	znajduje	się	m.in.	symbolicz-
ny	grób	Juliusza	Słowackiego	(jego	prochy	w	1927	r.	prze-

niesione	 zostały	 na	Wawel)	 i	 dziewięć	 zbiorowych	mogił,	w	 tym	 członków	
Rządu	Narodowego	i	Towarzystwa	Demokratycznego	Polskiego.	Zwiedzający	
cmentarze	Montparnasse,	Batignolles,	Passy	i	Neuilly	sur	Seine	trafią	m.in.	na	
groby	zbiorowe	weteranów	polskich	powstań.

Za	 najbardziej	 polski	 cmentarz	 pośród	 miejsc	 pochówku	 Polaków	 we	
Francji	uznawany	jest	niewielki	cmentarz	w	Montmorency	pod	Paryżem.	Mia-
steczko	 to	w	 XIX	w.	 było	 jednym	 z	 ośrodków	Wielkiej	 Emigracji	 i	 dla	wie-
lu	 Polaków	 stało	 się	miejscem	ostatniego	 spoczynku.	Pochowani	 tu	 zostali	
m.in.	Karol	Kniaziewicz,	Julian	Ursyn	Niemcewicz,	a	także	Adam	Mickiewicz	
(prochy	wieszcza	przeniesiono	w	1890	r.	na	Wawel),	Cyprian	Kamil	Norwid	
(w	2001	r.	urna	z	ziemią	z	jego	grobowca	również	trafiła	do	wawelskiej	Krypty	

Wieszczów).	W	Montmorency	znajdują	się	też	groby	Cypriana	
Godebskiego,	Olgi	Boznańskiej,	Antoniego	Oleszczyńskiego,	
Aleksandra	Wata.	

Oprócz	 bogatej	 ikonografii	w	 publikacji	 zwracają	 uwagę	
dokładne	opisy	poszczególnych	grobowców,	informacje	o	po-
chowanych	w	 nich	 osobach	 czy	 spis	 inskrypcji	 nagrobnych.	
Zawiera	ona	też	szkice	poświęcone	Towarzystwu	Opieki	nad	
Polskimi	Pamiątkami	i	Grobami	Historycznymi	we	Francji,	esej	
autorstwa	 Andrzeja	 Biernata	 pt.	Dziewięć wieków Polaków 
w Paryżu	oraz	 indeks	osób.	Zamieszczono	 tu	 również	mapy	
z	miejscami	polskich	grobów	oraz	zbiorowych	mogił.	

Warto	 dodać,	 że	 książka	 nominowana	 była	 do	 nagrody	
Stowarzyszenia	Wydawców	Polskich	„Najpiękniejsza	Książka	
Roku 2011” w kategorii Album.

Spotkanie z książką

NA	OBCEJ	ZIEMI

11 | Sygnatura artysty 
oraz	datowanie	rzeźby	
na popiersiu „Chrystus 
w cierniowej koronie”

(ilustracje: 1 – wg „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 71, 1884, 
s. 289; 2 – Biblioteka Narodowa 
w Warszawie; 3 – wg „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 10, 1994, 
s. 42 / fot. Andrzej Pieńkos; 
4 – http://www.hoffmanowa.
pl/hoffarchiwum / fot. Szymon 
Kucharski; 5 – wg „Na 
obcej ziemi. Groby polskie 
na cmentarzach paryskich 
i w Montmorency”, Paryż 2011, 
s. 37 / fot. Hanna Zaworonko- 
-Olejniczak; 6 – archiwum 
D. A. „Rempex” w Warszawie 
/ fot. Robert Wancerz; 
7, 8 – fot. nadesłane do 
redakcji; 9-11 – materiały służb 
konserwatorskich)
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Romuald Zerych (1888-1964) był artystą rzeź-
biarzem, który całe życie związany był z War-
szawą. Studiował w  Szkole Sztuk Pięknych 
 w  Warszawie, czerpiąc wiedzę o  rzeźbie od 

profesorów Xawerego Dunikowskiego i Tadeusza Brey-
era. W czasie pierwszej wojny światowej służył w Lejb-
-gwardyjskim Keksholmskim Pułku, wchodzącym 
w  skład 2. Armii Imperium Rosyjskiego, dowodzonej 
przez gen. Aleksandra Samsonowa. Po wzięciu do nie-
mieckiej niewoli w  Prusach Wschodnich przebywał 
w  obozach jenieckich w  Neuhammer (Świętoszów) na 
Dolnym Śląsku i w Budziszynie (Bautzen) na Łużycach. 
W okresie międzywojennym należał do Związku Zawo-
dowego Polskich Artystów Plastyków, Zrzeszenia Arty-
stów Plastyków Zwornik, Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. Z  Zachętą związany był również po drugiej 
wojnie światowej, uczestnicząc w  wystawach Grupy 
Artystów Plastyków Zachęta. W  okresie powojennym 
był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków 
(Okręg Warszawski). W  jego dorobku artystycznym 
były również rysunki. Zajmował się także konserwacją 
i rekonstrukcją rzeźb.

Zerych jest autorem pomników i  tablic, które do-
czekały się realizacji: pomnika poświęconego zmarłym 
jeńcom w  obozie w  Budziszynie (1918), pomników 
Elizy Orzeszkowej w  Grodnie (1929) oraz w  Warsza-
wie (1958), pomnika mauzoleum żołnierzy poległych 
w  bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831  r., współautor-
stwo z  Borysem Zinserlingiem – (1930), pomnika 
szarży artylerii lekkokonnej w  Ostrołęce (1931) czy 
grobowców na cmentarzach warszawskich – ewange-
licko-augsburskim i  powązkowskim. W  1925  r. stwo-
rzył model pomnika „Cudu nad Wisłą”, który został 
wystawiony w  1929  r. podczas Powszechnej Wystawy 
Krajowej w  Poznaniu. W  jego dorobku artystycznym 
były również rzeźby portretowe, a wśród nich portrety 

Hallerczyka, prof. Stanisława Noakowskiego, Haliny 
Polówny, Mikołaja Reja, wyobrażenia Kontemplacji, 
Rozpaczy. Stworzył również rzeźbiarskie i  płaskorzeź-
bione wizerunki świętych postaci: Madonny, Francisz-
ka, Antoniego, Krzysztofa. Wystawiał przede wszystkim 
w Warszawie: w Salonie Garlińskiego, Warszawskim To-
warzystwie Artystycznym, Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych, w Salonie Sztuki „Nike” Karola Tchorka.

Projekt pomnika „Cudu nad Wisłą” powstał z okazji 
piątej rocznicy zwycięstwa w  wojnie polsko-bolszewic-
kiej 1920 r. W „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 38 z 19 
września 1925 r.) zamieszczono fotografię monumentu, 
a w  jednym z  kolejnych wydań napisano, że Romuald 
Zerych „ostatnio zwrócił na siebie uwagę olbrzymim po-
sągiem, pomyślanym jako pomnik zwycięstwa nad wojska-
mi bolszewickimi” (nr 52 z 26 grudnia 1925 r.). Czy był 
pierwszym pomnikiem, nad którym rzeźbiarz pracował 
po pierwszej wojnie światowej, trudno stwierdzić. Z za-
łożenia był to pomnik monumentalny − artysta opra-
cował pięciometrowy model w  glinie, przedstawiający 
postać Chrystusa z uniesioną głową i z prawą dłonią wy-
ciągniętą w geście powstrzymania. Rozbudowana forma 
monumentu modelowana była dużymi płaszczyznami. 
Model blisko rok powstawał w  pracowni artysty znaj-
dującej się w podwórzu zabudowań Panien Kanoniczek 
przy Placu Teatralnym 18 i  ul. Senatorskiej 18 w  War-
szawie. Posąg w  naturalnych wymiarach miał osiągnąć 
30 m wysokości i stanąć na polu bitewnym pod Warsza-
wą. Zerych widział jego realizację w  żelazobetonie lub 
stalobetonie. W  prasie sugerowano piaskowiec czy od-
kucie w innym kamieniu.

Idea zastosowania figury Chrystusa wpisywała się 
w  jeden z  nurtów twórczości dwudziestolecia mię-
dzywojennego − rzeźb wywyższających sacrum, jako 
wotum dziękczynne za odzyskaną niepodległość. Do 
tego typu monumentów zaliczyć należy np. rzeźby 

Romualda Zerycha 
projekt pomnika  
„Cudu nad Wisłą”

Z warsztatu historyka sztuki
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„Najświętszego Serca Jezusowego” („Pomnika Wolno-
ści”) dla Poznania, autorstwa Marcina Rożka, „Chry-
stusa Króla” dla Warszawy, projektu Stanisława Jac-
kowskiego, czy model kompozycji na Grób Niezna-
nego Żołnierza Stanisława Lewandowskiego. Emilia 
Sukertowa, pisarka i  działaczka społeczno-oświatowa, 
tak oceniła projekt Zerycha: „Potężny głos ziemi pol-
skiej, rwący się ku niebiosom… Takiego pomnika Polska 
nie ma, nie mogą się nim poszczycić i inne narody [...] Oby 
pomnik ten stanął tam, gdzie go wyobraźnia twórcy wi-
dzieć pragnie” („Dziennik Berliński”, nr 93 z  25 kwiet-
nia 1925 r.). Według dziennikarza „Kuriera Wileńskie-
go” monument stałby się „wieczną pamiątką i rodzajem 
»ex vota«” (nr 176 z 7 sierpnia 1925 r.). Jan Stebnowski 
na łamach „Polski Zbrojnej” określił rzeźbę „Chrystu-
sem-Mesjaszem”. Uważał, że nadaje się ona do obser-
wacji z wielkiej odległości, ponieważ przemawia za tym 
ciężka, monumentalna, dobrze związana forma „niby 
góra wyrastająca z ziemi” („Polska Zbrojna”, nr 157 z 9 

czerwca 1925  r.). Projekt pomnika „Cudu nad Wisłą” 
robił wrażenie na recenzentach, uruchamiał wyobraźnię 
nasyconą patriotyzmem. W  zasadzie pisano o  nim su-
gestywnie i z przejęciem. Stefania Podhorska-Okołów, 
była redaktor pisma „Bluszcz”, współpracująca wówczas 
z „Kurierem Czerwonym”, tak zinterpretowała projekt: 
„Postać Chrystusa dźwiga się z  pośród brył kamiennych. 
Woła o przestrzeń, o wolność, o życie. Nie sądzi, nie wła-
da, nie przebacza, ale cierpi i z padołów ziemskich rwie 
się wiekuiście ku niebu, brzemię wszystkich grzechów 
ludzkich dźwigając na barkach” („Kurier Czerwony”, 
wydanie z 26 sierpnia 1925 r.). 

Jan Kleczyński, krytyk sztuki, który był w pracowni 
artysty, napisał w zachwycie: „Jest to postać Chrystusa − 
taka, jak ją mógł pojąć mnich średniowiecza − iluminator 

1 | Rysunek	Romualda	Zerycha	będący	wizualizacją	pomnika	w	plenerze	
(Zbiory	prywatne,	Archiwum	Romualda	Zerycha)

..........................................................................................................................
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ksiąg świętych, twórca fresków Trecenta, wyzwalający się 
z wpływów Bizancjum, pracownik rzeźbiarski przy wcze-
snych katedrach gotyckich − i Polak, rzeźbiarz kształcony 
na zwrocie do archaizmu u Dunikowskiego i Bourdelle’a, 
a pamiętający Wita Stwosza i  pęd do nastroju i  wyrazu 
u Szymanowskiego. Dlaczego cytuję ten dziwny splot na-
zwisk i epok? Dlatego, że nową rzeźbę Zerycha uważam 
za twór czysto polski, idący po linii rozwojowej, której 
początek ginie w  ciemni wieków i  wyłania się z  otchła-
ni czasów tylko sporadycznie, bez ciągłości, którą by mo-
gła wytworzyć tylko opieka rządu lub potężny ruch arty-
styczny w całym kraju. Linia ta − to przeczucie, że przede 
wszystkim sens u  nas, na północy może posiadać tylko 
rzeźba w naszym kamieniu − rzeźba o liniach wielkich, 

monumentalnych − rzeźba, która by urągała wpływom 
deszczów i mrozów, rzeźba na szerokich polach i wielkich 
placach miejskich − rzeźba na wpół architektoniczna, 
albo rzeźba w drzewie i brązie, w pałacach i pokojach. [...] 
Linia ta nigdzie nie osiągnęła pełni wyrazu, a przecież 
istnieje. Po tej linii idzie twórczość Zerycha [...] Chrystus 
dźwiga na sobie brzemię grzechów ludzkich − naszych 
grzechów. Przytłacza go ten ciężar, a przecież w obliczu 
grozy barbarzyństwa wschodu wznosi głowę ku niebu 
i  modli się. Przed sobą, nieledwie bizantyńskim ruchem 
unosi dłoń płasko ku górze, a z otwartej rany ciekną krople 
krwi. Drugą dłoń przyciska do łona. Bogate fałdy płasz-
cza szerokimi zwojami spływają ku ziemi [...]. Wystyli-
zowanie głowy i rąk Chrystusa oraz tych fałd, szerokimi 

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

2 | Romuald	Zerych	w	swojej	pracowni	przy	
glinianym	modelu	pomnika	„Cudu	nad	Wisłą”,	
1925,	fot.	Marian	Fuks	/	Agencja	Prasowo- 
-Fotograficzna	„Propaganda”	(Zbiory	prywatne,	
Archiwum	Romualda	Zerycha)

3 | „Chrystus”,	1925,	fot.	Marian	Fuks	/	
Agencja	Prasowo-Fotograficzna	„Propaganda”	
(Zbiory	prywatne,	Archiwum	Romualda	Zerycha)
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płaszczyznami, jest nadzwyczajne. Jest wyczute i przepro-
wadzone z nadzwyczajnym taktem i konsekwencją” („Ku-
rier Warszawski”, nr 227-228 z 15 sierpnia 1925 r.).

Wkrótce po ukazaniu się recenzji Kleczyńskiego 
rzeźbiarz otrzymał korespondencję ze Szwajcarii od 
Elżbiety Rapackiej, osoby, która wspierała go podczas 
pobytu w obozach jenieckich, przesyłając paczki z żyw-
nością i  odzieżą. Napisała do niego: „Kochany Panie 
«Synku»!! Dziś w  Kur[ierze] Warsz[awskim] przeczy-
tałam artykuł p. Kleczyńskiego tak sympatycznie wyraża-
jący opinię o  ostatnim dziele rzeźbiarza Zerycha. Ucie-
szyłam się serdecznie, że Pan dalej pracuje na ukochanej 
przez Pana niwie artystycznej a że pracuje Pan w Polsce 
i dla Polski tego też Panu zazdroszczę” (Zbiory prywat-
ne, Archiwum Romualda Zerycha, List Elżbiety Rapac-
kiej z 18 sierpnia 1925 r.).

Podobne do Kleczyńskiego interpretacje dzie-
ła przytoczono na łamach „Dziennika Poznańskiego” 
(nr 194 z 23 sierpnia 1925 r.) oraz „Głosu Prawdy”. Są 
one w  dużej mierze interpretacją samego artysty. Kry-
tyk z  „Głosu Prawdy” zauważył, że „Znaleźć wyraz 
w formie dla takiego pomysłu nie jest łatwo. Trzeba prze-
łamać szablon […] Chrystus jest z tych samych natchnień, 
co dzieła najwspanialszych epok rozkwitu rzeźby religij-
nej i jest w tej rzeźbie coś z natchnień naszych figur i ka-
plic przydrożnych [...] »Chrystus« Zerycha jest polski i to 

nie w  tym banalnym ujęciu polskości, ale w  najgłębszej 
swej istocie” (nr 104 z 5 września 1925 r.).

Zachwyt w  prasie nad projektem, postulaty, by za-
wiązać komitet jego budowy, nie przełożyły się na kon-
kretne zainteresowanie, które przybliżyłoby realizację. 
W związku z tym, że gliniany, ogromny model pomni-
ka narażony był na zniszczenie, rzeźbiarz zwrócił się 5 
września 1925 r. do Departamentu Sztuki Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o udzie-
lenie zasiłku na odlanie posągu (zapewne w  gipsie). 
Otrzymał odpowiedź odmowną, chociaż przyznano 
mu comiesięczne stypendium, wypłacane od paździer-
nika 1925 do marca 1926 r. W realizacji pomnika nie 
wsparło go również Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięk-
nych. Artyście pozostało prezentowanie fotografii oraz 
modelu gipsowego, który w  końcu udało się wykonać. 
Został on pokazany w 1929 r. na Powszechnej Wysta-
wie Krajowej w  Poznaniu oraz w  Zachęcie w  czerwcu 
1930 r., podczas wystawy „Rok 1920”. Konrad Winkler 
uznał ją wprawdzie za chybioną, gdy myślał o  malar-
stwie, jednak udaną w  dziedzinie rzeźby. Przypomniał 
przy okazji, że byli tacy, których Zerychowy „Chrystus” 
irytował. Jan Raszka wystawił wówczas słynną „Czwór-
kę legunów”, a Alfons Karny „Piłsudskiego”.

Barbara Kalinowska

Romuald	Zerych	to	rzeźbiarz,	który	swoją	twórczością	wpisał	się	w	historię	
Ostrołęki.	W	 1930	 r.	 wziął	 udziału	 w	 konkursie	 na	 projekt	mauzoleum	

upamiętniającego	poległych	w	bitwie	pod	Ostrołęką	26	maja	1831	r.	w	stu-
lecie	batalii	 i	wygrał	 ten	 konkurs	 (więcej	 informacji	 o	pomniku	w	artykule	
powyżej).	W	2008	r.	pomnik,	niszczony	przez	lata	począwszy	od	drugiej	woj-
ny	 światowej,	 trafił	 pod	opiekę	Muzeum	Kultury	Kurpiowskiej	w	Ostrołęce,	
które	przystąpiło	do	jego	rewitalizacji.	Przy	okazji	opracowywania	na	nowo	
dokumentacji	odżyła	pamięć	o	Zerychu.	W	2012	r.	prace	przy	odbudowie	po-
mnika	były	na	ukończeniu.	Wówczas	kontakt	z	zespołem	zajmującym	się	tym	
zadaniem	nawiązała	córka	Zerycha,	Helena	Kołacz,	a	w	następnym	roku	syn	
artysty	Antoni	Zerych	przekazał	do	mauzoleum	rzeźbę	głowy	ojca.

W	2019	r.	w	Muzeum	Kultury	Kurpiowskiej	w	Ostrołęce	otwarta	została	
wystawa	czasowa	„W	świecie	rzeźb	Romualda	Zerycha”.	Kuratorką	i	autorką	
scenariusza	 wystawy	 była	 Barbara	 Kalinowska.	 Zorganizo-
wanie	ekspozycji	umożliwiły	zbiory	rodziny	artysty	 i	wypo-
życzone	eksponaty	z	kilku	muzeów,	pomogła	też	przeprowa-
dzona	przez	Barbarę	Kalinowską	kwerenda	w	Archiwum	Aka-
demii	 Sztuk	 Pięknych	 w	 Warszawie,	 Archiwum	 Narodowej	
Galerii	Sztuki	„Zachęta”,	 Instytucie	Sztuki	PAN,	Archiwum	
Państwowym	w	Warszawie,	a	także	kwerenda	w	prasie,	która	
objęła	 tytuły	 od	 lat	 dziewięćdziesiątych	XIX	 po	 lata	 sześć-
dziesiąte	XX	w.	

Zgromadzony	obszerny	materiał	pozwolił	 na	powstanie	
książki	i	w	2019	r.	Muzeum	Kultury	Kurpiowskiej	w	Ostrołęce	
wydało	publikację	autorstwa	Barbary	Kalinowskiej	Romuald 
Zerych (1888-1964). Rzeźbiarz niezapamiętany.	W	książce	
opisane	 zostały	 korzenie	 rodziny	 Romualda	 Zerycha	 i	 śro-
dowisko,	 z	 którego	 się	wywodził,	 jego	 edukacja,	 nie	 tylko	

w	Warszawskiej	Szkole	Sztuk	Pięknych,	ale	 i	wcześniejsze	nauki	w	Muzeum	
Rzemiosł	 i	 Sztuki	 Stosowanej	 w	 Warszawie.	 Dokumentacja	 fotograficzna	
sprzed	pierwszej	wojny	światowej	ukazuje	najwcześniejsze	realizacje	artysty.	
Zgromadzone	materiały	umożliwiły	udokumentowanie	procesu	powstawania	
monumentu	upamiętniającego	jeńców	wojennych	zmarłych	w	obozie	jeniec-
kim	w	Budziszynie,	gdzie	Zerych	trafił	wskutek	niewoli,	do	której	dostał	się	
w	Prusach	Wschodnich.	

W	kolejnych	rozdziałach	Barbara	Kalinowska	przedstawiła	powrót	do	War-
szawy	Zerycha,	życie	w	artystycznym	kręgu	stolicy	w	okresie	międzywojen-
nym.	Tworzył	on	w	tym	czasie	projekty	pomników,	tablice	i	rzeźby	nagrobne,	
małe	formy	rzeźbiarskie.	Brał	udział	w	wystawach	objazdowych	popularyzu-
jących	sztukę	na	prowincji,	w	tym	na	Kresach.	Po	drugiej	wojnie	światowej	
zaangażował	się	w	ratowanie	zabytków	Warszawy,	uczestniczył	w	działaniach	

Grupy	Artystów	Plastyków	Zachęta.	
Na	końcu	książki	autorka	zamieściła	ciekawe	rozważa-

nia	 na	 temat	 powodów	 braku	 Zerycha	 na	 kartach	 historii	
sztuki.	Być	może	stało	się	tak	dlatego,	że	funkcjonował	on	
poza	 środowiskiem	akademickim	 i	 nie	miał	 uczniów.	Naj-
bardziej	 płodny	 okres	 twórczości	 artysty	 przypadł	 na	 lata	
dwudzieste	XX	w.,	w	latach	trzydziestych	odszedł	od	rzeźby	
w	kierunku	rysunku.	Przyczyny	tego	były	natury	ekonomicz-
nej,	rzeźbiarzom	trudniej	pozyskać	zamówienia	i	materiał.	
Nie	 sprzyjało	 to	 rozwojowi	 talentu	 artysty,	 który	 po	 dru-
giej	 wojnie	 światowej	 nie	 odnalazł	 się	w	 nowej	 rzeczywi-
stości.	„Proces zapominania Romualda Zerycha zaczął się 
na kilkadziesiąt lat przed śmiercią artysty”	–	pisze	Barbara	
Kalinowska.	Publikacja	autorki	zapełnia	lukę	w	pamięci	po	
rzeźbiarzu.	

Spotkanie z książką

RZEŹBIARZ	NIEZAPAMIĘTANY
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wschodnich Rzeczypospolitej decy-
dujący, bowiem to bitwa warszaw-
ska umożliwiła ostateczne włączenie 
znacznej ich części do odrodzonego 
państwa. Malowidła, ukryte w czasach 
sowieckich pod warstwą farby, zostały 
odsłonięte w latach 2000-2003.

Nad ranem 25 kwietnia 1920  r. 
Wojsko Polskie wraz z sojuszniczą od 
czterech dni armią ukraińską rozpo-
częło operację kijowską, by powstrzy-
mać prących na zachód bolszewików 
i  zrealizować polityczną ideę Józefa 
Piłsudskiego. Federacja wolnej Polski, 
Ukrainy i Litwy miała odsunąć Rosję 
od naszych granic i przekreślić jej im-
perialną dominację. Czy wobec kate-
gorycznego sprzeciwu Litwinów, pra-
gnących jedynie odebrać Wilno, była 
to od samego początku koncepcja nie-
realistyczna, wciąż jest przedmiotem 
dyskusji.

5 maja polska armia podeszła na 
przedpola Kijowa, a patrol 1. puł-
ku szwoleżerów wjechał tramwajem 
z  podmiejskiego przystanku Puszcza-
-Wodica do centrum, na ul. Chresz-
czatik, po czym wrócił z kilkoma jeń-
cami. 8 maja gród nad Dnieprem zo-
stał zdobyty, lecz część bolszewickiej 
armii uniknęła rozbicia, odchodząc 
na wschód. Defilada zwycięstwa 9 
maja podszyta więc była zagrożeniem, 
które mało kto wtedy dostrzegał. 
Mówi się zwykle, że Kijów został za-
jęty niemal bez walki, ale w tym „nie-
mal” kryje się ofiara życia wielu pol-
skich żołnierzy. Ponad stu z nich spo-
częło w  wojennej kwaterze na kijow-
skim Cmentarzu Bajkowym, potem 
doszczętnie zniszczonej. Od 1998  r. 
miejsce to upamiętnia pomnik-krzyż 
z tablicą: „TU SPOCZYWA / 114 ŻOŁ-
NIERZY WOJSKA POLSKIEGO / 
POLEGŁYCH W  REJONIE KIJOWA 
/ WIOSNĄ 1920 R. W BOJACH / TO-
CZONYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE 
/ FORMACJI UKRAIŃSKICH / PRZE-
CIW ARMII CZERWONEJ / CZEŚĆ 
ICH PAMIĘCI”. Płyta z  reliefem Or-
deru Virtuti Militari ocalała z  pier-
wotnego pomnika.

Nieliczne spokojne dni starano się 
wykorzystać dla wzmocnienia fede-
racyjnych planów. 16-17 maja polski 
wódz naczelny spotkał się w  Win-
nicy na Podolu z  ukraińskim ata-
manem Symonem Petlurą. Podczas 
oficjalnego obiadu Piłsudski mówił: 
„w błysku naszych bagnetów i  naszych 
szabel nie powinniście widzieć nowego 
narzucania cudzej woli. Chcę, abyście 
w  nim widzieli odbłysk swej wolności. 

W miejscowości Soły na 
Wileńszczyźnie (obec-
nie w  granicach Bia-
łorusi) stanął w  latach 

1926-1934 kościół Matki Bożej Ró-
żańcowej, zaprojektowany przez Ada-
ma Dubanowicza w  stylu „nowocze-
snego baroku”. Wśród zdobiących go 
malowideł Piotra Siergijewicza wyróż-
niają się dwie monumentalne kompo-
zycje batalistyczne na ścianach prezbi-
terium: z  lewej „Obrona Częstocho-
wy” według obrazu Januarego Sucho-
dolskiego, z  prawej „Cud nad Wisłą” 
według Jerzego Kossaka (zob. J. Ko-
morowski, Kościół w  Sołach, „Spotka-
nia z  Zabytkami”, nr 1, 2009). Hero-
iczna obrona z  czasów szwedzkiego 
„potopu” została zatem dopełniona 
przez równie heroiczny czyn i zwycię-
stwo polskiego oręża sprzed lat – wów-
czas – kilkunastu. Czyn także dla ziem 

Rok 1920  
– kresowa epopeja

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

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

1 | „Cud	na	Wisłą”	w	Sołach
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Ataman wasz w  pięknej swej odezwie 
obiecał zwołać jak najprędzej wolny 
sejm w wolnej Ukrainie. […] W imie-
niu Polski wznoszę okrzyk: Niech żyje 
wolna Ukraina!” ( J. Piłsudski, Pisma 
zbiorowe, t. V, Warszawa 1937, s. 159).

W dzisiejszej Winnicy spotkanie 
upamiętniają dwie tablice. Pierwszą, 

z  wizerunkiem Marszałka w  profi-
lu i  obszerną informacją, umieszczo-
no w  2008  r. przy ul. Sobornej 67, 
na fasadzie budynku dawnej Rady 
Miejskiej, w  którym Piłsudski gościł. 
Teraz jest to miejsce patriotycznych 
uroczystości tutejszych Polaków i sta-
ły przystanek motocyklowego Rajdu 

Katyńskiego. Druga tablica została 
w  2014  r. odsłonięta na dworcu ko-
lejowym. Autor, Marek Moderau 
z  Warszawy, odtworzył w  czarnym 
granicie znaną fotografię, przedsta-
wiającą obu przywódców w  oknie 
wagonu. Ta sama fotografia w  wer-
sji barwnej znalazła się na znaczku, 

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

2 | Pomnik 
poległych	
na Cmentarzu 
Bajkowym	w	Kijowie

3 | Tablica	
na dworcu 
kolejowym	
w Winnicy

4 | Cmentarz 
wojenny	w	Równem

...............................
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wyemitowanym dla uczczenia setnej 
rocznicy przez pocztę ukraińską.

Odrzucone za Dniepr wojska 
bolszewickie zreorganizowały się 
i  wzmocniły, by pod koniec maja 
1920  r. rozpocząć działania ofensyw-
ne, najpierw na kierunku północ-
nym, litewsko-białoruskim, potem 
na południowym, ukraińskim. Po 
kilku dniach ciężkich walk I Armia 
Konna Siemiona Budionnego przeła-
mała 5 czerwca front pod Samhorod-
kiem i Ozierną. Ewakuacja Kijowa 10 
czerwca rozpoczęła odwrót na całej li-
nii. Dzięki znakomitemu dowodzeniu 
(zwłaszcza Edwarda Rydza-Śmigłego) 
i  bohaterstwu żołnierzy, odbywał się 
on planowo, opóźniany kontratakami 
i obroną kolejnych rubieży na liniach 
rzek. Pozwoliło to na konieczne przy-
gotowania w  głębi kraju. Szlak ten 
wciąż znaczą liczne wojenne cmen-
tarze, jak choćby w Równem na Wo-
łyniu – z  długimi szeregami białych 
krzyży. Po latach dewastacji cmentarz 

ten został uporządkowany i otoczony 
opieką.

Pomniki wznoszone w  Drugiej 
Rzeczypospolitej po 1939  r. zosta-
ły w  większości zniszczone. Dzięki 
współpracy z  władzami Ukrainy po-
wstają jednak ostatnio nowe upa-
miętnienia wspólnej historii. W  Li-
powcu na wschód od Winnicy polscy 
i  ukraińscy piechurzy powstrzymy-
wali natarcie wroga przez wiele dni, 
do 15 czerwca. Kilkudziesięciu – naj-
dosłowniej do ostatniej kropli krwi. 
W 2015 r. przed lipowieckim kościo-
łem Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny stanął pamiąt-
kowy głaz z  tablicą i  dwujęzycznym 
napisem: „Pamięci / żołnierzy Wojska 
Polskiego / i  Armii Ukraińskiej Repu-
bliki Ludowej, / którzy zginęli w  bo-
jach z oddziałami / Rosji bolszewickiej 
pod Lipowcem / w  czerwcu 1920  r.” 
Takich miejsc, ocalonych od zapo-
mnienia, jest więcej i z roku na rok ich 
przybywa.

Jeden z niewielu dawnych pomni-
ków, które niemal cudem przetrwały, 
odnajdziemy na Białorusi, w  Brzo-
zówce, 30 km na wschód od Słonima. 
Wysoki krzyż-obelisk z  kamiennych 
bloków wzniesiono na mogile w głębi 
lasu, na dawnym wojskowym poligo-
nie. Nie bardzo więc rzucał się w oczy, 
a i  dziś odnaleźć go niełatwo. Napis 
na cokole informuje: „POLEGŁYM / 
78 SŁUCKIEGO P.[ułku] P.[iechoty] 
/ 19 LIPCA 1920 R. / KOLEDZY”. 
Oddział zapasowy słuckich strzelców 
stoczył tu bój w  obronie linii rzeki 
Szczary przed wojskami bolszewickie-
go frontu zachodniego pod dowódz-
twem Michaiła Tuchaczewskiego. 
Tymi właśnie, które zgodnie z  jego 
rozkazem jak najszybciej miały zdo-
być Warszawę, by „przez trupa białej 
Polski” iść „ku ogólnoświatowej pożo-
dze” i  „na bagnetach zanieść szczęście 
i pokój masom pracującym”.

Jarosław Komorowski

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

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

5 | Kamień	
pamiątkowy	
w Lipowcu

6 | Pomnik	78.	
pułku	piechoty	
w	Brzozówce

(zdjęcia: 
Jarosław 
Komorowski)
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Drewniane Mazowsze
.........................................................................................................................................

polichromią, zespół dziewiętnasto-
wiecznych kościołów transeptowych 
na terenie Kurpiowszczyzny, osiemna-
stowieczny dwór w Głuchach – miej-
sce narodzin Cypriana Kamila Nor-
wida, zespół architektury letniskowej, 
zwanej świdermajerem, czy dziewięt-
nastowieczny wiatrak koźlak w  Lini-
nie, zbudowany na terenie warszaw-
skiej Woli i  przeniesiony na obecne 
miejsce w 1916 r. Drewniane obiekty 
zabytkowe rozlokowane są dość rów-
nomiernie na obszarze całego woj. 
mazowieckiego, także na terenie naj-
większych miast – Warszawy, Siedlec 
czy Radomia. Zarówno zatem liczba, 
jak i  wartość zachowanych obiektów, 
ich historia i otoczenie dają podstawę 
do stworzenia i  promocji mazowiec-
kiego szlaku drewnianej architektury.

Pierwszy krok do kreacji komplet-
nego produktu turystycznego stanowi 

pełne zinwentaryzowanie obiektów 
potencjalnie wartych uwzględnienia 
na szlaku. Ważny jest zarówno ich 
stan zachowania oraz otoczenie, jak 
i  stosunek właściciela do udostępnia-
nia obiektu oraz potencjalne zaintere-
sowanie nim turystów.

Główną oś szlaków architektu-
ry drewnianej stanowią obiekty sa-
kralne. W znaczącej ich liczbie wciąż 
sprawowany jest kult i  te pozostają 
w  stanie dobrym bądź zadowalają-
cym. Pełne informacje dotyczące za-
bytków drewnianej architektury sa-
kralnej województwa mazowieckiego 
zebrane zostały wcześniej, w  ramach 
projektu Koła Fotografii Przyrod-
niczej Uniwersytetu Warszawskie-
go, i  są dostępne w  formie albumu 

Na terenie województw po-
łudniowej Polski – pod-
karpackiego, małopol-
skiego, śląskiego i  świę-

tokrzyskiego – jest szlak drewnianej 
architektury, promujący najciekawsze 
obiekty budownictwa drewnianego. 
Celem projektu Drewniane dziedzic-
two Mazowsza jest tworzenie takiego 
szlaku na terenie woj. mazowieckiego.

Drewno przez wiele epok naszej 
historii było podstawowym materia-
łem budulcowym. I choć współcze-
śnie liczba drewnianych obiektów sta-
le maleje, wciąż jest ona – wbrew po-
wszechnej opinii – znacząca. Mazo-
wieckie nie ustępuje pod tym wzglę-
dem innym województwom. Wśród 
najciekawszych zabytków drewnia-
nych na tym terenie znajdują się m.in.: 
barokowy kościół w  Goźlinie – Ma-
riańskim Porzeczu z  iluzjonistyczną 

............................................................................... 
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dwór w Brześcach koło Góry Kalwa-
rii, gdzie w  ramach działań Fundacji 
Dwór i  Folwark w  Brześcach organi-
zowane są rozmaite wydarzenia kul-
turalne. Coraz częściej we dworach 
prowadzone są usługi hotelowe czy 
agroturystyczne, jak w  barokowym 
dworze w  Paplinie czy datowanym 
na początek XX w. dworze w Brudni-
cach, który otrzymał tytuł najlepszego 
gospodarstwa agroturystycznego Ma-
zowsza w 2013 r. Te obiekty z pewno-
ścią byłyby wartościowymi przystan-
kami na szlaku drewnianej architek-
tury. Opuszczone dwory są natomiast 
dostępne zazwyczaj tylko z zewnątrz, 
ale z pewnością i one warte są umiesz-
czenia na szlaku, jak barokowy drew-
niany dwór w Koźniewie Wielkim czy 
klasycystyczny dwór w Turowicach.

Kolejny rodzaj obiektów plano-
wanych do umieszczenia na szlaku 
to drewniane budynki użytkowe, jak 
młyny wiatrowe czy wodne, kuźnie, 
spichlerze czy dworce kolejowe. Na 
terenie woj. mazowieckiego znajduje 
się ich kilkaset. Większość – niestety 
– jest zrujnowana, ale pewna ich licz-
ba pozostaje w dobrym stanie, a wła-
ściciele są pozytywnie nastawieni do 
prezentacji obiektów jako atrakcji na 
turystycznym szlaku. W Koryciskach 
stoi młyn wodny, którego właściciel 
planuje właśnie remont – odtworze-
nie koła młyńskiego i  udostępnienie 

Niestety, znaczna część drewnianych 
obiektów sakralnych jest zamknięta. 
Dużą wartość miałoby udostępnianie 
ich wnętrz zwiedzającym, przynaj-
mniej w sezonie letnim.

Na terenie woj. mazowieckiego 
liczne są także drewniane dwory. Nie-
które funkcjonują jako prywatne mu-
zea i  dostęp do nich jest możliwy po 
wcześniejszym umówieniu, jak wspo-
mniany dwór w  Głuchach czy czę-
ściowo dostępny osiemnastowieczny 

krajoznawczo-fotograficznego oraz 
w  wersji cyfrowej na portalu www.
drewnianemazowsze.pl. Znaczna 
część obiektów łączy się w  sposób 
naturalny z  najbliższym otoczeniem. 
Niektóre z  kościołów wciąż otoczo-
ne są starodrzewem, wśród którego 
są drzewa chronione jako pomniki 
przyrody, np. w  pobliżu drewnianej 
kostnicy w  Długosiodle znajduje się 
jeden z najstarszych dębów szypułko-
wych na terenie woj. mazowieckiego. 

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

2 | Dwór	
w	Koźniewie	Wielkim

3 | Młyn	
w Koryciskach

(zdjęcia: 1,2 – Michał 
T. Chiliński i Paweł J. 
Mazurkiewicz; 3 – Paweł 
J. Mazurkiewicz)
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obiektu do zwiedzania. Unikatowy 
spichlerz w  Górznie z  XVIII  w. tak-
że znajduje się na prywatnej posesji, 
a właściciel, poddający obecnie bu-
dynek renowacji, udostępnia go tu-
rystom. Wartościowym obiektem 
na szlaku mógłby być także wiatrak 
koźlak w Krzyczkach Szumnych, sto-
jący na terenie założenia hotelowego 
Nosselia. Wiatrak ten pozostaje nie-
oszalowany, dzięki czemu zwiedzający 
mogą podziwiać w  pełni zachowaną 
pierwotną konstrukcję i  wyposażenie 
obiektu.

Ostatnią grupę obiektów archi-
tektury drewnianej stanowią domy 
mieszkalne miejskie, małomiastecz-
kowe, letniskowe oraz wiejskie. Włą-
czenie ich do szlaku i  zaprezentowa-
nie turystom nie przysparza proble-
mów, kiedy pełnią funkcję publiczną, 
trudniejsze jest w  przypadku obiek-
tów prywatnych, zamieszkanych bądź 
opuszczonych.

Działania mające na celu utworze-
nie szlaku architektury drewnianej na 
terenie woj. mazowieckiego są wielo-
etapowe. Pierwsze kroki zostały już 
podjęte – zinwentaryzowano znacz-
ną część obiektów, zweryfikowano 
pierwsze trasy rowerowe oraz samo-
chodowe i przedstawiono je w formie 
elektronicznej na portalu Traseo. Są 
ogólnodostępne, gotowe do pobrania 
przez stronę www.fundacja-heredi-
tas.pl/projekty/drewniane-mazow-
sze/, aplikację, w  formie mapy bądź 
śladu GPS, z  opisem i  zdjęciami. Co 
ważne, na szlakach tych umieszczono 
informacje nie tylko o samych obiek-
tach architektury drewnianej, lecz 
także o  innych atrakcjach – przyrod-
niczych, historycznych i  dziedzic-
twa niematerialnego. Są to działania, 
które w przyszłości pomogą stworzyć 
kompletny produkt turystyczny.

Projekt Drewniane dziedzictwo 
Mazowsza – społeczne wytyczanie 
szlaków turystycznych jest realizowa-
ny od 2019 r. przez Fundację Heredi-
tas w  partnerstwie z  portalem www.
drewnianemazowsze.pl i  przy udziale 
środków Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

Paweł J. Mazurkiewicz

Położone 20 km na północ 
od Wyszogrodu Nadułki to 
stara wieś szlachecka o  śre-
dniowiecznym rodowodzie. 

W  pierwszej połowie XIX  w. wła-
ścicielem miejscowego majątku zo-
stał Prosper Zawidzki, który skupił 
w  swym ręku dość pokaźną jak na 
mazowieckie warunki fortunę, obej-
mującą kilka okolicznych wsi. Po nim 
dobra dziedziczyć miała trójka jego 
dzieci. Nadułki początkowo przypa-
dły w  udziale synowi Zygmuntowi, 
a po jego przedwczesnej śmierci wieś 
przejął młodszy z braci – Gustaw. Pre-
tendentką do spuścizny po Prospe-
rze Zawidzkim pozostawała również 
jego jedyna córka Bronisława, która 
w  1857  r. poślubiła syna właścicieli 
graniczących z  Nadułkami Krzykos 
– Romana Góreckiego. Małżonkowie 
osiedli w objętym po rodzicach męża 
majątku Rydzewo pod Ciechanowem, 
gdzie w 1860 r. na świat przyszła ich 
córka Lucyna. Po upadku powstania 
styczniowego, w  następstwie zaanga-
żowania Góreckich w  sprawy zrywu 
narodowego, Rydzewo zostało sprze-
dane, a jego właściciele powrócili na 
ziemię wyszogrodzką.

Tu Roman Górecki nabył leżą-
cy w  sąsiedztwie dóbr dziedzicznych 
żony majątek Pilichowo, a z  czasem, 
po śmierci szwagra Gustawa, objął 
administracją także Nadułki z przyle-
głościami. Córka Góreckich w 1878 r. 
wydana została za właściciela dóbr 
Mała Wieś – Wojciecha Białosuk-
nię. Ten niestety zmarł sześć lat póź-
niej, pozostawiając owdowiałą mał-
żonkę z  dwójką małoletnich synów. 
W  1887  r. wciąż młoda, bo zaledwie 
dwudziestosiedmioletnia Lucyna wy-
szła za Adama Kosińskiego, z którym 

osiadła w  otrzymanych od rodziców 
Nadułkach. Wprawdzie formalny-
mi właścicielami wsi Kosińscy sta-
li się dopiero po śmierci ojca Lucyny 
w  1894  r., jednak zapewne już wcze-
śniej w  majątku zainicjowane zostały 
prace dostosowujące ziemiańskie go-
spodarstwo do nowych potrzeb mło-
dego małżeństwa. Najważniejszą z in-
westycji wydaje się rozbudowa dworu, 
który w  owym czasie otrzymał swój 
ostateczny i znany do dziś kształt.

Stary, w swej zasadniczej części za-
pewne drewniany dwór w Nadułkach 
miał ponoć pamiętać jeszcze wiek 
XVII. Z  polecenia Kosińskich dobu-
dowano do niego całkiem nowe par-
terowe skrzydło, które w zamierzeniu 
fundatorów zastąpić miało przezna-
czony do rozbiórki najstarszy człon 
ziemiańskiej siedziby. Nową, zwróco-
ną frontem w  kierunku wschodnim 
część dworu skomponowano zgodnie 
z  duchem klasycyzmu w  układzie sy-
metrycznym. Na środku dziewięcio-
osiowej budowli umieszczono głów-
ne wejście, ujęte w  szeroki, piętrowy 
i  zwieńczony trójkątnym frontonem 
pseudoryzalit. W  jego górnej części 
umiejscowiono nawiązującą do ar-
chitektury renesansu loggię w  formie 
serliany z dwiema drewnianymi kolu-
mienkami, a schody wejściowe prze-
kryto ozdobnym przeszklonym dasz-
kiem żeliwnej konstrukcji. Stylistycz-
nie podobne, lecz dużo skromniejsze 
zadaszenia otrzymały również pozo-
stałe boczne wejścia. Wszystkie otwo-
ry okienne parteru w elewacji fronto-
wej ozdobione zostały profilowanymi 
opaskami, akcentowanymi dodatko-
wo centralnie nad nimi umieszczo-
nymi klińcami i  prostokątnymi pod-
okiennymi płycinami. Zlokalizowana 

Dwór 
w Nadułkach
..........................................................................................................................

Akcja dwory
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Ciekawie skomponowano północno-
-wschodni narożnik budynku, do-
dając mu dodatkowe piętro, z  roz-
mieszczonymi arkadowo półkolistymi 
niszami i  oknami, które w  zamierze-
niu architekta korespondować miały 
z  loggią w  nowym skrzydle dworu. 
Piętrową część wyodrębniono z bryły 
budynku za pomocą lizen, przecho-
dzących w górnych partiach w bonio-
wane naroża. Niewielki ryzalit obej-
mujący niszę w  elewacji północnej 
zwieńczono trójkątnym frontonem. 
W swej parterowej części stare skrzy-
dło pozostawało nieco wyższe niż 
główny budynek dworu. Tę dodatko-
wą wysokość pod okapem wypełnił 
dekoracyjny podwójny gzyms z  roz-
lokowanymi w regularnych odstępach 
niewielkimi prostokątnymi okienka-
mi doświetlającymi poddasze.

Wnętrze dworu – tak za sprawą 
zastosowanych rozwiązań projek-
towych, jak i  ze względu na wystrój 
– łączyło w  sobie cechy tradycyjnej 
szlacheckiej siedziby z  nowoczesną 
rezydencją. Układ pomieszczeń no-
wej części był dwutraktowy z  sienią 
i  salonem na osi. W  swej zachodniej 
partii salon przechodził w  oranżerię, 
skąd z kolei można było wydostać się 
na tyły ogrodu. W starym północnym 

skrzydle dworu komunikacja odby-
wała się za pośrednictwem korytarza, 
a na piętro wiodły kręcone żeliwne 
schody. Pokoje były na ogół obszerne, 
wyposażone w stylowe piece kaflowe, 
z dekoracyjną sztukaterią na sufitach, 
parkietami układanymi z różnych ga-
tunków drewna i  bogato rzeźbioną 
stolarką. Framugi ponoć ozdobio-
no herbami Polski, Litwy i Rusi, a na 
ścianach zgodnie ze staropolskim 
zwyczajem zawisły portrety przod-
ków i  zabytkowe egzemplarze broni 
− historyczne pamiątki świadczące 
o szlacheckich tradycjach rodziny.

Rozległy, bo obejmujący po-
wierzchnię blisko 4 ha park w otocze-
niu dworu powstał jeszcze w  czasach 
Zawidzkich. Ponieważ nowo wyzna-
czony front dworu wymagał odpo-
wiedniego zaaranżowania przestrzeni 
znajdującej się bezpośrednio przed 
nim, na zlecenie Adama Kosińskiego 
przekomponowano całość założenia. 
Zadania tego podjął się znany w owym 
czasie planista ogrodów Teodor 
Chrząński – autor projektów dla dwo-
rów w  Przysusze, Chojnowie i  Sko-
limowie. W  wyniku przeprowadzo-
nych przez niego zabiegów teren parku 
w Nadułkach wydłużony został w kie-
runku wschodnim, przez co uzyskał 

na osi piętrowa wystawka na całej 
swojej szerokości otrzymała dekora-
cyjne boniowania. Pozostałe elewa-
cje nowo wybudowanej części dworu 
prezentowały się już znacznie skrom-
niej jeśli chodzi o  ich architektonicz-
ny wystrój. Tu detal ograniczono do 
prostych podokiennych i  podoka-
powych gzymsów, a jedyny wyjątek 
stanowiła występująca masywnym 
skrajnym ryzalitem w  tylnej elewacji 
część budynku zawierająca oranżerię. 
Wyposażono ją w cztery wysokie pół-
koliście zamknięte okna, rozdzielone 
pilastrami podtrzymującymi podoka-
powy gzyms. Całość zwieńczył wielo-
spadowy dach, kryty blachą.

Z dawnej bryły dworu zdecydowa-
no się zachować murowane skrzydło 
połączone z nową częścią budynku od 
północy. Był to zapewne najmłodszy 
człon poprzedniej szlacheckiej siedzi-
by, dobudowany do pierwotnego kor-
pusu budynku w  XVIII lub XIX  w. 
Zachowane skrzydło starego dworu 
poddano teraz przekształceniu, na-
dając mu analogiczne z  nowo wybu-
dowaną częścią cechy klasycyzmu 
i neorenesansu. Frontowe okna otrzy-
mały takie same profilowane opaski, 
prostokątne płyciny i  klińce, a naro-
ża ozdobione zostały boniowaniami. 

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

1 | 2 | Dwór	
w	Nadułkach	
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druga w  1907  r. poślubiła pocho-
dzącego z  Płocka publicystę i  dzien-
nikarza, związanego w  owym czasie 
z  prasą łódzką i  warszawską, Stefana 
Gorskiego. Małżonek Haliny był już 
wówczas absolwentem Wydziału Fi-
lozoficznego Uniwersytetu Lwow-
skiego i  oprócz licznych artykułów 
drukowanych w  rozmaitych pismach 
(„Rozwój”, „Goniec Łódzki”, „Echa 
Płockie i  Łomżyńskie”, „Kurier Co-
dzienny”, „Tygodnik Ilustrowany”) 
posiadał w  swoim dorobku również 
kilka książkowych publikacji. Rok po 
ślubie rozpoczął wydawanie w  War-
szawie własnego czasopisma o  pro-
filu narodowościowym pod nazwą 
„Dzień”. Działalność publicystyczną 
Stefana Gorskiego w  tamtym cza-
sie zdominowała tematyka antynie-
miecka, a największy rozgłos przy-
niosła mu poświęcona pruskiej akcji 
kolonizatorskiej praca pod tytułem 
Niemcy w Królestwie Polskim. Z uwa-
gi na zdecydowanie negatywny wobec 
niemieckich kolonistów wydźwięk 
owej publikacji, wieść o  jej autorze 
dotarła także poza zachodnią granicę 
Królestwa.

2 maja 1914 r. zmarł Adam Kosiń-
ski, a w rezultacie podziału rodzinnych 
dóbr Nadułki przypadły w  udziale 
Halinie. Po wybuchu pierwszej wojny 
światowej, w  obawie przed szykanami 
ze strony pruskiego najeźdźcy, Stefan 

Gorski opuścił tereny Polski, schronie-
nie znajdując w głębi Rosji. Wiadomo, 
że w lutym 1915 r. we dworze w Nad-
ułkach zatrzymała się na przymuso-
wy postój grupa oficerów jednego ze 
stacjonujących w  okolicy rosyjskich 
oddziałów. Sam majątek – podobnie 
jak przeważająca część gospodarstw 
ziemiańskich północnego Mazowsza 
– nie uniknął strat i  dewastacji spo-
wodowanych działaniami zbrojnymi 
w  okresie pierwszej wojny światowej. 
Stefan Gorski powrócił z emigracji do-
piero po wybuchu w  Rosji rewolucji. 
W  roku odzyskania przez Polskę nie-
podległości wykupił Nadułki od żony 
i rozpoczął podnoszenie majątku z wo-
jennych zniszczeń. Prace te dwa lata 
później przerwała nawała bolszewicka, 
a także przedwczesna śmierć Haliny 
Gorskiej, zmarłej 5 listopada 1920 r.

Lata dwudziestolecia międzywo-
jennego Stefan Gorski spędził dzieląc 
swój czas między pobyty w  Warsza-
wie, Płocku i Nadułkach. Nadal pro-
wadził aktywną działalność publicy-
styczno-dziennikarską, współpracu-
jąc m.in. z  „Kurierem Warszawskim”, 
„Światem”, „Depeszą”, a także „Dzien-
nikiem Płockim”. W 1923 r. ożenił się 
z Marią Leśniewską – córką generała 
Józefa Leśniewskiego. Jako właściciel 
Nadułek brał aktywny udział w  ży-
ciu lokalnej ziemiańskiej społeczno-
ści. W  swym majątku przeprowadził 
kompleksową meliorację gruntów rol-
nych i odbudował zniszczone w czasie 
działań wojennych zabudowania go-
spodarcze. Niestety, mimo znacznych 
nakładów finansowych ponoszonych 
przez właściciela na rzecz rozwoju go-
spodarstwa, sytuacja materialna ma-
jątku pozostawała trudna. Złożyła się 
na to zła koniunktura gospodarcza na 
rynku rolnym, a także niezbyt szczę-
śliwy dobór kolejnych rządców, któ-
rym właściciel powierzał prowadze-
nie gospodarstwa. W  wyniku prze-
prowadzonej w  latach trzydziestych 
parcelacji areał majątku w Nadułkach 
uszczuplony został o ponad 150 ha.

To, czego udało się Stefanowi Gor-
skiemu szczęśliwie uniknąć w 1914 r., 
ziścić się miało równe ćwierć wieku 
później. Po wybuchu drugiej woj-
ny światowej właściciel Nadułek 

kształt zwężającego się klina. Przed 
głównym wejściem do dworu wyty-
czono prostopadle reprezentacyjną, 
wysadzaną lipami aleję dojazdową oraz 
tradycyjny kolisty podjazd. Na północ 
od lipowej alei zlokalizowano obszerną 
okrągłą polanę, przeznaczoną praw-
dopodobnie pod rabaty kwiatowe, 
a w najbardziej wysuniętym na wschód 
skraju parku wykopano podłużny staw. 
Całość kompozycji uzupełniły nowe 
nasadzenia grabów, wiązów, świerków 
oraz tui, a także misterna sieć alejek 
spacerowych, łącząca wszystkie zakąt-
ki parku w atrakcyjną i w szczegółach 
przemyślaną rekreacyjną przestrzeń.

Dobra Nadułki w czasach Adama 
Kosińskiego obejmowały areał grun-
tów o powierzchni 537 ha. Właściciel 
prowadził wzorowe i nowoczesne, jak 
na tamte czasy, gospodarstwo rolne, 
wprowadzając stopniowo nowe meto-
dy produkcji rolnej z  zastosowaniem 
maszyn rolniczych. Sprowadzał z  za-
granicy i rozwijał hodowlę najbardziej 
wydajnych ras zwierząt inwentarskich, 
dworską mleczarnię wyposażył w apa-
raturę do produkcji masła i jako jeden 
z pierwszych spośród okolicznych zie-
mian w 1908 r. powołał w swoim ma-
jątku ochotniczą straż pożarną.

Z małżeństwa Lucyny i  Adama 
Kosińskich na świat przyszły dwie 
córki: urodzona w  1890  r. Wan-
da i  nieco od niej starsza Halina. Ta 
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W 2019	 r.	 bydgoskie	Wydawnictwo	Farbiarnia	wydało	 album	Archi(w)- 
tektura Henryka Nahorskiego,	zawierający	zdjęcia	z	wystawy	zorgani-

zowanej	w	2017	r.	przez	Galerię	Farbiarnia;	tytuł	to	zbitka	słów	„archiwum”	
i	„architektura”.	Wystawa	„Archi(w)tektura.	Architektura	modernistyczna	
regionu	w	obiektywie	Henryka	Nahorskiego”	była	pierwszą	monograficzną	
prezentacją	zdjęć	Henryka	Nahorskiego	(1939-2012),	fotografa	samouka,	
kartografa,	 który	 wykonywał	 portrety,	 fotografował	 kra-
jobrazy,	 formy	 geomorfologiczne	 i	 architekturę	 regionu.	
Jego	fotografie	są	ikonograficzną	kroniką	architektury	mo-
dernistycznej z okresu powojennego na terenie dawnych 
województw	 bydgoskiego	 i	 toruńskiego	 i	 stanowią	 świa-
dectwo	 dziedzictwa	 kulturowego	 na	 poziomie	 lokalnym	
i	 regionalnym.	Zdjęcia	wykonane	w	 latach	siedemdziesią-
tych	i	osiemdziesiątych	XX	w.	przedstawiają	przede	wszyst-
kim	nowo	powstałe	 obiekty	 architektoniczne	 i	 krajobrazy	
charakterystyczne	 dla	 miast	 i	 miasteczek	 regionu,	 które	
w	 latach	 powojennych	 przechodziły	 okres	 intensywnego	
rozwoju	związanego	z	postępującą	industrializacją.	Zespół	
fotografii	zawiera	unikatową	i	bogatą	dokumentację	ikono-
graficzną,	która	stanowi	cenny	materiał	do	analizy	historii	

i	 przemian	 powojennej	 polskiej	modernistycznej	 architektury	 i	 urbanisty-
ki.	Większość	fotografii	to	typowe	modernistyczne	czarno-białe	i	kolorowe	
średnioformatowe	kadry.	

W	albumie	oprócz	zdjęć	eksponowanych	na	wystawie	udostępniono	jesz-
cze	inne	z	bogatego	zbioru	fotografa,	ukazujące	głównie	obiekty	użyteczności	
publicznej.	Zamieszczone	są	też	eseje	autorstwa	Marty	Leśniakowskiej	i	Iwony	

Puzowskiej,	które	przybliżają	wartość	zbioru	fotografii.	Mar-
ta	Leśniakowska	pisze	m.in.:	„Mamy więc tutaj do czynienia 
z fotografią architektury sformatowanej w konwencji upozo-
wanego »portretu« architektury”.	[…]	„Ale jeszcze inaczej 
można patrzeć na fotografie Nahorskiego: jeśli tylko powią-
zać je z »retoryką wędrowania«, wówczas możemy skonsta-
tować, że budynki, które oglądamy na pożółkłych slajdach 
albo już nie istnieją, albo uległy dewastacji w świadomym 
lub bezmyślnym wandalizmie. Dlatego pokazują się nam już 
tylko jako obrazy-widma, które w swej widmowości operują 
typowym schematem utopijnym: konwencją podróży i od-
wołaniem do pamięci − jako ślad, odcisk czasów nieodle-
głych przecież, ale możliwych dzisiaj do percypowania jako 
przede wszystkim obraz fotograficzny”.

Spotkanie z książką

ARCHITEKTURA	W	OBIEKTYWIE	HENRYKA	NAHORSKIEGO

W efekcie powojennej reformy 
rolnej grunty należące do majątku 
w Nadułkach rozparcelowano, a dwor-
ski budynek przeznaczono na szkołę 
podstawową. Z  biegiem lat rozbiórce 
uległy wznoszone przez Adama Ko-
sińskiego i Stefana Gorskiego zabudo-
wania folwarczne, a wnętrza ziemiań-
skiej siedziby przekształcono zgodnie 
z  nadaną mu po wojnie nową funk-
cją. Decyzją z dnia 24 sierpnia 1976 r. 
park okalający dwór wpisany został 
do rejestru zabytków ówczesnego woj. 
płockiego. O dziwo, dworski budynek, 
jak dotychczas, nie doczekał się ana-
logicznego statusu. Mimo braku sto-
sownej ochrony prawnej zewnętrzna 
forma ziemiańskiej rezydencji do dziś 

pozostaje niezmieniona i  w  ogólnym 
swym charakterze odpowiada stanowi 
sprzed 1939 r. Zniknęły jedynie płyci-
ny podokienne w  elewacji frontowej, 
a także niektóre boniowania na naro-
żach. Spore obawy budzić może obec-
ny sposób zagospodarowania obiektu. 
Ulokowana we dworze szkoła zakoń-
czyła swoją działalność w 2012 r. i od 
tamtego czasu budynek pozostaje nie-
wykorzystany. Podejmowane przez 
władze Gminy Bulkowo kolejne próby 
sprzedaży zabytkowej nieruchomości 
nie przyniosły pomyślnego rezultatu. 
Otoczony starym parkiem dwór stoi 
dziś pusty i czeka na lepsze czasy.

Marcin Skowroński

aresztowany został przez wciąż pamię-
tających o  jego dawnych winach wo-
bec narodu niemieckiego okupantów. 
Początkowo osadzono go w  płockim 
więzieniu, następnie przewieziony 
został do obozu w Działdowie, a jesz-
cze później do Dachau. Ostatecznie 
trafił do Mauthausen-Gusen i  tam 
w 1940 r. został zamordowany.

3 | Rosyjscy	wojskowi	we	dworze	w	Nadułkach	
w	lutym	1915	r.

4 | Stefan	Gorski	podejmuje	w	Nadułkach	gen.	
Józefa	Hallera,	1924	r.

(ilustracje: 1, 2 – fot. Zbigniew Grabowski, 2014 r.; 
3 – fotografia archiwalna ze zbiorów autora; 4 – wg 
„Dzień”, nr 43, 1924)

...............................................................................
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związana z  ponownym ustawieniem. 
Możliwe, że pierwotnie znajdował się 
w  pobliżu kościoła, a został przenie-
siony, ponieważ przeszkadzał w  bu-
dowie większej świątyni w latach pięć-
dziesiątych XX  w. Do „konserwacji” 
wykorzystano dostępne materiały – 
cement i uszkodzoną figurę z utrąco-
ną i zagubioną dłonią.

Kolejną pozostałością jest sym-
boliczny nagrobek wzniesiony dla 
krewnych Gabrieli Korzybskiej, żony 
właściciela majątku w  Wilczyskach. 
Inskrypcjom poświęconym zmar-
łym – ojcu Antoniemu Podoskiemu 
(zm. 1829), pochowanemu w  Karls-
badzie, matce Kasyldzie z  Plichtów 
(zm. 1852), pochowanej w  kata-
kumbach powązkowskich (nie za-
chowała się tablica), oraz ojczymo-
wi Teodorowi Podczaskiemu (zm. 
1863), pochowanemu na Cmentarzu 
Powązkowskim (Pod Murem, rz. 1, 
m. 43, pozostałości nagrobka istniały 

jeszcze w  2009  r.) − towarzyszą wi-
zerunki herbów Junosza, Półkozic 
(pozostał ślad) i  Rola. W  inskrypcji 
poświęconej pułkownikowi Teodoro-
wi Podczaskiemu podano, że zmarły 
„znajdował się w  bitwach pod Smo-
leńskiem, Możajskiem, Czerykowem, 
Koziłowem, Krasnem nad Berezyną 
i w oblężeniu twierdzy Modlina za od-
znaczenie się był ozdobiony orderami 
wojskowemi”. Pominięto, że w  8. puł-
ku piechoty liniowej brał udział w po-
wstaniu listopadowym, a jako szef 
sztabu trzeciej dywizji piechoty wal-
czył w obronie Warszawy we wrześniu 
1831 r. To właśnie w czasie oblężenia 
stolicy poślubił swoją kuzynkę Kasyl-
dę, siostrę Andrzeja Plichty, sekreta-
rza Rządu Narodowego. 

Trudno ocenić, czy na starym 
cmentarzu w Wilczyskach znajdowa-
ły się jeszcze jakieś nagrobki. Możli-
we, że istniały wystawione dla człon-
ków rodziny Korzybskich, a także 

Cmentarz w Wilczyskach
........................................................................................................................................

Nie wiadomo, kiedy do-
kładnie erygowano para-
fię w Wilczyskach (obec-
nie wieś w woj. lubelskim, 

pow. łukowskim). Najstarsze wzmian-
ki odnoszą się do początku XIV  w. 
Tak też należy datować początki wil-
czyskiego cmentarza, rozciągające-
go się wokół drewnianego kościoła. 
Ostatni, pod wezwaniem św. Feliksa 
i  Adaukta, został wzniesiony w  1759 
i  był użytkowany aż do spłonięcia 
w 1954 r. 

Jedynymi czytelnymi pozosta-
łościami najstarszego cmentarza są 
obecnie dwa nagrobki. Wygląd na-
grobka Stanisława Beydy Rzewuskie-
go z Mysłowa, zmarłego w 1835 r., zo-
stał bardzo zmieniony na skutek nie-
udolnej naprawy dokonanej w XX w. 
Na miejscu kapitelu, który pierwotnie 
mógł być zwieńczony urną, umiesz-
czono figurę Chrystusa. Betonowa 
podstawa wskazuje, że naprawa była 

Akcja cmentarze

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

1 | Nagrobek 
Stanisława	Beydy	
Rzewuskiego,	zm.	1835	

2 | Nagrobek 
upamiętniający	bliskich	
Gabrieli	Korzybskiej

.....................................
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podobnych inicjatyw w  różnych re-
gionach Królestwa Polskiego. Pozo-
stałe to mogiła Katarzyny z Gażyczów 
Korzybskiej (zm. 31.08) i  Karoliny 
z  Karnawalskich Konkolewskiej (zm. 
21.09).

Na wilczyskim cmentarzu wy-
różnia się nagrobek rodziny Korzyb-
skich. Ma on formę czworoboczne-
go murowanego słupa zwieńczonego 
figurą Madonny apokaliptycznej. Na 
nagrobku widnieje sygnatura pra-
cowni Jana Józefa Manzla młodsze-
go (1834-1904), działającej w  War-
szawie przy ul. Chłodnej 17. Układ 
napisów oraz figura (podobna moda 
powróciła pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych XIX  w., ale Matkę Bo-
ską przedstawiano bez półksiężyca) 
wskazują, że został wykonany w dru-
giej połowie lat siedemdziesiątych 
XIX  w. Nagrobek powstał na indy-
widualne zamówienie, lecz dobrze 
wpisuje się w  najstarszy, monumen-
talny nurt w  twórczości jego wyko-
nawcy, którego innym bardziej zna-
nym przykładem jest nagrobek płk. 
Urbana Majewskiego (1818-1872) 
z  Cmentarza Powązkowskiego. For-
ma nagrobka z  Wilczysk jest dosto-
sowana do eksponowania długiej 
inskrypcji poświęconej Janowi Ko-
rzybskiemu. W 1807 r. wstąpił on do 
armii austriackiej. W  1813  r. został 

odznaczony za udział w wojnach na-
poleońskich. W  1844  r. odszedł ze 
służby jako podpułkownik 3. pułku 
huzarów węgierskich. Poślubił wte-
dy osiemnastoletnią Gabrielę Podo-
ską i  osiadł w  majątku Wilczyska, 
zakupionym przez jego ojca Stani-
sława w  1825  r. Zmarł bezpotomnie 
w  1875  r., mając 87 lat. W  tym sa-
mym grobie spoczywają m.in. jego 
bracia: Andrzej, prawnik, zmarły 
w 1883 r., i Aleksander, w czasie po-
wstania listopadowego kapitan w  2. 
pułku ułanów, uczestnik bitwy pod 
Międzyrzecem, w  której utracił pra-
wą rękę, kawaler krzyża Virtuti Mili-
tari, zmarły w 1884 r. Najmłodsza in-
skrypcja oznacza symboliczny pochó-
wek porucznika Armii Krajowej Jana 
Korzybskiego, ps. „Irma”, poległego 
w  powstaniu warszawskim, któremu 
przypisuje się zestrzelenie z  broni 
ręcznej niemieckiego samolotu. Na 
kolumnie znajduje się piaskowcowa 
aplikacja z  herbem Awdaniec. Pod 
względem stylistycznym jest iden-
tyczna z  herbami umieszczonymi na 
symbolicznym nagrobku na cmenta-
rzu przykościelnym. Na obydwu znaj-
duje się taka sama inwokacja „O Ma-
ryjo, bez grzechu poczęta...”. Możliwe 
więc, że i tamten pochodzi z pracow-
ni Manzla, która miała własną jed-
nolitą oprawę herbów. Potwierdzają 

zmarłego w 1828 r. Jakuba Soćki, po-
sła na Sejm w 1820 r., który otrzymał 
szlachectwo oraz herb Roląsław. Są to 
jednak tylko przypuszczenia.

Czas zaprzestania pochówków 
przy kościele i rozpoczęcie użytkowa-
nia nowego cmentarza, położonego 
na południowej rubieży wsi, na prze-
ciwległym stoku górującego nad oko-
licą wzgórza (przypuszcza się, że było 
ono miejscem skąd w  1655  r. Szwe-
dzi ostrzelali z armat niewielki zamek 
Gostomskich, po którym zachowała 
się tylko prostokątna fosa i  niewielki 
kawałek muru) można w  przybliże-
niu określić na lata pięćdziesiąte i po-
czątek sześćdziesiątych XIX  w. Bar-
dzo prawdopodobne, że nastąpiło to 
w 1863 r. lub nieco wcześniej. Podob-
ne kroki podjęto w  połowie XIX  w. 
m.in. w Adamowie i Tuchowiczu. Być 
może ostateczna decyzja była zwią-
zana z wizytą biskupa w 1860 r., tym 
bardziej że bezpośrednio z  Wilczysk 
udał się on do Garwolina, gdzie dobre 
wrażenie zrobił na nim uporządkowa-
ny cmentarz z kaplicą.

Cmentarz o  powierzchni nie-
co ponad 2 ha jest otoczony metalo-
wym płotem. Na bramie znajduje się 
data „1902” oraz inicjały „J. S.”, które 
mogą się odnosić do księdza Juliana 
Sawickiego, długoletniego probosz-
cza. Jeszcze w  latach dziewięćdziesią-
tych XX  w. na zamku od furtki po 
wewnętrznej stronie znajdowała się 
tabliczka z  nazwą jednej z  warszaw-
skich fabryk, w  późniejszym okresie 
usunięta w  wyniku naprawy „własny-
mi siłami”. Budowa nowego ogrodze-
nia cmentarza jest zbliżona w  czasie 
do budowy kamienno-ceglanych par-
kanów w  Borowiu (1896) i  Stocz-
ku Łukowskim (1897). Możliwe, że 
była rezultatem odgórnego polecenia 
władz kościelnych. 

Trzech najstarszych zachowanych 
pochówków na nowym cmentarzu 
w  Wilczyskach dokonano we wrze-
śniu 1863  r. Należy do nich mogi-
ła 22 powstańców z  oddziału Józefa 
Jankowskiego „Szydłowskiego”, po-
ległych 3 września 1863  r. w  bitwie 
pod Mysłowem (tam też pochowano 
około 40 ich towarzyszy broni). Na-
grobek wystawiono w 1916 r., na fali 
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Duża część zachowanych zabytko-
wych nagrobków z  Wilczysk została 
wystawiona zmarłym z rodziny Chwa-
libogów herbu Strzemię, właścicieli 
majątku w  Mysłowie obejmującego 
ponad 2600 ha gruntu. Hipolit Chwa-
libóg (1824-1902) ukończył prawo 
na Uniwersytecie Petersburskim. Od 
1865  r. był profesorem na Wydziale 
Prawa i  Administracji Szkoły Głów-
nej Warszawskiej. Opublikował pracę 
Wykład kodeksu postępowania sądowego 
cywilnego. W  Wilczyskach zachowa-
ły się nagrobki jego teściów Slaskich 
herbu Grzymała: Aleksandra (1800-
1884), kapitana Wojska Polskiego 
oraz Pauliny z  Dąbskich (zm. 1880). 
Spokrewniona z  Chwalibogami i  Sla-

skimi była Krystyna z Żeleńskich Wa-
lewska (1802-1885). Pochowana zo-
stała w ceglanej beczkowato sklepionej 
krypcie, zbudowanej poniżej poziomu 
gruntu. Miejsce pochówku oznaczono 
żeliwnym stojącym krzyżem i  płaską 
żeliwną tablicą zakrywającą pole gro-
bowe. Młodszy brat Krystyny Marcjan 
Władysław znany jest jako uczestnik 
powstania listopadowego w  stopniu 
kapitana i  autor wariacji fortepiano-
wych. Zginął w 1846 r. w czasie rzezi 

galicyjskiej. Jego wnukiem był Tadeusz 
Boy-Żeleński. Część nagrobków rodzi-
ny Chwalibogów została zniszczona 
we wrześniu 1939 r. w wyniku upadku 
bomby lotniczej.

Wśród wilczyskich nagrobków 
wyróżnia się wystawiony dla Broni-
sławy z  Getlerów Jakubaszek (1863-
1886) z  Huty Dąbrowy. Była córką 
hutnika szkła, zamężną z  podofice-
rem. Zmarła w wyniku powikłań po-
porodowych. Na nagrobku umiesz-
czono długą inskrypcję z  zapisem 
kilku zdań, które miała powiedzieć 
do męża na łożu śmierci. Możliwe, że 
gwiazda w górnej części nagrobka ma 
związek z twórczością Bolesława Syre-
wicza (1835-1899).

W Wilczyskach zachował się też 
nagrobek dwudziestoletniej Zofii Ja-
raczewskiej, córki dzierżawcy majątku 
w  Powałach, spowinowaconej z  Jaro-
sławem Konopnickim, mężem Marii 
– poetki.

Z perspektywy ochrony zabytków 
na uwagę zasługuje niewielki nagro-
bek z  blachy cynkowej, pierwotnie 
zwieńczony krzyżem. Nie zachowa-
ła się ani tablica, ani sygnatura wy-
konawcy. Dwa podobne nagrobki 

to zabytki z Powązek, m.in. herb Śle-
powron na nagrobku Stanisława Rzą-
cy (zm. 1850). Trumny Korzybskich 
złożono w obszernej ceglanej krypcie, 
położonej poniżej poziomu grun-
tu. Wejście jest zamknięte żelaznymi 
dwuskrzydłowymi drzwiami.

Obok grobu Korzybskich znaj-
duje się granitowy nagrobek Joanny 
z Pomianowskich Belejowskiej, zmar-
łej 5 października 1904  r. Znana jest 
przede wszystkim jako tłumaczka lite-
ratury angielskiej i  francuskiej, m.in. 
wielokrotnie wznawianej Tajemniczej 
wyspy Juliusza Verne’a. Belejowska 
była częstym gościem w Wilczyskach 
u swojej bliskiej krewnej Gabrieli Ko-
rzybskiej. Pochowano ją w  krypcie 

obok siostrzeńca Zdzisława Skrodz-
kiego, zmarłego w 1874 r. Wejście do 
półkoliście sklepionej krypty, obec-
nie częściowo odsłonięte, prowadziło 
przez zasypany szyb.

Osobą związaną z  Korzybskimi 
była też Wiktoria z  Szadkowskich 
Raczyńska, służąca, zmarła w  1888  r. 
W  pobliżu znajduje się jej prosta pły-
ta nagrobna z  piaskowca, wykonana 
według bardzo popularnego wówczas 
wzoru.

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

3 | Brama	
cmentarza 
w	Wilczyskach	
z	1902	r.

4 | Nagrobek 
Korzybskich

5 | Nagrobek 
Krystyny 
z	Żeleńskich	
Walewskiej,	
zm.	1885

.............................
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znajdują się na Cmentarzu Powąz-
kowskim w  Warszawie. Jeden z  nich 
zachował się w  podobnym stanie, 
jak opisywany z  Wilczysk. Drugi 
przetrwał w  całości i  nosi sygnaturę 
„Z  FABRYKI BITSCHANA NO 574 
W  WARSZAWIE”. Wystawiono go 
około 1889 r. dla zmarłych z rodziny 
Malickich. Zachowane części nagrob-
ka z  Wilczysk są z  nim identyczne. 
Pochodzą więc z warszawskiej fabryki 
funkcjonującej od 1828  r., zlokalizo-
wanej przy ul. Długiej 574. W 1869 r. 
przejął ją Paweł Bitschan. Fabryka zaj-
mowała się produkcją dewocjonaliów 
i artykułów kościelnych.

Prawdopodobnie właśnie za cza-
sów Pawła Bitschana, w latach osiem-
dziesiątych XIX  w. do asortymentu 
dodano tabliczki nagrobne, a pod 
koniec tej dekady nagrobki. Były one 
tanie i łatwe w transporcie. Ich formy 
nawiązywały do współczesnych na-
grobków z  kamienia. Były to grania-
stosłupy zwieńczone krzyżem, jak opi-
sywane wyżej. Znany jest też nagro-
bek z cmentarza w Okrzei, bez tablicy 
z nazwiskiem i datą, ale z zachowaną 
sygnaturą. Nagrobki z  fabryki Bit-
schana były jednak nietrwałe i szybko 
zaniechano ich produkcji. Utrzymano 
natomiast produkcję tabliczek, która 

trwała co najmniej do czasu pierwszej 
wojny światowej. Cynkowe tabliczki 
umieszczano na nagrobkach z kamie-
nia, np. Bielińskich w  Wilczyskach 
(zm. 1901) lub żeliwa.

Cmentarz w  Wilczyskach charak-
teryzuje czytelna stratygrafia hory-
zontalna, która odzwierciedla etapy 
jego rozszerzania. Najstarsze nagrobki 
znajdują się w części północnej, najwy-
żej położonej. Od lat siedemdziesią-
tych XIX w. do początku XX w. użyt-
kowano część zachodnią i  środkową. 
W latach dziewięćdziesiątych XIX w. 
od strony północnej zapełniano część 
północno-wschodnią i  wschodnią. 
Około 1918  r. rozpoczęto użytkowa-
nie części południowo-zachodniej. 
Zarówno układ tej części cmentarza, 
jak i  zachowane podania ustne wska-
zują, że nigdy nie wystawiono tu ka-
miennych nagrobków. Miejsce po-
chówków oprócz drewnianego krzy-
ża mogło być przez rodzinę zmarłego 
oznaczane wbitą w  ziemię gałązką 
wierzby lub bzu. Zarówno ludność 
chłopska, jak i  zagrodowa szlachta, 
w  rozproszeniu zamieszkująca para-
fię wilczyską, rzadko odwiedzała gro-
by, a te po pewnym czasie przestawa-
ły być widoczne. Od okresu między-
wojennego zasięg obszaru objętego 

pochówkami w dużej mierze pozosta-
je ten sam. W metrykach parafialnych 
z lat 1864-1909 odnotowano ogółem 
7420 zgonów, czyli co roku średnio 
przybywało około 161 pochówków. 
Zmarli, których inskrypcje zachowa-
ły się do dnia dzisiejszego, stanowią 
ułamek procenta tej liczby. Widocz-
na jest też środkowo-wschodnia część 
cmentarza, preferowana przez księży 
i  bogatszą szlachtę. Jest to fragment 
cmentarza, który w największym stop-
niu zachował swój dawny wygląd.

Od pierwszych lat XX w. pojawia-
ły się w Wilczyskach nagrobki od wy-
konawców lokalnych. Najpóźniejszy 
nagrobek, który można zaliczyć do 
wyrobów odległych zakładów kamie-
niarskich, wystawiono dla Henryka 
Wodzińskiego, zmarłego w 1923 r. Po-
czątkowo miejscowi kamieniarze wy-
konywali nagrobki z  polnego kamie-
nia, np. dla powstańców styczniowych, 
i betonu, czasami naśladując nagrobki 
warszawskie o  prostej formie. Po dru-
giej wojnie światowej rozpowszechniły 
się wyroby lastrykowe; zdominowa-
ły one pejzaż wilczyskiego cmentarza, 
wypierając drewniane krzyże, których 
przetrwało zaledwie kilka.

Krzysztof Jarzęcki

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

6 | Nagrobek 
Bronisławy	
z	Getlerów	
Jakubaszek,	zm.	
1886

7 | Bezimienny	
nagrobek	z	blachy	
cynkowej

(zdjęcia: Krzysztof 
Jarzęcki)

.................................
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Nieznana praca  
Teodora Lubienieckiego

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

także uczył się rysunku u  Johanna 
Georga Stuhra w  Hamburgu, nato-
miast malarstwa w  pracowni Gerar-
da de Lairesse’a w  Amsterdamie, sy-
gnował swoje prace jako Theodor 
Lubienietzky, choć w  literaturze po-
dawane są również inne wersje jego 
nazwiska (Lubienitzki, Lubieniecky, 
Lubienierzky, Lubiensky, Lubinus, 
Lublyn). Pierwszy znaczący wielo-
stronicowy artykuł o Teodorze (Bog-
danie) Lubienieckim napisał ponad 
200 lat temu Adam Tomasz Chłę-
dowski (Bogdan Lubieniecki, malarz 
wieku XVII, „Pamiętnik Lwowski”, 
nr 23, 1817, s. 181-185). W artykule 
tym czytamy m.in.: „Między Polaków, 
którzy do sławy swoiéy oyczyzny za gra-
nicą przyczynili, należy słusznie poli-
czyć przepomnianego od dzieiopisów 

naszych Bogdana Lubienieckiego. Uro-
dzony r. 1653 w Czarkowach Wdztwie 
krakowskiém, z  oyca Stanisława Lu-
bienieckiego, znanego przez przygody 
i  dzieła swoie mistrza Socyniianów, 
pochodzi ze znacznéy familii polskiéy 
szczycącéy się pokrewieństwem z  do-
mem Sobieskich” (s. 181-182).

Edward Rastawiecki w  Słowni-
ku Malarzów Polskich, tudzież ob-
cych w  Polsce osiadłych lub czasowo 
w  niéj przebywających (T. I., War-
szawa 1850) zawarł bogatą biografię 
tego artysty, której fragment cytuję: 
„Początkową rysunku naukę otrzymał 

Malarstwo Teodora (Bog-
dana) Lubienieckiego 
(1654-1718 lub 1720) 
oraz jego młodsze-

go brata Krzysztofa Lubienieckiego 
(1659-1729) stanowi interesujące po-
lonikum okresu baroku. Obaj pocho-
dzili z  wpływowej rodziny ariańskiej, 
która – uprzedzając wygnanie braci 
polskich za ich współpracę z najeźdź-
cami w okresie „potopu” szwedzkiego 
– już w  1657  r. wyjechała z  Rzeczy-
pospolitej do Hamburga, by później 
osiedlić się w Amsterdamie.

Teodor (Bogdan) – imię Bogdan, 
jak podaje Maria Heydel, autorka 
biogramu artysty w  Słowniku Arty-
stów Polskich i  obcych w  Polsce dzia-
łających (zmarłych przed 1966  r.), 
t.  V, Warszawa 1993, s. 145, wpro-
wadził do literatury przedmiotu 
Adam Tomasz Chłędowski – urodził 
się w  małej miejscowości niedaleko 
Krakowa lub Lublina, a Krzysztof 
w  Szczecinie, znajdującym się wów-
czas poza granicami Rzeczypospoli-
tej. Krzysztof Lubieniecki (Christof-
fel Lubienietzky) uczył się rysunku 
u  Johanna Georga Stuhra w  Ham-
burgu, a malarstwa w  pracowni Ad-
riaena Backera w  Amsterdamie i  już 
za życia osiągnął duże powodzenie 
w  Holandii jako malarz portretów, 
scen rodzajowych oraz prac religij-
nych. Do naszych czasów zachowa-
ło się stosunkowo wiele jego prac, 
a  w  dodatku relatywnie często poja-
wiają się one na zachodnich rynkach 
antykwarycznych. 

Teodor Lubieniecki nie osiągnął 
za życia takiego sukcesu artystyczne-
go, jak jego brat, a o  jego twórczości 
artystycznej dowiadujemy się z  frag-
mentarycznych opisów. Artysta ten 

1 |	Teodor	(Bogdan)	Lubieniecki,	„Pejzaż	
fantastyczny”,	1694,	olej,	deska,	wym.	10,8	x	
14,4	cm	(zbiory	prywatne,	USA)

...............................................................................
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jeżeli w  klęskach krajowych zniszcze-
nia nie uległy, lub uwięzione nie były, 
zatajone dotąd w  niewiadomości zo-
stają. Wykrycie onych szczęśliwém 
a pożądaném dla sztuki krajowej sta-
łoby się zdarzeniem” (s. 280-281).

To ostatnie zdanie powinno 
stanowić motto tego artykułu, bo-
wiem narzuca się oczywiste pytanie 
o  prace Teodora Lubienieckiego, 
jakie dotrwały do naszych czasów. 
Odpowiedź na nie dał stosunkowo 
niedawno Michał Walicki, historyk 
sztuki, który opublikował biografię 
obu braci Lubienieckich i  zamie-
ścił fotografie ich prac (Lubieniec-
cy, Warszawa 1961). Warto zacyto-
wać fragment jego książki napisa-
nej ponad sto lat po Rastawieckim: 
„Dzieło artystyczne Bogdana Lubie-
nieckiego przetrwało jedynie we frag-
mentach. W  zasadzie nie wiemy nic 
o jego pracach na dworach toskańskim 
i  hanowerskim. Milczeniem okryty 
jest jego pobyt w  Dreźnie oraz dzieje 
ostatnich lat po powrocie do Polski. 
Jak dotąd znane są tylko cztery obra-
zy niewątpliwie jego autorstwa: piąty 
i  szósty pozostają pod znakiem za-
pytania, trzy dalsze uznać należy za 
zaginione” (s. 11-12).

Mam osobistą satysfakcję z  po-
siadania nieznanego i  nieopisanego 
w  literaturze (jest jedynie wzmian-
kowany w  wikipedii, jako: „»Krajo-
braz nawodny z łodzią i postaciami«, 
1694, olej na desce, 10 x 14 cm, wła-
sność prywatna”), datowanego pejza-
żu Teodora Lubienieckiego. Obraz 
ten, nazwany przeze mnie „Pejzażem 
fantastycznym”, jest namalowany na 
desce (10,8 x 14,4 cm), sygnowany 
czytelnie atramentem na odwrociu 
pełnym imieniem i  nazwiskiem oraz 
datowany poniżej sygnatury: „The-
odorus Lubienietzki / fecit. A: 1694”.

[…] w  Hamburgu, następnie […] 
w  Amsterdamie […], później zaś po-
dróżował do Włoch, wszędzie w sztu-
ce wykształcić się usiłując. Wkrótce też 
dostąpił wielkiej wziętości. W. Książę 
toskański, oceniając jego usposobienie 
i  naukę, mianował go swoim podko-
morzym; gdy zaś ten dwór opuścił, 
podjęty został przez elektora branden-
burskiego, późniejszego króla pruskie-
go Fryderyka I, który go równie swoim 
szambelanem i  dyrektorem galleryi 
w  Berlinie mianował. Tę posadę pia-
stował lat kilkanaście, lecz ją utracił 
przez gorliwość do sekty socyniańskiéj: 
albowiem miewał częste z  pastorami 
berlińskimi zatargi, i napisał w duchu 
sekty swéj dziełko, które duchowień-
stwo tak dalece źle przyjęło, iż na one-
go wstawienie się książka publicznie 
przez kata spaloną, a sam Lubieniecki 
z  posady dyrektora galleryi oddalony 
został. Wrócił przeto do Polski r. 1706, 
i pozostał już w niéj do końca życia; żył 
zaś jeszcze r. 1729 [z czym nie zgadza 
się M. Heydel, zob. Słownik Artystów 
Polskich…, tamże]. Malował przed-
mioty historyczne i krajobrazy, wszyst-
kie szacowane i wielce cenione dzieła. 
W  czasie długiego pobytu w  Berlinie 
liczne tamże prace wykonał, których 
część większa pałace królewskie zdobi, 
i po prywatnych zbiorach tamże znaj-
duje się. Prócz tego był biegłym rysow-
nikiem i sztycharzem. […]. Rycin sześć 
krajobrazów heroicznych w  smaku 
malarskim wysztychował, które przez 
lubowników chciwie są poszukiwane. 
Nie możem wątpić, iż wiele szacow-
nych dzieł w  ciągu kilkunastoletniego 
w Polsce zamieszkania wykonał, które 

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

2 |	Teodor	(Bogdan)	Lubieniecki,	„Pejzaż	
fantastyczny”,	sygnatura	na	odwrociu	deski

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

Praca Teodora Lubienieckiego 
przedstawia nierealny, fantastycz-
ny krajobraz z  dodanym sztafażem. 
Przyroda zdecydowanie dominu-
je tu heroicznością i  wzniosłością, 
strzelistymi i  dramatycznie wysoki-
mi skałami, drzewami, jak również 
malowniczością rzeki, pagórków na 
drugim planie, wysokich gór zasła-
niających horyzont oraz nadciągają-
cych chmur. W  tej scenerii widzimy 
małą grupę osób zajętych rozmową, 
wędrowca na drodze, osobę siedzą-
cą na mostku oraz inną w  łodzi, jak 
również zwierzęta: psa czekającego 
na swojego pana i  ptaki na niebie. 
Czyż nie można dopatrywać się tu-
taj śladu pozytywnych i  pogodnych 
wspomnień artysty z podróży i poby-
tu we Włoszech? Pełną interpretację 
i  ocenę tej pracy zostawiam history-
kom sztuki.

Powstanie obrazu (1694 r.) moż-
na umiejscowić na terenie Niemiec, 
być może w  okolicach Hanoweru, 
dokąd artysta przeniósł się z Toskanii 
około 1682 r., chociaż równie dobrze 
praca ta mogła być związana z wyjaz-
dem Lubienieckiego do Italii (o ile 
do niego doszło), gdzie – jak poda-
je M. Heydel (tamże) – malarz wy-
bierał się w 1690 r. Warto dodać, że 
w  latach 1698-1701 Teodor Lubie-
niecki wykonał sześć akwafort i kilka 
rysunków, które przedstawiały hero-
iczne lub arkadyjskie krajobrazy oży-
wione ruinami i  sztafażem. Przed-
stawiony tutaj „Pejzaż fantastyczny” 
wyprzedził o kilka lat tę tematycznie 
podobną serię jego prac. Co przed-
stawiały inne, obecnie zaginione, ob-
razy tego artysty? Pisał o nich Chłę-
dowski we wspomnianym artykule 
z 1817 r.: „Obrazy iego, które dotych-
czas w pałacach królewskich i gabine-
tach kilku prywatnych w  tem mieście 
widzieć się daią, są szacowane nawet 
od samych malarzów. Przedmiotami 
iego płodów były nayczęściey dzieie 
i widoki okolic” (s. 184). Należy mieć 
nadzieję, że obrazy te, nierozpozna-
ne, wiszą tam nadal lub zapomniane 
leżą gdzieś w  magazynach i  czekają 
na ponowne odkrycie.

Marek Kabat
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Panorama Chojny
.........................................................................................................................................

przyczynić się do uratowania jedynego 
obrazu przedstawiającego widok Choj-
ny, który przetrwał w tym mieście heka-
tombę roku 1945, kiedy duża część mia-
sta »wyparowała«. Liczymy na Pań-
stwa, nawet choćby niewielkie wsparcie, 
wiedząc, że tylko działając wspólnie, 
razem możemy osiągnąć cel, zgodnie 
z przysłowiem »ziarnko do ziarnka...«. 
Wiemy, że obecny czas nie jest dla nas 
wszystkich łatwy, ale wobec wyzwań 
znacznie większych, związanych z  na-
szą egzystencją i  zdrowiem, liczymy, że 
będziemy potrafili spojrzeć na otaczające 
nas dobra z jeszcze większym otwartym 
sercem. Zachęcamy do wsparcia oraz 
przekazywania informacji o akcji dalej. 
W  imieniu organizatorów z  góry pięk-
nie dziękujemy!”

Jak zakończyła się ta akcja? Do-
celową kwotę udało się zebrać już na 
siedem dni przed końcem zbiórki (!). 
Złożyło się na nią 90 wpłat, w tym 31 
wpłat po 20 zł i  więcej, 17 po 50 zł 
i  więcej, 26 po 100 zł i  więcej, 10 po 
200 zł i więcej oraz 6 po 500 zł i wię-
cej, co dało łącznie 10  190 zł. A więc 
– sukces!

Przedstawiający Chojnę od zacho-
du obraz autorstwa bliżej nieznanego 
malarza Melcherta to wyjątkowy zaby-
tek. Niewątpliwie w  czasie powstania 

(1894) miał podkreślać dumę miesz-
kańców z  ich miasta. Tego typu pa-
noramy wykonywane były na zlecenie 
i wieszano je w reprezentacyjnych po-
mieszczeniach znaczniejszych insty-
tucji miejskich. Chojeński obraz prze-
chowywany jest obecnie w  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Chojnie, gdzie 
można go podziwiać.

Jak czytamy na facebookowym 
profilu Muzeum w  Chojnie (https://
www.facebook .com/Muzeum-w-
-Chojnie-projekt), wspierającym sta-
rania Stowarzyszenia Kulturalno-Hi-
storycznego „Terra Incognita” i innych 
osób na rzecz utworzenia w tym mie-
ście muzeum regionalnego: „Obraz na-
malowany został na grubym kartonie, 
który pod wpływem czasu i  niesprzyja-
jących warunków przechowywania (do 
Biblioteki trafił dopiero kilkanaście lat 
temu) uległ częściowemu zniszczeniu. 
Ma ubytki farby, przestrzelenia (zapew-
ne jeszcze z  okresu wojennego lub tuż 
powojennego). Renowacja zostanie prze-
prowadzona w  Zakładzie Konserwacji 
Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu i będzie to trwało 
co najmniej dwa lata.

Renowację cennego obrazu 
z  1894  r. przedstawiającego 
Chojnę, niewielkie miasto  
  położone nad rzeką Rurzy-

cą w woj. zachodniopomorskim, wyce-
niono na 10 000 zł. Inicjatorami kam-
panii mającej na celu zebranie tych 
pieniędzy byli prof. Radosław Skrycki 
– pracownik naukowy Instytutu Hi-
storycznego Uniwersytetu Szczeciń-
skiego oraz Michał Gierke – redaktor 
naczelny „Rocznika Chojeńskiego”. In-
ternetową zbiórkę (w formule crowd-
fundingu) utworzyły osoby związane 
ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Hi-
storycznym „Terra Incognita”, które 
od lat zabiega o utworzenie w Chojnie 
muzeum regionalnego.

„Spotkania z Zabytkami” jako jed-
ne z  pierwszych włączyły się do akcji, 
zamieszczając na Facebooku zachętę 
do wzięcia udziału w zbiórce. Sens ta-
kiego działania trafnie opisany został 
przez Kongres Towarzystw Regio-
nalnych i  Lokalnych 2014 w  Cedyni, 
w  komentarzu-apelu zamieszczonym 
na facebookowym profilu jednego 
z  organizatorów: „Szanowni Państwo, 
z  całego serca polecamy akcję zainicjo-
waną przez kolegów ze stowarzysze-
nia Terra Incognita w  ramach projek-
tu Muzeum w  Chojnie. Chcielibyśmy 

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

|	„Panorama	Chojny”	Melcherta,	1894
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Co widać na tym obrazie?
Centralne miejsce w panoramie zaj-

muje kościół Mariacki – jeszcze dziś 
najważniejsza pod wieloma względami 
budowla miasta Chojny. Gotycka świą-
tynia została zobrazowana w  kształ-
cie, który uzyskała po przebudowie 
wieży w  latach dwudziestych XVII  w. 
Z  danych archiwalnych wiadomo, że 
w 1621 r. podjęto starania o moderniza-
cję hełmu wieży. Dotychczasowe zwień-
czenie budowli, zaopatrzone w  cztery 
smukłe sterczyny i  wzniesione w  latach 
1543-1547 przez kostrzyńskiego mi-
strza Heinricha Richtera, było bowiem 
już w  tym czasie mocno zniszczone 
wskutek uderzeń piorunów.

Autorami projektu nowego hełmu 
byli Peter Graßmann i  Matthias Ebel. 
Roboty ukończono w  1628  r. Wieżę 
zwieńczył wówczas smukły hełm z  la-
tarnią, pokryty gontem malowanym na 
zielono – barwę tę doskonale widać na 
obrazie Melcherta. W takiej formie wie-
ża przetrwała zaledwie do 1658 r., gdy 
zniszczyła ją potężna wichura.

Ten sam etap rozbudowy kościoła 
Mariackiego możemy zobaczyć również 
na panoramie Caspara Meriana (1652, 
miedzioryt). Oba widoki na pierwszy 
rzut oka są identyczne – przy bliższym 
oglądzie zauważyć można jednak kilka 
różnic. Przede wszystkim autor wido-
ku skopiowanego przez Melcherta stał 
bliżej Bramy Świeckiej i patrzył z nieco 
niższej perspektywy, co doskonale widać, 
gdy przyjrzeć się usytuowanej centralnie 
przed świątynią Baszcie Pietruszkowej. 
Z tego też powodu, na obrazie Melcher-
ta widoczne są jedynie trzy rzędy blend 
zdobiących wieżę kościoła Mariackie-
go – malarz niejako »nie widział« 
czwartego rzędu, usytuowanego najni-
żej, który pojawia się na grafice Meriana 
i innych widokach świątyni. Ponadto na 
malowanej panoramie świątynię przed-
stawiono w sposób naturalny, natomiast 
Merian »obrócił« wieżę, tak aby uka-
zać jej zachodnią fasadę, tym samym 
»odrywając« ją od nawy głównej [...]. 

Omówione tu pokrótce względy spra-
wiają, że obraz Melcherta należy bez 
wahania uznać za ważne źródło iko-
nograficzne do badań nad urbanistyką 
i architekturą dawnej Chojny”.

☐

Muzeum Diecezjalne 
w  Sandomierzu, utwo-
rzone w  1902  r. z  po-
trzeb patriotycznych, 

w  atmosferze budzenia się w  okre-
sie niewoli narodowej zamiłowania 
do historii i  poszukiwania dowodów 
chwały dawnej Polski, otrzymało 
przed dwoma laty do zbiorów niezwy-
kły dar – skrzyneczkę patriotyczną 
z sosny syberyjskiej i czeczotki, wyko-
naną na zesłaniu na Syberii.

Skrzyneczka (wym. 12,5 x 31 x 
19,5 cm) należała do Gustawa Tar-
czewskiego, byłego właściciela dóbr 
Komorów i Sokołów koło Warszawy, 
który za udział w powstaniu stycznio-
wym został wysłany na bezterminowe 
zesłanie w  Irkucku. Po czternastu la-
tach powrócił do ziemi grodzieńskiej. 
Zmarł w  pow. brzesko-litewskim 
w 1877 r.

Na wewnętrznej stronie wieka 
skrzyneczki (19,5 x 31 cm) zachował 
się rysunek przedstawiający Gusta-
wa Tarczewskiego i  jego przyjaciela, 
malarza Wincentego Sleńdzińskie-
go, autora rysunku. Portretowani 
siedzą przy stole, na którym ustawio-
ny jest samowar i  szklanka z herbatą, 

w  dłoniach trzymają fajki z  długimi 
cybuchami. W prawym dolnym rogu 
widnieje napis: „Kniaginin / 1865 / 
1 Marca – Wincenty / Sleńdziński”.

O Wincentym Leopoldzie Sleń-
dzińskim (1837-1909) wiadomo, że 
był malarzem i  konserwatorem ma-
larstwa, ojcem malarza Ludomira 
Sleńdzińskiego (1889-1980). Naukę 
rysunku i  malarstwa pobierał w  pra-
cowni Knutego Rusieckiego w  Wil-
nie. Uczył się też muzyki u Stanisława 
Moniuszki. Wspierany przez Bene-
dykta Tyszkiewicza w  1856  r. wyje-
chał (wraz z  Michałem Elwiro An-
driollim) do Moskwy, gdzie kształcił 
się w Szkole Malarstwa, Rzeźby i Ar-
chitektury pod kierunkiem Siergieja 
Zaranki i Wasilija Pierowa. W 1863 r. 
przyjechał do Wilna. Za udział w po-
wstaniu styczniowym został areszto-
wany i  wyrokiem sądu wojskowego 
skazany na zesłanie do Kniaginina. 
W  1867  r. uzyskał zgodę na pobyt 
w Charkowie. W 1871 r. został zwol-
niony z  dozoru policyjnego, miesz-
kał jakiś czas w Krakowie. W 1873 r. 
wyjechał do Drezna, skąd przyjeż-
dżał w  Poznańskie, restaurował ob-
razy w  zbiorach kórnickich, bywał 

Syberyjskie 
skrzyneczki 
i rzeźbiona fajka 
powstańców 
styczniowych
..........................................................................................................................
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Dybowskim, M[arianem] Dubieckim, 
malarzem S[tanisławem] Wrońskim, 
którym opiekował się jak ojciec. Był 
znakomitym rysownikiem, rzeźbia-
rzem i  tokarzem. […] Na osiedleniu, 
w  Irkucku, zasłynął z  miniaturowych 
wyrobów misternej roboty. Utrzymy-
wał się z produkcji drobnych przedmio-
tów, np. spinek, które zdobił metalem, 
kością zwierząt (»mamuta« – [sic!]), 
korzeniem i  twardym drewnem. Po-
dziwiano, również na wystawach, jego 
inkrustowane i  intarsjowane mozaiki. 
Na zamówienie miasta [Irkucka] wy-
konał piękny stolik, który podarowano 
rodzinie carskiej. Powrócił do kraju”.

Z kolei ks. Konstanty Piwarski 
od 1852  r. był proboszczem księży 
filipinów kongregacji św. Filipa Neri 
w  Studziannie w  diecezji sandomier-
skiej, gdzie przeprowadził dzieło od-
budowy klasztoru i  restytuowania 
kongregacji. Po wybuchu powstania 
styczniowego angażował się w  akcję 
powstańczą, m.in. zbierał podatki na 
rzecz Rządu Narodowego, przewo-
ził rozkazy do oddziałów powstań-
czych, organizował akcję ukrywania 
osób poszukiwanych przez władze 
carskie. Za działalność patriotyczną 
został aresztowany w  lutym 1863  r. 
Po śledztwie zwolniono go w  czerw-
cu. Pod Drzewicą, gdy przewoził mel-
dunek dla oddziału powstańczego 

w  Krakowie. W  1875  r. za przypad-
kowe przejście w  górach granicy au-
stro-węgierskiej został deportowany 
do Charkowa, później mieszkał w Su-
mach na Ukrainie. W 1883 r. na mocy 
amnestii carskiej wrócił do Wilna, 
gdzie zmarł w 1909 r. (R. Janoniene, 
Slendziński (Siendziński, Śleńdziński) 
Wincenty Leopold, [w:] Polski Słow-
nik Biograficzny, t. 38, z. 4, Warszawa-
-Kraków 1998, s. 559-561).

Kolejną syberyjską pamiątką, jaką 
posiada w  swoich zbiorach sando-
mierskie Muzeum Diecezjalne, jest 
skrzyneczka z  jasnego brzozowego 
drewna (wym. 22 x 13 cm), którą wy-
konał i  ozdobił zesłaniec Konstanty 
Sieciński (ok. 1818-1888), a wspól-
nota zesłańcza w  Spassku ofiarowała 
ks. Konstantemu Piwarskiemu (1824-
1889) w dniu jego imienin.

Jak czytamy w  biogramie K. Sie-
cińskiego, opublikowanym w  drugim 
tomie opracowania Elżbiety Kamiń-
skiej Powstanie styczniowe i  zesłańcy 
syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów 
Muzeum Historycznego m. st. Warsza-
wy (Warszawa 2005, s. 187), twórca 
skrzyneczki pochodził z  Królestwa 
i  był właścicielem ziemskim. „[…] za 
uczestnictwo w powstaniu styczniowym 
został skazany na ciężkie roboty i zesła-
ny na Syberię. Przebywał w Darasuniu 
nad rzeką Turą, m.in. z B[enedyktem] 

został aresztowany i skazany 18 wrze-
śnia 1863 r. na 10 lat robót w kopal-
niach syberyjskich z  pozbawieniem 
wszelkich praw. Wywieziony w stanie 
ciężkiej choroby 4 listopada 1863  r., 
przebywał na katordze od kwietnia 
1868  r. Zwolniony, przebywał do 
1873  r. w  Tunce, następnie w  Irkuc-
ku i w Spassku. We wrześniu 1880 r., 
w trakcie czasowego zwolnienia, przy-
był do Warszawy. Później był w  Wy-
sokim Kole. Następnie, aby poddać 
się leczeniu, ponownie przybył do 
Warszawy. Zmuszony do opuszcze-
nia Królestwa udał się do Smoleńska, 
gdzie w 1884 r. uzyskał prawne zwol-
nienie z wygnania i możliwość powro-
tu na stałe do kraju. W  1885  r. uzy-
skał zgodę na przywrócenie do stanu 
kapłańskiego. Zmarł w  Tczowie koło 
Zwolenia w 1889 r.

Ksiądz Konstanty Piwarski na 
zesłaniu imponował braciom w  ka-
płaństwie wielką godnością i  szla-
chetnością. Patriotyczna dekoracja 
skrzyneczki daje temu wyraz. Na wie-
ku w  dwóch kolumnach widnieją 24 
czytelne autografy towarzyszy niedoli, 
pośród których znajduje się m.in. pod-
pis ks. Izydora Ciąglińskiego, dawnego 
kolegi ze szkoły w  Radomiu, którym 
ks. Piwarski opiekował się w  Tunce. 
W  centralnej części wieczka, pomię-
dzy podpisami, umieszczony został 

1 | Skrzyneczka Gustawa Tarczewskiego

2 |	Rysunek	Wincentego	Sleńdzińskiego	na	wewnętrznej	
stronie wieka skrzyneczki

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

1
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1863 – 1879?” (wiadomo, że wszyscy 
księża zesłańcy tonkińscy podpisani 
na wieku skrzyneczki mieszkali wów-
czas w  Spassku). Poniżej – inkrusto-
wana sygnatura artysty: „K. Sieciński”, 
pozwalająca ponad wszelką wątpli-
wość potwierdzić ustalenie Elżbiety 
Kamińskiej, że prawidłowa pisownia 
nazwiska twórcy skrzyneczki to wła-
śnie Sieciński, nie Siecieński.

Skrzyneczka znajduje się w  zbio-
rach muzeum od lat trzydziestych 
XX  w. Przechowała ją rodzina ks. Pi-
warskiego, a w  1927  r. Anna Sotkie-
wicz z  Klwatki Królewskiej pod Ra-
domiem ofiarowała ją ks. Janowi Wi-
śniewskiemu (1876-1943), wybitnemu 
kolekcjonerowi, zbieraczowi pamiątek 
narodowych, wielkiemu darczyńcy 
Muzeum Diecezjalnego w  Sandomie-
rzu. W  liście do ks. Wiśniewskiego 
napisała ona, że posiada również ubo-
gi ornat, w którym ks. Piwarski, będąc 
na wygnaniu, odprawiał mszę św. Pyta-
ła w  liście, gdzie ma złożyć te pamiąt-
ki męczeńskiej, ale wzniosłej i  drogiej 
dla nas śmierci. Ksiądz Wiśniewski 
przekazał skrzyneczkę do zbiorów Mu-
zeum Diecezjalnego, pozostawiając in-
formację, że kiedy ks. Piwarski wracał 
z  zesłania do kraju, wraz ze szkatułką 
i  ornatem, przywiózł poszewkę z  po-
duszki pod mszał „z cierniową na niej 
koroną” oraz kajdany. Losy tych pamią-
tek nie są znane.

owalny medalion z  ciemnego drew-
na, z  mosiężną inkrustacją w  postaci 
splecionych liter „KP” (Konstanty Pi-
warski) i datą wręczenia pamiątkowe-
go wyrobu: „12 / 4. – 1879.” Jest on 
otoczony motywem kajdan i narzędzi, 
symbolizujących pracę ks. Piwarskiego 
w  kopalni rudy, a dookoła tych sym-
boli i  daty znajdują się nazwy miejsc 
zesłania i  zakończone znakiem zapy-
tania lata, w których przebywał on na 
Syberii: „Piotrowsk. Domna. Siewa-
kow. Darasuń. Tunka. Irkuck. Spassk. 

W zbiorach Muzeum Diecezjal-
nego w Sandomierzu znajduje się po-
nadto fajka patriotyczna wykonana na 
Syberii, ozdobiona czterema główka-
mi męskimi. Na zachowanej na fajce 
karteczce widnieje napis: „Fajka zro-
biona przez Zesłańca 1864 r. na Sybe-
rię. Był nim Tymieniecki z Kaliskiego. 
Na niej wyrzeźbił podobizny kapucyna 
i innych co razem byli w Katordze”. Być 
może twórcą tej patriotycznej pamiąt-
ki był Bolesław Tymieniecki z  praż-
mowskiej linii Tymienieckich herbu 
Zaremba, ojciec pierwszego biskupa 
łódzkiego Wincentego Tymieniec-
kiego, o  którym ks. Piotr Zwoliński 
wspomniał w  artykule Biskup Win-
centy Tymieniecki i  jego inicjatywy 
społeczno-dobroczynne – przyczynek 
do biografii („Łódzkie Studia Teolo-
giczne”, 17, 2008, s. 447), że w 1863 r. 
„Bolesław Tymieniecki był naczelni-
kiem powstania w łęczyckiem i kierow-
nikiem punktu rozdzielczego aprowi-
zacji oddziałów powstańczych. Za swą 
działalność został skazany na doży-
wotnią katorgę na Syberii. Po ułaska-
wieniu na krótki czas osiedlił się w Ko-
walewie w ziemi łaskiej, następnie […] 
w  Piotrkowie Trybunalskim, gdzie 3 
kwietnia 1871 r. urodził się Wincenty, 
piąty syn małżonków Tymienieckich, 
późniejszy pierwszy biskup łódzki”.

Urszula Stępień

3 |	Skrzyneczka	ks.	Konstantego	Piwarskiego

4 |	Dekoracja	w	centralnej	części	wieka	skrzyneczki

5 |	Fajka	–	pamiątka	po	rodzinie	Tymienieckich

...............................................................................................
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Niezmienny był tylko w  jednym – 
w miłości do Wilna i sztuki.

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 
urodził się 26 listopada 1869  r. w  li-
tewskiej rodzinie z  tradycjami szla-
checkimi. Ród wywodził swoje korze-
nie aż z XVI w., ale po setkach lat ma-
jątek rodzinny był już tylko dalekim 
wspomnieniem dawnej świetności. 
Tym bardziej cenne było staranne wy-
kształcenie, które otrzymał Stanisław 
wraz z ośmiorgiem rodzeństwa.

Pierwszym etapem nauki był po-
byt w  wileńskim gimnazjum klasycz-
nym i  lekcje pobierane w  prywatnej, 
ale wspieranej rządowymi subwen-
cjami, Szkole Rysunkowej Iwana 

Trutniewa. Tak przygotowany wy-
jechał Stanisław Bohusz-Siestrzeń-
cewicz w  1887  r. na studia malarskie 
do Petersburga. Cesarska Akademia 
Sztuk Pięknych w  mieście nad Newą 
była naturalnym wyborem dla młode-
go adepta sztuki z zachodnich rubie-
ży Imperium. Rosjanie przywiązywali 
dużą wagę do tego, aby szkoły propa-
gowały kulturę rosyjską i  przygoto-
wywały do studiów na carskich uczel-
niach. Stanisław wybrał klasę malar-
stwa batalistycznego prowadzoną 

Artysta  
do zapamiętania

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

Roztańczony, wirujący ko-
rowód postaci, trzymają-
cych się za ręce, w szalonym  
  pędzie zabawy. Dystyn-

gowana dama z  filiżanką w  dłoni, 
skupiona i  uważna. Ciężkie, zwali-
ste perszerony, tkwiące w  bezruchu 
w  dyszlach wozu. I zabawny, roz-
gniewany grzyb z  wielkim kapelu-
szem. Różne tematy, odmienny styl, 
inne techniki. Tylko autor stale ten 
sam.

Kto dziś pamięta o Stanisławie Bo-
huszu-Siestrzeńcewiczu? O urodzo-
nym w  Niemenczynku pod Wilnem 
artyście, który zmieniał zarówno kra-
je, jak i  charakter swojej twórczości. 

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

1 |	Stanisław	Bohusz-Siestrzeńcewicz,	„Jarmark”,	
1900,	olej,	płótno,	wym.	75,5	x	126	cm
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Sztuk Pięknych (1896), do Wilna na 
pokazy twórczości współczesnych ar-
tystów polskich (1897, 1899). W Pa-
ryżu sprzedawał swoje rysunki Adol-
fowi Goupilowi, właścicielowi salonu 
sztuki i wydawcy o ponadeuropejskim 
znaczeniu. Przekazał swój rysunek do 
„Jednodniówki”, przygotowanej przez 
polskich artystów monachijskich. 
Dużo podróżował pomiędzy Mona-
chium, Warszawą, Wilnem i Paryżem. 
Czasem towarzyszył w  wyprawach 
Józefowi Brandtowi. Nauka u  tego 
malarza przerodziła się w  serdeczną 
znajomość z  jego rodziną. Stosunki 
były na tyle bliskie, że latem, w poło-
wie czerwca 1897  r., w  Monachium 
młody malarz zaręczył się z  piękną 
córką swojego mistrza, Anielą. Ślub 
odbył się dwa lata później w Warsza-
wie. Małżonkowie byli ze sobą bar-
dzo krótko, bowiem już rok później 
w  Orońsku (posiadłości Brandtów 
koło Radomia) zdecydowano o  roz-
staniu. To wówczas Siestrzeńcewicz 
ostatecznie opuścił Monachium. Po-
czątkowo osiadł w  Warszawie, ale 
jeździł do Wilna, wypuszczał się na 

przez Gotfrieda Gillewalde, autora 
monumentalnych i  realistycznych 
w  szczegółach scen, przedstawiają-
cych teatr wojen. Studenckimi kole-
gami Stanisława Bohusza-Siestrzeńce-
wicza byli Kazimierz Stabrowski i Eli-
giusz Niewiadomski.

Po pięciu latach solidnych, ale 
raczej nielubianych studiów, które 
zwieńczył srebrny mały medal, mło-
dy artysta opuścił miasto nad Newą. 
Już w  trakcie studiów odwiedził na 
krótko Monachium i  prawdopodob-
nie wówczas poznał Józefa Brandta. 
Znajomość ta, jak wkrótce się oka-
zało, miała przez jakiś czas znaczący 
i  różnoraki wpływ na życie i  sztukę 
Stanisława Siestrzeńcewicza. Próżno 
byłoby szukać jego nazwiska w  księ-
gach immatrykulacyjnych Akademii 
Sztuk Pięknych lub spisach którejś 
z  licznych prywatnych szkół. Mona-
chijski rekonesans był raczej okazją 
do poczucia atmosfery przełomu, jaki 
dokonywał się wówczas w sztuce (po-
wstała pierwsza w  Europie Secesja), 
niż czasem na kolejne, mozolne szli-
fowanie talentu. Warszawa okazała 
się szczęśliwym przystankiem, cho-
ciaż i  nad Wisłą pojawił się na krót-
ko. Zajął dawną pracownię Wojciecha 
Gersona. Odniósł artystyczny sukces, 
otrzymał pierwszą nagrodę (100 ru-
bli) za udział w konkursie na projekt 
okładki, ogłoszonym przez Towarzy-
stwo Zachęty Sztuk Pięknych.

W 1894 r. opuścił Warszawę i po-
jechał do Paryża. Zapisał się do Aka-
demie Julien, ale wkrótce porzucił 
i  naukę, i  Paryż, aby ponownie udać 
się do Monachium, tym razem na 
dłużej. Był rok 1895. Siestrzeńcewicz 
zaczął malować w  pracowni Józe-
fa Brandta, należał do Kunstvereinu 
(Towarzystwa Artystycznego), nie 
brał jednak udziału w  organizowa-
nych corocznie wystawach w Glaspa-
last. Mimo to okres do 1900 r., gdy po-
wrócił do kraju, był dla niego pomyśl-
ny. To czas dużej aktywności, ale – co 
ciekawe – poza Bawarią. Wziął udział 
w następnym konkursie Zachęty, wy-
słał swoje prace na wystawy w  Salo-
nie Kulikowskiego w  Warszawie, do 
Berlina na ekspozycję zorganizowa-
ną w  200-lecie tamtejszej Akademii 

Kresy w odwiedziny do arystokratycz-
nych dworów, gdzie malował portrety 
ich mieszkańców, m.in. Konstantego 
Skirmunta i  Klementyny Tyszkiewi-
czowej. Był to ważny temat w  twór-
czości artysty i  wówczas przynoszą-
cy mu dochody. Jednocześnie w  tym 
okresie młody twórca uczył rysunku 
w swojej pracowni i wykonywał różne 
zlecenia malarskie, np. plafon w  bu-
dynku Stowarzyszenia Techników 
w Warszawie.

Twórczość Stanisława Bohusza-
-Siestrzeńcewicza w  tym czasie pod-
dana była wpływom Józefa Brandta. 
Rozmach, dynamika, żywiołowość 
były wspólnymi cechami ich obra-
zów. Siestrzeńcewicz, mimo że poznał 
Kresy, pozostał do końca życia piew-
cą małych, typowo polskich miaste-
czek, ich mieszkańców, z  ich kulturą 
i  obyczajami. „Na jarmarku”, „Zbiór 
siana”, „Na rynku”, „Przy karczmie”, 
„W żydowskiej dzielnicy” – to tytu-
ły jego pierwszych prac. Stosowanie 
silnych skrótów perspektywicznych 
i  budowanie kompozycji na liniach 
diagonalnych to charakterystyczne 

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

2 |	„Zaułek”,	olej,	
płótno,	wym.	74	x	
93	cm	

3 | „Pani 
płacząca”,	1903,	
olej,	płótno,	
wym.	61	x	76	cm	
(w	zbiorach	
Muzeum 
Mazowieckiego 
w	Płocku)

4 | „Na jarmarku”, 
olej,	płótno,	wym.	
67	x	109	cm

.............................
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polskich tematów i  stylistyce prze-
brzmiewającego już wówczas dzie-
więtnastowiecznego realizmu. Lekcję 
sztuki współczesnej odrobił pilnie. 

W  Monachium i  Paryżu właściwie 
odczytał ducha czasu, dającego o  so-
bie znać na salach wystawowych, na 
ulicach, na szpaltach gazet. Świadczy 
o  tym najlepiej „Janko Muzykant” 
z  „Jednodniówki” monachijskiej. 
Dziecko o  wielkich, szeroko otwar-
tych oczach (zwierciadło duszy) zasty-
gło nieruchomo w jakimś zapatrzeniu 
w  siebie na tle ciemnego, nierozpo-
znawalnego krajobrazu. Umieszcze-
nie ilustracji na stronie z  poematem 
Na wzgórzu śmierci Jana Kasprowicza 
nadało mu jednoznacznie symbolicz-
ne znaczenie.

Włączenie się w  modernizujący 
nurt malarstwa zaowocowało m.in. 
„Małym faunem” (1900, w litewskich 
zbiorach prywatnych) i „Panią płaczą-
cą” (Muzeum Mazowieckie w  Płoc-
ku). I zadumany nad swoim wodnym 
odbiciem chłopięcy faun, i pogrążona 
w  rozpaczy kobieta urzekają malar-
ską urodą. Faun ujmuje bogactwem 
tonalnego zróżnicowania barw i  wy-
rafinowanym kontrastem pomiędzy 
kolorytem pejzażu z  lustrem wody 

od początku cechy jego twórczości. 
Osobowość i życiowa ruchliwość, dar 
obserwacji nie pozwoliły Siestrzeń-
cewiczowi na zamknięcie się w kręgu 

3

4

   Spotkania z Zabytkami       7-8  2020    |   65



ZBIORY I ZBIERACZE

Grzybka. Teksty przedstawień, którym 
towarzyszyły rysunki S. Siestrzeńcewi-
cza drukowano na eleganckim papie-
rze i  wręczano gościom. W  tych ilu-
stracjach, przerywnikach i rysowanych 
scenkach objawił się nadzwyczajny ta-
lent rysunkowy i humorystyczny auto-
ra. Brawurowo rysowane, dynamiczne, 
operujące na równi szybko prowadzo-
ną, pewną kreską, jak i  obwiedzioną 
konturem plamą. Jest w nich umiejęt-
ność oddania syntetycznym, skróto-
wym szkicem charakteru postaci, typu 
jej sylwetki, sposobu poruszania się, 
a  wszystko ukazane z  przymrużeniem 
oka i  z  wdziękiem przerysowane, lek-
kie i  zabawne. Być może portretował 
w tych scenkach aktorów?

Swój talent satyryczny wykorzy-
stywał Stanisław Bohusz-Siestrzeń-
cewicz w  efemerycznych pismach 
humorystycznych. „Plotka Wileń-
ska”, „Bomba” i  „Jednodniówka” 
(3.02.1908) wypełnione były jego ry-
sunkami i  karykaturami. Jako autor 
opracowania graficznego „Plotki Wi-
leńskiej” nie żałował jej łam na swoje 
prace skrzące się dowcipem i  lekko-
ścią. Zaprzyjaźniony z  Ferdynandem 
Ruszczycem dał się poznać jako arty-
sta wszechstronny, dbający o  estety-
kę we wszystkich dziedzinach sztuki 
użytkowej, w  realizowanej wspólnie 
oprawie plastycznej „Bazarów”, karna-
wałowej imprezie dobroczynnej.

a ciepłymi refleksami promieni zacho-
dzącego w  dali słońca na ciele pod-
rostka. „Pani płacząca” to intymna 
scena, subtelna w  nastroju i  kolory-
styce. Dynamikę skosu leżącego ciała 
neutralizuje kontrast barw stroju, ze-
stawienie bieli i czerni oraz ustawione 
na pierwszym planie krzesło z czerwo-
nym obiciem. Łagodne, złociste świa-
tło sączy się z  małego okna w  głębi 
z lewej i oświetla drugie krzesło zmie-
niając koloryt obicia. Wysublimowa-
ne rozwiązania barwne i przemyślana 
kompozycja tworzą dzieło o dużej sile 
wyrazu a jednocześnie wyciszone.

W 1907  r. artysta osiadł na dłu-
żej w  Wilnie. Był to powrót w  ro-
dzinne strony (trzej bracia mieszkali 
w  pobliżu). Samotny, już niemłody, 
bez spektakularnych osiągnięć arty-
stycznych, w  ukochanym mieście za-
nurzył się w  wir życia towarzyskiego 
i  pracy artystycznej. Zaprzyjaźnił się 
z  Juliuszem Kłosem, Janem Bułha-
kiem, utrzymywał kontakty z  Ferdy-
nandem Ruszczycem. Szczególnie 
bliski był mu doktor Michał Minkie-
wicz, lekarz naczelny Wilna, o szero-
kich literackich zainteresowaniach 
i zdolnościach.

Wraz z  doktorem Minkiewiczem, 
autorem tekstów, Stanisław Bohusz-
-Siestrzeńcewicz stworzył, trudno użyć 
w  tym wypadku innego określenia, 
kabaret „Ach”. Był autorem scenogra-
fii i  aranżacji oraz reżyserem całego 
przedsięwzięcia. Wystawiono siedem 
spektakli, od 1908 do 1914 r. Tradycją 
był jednorazowy pokaz w okresie kar-
nawału, na który ściągała „cała Litwa”. 
Jak zapisał recenzent, „jedni na estra-
dzie, drudzy na widowni”. Nie wypa-
dało nie być na przedstawieniu „Ach”. 
Wśród odważnych, tańczących, śpie-
wających kuplety lub liryczne ballady, 
toczących sceniczne dialogi byli przed-
stawiciele najznakomitszych rodów. 
Warto też wymienić innych, m.in.: Ga-
brielę Kunat, piękną ciotkę Czesława 
Miłosza, którą poeta obdarzył uczu-
ciem trwającym od najmłodszych lat 
po późną starość, Halinę Wańkowicz, 
żonę Czesława Wierusza-Kowalskie-
go, syna Alfreda, oraz Józefa Hallera 
(przyszłego generała), który, nie ba-
cząc na rangę munduru, odegrał rolę 

Talent obserwacyjny, wspaniała 
pamięć, umiejętność oddania nastroju 
i  charakteru spostrzeżonych i  utrwa-
lonych scen z  życia podwileńskiej 
prowincji wyróżnia rysunki piórkiem 
S. Siestrzeńcewicza z  teki „Wilno” 
(1912). Jarmarki, przekupnie, chłopi 
na polnej drodze, Żydzi jadący wo-
zem, zbiórka siana, mężczyźni de-
batujący wśród wozów to kompozy-
cje na wskroś realistyczne, rysowane 
z upodobaniem i ciekawością tematu. 
Jest w  nich pewien urok, znamionu-
jący bliskość autora z  przedstawia-
nym światem. Podobny charakter 
mają także sceny przedstawione na 
płótnach: „Jarmarczny flirt” (1907), 
późny „Przed chatą” (1922) czy dużo 
wcześniejszy „Rynek” (1896).

Mistrzowskim dziełem jest „Na 
jarmarku” (w zbiorach prywatnych). 
Dynamiczna, doskonale skompo-
nowana scena z  koniem, spinającym 
się w  jarmarcznym tłoku na tylne 
nogi, zaprzężonym do przysłowio-
wej żydowskiej bryki. Ruch zwie-
rzęcia obserwują w  skupieniu jadą-
cy handlarze, świetnie uchwyceni 

5 |	„Rozmowa”,	1899,	rysunek	piórkiem,	wym.	
46	x	63	cm	

6 |	Strona	tytułowa	programu	kabaretu	„Ach”	

(prace na fot. 1, 2 oraz 4-6 w zbiorach prywatnych)

...............................................................................
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miało za cel skupienie twórców z Wil-
na niezależnie od ich przynależności 
etnicznej lub narodowej.

W 1920 r. Bohusz-Siestrzeńcewicz 
opuścił Wilno na zawsze. Wojna i nie-
spokojne pierwsze lata niepodległości, 
zagrożenie ze strony Rosji Radziec-
kiej skłoniły go do tej trudnej decyzji. 
Osiadł w Poznaniu, znowu w pobliżu 
rodziny brata Bolesława, ale utrzymy-
wał też warszawską pracownię w  ho-
telu „Bristol”. Bywał w stolicy, działał 
w  poznańskich strukturach organiza-
cyjnych stowarzyszeń artystycznych. 
Stale tworzył, ale nie znalazł, nie szu-
kał, nowej ścieżki rozwoju. Jako ar-
tysta miał prawo czuć się spełniony, 
cieszył się w nowym środowisku uzna-
niem i popularnością.

Zmarł 24 maja 1927  r. podczas 
krótkiego pobytu w  Warszawie. Zo-
stał pochowany w  Wilnie, z  któ-
rym tak mocno czuł się związany, na 
cmentarzu ewangelickim. Po 1945  r. 
jego grób symbolicznie przeniesiono 
na Cmentarz na Rossie.

Twórczość Stanisława Bohusza-
-Siestrzeńcewicza wymyka się pro-
stym kwalifikacjom. Kształtowała się 
ona w różnych i silnych środowiskach 
akademickich oraz kulturowych, 
jak Petersburg, Monachium, Paryż. 

Każde z  nich pozostawiało ślad na 
przybywających po naukę młodych 
artystach. Na przełomie wieków ście-
rało się tam wiele nurtów i  ideolo-
gii. W  tym splocie tendencji, teorii, 
praktyki malarskiej, w  tumulcie za-
chodzących zmian cywilizacyjnych 
artysta znalazł formę dla wyrażenia 
siebie i  swojego widzenia sztuki. Nie 
będąc rewolucjonistą, tworzył na 
własnych prawach, zgodnie ze swo-
imi przekonaniami i  wewnętrzną 
potrzebą. Stworzył dzieło własne, 
niepowtarzalne.

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 
był świetnym rysownikiem, miał do-
skonałe wyczucie koloru, talent kom-
pozycyjny, zmysł obserwacji i  bardzo 
dobry, wyniesiony z  akademii warsz-
tat. Powtarzał motywy lub ich frag-
menty, rysunki odtwarzał na płótnie, 
korzystał z fotografii innych twórców, 
sam także fotografował, powtarzał 
w  swoich kompozycjach pojedyncze 
elementy, np. leżący, skulony pies był 
swoistą sygnaturą czy logo potwier-
dzającym autorstwo. Zabiegi te nie 
umniejszały walorów jego twórczości. 
Siła ekspresji, syntetyczność obrazo-
wania, budowanie konstrukcji dzieł 
na liniach diagonalnych, moc zdecy-
dowanej, ale i  subtelnej, wyrafinowa-
nej kreski, szeroka gama kolorystycz-
na lub tonalna, to najważniejsze cechy 
jego dzieł. Szczególnie w  rysunkach 
potrafił zachować świeżość, auten-
tyzm i niezwykłą lekkość oraz swobo-
dę twórczą.

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 
nie doczekał się pełnego uznania dla 
swojej twórczości, chociaż cieszył się 
nim w  środowisku wileńskim, w  ro-
dzinnym mieście. Zawsze obecny 
w  historii malarstwa polskiego nie 
zyskał jednak należnego w  niej miej-
sca, chociażby przez organizację in-
dywidualnej wystawy. Rozproszony 
dorobek artysty czeka na wnikliwe 
opracowanie.

W Muzeum Okręgowym w Suwał-
kach gromadzona jest wiedza i  mate-
riały oraz prowadzone są przygotowa-
nia do organizacji wystawy twórczości 
Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza.

Eliza Ptaszyńska

i scharakteryzowani w swoich pozach, 
napięciu wychylonych ciał, jednako-
wych strojach, obfitych zarostach. 
Harmider jarmarku, tłok, kurz, niepo-
rządek oddane z  wyczuciem kilkoma 
tonami ciepłych szarości, rozświetlo-
nych wiązką złocistego siana na wo-
zie. Tylko połyskliwy brąz umaszcze-
nia konia przełamuje niemal mono-
chromatyczny, ale jakże zróżnicowany 
koloryt obrazu.

Wybuch pierwszej wojny świato-
wej zmienił charakter twórczości arty-
sty. Namalował wówczas obrazy o te-
matyce społecznej. Duże rozmiarami 
„Dzieci przedmieścia”, „Tania kuchnia 
dla inteligencji” („Ulica w  Wilnie”) 
miały, wydaje się, w  intencji autora 
wydźwięk propagandowy. Bohusz-

-Siestrzeńcewicz dał poznać się w tym 
czasie także jako znawca i  teoretyk 
sztuki. Wygłaszał odczyty, napisał 
artykuły: Piękno i  sztuka oraz Wilno 
i estetyka, w których przedstawił swoje 
widzenie artyzmu. Po odzyskaniu nie-
podległości prowadził pracownię aktu 
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Stefana Batorego w  Wilnie. 
Udzielał się organizacyjnie nie tylko 
na polu kulturalnym, ale także spo-
łecznym i religijnym. Zakładał Wileń-
skie Towarzystwo Artystyczne, które 
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nie może zaprzepaścić ciągłości 
pięknej tradycji konkursu, który 
odbywa się w Polsce od 1975 r. 
i jest symbolicznym podzięko-
waniem zarządcom i właści-
cielom zabytków za ich wysiłek 
i troskę o zachowanie naszego 
dziedzictwa”.

W	2020	r.	w	konkursie	wzięły	
udział	63	 zabytki	 z	 całej	 Polski.	
Jury	przyznało	6	nagród	i	11	wy-
różnień	w	pięciu	kategoriach.

Kategoria	A	 
–	utrwalenie	wartości	
zabytkowej	obiektu

Laureat:	kościół	Matki	Boskiej	
Różańcowej	 w	 Koszalinie-Jam-
nie,	 woj.	 zachodniopomorskie	

–	 nagroda	 za	 kompleksowe,	
oparte na starannym rozpozna-
niu badawczym prace remonto-
we,	 konserwatorskie	 i	 rewalory-
zacyjne	 kościoła	 Matki	 Boskiej	
Różańcowej	 w	 Koszalinie-Jam-
nie,	 które	 pozwoliły	 wydobyć,	
utrwalić	 i	 wyeksponować	 war-
tości	 zabytkowe	 związane	 z	 po-
szczególnymi	 etapami	 historii	
kościoła.

Wyróżnienia:	Rotunda	Święte-
go	Mikołaja	w	podziemiach	bazy-
liki	archikatedralnej	w	Przemyślu,	
woj.	 podkarpackie;	 Biały	 Dom	
w	 Parku	 Łazienkowskim	 w	 War-
szawie,	woj.	mazowieckie;	Wieża	
Ariańska	 w	 Wojciechowie,	 woj.	
lubelskie.

Kategoria	C	 
–	adaptacja	obiektów	

zabytkowych
Laureat:	 klasztor	 magdale-

nek, obecnie Centrum Aktyw-
ności	 Społecznej	 w	 Szprotawie,	
woj.	 lubuskie	–	nagroda	za	pra-
ce	 konserwatorskie,	 rewaloryza-
cyjne i adaptacyjne w dawnym 
klasztorze	 magdalenek,	 obecnie	
Centrum	 Aktywności	 Społecznej	
w Szprotawie, przeprowadzone 
na	 podstawie	 wyników	 badań	
konserwatorskich,	 eksponujące	
rozwarstwienie historyczne bu-
dowli,	 przywracające	 wartości	
zabytkowe obiektu i jego znacze-
nie	w	przestrzeni	miasta.

Wyróżnienia:	willa	 „Japonka”	
w	Krzeszowicach,	woj.	małopol-
skie;	Biały	Spichlerz	w	Słupsku,	
woj.	pomorskie;	zespół	klasztor-
ny dawnego opactwa cysterek 
w	Trzebnicy,	woj.	dolnośląskie.

Kategoria	D	
–	architektura	i	budownictwo	

drewniane
Laureat:	 lamus	 w	 Knyszynie,	

woj.	 podlaskie	 –	 nagroda	 za	
prace remontowe i konserwa-
torskie	 podcieniowego	 lamusa	
z	zespołu	zabudowy	plebańskiej,	
dzięki	 którym	 został	 zachowany	

Ogólnopolski	 konkurs	 Gene-
ralnego	Konserwatora	Zabyt-

ków	 „Zabytek	 Zadbany”	 ma	 na	
celu	promocję	opieki	nad	zabyt-
kami poprzez propagowanie naj-
lepszych	 wzorów	 konserwacji,	
utrzymania i zagospodarowania 
zabytków.	W	tym	roku	pandemia	
choroby	 COVID-19	 uniemożli-
wiła	 zorganizowanie	 gali	 Mię-
dzynarodowego	 Dnia	 Ochrony	
Zabytków,	 podczas	 której	 ogła-
szane	 są	 i	 wręczane	 nagrody	
oraz	wyróżnienia	w	tym	konkur-
sie.	Jak	jednak	powiedziała	prof.	
Magdalena	 Gawin,	 wiceminister	
kultury	 i	 dziedzictwa	 narodo-
wego,	 Generalny	 Konserwator	
Zabytków,	 „Ta trudna sytuacja 

Konkurs „Zabytek Zadbany” 2020

 

1 |	Fragment	wnętrza	kościoła	Matki	Boskiej	
Różańcowej	w	Koszalinie-Jamnie

2 |	Fragment	budynku	dawnego	klasztoru	sióstr	
magdalenek	w	Szprotawie

3 |	Drewniany	lamus	w	Knyszynie

4 |	Wieża	ciśnień	w	Malborku

..............................................................................
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i	 konserwatorskie	 wieży	 ciśnień	
w	 Malborku,	 które	 pozwoliły	 na	
utrzymanie	 integralności	 zabytku	
techniki	 wraz	 z	 jego	 wyposaże-
niem	 oraz	 za	 umiejętne	 dostoso-
wanie	nowych	funkcji	społecznych	
i	użytkowych	do	specyfiki	obiektu.

Wyróżnienia:	pływalnia	miejska	
w	 Siemianowicach	 Śląskich,	 woj.	
śląskie;	wodozbiór	w	Parku	Łazien-
kowskim	w	Warszawie,	woj.	mazo-
wieckie.

Kategoria	specjalna	
–	właściwe	użytkowanie	

i	stała	opieka	nad	zabytkiem
Laureaci:	 zamek	 –	 siedziba	

Muzeum Zamkowego w Pszczy-
nie,	 woj.	 śląskie	 –	 nagroda	
za	 wieloletnią,	 trwałą	 opiekę	

i	 wzorowe	 użytkowanie	 zamku	
w Pszczynie, systematycznie pro-
wadzone prace badawcze i kon-
serwatorskie,	działania	 restaura-
torskie	i	rewaloryzacyjne	zarówno	
w	obrębie	bryły	zewnętrznej,	 jak	
i	wnętrz	zamkowych	oraz	za	dba-
łość	 o	 całość	 zespołu	 rezydencji	
wraz	 z	 otoczeniem,	 stanowiącej	
nie	 tylko	 cenny	 zabytek	 i	 obiekt	
muzealny,	 ale	 i	 istotny	 element	
identyfikacji	 społeczności	 lokal-
nej;	 siedziba	 Muzeum	 Warszawy	
–	zespół	jedenastu	kamienic	przy	
Rynku	 Starego	 Miasta	 28-42	 /	
ul.	Nowomiejskiej	4-8	w	Warsza-
wie,	 woj.	 mazowieckie	 –	 tytuł	
laureata	 przyznany	 za	 wzorowe	
użytkowanie,	 właściwą	 adapta-
cję	oraz	systematyczne	działania	

konserwatorskie	 i	 rewaloryzacyj-
ne	 w	 zespole	 kamienic	 w	 Rynku	
Starego	 Miasta	 i	 ul.	 Nowomiej-
skiej w Warszawie, prowadzone 
z	 poszanowaniem	 wartości	 za-
bytkowych	 zarówno	 odbudowy	
powojennej, jak i zachowanych 
i starannie eksponowanych ory-
ginalnych	 elementów	 wcześniej-
szych.

Wioletta	Łabuda-Iwaniak

i wyeksponowany cenny zabytek 
dawnego drewnianego budow-
nictwa	gospodarskiego.

Wyróżnienia:	kościół	parafial-
ny	 św.	 Marcina	 Biskupa	 w	 Sta-
rej	 Wiśniewce,	 woj.	 wielkopol-
skie;	 kościół	 parafialny	 św.	 św.	
Apostołów	 Piotra	 i	 Pawła	 wraz	
z	 dzwonnicą	 –	 dawna	 cerkiew	
greckokatolicka	 w	 Hannie,	 woj.	
lubelskie;	 budynek	 dawnego	
dworca cesarskiego w Gumni-
skach	 Małych,	 woj.	 warmińsko-
-mazurskie.

Kategoria	E	 
–	zabytki	techniki

Laureat:	 wieża	 ciśnień	 w	Mal-
borku,	 woj.	 pomorskie	 –	 nagro-
da za wzorowe prace remontowe 

Nakładem	Oficyny	Wydawniczej	Atut	we	Wrocławiu	ukazała	się	w	2019	r.	
książka	autorstwa	Klary	Kaczmarek-Löw,	zatytułowana	Świecka architek-

tura publiczna w miastach Korony Czeskiej około 1500 roku jako przejaw 
reprezentacji.	Zagadnienia	reprezentacji	w	przestrzeni	miejskiej	badane	są	od	
ponad	30	lat	przez	przedstawicieli	niemieckich,	ale	też	coraz	częściej	czeskich	
i	polskich	nauk	historycznych.	

Publikacja	Klary	Kaczmarek-Löw	stanowi	monograficzne	
ujęcie	 tematu	 w	 odniesieniu	 do	 ziem	 dawnej	 Korony	 Cze-
skiej	na	przełomie	XV	i	XVI	w.	Zamki	i	rezydencje	wzniesione	
w	miastach	 poddane	 zostały	 szczegółowym	 badaniom,	 ale	
świeckie	 budownictwo	 publiczne	 długo	 czekało	 na	 anali-
zę.	 Inicjowane	 i	finansowane	przez	 rady	miejskie,	władców	
zwierzchnich	i	szlachtę	programy	ikonograficzne,	inskrypcyj-
ne	i	heraldyczne	stanowią	bogate	źródło	wiedzy	o	czeskich,	
morawskich,	 śląskich	 i	 łużyckich	 zleceniodawcach;	 uzupeł-
niają	też	obraz	miejskich	ośrodków	w	późnym	średniowieczu	
i	 wczesnej	 nowożytności.	 Ratusze	 we	 Wrocławiu	 i	 Görlitz,	
brama	prochowa	w	Pradze	czy	fontanna	w	Kutnej	Horze	(nie-
zachowana)	–	realizacje	o	wysokim	poziomie	artystycznym	−	
wyznaczały	polityczne	cele	fundatorów	i	definiowały	ośrodki	
miejskie	w	strukturach	Korony	Czeskiej.

Ramy	czasowe	publikacji	wyznaczają	koronacja	Jerzego	z	Podiebradów	na	
króla	Czech	w	1458	r.	oraz	śmierć	Ferdynanda	I	Habsburga	w	1564	r.	Okres	
ten	obfitował	w	wiele	zmian	stylistycznych	w	architekturze.	

W	początkowych	rozdziałach	książki	przedstawiona	została	sytuacja	spo-
łeczno-polityczna	Korony	Czeskiej	w	latach	1458-1564.	Omówiono	tu	miasta	

Korony	 Czeskiej	 w	 kontekście	 politycznych	 uwarunkowań	
w	Czechach,	 na	Morawach,	 Śląsku,	Dolnych	 i	 Górnych	 Łu-
życach	 oraz	 przekształcenia	 urbanistyczne	 w	 Koronie	 Cze-
skiej	jako	wyraz	reprezentacji	władcy	i	warstw	szlacheckich.	
Następnie	analizie	poddane	zostały	formy	architektoniczne:	
budowle	 obronne	 (mury,	 wieże	 i	 bramy	 miejskie),	 mosty,	
wieże	mostowe	i	wodne,	a	także	ratusze.

Kolejnym	przedmiotem	rozważań	są	budowle	municypal-
ne	i	handlowe,	domy	kupieckie,	sukiennice	i	wagi	miejskie,	
mennice,	 składy	 soli,	arsenały,	 spichlerze	 i	pomniki.	Omó-
wione	też	zostały	zamki	miejskie:	książęce,	rycerskie,	szla-
checkie	i	biskupie	oraz	architektura	sakralna.	

Książka	 ilustrowana	 jest	 współczesnymi	 zdjęciami,	 za-
wiera	skrót	przetłumaczony	na	język	niemiecki	i	bibliografię	
(w	tym	zestawienie	czasopism	i	serii	wydawniczych,	źródeł	
drukowanych	i	starodruków).	

Spotkanie z książką

ŚWIECKA	ARCHITEKTURA	PUBLICZNA	W	MIASTACH	KORONY	CZESKIEJ

5 | Zamek w Pszczynie – siedziba 
Muzeum Zamkowego w Pszczynie

6 |	Zespół	jedenastu	kamieniczek	
w Rynku Starego Miasta w Warszawie 
– siedziba Muzeum Warszawy

...........................................................
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niezastąpionej	 monografii	 For-
tepian polski	 ([w:]	 „Historia	
Muzyki	 Polskiej”,	 t.	 X,	 Warsza-
wa	1995,	s.	87,	238-240,	242-
243,	 261)	 –	 co	 zdaje	 się	 także	
potwierdzać	 obwiedziony	 cien-
ką,	 prostokątną	 ramką	 napis,	
wypalony	 sztancą	 w	 drewnia-
nej	 strojnicy	 fortepianu:	 „FAB: 
FORTEPIANÓW / PO / A. LESZ-
CZYŃSKIM. / KRALL & SEIDLER 

/ w WARSZAWIE.” (choć	 był	 on	
stosowany	 w	 celach	 marketin-
gowych	 przez	 właścicieli	 nowo	
powstałej	 wytwórni	 także	 póź-
niej,	 nawet	 w	 połowie	 lat	 trzy-
dziestych	 XIX	 w.)	 –	 ale	 za	 datę	
ukończenia	budowy	 tego	 instru-
mentu	 należy	 uznać	 rok	 1830.	
Wtedy	 to	 bowiem	 decyzją	 sądu	
prowadzącego	 sprawę	 spadko-
wą	 po	 śmierci	 warszawskiego	

budowniczego	 fortepianów	 An-
toniego	 Leszczyńskiego	 (zmar-
łego	6	 lutego	1830	 r.)	 i	 dyspo-
nującego	inwentarzem	pośmiert-
nym	 wytwórni	 A.	 Leszczyńskie-
go,	w	którym	wymieniono	m.in.	
„8 nie dokończonych fortepia-
nów systemu angielskiego oraz 
wiedeńskiego, w tym [forte-
pian]	 nie opusowany”	 (B.	 Vo-
gel,	Fortepian polski…,	s.	243),	

W	 Sali	 Lustrzanej	 Pałacu	 Sta-
szica w Warszawie 7 czerw-

ca	2020	 r.	 zarejestrowany	został	
recital	fortepianowy	Marii	Gabryś-
-Heyke,	 profesor	 Uniwersytetu	
Muzycznego	 Fryderyka	 Chopina	
w	Warszawie,	laureatki	wielu	kra-
jowych i zagranicznych konkur-
sów	 pianistycznych,	 właścicielki	
najstarszego	 grającego	 polskie-
go	 fortepianu,	 zaprezentowane-
go	 w	 kameralnym	 gronie	 po	 raz	
pierwszy	 od	 zakończenia	 jego	
renowacji.	 W	 programie	 recitalu	
znalazły	się	utwory	polskich	kom-
pozytorów	 z	 okresu	 wczesnego	
romantyzmu:	Józefa	Elsnera	(So-
nata D-dur),	Karola	Kurpińskiego	
(Polonaise marciale D-dur), Marii 
Szymanowskiej	 (Polonez f-moll, 
Nokturn B-dur)	 i	 Fryderyka	 Cho-

pina	 (Polonez B-dur op.	 posth.,	
WN 15, Walc h-moll	 op.	 posth.,	
WN 19, Walc Des-dur	op.	posth.,	
WN 20, Wariacje E-dur	op.	posth.	
„Steh’auf,	steh’auf,	o	du	Schweit-
zer	Bub”,	WN	6).	Nagranie	to	jest	
dostępne	w	 internecie	 na	 kanale	
YouTube	 Towarzystwa	 im.	 Fryde-
ryka	 Chopina	 (https://youtu.be/
Oco0XSjc4hI),	 inicjatora	 i	 pro-
ducenta	 zapisu	 inaugurującego	
nowy	rozdział	z	życia	tego	blisko	
dwustuletniego	 fortepianu	 o	 ła-
godnym,	lecz	wyrazistym	brzmie-
niu.

Co	 to	 za	 instrument?	 Orga-
nizatorzy	 nagrania	 informują,	
że	 jest	 to	 fortepian	 zbudowa-
ny	na	przełomie	1829	 i	1830	 r.	
w	warszawskiej	wytwórni	Krall	&	
Seidler.	 Takie	 datowanie	wyma-
ga	 jednak	 krótkiego	 objaśnie-
nia.	 Zgodne	 jest	 ono	 bowiem	
z	informacjami	na	temat	historii	
tej	 wytwórni,	 zebranymi	 przez	
prof.	 Beniamina	 Vogla	 w	 jego	

Druga młodość dwustuletniego fortepianu

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

1 |	Fortepian	skrzydłowy	firmy	
Krall	&	Seidler	w	Warszawie,	
1830,	instrument	po	konserwacji	
przeprowadzonej	w	2019	r.	
(własność	prywatna)

...........................................................
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ten	 piękny,	 fornirowany	 maho-
niem,	 lecz	 pozbawiony	 numeru	
fortepian	 skrzydłowy	 z	 mecha-
niką	 wiedeńską,	 oznaczony	 nad	
sześciooktawową	 klawiaturą	 
(F-f4)	 ozdobną	 firmową	 tablicz-
ką	 „KRAL [!] & SEIDLER”, jest 
jednym	 z	 tych	 niedokończonych	
instrumentów	 z	 wytwórni	 Anto-
niego	Leszczyńskiego.

Konserwacji	 fortepianu	 pod-
jął	 się	 wczesną	 wiosną	 ubiegłe-
go	roku	budowniczy	pianin	i	for-
tepianów	 oraz	 ich	 konserwator	
Andrzej	 Włodarczyk,	 właściciel	
„Pracowni	 Pianin	 i	 Fortepianów	

Andrzej	 Włodarczyk”	 w	 Słupnie	
pod	 Warszawą,	 który	 kilkumie-
sięczną	 obecność	 historycznego	
instrumentu w swoim warszta-
cie	 wykorzystał	 także	 do	 zbu-
dowania	 jego	 kopii,	 różniącej	
się	 jedynie	 nazwiskiem	 budow-
niczego	 na	 tabliczce	 firmowej	
nad	 klawiaturą	 i	 prawidłowym	
umiejscowieniem	 pedałów	 mo-
derato	 (po	 lewej)	 i	 sostenuto 
(po	prawej	stronie),	podczas	gdy	
w	oryginalnym,	zabytkowym	for-
tepianie,	 z	 jakichś	 nieznanych	
nam	 powodów,	 zamieniono	 je	
miejscami.

To	 już	 trzeci	 grający	 zabyt-
kowy	 fortepian	 w	 kolekcji	 prof.	
Marii	 Gabryś-Heyke	 i	 jej	 męża	
(por.:	 „Spotkania	 z	 Zabytka-
mi”,	 nr	 5-6,	 2017,	 s.	 68).	 Kto	
i	 kiedy	 go	 kupił	 z	 oferty	 nowo	
założonej	wytwórni	 fortepianów	
pod	firmą	Krall	&	Seidler	w	War-
szawie,	 znanej	później	nie	 tylko	
w	Polsce,	ale	i	na	całym	świecie,	
i	 działającej	 nieprzerwanie	 nie-
mal	 do	 końca	 XIX	 w.,	 niestety,	
nie	 wiadomo.	 Wiadomo	 nato-
miast,	 że	 fortepian	 ten	 przez	
wiele	 lat	 znajdował	 się	 w	 pała-
cu	hrabiów	Pusłowskich	w	Czar-
kowach	 nad	 Nidą,	 skąd	 dopiero	
w	 1914	 r.,	 zapewne	 na	 polece-
nie	 lub	 przynajmniej	 za	 zgodą	
ówczesnego	 właściciela	 pałacu	
i	 instrumentu	 hrabiego	 Fran-
ciszka	 Xawerego	 Pusłowskiego	

(1875-1968)	–	ziemianina,	po-
lityka,	oficera	Wojska	Polskiego,	
działacza	 społecznego,	 poety,	
lektora	 języków	 obcych,	 znaw-
cy	sztuki	i	kolekcjonera	–	dostał	
się	w	 ręce	miejscowego	organi-
sty.	 I	 właśnie	wtedy	wysłużony,	
niemodny	 i	 zapewne	mocno	 już	
sfatygowany	 instrument	 docze-
kał	 się	 amatorskiej	 konserwacji	
przeprowadzonej przez jego no-
wego	 opiekuna	 (a	 może	 i	 wła-
ściciela?),	 który,	 zgodnie	 ze	
zwyczajem,	 postanowił	 poinfor-
mować	 o	 tym	następne	 pokole-
nia	konserwatorów,	pozostawia-
jąc	po	naprawie	ukryty	w	trudno	
dostępnym	 miejscu,	 na	 ścian-
kach	klawiszy,	zapisek	z	charak-
terystycznym,	 odnoszącym	 się	
do	 kondycji	 leciwego	 fortepia-
nu	 górnolotnym	 określeniem:	
„zmartwychwstał”. 

Najprawdopodobniej decyzja 
o	 usunięciu	 fortepianu	 z	 pała-
cu	 uratowała	 go	 przed	 znisz-
czeniem.	Od	16	do	23	września	
1914	 r.	 w	 okolicy	 rodzinnego	
majątku	 Pusłowskich	 w	 Czarko-
wach	 toczyły	 się	 bowiem	 walki	
pomiędzy	 wojskami	 rosyjskimi	
a	 oddziałami	 legionistów	 Józefa	
Piłsudskiego	 zakończone	 spa-
leniem	 pałacu	 hrabiego	 przez	
Rosjan	 w	 odwecie	 za	 udzielenie	
w	nim	kwatery	legionistom.

Wojciech	Przybyszewski

zatrudnieni	w	jego	firmie	czelad-
nicy	 –	 starszy	 czeladnik	 Antoni	
Krall	 i	 czeladnik	 Józef	 Seidler	 –	
zostali	zobowiązani	do	ukończe-
nia budowy wymienionych tam 
instrumentów.	 Być	 może	 więc	

2 |	Tabliczka	firmowa	
wytwórni	fortepianów	
Krall	&Seidler	
w Warszawie

3 | 4 | Ten sam 
instrument w trakcie 
prac	konserwatorskich:	
skrzynia	fortepianu	(3),	
tabliczka	znamionowa	
na	strojnicy	(4)

5 | Kopia zabytkowego 
fortepianu	firmy	Krall	
&	Seidler	w	Warszawie	
wykonana	w	2019	r.	
przez budowniczego 
fortepianów	Andrzeja	
Włodarczyka

(zdjęcia: 1, 2 – Maria 
Gabryś-Heyke, 3, 4, 5 – 
Andrzej Włodarczyk)

.......................................
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Więcej	 informacji	o	planowanych	konferencjach	i	projekcie	„Treasures	of	the	Polish	University	Heritage”	można	znaleźć	
na	stronie	internetowej	Stowarzyszenia	Muzeów	Uczelnianych:	https://muzeauczelniane.pl

przyznało	 SMU	 dotację	 w	 ra-
mach programu „Wspieranie 
działań	muzealnych”.	Największą	
liczbę	 punktów	 i	 odpowiednie	

dofinansowanie	 w	 tym	 progra-
mie	 otrzymał	 projekt	 Stowa-
rzyszenia	 Muzeów	 Uczelnia-
nych	 „Treasures	 of	 the	 Polish	

University	 Heritage”.	 Zakłada	
on opracowanie i wydanie dru-
kiem	 w	 języku	 angielskim	 kata-
logu	 najcenniejszych	 obiektów	

ze	 102	 jednostek	 muzealnych	
polskich	uczelni	wyższych;	omó-
wienie	pierwotnej,	polskojęzycz-
nej	 wersji	 katalogu	 w	 numerze	
7-8,	2018,	s.	50.	Ochrona	i	pro-
mocja	 różnorodności	 zabytków	
kultury	 i	 natury	 pozostaje	 jed-
nym	 z	 głównych	wyzwań	XXI	w.	
W	tym	zakresie	muzea	i	kolekcje	
uczelniane	oraz	ich	zbiory	odgry-
wają	 podstawową	 rolę.	 Dlatego	
niezwykle	cenny	jest	projekt	ma-
jący	 na	 celu	 wydanie	 katalogu,	
który	 pozwoli	 zaprezentować	
polską	 historię	 nauki	 odbiorcom	
na	całym	świecie.

□

W ramach programu Mini-
sterstwa	 Nauki	 i	 Szkol-

nictwa	 Wyższego	 „Doskonała	
Nauka”,	 moduł	 „Wsparcie	 konfe-
rencji naukowych”, Stowarzysze-
nie	 Muzeów	 Uczelnianych	 (SMU)
otrzymało	pomoc	finansową	prze-
znaczoną	na	organizację	konferen-
cji naukowych na rok 2020 oraz 
2021.	W	dniach	22-23	październi-
ka	2020	r.	odbędzie	się	w	Kielcach	
konferencja	 naukowa	 „Dziedzic-
two	 akademickie	 dla	 przyszłości	
nauki”,	 której	 obrady	 podzielone	
zostały	 na	 cztery	 panele	 tema-
tyczne:	 „Zbiory	 polskich	 muzeów	
uczelnianych”,	 „Polskie	 kolekcje	
uczelniane	 i	 ich	 znaczenie	 w	 ba-
daniach naukowych”, „Wybitne 
osobistości	 polskiej	 nauki”,	 „Gro-
madzić	wiedzę	–	badanie	i	uczenie	
się	 na	 kolekcjach	 uczelnianych”.	
Natomiast	 kolejna,	 już	międzyna-
rodowa	 konferencja	 „Dziedzictwo	
akademickie	 dla	 przyszłości	 na-
uki”	/	„Academic	heritage	for	the	
future	 of	 science”	 zorganizowana	
zostanie	w	dniach	19-22	paździer-
nika	2021	r.	w	Warszawie.

Celem	 konferencji	 jest	 upo-
wszechnianie	historii	polskiej	na-
uki i dziedzictwa akademickiego, 
a	 także	 zaprezentowanie	 osią-
gnięć	naukowych,	w	tym	najnow-
szych	 wyników	 badań	 dotyczą-
cych historii nauki i dziedzictwa 
akademickiego.	 Ponadto	 jest	 to	
możliwość	 wymiany	 doświad-
czeń	 z	 najlepszymi	 europejskimi	
i	 światowymi	 jednostkami	 uczel-
nianymi,	 zajmującymi	 się	 dzie-
dzictwem	akademickim.	W	konfe-
rencjach	udział	wezmą	przedsta-
wiciele	 polskich	 i	międzynarodo-
wych	organizacji	muzealnych.

Z	 kolei	 Ministerstwo	 Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych 
– projekty na lata 2020-2021

1 |	Uczestnicy	IV	
naukowej	konferencji	
Stowarzyszenia 
Muzeów	Uczelnianych	
„Dziedzictwo 
Akademickie.	Formy	
i kierunki partycypacji 
muzeów	uczelni	
wyższych”	w	Gdańsku	
w	2019	r.

2 | Muzea uczelniane. 
Katalog, wersja 
polskojęzyczna

.................................... 
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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:

Zofia	Korsak	z	Warszawy	−	Piękno Niedostrzegane. Detal architektoniczny zabytkowego terenu Uni-
wersytetu Warszawskiego,	wyd.	Muzeum	Uniwersytetu	Warszawskiego,	Warszawa	2020
Pola	Dzik	z	Iławy	−	Emanuela	Tatarkiewicz,	Dwór polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019
Michał	 Kuks	 z	 Gościna	 −	 Archi(w)tektura Henryka Nahorskiego,	 Wydawnictwo	 Farbiarnia,	 Byd-
goszcz 2019
Bogusław	Bogucki	z	Glinek	−	Przeszłość ma przyszłość. Rozmowy z Jackiem Purchlą,	wyd.	Krakowskie	
Wydawnictwo	Księgarnia	Akademicka,	Kraków	2020	
Ambasada	Węgier	w	Warszawie	−	Dagmara	Budzioch,	Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydow-
skiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot	 Ester w XVII i XVIII wieku. Zarys 
problematyki,	wyd.	Żydowski	Instytut	Historyczny	w	Warszawie,	Warszawa	2019

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.	

BYDGOSKIE	FOTOGRAFISTKI

W 2019	 r.	 bydgoskie	 Wydawnictwo	 Farbiarnia	opublikowało	 książkę	 Zawód: fotografistka 
autorstwa	Małgorzaty	Czyńskiej,	historyczki	sztu-
ki,	i	Katarzyny	Gębarowskiej,	fotografki	i	badaczki	
historii	fotografii.	Wytłumaczenie	tytułu	zamiesz-
czone	jest	jako	motto	na	pierwszej	stronie	książki:	
„Fotografistka − »kobieta fotograf«: Królowa, za-
palona fotografistka wywołuje widoki z klisz przy-
wiezionych z ostatniej swojej podróży po Danii”.	
Taką	definicję	znalazły	autorki	w	gazecie	z	1901	r.	
Katarzyna	 Gębarowska	 opowiadała	 na	 spotkaniu	
promującym	publikację,	że	kilka	lat	temu	odnala-
zła	kartę	meldunkową	jednej	z	kobiet,	które	wyko-
nywały	 zawodowo	 fotografie;	w	miejscu	 zawodu	
było	wpisane	właśnie:	fotografistka.	

Opisane	w	książce	foto-
grafistki	 to	 emancypantki,	
kobiety aktywne zawodowo, 
pasjonatki	 fotografii	 i	 wła-
ścicielki	własnych	zakładów.	
Pochodziły	z	różnych	zakąt-
ków	 Polski,	 Bydgoszcz	 ob-
rały	 za	 swoją	 Ziemię	 Obie-
caną.	 Na	 początku	 XX	 w.	
w	 Bydgoszczy	 znajdowało	

się	18	atelier,	w	których	działało	39	fotografów.	
Po	pierwszej	wojnie	światowej	w	mieście	zaczęły	
powstawać	zakłady	prowadzone	przez	kobiety.	

W	publikacji	przedstawiono	sześć	z	nich	−	sześć	
barwnych	postaci,	ukazanych	w	atelier	fotograficz-
nym	i	w	życiu	prywatnym.	Poznajemy	ich	odważne	
wybory	zawodowe,	miłosne	historie,	radości	i	tra-
gedie.	W	tle	 rozgrywają	 się	wydarzenia	dwudzie-
stolecia	 międzywojennego,	 dynamiczne	 zmiany	
polityczne	 i	społeczne,	a	także	obyczajowe.	Opo-
wieści	 o	 pionierkach	 bydgoskiej	 fotografii	 zawo-
dowej, przeszkodach w ich pracy, uporze w poko-
nywaniu	trudności,	dążeniu	do	spełnienia	marzeń,	
wywołują	wiele	emocji.	Książka	obala	schematy	nie	
tylko	dotyczące	historii	fotografii.	

Na	początku	publikacji	znajduje	się	opowieść	
o	Władysławie	Spiżewskiej	–	pierwszej	polskiej	fo-
tografistce	w	Bydgoszczy,	której	zakład	mieścił	się	
przy	ul.	Gdańskiej	154,	na	piątym	piętrze	wielkiej	
eklektycznej	kamienicy	z	połowy	lat	dziewięćdzie-
siątych	XIX	w.	Poznajemy	 jej	 sukcesy	zawodowe,	
ale	i	kłopoty	w	życiu	prywatnym.	Odważnie,	jak	na	
owe	 czasy,	 związała	 się	 z	młodszym	mężczyzną.	
Właściciele	kamienicy	bezskutecznie	chcieli	jej	wy-
powiedzieć	umowę	najmu,	w	końcu	doprowadzili	
do	kontroli	komisji	policji,	która	uznała,	że	winda	
w	 kamienicy	 wymaga	 remontu	 i	 opieczętowała	
dźwig.	Początkowo	Spiżewska	nie	dawała	za	wy-
graną,	robiła	zdjęcia	w	plenerze,	z	czasem	zaczęła	
tracić	klientów	przez	nieczynną	windę.	W	1924	r.	
postanowiła	 wyrejestrować	 firmę.	 Po	 wypro-
wadzce	 atelier	 stało	 puste	 przez	 dekadę.	Winda	
nie	 została	 naprawiona,	 dźwig	 zdemontowano	
w	1936	r.,	a	właścicielka	kamienicy	przebudowała	
atelier	na	mieszkanie.	

Oprócz	 historii	 Władysławy	 Spiżewskiej	 po-
znajemy	w	książce	 równie	ciekawe	 losy	Eleonory	
Szewc,	Heleny	Biernat,	Jadwigi	Szopieraj,	Joanny	
Czajkowskiej	i	Ludwiki	Trzaskowskiej.	

Książka	 Zawód: fotografistka	 oprócz	 opo-
wieści	 o	 kobietach	 zawiera	 też	 wiele	 ciekawych	
informacji	 o	 zmieniającej	 się	w	XX	w.	 fotografii.	
Publikacja	 jest	 bogato	 ilustrowana	 zdjęciami	 ar-
chiwalnymi	 ze	 zbiorów	 rodzinnych	 fotografistek.	
Zawiera	też	rozbudowaną	bibliografię,	w	tym	spis	
gazet	wydawanych	na	początku	XX	w.	i	źródła	in-
ternetowe.

Spotkanie z książką

ROZMAITOŚCI




