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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

przy współpracy 
Narodowego  
Instytutu Dziedzictwa

Od Redakcji

Misją naszego pisma jest, jak wiadomo, popularyzacja wiedzy na temat zabytków, 
tradycji i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego znaj-
dującego się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej oraz na tzw. Kresach Wschod-

nich dawnej Rzeczypospolitej. Ale nie tylko. Bywa, że zwracają się do nas instytucje kultury 
(przede wszystkim muzea), czasami także osoby prywatne z prośbą o zamieszczenie na na-
szych łamach informacji o poszukiwaniu dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła artystycznego albo 
rodzinnych pamiątek o określonej tematyce w związku z planowaną wystawą wskazanego 
artysty lub kolekcjonera. W miarę możliwości staramy się spełniać takie życzenia, licząc na 
pozytywny oddźwięk na nasz apel. I tak właśnie było, kiedy na naszej stronie internetowej, 
Facebooku, a także w papierowym wydaniu „Spotkań z Zabytkami” (nr 11-12, 2019) ogło-
siliśmy, że Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi, we współpracy z synem łódzkiego malarza 

Wacława Dobrowolskiego (1890-1969), poszukuje dzieł tego 
artysty i związanych z nim pamiątek, planując w nieodległej 
przyszłości zorganizowanie poświęconej mu wystawy.

W ostatnim czasie − m.in. dzięki zamieszczonym u nas 
ogłoszeniom – odnalezionych zostało kilka obrazów Dobro-
wolskiego, w tym dwa ważne jego dzieła. Pierwszy to „Portret 
Józefa Piłsudskiego”, namalowany rok przed śmiercią Mar-
szałka, zapewne ze zdjęcia, co jednak (jak twierdzi badająca 
spuściznę po Dobrowolskim Monika Nowakowska, zwracając 
uwagę na wymowne oczy i zmarszczone czoło portretowanego 
oraz na podbijające ekspresję przedstawienia ciemne tło obra-
zu) nie umniejsza walorów artystycznych malowidła. Prawdo-
podobnie ten imponujących rozmiarów obraz olejny na płótnie 
(wym. 190 x 111 cm) powstał na zamówienie jakiejś łódzkiej 
instytucji. Drugi z ujawnionych niedawno obrazów to namalo-
wany w 1928 r. kameralny pejzaż z Capri, zatytułowany „Ita-
lia” (wym. 33,5 x 25 cm), będący pokłosiem podróży malarza 
do Włoch. 

Organizatorzy planowanej wystawy nie ustają jednak w poszukiwaniach – wciąż liczą na 
odnalezienie jeszcze jednego, równie okazałego jak całopostaciowy wizerunek Piłsudskie-
go dzieła, namalowanego zapewne także z fotografii w ramach tego samego zamówienia 
– „Portretu Ignacego Mościckiego”. Gdzie dziś znajduje się to płótno – tego jeszcze nie 
wiedzą.

Oba portrety pojawiły się w 2004 r. na aukcji dzieł sztuki zorganizowanej przez Dom Au-
kcyjny „Rynek Sztuki” w Łodzi. „Portret Józefa Piłsudskiego” został zakupiony wówczas (po 
aukcji) przez Jarosława Dawida, prawnika z Częstochowy, który udekorował nim salę konfe-
rencyjną kancelarii Dawid & Partnerzy. Dzieło to jest jedną z licznych pamiątek z okresu Dru-
giej RP zdobiących modernistyczne wnętrza kancelarii, zaaranżowane w klimacie art déco. 
Mecenas Jarosław Dawid jest także właścicielem wspomnianego pejzażu „Italia”.

Odnalezione obrazy będą eksponowane na wystawie dzieł sztuki Wacława Dobrowolskie-
go, której otwarcie zaplanowano na 2021 r. w Łodzi. Dokładny termin i miejsce tej ekspozy-
cji, ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne, nie zostały jeszcze ustalone.

NA	OKŁADCE:	
Fragment nagrobka Andrzeja 
Krasińskiego w kościele 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Krasnem, stan 
podczas prowadzonych prac 
konserwatorskich, zob. s. 10-12

(fot. Agnieszka  
Sagało-Sadowska)

„Portret Józefa Piłsudskiego” 
autorstwa Wacława 
Dobrowolskiego w sali 
konferencyjnej kancelarii 
Dawid & Partnerzy 
w Częstochowie
(fot. Krystyna Szymańska)
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KONSERWACJA	WNĘTRZ	CZĘŚCI	
DAWNEGO	ZAMKU	CESARSKIEGO	
W	POZNANIU
Od października 2018 do marca 2020  r. 
realizowany był projekt „Konserwacja 
reprezentacyjnych wnętrz zachodniej 
części dawnego Zamku Cesarskiego 
w Poznaniu”, dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej i Miasta Poznań. Prze-
prowadzone zostały prace budowlane, 
instalacyjne i konserwatorskie w najbar-
dziej reprezentacyjnych wnętrzach zam-
kowych – salach i korytarzach na parte-
rze, pierwszym i drugim piętrze budowli. 

Trwająca dwa lata konserwacja Zachod-
niego Skrzydła Zamku była pierwszym 
tak dużym przedsięwzięciem w tej części 
gmachu od lat czterdziestych ubiegłego 
wieku. Unikatowe, historyczne wnętrza 
Zamku, dawnej rezydencji cesarskiej 
Wilhelma II, przebudowanej w  czasie 
drugiej wojny światowej na potrzeby 
nazistów, po latach intensywnego użyt-
kowania były bardzo zniszczone. Kon-
serwacja sal i  korytarzy przywróciła im 
blask i  umożliwiła wprowadzenie no-
wych technologii. Niektóre przestrzenie 
zmieniły nie tylko wygląd, ale i nazwy. 

DOM	KUNCEWICZÓW	 
W	KAZIMIERZU	DOLNYM
W związku z  realizacją przez Muzeum 
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym pro-
jektu „Remont konserwatorski i moderni-

zacja ekspozycji w  wybranych zabytko-
wych obiektach Muzeum Nadwiślańskie-
go w Kazimierzu Dolnym”, w czerwcu br. 
nastąpiło otwarcie dla publiczności Domu 
Kuncewiczów. 
Dom ten, zwany też „Willą pod Wiewiórką”, 
został wzniesiony według projektu Karola 
Sicińskiego w  1936  r. dla wybitnej pisar-
ki Marii Kuncewiczowej (1895-1989) i  jej 
męża, Jerzego Kuncewicza (1893-1984), 
prawnika, polityka, literata. Dom był letnią 
siedzibą właścicieli, na stałe mieszkają-
cych w  Warszawie. Po wybuchu drugiej 
wojny światowej Kuncewiczowie udali się 
na emigrację. Po powrocie po wojnie do 
Kazimierza część roku spędzali w „Willi pod 
Wiewiórką”, a część za granicą. Po śmierci 
Jerzego Kuncewicza (14 III 1984 r.) Maria 
Kuncewiczowa podjęła decyzję o całorocz-
nym pobycie w Kazimierzu. Mieszkała tu 
aż do swojej śmierci 15 VII 1989 r.
Obecnie Dom Kuncewiczów jest jednym 
z  obiektów Muzeum Nadwiślańskiego. 
Stała ekspozycja muzealna zachowała 
autentyczny wystrój domu. Najbardziej in-
teresującymi eksponatami są piec hucul-
ski z połowy XIX w. oraz obrazy Tadeusza 
Pruszkowskiego i  Antoniego Michalaka. 
Prowadzona jest tu działalność edukacyj-
na, artystyczna i ekspozycyjna.

35	LAT	PANORAMY	RACŁAWICKIEJ	
WE	WROCŁAWIU
W tym roku minęło 35 lat od momen-
tu otwarcia Panoramy Racławickiej we 
Wrocławiu. To doniosłe wydarzenie, 
które odbyło się 14 czerwca 1985  r., za-
wdzięczamy olbrzymiej pracy Społecz-
nego Komitetu Panoramy Racławickiej 
pod kierunkiem Alfreda Jahna, Zespołu 

Realizacyjnego kierowanego przez Da-
nutę Wielebińską i Zespołu Konserwato-
rów dowodzonego przez Stanisława Fi-
lipiaka. Po latach starań i pokonywaniu 
różnych przeciwności udało się wówczas 
pokazać wreszcie monumentalne dzieło 
Styki i Kossaka, na które całe społeczeń-
stwo czekało z wielką wytrwałością. 
Po 35 latach od udostępnienia Pano-
rama Racławicka trwale wpisała się 
w  pejzaż kulturalny Wrocławia i  cieszy 
się niesłabnącym powodzeniem zwie-
dzających. Jedni – zdaniem Romualda 
Nowaka, kierownika Muzeum „Panora-
ma Racławicka” – odwiedzają Panoramę 
ze względu na wzniosły, patriotyczny 
temat, przypominający chlubne dzieje 
polskiego oręża i walkę narodu polskiego 
o niepodległość, inni ze względu na nie-
powtarzalną iluzję przestrzeni i mistrzo-
stwo w jej ukazaniu.

PARK	IM.	STEFANA	ŻEROMSKIEGO	
W	REJESTRZE	ZABYTKÓW
Do rejestru zabytków nieruchomych woj. 
mazowieckiego wpisany został park im. 
Stefana Żeromskiego, położony w Warsza-
wie przy skrzyżowaniu ul. A. Mickiewicza 
i  Z. Krasińskiego. Park ten zajmuje teren, 
który pierwotnie stanowił część przedpo-
la Warszawskiej Cytadeli. W  tym miejscu 
w  latach 1849-1851 wzniesiony został 
Fort Sokolnickiego, rozbudowany następ-
nie w  latach 1864-1874. Pierwotny układ 
ziemny fortyfikacji uległ częściowemu 
przekształceniu w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Oficjalne otwarcie par-
ku nastąpiło w czerwcu 1932 r.
W 1933  r. przy wale fortecznym posado-
wiono kamień upamiętniający 15-lecie 

odzyskania niepodległości przez Rzecz-
pospolitą Polską, a  w  1936  r. przed głów-
nym wejściem ustawiona została rzeźba 
autorstwa Henryka Kuny „Dziewczyna 
z dzbanem”. 
W czasie drugiej wojny światowej park 
służył jako miejsce pochówku poległych, 

w  1943  r. został zamknięty dla ludności 
polskiej. W  czasie powstania warszaw-
skiego budynki poforteczne pełniły funk-
cję szpitala polowego oddziałów Mieczy-
sława Niedzielskiego ps. „Żywiciel”. Po-
mimo działań wojennych zachowała się 
jego zasadnicza kompozycja, wał fortecz-
ny z  budowlami ziemnymi oraz baszta, 
która użytkowana była przez archiwum 
wojskowe. Po 1945  r. przeprowadzono 
renowację parku. Następne rewitalizacje 
zostały wykonane w  latach 1980-1981 
i 2003-2005. 

Park im. Żeromskiego w Warszawie

Rotunda Panoramy Racławickiej we Wrocławiu

Dom Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym po remoncie
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ODNOWIENIE	SYNAGOGI	
W	CHĘCINACH	
Zostanie odrestaurowana synagoga 
w  Chęcinach. Z  pierwotnego budynku, 
powstałego w XVII w., zostało niewiele, 
ponieważ przez lata był dostosowywany 
do kolejnych funkcji. Była tu sala kinowa, 
biblioteka, Urząd Gminy, Urząd Stanu 
Cywilnego. Teraz to niszczejące mury, 
które kilka wieków temu były miejscem 
spotkań i modlitwy. 
Planowane prace konserwatorskie, 
które mają zakończyć się na przełomie 
2022 i 2023 r., mają na celu zachowanie 
wszystkich cennych elementów świad-
czących o pierwotnym przeznaczeniu tej 
budowli. Zamierza się utworzyć tu mu-
zeum, Centrum Pamięci Kultury Żydow-
skiej. Sala główna ma być wykorzysty-
wana na cele wystawienniczo-muzealne 
oraz koncertowe muzyki klezmerskiej. 
Będą też sale przeznaczone na warsztaty 
dla młodzieży szkolnej.

ŚREDNIOWIECZNY	MIECZ	 
W	WODACH	ODRY
Podczas pogłębiania toru wodnego Świ-
noujście-Szczecin, w  Odrze Zachodniej 
przy Wyspie Dębina wyciągnięto z wody 
średniowieczny miecz wraz z  fragmen-

tem skórzano-drewnianej pochwy. Miecz 
ma 108  cm długości i  jest zachowany 
niemal całkowicie, ma jedynie odłamany 
czubek i niewielki fragment sztychu. Za-
chowała się pozostała partia głowni, jelec 
i  rękojeść z  głowicą. Część głowni tkwi 
od strony jelca we fragmencie skórzano-
-drewnianej pochwy – ta zakończona jest 
trójkątnymi wypustkami. Pod jej skórzaną 
częścią widoczne są drewniane łubki.
Według wstępnego oglądu zabytek po-
chodzi z okresu od 1170 do 1330 r. Poddany 
zostanie szczegółowym badaniom, m.in. 
archeometrycznym i metaloznawczym.

KONSERWACJA	POMNIKA	STEFANA	
CZARNIECKIEGO	W	TYKOCINIE
Znajdujący się na rynku w  Tykocinie po-
mnik Stefana Czarnieckiego przejdzie 
w  tym roku prace restauratorskie. Ufun-
dowany został w XVIII w. przez prawnuka 
Stefana Czarnieckiego – Jana Klemensa 
Branickiego. Jego twórcą był francuski 
rzeźbiarz Pierre Coudray, który postać 
Czarnieckiego odtworzył na podstawie 
dostarczonych przez Branickiego portre-
tów. Postać wodza w barokowym, niemal 
tanecznym kontrapoście z  twarzą pełną 
godności, spokoju i stanowczości, wykuta 
została z dużą starannością i znajomością 
rzeźbiarskiego rzemiosła. Bardzo dokład-
nie odtworzono szczegóły stroju, broń, 
atrybuty władzy. 

Średniowieczny miecz wydobyty z Odry

Synagoga w Chęcinach Fragment pomnika Stefana Czarnieckiego w Tykocinie

REWITALIZACJA	BAROKOWYCH	
OGRODÓW	ZAMKU	KRZYŻTOPÓR
Gmina Iwaniska w woj. świętokrzyskim 
planuje rewitalizację dawnych baroko-
wych ogrodów przylegających od stro-

ny północnej do ruin zamku Krzyżtopór. 
Budowla, wzniesiona w  latach 1627-
1644 przez wojewodę Krzysztofa Osso-
lińskiego, nigdy nie została w  pełni 
ukończona. Pozostaje też nie do końca 
poznana historia autorstwa jej projek-
tu. Brak zachowanych planów budo-
wy oraz sztychów sprzed przebudowy 
w  XVIII  w. uniemożliwia odtworzenie 
wizerunku budowli z  połowy XVII  w. 
W  1770  r. zamek został spalony przez 
wojska rosyjskie w czasie konfederacji 
barskiej. Kolejnymi właścicielami ruin 
zamkowych byli Sołtykowie i  rodzina 
Orsettich. Po drugiej wojnie światowej 
zostały przejęte przez Skarb Państwa; 
w 2018 r. zamek zyskał status pomnika 
historii.

Zamek Krzyżtopór

PÓŹNORENESANSOWA	POLICHROMIA	
W	BESTWINIE
W kościele Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Bestwinie (pow. bielski), 
którego powstanie datuje się na czwar-
tą ćwierć XVI  w., trwają wieloetapowe 
prace m.in. przy odsłonięciu, zabezpie-
czeniu, konserwacji technicznej i  este-
tycznej unikatowej polichromii w prezbi-
terium oraz nawie.
Na ścianach prezbiterium pod kilko-
ma warstwami przemalówek odkryto 

późnorenesansową polichromię z  prze-
łomu XVI i XVII w. Do tej pory udało się 
odsłonić na ścianie południowej i północ-
nej dwa owalne tonda ukazujące Ojców 
Kościoła – św. Hieronima i być może św. 
Augustyna. Owalne przedstawienia okala 
pięknie dekorowana rama. Pomiędzy me-
dalionami została rozpięta bogata dekora-
cja roślinno-kwiatowo-owocowa, w której 
wykorzystano bogactwo niepowtarzają-
cych się elementów. Każdy z nich został 
namalowany bardzo swobodnie i finezyj-
nie, co świadczy o wprawnej ręce artysty 
i  jego warsztacie. Na uwagę zasługuje 
także fakt, że odsłonięte po prawie 400 la-
tach malowidła zachowały bardzo mocną, 
świetlistą, intensywną kolorystykę. Moż-
na przypuszczać, że na pozostałych frag-
mentach ścian prezbiterium zachowały 
się kolejne dwa medaliony ze św. Grzego-
rzem i św. Ambrożym. 
Polichromia w  prezbiterium kościoła 
w Bestwinie została wpisana do rejestru 
zabytków woj. śląskiego.Fragment polichromii z kościoła w Bestwinie

PRZEGLĄDY, POGLĄDY
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Mazowieckie zabytki od dawna 
budzą zainteresowanie historyków, hi-
storyków sztuki, etnografów oraz kon-
serwatorów zabytków i  architektów. 
Jest ich wiele i wymagają pilnych prac 
remontowych i konserwatorskich, po-
przedzonych wnikliwymi badaniami 
historycznymi. Zamieszczony niżej 
blok tekstów zawiera kilka przykładów 
prac konserwatorskich na Mazowszu. 
Gruntowne prace przeprowadzone 
zostały w  Czerwińsku. Będą one nie 
tylko kontynuowane, ale i  znacząco 
rozszerzone. Planuje się udostępnienie 
dla zwiedzających wież romańskiego 
kościoła oraz dalszą konserwację jego 
wnętrz. Bardzo interesujące były prace 
konserwatorskie metalowego sarko-
fagu Jana Dobrogosta Krasińskiego, 
które przywróciły pierwotny charakter 
i  wygląd zabytku oraz pozwoliły usta-
lić jego autorstwo. Także w  kościele 
w Krasnem prowadzono szerokie prace 
konserwatorskie, które objęły nagrob-
ki, ołtarze, obrazy i inne elementy wy-
posażenia. Sukcesywnie prowadzona 
jest konserwacja fresków. Wykonano 
też remont elewacji frontowej i napra-
wiono dach oraz więźbę. Spektaku-
larny charakter miała też konserwacja 
Kaplicy Królewskiej przy katedrze 
w Płocku, będącej miejscem pochówku 
i  upamiętnienia władców z  dynastii 
Piastów.

Mazowsze jest jednym 
z najbogatszych w za-
bytki regionów oraz 
największym obsza-

rowo województwem w Polsce. Dla-
tego też podejmuje się tu wiele róż-
norakich prac konserwatorskich. 
Dzięki dużym dotacjom od kilku 
lat możliwa jest planowa polityka 
konserwatorska. Prowadzone prace 
obejmują zarówno zabytki najcen-
niejsze, jak i te najbardziej zagrożo-
ne. Ustalono priorytety konserwa-
torskie, które są stopniowo realizo-
wane. Planowane działania objęły 
całe Mazowsze. Dokonano radykal-
nej zmiany polityki konserwator-
skiej, co wiązało się z finansowaniem 
prac konserwatorskich, których bu-
dżet został radykalnie powiększo-
ny. W  2017  r. na dotacje na prace 
w  obiektach zabytkowych przezna-
czono 432 tys. zł, a w 2018 r. suma 
ta została zwiększona  do 19,8 mln 
zł. Pozwoliło to wielokrotnie po-
większyć wydatki na finansowanie 
prac konserwatorskich oraz nakłady 
na dokumentację zabytków i  opra-
cowania konserwatorskie. Nastąpi-
ło polepszenie pracy urzędu konser-
watorskiego, a decyzje są wydawane 
z możliwością szczegółowego rozpo-
znania spraw przez specjalistyczne 
ekspertyzy.

Zaprezentowane działania po-
twierdzają konieczność prowadze-
nia planowej polityki konserwator-
skiej i  konsekwentnego jej realizo-
wania. Wskazują także na rosnące 
zainteresowanie regionem, który 
dotychczas pozostawał w  cieniu 
Warszawy. Przejawem tego zaintere-
sowania są coraz liczniejsze publika-
cje poświęcone zabytkom i niemate-
rialnemu dziedzictwu tego regionu.

Mam nadzieję, że opisane od-
krycia i  przeprowadzone prace kon-
serwatorskie będą impulsem do dal-
szych działań. Zabytkowy mazowiec-
ki krajobraz kulturowy czeka jeszcze 
jedno wielkie przedsięwzięcie. Bę-
dzie to znacząca aktywizacja ruchu 
turystycznego i  upowszechnienie 
wiedzy o zabytkach wśród mieszkań-
ców Mazowsza i całej Polski oraz od-
wiedzających te tereny zagranicznych 
turystów. Będę inicjował i  popierał 
wszelkie inicjatywy dotyczące oży-
wienia ruchu turystycznego. Będę 
się starał, aby mazowieckie zabytki 
były odwiedzane przez turystów, po-
dziwiających zarówno najcenniejsze 
przykłady zachowanego dziedzictwa, 
jak i miejscowy krajobraz kulturowy.

prof. dr hab. JAKUB LEWICKI
Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków

Na Mazowszu

Prezentujemy poniżej blok artykułów poświęconych pracom konserwator-
skim w kilku wybranych kościołach na Mazowszu oraz dokonanym w nich 
odkryciom. 

redakcja
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Z ruchliwej drogi wojewódz-
kiej, prowadzącej w  kierun-
ku Płocka, dostrzec moż-
na z daleka dwie bliźniacze, 

kamienne wieże, nakryte czterospa-
dowym dachem namiotowym. Na-
leżą one do jednego z  najstarszych 

i  najcenniejszych na Mazowszu ko-
ściołów – bazyliki Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny w  Czer-
wińsku nad Wisłą. Świątynia, wraz 
z  zabudowaniami klasztornymi daw-
nych kanoników regularnych, góru-
je nad okolicą, położona na wysokiej 

skarpie wiślanej. Jest przykładem do-
brze zachowanej architektury romań-
skiej, pomimo wielu późniejszych 
przekształceń. Kościół prezentuje 
popularny w  średniowieczu typ ba-
zyliki trójnawowej z  zachodnim ma-
sywem dwóch wież, dekorowanych 

Bazylika w Czerwińsku 
– prace konserwatorskie 
przy wieżach i szczycie 
kościoła

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

1 | „Kościół 
po Kanonikach 
regularnych 
w Czerwińsku”, 
widok kościoła 
i dzwonnicy 
w połowie 
XIX w.; widoczny 
brak dachu na 
północnej wieży, 
połowa XIX w., 
akwarela

.............................
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biforiami. W  późniejszym czasie do-
budowano do fasady ceglaną kruchtę 
zwieńczoną bogatym, schodkowym 
szczytem.

W ostatnich latach stan elewacji 
wież, jak również ceglanego, gotyc-
kiego szczytu, znacznie się pogor-
szył, co przyspieszyło decyzję o  ko-
nieczności przeprowadzenia prac 
konserwatorskich.

Istnienie opactwa czerwińskie-
go w  1155  r. potwierdzone jest źró-
dłowo przez bullę papieża Hadria-
na IV. Należało ono, tak jak dziś, do 
diecezji płockiej. Biskupem płockim 
w  tym czasie był pochodzący z  Bel-
gii, z  okolic Liège, Aleksander z  Ma-
lonne. On to sprowadził do Czerwiń-
ska kanoników regularnych, którzy 
przybyli prawdopodobnie z klasztoru 
św. Idziego w Liège. Biskup Aleksan-
der był inicjatorem budowy świątyni. 

Wzniesiony z  granitowych ciosów 
kościół wielokrotnie przebudowy-
wano, pierwszy raz już w  XIII  w. 
W XIV w. miał miejsce pożar, jednak 
prawdopodobnie nie wyrządził on 
większej szkody kamiennym wieżom. 
Za czasów opata Rafała w 1497 r. do-
budowano do elewacji zachodniej 
wspomnianą wyżej kruchtę ceglaną, 
zwieńczoną schodkowym szczytem, 
a także pobliską dzwonnicę z  dwo-
ma podobnymi szczytami schodko-
wymi. W  pierwszej połowie XVI  w. 
wnętrze kościoła przesklepiono, za-
stępując strop drewniany sklepieniem 
murowanym i  tynkowanym. Inicja-
torem prac był ówczesny opat Jakub 
Kula. W  pierwszej połowie XVII  w., 
w  okresie rządów opata Mikołaja 
Szyszkowskiego, wnętrze świątyni 
uległo barokizacji. Dokonano grun-
townej przebudowy, całkowicie za-
krywając detal romański. Po pracach 
budowlanych ponowna konsekra-
cja kościoła odbyła się w  1651  r. Od 
tego czasu opactwo stopniowo traci-
ło na znaczeniu. W  1819  r. nastąpiła 
kasata zgromadzenia w  Czerwińsku. 
Zabudowania klasztorne wraz z  ko-
ściołem w  tym samym jeszcze roku 
przejęły norbertanki z Płocka. Siostry 
borykały się z nie najlepszym stanem 
technicznym kościoła, który zaczął 

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

2 | Widok elewacji 
zachodniej bazyliki 
Zwiastowania NMP 
w Czerwińsku nad 
Wisłą z dwiema 
wieżami i ceglanym 
szczytem kruchty, 
stan z 2016 r.

3 | Odspojony 
narożnik wieży 
północnej bazyliki – 
widoczne głębokie 
pęknięcie muru, 
wypłukanie zaprawy 
oraz obluzowane 
ciosy kamienne, stan 
z 2016 r.

4 | Ceglany szczyt 
kruchty bazyliki, 
widoczne zniszczenia 
cegieł, ubytki zaprawy 
i tynku w blendach, 
stan z 2016 r.

5 | Odkryta spod 
zamurowania 
pierwotna kolumna 
biforium w wieży 
południowej bazyliki, 
stan z 2018 r.

6 | Zrekonstruowana 
według pierwotnej 
formy baza kolumny 
biforium w wieży 
południowej bazyliki, 
stan z 2018 r. 

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

3 4
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popadać w  ruinę. Z materiałów iko-
nograficznych wynika, że w  połowie 
XIX  w. wieża północna pozbawiona 
była więźby i  dachu, a także górnej 
części murów, „Znaczna atoli część 
jego murów a mianowicie dwie wieże są 
jeszcze pierwotne lubo z nieco pozmie-
nianemi przez zamurowanie oknami” 
(Kazimierza Stronczyńskiego opisy 
i  widoki zabytków w  Królestwie Pol-
skim (1844-1855), T. 1: Ogólne spra-
wozdanie Delegacji, oprac. Jerzy Ko-
walczyk przy udziale Roberta Kunkla 
i  Wojciecha Szymańskiego oraz Woj-
ciecha Boberskiego, Warszawa 2009, 
s. 258-259). 

W  1852  r., o  czym świadczy data 
wyryta w  piaskowcu nad ostatnim 
biforium północnej wieży, przepro-
wadzono gruntowny remont wież 
z nieznacznym podmurowaniem par-
tii szczytowej cegłą, wykonaniem no-
wego kamiennego gzymsu, więźby 

dachowej i pokrycia z dachówki cera-
micznej. Mury spięto także w  górnej 
części żelaznymi ankrami. Ponowny 
remont przeprowadzono równo 50 
lat później, na początku XX w. Grun-
towną restaurację elewacje kościoła, 
wież i  ceglanego szczytu schodkowe-
go przeszły na początku XX  w. pod 
kierunkiem architekta Stefana Szylle-
ra przy współpracy z  Towarzystwem 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 
Przemurowano schodkowy szczyt, 
zmieniając przy tym nieco jego formę. 
W latach dwudziestych XX w. klasz-
tor przejęli salezjanie, którzy troszczą 
się o  niego aż do dziś. W  latach sie-
demdziesiątych XX  w. przeprowa-
dzono remont elewacji kościoła przy 
okazji wymiany pokrycia dachowe-
go na świątyni i  wieżach. Dokonano 
zmiany z  dachówki ceramicznej na 
pokrycie z  blachy miedzianej. Po-
nownie pokrycie dachowe na wie-
żach wymieniono 20 lat później. Nie 
przeprowadzono jednak w tym czasie 
żadnych prac konserwatorskich przy 
elewacjach.

Wieże, podobnie jak pozostałe ele-
menty świątyni romańskiej, wybudo-
wano z  ciosów granitowych, pocho-
dzących z lokalnie dostępnych głazów 
narzutowych. Stąd ich niejednorodna, 

ale niezwykle malownicza kolorystyka 
od ciemnografitowej, poprzez różne 
odcienie szarości, ugru, aż do czer-
wonej i  różowej. W  trakcie procesu 
przygotowania materiału do budowy 
świątyni poszczególne kamienie do-
prowadzano do formy geometrycz-
nej regularnych prostopadłościanów. 
W  licach ścian stosowano różne roz-
miary ciosów, układane w poziomych 
warstwach, przy czym starano się 
w każdej warstwie stosować kamienie 
o  zbliżonych rozmiarach. W  naroż-
nikach ścian widoczne jest regularne 
stosowanie ciosów raz krótszych raz 
dłuższych, co było konieczne od stro-
ny konstrukcyjnej. Miejsca mniej lub 
całkowicie niewidoczne z  poziomu 
terenu murowano z  ciosów wstępnie 
obrobionych, jak można to zaobser-
wować na dolnych partiach ścian wież 
od strony dachu kościoła. Nie do koń-
ca obrabiano także ciosy na ścianach 
wewnątrz wież. Pierwotnie ciosy mia-
ły fakturę uzyskaną od obróbki dłu-
tem typu szpicak, co można zaobser-
wować na części muru w kruchcie. Na 
ścianach wież pierwotna faktura nie 
zachowała się.

Badania technologiczne wykaza-
ły, że pierwotnie do murowania uży-
wano zaprawy wapienno-piaskowej, 

5

6

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2020    |   7



o  proporcjach spoiwa do wypełnia-
cza średnio 1:2,5. Zaprawa miała nie-
wielkie domieszki węgla drzewnego 
i  grudki nierozpuszczonego wapna. 
Jako wypełniacz zastosowano raczej 
drobny piasek z  ziarnami do 2 mm 
(frakcje powyżej 2 mm stanowią nie-
wielką domieszkę), w kolorze żółtym, 
prawdopodobnie wydobywany z  po-
bliskiej Wisły.

Gotycka kruchta została wymu-
rowana z  cegły, również z  użyciem 
zaprawy wapienno-piaskowej, z  za-
stosowaniem wiązania krzyżowego. 
Na murze po obu stronach obrazu 
Matki Bożej widoczne są ciemne lica 
zendrówek. W  ścianie widoczne są 
także wmurowane pojedyncze ciosy 
granitowe. Z granitu wymurowano 
również środkową część z  portalem. 
Blendy w szczycie potynkowano.

Stan kamiennych elewacji wież 
oraz ceglanego szczytu kościoła sys-
tematycznie pogarszał się przez ostat-
nie lata, przede wszystkim wskutek 
działania czynników atmosferycz-
nych: deszczu, śniegu, wiatru, cy-
klicznych zmian temperatury. Po-
wodowały one stałe wypłukiwanie 
zaprawy spomiędzy ciosów kamien-
nych i  cegieł, co skutkowało nie tyl-
ko powolnym obniżeniem wytrzy-
małości muru, ale także odpadaniem 
niewielkich fragmentów cegieł, ka-
mienia i zaprawy. Stanowiło to zagro-
żenie dla licznych pielgrzymów, tury-
stów i  mieszkańców odwiedzających 
świątynię. Dlatego podjęta została 
decyzja o  przeprowadzeniu remontu 
elewacji obu wież, wymianie pokry-
cia dachowego wież, a także remoncie 
ceglanego szczytu.

W trakcie przygotowań do re-
montu dokonano oględzin kamien-
nych murów wież i ceglanego szczytu 
z podnośnika koszowego. Najbardziej 
niepokojący okazał się odspojony na-
rożnik południowo-zachodni wieży 
północnej. Doszło tu do głębokich 
pęknięć muru oraz przemieszczenia 
części jej południowo-zachodniego 
narożnika. Widoczne były tu liczne 
ubytki zaprawy, która została całko-
wicie wypłukana. Niektóre ciosy wy-
padły, odsłaniając podłoże i  zaprawę 
murarską. Cały mur na wysokości 

około 4 m odspoił się od podłoża 
i  wybrzuszył. Sytuacja ta spowodo-
wana została przez brak zadaszenia 
wieży północnej na początku XIX w., 
co udokumentowane jest w zachowa-
nych rycinach. Długotrwałe pozba-
wienie ochrony spowodowało regu-
larne zalewanie murów i  ich znisz-
czenie. W  połowie XIX  w. przepro-
wadzono remont obu wież. Na wieży 
północnej wykonano nowy dach oraz 
wzmocnienie narożnika południo-
wo-zachodniego poprzez przemuro-
wanie cegłą od strony wnętrza wieży. 
Rozebrano wtedy prawdopodobnie 
część zniszczonego muru kamiennego 

i  w  to miejsce wymurowano cegla-
ną ścianę. Spięto także górną część 
murów żelaznymi ankrami. Para-
doksalnie, przemurowanie od strony 
wnętrza przyczyniło się do obecnego 
złego stanu narożnika m.in. poprzez 
zmniejszenie grubości muru kamien-
nego i odspojenie części kamiennej od 
ceglanej.

W bardzo złym stanie był także 
ceglany szczyt kruchty. Pojedyncze 
dachówki i  cegły można było wyjąć 
rękami bez użycia narzędzi. Cegły 
były popękane, rozkruszone, a na po-
wierzchni muru widać było liczne na-
prawy zaprawą cementową.

7
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Po wykonaniu projektu budowla-
nego wzmocnienia konstrukcyjnego 
wież, programu konserwatorskiego 
oraz uzyskaniu wszystkich niezbęd-
nych pozwoleń przystąpiono do prac 
remontowych. W  pierwszej kolej-
ności rozpoczęto prace przy wieży 
północnej, która była w  najgorszym 
stanie. Najpierw wykonana została 
specjalna, opasująca wieżę drewnia-
na konstrukcja, która zabezpieczała 
osłabione mury przed wypadaniem 
obluzowanych ciosów kamiennych. 
Konserwatorzy starannie oczyści-
li powierzchnię granitowych ciosów 
i wątku ceglanego. W wielu miejscach 
konieczne okazało się podklejenie 
rozwarstwień granitu, który, pomi-
mo swojej wysokiej odporności na 
warunki atmosferyczne, uległ znacz-
nemu osłabieniu. Następnie usunię-
to cementowe uzupełnienia, przede 
wszystkim zapraw w  spoinach. Były 

one popękane i  odspojone od pod-
łoża, co powodowało, że nie pełniły 
swojej funkcji. W  obrębie osłabione-
go narożnika południowo-zachod-
niego wieży północnej wykonana 
została  inwentaryzacja ciosów, a na-
stępnie, krok po kroku, wyjmowano 
granitowe ciosy z  muru, oczyszcza-
no z  resztek zdegradowanych zapraw 
i ponownie wmurowywano w to samo 
miejsce, aby zachować ich pierwotny 
układ w  murze. Konieczne było uzu-
pełnienie zaprawy w spoinach na całej 
powierzchni wieży. Skład i kolorysty-
kę zaprawy ustalono po wykonaniu 
badań chemicznych zaprawy pierwot-
nej, lekko żółtawej w  odcieniu. Kon-
serwacji poddano także wątek ceglany 
w  zwieńczeniu wieży. Równocześnie 
prowadzono prace przy wymianie po-
krycia dachowego z  blachy miedzia-
nej na tradycyjną dachówkę ceramicz-
ną typu mnich – mniszka. Podstawą 

do wymiany stały się stare dachówki 
znalezione na strychu kościoła, któ-
re potwierdziły, że historycznie takie 
właśnie pokrycie miały dachy kościoła 
i wież. Wykonano także złocenie kuli 
z krzyżem na szczycie wieży.

Podobny zakres prac konserwa-
torskich i budowlanych dotyczył wie-
ży południowej, która na szczęście 
była w  lepszym stanie technicznym. 
W trakcie prac konserwatorskich, we 
wnętrzu wieży, w  zamurowanym bi-
forium na północnej ścianie, odkry-
to pierwotną, romańską kamienną 
kolumnę biforium z  czytelnie zacho-
waną profilowaną bazą. Na jej pod-
stawie wykonana została rekonstruk-
cja zniszczonych dwóch baz kolumn 
biforium w  oknie wschodnim i  za-
chodnim. Pobrane do badania prób-
ki kamienia z  trzonu i bazy kolumny 
pozwoliły na ustalenie, że piaskowiec, 
z  którego wykonano trzon, oraz wa-
pień, z  którego wykonano bazę, po-
chodzą z rejonu Gór Świętokrzyskich.

W obrębie ceglanego szczytu 
schodkowego przeprowadzono grun-
towne prace konserwatorskie. Ko-
nieczne okazało się rozebranie części 
sterczyn i  obramień nisz, ponieważ 
zastosowana podczas remontu na po-
czątku XX w. cegła maszynowa całko-
wicie się rozsypała. Zniszczone cegły 
zastąpiono nowymi, ręcznie formo-
wanymi, w  odpowiednio dobranym 
rozmiarze i  kolorze. Wykonano tak-
że nowe spoinowanie, z formą spoiny 
o przekroju trójkątnym.

Przeprowadzone prace konserwa-
torsko-budowlane pozwoliły nie tylko 
na przywrócenie dobrego stanu tech-
nicznego obu wież bazyliki i  szczytu 
kruchty. Niezwykle ważny jest także 
efekt estetyczny przywrócenia histo-
rycznego charakteru tych części świą-
tyni. Znów można podziwiać piękno 
granitowych ścian i bez obaw spojrzeć 
w górę na ceglany szczyt.

W przyszłości parafia planuje 
udostępnienie do zwiedzania wnętrza 
południowej wieży aż do trzeciej kon-
dygnacji, skąd można będzie podzi-
wiać widok na Wisłę i  okolicę przez 
romańskie biforia.

Katarzyna Sułkowska

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

7 | Widok 
zachodniej elewacji 
bazyliki z dwiema 
wieżami i ceglanym 
szczytem kruchty po 
przeprowadzonych 
pracach 
konserwatorskich, 
stan z 2020 r.

8 | Widok 
wież bazyliki od 
strony dziedzińca 
klasztornego po 
przeprowadzonych 
pracach 
konserwatorskich, 
stan z 2019 r.

(ilustracje: 
1 – wg „Kazimierza 
Stronczyńskiego opisy 
i widoki zabytków 
w Królestwie Polskim 
(1844-1855), T. 4: 
Gubernia Płocka”, 
pod red. Jerzego 
Kowalczyka, oprac. 
Robert Kunkel przy 
udziale Wojciecha 
Szymańskiego, 
Warszawa 2013; 
2-5, 7, 8 – fot. 
Katarzyna Sułkowska; 
6 – fot. ks. Łukasz 
Mastalerz) 

.................................. 8
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Wśród krajobrazu ma-
zowieckich pól wyróż-
nia się jasna bryła kra-
sieńskiego kościoła. 

Związany z  jedną z  bardziej znanych 
rodzin magnackich Rzeczypospoli-
tej, jest nie tylko miejscem modlitwy, 
ale również rodowym mauzoleum. Ze 

względu na historię, walory architek-
toniczne i pełen kunsztu wystrój nale-
ży do bardzo interesujących zabytków 
nie tylko Mazowsza, ale i całego kraju.

Wieś Krasne w  pow. przasnyskim 
to gniazdo rodowe Krasińskich herbu 
Ślepowron. Obecny kościół, w  naj-
starszej części, ufundowany został 

przez zaufanego Zygmunta Augusta, 
podkanclerza wielkiego koronnego, 
biskupa krakowskiego – Franciszka 
Krasińskiego (1525-1577). W cią-
gu pięćsetletniej historii zacieśniał 
się związek kościoła i Krasińskich, 
a powstałe z inicjatywy przedstawi-
cieli tego rodu dzieła każą pamiętać 

Działania 
konserwatorskie 
w kościele parafialnym 
w Krasnem

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

1 | Kościół parafialny 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Krasnem

2 | Fragment nagrobka 
Andrzeja Krasińskiego, stan 
podczas prowadzonych prac 
konserwatorskich

3 | Nagrobek Urszuli 
Grzybowskiej i Amaty 
Andrault hr. de Langeron 
po zakończonych pracach 
konserwatorskich

..............................................
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zarówno o artystycznym guście fun-
datorów, jak i o umiejętnościach za-
trudnianych przez nich artystów.

W ostatnim okresie w  Krasnem 
prowadzone są zintensyfikowane dzia-
łania konserwatorskie. Rozpoczęta zo-
stała konserwacja nagrobków, ołtarzy, 
obrazów i  innych elementów wyposa-
żenia. Sukcesywnie wykonywana jest 
konserwacja fresków. Przeprowadzono 
remont tynków na elewacji frontowej, 
a także wykonano prace przy więźbie 
dachowej i samym dachu.

Do najciekawszych ze względu na 
wartość zabytku należy zakończona 
w  2018  r. konserwacja dwupiętrowe-
go nagrobka Andrzeja i  Katarzyny 
Krasińskich (1581), znajdującego się 
obecnie w  środkowej części północ-
nej ściany w  północnej nawie bocz-
nej. W  architektonicznej oprawie 
znajdują się dwie nisze, w  których 
umieszczone zostały lekko pochylo-
ne płyty nagrobne z  półleżącymi po-
staciami zmarłych (czyli w  układzie 
sansovinowskim, nazywanym tak od 
dzieł rzymskiego rzeźbiarza Andrei 
Sansovino z  lat 1504-1507). Nagro-
bek powstał w  warsztacie Santi Guc-
ci Fiorentino (D. Przyłubska, Nagro-
bek Andrzeja i Katarzyny Krasińskich 
w kościele w Krasnem, „Mazowsze”, 
nr 7 (I/96), s. 37-43) jeszcze za życia 
fundatorów. Prace konserwatorskie 
uczytelniły pełnię formy rzeźbiarskiej, 
ukazując kunszt artysty.

Wielowymiarowym zadaniem 
konserwatorskim było zmierzenie się 
z  zespołem nagrobków znajdujących 

się w  prezbiterium kościoła. Zespół 
ten, oprócz walorów artystycznych, 
ma wartości historyczne, będąc świa-
dectwem zaistniałych w  Krasnem 
zmian aranżacyjnych. Obecny wygląd 
prezbiterium to przede wszystkim 
efekt prowadzonej w  latach 1870-
1883 przebudowy całego kościoła, re-
alizowanej na zlecenie Ludwika Kra-
sińskiego przez Witolda Rakiewicza 
przy udziale warszawskiego rzeźbiarza 
Faustyna Juliusza Cenglera. We wnę-
trzu wprowadzono zmiany w  lokali-
zacji nagrobków i tablic poświęconych 
pamięci poszczególnych członków 
rodu, wykonano nowy garnitur dębo-
wych mebli i przemalowano polichro-
mię. Nowy kształt i aranżację otrzyma-
ła krypta grobowa. Na zewnątrz zmie-
niła się wówczas wieża oraz fasada ko-
ścioła. Historycznie ta część kościoła, 
jako miejsce upamiętnienia zmarłych 
członków rodziny, to pomysł Jana Ka-
zimierza Krasińskiego (1607-1669). 
Realizowana z jego inicjatywy przebu-
dowa łączyła się właśnie z  ideą stwo-
rzenia mauzoleum rodu. Zadanie kon-
tynuował zatrudniony przez Błażeja 
Krasińskiego Jakub Fontana, zmienia-
jąc tę część kościoła, co też wpłynęło 
na układ wcześniejszych pomników 
(M. Wardzyński, Wstępna analiza hi-
storyczna zespołu nagrobków znajdu-
jących się w prezbiterium kościoła, [w:] 
Dokumentacja konserwatorska – zespół 
nagrobkowo-epitafijny wraz z oprawą 
architektoniczną znajdujący się w pre-
zbiterium kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w  Krasem, s. 45-46, 

maszynopis, Archiwum WUOZ). 
Obecnie, przystępując do prac, wy-
różniono w  prezbiterium edikulowe 
nagrobki Joanny Marii z  Krasińskich 
Noskowskiej, Stanisława i  Jakuba 
Krasińskich, cztery tablice komme-
moratywne Pawła, Franciszka, Jakuba 
i  Stanisława Krasińskich, marmuro-
wo-alabastrowe usytuowane naprze-
ciw siebie nagrobki Jana Kazimierza 
Krasińskiego oraz dwupiętrowy jego 
żon: Urszuli z Grzybowskich i Amaty 
Andrei Andrault hrabianki de Lan-
geron – damy dworu królowej Lu-
dwiki Marii. Ponadto w prezbiterium 
znajdziemy płytę wierzchnią marmu-
rowo-metalowego nagrobka Teresy 
z  Chodkiewiczów i  Jadwigi Teresy 
z  Jabłonowskich, żon Jana Dobrogo-
sta Krasińskiego (fundatora słynnego 
Pałacu Rzeczypospolitej), a także już 
osiemnastowieczny medalionowy na-
grobek Marianny z  Czarnkowskich 
Krasińskiej. 

Jednocześnie z  konserwacją na-
grobków w  prezbiterium, prowadzo-
ną przez Małgorzatę Osełkę, trwały 

2

3
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prace konserwatorskie czterech tablic 
kommemoratywnych fundacji Jana 
Kazimierza Krasińskiego, znajdują-
cych się w  nawie głównej kościoła. 
Tablice podczas remontu z  1877  r. 
umieszczone zostały na ścianach ar-
kad międzynawowych korpusu i uzu-
pełnione neorenesansowymi obra-
mieniami architektonicznymi. Kon-
serwację tablic prowadził zespół pod 
kierunkiem Piotra Niemcewicza. 
Należy zaznaczyć, że tak szeroki za-
kres prac możliwy był dzięki dota-
cjom Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

Oprócz prac konserwatorskich 
zabytków sepulkralnych na uwagę za-
sługują prowadzone od kilku lat przez 
zespół z  Akademii Sztuk Pięknych 
w  Warszawie pod kierunkiem Pawła 
Jakubowskiego szeroko zakrojone ba-
dania sondażowe oraz prace konser-
watorskie i  restauratorskie malowideł 
Sebastiana Ecksteina (1747). Mo-
rawski artysta Sebastian Eckstein, na 
zlecenie starosty opinogórskiego Jana 
Błażeja Krasińskiego, finalizując nie-
jako gruntowną przebudowę kościoła 
realizowaną przez słynnego warszaw-
skiego architekta Jakuba Fontanę, 
stworzył malarską dekorację wnętrza. 

Wystrój malarski składał się ze scen 
figuralnych, a uzupełniony fikcyjną 
architekturą miał stworzyć wrażenie 
iluzji w  zestawieniu z  rzeczywistą ar-
chitekturą kościoła. Wskutek licznych 
zmian we wnętrzu, z  których najbar-
dziej znaczący był remont z  inicjaty-
wy Ludwika Krasińskiego w  latach 
siedemdziesiątych XIX  w., pierwot-
nie zamierzony efekt malarski stał się 
nieczytelny. Odnawiający wówczas 
polichromię Antoni Strzałecki prze-
malował malowidła, m.in. zamalowu-
jąc sygnaturę autora i  likwidując ilu-
zjonistyczną oprawę scen. Zadaniem 
zespołu pod kierunkiem Pawła Jaku-
bowskiego były kompleksowe bada-
nia konserwatorskie, potwierdzające 
istnienie tej iluzjonistycznej dekora-
cji. Podzielone na etapy badania dały 
ciekawe rezultaty. Potwierdzono ist-
nienie iluzjonistycznej dekoracji ma-
larskiej, która, oczywiście, zachowała 
się w  różnym stopniu. Przykładem 
może być iluzjonistyczne obramie-
nie nisz, stanowiące tło do wkom-
ponowanych tam obrazów. Zespół 
prowadzi również w  ramach zajęć 
akademickich prace konserwatorskie 
i  restauratorskie poszczególnych scen 
uzależnionych od architektonicznych 
podziałów wnętrza.

Warto przypomnieć jeszcze pro-
wadzony w latach 2012-2013 niezwy-
kle ważny remont krypt grobowych 

zalanych przez wodę. W  2010  r., po 
silnych wiosennych opadach deszczu, 
radykalnie podniósł się poziom wód 
gruntowych, w  wyniku czego woda 
wystąpiła w  pomieszczeniach krypty 
do wysokości 50 cm powyżej pozio-
mu podłogi. Sukcesywnie wypom-
powywana znajdowała się tam około 
miesiąca, co spowodowało znaczne 
pogorszenie się stanu zachowania za-
równo ścian, jak i  stanowiących wy-
strój krypty tablic i sarkofagów. Usta-
bilizowanie wód gruntowych, opraco-
wanie metod i samo przeprowadzenie 
remontu oraz prac konserwatorskich 
i  restauratorskich sarkofagów i  tablic 
było zadaniem niezwykle trudnym, 
ale ważnym ze względu na bezpośred-
nie zagrożenie zniszczeniem. W efek-
cie krypta, będąca miejscem pochów-
ku członków rodziny od co najmniej 
drugiej połowy XIV  w., została udo-
stępniona zwiedzającym.

Zakres przeprowadzonych i  tych 
oczekujących na realizację prac jest 
szeroki. Działania te dają jednak nie-
samowitą satysfakcję. Myślą fundato-
rów było zachowanie pamięci po swej 
rodzinie. Za pomocą dzieł artystycz-
nych zostało to oddane w sposób bar-
dzo sugestywny, będąc nie tylko nie-
zwykłą pamiątką kultury szlacheckiej, 
ale również kreacją artystyczną.

Agnieszka Sagało-Sadowska

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

4 | Nagrobek Marianny 
z Czarnkowskich 
Krasińskiej po 
zakończonych pracach 
konserwatorskich

5 | Polichromia 
Sebastiana Ecksteina – 
scena złożenia do grobu 
z sygnaturą autora

(zdjęcia: Agnieszka  
Sagało-Sadowska)

......................................
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echem w całym kraju, o czym donosiła 
kilka dni później „Gazeta Warszaw-
ska”. Wymiar symboliczny uroczysto-
ści dla uciskanego narodu polskiego 
był ogromny. Principes Masoviae spo-
częli w  Kaplicy Królewskiej. O daw-
nych władcach już zawsze przypomi-
nać miały insygnia władzy królewskiej 

przedstawicieli polskiej inteligencji 
i  delegatów z  całego kraju. Tego dnia 
pod przewodnictwem biskupa Ada-
ma Michała Prażmowskiego w kaplicy 
wieżowej złożono szczątki książąt ma-
zowieckich − Władysława I Herma-
na i  jego syna Bolesława Krzywouste-
go. Wydarzenie odbiło się szerokim 

Kaplice  
w katedrze płockiej  
– sztuka opowiadania historii

14 września 1825 r. tłumnie przy-
byli do katedry płockiej mieszkańcy 
zgromadzili się, by oddać hołd histo-
rycznym władcom Polski. Patriotycz-
ne pieśni niosły się echem po Wzgó-
rzu Tumskim. W  murach katedry 
wybrzmiewał podniosły charakter 
uroczystości, podkreślony obecnością 

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

1 | Kaplica 
Królewska przed 
konserwacją 
– widok ogólny 
na zniszczone 
wnętrze kaplicy

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

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2020    |   13



radykalnymi przebudowami katedry 
pod koniec XVIII i na początku XX w. 
W  ciągu stuleci dwuwieżowa fasada 
zmieniała swój wygląd kilkukrotnie, 
począwszy od renesansowego stylu, 
poprzez klasycyzującą formę, by osta-
tecznie nawiązać do pierwowzoru neo-
renesansową bryłą. Wystrój obu kaplic 
w  obecnej formie został zasadniczo 
ukształtowany w  XIX  w., a ostatecz-
nie w latach 1900-1915 podczas Szyl-
lerowskiej restauracji katedry płockiej. 
Świadectwem historii jest zachowane 
wyposażenie reprezentujące sztukę kil-
ku epok.

Centralnym punktem wnętrza 
Kaplicy Królewskiej jest monumen-
talny sarkofag książąt mazowieckich, 
zaprojektowany przez prof. Zygmun-
ta Vogla, wykonany z  czarnego mar-
muru krajowego w  Pracowni Arty-
styczno-Technicznej artysty rzeźbia-
rza Józefa Mentzla (Manzla) w  War-
szawie. Również w stolicy, w odlewni 
metali żelaznych „Norblin, Bracia 
Buch i T. Werner” wykonano dekora-
cyjne detale ze złoconego brązu i sre-
brzonego cynku. Grobowiec otaczają 
barokowy ołtarz z czarnego marmuru 
z  wizerunkiem św. Kazimierza Jagiel-
lończyka pędzla Władysława Dra-
piewskiego, renesansowy nagrobek 

niesione na skrzydłach potężnych, po-
srebrzanych orłów, które strzegą miej-
sca spoczynku jednych z  najznamie-
nitszych przedstawicieli rodu Piastów.

Niespełna dwieście lat później 
w kaplicy trudno było szukać królew-
skiego majestatu. Misternie rzeźbio-
ne detale zabytkowego wyposażenia 
skrywała ciemność. Powstała w  cza-
sach pierwszej wojny światowej roz-
budowana dekoracja malarska, nasy-
cona patriotycznym wspomnieniem 
potęgi Rzeczypospolitej, zniszczała, 
mosiężny żyrandol i  kandelabry po-
kryła śniedź, królewskie insygnia stra-
ciły dawny blask. Królewska pozosta-
ła jedynie nazwa.

Przywrócenie świetności najwięk-
szej nekropoli piastowskiej było za-
daniem priorytetowym w  progra-
mie konserwacji wnętrza katedry. 
W 2015 r. rozpoczęto − trwające trzy 
lata − kompleksowe prace. Oczywi-
stym ich celem były likwidacja przy-
czyn zniszczeń i  przywrócenie wnę-
trzu utraconego blasku. Jednocześnie 
całemu przedsięwzięciu przyświecała 
chęć, by Kaplica Królewska nieja-
ko sama opowiadała swoją historię 
w  sposób sugestywny i  zrozumia-
ły dla szerokiego kręgu odbiorców. 
W tym celu odrestaurowane wnętrze 

wzbogacono efektami audiowizual-
nymi, nadając mu także nową funkcję 
muzealną. Podjęto również starania 
o  rewitalizację Kaplicy św. Rodziny, 
znajdującej się pod południową wie-
żą, a służącej od lat jako podręczny, 
kościelny schowek. Bardzo szybko 
stało się jasne, że także to zadanie bę-
dzie wymagało zaangażowania specja-
listów z  wielu dziedzin – konserwa-
cji, architektury, historii sztuki i  ar-
cheologii. Szeroko zakrojone prace 
przeprowadzono w  ciągu kolejnych 
dwóch lat.

Kaplicę Królewską i  Kaplicę św. 
Rodziny, powszechnie zwaną Kaplicą 
Sieprskich, łączy bliźniaczo ukształto-
wana architektura wnętrza. Zlokalizo-
wane są w wieżach katedry. Arkadowe 
wejścia oddzielają od naw bocznych 
żelazne, ażurowe kraty. Obie kaplice 
wzniesiono w  XVI  w. w  trakcie wiel-
kiej odbudowy po pożarze katedry 
(1530 r.). Pierwotna aranżacja wnętrz, 
szczególnie wystrój malarski kaplic po-
zostają zagadką. W  trakcie prac kon-
serwatorskich nie natrafiono na żadne 
ślady dawnych dekoracji malarskich, 
czego można było się spodziewać, 
zważywszy na wielokrotne przebu-
dowy wież. Najdalej idące ingerencje 
w  wystrój kaplic były spowodowane 

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

2 | Kaplica św. Rodziny 
(Kaplica Sieprskich) 
przed konserwacją 
– widok ogólny na 
zniszczone wnętrze 
kaplicy i nagrobek 
rodziny Sieprskich

3 | Kaplica Królewska 
po konserwacji – widok 
na ścianę zachodnią 
z personifikacjami Wiary 
i Nadziei

4 | Kaplica Królewska 
po konserwacji – widok 
na sklepienie, pod 
skrzydłami białego orła 
godła Litwy i Rusi

5 | Kaplica Królewska 
– insygnia władzy 
królewskiej na sarkofagu 
książąt mazowieckich

..........................................2
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ks. Pawła Głogowskiego z 1580 r. oraz 
płyta epitafijna kanonika Jana Ślaskie-
go wykonana po 1632 r.

Kaplica Sieprskich zawdzięcza swą 
nazwę monumentalnemu, renesanso-
wemu nagrobkowi starosty i wojewody 
płockiego (od 1554 r.) Andrzeja Siepr-
skiego z małżonką, Katarzyną z Trzcia-
ny. Postać wybitnego szlachcica jest 
w  Płocku nieco zapomniana, a warto 
wspomnieć, że cieszył się on szcze-
gólnymi względami królowej Bony. 
Wysoką pozycję starosty na dworze 
królewskim podkreśla chociażby fakt 
powierzenia Sieprskiemu zaszczytnej 

funkcji chorążego w pochodzie żałob-
nym króla Zygmunta I Starego. W dal-
szym ciągu tajemnicą pozostaje autor 
renesansowego nagrobka, powszechnie 
wiązanego z  warsztatem krakowskim. 
Nieco światła na dzieje pomnika oraz 
technikę wykonania rzuciły wyniki ba-
dań konserwatorskich i  archeologicz-
nych. Ustalono m.in., że alabastry uży-
te do wzniesienia nagrobka mają pro-
weniencję lwowską. Zidentyfikowano 
również pozostałości dekoracji malar-
skiej na kartuszu herbowym. Podczas 
badań archeologicznych ustalono, że 
pomnik stoi na ceglanej podmurówce, 

częściowo opartej na sklepieniu krypty. 
Przede wszystkim zaś wydobyto i  po-
nownie wyeksponowano schowany 
dotychczas pod posadzką kamienny 
cokół nagrobka.

Krypta pod Kaplicą Sieprskich 
jest jedną z  kilku ukrytych pod po-
sadzką katedry. Jak dotąd przedmio-
tem badań naukowych była wyłącznie 
krypta pod Kaplicą Królewską. Ar-
chitektura i  wyposażenie krypty pod 
Kaplicą Sieprskich w  dalszym ciągu 
pozostaje tajemnicą. W  trakcie prac 
konserwatorskich potwierdzono, że 
została częściowo zasypana, a nawet 

3
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rozpoczęto wówczas na poziomie 
drugiej kondygnacji nagrobka Siepr-
skich, przy czym mury od wnętrza zo-
stały oczyszczone z dawnych tynków, 
a od zewnątrz zakryte kamienną okła-
dziną elewacji.

Z nieodległej jeszcze perspektywy 
wydaje się, że osiągnięto zamierzony 
cel prac. Wnętrze Kaplicy Królewskiej 
odzyskało majestat. Renesansowy na-
grobek rodziny Sieprskich został nale-
życie wyeksponowany dzięki obniże-
niu posadzki do historycznego pozio-
mu z  XVI  w. Konserwacji poddano 
wszystkie elementy wystroju obu ka-
plic. Rezultaty badań architektonicz-
nych i archeologicznych można oglą-
dać w przeszklonych odkrywkach, zaś 
wnętrze na powrót przygotowano do 
sprawowania kultu. Udało się wypra-
cować swoisty kompromis między 
tradycyjną funkcją kaplic jako prze-
strzeni modlitwy, a funkcją muzeal-
ną i edukacyjną. Odrestaurowane ka-
plice uczyniły katedrę płocką jeszcze 
ciekawszym miejscem na turystycznej 
mapie Mazowsza. W tekście z 2012 r. 
poświęconym pionierom archeolo-
gii płockiej ks. Marek Truszczyński, 
odnosząc się do wydarzeń z  1825  r. 
i  badań antropologicznych z  lat sie-
demdziesiątych XX  w., podzielił się 
refleksją, wskazując na „kulturową nić 
na poły mityczną, na poły znajdują-
cą poparcie w  faktach”, łączącą miasto 
z piastowskimi monarchami. Przepro-
wadzone prace i  towarzyszące im ba-
dania potwierdzają bliski związek ka-
tedry z  dynastią Piastów, dowodząc, 
że katedra płocka jest historycznym 
oraz kulturowym sercem Mazowsza.

Dzięki wsparciu Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Fundacji Grupy 
PERN oraz wysiłkowi Parafii w  la-
tach 2015-2019 zrealizowano złożony 
projekt konserwatorski, dzięki które-
mu wnętrza obu kaplic nie tylko od-
zyskały blask, lecz stały się miejscami 
pozwalającymi na namacalny kontakt 
z  liczącą ponad 900 lat historią płoc-
kiej świątyni.

Marcin Kozarzewski 
Katarzyna Skiba

splądrowana, o czym świadczył zalany 
betonem otwór w  posadzce kaplicy 
i sklepieniu krypty. W 2019 r. zespół 
badaczy z Uniwersytetu A. Mickiewi-
cza w  Poznaniu oraz Instytutu Che-
mii Bioorganicznej Polskiej Akademii 
Nauk pod kierunkiem prof. M. Figle-
rowicza rozpoczął badania genetyczne 
nad ustaleniem przynależności szcząt-
ków złożonych w  sarkofagu oraz po-
zostałych kości książąt mazowieckich 
spoczywających w krypcie pod Kapli-
cą Królewską. Materiał znajduje się 

w  opracowaniu, publikację wyników 
zaplanowano na koniec br.

Ton wnętrzom obu kaplic nadają 
polichromie ścienne. Monumentalną, 
neorenesansową dekorację całej kate-
dry w Płocku w technice farb mineral-
nych wykonali artyści z Władysławem 
Drapiewskim na czele. W  Kaplicy 
Królewskiej na pierwszy plan wysuwa 
się jednak Nicolaus Brücher, z  któ-
rym współpracowali Czesław Idźkie-
wicz i  Wacław Gromek. Drapiewski 
w  1914  r. został aresztowany i  zesła-
ny w  głąb Rosji. Codzienne, krótkie 
zapiski, a także korespondencja po-
między Drapiewskim i  Brücherem 

potwierdzają wyjątkowy wkład w  to 
dzieło skromnego i głęboko religijne-
go artysty z  Luksemburga. Zapewne 
swoistą pieczęcią złożoną w  Kaplicy 
Królewskiej przez Władysława Dra-
piewskiego po powrocie z zesłania jest 
tablica inskrypcyjna z  1921  r., upa-
miętniająca fundatorów prac.

Malowidła Kaplicy Królewskiej 
wyróżnia bogaty program ikonogra-
ficzny, obfitujący w  alegoryczne na-
wiązania do historii narodu polskie-
go. Pomiędzy postaciami uzbrojonych 

królów-rycerzy strzegących prochów 
władców Polski widoczny jest herb 
Płocka. Ściany boczne zdobią per-
sonifikacje Wiary i  Nadziei, Pokoju 
i  Zwycięstwa. Ponad nimi wznosi się 
biały orzeł otoczony godłami Litwy 
i  Rusi. W  symbolice odnoszącej się 
do regionów kraju szczególną pozycję 
zajmuje Mazowsze, o  czym świadczy 
zestawienie herbu dzielnicowego – 
białego orła na czerwonym polu z wi-
zerunkiem warszawskiej syrenki.

Pokłosiem gruntownej przebudo-
wy katedry pod kierunkiem Stefana 
Szyllera w latach 1900-1903 było usu-
nięcie pierwotnych tynków, przypusz-
czalnie dekorowanych malarsko. Od-
słonięte w  trakcie prac konserwator-
skich w Kaplicy Sieprskich dolne par-
tie murów potwierdziły brak starszych 
wypraw tynkarskich, mimo obecności 
dawnej cegły. W  wyniku badań po-
twierdzono, że przemurowanie wież 

6 | Kaplica św. Rodziny (Kaplica Sieprskich) 
po konserwacji – widok na ścianę ołtarzową 
i przeszklone odkrywki fundamentów katedry

(zdjęcia: 1 – Damian Kwiecień; 2-5 – Jan Michniewski; 
6 – Katarzyna Skiba)

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

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2020           16



s.  25-28), co wzbudziło ogromną 
sensację.

Podczas przebudowy połączono 
też zewnętrznymi ścianami kaplice, 
które utworzyły nawy boczne, i  zbu-
dowano główne wejście do bazyliki. 

artystyczno-estetyczne, „Ochrona Za-
bytków”, nr 55/3/4, 2002, s. 326-338; 
S. Stawicki, Dekoracja malarska na 
sklepieniu kolegiaty, „Spotkania z Za-
bytkami”, nr 11, 2004 (numer specjal-
ny poświęcony zabytkom Pułtuska), 

Bazylika pułtuska
– odsłonięcie wizerunków
Ojców Kościoła na podniebiu
chóru muzycznego

Bazylika kolegiacka Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi 
Panny w  Pułtusku, znajdu-
jąca się w  ścisłym centrum 

miasta, w  północnej części rynku, za-
liczana jest do najcenniejszych zabyt-
ków w  diecezji płockiej. Jej dzieje się-
gają połowy XV  w. W  ciągu dziejów 
świątynia wielokrotnie zmieniała swój 
wygląd. Pierwotnie kościół był jedno-
nawowy, z czasem został rozbudowany 
przez dodanie czterech kaplic. Około 
1560  r. świątynia otrzymała charak-
ter renesansowy. Autorem przebudo-
wy był wenecki architekt – Jan Bapty-
sta. Nawa główna wraz z prezbiterium 
otrzymała wtedy wspólne kolebkowe 
sklepienie zdobione freskami, które 
z  czasem zostały zamalowane i  dopie-
ro w  1994  r. ponownie zostały odsło-
nięte (S. Stawicki, Dekoracja malar-
ska na sklepieniu kolegiaty pułtuskiej: 
odkrycie, konserwacja, rozwiązanie 

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

1 | Nawa główna bazyliki kolegiackiej 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 
w Pułtusku
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W  1613  r. wybuchł pożar, który 
przyczynił się do znacznego zniszcze-
nia wnętrza świątyni. Po odbudowie 
uzyskała ona barokowe wyposażenie, 
które w  XVIII  w. częściowo zostało 
zmienione; wówczas biskup Ludwik 
Załuski ufundował liczne epitafia dla 
swoich krewnych. 

Obecnie bogato zdobione wnętrze 
bazyliki wypełnione jest obiektami 
pochodzącymi z  różnych epok – od 
renesansu do połowy XIX  w. Opie-
kunowie kościoła systematycznie ini-
cjują prace konserwatorskie, które 
dostarczają dodatkowych informacji 
na jego temat. Wydawałoby się, iż tak 
spektakularne odkrycie, jak odsłonię-
cie renesansowych malowideł na skle-
pieniu, nie będzie możliwe, tymcza-
sem w  trakcie prac konserwatorskich 
w  zachodniej części kościoła, przy 
drewnianym podniebiu chóru mu-
zycznego, w środkowej części empory 
odsłonięto portrety Ojców i  Dokto-
rów Kościoła, wraz z bogato dekoro-
waną motywem roślinnym ramą.

Niestety, w  literaturze nieliczne 
są wzmianki o  emporze i  organach. 
Na podstawie przeprowadzonej kwe-
rendy wiadomo, iż chór muzycz-
ny był wielokrotnie remontowany. 
W  XIX  w. wykonano przebudowę 

2

3
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prospektu, podczas której kształt 
i elementy dekoracyjne uległy zasad-
niczej przemianie. W  1900  r. wyko-
nano renowację całego prospektu 
organowego; w  latach 2013-2015 
były prowadzone prace konserwa-
torskie instrumentu muzycznego, 
prospektu organowego i balustrady 
( J.  Ziemlewicz, Dokumentacja prac 
konserwatorskich i  restauratorskich 
przy prospekcie organowym z  Bazy-
liki Kolegiackiej p.w. Zwiastowania 
NMP w  Pułtusku, 2015; J. Ziemle-
wicz, Dokumentacja prac konserwa-
torskich i  restauratorskich przy balu-
stradzie chóru muzycznego z Bazyliki 
Kolegiackiej p.w. Zwiastowania NMP 
w Pułtusku, 2015).

Odsłonięte w  2018  r. wizerun-
ki przedstawiają św. Hieronima, jako 
Ojca Kościoła i kardynała, wraz z bi-
skupem Augustynem, arcybiskupem 
Ambrożym i papieżem Grzegorzem I. 
Każdy z  nich otrzymał właściwe dla 
rangi stroje wraz z  nakryciami głów 
oraz stosowne atrybuty. Powtarza-
jącym się atrybutem jest  Księga, na-
tomiast indywidualne to: kamień 
pokutny i  lew św. Hieronima, mło-
dzieniec z łyżką św. Augustyna, krzyż 
pontyfikalny św. Grzegorza. Wszyst-
kie przedstawienia cechuje skrajny 
realizm pomimo widocznych niedo-
skonałości anatomicznych. Rysy twa-
rzy są ostre, oczy podkreślone i  po-
większone, mają wyraziste, ciężko 

opadające powieki. Szkicowa analiza 
czterech wizerunków świętych wska-
zuje na podobieństwo do portretów 
trumiennych, a cechy formalne przy-
wołują na myśl powszechne jeszcze 
w  prowincjonalnych ośrodkach ma-
larstwo cechowe.

Portrety świętych wpisane zostały 
w  prostokątne kwatery, oddzielone od 
siebie płaską ramą, ozdobioną malo-
wanym, ciągłym ornamentem plecion-
kowym z perełkami, a dołem i bokami 
ujętą wspólną ramą o  dekoracji flory-
stycznej z  motywem akantu. Bez wąt-
pienia motywy roślinne ściśle nawiązują 
do wcześniejszych malatur we wnętrzu 
bazyliki. Dodatkowo każde pole uję-
te zostało profilowanymi, złoconymi 

2 | Widok na emporę organową od strony nawy 
głównej kolegiaty, stan po konserwacji

3 | Malowidła przedstawiające św. Hieronima, 
biskupa Augustyna, arcybiskupa Ambrożego 
i papieża Grzegorza I na podniebiu chóru 
muzycznego, początek XVIII w., stan 
po konserwacji

4 | Fragment polichromii przy portrecie 
biskupa Augustyna w trakcie usuwania wtórnych 
nawarstwień

5 | Fragment portretu biskupa Augustyna 
w trakcie usuwania przemalowań

6 | Fragment portretu św. Hieronima w trakcie 
usuwania przemalowań

...............................................................................
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obecność bieli cynkowej i  ultramary-
ny syntetycznej.

Przedstawione wyżej odkrycie 
nie jest jedynym, którego dokonano 
w  trakcie działań konserwatorskich. 
Zachodnia część świątyni kryła i na-
dal skrywa niespodziankę. Oto bo-

wiem podczas prac wzmacniających 
konstrukcję przypór chóru muzycz-
nego natrafiono na malowidła ścien-
ne, umieszczone na wewnętrznej, 
zachodniej ścianie kościoła. Praw-
dopodobnie są to pozostałości pier-
wotnego wystroju. Obecność tych 
malowideł to doskonały impuls do 
przeprowadzenia na większą skalę 
kompleksowych badań stratygraficz-
nych ścian bazyliki. Być może pod 
grubą warstwą białego tynku znaj-
dują się intrygujące malowidła, które 
przetrwały pomimo pożaru i  powo-
dzi (1979 r.).

Analizując wyniki przeprowadzo-
nych badań konserwatorskich i  labo-
ratoryjnych, możemy wnioskować, 
iż zestawienie i  łączenie fragmen-
tów pochodzących z  różnych epok 
jest wynikiem kolejnych przebudów, 
a  zwłaszcza rearanżacji wnętrza świą-
tyni wykonanej na przełomie XVII 
i  XVIII  w. Dla konserwatorów wy-
zwaniem była poprawna identyfikacja 
czasu powstania i idące za tym proble-
my w użyciu odpowiednich technolo-
gii dla poszczególnych elementów.

Przypadek kolegiaty pułtuskiej 
uzmysławia, iż przekonanie o pełnym 
poznaniu obiektu bywa zwodnicze. 
Dokonane, niemal przypadkowo, 
podczas ostatniej konserwacji odkry-
cia pokazują, że zawsze należy z  po-
korą oraz ogromnym pietyzmem pod-
chodzić do substancji zabytkowej i jej 
konserwacji. Nigdy nie przewidzimy 
tego, co mogą skrywać zakamarki wie-
lokrotnie badanego obiektu.

Milena Suwalska

ramami, które pełnią funkcję zarówno 
dekoracyjną, jak i konstrukcyjną.

Podczas prac konserwatorskich 
przeprowadzono kompleksowe ba-
dania, mające na celu identyfikację 
techniki wykonania i  zastosowanych 
materiałów. Analiza stylistyczna ma-

lowideł sugerowała, iż w  wypadku 
ramy mamy do czynienia z  malar-
stwem z  przełomu XVI i  XVII  w., 
a  portretów z  początku XVIII  w. 
Badania laboratoryjne potwierdziły 
te hipotezy, ujawniając datujące pig-
menty oraz wskazując na różne fazy 
powstania dekoracji. W  ramie obec-
ność smalty (czas występowania pig-
mentu XVI-XVIII  w.) i  malachitu 
(czas występowania XV-XVI, rzad-
ko XVII w.), natomiast w portretach 
błękitu pruskiego (po raz pierwszy 
otrzymany w  1704  r.) (M. Suwalska, 
Dokumentacja powykonawcza prac 

konserwatorskich przy podniebiu chó-
ru muzycznego w  Bazylice p.w. NMP 
w  Pułtusku, lipiec 2018). Ponadto 
udało się zidentyfikować pierwotną 
kolorystykę podniebia. Odsłonięta 
kremowoszara warstwa prawdopo-
dobnie była podkładem i  miała rów-

nież dekorację malarską, nawiązującą 
do ramy z motywem roślinnym.

Wraz z  możliwością wglądu do 
wnętrza podbitki empory rozpozna-
no różne sposoby obróbki drewna. 
Belki konstrukcyjne nośne starszej 
części empory noszą ślady obróbki 
ręcznej, polegającej na ociosaniu cio-
słem ciesielskim (XVI-XVIII w.). Na-
tomiast część młodsza nosi już ślady 
obróbki tartacznej, tzw. rzazy po pile, 
które wskazują na wykorzystanie tar-
taków wodnych, upowszechnionych 
w  pierwszej połowie XIX  w. Dato-
wanie to może także potwierdzać 

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

7 | Fragment dekoracji malarskiej na ścianie 
zachodniej we wnętrzu przypory północnej

(zdjęcia: 1 – Maciej Szczepańczyk / wikimedia.org;  
2-7 – Milena Suwalska)

...............................................................................
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Ukrainy czy wystawiając swoją cho-
rągiew husarską u  boku Jana III So-
bieskiego w  zwycięskiej bitwie pod 
Wiedniem (B. Niemirka, Jan Do-
brogost Krasiński na tle epoki, [w:] 
Jan Dobrogost Krasiński – Pamięci 
Fundatora, red. M. Sobisz, Węgrów 
2017, s. 7-21). Koniec jego życia był 
naznaczony chorobą, co potwierdzają 

Jan Dobrogost Krasiński urodzo-
ny 10 czerwca 1639  r. współczesnym 
może kojarzyć się z  budowniczym 
Pałacu Krasińskich w  Warszawie, 
a także fundatorem węgrowskich 
obiektów sakralnych. Oprócz tego 
pełnił on wiele wysokich urzędów 
państwowych: był referendarzem ko-
ronnym, wojewodą płockim, starostą 
warszawskim, łomżyńskim, nowo-
korczyńskim, przasnyskim, sztum-
skim, opinogórskim oraz nowomiej-
skim. W  swoim życiu aktywnie za-
angażowany był także w  działalność 
wojskową, biorąc udział w  licznych 
kampaniach na terenach dzisiejszej 

Sarkofag Jana 
Dobrogosta Krasińskiego
– badania i konserwacja
zabytku

W podziemiach kościoła 
św. Piotra z Alkantary 
i  św.  Antoniego z  Pa-
dwy w Węgrowie znaj-

duje się dawna nekropolia z pogranicza 
historycznego Mazowsza i Podlasia. Od 
początku XVIII w. do 1820 r. spoczęło 
tu ponad 350 osób z  terenu całej Pol-
ski. Jednym z najbardziej znamienitych 
pochówków, które zasługują na uwagę 
z  wielu względów, jest pochówek Jana 
Dobrogosta Krasińskiego, właściciela 
Węgrowa, mecenasa sztuki, zasłużone-
go także na polu potyczek wojennych. 
Jego ciało zostało złożone w  metalo-
wym sarkofagu z początku XVIII w.

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

1 | Sarkofag Jana Dobrogosta Krasińskiego 
w krypcie grobowej w kościele św. Piotra 
z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

2 | Fragment sarkofagu z widocznymi 
uszkodzeniami

1 2
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pieniądzach dla Blacharza w  1706  r., 
zapewne Andreasa Mackensena II: 
„tenze blacharz zrobił do Cyborium re-
formackiego […] y kwiatki (oprócz za-
meczku bo ten stolarz Lidzik [?] robił) 
pretendował za to 100”, „obijał rynny 
frontyspis na Pałącu Krasnodworskim 
gdzie wyrobił blach miedzianych f. 24 
za to d. tenbris waziął sobie f. 100” oraz 
„naprawował Imci trumnę miedzianą 
wydał swych pieniędzy około niey – 33” 
(Inwentarz włości węgrowskiej i  soko-
łowskiej (w ziemi drohickiej leżącej) 
weryfikowany przez Jana Bonawen-
turę Krasińskiego, wojewodę płockiego, 
1701-1717 (do 1720), ZNOssol rkps 
sygn. 6247/II; BN, mf 28030, s. 264). 

Agnieszka Trzos odkryła, że sarkofag 
w  warstwie kompozycji ornamen-
tu, zasobu motywów zdobniczych 
i  pewnych rozwiązań technicznych 
wykazuje znaczne podobieństwo do 
niektórych siedemnastowiecznych 
sarkofagów królewskich, które znaj-
dują się w krypcie katedry wawelskiej 
(W. Głowa, Sprawozdanie…, s. 2). Ze-
stawiając te informacje można wnio-
skować, że zatrudniony na dworze 
Jana Dobrogosta Krasińskiego Andre-
as Mackensen Młodszy, wykonujący 
zdobienie nagrobka, mógł również 
wykonać elementy zdobnicze sarkofa-
gu jeszcze za życia fundatora.

Sarkofag Jana Dobrogosta Krasiń-
skiego znajdował się w  podziemiach 
kościoła poklasztornego w Węgrowie. 
Z racji na minione 300 lat był zacho-
wany w bardzo złym stanie. Przyczyn 
można szukać zarówno w naturalnych 
procesach chemicznych, jak również 
czynniku ludzkim, wielokrotnie był 
otwierany przez osoby postronne, 
a także plądrowany. 

Sarkofag jest wykonany z  blachy 
miedzianej, ze złoceniem niektórych 

badania anatomo-antropologiczne, 
przeprowadzone 10 czerwca 2019  r. 
przez prof. Henryka Głąba. Stwierdza 
w nich, że na kościach znajdują się wi-
doczne zmiany patologiczne − artre-
tyczne, zrośnięcia kręgów (W. Głowa, 
Sprawozdanie z  badań archeologicz-
nych sarkofagu Jana Dobrogosta Kra-
sińskiego, Kraków 2019, s. 20). Jan 
Dobrogost Krasiński zmarł 21 lutego 
1717 r., a pogrzeb odbył się 17 marca 
w  kościele ojców franciszkanów re-
formatów, gdzie w  podziemiach zo-
stała przygotowana specjalna krypta 

grobowa dla fundatora. W tymże ko-
ściele znajduje się także okazały na-
grobek Krasińskiego projektu Tylma-
na van Gamaren, a wykonawcą kom-
pozycji złotniczej w  1703  r. jest An-
dreas Mackensen II (R. Postek, Na-
grobek Jana Dobrogosta Krasińskiego 
w kościele poreformackim w Węgrowie, 
[w:] Jan Dobrogost…, s. 40-54). Ten 
fakt dotychczas przybliżał do odkry-
cia autorstwa sarkofagu Jana Dobro-
gosta Krasińskiego. Ponadto w Inwen-
tarzu włości węgrowskiej i  sokołowskiej 
odnajdujemy informację o  kolejnych 

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

3-5 | Sarkofag Jana Dobrogosta Krasińskiego, 
stan przed konserwacją – widok ogólny (3), 
z góry (4) i z boku (5) 

6 | 7 | Sarkofag (6) i jego fragment (7) 
po pracach konserwatorskich

(zdjęcia: Tomasz Trzos)

...............................................................................
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partii. Ma formę klasycznej trumny 
o wymiarach: długość 195 cm, wyso-
kość w części na nogi 68 cm, a na gło-
wę 82 cm; szerokość w części na nogi 
55 cm, a na głowę 66 cm (A.  Trzos, 
T. Trzos, Sarkofag miedziany, złocony 
i  srebrzony Jana Dobrogosta Krasiń-
skiego (1717  r. ?) z  krypty w  kościele 
Św. Piotra z  Alkantary i  Św. Anto-
niego z  Padwy w  Węgrowie, Tychy 
2020, s. 2). Blacha, z  której wyko-
nano skrzynię i  wieko, pokryta była 
warstwami produktów utleniania się 
miedzi, a także brudem, kurzem i na-
lotami. W niektórych miejscach była 
powyginana, spękana i  rozerwana. 
Wiele złoconych ornamentów zo-

stało zrabowanych, a pozostałe zde-
formowane, pogięte i  poodspajane. 
Brakowało dużo ozdobnych nitów 
w  kształcie kwiatów, a wewnętrzna 
żelazna konstrukcja była silnie skoro-
dowana (A. Trzos, T. Trzos, Sarkofag 
miedziany…, s. 29). 

W trakcie prac została przeprowa-
dzona dokładna analiza składu che-
micznego elementów sarkofagu. Ba-
dania składu stopu wykonano metodą 
nieniszczącej, rentgenowskiej analizy 

fluorescencyjnej, z  dyspersją energii 
(XRF), wykorzystując do tego celu 
spektrometr Spectro Midex, zbudo-
wany na bazie molibdenowej lampy 
rentgenowskiej o  energii wzbudzenia 
45kV. Urządzenie to jest wyposażone 
w  detektor SDD chłodzony efektem 
Peltiera oraz kamerę CCD o 20-krot-
nym powiększeniu (M. G. Rogóż, 
Badanie produktów korozji miedzi, 
metali oraz spoiw próbek pobranych 
z  miedzianego sarkofagu Jana Dobro-
gosta Krasińskiego. Dokumentacja po-
wykonawcza, Kraków 2019). Badania 
wykazały, że poszczególne elementy 
sarkofagu zostały wykonane z miedzi, 
cyny, srebra oraz żelaza. 

Badania poszczególnych elemen-
tów sarkofagu posłużyły do przepro-
wadzenia analizy porównawczej z  in-
nymi, w celu ustalenia autorstwa. Zo-
stały zestawione i porównane ze sobą 
następujące sarkofagi: króla Włady-
sława IV Wazy i  jego małżonki Ce-
cylii Renaty Habsburżanki, Ludwiki 
Marii Gonzagi, Jana Zygmunta Wazy 
i Jana Alberta Wazy oraz Janusza Ra-
dziwiłła. Po gruntownej i  szczegóło-
wej analizie przeprowadzonej przez 

Pracownie Konserwacji Zabytków 
Państwa Trzosów uznano, że sarkofag 
Jana Dobrogosta Krasińskiego mógł 
powstać w  warsztacie Jana Christia-
na Bierpfaffa albo w  warsztacie, któ-
ry z  działalnością tego znakomitego 
złotnika królewskiego był bardzo sil-
nie związany (A. Trzos, T. Trzos, Sar-
kofag miedziany…, s. 6-28).

Przeprowadzone prace konserwa-
torsko-restauracyjne sarkofagu Jana 
Dobrogosta Krasińskiego przywróciły 
jego pierwotny wygląd oraz pozwoliły 
ustalić z  bardzo dużym prawdopodo-
bieństwem jego autorstwo. Dotych-
czas przypuszczano, że mógł być to 
Andreas Mackensen II, który wyko-

nał wiele prac na zlecenie wojewody 
płockiego. Dopiero gruntowna anali-
za chemiczna oraz porównawcza ukie-
runkowały, że sarkofag należący do 
Jana Dobrogosta Krasińskiego prawie 
ze stuprocentową pewnością wskazuje 
na autorstwo Mackensena, który mógł 
korzystać z  rozwiązań stosowanych 
w warsztacie przyjaciela jego ojca, czyli 
Jana Christiana Bierpfaffa.

Marek Sobisz

Artykuły przygotowane we współpracy z Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie
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W każdej dziedzinie nauki bez trudu odnajdziemy kilka, niekiedy 
kilkanaście publikacji, które ze względu na zawarte w nich ustalenia 
mogą uchodzić wśród czytelników za lekturę kanoniczną, ale 
i w nich – co zrozumiałe – można znaleźć potknięcia. Trzeba 
je korygować, bo jeśli tego nie zrobimy, zostaną powtórzone 
i rozpowszechnione w kolejnych publikacjach.

Z carskiego 
pałacu 

pod strzechy
wojciech przybyszewski



W fundamentalnej dla co naj-
mniej dwóch pokoleń bada-
czy dziejów polskiej grafiki 
publikacji Ireny Tessaro-

-Kosimowej Historia litografii warszawskiej, 
wydanej w 1973 r. w Warszawie przez Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, należy 
docenić nie tylko bogatą, podpartą wieloma 
źródłami treść, ale także niezwykłą umie-
jętność autorki w  esencjonalnym formuło-
waniu myśli, nieodzownym w  tego rodzaju 
opracowaniach. Niekiedy jednak taka skon-
densowana, krótka informacja – szczególnie 
kiedy jest ona oparta na równie lakonicznym, 
bezkrytycznie przyjętym źródle – może nie 
tylko być błędnie zrozumiana przez czytelni-
ka, lecz także na wiele lat stać się wykładnią 
wiedzy na dany temat. A staje się najbardziej 
problematyczna, kiedy pojawia się tam, gdzie 
ze względu na znaczenie omawianych w ta-
kiej publikacji najważniejszych wydawnictw 
z litografiami, o których moglibyśmy śmiało 
powiedzieć, że stanowiły swoiste „kamienie 
milowe” w  rozwoju polskiej sztuki graficz-
nej, spodziewalibyśmy się ich wiarygodnego 
opisu.

Przykładem takiego lapidarnego omó-
wienia trzech ilustrowanych pozycji 
książkowych (każda z  litografiami przed-
stawiającymi wizerunki książąt i  królów 
polskich), wydanych tuż przed wybuchem 
powstania styczniowego, jest składający 
się z czterech zdań opis: „Według kartonów 
F. Tegazza, przeznaczonych dla ilustracji 
podręcznika historii dla młodzieży, wyko-
nał w zakładzie Dzwonkowskiego litografie 
40 portretów królów polskich Maksymilian 
Krynicki. Aleksander Lesser był autorem 40 
plansz, litografowanych przez H. Aschen-
brennera w tym samym zakładzie. Stanowi-
ły one ilustracje dla innej pracy o  tematyce 
historycznej. »Poczet królów polskich«, 
przygotowany w  oparciu o  dokumentację 
A.  Lessera a  litografowany przez W.  Wal-
kiewicza i  H.  Aschenbrennera w  zakładzie 
artystyczno-litograficznym A.  Pecqa został 
w  zmniejszonym formacie wydany również 
przez A. Dzwonkowskiego” (I. Tessaro-Kosi-
mowa, Historia litografii…, s. 97). O jakim 

błędnym ustaleniu i o jakich „kamieniach 
milowych” jest tutaj mowa?

Zacznijmy od chronologicznego przed-
stawienia wymienionych w  przytoczonym 
cytacie wszystkich ilustrowanych książek. Są 
to:
☐ Królowie polscy. Wizerunki zebrane i  ry-
sowane przez Alexandra Lessera, objaśnione 
tekstem historycznym przez Juljana Bartosze-
wicza, [wydane] W  zakładzie Artystyczno-
-Litograficznym i nakładem Adolfa Pecq’a & 
Comp. w  Warszawie 1860, [de facto: 1858-
1860], Druk Józefa Ungra, popularnie nazy-
wane „dużymi” (format 38 x 30 cm) Wize-
runkami Królów Polskich (druga z wymienio-
nych pozycji);

1 | Strona tytułowa 
„dużych” Wizerunków 
Królów Polskich, 1860, 
wyd. Adolf Pecq & Comp., 
Warszawa (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej 
w Warszawie)
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☐ Życiorysy Panujących w  Polsce od Mieczy-
sława Igo do Stanisława Augusta, [wydane] 
Nakładem Księgarni Polskiéj A. Dzwonkow-
skiego i Spółki, Warszawa 1861, W Drukarni 
J[ana] Jaworskiego Druk Józefa Ungra, po-
pularnie nazywane „małymi” (format 25 x 
16 cm) Wizerunkami Królów Polskich (trze-
cia z wymienionych pozycji);
☐ Historya polska treściwie zebrana dla użyt-
ku młodzieży. Ozdobiona 40 wizerunkami 
Panujących w Polsce, od Mieczysława I-go do 
Stanisława Augusta, Nakład Księgarni Pol-
skiej A. Dzwonkowskiego, Warszawa 1862, 
druk Aleksandra Ginsa (format 19 x 12,5 cm; 
pierwsza z wymienionych pozycji).

Na temat pierwszych dwóch, dobrze zna-
nych i  wielokrotnie opisywanych wydaw-
nictw (m.in. w opracowaniach: A. Banacha, 
Polska książka ilustrowana 1800-1900, Kra-
ków 1959, s. 274-278, 441, 443; I. Tessaro-
-Kosimowej, Historia litografii…, s. 97-98, 
109-110, 237-238, 263-264; A. Dzięciołow-
skiego, Poczet książąt i  królów polskich Alek-
sandra Lessera [w:] Poczty władców polskich. 
Tradycja państwowości, katalog wystawy w Pa-
łacu Prezydenckim w  Warszawie: czerwiec 
– wrzesień 2005, Warszawa 2005, s.  67-68; 
W. Przybyszewskiego, Wizerunki królów i wy-
bitnych Polaków, „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 1-2, 2011, s. 12-16; tegoż, Portrety królów 
i wybitnych Polaków. Serie Wydawnicze z lat 
1820-1864, Warszawa 2017, s. 62-67) nie ma 
potrzeby pisać zbyt wiele. Może tylko dobrze 
byłoby przypomnieć, że pierwszy z albumów 
zawiera cykl czterdziestu czterech portretów 
w  litografiach Henryka Aschenbrennera 
i  Władysława Walkiewicza według rysun-
ków Aleksandra Lessera, ułożonych w dwóch 
działach. Pierwszym – z portretami na osob-
nych planszach od Mieszka I do Stanisława 
Augusta (w  liczbie czterdziestu) i  tekstami 
objaśniającymi po polsku i po francusku, au-
torstwa Juliana Bartoszewicza, drugim – za-
wierającym wykonane zapewne na specjalne 
życzenie cenzury cztery dodatkowe portrety: 
króla saskiego i  księcia warszawskiego Fry-
deryka Augusta, z  krótkim życiorysem po 
polsku i  francusku, carów Aleksandra I, Mi-
kołaja I i Aleksandra II. Każdy z woluminów, 
oprawionych w skórę lub półskórek u które-
goś z  warszawskich introligatorów (Adolfa 
Kantora, Piotra Laskauera lub działającego 
później Franciszka Ksawerego Niedbalskie-
go), poza zwykłą kartą tytułową, zawiera: 

3 | Strona tytułowa 
Historyi polskiej treściwie 
zebranej dla użytku 
młodzieży…, 1862, wyd. 
Adam Dzwonkowski 
i Spółka, Warszawa 
(w zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)

2 | Strona 
tytułowa „małych” 
Wizerunków Królów 
Polskich, 1861, wyd. Adam 
Dzwonkowski i Spółka, 
Warszawa (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej 
w Warszawie)
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dodatkową kartę chromolitografowaną z her-
bami województw i ziem dawnej Polski, au-
torstwa Ludwika Piechaczka, sporządzony 
przez Lessera Wykaz materyałów użytych 
do wizerunków KRÓLÓW POLSKICH (na 
cienkim papierze, w jednotonowej litografii) 
i Przedmowę, a na końcu – ośmiostronicowy 
wykaz Królowie polscy porządkiem panowa-
nia spisani (z  wymienieniem ich żon, dzieci, 
główniejszych dat chronologicznych itd.) oraz 
dwustronicowy dodatek: Mappa dawnéj Pol-
ski (w roku 1771) wydana w Warszawie w Li-
t[ografii] A[dama] Dzwonkowskiego i  tegoż 
nakładem.

Trzeba też podkreślić, że wspomniany Wy-
kaz materyałów użytych do wizerunków KRÓ-
LÓW POLSKICH wystawia autorowi ry-
sunków bardzo dobre świadectwo, mówiące 
o rzetelnym przygotowaniu się do czekającej 
go pracy. Z listy tej możemy np. dowiedzieć 
się, że przy sporządzaniu portretu Stefana Ba-
torego artyście posłużył „Obraz olejny [znaj-
dujący się] u  XX. Missyonarzy w  Krakowie, 
z podpisem MK. 1583 r., drzeworyt [zamiesz-
czony] w  Postylli X. Jakóba Wójka z  r.  1584 
[i] zbroja [która] znajduje się w zbiorze Am-
bras w  Wiedniu”, a  przy pracy nad wizerun-
kiem króla Kazimierza III Wielkiego był dla 
niego wzorem „Nagrobek współczesny tegoż 
króla, z  czerwonego marmuru, w  katedrze 
Krakowa”, co zdaje się potwierdzać wykona-
ny przez tego artystę i zachowany w zbiorach 
Muzeum Narodowego w  Warszawie zespół 
szkiców tego właśnie nagrobka znajdującego 
się w katedrze na Wawelu.

Dwa lata później, po sukcesie „dużych” 
Wizerunków królów polskich (nazywanych 
też Galerią Królów Polskich), przejmujący 
firmę od Pecqa Adam Dzwonkowski i  jego 
wspólnicy zdecydowali się na wydanie tych 
samych portretów w  małym formacie. Tym 
razem wszystkie litografie – w liczbie czter-
dziestu, na planszach o wymiarach (po opra-
wieniu) 26,5 x 18,3  cm – wykonał Henryk 
Aschenbrenner. Pomyślano też o  pozyska-
niu do współpracy innego autora tekstu, 
który skutecznie ukrywa się pod nieodgad-
niętym od stu sześćdziesięciu lat kryptoni-
mem W. W. (zob. W. Przybyszewski, Portrety 
królów…, s. 64, 66).

Co istotne, oba wydania miały charakter 
publikacji luksusowych i  były stosunkowo 
drogie. Za „duże” Wizerunki Królów Polskich 
trzeba było zapłacić 20 rubli w prenumeracie, 

4 | Aleksander Lesser, 
„Figura króla Kazimierza 
Wielkiego z jego nagrobka 
w katedrze wawelskiej 
w Krakowie”, 1830-1884, 
rysunek piórkiem (tusz, 
akwarela, lawowanie), wym. 
17,1 x 9,2 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

5 | Aleksander Lesser, 
„Głowa figury króla 
Kazimierza Wielkiego 
z jego nagrobka w katedrze 
wawelskiej w Krakowie”, 
1830-1884, rysunek 
(ołówek, sepia, gwasz), 
wym. 30,2 x 24 cm 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)
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s. 1560). Wydaje się jednak, że była to cena 
zbyt wysoka, ponieważ w  opublikowanym 
latem następnego roku prospekcie wydawni-
czym „Gwiazdki, czyli Kolendy na rok 1864” 
można było przeczytać, że dla prenumerato-
rów zapowiadanego czasopisma przewidzia-
no „dwa wielkie premja”, a to drugie z nich, 
wartości „złp. 666 gr. 20, czyli rs. 100, […] 
składać się będzie z exemplarza w formacie in 
folio »Królów Polskich« Lessera, czyli 40 por-
tretów kolorowanych od ręki, przez P. Ludwika 
Buttier, ucznia Lemerciera w Paryżu, jednego 
z artystów w naszym zakładzie litograficznym 
pracującego. Sposób w jakim wywiązał się Pan 
Buttier ze swego zadania, zyskał pochwały tak 
samego P. Lessera jak i  innych naszych arty-
stów. Portrety te każdemu z prenumeratorów 
Gwiazdki obejrzeć wolno. Są one złożone 
w naszej xięgarni, ulica Miodowa numer 482 
(nowy 4)” („Kurier Warszawski”, nr 193 z 26 
sierpnia 1863, s. 951).

O powodzeniu ofiarodawców można 
natomiast mówić w  odniesieniu do przy-
najmniej dwóch monarchów w  Europie 
obdarowanych takimi prezentami, o  czym 
donosiła warszawska prasa: „NAJJAŚNIEJ-
SZY PAN, w skutku przedstawienia JO. Xięcia 
NAMIESTNIKA Królestwa, NAJMIŁOŚCI-
WIEJ obdarzyć raczył Litografa w Warszawie 
Pecq za ofiarowanie JEGO CESARSKIEJ 
MOŚCI, dwóch exemplarzy dzieła pod ty-
tułem: Galerja Królów Polskich [chyba nie 
musimy tu dodawać, że była to wersja z czter-
dziestoma czterema portretami], kosztownym 
pierścieniem brylantowym” („Kurier War-
szawski”, nr 339 z 22 grudnia 1859, s. 1837), 
a po blisko roku „N[ajjaśniejszy] Król Szwe-
cji i Norwegii, raczył przyjąć exemplarz dzieła 
»Wizerunki Królów Polskich«, przez znane-
go tutejszego Artystę P[ana] Alex[andra] Les-
sera, zebrane i rysowane, [a] w dowód uznania 
[polecił] ozdobić go wielkim złotym medalem 
za zasługi w dziedzinie sztuk pięknych i nauk” 
(„Kurier Warszawski”, nr 245 z 18 września 
1860, s. 1393).

Jeżeli szerzej omawiamy tu owe specjalne 
egzemplarze obu pierwszych wydań Wize-
runków Królów Polskich, to nie tylko dlate-
go, by jeszcze mocniej zaznaczyć sukces, jaki 
odnieśli twórcy tych publikacji, lecz przede 
wszystkim po to, by podkreślić, że były to 
wydawnictwa, na których zakup z  pewno-
ścią nie mogła sobie pozwolić mniej ma-
jętna część społeczeństwa, w  tym młodzież 

a  przy zakupie kompletnego dzieła, u  wy-
dawcy, jednorazowo 25 rubli lub tyle samo 
rozłożone na raty, a  za „małe” – 5 rubli 
w  prenumeracie lub 10 rubli przy zakupie 
w  księgarni. Ale to nie wszystko. Zarówno 
Adolf Pecq, jak i  Adam Dzwonkowski pa-
miętali też o przygotowaniu kilku czy może 
nawet kilkunastu egzemplarzy specjalnych 
z myślą o ich sprzedaży w okresie przedświą-
tecznym najbogatszym czytelnikom, a także 
o sprezentowaniu – co było wtedy w zwycza-
ju – wybranym „koronowanym głowom”.

„Jeden egzemplarz »Galeryi Królów Pol-
skich«, Lessera, starannie kolorowany przez 
biegłego Artystę (Buttier) – czytamy w gaze-
towym ogłoszeniu – (40 portretów) w  wiel-
kim formacie, odbitych w zakładzie artystycz-
no-litograficznym Adama Dzwonkowskiego 
i Spółki, przy ulicy Miodowej No 482 (4), jest 
tamże złożony na sprzedaż za rs. 100” („Ku-
rier Warszawski”, nr 276 z  2 grudnia 1862, 

6 | Władysław Walkiewicz 
według rysunku Aleksandra 
Lessera, „Kazimierz 
Wielki”, odbicie z 1859 r., 
litografia, papier, wym. 
kompozycji: 22,9 x 18 cm 
(w zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)
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szkolna, dla której tego rodzaju książka (cały 
czas pamiętajmy, że działo się to w czasach 
porozbiorowej Polski) mogła być tylko 
marzeniem.

Wiedział o tym nie tylko Adam Dzwon-
kowski, ale także inni ówcześni wydawcy, któ-
rzy dwoili się i troili, aby zaspokoić te oczeki-
wania. „W okresie porozbiorowym, w  sytuacji 
utraty państwowości polskiej – pisała Anna 
Grochala we wstępie do katalogu wystawy 
„Poczty władców polskich. Tradycja państwo-
wości”, urządzonej w  Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie w 2005 r. – ogromnego znaczenia 
nabrała edukacja historyczna narodu, a przede 
wszystkim młodzieży. Opracowywane wówczas 
książki w prosty i przystępny sposób opowiada-
ły dzieje dawnej Rzeczypospolitej. Wiele z nich 
było ilustrowanych wizerunkami władców, jak 
na przykład Izabeli Czartoryskiej »Pielgrzym 
w Dobromilu, czyli nauki wiejskie z 40 obraz-
kami królów polskich wyobrażającymi« (War-
szawa 1818 i 1819) czy »Historia polska treści-
wie zebrana do użytku młodzieży. Ozdobiona 
40 wizerunkami panujących w Polsce od Mie-
czysława I do Stanisława Augusta« (Warszawa 
1862). Wydawane były również liczne poczty 
władców polskich w małych formatach. Celom 
edukacyjnym służyły także karty z przedstawie-
niami i  gry planszowe” (A. Grochala, Poczty 
władców…, s. 16).

I tak – pozostawiwszy na boku sygnowa-
ne „A. Hann robił” popiersia królów będące 
ilustracjami w dwóch pierwszych wydaniach 
Pielgrzyma w Dobromilu, z całym jednak sza-
cunkiem dla tego rytownika, ponieważ są to 
wczesne litografie Antoniego Hanna (1796-
1861), wychowanka Liceum Warszawskie-
go, później studenta nauk przyrodniczych 
na Uniwersytecie Warszawskim, chemika 
i  wynalazcy w  dziedzinie litografii współ-
pracującego z Aleksandrem Chodkiewiczem 
oraz pracownią litografii w  Instytucie Głu-
choniemych w  Warszawie, późniejszego dy-
rektora Mennicy Warszawskiej – dotarliśmy 
do opisanej w  jednym zdaniu w  Historii li-
tografii warszawskiej przez Irenę Tessaro-Ko-
simową kolejnej książki Księgarni Polskiej 
A.  Dzwonkowskiego i  Spółki, tym razem 
adresowanej do młodzieży. Co wiemy o znaj-
dujących się w niej ilustracjach?

Jarosław Maciej Zawadzki, autor mo-
nografii Franciszek Tegazzo (1829-1879). 
Malarz niespełniony, ilustrator z  koniecz-
ności, zauważa, że „Okres od około 1860  r., 

a  szczególnie czas między całą sekwencją wy-
darzeń rozpoczętą przez pogrzeb wdowy po 
generale Józefie Sowińskim a  wybuchem po-
wstania styczniowego, niósł ciekawe możliwo-
ści, w tym edytorskie. Wiązało się to z pewną 
liberalizacją cenzury. W tym czasie następuje 
splot ważnych wydarzeń w życiu artysty i wy-
darzeń o  charakterze dziejowym. W  1862  r. 
ukazała się »Historya polska treściwie zebra-
na dla użytku młodzieży« z jego [Franciszka 
Tegazzo] ilustracjami. W  styczniu 1863  r. 
wybucha powstanie styczniowe, w lutym rodzi 
się artyście pierwsza córka, a w końcu 1865 r. 
druga”. Po czym pisze: „Wspomniana pu-
blikacja ma nieco mylący tytuł, zapewne wy-
muszony przez cenzurę. Ni mniej ni więcej 
jest to poczet polskich królów i książąt z czter-
dziestoma portretami, który ukazał się w roku 
poprzedzającym wybuch powstania stycznio-
wego. Autor biogramów poszczególnych postaci 
podpisał się monogramem W. W. Ciekawe, że 
są to wizerunki monarchów, które powstały 
niemal równolegle do identycznego tematycz-
nie cyklu Aleksandra Lessera z objaśnieniami 

7 | Henryk Aschenbrenner 
według rysunku Aleksandra 
Lessera, „Kazimierz Wielki”, 
odbicie z 1861 r., litografia, 
papier, wym. kompozycji: 
16,3 x 13,1 cm (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej 
w Warszawie)
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Juliana Bartoszewicza (1860 r.) i na blisko 30 
lat przed pocztem Jana Matejki” ( J. M.  Za-
wadzki, Franciszek Tegazzo (1829-1879). 
Malarz niespełniony, ilustrator z  konieczno-
ści, Warszawa 2009, s.  41). I poza błędnym 

rozpoznaniem autora owych czterdziestu 
portretów, przypisanych Franciszkowi Te-
gazzo, wcale się nie pomylił.

Ten sam błąd popełniło zresztą kilku in-
nych autorów książek i  artykułów, z  Ireną 

8 | Henryk Aschenbrenner 
według rysunku Aleksandra 
Lessera, „Kazimierz Wielki”, 
odbicie z 1862 r., litografia, 
papier, wym. kompozycji: 
12,2 x 9,2 cm (w zbiorach 
Antykwariatu Naukowego 
„Poliart” Beata Kalke 
w Tworogu koło Tarnowskich 
Gór)
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Tessaro-Kosimową (1924-2012) na czele, co 
należy tłumaczyć przypuszczeniem, że nie 
mieli oni w ręku tej trudno dostępnej publi-
kacji. W  bibliotekach w  Polsce znajdują się 
obecnie przynajmniej trzy jej egzemplarze: 
dwa, pozbawione niestety ilustracji, w zbio-
rach Biblioteki Narodowej w  Warszawie 
(sygn. 288.575 i  86.134) i  jeden w  Biblio-
tece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, z czterdziestoma 
ilustracjami (brakuje tylko portretu Bole-
sława Chrobrego, sygn. 802714), ponadto 
Antykwariat Naukowy „Poliart” Beata Kal-
ke w  Tworogu koło Tarnowskich Gór od 
2019 r. dysponuje niemal kompletem tablic 
ilustracyjnych z tej książki (tu brakuje portre-
tu króla Stanisława Augusta), a poza krajem 
jednym kompletnym egzemplarzem tej pu-
blikacji – British Library w Londynie (pier-
wotnie, od 1865  r., książka ta znajdowała 
się w zbiorach British Museum). Z koniecz-
ności więc, omawiając Historyę polską Ada-
ma Dzwonkowskiego, autorzy posłużyli się 
niezbyt precyzyjnym opisem tej książki za-
mieszczonym w Polskiej książce ilustrowanej, 
autorstwa Andrzeja Banacha (1910-1990), 
który był nie tylko pisarzem i odkrywcą ta-
lentu malarza prymitywisty Nikifora (Epi-
faniusza Drowniaka), lecz także znawcą 
książek, popularyzatorem sztuki i  kolekcjo-
nerem. W zamieszczonym tam wykazie waż-
niejszych polskich książek ilustrowanych, 
pod pozycją 615, Banach odnotował jedynie, 
że w  1862  r. ukazała się „»Historia polska 
treściwie zebrana dla młodzieży«. Ozdobiona 
40 wizerunkami panujących w Polsce, od Mie-
czysława I do Stanisława Augusta, Warszawa, 
Księgarnia Polska A. Dzwonkowskiego. Lito-
grafia, rys. F. Tegazzo, lit. M. Krynicki, w lit. 
A. Dzwonkowskiego i  Ski (40 i  karta tyt.)” 
(A. Banach, Polska książka ilustrowana…, 
s. 443). I tak zostało już na lata.

Tymczasem litograf Maksymilian Kry-
nicki i rysownik Franciszek Tegazzo byli je-
dynie autorami litografii „Aniołowie u Pia-
sta”, zamieszczonej w  tej małej książeczce 
na frontyspisie. Pozostałe, niesygnowane 
ilustracje, w liczbie czterdziestu, każda o wy-
miarach 12,2 x 9,2 cm, stanowią natomiast 
jeszcze jedno (wtórne) odbicie litografii 
znanych z… „małych” Wizerunków Królów 
Polskich, litografowanych przez Henryka 
Aschenbrennera według rysunków Alek-
sandra Lessera (!). Tyle tylko, że obciętych 

po 2 cm z lewej i prawej strony, a także 4 cm 
na dole, by mogły się zmieścić na mniejszych 
niż we wcześniejszym wydaniu tego albumu 
(1861) tablicach z portretami książąt i kró-
lów polskich w  popiersiach. Tym samym 
luksusowy album, którego egzemplarze 
(w dwóch różnych formatach) obaj wydawcy 

przesyłali w prezencie ówczesnym „korono-
wanym głowom”, dzięki inicjatywie drugiego 
z nich, Adama Dzwonkowskiego, tuż przed 
wybuchem powstania styczniowego, w  do-
stosowanej do swego przeznaczenia postaci 
(w  znacznie zmniejszonym formacie, pod 
zmodyfikowanym tytułem i  z przyciętymi 
portretami, lecz z tym samym objaśnieniem 
podpisanym monogramem W. W.) zdążył 
jeszcze, choć chyba w bardzo małym nakła-
dzie, „trafić pod strzechy”.

Wojciech Przybyszewski

Z OSTATNIEJ CHWILI:
Jak się dowiadujemy Biblioteka Narodowa w War-
szawie, zgodnie ze swoją misją uzupełniania i scala-
nia zbiorów, zakupiła w Antykwariacie Naukowym 
„Poliart” w  Tworogu zabezpieczone tam, a  opisa-
ne w  powyższym artykule, tablice ilustracyjne do 
Historyi polskiej (wydanie A.  Dzwonkowskiego, 
1862). Godną pochwały postawą wykazał się tak-
że p. Tomasz Ryba, kolekcjoner, nabywca jedynej 
zakupionej wcześniej w  tym samym antykwariacie 
tablicy z kompletu ilustracji (portret króla Stanisła-
wa Augusta), który przekazał ją w darze do zbiorów 
narodowej książnicy.

9 | Maksymilian Krynicki 
według rysunku Franciszka 
Tegazzo, „Aniołowie 
u Piasta”, 1862, litografia, 
papier, wym. 10,6 x 14,2 cm 
(w zbiorach Antykwariatu 
Naukowego „Poliart” Beata 
Kalke w Tworogu koło 
Tarnowskich Gór)

(ilustracje: 1-3, 6, 7 – 
Biblioteka Narodowa 
w Warszawie; 4, 5 – Muzeum 
Narodowe w Warszawie; 8, 9 – 
Antykwariat Naukowy „Poliart” 
Beata Kalke w Tworogu koło 
Tarnowskich Gór)
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Zabytkowa kamienica Oppenheimów to przykład, że warto tchnąć 
nowe życie w stare mury, a one odwdzięczą się. Parafrazując 
motto znajdującego się niegdyś w tym budynku renomowanego 
sklepu obuwniczego rodziny Herz „z sercem do podeszwy”, 
zarówno renowację kamienicy, jak i program działań realizowany 
w ulokowanej tu młodej instytucji kultury OP ENHEIM można 
określić hasłem „z sercem do zabytku”.

Z sercem 
do zabytku 
– kamienica 
Oppenheimów 
we Wrocławiu

karolina jara



Kamienica Oppenheimów jest jed-
ną z  najstarszych zachowanych 
kamienic na obszarze wrocław-
skiego Starego Miasta. Znajduje 

się w północnej pierzei pl. Solnego pod nr. 4, 
w  towarzystwie równie ciekawego architek-
tonicznie sąsiedztwa. Narożnik od strony ul. 
Kiełbaśniczej zajmuje eklektyczna kamienica 
z około 1900 r. projektu C. Gühla, a po dru-
giej stronie Domu Oppenheimów znajduje 
się dawna „Apteka pod Murzynem” Adolfa 
Radinga z lat 1925-1928, przykład moderni-
stycznej awangardy reprezentujący styl okrę-
towy. Zaraz obok niej stoi kolejna przełomo-
wa realizacja w nurcie modernizmu − dawna 
Miejska Kasa Oszczędności projektu He-
inricha Rumpa z początku lat trzydziestych 
XX  w., od początku budząca kontrowersje 
z  uwagi na przekroczenie wysokości histo-
rycznej zabudowy rynku.

Za pieczołowicie odrestaurowaną baro-
kową fasadą Domu Oppenheimów kryją 
się elementy o jeszcze starszej metryce. Pod-
murówka jest datowana przez archeologów 
na XIII  w., a  podpiwniczenie na XIV  w. 
Kolejne przebudowy nastąpiły na przeło-
mie XVII i  XVIII  w. W  1810  r. kamienicę 
nabył bankier Heymann Oppenheim, a ślad 
tego przełomowego wydarzenia jest do dziś 
widoczny w  tympanonie dekoracyjnego 
portalu z  literą „O” i datą. Aby dostosować 
budynek do celów mieszkalnych i  związa-
nych z  prowadzeniem interesów nastąpiły 
przebudowy wnętrza. Kamienica otrzymała 
także zupełnie nową fasadę, podporządko-
waną symetrii osiowej, drewniane schody 
(zachowane do dziś) powyżej drugiego pię-
tra, a także okna, drzwi oraz stiukowe stropy. 
Dom pozostał w rękach żydowskiej rodziny 
Oppenheimów do 1902 r., kiedy to Julie von 
Cohn-Oppenheim dokonała aktu darowizny 
nieruchomości na rzecz gminy żydowskiej. 
Na mocy testamentu jej męża, Ferdynanda 
Oppenheima, działała już wówczas funda-
cja charytatywna, której głównym zadaniem 
było wspieranie ubogich członków społecz-
ności żydowskiej. Pomieszczenia na parte-
rze i  piętrze zostały przeznaczone na lokale 
usługowe, wyżej znajdowały się mieszkania 

na wynajem, a  czynsz z  najmu utrzymywał 
działalność fundacji.

Najlepiej udokumentowany rozdział 
z  tego okresu to historia rodziny Herz pro-
wadzącej od 1894  r. na parterze kamieni-
cy świetnie prosperujący sklep obuwniczy. 
Buty marki Herz cieszyły się niezwykłym 
powodzeniem, a  sprzedaż wysyłkowa była 
prowadzona na cały świat. Podczas zbierania 
informacji na temat przeszłości budynku po-
tomkowie rodziny mieszkający w  Argenty-
nie przekazali zdjęcia i materiały archiwalne, 
które pozwoliły uzupełnić luki w wiedzy na 
temat przedwojennych losów kamienicy.

Szczególnie dramatyczny okres w  histo-
rii budynku, również dla członków rodziny 
Herz, nastał wraz z  zaostrzeniem represji 
wobec ludności żydowskiej w  okresie nazi-
stowskim. W  1941  r. ostatni mieszkający 
tu Żydzi, którzy nie wyemigrowali w latach 
wcześniejszych, zostali deportowani do obo-
zów koncentracyjnych.

Losy kamienicy i jej mieszkańców opisa-
ła Lisa Höhenleitner w  pracy magisterskiej 
przygotowanej na Uniwersytecie Viadrina 

1 | Widok na pl. Solny 
w dwudziestoleciu 
międzywojennym, po prawej 
kamienica Oppenheimów 
(fotografia w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu, Oddział 
Zbiorów Graficznych)
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we Frankfurcie nad Odrą. Praca zdobyła 
Nagrodę Naukową Ambasadora Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Berlinie w 2015 r. i została 
wydana przez Fundację OP ENHEIM (Lisa 
Höhenleitner, Dom Oppenheimów we Wro-
cławiu. Kamienica opowiada historię miasta, 
Wrocław 2018).

Kamienica przetrwała obronę Festung 
Breslau właściwie w  stanie nienaruszonym 
i w 1962 r. została wpisana do rejestru zabyt-
ków. Był to jeden z  nielicznych budynków 
na Starym Mieście, które miały takie szczę-
ście. Większość zabudowy na wrocławskim 
Rynku została odbudowana w okresie powo-
jennym. Przez kolejne półwiecze kamienica 
pełniła dalej funkcję mieszkalną, ale z uwagi 
na brak remontów znacząco pogorszył się jej 
stan techniczny.

W tym momencie historia tego obiek-
tu mogłaby się zakończyć, ale na szczęście 
czasem spotkanie człowieka i zabytku może 
być początkiem wielkiej fascynacji i  lekcji 
wyrozumiałości dla historycznej materii. 
W 2012 r. kamienicę kupiła inwestorka pry-
watna, początkowo z planem wykorzystania 
budynku na cele komercyjne. Poznanie jed-
nak historii kamienicy zmieniło zupełnie 
podejście i  zamysł nowej właścicielki doty-
czący przyszłości tego miejsca. Za jej sprawą 

Dom Oppenheimów, zamiast stać się jedną 
z wielu ekskluzywnych enklaw biznesowych 
nastawionych wyłącznie na zyski z wynajmu 
powierzchni, awansował do rangi nowej in-
stytucji kultury, która oferuje niebanalny 
program wydarzeń i jest miejscem otwartym 
dla wszystkich. Szczególny nacisk położony 
został na relacje i  rozbudowę sieci kontak-
tów międzynarodowych, w  tym zwłaszcza 
polsko-niemieckich.

W latach 2013-2018 budynek poddano 
gruntownej renowacji, której nadrzędnym 
celem stało się uczytelnienie i wyeksponowa-
nie odnalezionych w  jej trakcie elementów 
historycznych. Zachowany został także pier-
wotny układ przestrzenny: podział na część 
frontową i oficynę, a  także barokowy układ 
pomieszczeń na piętrach obiektu.

Prace renowacyjne poprzedzono kom-
pleksowymi badaniami konserwatorskimi, 
a  nad ich przebiegiem czuwał konserwator 
zabytków Józef Cempa oraz eksperci z Nie-
miecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabyt-
ków Kultury (Deutsch-Polnische Stiftung 
Kulturpflege und Denkmalschutz, która od 
tego roku ma też swoje biuro w kamienicy). 
Dzięki podjęciu tej współpracy odnowienie 
zabytkowych elementów zostało połączone 
z programem edukacyjnym dla polskich rze-
mieślników, którzy szkolili się pod kierun-
kiem dyplomowanych mistrzów stolarstwa 
z Wrocławia i Görlitz. Duże wsparcie mery-
toryczne i organizacyjne okazała także Agata 
Chmielowska, Miejski Konserwator Zabyt-
ków we Wrocławiu.

Architekci wypracowali specjalne roz-
wiązania w  projekcie modernizacji kamie-
nicy, starając się jak najbardziej ograniczyć 
ingerencję w  zabytkową substancję. Instala-
cje techniczne zostały przeniesione do nad-
budowy na dachu, a  szyb windy jest umiej-
scowiony w łączniku prowadzącym do prze-
szklonej oficyny.

Nowy program funkcjonalny kamienicy 
obejmuje przestrzeń dla gastronomii na par-
terze, dodatkowo powiększoną przez zaadap-
towane pomieszczenia w  piwnicach, galerię 
sztuki na pierwszym piętrze, przestrzeń pod 
wynajem na drugim i  trzecim piętrze, biuro 
Fundacji OP ENHEIM, bibliotekę i mieszka-
nie dla artystów-rezydentów na czwartym pię-
trze oraz Salon Herz z tarasem na piątym pię-
trze. W Salonie Herz, którego nazwa upamięt-
nia wspomnianą wcześniej rodzinę i  jej sklep 

2 | Portal kamienicy 
z literą „O” i datą „1810”, 
upamiętniający nabycie 
budynku przez bankiera 
Heymanna Oppenheima, 
stan po konserwacji
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obuwniczy, odbywają się spotkania autorskie, 
koncerty i  warsztaty. W  kamienicy mieści 
się także biuro Niemiecko-Polskiej Fundacji 
Ochrony Zabytków Kultury (Deutsch-Po-
lnische Stiftung Kulturpflege und Denkmal-
schutz), a swoją siedzibę znalazły też: Europa 
Forum, stowarzyszenie Krzyżowa-Music, biu-
ro architektoniczne Heinle, Wischer und Part-
ner oraz restauracja Młoda Polska.

W trakcie trwającej pięć lat renowacji, 
adaptacji oraz rozbudowy budynku odkry-
to i  wyeksponowano elementy zabytkowe. 
Odczyszczone kamienne obramienia oraz 
detale w piwnicach i na parterze przypomi-
nają o  gotyckiej przeszłości kamienicy i  jej 
„długim trwaniu”, tworząc w  ten sposób 
wyjątkową atmosferę w sieni i we wnętrzach 
restauracji.

Istotne było także zachowanie i  właści-
we zakonserwowanie elementów drewnia-
nych, które z wiekiem nabierają niezwykłej 
patyny czasu, niemożliwej do uzyskania 
w  przypadku wymiany na nowe drewno. 
Zabezpieczone zostały ponadtrzystuletnie 
podłogi z  desek, zrekonstruowano także 
brakujący fragment barokowych schodów, 
który spłonął w 1929 r. i zakonserwowano 
zachowane powyżej oryginalne fragmenty. 
Stolarka okienna i  drzwiowa została odre-
staurowana, a w celach izolacyjnych wpro-
wadzono dodatkowe skrzydło w oknach od 
wewnętrznej strony. Największym wyzwa-
niem i  prawdziwą perłą, którą dziś można 
podziwiać w  Salonie Herz na piątym pię-
trze kamienicy, jest oryginalna drewniana 
więźba dachowa.

Opracowanie kolorystyki wnętrz i fasady 
powierzono Raykowi Griegerowi, restaura-
torowi z Görlitz. Odkryte podczas prac star-
sze warstwy malarskie na parterze w dawnej 
sieni oraz na pierwszym i na drugim piętrze 
zostały pieczołowicie odsłonięte i  wyeks-
ponowane, podobnie jak mnóstwo mniej-
szych elementów, w myśl idei pozostawiania 
„świadków” pokazujących jak zmieniała się 
kamienica w ciągu wieków. Jest to zarówno 
walor estetyczny, jak i edukacyjny, wykorzy-
stywany w  trakcie oprowadzania gości po 
budynku, w tym w ramach corocznego Dnia 
Otwartego OP ENHEIM, organizowanego 
zwykle w czerwcu.

Drewniana oficyna z  uwagi na zły stan 
techniczny została zastąpiona nowoczesną, 
przeszkloną bryłą, a  pomiędzy starą i  nową 
częścią pozostawiono pustą przestrzeń. Jest 
to element zaskoczenia, który czeka odwie-
dzającego po przejściu przez bogato deko-
rowany portal i starą sień w głąb kamienicy. 
W szklanej tafli oficyny odbijają się zabytko-
we okna tylnej elewacji, które można podzi-
wiać z każdego piętra, a nowa kubatura two-
rzy lekkie i transparentne dopełnienie, które 
współgra ze starymi murami. Dobre doświe-
tlenie wewnętrznego dziedzińca uzyskano 
dzięki przykryciu go szklanym dachem, two-
rzącym także taras na wysokości piątego pię-
tra, z którego otwiera się przepiękny widok 
na kościół św. Elżbiety.

Renowacja obiektu, a  także całokształt 
działań OP ENHEIM zostały wielokrot-
nie docenione w  konkursach i  plebiscy-
tach. W 2018 r. budynek został wyróżniony 

4 | 5 | Sień tuż przed 
renowacją (4) i po 
odrestaurowaniu (5)
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w  konkursie „Piękny Wrocław” w  kategorii 
„modernizacja obiektu historycznego” oraz 
nominowany w  plebiscycie MocArty RMF 
Classic 2018 w  kategorii „Rzecz z  Klasą”. 
W 2019 r. otrzymał wyróżnienie w konkur-
sie „Zabytek Zadbany” w kategorii „adapta-
cja obiektów zabytkowych”, organizowanym 
przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Generalnego Konserwatora 
Zabytków. Zostało ono przyznane za „kom-
pleksowe prace badawcze i  konserwatorskie 
oraz działania adaptacyjne, przeprowadzone 

z  pełnym poszanowaniem wartości zabytko-
wych obiektu”.

W 2020  r. OP ENHEIM został doce-
niony także na arenie międzynarodowej 
poprzez zakwalifikowanie do Specjalnych 
Nagród ILUCIDARE w  kategorii „Dyplo-
macja oparta na dziedzictwie”, które przy-
znaje Konsorcjum ILUCIDARE, Komisja 
Europejska i  Europa Nostra (zob. „Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 7-8, 2020, s. 3). Jest to 
jedna z najważniejszych europejskich nagród 
w  zakresie dziedzictwa kulturowego, w  ra-
mach której doceniane i promowane są naj-
lepsze praktyki w dziedzinie innowacji oraz 
dyplomacji wykorzystujących dziedzictwo 
kulturowe. Jak podkreśliło jury konkursu 
ILUCIDARE, Dom Oppenheimów: „jest 
wyraźnym przykładem tego, w  jaki sposób 

można rozwijać wzajemne zrozumienie i wy-
mianę międzykulturową poprzez pokazywa-
nie wielowarstwowego dziedzictwa kulturo-
wego. Jednocześnie wartości te przyczyniają 
się do zachowania budynku i podkreślają jego 
rolę. W  szczególności godne pochwały jest sil-
ne powiązanie prac konserwatorskich z histo-
rią miejsca i  jego oryginalnym kontekstem”. 
Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się jesienią 
2020 r. podczas gali w Brukseli.

Nazwa fundacji i  instytucji kultury „OP 
ENHEIM” stanowi z  jednej strony hołd 

dla familii Oppenheimów, która ukształto-
wała to miejsce, a  z  drugiej, poprzez wycię-
cie jednej litery i  zostawienie przerwy we 
współczesnej nazwie, podkreśla nowy roz-
dział w  historii kamienicy. OP ENHEIM 
oznacza także „otwarty dom” (open heim), 
co świetnie koresponduje z misją programo-
wą młodej instytucji kultury, a także z euro-
pejskimi wartościami takimi, jak otwartość 
i tolerancja.

Wydarzeniem inaugurującym program 
OP ENHEIM była wystawa „1/1/1/1/1” 
Mirosława Bałki (20.10.2018 – 31.01.2019). 
Koncepcja instalacji odnosiła się do skom-
plikowanej, pełnej nawarstwień historii 
miejsca oraz pytania o  stosunek do poję-
cia „ojczyzna” i  jego rozumienie. Słowo to 
zostało umieszczone w  przestrzeni galerii 

6 | Salon Herz na piątym 
piętrze kamienicy 
po renowacji
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w czterech językach (polskim, niemieckim, 
hebrajskim i  łacińskim) w  formie przypo-
minającej neony. Koniecznie należy wspo-
mnieć także o  wystawie „Die Sammlung” 
(12.10.2019 – 10.01.2020), prezentującej 
prace z  bogatej kolekcji sztuki ABIS/OP 
ENHEIM, będącej prezentacją sukcesyw-
nie rozwijanego zbioru sztuki współczesnej, 
stanowiącej punkt wyjścia do rozmowy 
o istocie kolekcjonowania (m.in. prace Rau-
sechenberga, Pągowskiej, Opałki, Kiefera, 
Sasnala, Fettinga, Koberlinga). W  marcu 
2020  r. została natomiast otwarta wystawa 
„Asana Fujikawa & David Hockney. Posta-
cie płynącego świata”, będąca pierwszą eks-
pozycją prac Davida Hockneya w  Polsce; 
pierwsza odsłona wystawy miała miejsce 
w berlińskim Georg Kolbe Museum.

Pod nazwą OP ENHEIM kryje się 
nie tylko przestrzeń do dialogu ze sztuką 
współczesną, ale także różnorodne projek-
ty dotyczące historii, tożsamości, dziedzic-
twa kulturowego, które przekraczają też 
granice fizycznej przestrzeni kamienicy. 

Jednym z  nich jest piknik artystyczny 
FLOWLAND w  dolnośląskim Tarczynie 
koło Wlenia, który promuje ideę zrówno-
ważonego rozwoju, eksploruje i  wzmacnia 
tożsamość regionalną. W tym roku festiwal 
będzie połączony z  Europejskimi Dniami 
Dziedzictwa, w których fundacja po raz ko-
lejny aktywnie uczestniczy.

Nieodłączny element programu działań 
OP ENHEIM stanowi także aktywne wspie-
ranie opieki nad zabytkami i  rozpowszech-
nianie wiedzy o ich ochronie, które jest pro-
wadzone w ścisłej współpracy z Niemiecko-
-Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultu-
ry (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege 
und Denkmalschutz, w  skrócie DPS). Od 
bieżącego roku w  kamienicy działa biuro 
DPS, a  ścisła współpraca obu instytucji jest 
punktem wyjścia do budowania platformy 
wymiany doświadczeń i  kontaktów w  sze-
roko rozumianej branży konserwatorskiej 
pomiędzy Polską i  Niemcami. Fundacja od 
czasu swojego powstania w  2007  r. jest ak-
tywnie zaangażowana w  ochronę zabytków 

7 | Renowacja drewnianych 
obramień okiennych

8 | Fragment 
wewnętrznego dziedzińca 
pomiędzy zabytkowym 
budynkiem frontowym 
a nowoczesną oficyną
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na terenie Polski. Jej ojcami założycielami są 
znani historycy sztuki i  konserwatorzy za-
bytków, prof. Andrzej Tomaszewski (1934-
2010) oraz prof. Gottfried Kiesow (1931-
2011), którzy przez wiele lat aktywnie wspie-
rali dialog pomiędzy oboma narodami. Fun-
dacja włączyła się w  renowację barokowego 
Pałacu w  Sztynorcie na Mazurach, a  wśród 
obiektów realizowanych we Wrocławiu poza 
kamienicą Oppenheimów warto wymienić 
także niedawno odrestaurowaną mykwę Sy-
nagogi pod Białym Bocianem. Z  okazji ju-
bileuszu 10-lecia istnienia fundacji została 
wydana publikacja podsumowująca dotych-
czasową działalność w  Polsce (Kulturerbe 
verpflichtet. Zehn Jahre Deutsch-Polnische 
Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz 
2007-2017 – Bilanz und Zukunft, red. Hin-
terkeuser, Guido; von Krosigk, Klaus-Hen-
ning; Schabe, Peter, Berlin 2017).

Dom Oppenheimów jest zatem przy-
kładem wyjątkowej renowacji zabytku, przy 
której nastąpiło szczęśliwe połączenie kil-
ku niezwykle istotnych czynników. Przede 
wszystkim jest to zasługa inwestorki, która 
podjęła trud przeprowadzenia renowacji 
z szacunkiem do materii zabytkowej, ale też 
nakreśliła przemyślaną wizję dalszego funk-
cjonowania obiektu. Kolejnym czynnikiem 
jest podjęcie współpracy z wybitnymi specja-
listami z Polski i Niemiec.

Prawdziwym kluczem do sukcesu jest jed-
nak głębokie przekonanie, że praca z zabyt-
kiem, rozumianym także jako dziedzictwo 
niematerialne, nie kończy się tylko na wzo-
rowym przeprowadzeniu renowacji, ale jest 
to ciągły proces stawiania pytań i  szukania 
na nie odpowiedzi. W  takim duchu działa 
OP ENHEIM i współpracujące z nim osoby 
oraz instytucje. Na marginesie można wspo-
mnieć, że dziś oblicze fundacji jest kształto-
wane przede wszystkim przez kobiety, które 
stanowią zdecydowaną większość zespołu.

Karolina Jara

Towarzystwo Naukowe Płockie, utworzone w 1820 r., należy do najstarszych 
tego typu organizacji w Polsce. Jego celem jest krzewienie i upowszech-

nianie nauki oraz prowadzenie i popieranie badań naukowych, organizowanie 
sesji, odczytów, konferencji, a także spotkań naukowych oraz wystaw. 

Jubileusz dwusetlecia TNP uświetnia wystawa czynna od 18 października 
do 6 grudnia br., zorganizowana wspólnie przez TNP i Muzeum Mazowieckie 
w Płocku, zatytułowana „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa 
Naukowego Płockiego”, na której zaprezentowano najcenniejsze obiekty, po-
chodzące z okresu od IX do XVIII w. ze zbiorów Biblioteki Towarzystwa (zob. 
artykuł w numerze 5-6, s. 4-12). Ekspozycji towarzyszy katalog opracowany 
przez Arkadiusza Wagnera. Zbiory Biblioteki TNP dotychczas 
nie zostały dostatecznie rozpoznane i spopularyzowane, wy-
stawa i katalog uzupełniają tę lukę.

Na wstępie tej znakomicie opracowanej zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i edytorskim publikacji przed-
stawiono dzieje TNP i jego zbiorów w eseju Grażyny Szumlic-
kiej-Rychlik, dyrektor Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa 
Naukowego Płockiego. 

Druga część katalogu składa się z 10 rozdziałów: Ręko-
pisy i autografy, Dokumenty, Inkunabuły, Druki XVI wieku, 
Druki XVII wieku, Druki XVIII wieku, Kartografia, Oprawy, 
Proweniencje, Plocciana. Opisywane obiekty przedstawione 

zostały na ilustracjach autorstwa Adama Łukawskiego i opatrzone notami 
katalogowymi, opracowanymi przez Arkadiusza Wagnera. 

W notach znajdują się dane identyfikacyjne zależne od konkretnego 
przedmiotu i jego specyficznych cech. Obiekty w rozdziałach Rękopisy i auto-
grafy oraz Dokumenty opisane zostały pod kątem kategorii treściowej, poda-
no tytuły rękopisów, skróty treści dokumentów, język, w którym dokumenty 
zapisano, materiał podłoża pisarskiego, wymiary oraz sygnaturę Biblioteki 
TNP. Obiekty w rozdziałach Inkunabuły, Druki XVI wieku, Druki XVII wieku, 
Druki XVIII wieku opatrzono opisami zawierającymi podstawowe dane biblio-
graficzne (z wyłączeniem cech jednostkowych egzemplarza), a przedmioty 

z rozdziałów Kartografia, Oprawy, Proweniencje – opisami 
z dokładniejszymi danymi identyfikacyjnymi odnoszącymi się 
do danego dzieła introligatorskiego lub znaku czy zapiski pro-
weniencyjnej. W dziale Plocciana obiekty opisano pod kątem 
zawartego w nich wątku płockiego w dokumencie, druku czy 
oprawie; pozostałe dane mają charakter dopełniający. 

W każdej nocie zamieszczony został komentarz wzbogaca-
jący wiedzę o danym przedmiocie ciekawymi zagadnieniami 
historycznymi, biograficznymi, artystycznymi, dyplomatycz-
nymi czy sfragistycznymi. Opisy te zamyka spis literatury 
dotyczącej danego dzieła lub problemów przybliżonych w ko-
mentarzu.

Spotkanie z książką

DWUSETLECIE	TOWARZYSTWA	NAUKOWEGO	PŁOCKIEGO

9 | Odsłonięta polichromia 
widoczna na ścianie na 
parterze

(ilustracje: 1 − Biblioteka 
Uniwersytecka we Wrocławiu;  
2, 3, 6, 7 – Fundacja OP ENEHIM; 
4, 5 – fot. Paweł Jakubek;  
8, 9 – fot. Jerzy Wypych) 
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Zamek 
w Krupem

Położony na Lubelszczyźnie, przy drodze z Chełma do Krasnegostawu, 
zamek w Krupem jest jedyną wielką siedemnastowieczną warownią 
między Łuckiem a Janowcem, która przetrwała do naszych czasów. 
Jak pisał Mieczysław Kurzątkowski, historyk sztuki i konserwator 
prowadzący badania nad historią zamku, ruiny te są też jednym 
z nielicznych przekazów, mówiących o aspiracjach i artystycznych 
wymaganiach zamożnej szlachty ziemi chełmskiej (M. Kurzątkowski, 
Zamek w Krupem, „Kamena. Kwartalnik Kresowy”, nr 1 (926), 1990, 
s. 46-47).

adrian sobieszczański 



Na ziemi chełmskiej, gdzie prze-
nikała się kultura polska i ruska, 
wyrosło zjawisko wznoszenia 
tzw. fortalicji, czyli prywatnych 

siedzib obronnych. Krupska fortalicja po-
wstała zapewne w połowie XV w. za sprawą 
rodziny Krupskich herbu Korczak. Z  Kru-
pem związana jest postać Jerzego Krupskiego 
– kasztelana bełskiego i  lwowskiego, staro-
sty bełskiego, chełmskiego i  horodelskiego, 
który prowadził rozmaite prace − odbudo-
wę, remonty, fortyfikacje − w zamkach sta-
rościńskich w  Chełmie, Bełzie i  Horodle. 
W 1577 r. wieś Krupe przeszła na własność 
Pawła Orzechowskiego, przedstawiciela 
szlachty chełmskiej, bliskiego współpracow-
nika kanclerza Jana Zamoyskiego; siostra 
Orzechowskiego – Anna – była macochą 
kanclerza. Paweł Orzechowski, skupiający 
w  swych rękach godności podkomorzego 
chełmskiego i starosty suraskiego, decydował 
wraz z Janem Zamoyskim oraz podstarościm 
krakowskim i  starostą chełmskim, Mikoła-
jem Uhrowieckim, o  miejscu pod lokację 

Zamościa. Zastępował też Zamoyskiego 
w  sprawach budowlanych w  idealnym mie-
ście. W  1597  r. osobiście podpisał umowę 
z  Bernardem Morando na budowę Bramy 
Lwowskiej. Orzechowski nie tylko nadzoro-
wał prace budowlane w  mieście, miał także 
wpływ na sam proces jego powstania.

W Krupem, na miejscu wspomnianej 
fortalicji, nad rozlewiskami Bzdurki, będą-
cej dopływem Wieprza, Paweł Orzechow-
ski wzniósł, najprawdopodobniej w  ostat-
niej ćwierci XVI w., zamek, odpowiadający 
jego pozycji majątkowej i  społecznej. Od 
momentu rozpoczęcia budowy do 1608  r., 
czyli zakończenia rozbudowy warowni, co 
najmniej kilkakrotnie zmieniały się kon-
cepcje architektoniczne. Od początkowego 
obronnego dworu posiadłość Orzechow-
skiego rozrosła się do zamku z  ufortyfiko-
wanym przedzamczem. Niestety, nie wiemy 
nic o  twórcy architektury zamku. Bliskość 
Zamościa mogłaby przemawiać tu za posta-
cią architekta Bernarda Morando, ale, choć 
włoski budowniczy Zamościa niewątpliwie 

1 | Zamek właściwy 
w Krupem i fragment 
skrzydła manierystycznego, 
widok obecny
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w  Krupem bywał, jego udział w  kształto-
waniu rezydencji Orzechowskiego został 
wykluczony.

Zespół zamkowy składał się z  dwóch 
części – mieszkalnej oraz ufortyfikowanego 
gospodarczego majdanu. Założenie repre-
zentacyjne zostało posadowione na platfor-
mie zbliżonej kształtem do kwadratu i skła-
dało się z  dwóch jednopiętrowych skrzydeł 
mieszkalnych, ustawionych pod kątem pro-
stym. Resztę platformy zajmował mały, oto-
czony z dwóch stron murem dziedziniec, na 

którym od strony północno-wschodniej ulo-
kowana została brama wjazdowa. Głównym 
materiałem budowlanym był biały kamień, 
często występujący na tym terenie. Cegłę 
stosowano rzadziej, zazwyczaj na zewnętrz-
nej stronie murów. Część mieszkalna zamku 
została wzniesiona na wysokim podpiwni-
czeniu, mieszczącym pomieszczenia gospo-
darcze. Parter i piętro były przeznaczone na 
cele mieszkalne i reprezentacyjne. Wszystkie 
kondygnacje miały ten sam podział pomiesz-
czeń w układzie jednotraktowym. Renesan-
sowe skrzydło północno-zachodnie w części 
skrajnej zostało wysunięte w  stronę dzie-
dzińca. Od ryzalitu pierwotnie rozciągała 
się galeria arkadowa, której pozostałością jest 
dzisiaj filar i ślad arkady krużganka na wyso-
kości parteru. 

Niewiele wiemy o  wnętrzach krupskie-
go zamku. Pozostały ślady kominków na 
piętrze skrzydła renesansowego oraz za-
chodniej bastei; kominki miały kamienne 
obramienia. Zachowały się też pozostałości 
pieców kaflowych, wykonanych z  glazuro-
wanych kafli o  bardzo bogatej ornamen-
tyce, z  wyobrażeniami ludzkimi i  zwierzę-
cymi, a  także motywami heraldycznymi. 
Większość kafli należy datować na okres 

2 | Zamek w Krupem, 
fotografia zamieszczona 
na karcie albumu Kraj 
w obrazach, seria I: 
Królestwo Polskie, 
Kraków 1899

3 | Pocztówka 
z widokiem zamku 
w Krupem, 1910, nakład 
Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego 
w Warszawie
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1577-1665. Prace archeologiczne, prowa-
dzone w  latach 1962-1968, pozwoliły na 
wydobycie z  ruin zamku fragmentów kafli 
inspirowanych sztuką holenderską, które 
najpewniej pochodzą z  początku XVIII  w. 
Dzięki tym pracom pozyskano także boga-
ty materiał architektoniczny. Jego wartość 
pozwala wnioskować, że był sprowadzany 
z  profesjonalnych warsztatów rzemieśl-
niczych. Podobnie analiza zachowanych 
elementów kamieniarki, jak np. dwóch 
gzymsów portali i  porównanie ich z  deta-
lem architektonicznym Zamościa, nasuwa 
wniosek, że o ile Orzechowski nie korzystał 
z usług samego Bernarda Morando, niewąt-
pliwie u kamieniarzy zamojskich zamawiał 
mistrzowsko wykonane kamienne obramie-
nia, stosowane w wystroju wnętrz.

Skrzydło południowo-zachodnie, po-
wstałe w  latach 1604-1608, ma cechy 
manierystyczne. Otwory okienne tej ele-
wacji, w  przeciwieństwie do nieregular-
nie rozmieszczonych otworów okiennych 
w  skrzydle renesansowym, rozmieszczone 
są rytmicznie. Najistotniejszym elementem 
dekoracyjnym zamku były attyki wieńczą-
ce elewacje. Na starszym skrzydle renesan-
sowym mają one sercowe zakończenia, zaś 
w części skrajnej zachowały się do dnia dzi-
siejszego szczątki muru attykowego z pozo-
stałościami dekoracyjnych kół ceglanych, 
wypełnionych kamieniem. Na skrzydle 
nowszym grzebień attyki złożony był ze 
sterczyn i  wolut. Skrzydło manierystyczne 
ma dodatkowo dekorację w postaci sgraffit, 
umieszczonych nad i pod otworami okien-
nymi. Sgraffita przedstawiają wić roślinną 
oraz tralkową balustradę.

Rezydencja w Krupem to zamek bastejo-
wy. Z  pierwotnych czterech bastei najlepiej 
zachowała się zachodnia, wzniesiona na pla-
nie sześcioboku. Z  zewnętrznego obwodu 
murów, otaczających dziedziniec, zachowa-
ły się do dzisiaj pozostałości fosy, fragment 
muru oraz dwie prostopadłe ściany północ-
nej bastei, w której widoczne są resztki kana-
łów wentylacyjnych oraz otwory strzelnicze. 
Pozostałości kurtyn oraz bastei południowej 
zostały rozebrane przez Niemców w  latach 
1939-1944. Ufortyfikowane przedzamcze, 

4 | 5 | Plan sytuacyjny 
zamku w Krupem (4) oraz 
skrzydło zachodnie (5), 
pomiary autorstwa Bohdana 
Lacherta i Zbigniewa 
Błeszyńskiego

4

5
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pełniące funkcję folwarku, powstało naj-
prawdopodobniej w  latach dwudziestych 
XVII  w. Wówczas to wystawiono basteje, 
mury kurtynowe oraz utworzono nawodnio-
ne fosy. W  razie niebezpieczeństwa przed-
zamcze mogło dawać schronienie okolicz-
nym mieszkańcom.

Właściciel Krupego, Paweł Orzechowski, 
był cały czas aktywnym uczestnikiem życia 
społecznego i  politycznego. Był arianinem 
i  wytrwałym obrońcą braci polskich. We-
dług Mieczysława Kurzątkowskiego, w jednej 
z sal zamku umieszczony został zbór ariański 
(M.  Kurzątkowski, Z  badań nad kulturą ar-
tystyczną ziemi chełmskiej w  czasach budo-
wy Zamościa, [w:] Zamość i  Zamojszczyzna 
w  dziejach i  kulturze polskiej, Zamość 1969, 

s. 158-161). Inwentarze zamkowe, jak np. ten 
z  1782  r., zawierają informację o  niewielkim 
budynku, być może kaplicy, umiejscowionym 
naprzeciwko skrzydła północno-zachodniego 
na dziedzińcu zamku właściwego, gdzie w la-
tach sześćdziesiątych XX  w. odkryto funda-
menty i fragmenty muru. Do dzisiaj nie udało 
się ustalić, kiedy budynek ten powstał oraz 
czy był zborem ariańskim, czy wybudowaną 
w późniejszym czasie kaplicą. Nie wspomina-
ją o  nim wcześniejsze inwentarze zamkowe. 
Na dziedziniec zamku właściwego prowa-
dziła brama zwieńczona kartuszem z herbem 
Rogala. Zachowany w  zbiorach Muzeum 
Regionalnego w  Krasnymstawie kartusz wy-
konany z piaskowca jest niewątpliwe jednym 
z  najcenniejszych detali architektonicznych 

pozyskanych w  ramach prac archeologicz-
nych prowadzonych na zamku w Krupem. 

Po śmierci Pawła Orzechowskiego 
w  1612  r. Krupe pozostało w  rękach rodu 
jeszcze do 1644 r., ale w 1648 r. zamek został 
splądrowany przez wojska Bohdana Chmiel-
nickiego. Zniszczenia dokończyły w 1655 r. 
wojska moskiewskie, a  następnie Szwedzi 
i  wojska Rakoczego. Opis poczynionych 
w drugiej połowie XVII w. strat zawiera in-
wentarz zamku z 1665 r., a powstały ponad 
sto lat później kolejny inwentarz zamkowy 
informuje o zaledwie dwóch pokojach zdat-
nych do użytku. Zmieniający się właściciele 
majątku, a  raczej ich możliwości finanso-
we nie były wystarczające, aby podźwignąć 
z  ruiny rezydencję wzniesioną tak wielkim 

nakładem kosztów. Warownia, pozostająca 
od 1670 r. w rękach rodziny Rejów, utraciła 
swój rezydencjonalny charakter na rzecz kla-
sycystycznego murowanego dworu, wznie-
sionego nieopodal zamku przez Jana Micha-
ła Reja w latach 1779-1782.

Walory historyczne i  poznawcze zamku 
docenili kolejni właściciele. Ruina, otoczona 
parkiem o układzie krajobrazowym oraz roz-
ległym sadem, wywierała ogromne wrażenie 
na odwiedzających. Jednym z  nich był Mi-
chał Czajkowski, słynny Sadyk Pasza, który 
zawędrował w  te strony podczas powstania 
listopadowego, służąc w Pułku Jazdy Wołyń-
skiej pod komendą płk. Karola Różyckiego. 
Czajkowski przyczynił się tym samym do 
spopularyzowania nieprawdziwej informacji 

6 | Fragment skrzydła 
manierystycznego zamku, 
widok obecny
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o  Samuelu Zborowskim, mającym być rze-
komym właścicielem Krupego. Pogłoskę tę 
powielili też ceniony pamiętnikarz, Henryk 
Rzewuski i Stanisław Doliński, autor popu-
larnego swego czasu Zamku Krupskiego, po-
wieści wydanej w 1849 r. O zwaliskach zam-
ku w Krupem, których fundatorem miał być 
Samuel Zborowski „co za butną zuchwałość 
i  zdrajcze knowania przeciwko tronowi dał 
gardło pod mieczem katowskim w Krakowcu”, 
pisał również Adolf Dygasiński (A.  Dyga-
siński, Dwory, zamki i  pałace, „Ziemia. Ty-
godnik Krajoznawczy Ilustrowany”, nr 12, 
1912, s. 189). W 1863 r. do Krupego dotarł 
Franciszek Maksymilian Sobieszczański – 
autor popularnego Przewodnika po Warsza-
wie. Opis zamku pióra Sobieszczańskiego 
zamieszczony został w  „Tygodniku Ilustro-
wanym” (F. M. Sobieszczański, Ruiny zam-
ku we wsi Krupe, „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 205, 1863, s. 336-337) oraz w Encyklope-
dii Powszechnej Orgelbranda. Krupe odwie-
dziła też Klementyna z  Tańskich Hoffma-
nowa, która po zamku rozglądała się długo 
i  z  zaciekawieniem, chociaż więcej uwagi 
i  refleksji poświęciła oddalonej od Krupego 
o 7 km piramidzie w miejscowości Krynica, 
uważanej za miejsce pochówku Pawła Orze-
chowskiego. Chełmszczyznę odwiedził też 
Stefan Żeromski, który wspominał Krupe 
w kontekście ludowego teatru. Przyciągające 
podróżników ruiny starano się zabezpieczać 

przed zniszczeniem. W latach osiemdziesią-
tych XIX  w. ówcześni właściciele, rodzina 
Smoleńskich, otoczyła część zamku drewnia-
nym parkanem.

Przełom XIX i  XX  w. przyniósł wzmo-
żone zainteresowanie dziedzictwem kulturo-
wym, a co za tym idzie, potrzebą jego badania 
i dokumentowania. Kiedy naród pozbawio-
ny był państwa, zachowanie pamięci o zabyt-
kach przeszłości stawało się próbą ocalenia 
narodowej tożsamości. W  tym okresie po-
dejmowano liczne prace, których celem było 
zinwentaryzowanie zabytków. Prace te były 
prowadzone zarówno przez specjalnie powo-
łane instytucje, jak i osoby prywatne. Wielką 

7 | Ściana skrzydła 
renesansowego od strony 
dziedzińca, pomiary 
autorstwa Bohdana Lacherta 
i Zbigniewa Błeszyńskiego

8 | Skrzydło renesansowe, 
widoczny fragment kolumny 
i arkady, widok obecny 
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aktywnością wykazywały się towarzystwa, 
takie jak Polskie Towarzystwo Krajoznaw-
cze czy Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości. Z inicjatywy tego pierwszego or-
ganizowano wycieczki do zamku w Krupem, 
a  w  1910  r. wydano kartę pocztową z  wi-
dokiem zamku. Z kolei w zbiorach IS PAN 
znajduje się seria fotografii wykonanych 
przez członków TOnZP – Kazimierza Ste-
fańskiego, fotografa-amatora, pracownika 
Muzeum Narodowego w Warszawie czy Jó-
zefa Kościeszę Jaworskiego, właściciela zakła-
du fotograficznego przy ul. Łyczakowskiej 
we Lwowie. Na początku XX w. prace doku-
mentujące ruiny zamku w Krupem wykonali 
Stefan Zaborowski oraz Adolf Szyszko-Bo-
husz. Krakowski architekt wykonał rysunki 

detalu architektonicznego zamku właściwe-
go, fasady skrzydła manierystycznego, prze-
kroju muru kurtynowego oraz pamiątkowej, 
niezachowanej do dzisiaj tablicy z  napisem 
„ANNO DOMINI 1608”, wskazującej na 
datę zakończenia przebudowy. Dokumenty 
te są tym cenniejsze, że w  czasie pierwszej 
wojny światowej zamek doznał ogromnych 
zniszczeń, spowodowanych ostrzałem arty-
leryjskim. Oprócz zniszczenia attyk, pociski 
artyleryjskie utworzyły wyrwy w  murze od 
strony północno-zachodniej.

W 1885  r. majątek Krupe przeszedł na 
własność Antoniego Okulicz-Kozaryna, 
a następnie kolejno Romana oraz Franciszka 
Ksawerego. Latem 1923 r. studenci Wydzia-
łu Architektury Politechniki Warszawskiej 
− Bohdan Lachert i  Zbigniew Błeszyński 
− wykonali rysunki i  pomiary zamku. Na-
szkicowali m.in. plan sytuacyjny zamku, 
przekrój w skali 1:100, okno bastei zachod-
niej czy fryz z dekoracją sgraffitową. Dodat-
kowo rysunek przekroju przez ruiny zamku 
został zreprodukowany w artykule Przykład 
prac inwentaryzacyjnych w zakresie architek-
tury monumentalnej autorstwa kierownika 
Zakładu Architektury Polskiej, Oskara So-
snowskiego (Album Młodej Architektury 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1930). 
Co warte zauważenia, w artykule tym po raz 
kolejny zamek powiązano z  osobą Samuela 
Zborowskiego. Wykonane przez Lacherta 
i Błeszyńskiego rysunki znane są w dwóch eg-
zemplarzach; pierwszy znajduje się w Zakła-
dzie Architektury Polskiej na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej, drugi 
w prywatnych zbiorach autora artykułu. 

Rysunki te w  lipcu 1925  r. podarowane 
zostały przez architektów, w podzięce za go-
ścinę i  zainteresowanie ich pracą, państwu 
Okulicz-Kozarynom – dziedzicom Krupego 
i  właścicielom zamku. Teczka z  siedmioma 
kartami o wymiarach 650 x 370 mm z rysun-
kami zamku oraz jego detalu stanowi mało 
znane ikonograficzne źródło, mogące pomóc 
w poznaniu stanu zamku z pierwszej połowy 
XX  w. Obok często reprodukowanych ry-
sunków Adolfa Szyszko-Bohusza stanowią 
najprawdopodobniej jedyny tak liczny ze-
spół szkiców detalu zamku, tym cenniejszy, 
że oddający stan obiektu po zniszczeniach 
czasu wojny. 

Adrian Sobieszczański

9 | Rysunek sgraffita 
i gzymsu obramieniowego, 
pomiary autorstwa Bohdana 
Lacherta i Zbigniewa 
Błeszyńskiego

10 | Fragment sgraffita 
nad oknem skrzydła 
manierystycznego, widok 
obecny

(ilustracje: 1, 6, 8, 10 – fot. 
Adrian Sobieszczański; 2-5, 7, 
9 – zbiory autora)
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Nazwisko Josefa Limburga, wybitnego rzeźbia-
rza, występuje rzadko w opracowaniach doty-
czących rzeźby na Śląsku. Jest to postać zapo-
mniana w  środowisku artystycznym regionu, 

ale pod wieloma względami wyjątkowa. Niezwykle zdolny, 
świetnie wykształcony, ale i kontrowersyjny z dzisiejszego 
punktu widzenia – przed pierwszą wojną światową był np. 
rzeźbiarzem diaspory katolickiej w protestanckim Berlinie, 
twórcą popiersi portretowych papieży, kardynałów, a póź-
niej artystą zaangażowanym w  działalność narodowych 
socjalistów. 

Limburg urodził się w 1874 r. w Hanau nad Menem 
w rodzinie o tradycjach jubilersko-złotniczych. Poza oj-
cem, Valentinem, który pochodził z  Trewiru nad Mo-
zelą, zawód ten wykonywał jego dziadek, pradziadek 
oraz starszy brat, Carl Wilhelm. Naturalnym stanem 
rzeczy było więc to, że Josef karierę zaczynał jako złot-
nik w  pracowni ojca, a  następnie podjął studia w  Sta-
atliche Zeichenakademie w Hanau w dziale złotnictwa. 
Uczelnia ta w  tym czasie kształciła około 150 studen-
tów w zakresie m.in. grawerstwa, litografii, rzeźby w ko-
ści słoniowej, osadzania kamieni szlachetnych czy szli-
fowania diamentów. Podczas studiów Josef zaprzyjaźnił 
się z  Eugenem Fabergé (1874-1960) – synem słynnego 
Petera Carla Fabergé (1846-1920), nadwornego złotni-
ka cara Mikołaja II. Przyjaźń ta przetrwała niemal przez 
całe ich życie. 

Limburg doskonalił swój warsztat w  różnych akade-
mickich ośrodkach europejskich pod okiem takich mi-
strzów, jak np. pochodzący z  Gdańska profesor rysun-
ku i  rzeźby Max Wiese (1846-1925), a  zarazem dyrektor 
uczelni w Hanau w latach 1887-1905. W Wiedniu wiedzę 
i  umiejętności zdobywał u  rzeźbiarza i  portrecisty prof. 
Viktora Tilgnera (1844-1896), a  w  Berlinie w  klasie me-
daliera i rzeźbiarza prof. Gerharda Janenscha (1874-1960) 
czy rzeźbiarza Petera Breuera (1856-1930). 

W 1900 r. Josef Limburg otrzymał stypendium Funda-
cji Michaela Beere’a za wykonanie reliefu „Taniec” (Tan-
zrelief) – roczny pobyt studyjny w  Rzymie. Wyjazd do 
Włoch wyznaczył naturalną cezurę w twórczości Limbur-
ga – nawiązał tam rozległe kontakty i otrzymał wiele waż-
nych w jego karierze artystycznej zleceń. Dla papieża Piu-
sa X wykonał marmurowe popiersie, którego kopia została 
zamówiona również przez wrocławskiego biskupa Georga 
Koppa (1837-1914). Po powrocie z Rzymu skorzystał z za-
proszenia przyjaciela – Eugene’a Fabergé na dłuższy pobyt 
w jego domu w Petersburgu. Tam powstały m.in. popiersia 
księcia Borysa Władymirowicza Romanowa (1877-1943) 
czy Petera Fabergé. Od tego momentu Limburg otrzymy-
wał wiele propozycji współpracy i znaczących zamówień.

Na młodego, zdolnego artystę zwrócił także uwagę ślą-
ski szlachcic i potentat przemysłowy oraz prezydent Reich-
stagu o korzeniach sięgających północnych Włoch – Franz 
von Ballestrem (1834-1910). W  skład majątku Ballestre-
mów wchodziły górnośląskie miejscowości: Ruda Śląska, 

Działalność rzeźbiarska 
Josefa Limburga 
na Śląsku

1 | Josef Limburg podczas pracy nad reliefem dla rodziny von Schaffgotsch 
przedstawiającym górników z kopalni „Bobrek” w Bytomiu

...........................................................................................................................
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Pławniowice, Biskupice (obecnie dzielnica Zabrza), jednak 
źródłem ich fortuny były przede wszystkim kopalnie wę-
gla i rudy oraz huty metali. Franz von Ballestrem rozpoznał 
potencjał Limburga i w 1905 r. ściągnął artystę do swego 
pałacu w Pławniowicach koło Gliwic. Artysta wykonał tam 
dzięki jego wsparciu wiele cennych prac, m.in. marmurowe 

popiersie Giovanniego Baptisty Angela von Ballestrema 
(1709-1757) – protoplasty śląskiej linii rodu, które stanę-
ło w  1907  r. w  przypałacowym parku, brązowe statuetki 
hrabiego i jego żony czy też rodzinny pomnik w marmurze 
zdobiony brązową płaskorzeźbą na zamówienie Hugona 
von Ruffera z Rudzińca koło Gliwic. W 1908 r. Limburg 
zaprojektował medalion z  przedstawieniem Franza i  He-
dwigi von Ballestremów z  okazji pięćdziesiątej rocznicy 
ślubu oraz wykonał pomnik w granicie z ich płaskorzeźbą. 
Obelisk stanął w Głuchołazach (niem. Bad Ziegenhals) na 
Śląsku Opolskim, niedaleko sanatorium Waldesruh – na-
leżącego do Ballestremów ośrodka sanatoryjnego dla dzie-
ci górników z  ich śląskich kopalń. Po wojnie płaskorzeź-
ba zaginęła. Dzięki staraniom miejscowych pasjonatów 
w 2017 r. odtworzono na podstawie archiwalnego zdjęcia 
pamiątkowy medalion i  przywrócono mu miejsce na po-
mniku. W 1912 r. w parku majątku Ballestremów w Szkla-
rach Górnych (niem. Ober Gläsersdorf) na Dolnym Śląsku 
stanęły cztery ponaddwumetrowe figury kobiece – perso-
nifikacje pór roku.

Jedną z najbardziej charakterystycznych prac Limburga 
jest rzeźba „Anioł opłakujący” na cmentarzu Mater Dolo-
rosa w Bytomiu na grobowcu rodzinnym Richarda Ottona 
Krausego – właściciela spółki zaopatrującej huty i kopalnie 
w  stal (Otto R. Krause GmbH–Eisengrosshandel–Spe-
zialgeselschäft für Gruben und Hüttenbedarf ). Oryginał 
tej pracy znajduje się obecnie w Muzeum Miejskim w Ru-
dzie Śląskiej, a  na jego miejscu ustawiono kopię z  gipsu. 
Ważną pracą jest także mauzoleum rodziny Franza Pielera 
(1835-1910) – dyrektora generalnego kopalń należących 

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

2 | Rzeźba w mauzoleum 
Franza Pielera w Rudzie 
Śląskiej

3 | Płaskorzeźba 
z przedstawieniem opieki 
nad chorym w Gliwicach

4 | Płaskorzeźba 
z przedstawieniem troski 
o inwalidę w Gliwicach

5 | Rzeźba na grobie Tiny 
von Francken-Sierstorpff 
w Żyrowej koło Opola

(ilustracje: 1 – https://
www.szukajwarchiwach.
gov.pl/en/jednostka/-/
jednostka/6527617,  
2-4, 6 – fot. Izabela 
Spielvogel, 5 – fot. Krzysztof 
Spałek)
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do Ballestremów oraz wynalazcy „lampy Pielera” używanej 
do oznaczania poziomu gazów kopalnianych, znajdujące 
się w  Rudzie Śląskiej. Limburg wykonał dla tego obiek-
tu w  latach 1913-1914 dwumetrową, marmurową rzeźbę 
z  przedstawieniem Chrystusa pochylającego się nad piel-
grzymem o rysach Franza Pielera oraz epitafium Adolfa – 
syna Franza Pielera. Dwie figury aniołów, stojące niegdyś 
przed wejściem do mauzoleum, znajdują się obecnie w ko-
ściele św. Józefa w  Rudzie Śląskiej. Jeden z  nich obdarzał 
zmarłego laurowym wieńcem, a  drugi składał mu hołd 
ukłonem. W 1919 r. w Skorogoszczy (niem. Schurgast) na 
Śląsku Opolskim, na zlecenie ówczesnej właścicielki miej-
scowości – Elizabeth von Kerssenbrock, rzeźbiarz wyko-
nał z piaskowca ołtarz w formie romańskiej świątyni, który 
znajduje się w kościele św. Jakuba Apostoła w tej miejsco-
wości. W tym samym roku spod jego dłuta wyszedł także 
nagrobek poległego na froncie pierwszej wojny światowej 
syna Elizabeth – generała Ferdinanda von Kerssenbrocka; 
nagrobek ten znajduje się na cmentarzu w Skorogoszczy.

Relacje Limburga z  Górnym Śląskiem zacieśniły się 
jeszcze bardziej po 1920 r., kiedy poślubił pochodzącą z Ję-
drzejowa koło Opola (niem. Endersdorf) hrabiankę Har-
riet von Francken-Sierstorpff, z którą miał córkę Eleonorę 
(ur. w 1923 r.). W 1923 r. Limburg kupił w Berlinie willę, 
gdzie założył samodzielną pracownię. W  1925  r. uczelnia 
berlińska nadała mu tytuł profesorski, a  papież mianował 

go Rycerzem Złotej Ostrogi za zasługi na rzecz Kościoła ka-
tolickiego. W latach 1925-1926 wykonał rzeźbiarz popier-
sie papieża Piusa XI na pamiątkę wizyty papieża w 1920 r. 
w  szybie Johannaschachts (po wojnie „Joanna”) w  Byto-
miu-Bobrku. Rzeźba stanęła w cechowni tej kopalni. Jego 
autorstwa jest także sporo ważnych dzieł przeznaczonych 
dla Gliwic, np. cztery dwumetrowe rzeźby umieszczone 
w 1924 r. na budynku dawnego zarządu dóbr Ballestremów 
(ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego), które przedstawiają 
ludzi pracy na Śląsku: górnika, hutnika, drwala i  rolnika. 
W 1925 r. dla budynku ówczesnego gwarectwa węglowego 
w Gliwicach (ul. Młyńska i Powstańców Warszawy) wyko-
nał dwie płaskorzeźby o rozmiarach 2 x 3 m z przedstawie-
niami opieki nad chorym i troski o inwalidę. W tym samym 
roku powstały dwa reliefy umieszczone w  westybulu bu-
dynku zarządu dóbr Schaffgotschów w Gliwicach (obecnie 
kamienica nr 18 przy Rynku). Dzieła przedstawiały górni-
ków przy pracy (studia zostały sporządzone przez artystę 
po zjechaniu 580 m pod ziemię we wspomnianej kopalni 
węgla kamiennego w Bytomiu-Bobrku) oraz pracę na roli. 
W  1929  r. na zlecenie rodziny von Schaffgotsch wykonał 
Limburg pomnik poległych w  pierwszej wojnie świato-
wej żołnierzy, przedstawiający Grupę Ukrzyżowania. Po-
mnik znajduje się w kościele Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w  Bytomiu-Szombierkach. Dziełem oddającym cześć 
poległym w  czasie pierwszej wojny światowej żołnierzom, 
dla którego Limburg wykonał relief (1924 r.), był pomnik 
Gwardyjskiego Pułku Kirasjerów z Wrocławia (nie zacho-
wał się). Artysta przedstawił na nim żołnierza z pochyloną 
głową, kroczącego obok konia, trzymającego w geście żało-
by sztandar skierowany w kierunku ziemi. Tablica wykona-
na przez rzeźbiarza znajduje się obecnie w Muzeum Histo-
rycznym w Pałacu Królewskim we Wrocławiu na wystawie 
poświęconej dziejom miasta. Limburg projektował także 
w szczególnych przypadkach dla rodziny. Jest np. autorem 
rzeźby sepulkralnej (1928  r.) w  Żyrowej na Śląsku Opol-
skim, upamiętniającej śmierć trzyletniej Tiny von Franc-
ken-Sierstorpff – córeczki kuzynki jego żony.

Limburg był artystą wszechstronnym – poza rzeź-
bą sporadycznie zajmował się np. malarstwem. Obrazy 
i akwarele jego autorstwa znajdowały się m.in. w posiadło-
ści Ballestremów w  Pławniowicach. Dwa dzieła z  począt-
ku XX.  w. – jedno z  przedstawieniem Giovanniego Bap-
tisty von Ballestrema w mundurze majora huzarów i dru-
gie ukazujące pałac w  Pławniowicach – znajdują się dziś 
w prywatnych zbiorach potomków Ballestremów w miej-
scowości Straubing w  Niemczech. Schyłek życia Limbur-
ga był smutny. Po bombardowaniu Berlina w 1943 r. jego 
dom, pracownia oraz wszystkie dzieła zostały zniszczone. 
Limburg przeżył załamanie nerwowe i nigdy nie powrócił 
do pracy twórczej. Zmarł w Berlinie w 1955 r., a jego ostat-
nim życzeniem był pochówek w skromnym grobie.

Izabela Spielvogel
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na granicy z  woj. bracławskim. Rze-
ka Rów kreśli tu ciasną pętlę i  wraz 
z  nurtem wpadającej z  północnego 
zachodu rzeczki Dumki tworzy wy-
dłużony cypel, z trzech stron oblany 
i  ubezpieczony wodą (jak w  Oko-
pach Świętej Trójcy). Była tam wieś 
o  trafnej nazwie Meżyrów („mię-
dzy Rów”), rychło ufortyfikowana 
i  przemieniona we wzmiankowane 
w dokumentach „zamczysko”.

W 1591  r. Zygmunt III Waza 
uczynił Meżyrów miastem na prawie 
magdeburskim i  mianował wójtem 
Jana Zaćwilichowskiego. Niestety 
rychło okazało się, że zalety miejsca 
mogą nie wystarczyć. Jesienią 1612 r. 
trzytysięczna orda murzy Baterbeja 
zniszczyła meżyrowską fortalicję. Ale 
Fortuna kołem się toczy. Zadowoleni 
z łupów Tatarzy rozłożyli się obozem, 
nie wiedząc, że w pobliżu zakwatero-
wały się na leże zimowe polskie od-
działy w liczbie 2500 zbrojnych. Do-
wodził nimi osiemnastoletni Tomasz 
Zamojski, syn kanclerza Jana Zamoj-
skiego. 2 listopada pod Meżyrowem 
uderzył on na ordyńców Baterbeja 
i po długim, ze zmiennym szczęściem 

prowadzonym boju, zmusił ich do 
ucieczki na multańską stronę (czyli do 
Mołdawii).

Odbudowane wkrótce miasto 
było przed rebelią Chmielnickiego 
regularnie zabudowane i  otoczone 
umocnieniami, z  basztą czy zamecz-
kiem od strony lądowej, najbardziej 
narażonej na atak. Świadczy o  tym 
mapa woj. podolskiego, sporządzo-
na podczas pobytu w  Polsce (1630-
1648) przez Guillaume’a le Vasseura 
de Beauplana. Gdy po wielu latach 
została opublikowana, sytuacja zmie-
niła się już diametralnie. Kolejne 
wojny i zniszczenia oraz turecka oku-
pacja Podola wyludniły Meżyrów 
i  pozbawiły militarnego znaczenia. 
W  1784  r. meżyrowski cypel kupił 
sędzia podolski Andrzej Orłowski, 
żonaty z  Agnieszką Komorowską, 
i przeznaczył na swą rezydencję. Zbu-
dował pałac, a  w  miejscu drewniane-
go postawił murowany kościół Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny 
(1794). Starał się podnieść miastecz-
ko z  upadku, uruchamiając papiernię 
i  gorzelnię. W  XIX  w. jego wnuczka 
Konstancja wyszła za Czeremszyna 

Podole to ziemia niezmien-
nie fascynująca krajoznaw-
ców i  miłośników przeszło-
ści, a to dzięki malowniczym 

krajobrazom i  obfitości pamiątek hi-
storii nawet w  miejscach odległych 
od głównych miast i  szlaków. Od-
wiedźmy jeden z  takich zakątków na 
wschodnich rubieżach dawnego woj. 
podolskiego.

W 1537  r. królowa Bona prze-
mianowała nabytą właśnie miejsco-
wość Rów nad rzeką Rów, nazywając 
ją Barem (od swego księstwa Bari). 
Trzy lata później Zygmunt Stary 
nadał osadzie prawo miejskie mag-
deburskie. Starostwo barskie objął 
Bernard Pretwicz, waleczny rycerz 
kresowy, który rychło zyskał miano 
„Postrachu Tatarów” (Horror Tarta-
rorum). Przez terytorium starostwa, 
wzdłuż biegu Rowu po rzekę Boh, 
biegł bowiem jeden ze szlaków łu-
pieskich wypraw tatarskich. By wes-
przeć żołnierską dzielność, koniecz-
ne stało się wzmocnienie podejścia 
do barskiego zamku w  miejscu do-
godnym do obrony. Miejsce takie 
znaleziono 30 km na wschód, niemal 

Na wschód od Baru
..............................................................................................................................................
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i  majątek przeszedł w  ręce rosyjskie. 
Pomiędzy stojącymi blisko siebie ko-
ściołem, cerkwią i  synagogą trzy na-
cje żyły tu jednak spokojnie, z dala od 
spraw „światowych” – aż przyszedł 
wiek XX…

Dziś dawne centrum Meżyrowa 
jest niemal opustoszałe i  zarośnięte 

zielenią. Niewielka, coraz bardziej 
wyludniona wieś odsunęła się w  głąb 
cypla. Po pałacu, nie mówiąc już 
o  zamku, brak jakichkolwiek śla-
dów. Barokowy, jednonawowy ko-
ściół został zamknięty przez władze 
sowieckie w  1937  r., a  miejscowi Po-
lacy wywiezieni lub zamordowani. 

Czynny w  latach wojny, po 1945  r. 
służył za skład zboża, dopóki nie za-
padł się dach. W  zrujnowanym wnę-
trzu zachowały się bardzo już znisz-
czone architektoniczne oprawy ołta-
rza głównego i dwóch bocznych oraz 
podwojone, żłobkowane pilastry, od-
dzielające przęsła. Na łuku tęczowym 
wypatrzyć można resztki malowideł 
– mgliste zarysy dwóch klęczących 
aniołów. Obok kościoła stoi parawa-
nowa dzwonnica w rozpaczliwym sta-
nie. Meżyrowska parafia została reak-
tywowana w 1997 r. pod opieką księ-
ży ze Żmerynki, należą do niej Polacy 
z kilku wsi okolicznych, ale na remont 
świątyni brak sił i środków.

Sto metrów dalej, przy placu, któ-
rego zarysów można się tylko domy-
ślać, przetrwały skryte wśród drzew 
i  zarośli mury obwodowe dziewięt-
nastowiecznej synagogi z  ceglanymi, 
ozdobnymi obramieniami okien. Tyle 
zostało po kilkusetosobowej społecz-
ności żydowskiej. Meżyrów był waż-
nym ośrodkiem, pod koniec XVIII w. 
działała tu nawet drukarnia. Czy 
wskazywane nieopodal murki i  fun-
damenty to rzeczywiście resztki domu 
rabina, stwierdzić już nie sposób. 
Świadków brak – wszystkich Żydów 
wymordowali Niemcy po 1941 r. Na 
zarośniętym kirkucie nad rzeką widać 
nieliczne macewy. Reliktów polskie-
go cmentarza w  ogóle nie można już 

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

1 | Bar i Meżyrów 
na mapie Beauplana 
(wyd. 1664)

2 | Cypel meżyrowski 
nad Rowem 
– w centrum ruiny 
kościoła i kopuła 
cerkwi

3 | Kościół 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 
Panny w Meżyrowie

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

2

3

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2020    |   51



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

w narożu elewacji południowej, przez 
trójarkadową loggię wspierającą taras. 
W  loggii zawieszono na ścianie ka-
mienną misę z  główkami aniołków, 

z  których ust spływała woda. Prze-
dłużający skrzydło południowe pa-
wilon akcentuje cylindryczna baszta. 
Z architektury parkowej ocalały tylko 
dwie wazy kwiatowe, stylizowane na 
średniowieczne chrzcielnice. Dobrze 
zachował się bogaty neogotycki wy-
strój reprezentacyjnych pomieszczeń 
na piętrze: westybulu, przedpokoju 
oraz głównego salonu. Sąsiedni salon 
okrągły jest wyjątkowo klasycystycz-
ny. Uwagę przyciągają oryginalne, 
efektowne piece kaflowe. Jak pisał 
Edward Chłopicki, „czysto gotyckie pa-
łacu zewnętrze, jak i z wielkim gustem 
urządzone wnętrze jego, przez lat kil-
kanaście stanowiły przedmiot ogólnego 
w  okolicy podziwu” (Czerniatyn, „Ty-
godnik Ilustrowany”, nr 155, 1870).

Do dóbr czerniatyńskich należa-
ła wieś Mańkowce, zarazem siedziba 
parafii – to kolejnych 8 km w  stro-
nę Baru, po coraz gorszej drodze. 

w chaszczach odnaleźć. Jedyna czynna 
dziś świątynia to cerkiew Aleksandra 
Newskiego, wzniesiona na miejscu 
dawniejszej w  latach 1853-1869. Jest 
w  znakomitym stanie i  niezmiennie 
służy mieszkańcom Meżyrowa.

Dwanaście kilometrów na zachód, 
także nad Rowem, leży Czerniatyn, 
dawna posiadłość Świerszczów her-
bu Jastrzębiec, a  od 1730  r. własność 
Dąbskich. W  czasach stanisławow-
skich córka Józefa Dąbskiego, Tekla, 
wyszła za Ignacego Witosławskie-
go, oboźnego polnego koronnego, 
wnosząc majątek w  wianie. Zapewne 
nie później niż w  drugiej dekadzie 
XIX w. w rozległym parku założonym 
ponoć przez Dionizego Miklera sta-
nął neogotycki pałac (może według 
projektu Henryka Ittara). Syn Ignace-
go o tym samym imieniu rozbudował 
go około 1841  r., wnuk Eugeniusz, 
zaangażowany w  powstanie stycznio-
we, w  1865  r. zmuszony został przez 
władze do sprzedaży dóbr Rosjanom, 
rodzinie Lwowych. W  1873  r. był tu 
Napoleon Orda – i podpisał rysunek 
„Czerniatyn Witosławskiego Ignacego”. 
Obecnie w gmachu mieści się dbające 
o zabytek technikum rolnicze.

Główne wejście do pałacu pro-
wadzi od strony zachodniej po scho-
dach przez pseudoryzalit, oflanko-
wany dwoma strzelistymi pinaklami. 
Pomiędzy gotyckimi oknami widać 
zatarte już i  zamalowane tarcze her-
bowe. Drugie wejście znajduje się 

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

4 | Meżyrów – mury 
synagogi

5 | Pałac 
w Czerniatynie 
– wejście główne

6 | Południowa 
fasada pałacu 
w Czerniatynie

7 | Kościół Świętej 
Trójcy w Mańkowcach

8 | Epitafium Tekli 
Witosławskiej

(zdjęcia: 2-8 – Jarosław 
Komorowski)
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Kościół Świętej Trójcy ufundował 
w  1789  r. Józef Dąbski z  Czerniaty-
na. Czynny z przerwami do 1953 r., 
został potem zamieniony na maga-
zyn i  popadł w  ruinę. Ogołocone 
wnętrze dodatkowo strawił pożar. 
Jedyne, co da się zobaczyć, to okute 
ćwiekami drzwi, pokryte sadzą to-
skańskie pilastry, skromne zdobie-
nia balustrady chóru i  szczątki na-
stawy bocznego ołtarza, a po wejściu 
na chór trudne do określenia resztki 
malowideł. Abstrakcyjnie wygląda-
ją w  takim otoczeniu fragmenty po-
sadzki z  kolorowych płytek. Odbite 
w  cemencie negatywy przechowa-
ły nazwę wytwórcy: „MARYWIL”. 
Płytki przyjechały zatem na Podo-
le z  Fabryki Płytek Ceramicznych 
w  Radomiu, działającej pod nazwą 
„Marywil” (bo przy ul. Marywilskiej) 
od 1912  r. Nową posadzkę położo-
no w ostatniej chwili – już w 1917 r. 
świątynia, a  zwłaszcza krypta Dąb-
skich i  Witosławskich, została splą-
drowana po raz pierwszy.

Na lewej ścianie nawy częściowo 
przetrwało umieszczone w  stiuko-
wym obramieniu epitafium z  ciem-
nego wapienia. Część tablicy zosta-
ła rozbita, a  zakurzonej inskrypcji 
w  ciemnym wnętrzu prawie nie wi-
dać. Dziura jest dziś zresztą znacznie 
większa niż podczas dokumentacji, 
wykonanej przez autorów Pomników 
epigrafiki i  heraldyki dawnej Rzeczy-
pospolitej na Ukrainie (red. Wojciech 
Drelicharz, t. 2: Dawne województwo 
podolskie, oprac. Piotr Kulisiewicz, 

Kraków 2005). Obecnie wygląda to 
tak (fragmenty nieistniejące w nawia-
sach kwadratowych):

„TEKLI Z  DĄBSKICH / WITO-
SŁAWSKIEJ / OBOŹNEJ POL. KOR. 

/ ZMARŁEJ W  DOBRACH SWOICH 
W MAŃKOWCACH / 2/14 SIER. 1830 
R. / P[OZOSTAŁE] DZIECI / HELE-
NA Z  [WITOSŁAWSKIC]H DEM-
BOWSKA / I IGN[ACY WITOSŁAW-
SKI, / KU UCZCZENIU PAMIĘCI 
/ NAJLEPSZEJ MATKI / KAMIEŃ 
TEN POŁOŻYLI]”.

Na przeciwległej ścianie znajduje 
się identyczne obramienie, ale z epita-
fijnej tablicy nie zostało nic. Zapewne 
była poświęcona Ignacemu, mężowi 
Tekli, a może jej ojcu Józefowi, funda-
torowi kościoła. Z  dawnego przyko-
ścielnego placu możemy wyjść przez 
jedną z  dwu arkad solidnej bramy – 
tyle że muru już nie ma – i pojechać 
do sławnego Baru, albo odnaleźć inny 
podolski zakątek tam, gdzie nas jesz-
cze nie było.

Jarosław Komorowski
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Willa Józefa Napoleona 
i Marii Czerwińskich 
w Chylicach pod Warszawą

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

opracowań, o  tyle stosunkowo nie-
znanym tematem pozostaje jego wil-
la własna, zrealizowana przed 1914 r. 
w podwarszawskich Chylicach.

Najprawdopodobniej na przeło-
mie lat osiemdziesiątych i  dziewięć-
dziesiątych XX w. Józef N. Czerwiń-
ski poznał w  Warszawie późniejszą 
małżonkę, pochodzącą z  podwar-
szawskiego Dąbia, Marię Pietrzy-
kowską (1871-1952). Owocem ich 
związku było dziesięcioro dzieci, 
wszelako na jego sformalizowanie 
zdecydowali się dopiero w  1903  r. 
Czerwińscy zamieszkiwali wówczas 
przy ul. Wspólnej 5, gdzie Czer-
wiński od 1909  r. prowadził także 
pracownię. W  okresie letnim rodzi-
na chętnie spędzała jednak czas na 
letniskach, wynajmując w  tym celu 

m.in. willę w  Żabieńcu. Domyślać 
się można, iż rosnąca liczba dzieci 
skłaniała ich już wówczas do budowy 
własnego domu. Warto jednocześnie 
pamiętać, iż wille własne w podwar-
szawskich miejscowościach letnisko-
wych wznieśli na początku XX  w. 
m.in. architekci warszawscy, tacy jak 
Bronisław Czosnowski, Jan Heurich 
młodszy, Władysław Marconi czy 
Mikołaj Tołwiński. Nie dziwi za-
tem, iż Józef N. Czerwiński również 

Józef Napoleon Czerwiński 
(1870-1940) uchodził za jed-
nego z  najbardziej zasłużonych 
warszawskich architektów i  bu- 

   downiczych przed 1914  r. Jego 
głównym polem działalności były luk-
susowe kamienice czynszowe, reali-
zowane we współpracy z architektem 
Wacławem Heppenem (1866-1939) 
dla rozmaitych klientów prywatnych. 
Czerwiński aktywnie udzielał się jed-
nak również w okresie międzywojen-
nym, realizując m.in. spółdzielcze bu-
dynki mieszkalne, wille jednorodzin-
ne, liczne obiekty fabryczne i  prze-
mysłowe, a w drugiej połowie lat trzy-
dziestych XX w. ponownie kamienice 
czynszowe. O  ile jednak część war-
szawskich dzieł Czerwińskiego docze-
kała się wzmianek, a nawet szerszych 

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

1 | 2 | Willa Czerwińskich w Chylicach, stan po 
1918 r., widok od obecnej ul. Długiej (1) oraz 
widok od obecnej ul. Grodzkiej (2)

3 | Rekonstrukcja planu parteru i elewacji 
południowej willi Czerwińskich w Chylicach, 
oprac. Piotr Kilanowski według pomiarów 
własnych

1 2
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wykazał się podobną inicjatywą, re-
alizując w  latach 1911-1912 willę 
własną w  Chylicach. W  nawiązaniu 
do imienia małżonki budynek otrzy-
mał nazwę „Dworek Marysinek”. 

Około 1910 r. Czerwińscy zakupi-
li w Chylicach obszerną posesję, obej-
mującą w przybliżeniu obszar ograni-
czony współcześnie ulicami Broniew-
skiego, Grodzką, Długą i  Przesmyc-
kiego. „Dworek Marysinek” wznie-
siono w  północno-zachodnim frag-
mencie posesji, u  zbiegu dzisiejszych 

ulic Broniewskiego i Grodzkiej. Willę 
zaprojektowano jako wczesnomoder-
nistyczną, utrzymaną w  duchu silnie 
przetworzonego i  formalnie uprosz-
czonego neobaroku. Dwukondygna-
cyjna bryła z  wysoką sutereną prze-
kryta została dachem mansardowym, 
częściowo skrywającym pierwsze pię-
tro. Na każdym z  dwóch pięter zlo-
kalizowano po jednym niezależnym 
mieszkaniu, które połączono z sutere-
ną i  poddaszem za pomocą pojedyn-
czej, wydzielonej klatki schodowej. 

Mieszkanie na parterze wyposażono 
w  niewielki ryzalit na planie trape-
zu w  elewacji północnej, a  także ob-
szerną werandę w  południowo-za-
chodnim narożniku budynku. Ściany 
wykończono tynkiem szlachetnym, 
natomiast dach pokryto dachówką 
ceramiczną. Wczesnomodernistycz-
ny charakter budynku podkreślono 
subtelnym detalem architektonicz-
nym w formie uproszczonych kolumn 
doryckich w  obrębie werandy, a  tak-
że formalnym podziałem nadświetli 

Józef Napoleon Czerwiński urodził się 
w Warszawie w 1870 r. Po ukończeniu 
studiów w Petersburgu (1901) otrzy-
mał tytuł inżyniera architekta i rozpo-
czął praktykę architektoniczno-budow-
laną, z początku w biurze budowlanym 
Szymona Waggemeistera w Warszawie. 
Od około 1904 do 1907 r. współpracował 
z budowniczym Stanisławem Adamczew-
skim (1830-1916), natomiast w kolejnych 
latach rozpoczął prowadzenie własnego 
przedsiębiorstwa budowlanego. Z początku 
uczestniczył też w niektórych konkursach 
architektonicznych organizowanych przez 
Koło Architektów w Warszawie, zdobywając 
m.in. wspólnie z Kazimierzem Kopczyńskim 
oraz Władysławem Turowiczem trzecią na-
grodę za projekt powiększenia gmachu 
Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy. 
W latach od około 1909 do 1914 r. Czer-
wiński współpracował z Wacławem Heppe-
nem, realizując w Warszawie kilkadziesiąt 
wyróżniających się skalą i opracowaniem 
architektonicznym kamienic czynszo-
wych, m.in. przy ul. Bagatela 10, Foksal 
17, Hożej 39, Miedzianej 4A, Mokotow-
skiej 41, Wilczej 8, Wilczej 29A. Po 1918 r. 
J. N. Czerwiński samodzielnie kontynuował 
prowadzenie biura architektoniczno-bu-
dowlanego, angażując się m.in. w realiza-
cję domów mieszkalnych przy ul. Grochow-
skiej 326 (1924-1925) dla Spółdzielni Bu-
dowlano-Mieszkaniowej „Chata” oraz przy 
ul. Czerwonego Krzyża 9/11 (1927-1929) 
dla Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
„Domostwo”, a także budowę, a następ-
nie rozbudowę zespołu Fabryki Czekolady, 
Karmelków i Biszkoptów „E. Wedel” przy 
ul. Zamoyskiego 28/30 (1930-1934). Od 
około 1934 r. ponownie udzielał się przy 
projektowaniu i budowie kamienic czyn-
szowych, m.in. przy ul. Mokotowskiej 46 
(1935), Skolimowskiej 3 (1935), Zamoy-
skiego 26 (1936). W zbliżonym okresie 
zrealizował ponadto dom własny z pracow-
nią przy ul. Zakopiańskiej 43 (1936-1937). 
Architekt zmarł w 1940 r. w wyniku powi-
kłań choroby serca. 3
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podziały kompozycyjne. O  pierwot-
nym wystroju i  wyposażeniu wnętrz 
wiadomo niewiele. W  oryginale bu-
dynek wyposażony był w uproszczone 
piece kaflowe, które w  latach osiem-
dziesiątych XX  w. zostały niestety 
usunięte. We wnętrzach zachowała się 

natomiast stolarka drzwiowa o  zge-
ometryzowanym podziale, charakte-
rystycznym również dla wnętrz kilku 
zachowanych do dziś kamienic war-
szawskich projektu Czerwińskiego 
i Heppena, m.in. przy ul. Bagatela 10 
(1912), Książęcej 6 (1913), Wilczej 8 
(1912), Al. Jerozolimskich 49 (1913). 
Uzupełnienie willi stanowiła zabudo-
wa gospodarcza, w  tym również zlo-
kalizowany w  głębi posesji tzw. do-
mek ogrodnika, który zachował się do 
czasów współczesnych.

W latach bezpośrednio poprze-
dzających wybuch pierwszej wojny 
światowej, jak również po 1918  r. 
„Dworek Marysinek” pełnił funkcję 
letniego siedliska rodziny Czerwiń-
skich. Józef Napoleon i  Maria spę-
dzali tu większość wolnego czasu, 
którego architekt miał jednak stosun-
kowo ograniczoną ilość z  uwagi na 
intensywne zaangażowanie zawodo-
we. Nieliczne fotografie archiwalne 
potwierdzają jednak, iż dom w  Chy-
licach stanowił dla Czerwińskich ro-
dzaj rodzinnego folwarku, chętnie od-
wiedzanego zarówno przez bliższych, 
jak też dalszych członków rodziny, 

okiennych szczeblinami na drob-
niejsze kwadratowe pola oraz wpro-
wadzeniem kutych balustrad o  zge-
ometryzowanych wzorach. Bryłę bu-
dynku zwieńczono grupą ceglanych 
kominów, z  początku wykończonych 
licówką ukształtowaną w  pionowe 

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

4 | 5 | Dawna 
willa Czerwińskich 
w Chylicach, stan 
w 2018 r., widok 
od ul. Grodzkiej (4) 
oraz widok od ul. 
Broniewskiego (5)

(ilustracje: 1, 2 – fot. 
ze zbiorów prywatnych; 
3 – oprac. Piotr 
Kilanowski; 4, 5 – fot. 
Piotr Kilanowski)

.................................
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Czerwińskiego. Willę w  Chylicach 
odkupiła natomiast Helena Prüffero-
wa, która najprawdopodobniej pozo-
stawała jej właścicielką również w cza-
sie drugiej wojny światowej.

Szczęśliwie „Dworek Marysinek” 
przetrwał działania wojenne, nie do-
znając zniszczeń. Po 1945  r. willą 
zajmowała się rodzina Wolskich, któ-
rzy w  latach poprzedzających drugą 
wojnę światową jakoby zamieszki-
wali przy ul. Filtrowej w  Warszawie, 
a  także posiadali zakład przemysło-
wy na Ochocie. We wspomnianym 
okresie willę częściowo adaptowano 
do roli komunalnego budynku wie-
lorodzinnego, wprowadzając wtórne 
podziały, a  także dodatkowe lokale 
mieszkalne w  obrębie suteren i  pod-
dasza. Po 1960 r. wtórnie zabudowa-
no ponadto dawną werandę na parte-
rze, wprowadzając w jej miejscu dalsze 
pomieszczenia użytkowe. Zdeformo-
wany w  ten sposób budynek podda-
wano w  kolejnych dekadach prowi-
zorycznym remontom, które wiązały 
się m.in. z  usunięciem pieców kaflo-
wych, wymianą części stolarki okien-
nej i drzwiowej, a także wymianą po-
krycia dachowego, wraz z usunięciem 
dolnej połaci dachu mansardowego 
oraz przebudową i  uproszczeniem 
kominów. Do czasów współczesnych 
zachowała się natomiast część stolarki 

okiennej i  drzwiowej, balustrady bal-
konów i tarasów, a także wykończenie 
klatki schodowej. W  chwili obecnej 
budynek mieści sześć lokali kwaterun-
kowych. Pomimo, iż bryła dawnej wil-
li Czerwińskich zachowała się w  sta-
nie bliskim pierwotnemu, w  szcze-
gółach znacząco niestety odbiega od 
pierwowzoru. Na estetykę budynku 
niekorzystnie wpłynęło zwłaszcza 
usunięcie dolnej połaci dachu man-
sardowego, a także zabudowa dawnej 
werandy. Wygląd pierwotny willi zna-
my jednak dzięki fotografiom histo-
rycznym z  archiwum domowego ro-
dziny Czerwińskich. Fotografie te po-
zwalają zatem na wiarygodną rekon-
strukcję pierwotnej bryły i  wykoń-
czenia „Dworku Marysinek”. Trudno 
jednak przewidzieć, czy w przyszłości 
będą tym zainteresowani właściciele 
obiektu.

Piotr Kilanowski

Autor pragnie złożyć wyrazy wdzięczno-
ści za pomoc w  powstaniu niniejszego 
tekstu oraz dostęp do ikonografii Pani 
Barbarze Chmielewskiej, Panu Markowi 
Czerwińskiemu, a także Pani Małgorzacie 
Czerwińskiej. Podziękowania za pomoc 
w  sporządzeniu inwentaryzacji budyn-
ku zechce również przyjąć Pani Danuta 
Sztubert.

a  także ich znajomych. W  okresie 
międzywojennym dom często odwie-
dzały zwłaszcza dzieci Józefa Napole-
ona i Marii, a  z biegiem lat także ich 
życiowi partnerzy. Domyślać się moż-
na, iż z początku Józef N. Czerwiński 
zamierzał rozparcelować obszerną po-
sesję w Chylicach na mniejsze działki, 
a  następnie zabudować część z  nich 
dalszymi willami przeznaczonymi 
pod wynajem. Planów tych nie uda-
ło się jednakże zrealizować przed wy-
buchem pierwszej wojny światowej. 
Dopiero po 1918  r. nieruchomość 
Józefa Napoleona i Marii podzielono 
na mniejsze działki, z  których część 
zabudowano domami jednorodzin-
nymi. Jednym z  nich była zrealizo-
wana około 1929-1930  r. u  zbiegu 
ulic Grodzkiej i  Długiej willa prze-
znaczona dla córki architekta, Ire-
ny Czerwińskiej-Chmielewskiej i  jej 
męża Tadeusza. Z  biegiem lat, wraz 
ze stopniowym usamodzielnianiem 
się dzieci, a  także rosnącą uciążliwo-
ścią dojazdów do podwarszawskiego 
majątku, Czerwińscy podjęli decy-
zję o  sprzedaży willi w  Chylicach, co 
nastąpiło około 1937  r. Zbiegło się 
to w czasie z przeprowadzką z miesz-
kania w  kamienicy przy ul. Wspól-
nej 5 do nowego domu przy ul. Za-
kopiańskiej 43, który miał również 
pełnić funkcję pracowni Józefa N. 

Opublikowany w 2019 r. przez Wydawnictwo Arkady obszerny (716 stron) 
album Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce przedstawia ponad 

600 obiektów − dworów, zamków i pałaców, od bardzo znanych rezydencji 
możnych rodów po niemal zapomniane dworki szlacheckie, często położone 
z dala od głównych szlaków. Książkę przygotował Marek Gaworski, fotograf 
i podróżnik, autor około 60 albumów, monografii i przewodników.

Opisywane obiekty przedstawione są w porządku alfabetycznym miej-
scowości, w których się znajdują – od Andrychowa do Żywca. Każdy opa-
trzony został krótką informacją o założeniu miejscowości, powstaniu budyn-
ku, kolejnych właścicielach, najważniejszych wydarzeniach 
w historii oraz stanie obecnym. Autor – co ważne – podaje 
dokładną lokalizację obiektów (województwo, powiat, gmi-
na). Staranny dobór archiwalnych i współczesnych ilustracji, 
wykonanych przez Marka Gaworskiego – zarówno detali, jak 
i całych budynków, a także ujęć z lotu ptaka, bardzo dobra 
jakość druku – to dodatkowe atuty decydujące o wyjątkowej 
wartości albumu.

 Opisy zawierają wiele znanych informacji, które warto 
jednak przypomnieć, jak np. tę, że zamek w Malborku już 
w 1997 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Dowiadujemy się też wielu ciekawostek. Oto kilka wybranych przy-
kładów. Właścicielem rezydencji w Jeleniej Górze-Jagniątkowie był Gerhart 
Hauptamann, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1912 r., który mieszkał tu 
od 1901 r. aż do śmierci w 1946 r. W zamku w Głogówku w czasie „potopu” 
szwedzkiego w 1655 r. gościł król Jan II Kazimierz ze świtą, a w 1806 r. Lu-
dwig van Beethoven, który zadedykował Franciszkowi von Oppersdorffowi, 
ówczesnemu właścicielowi, IV symfonię B-dur. Dwór w Kalinowej według 
tradycji był dla Stanisława Moniuszki pierwowzorem szlacheckiej siedziby 
z opery Straszny dwór. W 1937 r. w pałacu w Kamieńcu (woj. warmińsko-

-mazurskie) amerykańska wytwórnia Metro Goldwyn Meyer 
kręciła sceny do filmu Maria Walewska z Gretą Garbo i Char-
lesem Boyerem.

Wiele z opisywanych obiektów zostało gruntownie odre-
staurowanych i przeszło w prywatne ręce. Ich historie są świa-
dectwem przedsiębiorczości nowych właścicieli. W większości 
budynków otwarto hotele. Z kolei dużo obiektów zostało prze-
kształconych w muzea (np. we dworze w Chotyni właściciel 
urządził muzeum korkociągów i wina). W niektórych dworach 
i pałacach znalazły siedzibę władze miejskie i gminne, ośrodki 
rehabilitacyjno-wypoczynkowe czy szkoły. 

Spotkanie z książką

ZAMKI,	PAŁACE,	DWORY	W	POLSCE
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Wędrując uliczkami miast o  ro-
dowodzie średniowiecznym czy star-
szym, nietrudno jest nam poczuć się 
jak w  muzeum. Każdy zaułek, po-
dwórko, brama to potencjalny eks-
ponat, pamiątka przeszłości, niemy 
świadek wydarzeń minionych. Coraz 
częściej także we współczesnym ro-
zumieniu muzeów i  ich misji w spo-
łeczeństwie dostrzega się rolę mia-
sta jako otwartego planu, jako salo-
nu sztuki. Trudniej jest wielu z  nas 
uznać za takie miasto, którego więk-
sza część istotnej historii sięga po-
łowy XIX  w., a  jego powstanie jako 
usankcjonowanego prawem ośrodka 
w  1902  r. było poprzedzone w  wie-
lu wypadkach działaniem o  cechach 
bezprawnej, chaotycznej samowoli 
budowlanej.

Takie były początki Sosnowca, 
miasta, które długo było wsią, nawet 
w momencie, gdy liczyło blisko 60 tys. 

mieszkańców, gdy miało hotele, re-
stauracje, domy towarowe, spedycyj-
ne, a nawet teatr – nadal było formal-
nie osadą wiejską. Sytuacja zmieniła 
się dopiero we wspomnianym 1902 r. 
Cezura, która wyznaczyła już formal-
ny rozwój ośrodka miejskiego, usank-
cjonowała także dotychczasowy stan 
rzeczy i  wprowadziła na nowe tory 
dalszego rozwoju. Przez kolejne dzie-
sięciolecia miasto się rozwijało, tylko 
zawieruchy wojenne stanowiły w tym 
smutny przerywnik. Sosnowiec długo 
był postrzegany jako ośrodek przemy-
słowy czy handlowo-przemysłowy.

Kolejna zmiana w  jego historii 
nastąpiła po 1989  r., kiedy transfor-
macja ustrojowa całkowicie prze-
obraziła wizerunek miasta. Obecnie 
więcej tutaj usług, handlu, szkol-
nictwa wyższego niż przemysłu 
ciężkiego. Wszystko to sprawiło, 
że miasto uległo przeobrażeniom 

Sosnowiec  
na przełomie XIX i XX w.

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

Zgodnie z rezolucją Zgroma-
dzenia Ogólnego ICOM 
w  Mediolanie („Odpowie-
dzialność muzeów wobec 

krajobrazu”, 9 lipca 2016  r.) muzea 
odgrywają ważną rolę jako organiza-
torzy życia społecznego wokół siebie 
i w swoim najbliższym otoczeniu. Są, 
albo powinny być, miejscami wymia-
ny wiedzy oraz doświadczeń, częścią 
lokalnego krajobrazu, zbierają ma-
terialne i  niematerialne świadectwa 
związane ze środowiskiem kulturo-
wym i przyrodniczym regionu, w któ-
rym funkcjonują. Winny też odpo-
wiadać za krajobraz kulturowy wokół 
nich, inicjować i moderować dyskusje 
związane z  jego ochroną, przekształ-
ceniem czy zachowaniem, a  ponadto 
podejmować działania zmierzające 
do rozszerzenia zakresu uczestnictwa 
w  kulturze jak najszerszych kręgów 
społeczeństwa.

Mając to na uwadze, Pałac Scho-
ena Muzeum w  Sosnowcu zaprosił 
do współpracy Teatr Zagłębia i  So-
snowieckie Centrum Sztuki – Za-
mek Sielecki, żeby razem przypo-
mnieć w sposób nowoczesny wybrane 
aspekty z  przeszłości miasta, wywo-
łać w  społeczności lokalnej dyskusję, 
sprowokować do zastanowienia nad 
dziedzictwem kulturowym miasta. 
Do podjęcia takich działań zainspiro-
wała organizatorów myśl sformułowa-
na przez prof. Jacka Purchlę we wstę-
pie do jednego z  pierwszych nume-
rów czasopisma HERITO: „Miasta to 
swoiste muzea – jako przestrzenna ilu-
stracja dziejów, gigantyczna kolekcja, 
ale też szkatuła, w  której schronił się 
duch miejsca” („HERITO: dziedzic-
two, kultura, współczesność”, Miasto 
i muzeum, nr 3, 2001, s. 1). 

1
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przestrzennym, a  mieszkańcy stanę-
li przed koniecznością dostosowania 
się do nowej rzeczywistości. Badania 
socjologiczne, przeprowadzane dla 
potrzeb przygotowywanej w  2016  r. 
monografii miasta (Sosnowiec: obraz 
miasta i  jego dzieje, t. 1-2, red. An-
toni Barciak, Andrzej T. Jankowski, 
Muzeum w  Sosnowcu, Sosnowiec 
2016), dowiodły, że był to proces 
względnie udany. W  trakcie prowa-
dzonych wówczas badań postawiono 
także pytanie o to, jak sosnowiczanie 

postrzegają swoje najbliższe otocze-
nie, z czym im się kojarzy Sosnowiec, 
a  także jakie wydarzenia z  jego hi-
storii pamiętają. W  dużym skrócie 
można podsumować świadomość 
posiadanego dziedzictwa kulturowe-
go i  przeszłości jako całkiem niezłą, 
a  na pewno dostrzeżono duży po-
tencjał w  tym zakresie, aczkolwiek 
najczęściej wymieniano zdarzenia, 
obiekty i  osoby powszechnie zna-
ne (takie, jak: Edward Gierek, Jan 
Kiepura, Trójkąt Trzech Cesarzy, 

Dworzec Drogi Żelaznej Warszaw-
sko-Wiedeńskiej, udział w  powsta-
niu styczniowym).

Dostrzegając fakt, że społeczność 
lokalna głodna jest opowieści o  mi-
nionych latach z dziejów miasta, trzy 
wymienione wcześniej sosnowieckie 
instytucje kultury (Pałac Schoena 
Muzeum, Teatr Zagłębia i  Centrum 
Sztuki – Zamek Sielecki) zdecydo-
wały się opowiedzieć o  wybranych, 
mało znanych, epizodach z jego histo-
rii, w sposób możliwie atrakcyjny dla 

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

1 | Ulica 3 Maja; 
widokówka datowana 
na 1928 r.

2 | Zamek w Parku 
Sieleckim, obecnie 
siedziba Sosnowieckiego 
Centrum Sztuki – Zamek 
Sielecki; widokówka 
datowana na okres przed 
pierwszą wojną światową 
(około 1884 r.), wydana 
przez wytwórnię M.K. 
(M. Kleniec?) w Sosnowcu

3 | Widok 
perspektywiczny 
na posiadłość rodziny 
Schoen; w głębi po 
prawej widoczny pałac 
Ernsta Schoena, obecnie 
siedziba Pałacu Schoena 
Muzeum w Sosnowcu; 
grafika datowana 
na okres międzywojenny, 
wydana w Lipsku, Niemcy

......................................... 2
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przedstawiciela każdej grupy społecz-
nej i  nowoczesny, a  także możliwie 
najbezpieczniej w  obecnych czasach, 
czyli w sieci. 

Wybrano cztery krótkie historie 
rozgrywające się w  przestrzeni miej-
skiej na tle zabytkowych obiektów, 
symboli miasta, będących obecnie 
siedzibami instytucji kultury. Dzięki 
filmowym animacjom będzie można 
przenieść się w  czasie do przełomu 
XIX i  XX  w. Na tle ówczesnego So-
snowca, pełniącego funkcję swoistej 
dekoracji teatralnej, będzie można 
uczestniczyć w   wydarzeniach sprzed 
100 lat.

Tematami animacji będą:
1. Pocztówka z  ul. 3 Maja, rok 

1928. Ulica 3 Maja od samego po-
czątku stanowiła najważniejszą arte-
rię miasta. Wytyczona została wzdłuż 
torowiska kolejowego, naprzeciw 
okazałego dworca Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej z  1859  r. 
Swoje kamienice zbudowały tu znane 
w mieście rodziny.

2. Pocztówka z  Zamkiem Sielec-
kim, rok 1884. Sięgający czasów śre-
dniowiecza zamek jest najstarszym 
budynkiem we wsi Sielec, a  nawet 
w  całej okolicy. W  1856  r. kupił go 
dla swojego syna hrabia Andrzej Re-
nard i  już kilka lat później rozpoczął 
jego przebudowę: zasypał fosę, wy-
burzył wschodnie, czwarte skrzydło 

zamykające dziedziniec, w  którym 
wcześniej była brama wjazdowa, a do 
skrzydeł bocznych dobudował wieże.

3. Pocztówka z Pałacem Schoena, 
rok 1905. Rok 1905 był dla sosno-
wiczan czasem wielkich nadziei, ale 
pod koniec tego roku miasto jesz-
cze nie otrząsnęło się z  masakry pod 
hutą „Katarzyna”, kiedy wojsko car-
skie otworzyło ogień do upominają-
cych się o swoje prawa robotników. 12 
grudnia w  1905  r. w  drodze z  Sielca 
na Środulkę został zastrzelony przez 
rewolucjonistów Oskar Schoen. To 
zabójstwo było znakiem, że rewolucja 
jeszcze się nie skończyła.

4. Pocztówka z Teatrem Zagłębia, 
rok 1899. Teatr został zbudowany 
przez Żyda z  pobliskiej Niwki, Jose-
ka Ekel Tywelmana vel Józefa Szy-
mańskiego, hotelarza i  restauratora, 
a także miłośnika teatru. Była to szó-
sta stała scena na ziemiach polskich, 
po Warszawie, Krakowie, Lwowie, 
Lublinie, Kaliszu, i  być może najno-
wocześniejsza – posiadała elektrycz-
ne oświetlenie, wentylację, balkon, 
ozdobne piece kaflowe, 8 lóż i aż 800 
miejsc.

Celowo wybrano do zaprezento-
wania ważne, ale jednak epizody, z hi-
storii trzech najważniejszych instytu-
cji kultury w Sosnowcu oraz głównej 
ulicy w tym mieście – ul. 3 Maja. Nie 
będą to typowe filmy historyczne 

– a to ze względu na wyjątkowe połą-
czenie fotografii i  filmu. Na naszych 
oczach ożyją obrazy utrwalone kiedyś 
przez znanych wydawców z początku 
XX  w. Będziemy mogli poczuć się, 
jakbyśmy byli między nimi wówczas, 
gdy sosnowieckie ulice tętniły życiem, 
a pałace zamieszkiwali bogaci przemy-
słowcy. Istotny jest także czas, w któ-
rym będą się dziać te historie, czyli 
przełom XIX i XX w., bo bez wątpie-
nia był to najbarwniejszy okres w hi-
storii miasta, który ukształtował jego 
wizerunek, tożsamość. Sosnowiec był 
wówczas tyglem, w  którym mieszały 
się różne narodowości, wyznania, kul-
tury. Nigdy wcześniej ani nigdy póź-
niej nie działo się tutaj tak wiele i nie 
było tylu ciekawych zdarzeń.

Pierwsza publiczna prezentacja 
filmów w  parku przy sosnowieckim 
muzeum zaplanowana jest na drugą 
połowę września br. Gotowe produk-
cje będą dostępne nieodpłatnie w  in-
ternecie, na stronach Pałacu Schoena 
Muzeum, Teatru Zagłębia i Centrum 
Sztuki – Zamek Sielecki, a  także na 
stronie internetowej Urzędu Miasta 
Sosnowca oraz patronów medialnych 
wydarzenia; projekt dofinansowany 
jest ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury w  ramach programu 
„Kultura w sieci”.

Ewa Wojtoń

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

4 | Teatr Zimowy 
w Sosnowcu, obecnie 
Teatr Zagłębia; 
widokówka datowana 
na 1899 r., wydana 
przez wytwórnię 
M.K. (M. Kleniec?) 
w Sosnowcu

........................................
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„Wawel odzyskany” 
– nowa wystawa w Zamku 
Królewskim na Wawelu

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

zachodnim oraz „Wawel zaginiony”, 
pomieszczona w budynkach dawnych 
królewskich kuchni, wozowni i stajni. 
Pomysłodawcą wszystkich wspomnia-
nych wystaw, odznaczających się pięk-
ną aranżacją podkreślającą urodę eks-
ponatów, zbudowanych z rozmachem, 
niepozbawionych monumentalizmu, 
w  części wykorzystujących nietypowe 
rozwiązania techniczne, był prof. Je-
rzy Szablowski, wybitny historyk sztu-
ki, w  latach 1952-1989 dyrektor mu-
zeum – Państwowych Zbiorów Sztuki 
na Wawelu. Dzięki wiedzy kierowa-
nego przez dyrektora zespołu wawel-
skich kustoszy oraz współpracy z prof. 
Adamem Młodzianowskim, grafikiem 
i projektantem, przedsięwzięcia wysta-
wiennicze odniosły ogromny, zasłu-
żony sukces. Nie ulega wątpliwości, iż 
oparły się działaniu czasu.

Do tego zespołu ekspozycji na 
początku bieżącego roku dołączyła 

kolejna wystawa −„Wawel odzyskany”, 
będąca kontynuacją stworzonej przed 
ponad 40 laty kreacji ekspozycyjnej 
„Wawel zaginiony”. Jest to swoisty 
dyptyk wystawienniczy, poświęcony 
dziejom wzgórza i  zmianom zacho-
dzącym w  jego zabudowie po wiek 
XX. Pierwsza część opowiada o  hi-
storii Wawelu i jego budowli od epoki 
romańskiej po schyłek XVIII stulecia. 
Druga z wystaw − udostępniana obec-
nie − prezentuje dzieje tego miejsca 
w  okresie zaborów, tj. w  wieku XIX 
i  na początku następnego stulecia, 
w  latach po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, a  także w  kolejnych 
dziesięcioleciach. Ekspozycja o rozbu-
dowanych konstrukcjach wystawien-
niczych, kształtujących przestrzenie 
zdecydowanie w kontraście do histo-
rycznych pomieszczeń, posługują-
ca się wielkimi formatami fotografii, 
wyposażona w  sprzęt odtwarzający 

Stałe wystawy wawelskiego mu-
zeum cieszą się od kilku dzie-
sięcioleci zasłużoną renomą 
wśród europejskich muzealni-

ków i  ogromnym zainteresowaniem 
licznych gości odwiedzających kró-
lewskie wzgórze. Największa frekwen-
cja dotyczy wnętrz zamkowych, tj. sal 
reprezentacyjnych i  apartamentów 
prywatnych na pierwszym i  drugim 
piętrze wschodniego oraz północne-
go skrzydła, a  także Skarbca Koron-
nego wraz ze Zbrojownią na parterze 
budowli. Aranżacja komnat, wypeł-
nionych znakomitymi dziełami sztu-
ki, nawiązuje do ich dawnych funkcji, 
stara się odtworzyć niepowtarzalny 
klimat monarszej rezydencji. Całko-
wicie odmienny charakter, zrywający 
z  klasycznymi kanonami muzealnych 
ekspozycji, mają dwie kolejne wysta-
wy. To „Sztuka Wschodu w  zbiorach 
wawelskich”, usytuowana w  skrzydle 

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

1 | Wawel, 
budynek dawnego 
seminarium 
duchownego 
mieszczący wystawę 
„Wawel odzyskany”

.................................
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portale, hipocaustum – urządzenie do 
ogrzewania wnętrz, skonstruowane 
w  wieku XVI, wielki okap kuchenny 
oraz barokowe stiuki w dawnej semi-
naryjnej kaplicy i  refektarzu, a  także 
fragmenty polichromii.

Nowa wawelska wystawa to eks-
pozycja o  charakterze historycznym. 
Jej celem jest pokazanie procesów za-
chodzących na terenie Wawelskiego 
Wzgórza za pomocą dokumentacji fo-
tograficznej i  rysunkowej, projektów, 
archiwaliów, publikacji książkowych 
i prasy. Towarzyszą im przedmioty pa-
miątkowe oraz dzieła sztuki, powstałe 
w  wyniku przedsięwzięć projektowa-
nych, często niezrealizowanych, nie-
wolnych od emocjonalnych dyskusji 
o  roli Wawelu w  życiu politycznym 
i artystycznym kraju. Toczyli je ucze-
ni i  artyści, a  ich rozważania budziły 
ogromne zainteresowanie społeczeń-
stwa, któremu losy dawnej królew-
skiej rezydencji nie były obojętne. 
Istotnym dopełnieniem są programy 
multimedialne poświęcone poszcze-
gólnym zagadnieniom, pozwalające 

multimedialne programy, zajmuje 
parter bardzo interesującego budyn-
ku, położonego po północnej stronie 
wzgórza. Tworzą go połączone trzy 
późnogotyckie domy z  XV stulecia: 
powstały z  fundacji królowej Zofii, 
czwartej żony Władysława Jagiełły, 
wzniesiony przez Hińczę z  Rogowa, 
kasztelana sandomierskiego, oraz na-
zywany Pińczowem, zbudowany przez 
Jana Głowacza z Oleśnicy, w połowie 
XVI  w. użytkowany jako skład zbroi 
króla Zygmunta Augusta. Z  czasem 
budynki przeszły w  posiadanie kleru 
katedralnego. Przebudowane i  sca-
lone na początku XVIII  w. mieściły 
seminarium duchowne, później au-
striackie koszary, a  w  XX  w. służyły 
Muzeum Etnograficznemu, następnie 
celom mieszkalnym i  socjalnym wa-
welskiego muzeum. Działania kon-
serwatorskie, prowadzone na przeło-
mie XX i XXI stulecia, pozwoliły na 
wyeksponowanie wielu elementów 
dawnego wyposażenia budowli. Prze-
trwały kamienne gotyckie dekora-
cje z  kolumnami międzyokiennymi, 

na poznanie wielu interesujących 
szczegółów.

Zdegradowany przez austriackich 
zaborców do roli koszar królewski za-
mek i  inne zabytkowe budowle były 
niszczone i  przekształcane z  preme-
dytacją. Gdy tylko stało się to możli-
we, od końca wieku XIX Polacy roz-
poczęli żmudny proces odzyskiwania 
wzgórza. Podjęto trud ratowania za-
bytkowej substancji – przywracania 
dawnej świetności budynkom i  ich 
wnętrzom, wypełnianym z  czasem 
wspaniałymi dziełami sztuki i pamiąt-
kami historycznymi. Zaprezentowane 
rezultaty działań, opartych na głębo-
kiej wiedzy historycznej i  artystycz-
nej, wrażliwości estetycznej kilku po-
koleń architektów, historyków sztu-
ki i  muzealników, konserwatorów, 
artystów, pracujących dla Wawelu, 
możemy dziś podziwiać, zachowu-
jąc we wdzięcznej pamięci ich trud 
i poświęcenie.

Na wystawie znalazła się ikono-
grafia Wawelu z  wieku XIX i  po-
czątku XX stulecia, widoki wzgórza 

2
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podjęto zakrojone na szeroką skalę 
badania naukowe, które zaowocowa-
ły fundamentalnymi opracowaniami, 
poświęconymi przede wszystkim zam-
kowi, autorstwa Stanisława Tomkowi-
cza i Adama Chmiela. Stworzono so-
lidne podstawy dla opracowywanych 
i  realizowanych prac restauracyjnych 
oraz konserwatorskich, których po-
czątki sięgają czasów Wolnego Mia-
sta Krakowa i  działalności architekta 
Franciszka Marii Lanciego. Szcze-
gólną wartość dokumentacyjną mają 
udostępnione po raz pierwszy Teki 
Tomasz Prylińskiego z lat 1881-1882. 

Tworzy je zespół rysunków i planów, 
fotografii rzeźb architektonicznych 
i  innych detali, propozycje restaura-
cji zamku. Odmienną wizję prezen-
tują plany Zygmunta Hendla, kieru-
jącego pracami na Wawelu w  latach 
1905-1914. Jak się można przekonać, 
patrząc na zaprezentowane materiały, 
część z jego trafnych propozycji zosta-
ła zrealizowana.

Wiele miejsca na wystawie po-
święcono projektom zagospodarowa-
nia wzgórza, ilustrując je przestrzen-
nymi modelami i  planami, którym 
towarzyszą programy multimedialne. 

malowane m.in. przez Aleksandra 
Płonczyńskiego, Jana Nepomucena 
Głowackiego, Leona Dembowskiego, 
grafiki i  fotografie, kartki pocztowe, 
tzw. widokówki. Szczególną wartość 
historyczną mają zdjęcia ukazujące 
działania austriackiej armii. Na miej-
scu wyburzanych gotyckich kościo-
łów i  domów stawiano budynki za-
spokajające potrzeby wojska – lazare-
ty, magazyny, kotłownie, pralnie, rów-
nież kostnicę i  odwszalnię. Wbrew 
intencjom zleceniodawców tej do-
kumentacji stanowi ona poruszające 
świadectwo braku poszanowania dla 

dziedzictwa historycznego i  kulturo-
wego zniewolonego narodu.

Polacy nigdy nie pogodzili się 
z  przekształceniem królewskiego 
wzgórza i  nadaniem mu w  1850  r. 
funkcji cytadeli w  ramach Festung 
Krakau. Wawel pozostawał dla spo-
łeczeństwa miejscem szczególnym, 
wielkim pomnikiem wspaniałej na-
rodowej przeszłości. Na Wawel piel-
grzymowali Polacy ze wszystkich za-
borów. Z  wypraw tych przywożono 
patriotyczne pamiątki, m.in. szkatuł-
ki stanowiące miniatury nagrobków 
królewskich w  wawelskiej katedrze, 
wydawnictwa historyczne, a  także 
utwory poetyckie, okolicznościowe 
druki, karty pocztowe. Przykłady 
takich przedmiotów umieszczono 
w gablotach. Tematyka wawelska po-
ciągała licznych malarzy, rzeźbiarzy 
i grafików.

Ofiarowanie w  1897  r. Wawelu 
przez Sejm Krajowy we Lwowie Fran-
ciszkowi Józefowi z  przeznaczeniem 
na cesarską rezydencję i  opuszcze-
nie wzgórza przez wojsko austriac-
kie w latach 1905-1911 pozwoliło na 
rozpoczęcie działań mających przy-
wrócić dawną świetność siedzibie pol-
skich monarchów. W  nowej sytuacji 

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

2 | Wystawa „Wawel odzyskany” – sala 
z ikonografią wzgórza i pamiątkami wawelskimi

3 | Sala poświęcona przekształcaniu Wawelu 
w cytadelę austriacką

4 | Projekt Wacława Szymanowskiego „Pochód 
na Wawel”

...............................................................................
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Oryginalnością odznacza się pro-
pozycja Wacława Szymanowskiego. 
Stworzony w  latach 1907-1911 „Po-
chód na Wawel”, gigantycznych roz-
miarów rzeźbiarska kompozycja wielo-
figurowa, przewidziana do ustawienia 
w miejscu kuchni i stajni królewskich, 
miała zamykać od zachodu arkadowy 
dziedziniec. Scenograficzne rozwiąza-
nie, prezentujące oryginalny model od-
lany w brązie (w skali 1:10), ustawiony 
na tle wyskalowanej fotografii wschod-
niego skrzydła zamku, uzmysławia 
ogrom planowanego przedsięwzięcia.

Osobne miejsce na wystawie po-
święcono historii tzw. cegiełek wa-
welskich z  lat 1921-1936. Kamienne 
płytki z  nazwiskami ofiarodawców 
funduszy na odnowienie Wawelu, 
umieszczone w  murze oporowym 
wzdłuż północnej drogi wiodącej na 
wzgórze, budzą zawsze wielkie zain-
teresowanie zwiedzających. Udostęp-
niony, obok przykładów oryginalnych 
płytek, specjalny program kompute-
rowy pozwala poznać nie tylko szcze-
góły pomysłu i  realizacji autorstwa 
Szyszko-Bohusza, ale również pełny 
spis darczyńców.

Prace nad urządzeniem wawel-
skich komnat trwały przez cały okres 

Nawiązywały one, w  bardzo róż-
ny sposób, do dawnej zabudowy. 
Stąd punktem odniesienia jest mo-
del ukazujący stan wzgórza z  koń-
ca XVIII  w. Najobszerniejszą z  tych 
propozycji jest „Akropolis”, stworzo-
ny w  latach 1904-1907 przez Stani-
sława Wyspiańskiego i  Władysława 
Ekielskiego. Prezentuje on skom-
plikowaną wizję wzgórza, ściśle za-
pełnionego nieco dziwacznymi bu-
dowlami, obarczoną rozbudowaną 
ideologią. Projekt przewidywał uczy-
nienie z Wawelu, na wzór ateńskiego 
Akropolu, centrum polskiego życia 
politycznego, religijnego, kulturalne-
go i naukowego.

Wielkim rozmachem i  całościo-
wym ujęciem odznaczały się propo-
zycje opracowane przez Adolfa Szysz-
ko-Bohusza, kierującego pracami 
konserwatorskimi na Wawelu w  la-
tach 1916-1946. Jego wizjonerskie 
koncepcje przewidywały nadrzędne 
funkcje przestrzeni dla wielkich zgro-
madzeń związanych z  uroczystościa-
mi religijnymi i  patriotycznymi oraz 
nekropolii zasłużonych Polaków. Dzi-
siejsza urbanistyka wzgórza i  kształt 
jego budowli są w  ogromnej mierze 
zasługą właśnie Szyszko-Bohusza.

międzywojenny. Pogodzenie funkcji 
muzealnych i  reprezentacyjnych nie 
było łatwe. Jedna z koncepcji przewi-
dywała powstanie sal chwały polskie-
go oręża, odnowionych ze składek 
wojska. Miały być poświęcone kawa-
lerii, piechocie i  artylerii. Rezultaty 
przeprowadzonego konkursu na ich 
malarską dekorację i  urządzenie za-
prezentowano na fotografiach. Jedną 
z pozostałości projektu są marmuro-
we kolumny z urnami na ziemię z pól 
bitewnych, przewidziane do ustawie-
nia w  Sali Senatorskiej obok obra-
zu Jana Matejki „Hołd pruski”, ofia-
rowanego Wawelowi przez mistrza 
w 1882 r.

W historii wnętrz zamkowych 
ważne miejsce zajmuje sprawa malo-
wideł umieszczonych w stropach, bę-
dących kopiami istniejących w  zam-
ku w  Podhorcach. Realizację malar-
skiej dekoracji powierzono malarzom 
cieszącym się uznaniem w  okresie 
międzywojennym. Pomysł wzbudził 
ogromne emocje i  dyskusje. Dzięki 
digitalizacji plafonów zaistniała wy-
jątkowa możliwość prezentacji części 
malowideł stropowych, w  tym au-
torstwa Felicjana Szczęsnego Kowar-
skiego i  Zygmunta Waliszewskiego. 

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

5 | Sala 
poświęcona pracom 
konserwatorskim 
prowadzonym 
pod kierunkiem 
Zygmunta Hendla

6 | Sala z „Głowami 
wawelskimi” 
Xawerego 
Dunikowskiego

(zdjęcia: Anna 
Stankiewicz / Zamek 
Królewski na Wawelu)

.................................
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zespołu rzeźbionych renesansowych 
głów w kasetonowym stropie podob-
nie skomponowanymi rzeźbami. Mia-
ły to być wizerunki wybitnych przed-
stawicieli polskiej kultury. Pracę po-
wierzono Xaweremu Dunikowskie-
mu. I chociaż ostatecznie do realizacji 
pomysłu nie doszło, to w latach 1925-
1928 powstały dzieła o  wyjątkowej 
wartości. Dwanaście głów autorstwa 
Dunikowskiego jest prezentowanych 

wraz z  programem opowiadającym 
o  twórczości artysty, okolicznościach 
wawelskiego zlecenia oraz o  sportre-
towanych osobach.

Ostatni element ekspozycji stano-
wi krótka prezentacja dokonań kon-
serwatorskich na terenie wzgórza po 
drugiej wojnie światowej i  w  okresie 
przełomu XX i XXI stulecia.

Scenariusz wystawy został opraco-
wany przez kustoszy Zamku Królew-
skiego na Wawelu: Zdzisławę Choj-
nacką, Halinę Billik oraz Agnieszkę 
Janczyk. Aranżacja plastyczna jest 
dziełem Marka Suchowiaka (Studio 
Projektowe Marek Suchowiak), au-
tora wysoko ocenianych scenografii 
licznych wawelskich wystaw czaso-
wych oraz bardzo udanej rozbudo-
wy w  2013  r. stałej wystawy „Wawel 
zaginiony”. Koszty przedsięwzięcia, 
w  przeważającej części, pokrył Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego Unii Europejskiej. Realizacją 
projektu „Wawel – dziedzictwo dla 
przyszłości”, którego elementem jest 
wystawa „Wawel odzyskany”,  zakoń-
czyła się kadencja dyrekcji Zamku 
Królewskiego na Wawelu – Państwo-
wych Zbiorów Sztuki. 

Jerzy T. Petrus

Obok szkiców oraz wymontowanych 
ze stropów malowideł wspomnianych 
artystów są eksponowane również 
obrazy plafonowe pędzla Zbigniewa 
Pronaszki.

Ciekawym pomysłem konserwa-
torskim, mającym przywrócić este-
tyczne i  historyczne walory jednej 
z  najważniejszych komnat – Sali Po-
selskiej, była niewątpliwie propozycja 
uzupełnienia częściowo zachowanego 

Nakładem wydawnictwa Biały Kruk, w Serii Węgierskiej, ukazała się 
w 2019 r. książka zatytułowana Panorama Siedmiogrodzka. Seria Wę-

gierska jest cyklem publikacji, które mają przybliżyć historię, kulturę i trady-
cję dwóch zaprzyjaźnionych państw – Polski i Węgier.

Książka stanowi próbę rekonstrukcji całości malowidła i ukazania bohater-
skiego zrywu wolnościowego Węgrów w okresie Wiosny Ludów. Tytułowa „Pa-
norama Siedmiogrodzka”, monumentalne malowidło z 1897 r., przedstawia bi-
twę pod Wielkim Sybinem, która odbyła się 11 marca 1849 r. i zakończyła zwy-
cięstwem armii siedmiogrodzkiej pod dowództwem polskiego generała Bema 
nad połączonymi wojskami austriacko-rosyjskimi. Dzieło zostało zamówione 
przez Węgrów z okazji obchodów 50. rocznicy Wiosny Ludów, 
a powstawało od kwietnia do września 1897 r. w budynku 
Rotundy we Lwowie, w którym wcześniej namalowano „Pa-
noramę Racławicką”. Obraz był wykonany techniką olejną na 
płótnie, a jego pierwotne wymiary były takie same, jak „Pa-
noramy Racławickiej”, czyli 120 m obwodu i 15 m wysokości. 
Obraz malowali pod kierunkiem Jana Styki malarze węgierscy: 
Tihamér Margitay, Pál Vágó i Béla K. Spányi, polscy: Tadeusz 
Popiel, Zygmunt Rozwadowski i Michał Gorstkin-Wywiórski 
oraz niemiecki malarz Leopold Schönchen.

Panoramę kilkakrotnie wystawiano we Lwowie, Buda-
peszcie i Warszawie, jednak w 1908 r. obraz nagle zaginął. 

Dzieło nie doczekało się stałej ekspozycji, jak „Panorama Racławicka”. Zosta-
ło pocięte przez Jana Stykę na części, które do dziś wędrują po całym świecie; 
wiele fragmentów sprzedano lub rozdano.

Na początku pierwszej części publikacji znajduje się esej pióra węgierskie-
go autora, Róberta Hermanna, który opisał bitwę pod Sybinem oraz genezę 
powstania panoramy. Według jego hipotezy, nie wszystkie osoby, które są 
na obrazie, brały udział w bitwie, trudno więc stwierdzić, że obraz jest jej 
wierną rekonstrukcją. Przedstawiony krajobraz i umundurowanie walczących 
nie odpowiadają realiom historycznym. Nie można jednak zapominać, że 
dzieło, które powstało na zamówienie, miało być alegorią węgiersko-polskie-

go braterstwa broni i wzajemnych relacji. Pierwsze naukowe 
opisy bitwy powstały dopiero 30 lat później, a i wtedy nie 
wyjaśniono wszystkich wątpliwości dotyczących składu sił 
węgierskich czy poszczególnych etapów starcia. 

Kolejny esej, napisany przez Alicję Majcher-Węgrzynek 
i Andrzeja Szpunara, zatytułowany Poszukiwanie „Panoramy 
Siedmiogrodzkiej”, skupia się na akcji odnajdywania części 
dzieła, którą prowadzi Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Au-
torzy przyznają, że znamy już tyle fragmentów panoramy, iż 
można całość odtworzyć komputerowo.

W drugiej części publikacji zamieszczono zachowane ilu-
stracje słynnej panoramy i szkice autorstwa Jana Styki.

Spotkanie z książką

PANORAMA	SIEDMIOGRODZKA
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Elżbieta Sieniawska 
– królowa bez korony

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

jako twórca wilanowskiego muzeum. 
Jeśli jednak mielibyśmy wskazać ko-
lejne osoby o  przełomowym znacze-
niu dla losów rezydencji wilanow-
skiej, to bez wahania należy wymienić 
małżonki obu patronów (Marię Kazi-
mierę i  Aleksandrę z  Lubomirskich), 
ale także Elżbietę z  Lubomirskich 
Sieniawską, Izabelę z  Czartoryskich 
Lubomirską i  Aleksandrę z  Potoc-
kich Potocką, zwaną często od imie-
nia męża Augustową. W  Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w  Wilanowie 
dostrzegamy to bardzo dobrze i  po-
święcamy właścicielkom wilanowskiej 

rezydencji, ale także innym kobietom 
zapisanym w  historii Rzeczypospo-
litej, programy edukacyjne, projekty 
naukowe i  publikacje, jak np. Festa 
i  muzyka na dworze Marii Kazimie-
ry w  Rzymie Anety Maruszewskiej 
(Warszawa 2012) czy Słynne kobiety 
XVIII wieku w  Rzeczypospolitej pod 
redakcją Agaty Roćko i  Magdaleny 
Górskiej (Warszawa 2017).

3 lipca 2020 r. obchodziliśmy 300. 
rocznicę zakupu dóbr wilanowskich 
przez Elżbietę Sieniawską (1669 lub 
1670-1729), kasztelanową krakow-
ską. Trudno więc o lepszy powód dla 

Sejm i  Senat RP postanowi-
ły w  roku 2020 uczcić stule-
cie bitwy warszawskiej, a  tak-
że uhonorować sześć postaci 

historycznych, wskazując na okrą-
głe rocznice ich urodzin lub śmierci. 
Nie ma wśród nich ani jednej kobie-
ty. Można zatem zapytać: czy w naszej 
historii, a ograniczmy się w tym choć-
by do czasów Pierwszej Rzeczypospo-
litej i  Polski porozbiorowej, nie było 
lub było niewiele zasłużonych i  wy-
bitnych kobiet, czy raczej panuje dość 
powszechna niewiedza na ten temat?

Zróbmy mały eksperyment: spró-
bujmy wymienić kilka słynnych 
kobiet z  epoki staropolskiej, którą 
umownie skończmy na 1795  r. Kró-
lowa Bona? Królowie (tak, królowie) 
Jadwiga Andegaweńska i  Anna Ja-
giellonka? Może królowa Maria Ka-
zimiera? Współczesne opinie o  tej 
ostatniej postaci są zresztą świetnym 
przykładem, że wciąż pomniejszamy 
znaczenie wybitnych kobiet w  naszej 
historii. Maria Kazimiera – bardzo 
zdolna i ambitna polityczka, patronka 
sztuki i muzyki – jest uparcie nazywa-
na „Marysieńką”, jakby jej największą 
zasługą było podbicie serca Jana So-
bieskiego, który tak zwracał się do 
niej w listach. Dla równowagi powin-
niśmy zatem jej męża określać jako 
„Jachniczek”, ale „król Jachniczek” – 
jak to brzmi, gdy myślimy o zwycięzcy 
spod Wiednia?

Interesujący materiał do analiz 
dają także historia wilanowskiej rezy-
dencji i  współczesne interpretacje jej 
dziejów. Niepodważalna, konstytu-
tywna dla tego miejsca rola przypada 
oczywiście królowi Janowi III. Za dru-
gą kluczową postać uznajemy Stani-
sława Kostkę Potockiego, określanego 

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

1 | Autor 
nieustalony, 
„Portret Elżbiety 
Sieniawskiej jako 
Minerwy”, około 
1720, olej, płótno, 
wym. 141 x 110  cm 
(w zbiorach Muzeum 
Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie)

2 | Pałac 
w Wilanowie od 
strony dziedzińca 
– skrzydło 
południowe, proj. 
Giovanni Spazzio, 
1723-1729

3 | Sala Uczt 
Jana III w pałacu 
w Wilanowie 
z dekoracjami 
malarskimi 
wykonanymi przez 
Giuseppe Rossiego, 
1724-1726

................................
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Ów monarcha z  dynastii Wetty-
nów rywalizował zresztą z Sieniawską 
o  zakup Wilanowa. Niechętny mu 
królewicz Konstanty Sobieski sprze-
dał jednak dobra po ojcu kasztelano-
wej krakowskiej. Od 1720  r. stały się 
one placem budowy, którą można in-
terpretować jako rodzaj spektaklu na 
temat potęgi i możliwości nowej wła-
ścicielki. Do Wilanowa Sieniawska 
ściągnęła wybitnych artystów – m.in. 
architekta Giovanniego Spazzia, rzeź-
biarza Johanna Georga Plerscha, czy 
malarza Giuseppe Rossiego. Pałac wi-
lanowski odzyskiwał blask. „Wilanów 
mój łebsko restaurują, pobijają mie-
dzią, a królowi [Augustowi II] się serce 
kraje” – napisała z satysfakcją dwa lata 
po transakcji w  liście do męża Elż-
bieta Sieniawska. Nie była to jednak 

przypomnienia tej wybitnej posta-
ci i  jej zasług. Dla historii Wilanowa 
data 3 lipca 1720 r. jest równie ważna, 
jak 23 kwietnia 1677 r., gdy właścicie-
lem dóbr stał się król Jan III.

Stan zakupionego przez Sieniaw-
ską pałacu przekazuje list-raport Giu-
seppe Giacomo Fontany, sporządzo-
ny krótko po transakcji. Wedle niego 
budynek był zaniedbany i niszczejący, 
z licznymi ubytkami zarówno w samej 
konstrukcji (dach, rynny), jak i deko-
racjach. Nienaruszony pozostał chyba 
jedynie sam splendor miejsca i  jego 
silne skojarzenie z postacią króla Jana 
III – zwycięskiego monarchy, którego 
rządy jawiły się wielu w czasach Augu-
sta II jako okres względnego spokoju 
i  wysokiej pozycji Rzeczypospolitej 
na arenie międzynarodowej.

tylko restauracja istniejącego budyn-
ku, ale jego dalsza rozbudowa i deko-
racja o intencjonalnie historyzujących 
formach, nawiązujących do czasów 
Jana III.

Ten spektakl pozwalał na utrzy-
mywanie stałego zainteresowania 
tym, co dzieje się w Wilanowie. Przy-
jeżdżali tu zacni goście, wśród nich 
sam król August II, a relacje z owych 
wizyt skrupulatnie przedstawiano Sie-
niawskiej. Monarcha czynił czasem 
krytyczne uwagi (co nas wszak nie 
dziwi), ale już pozostali odwiedzający 
byli zwykle zachwyceni i nie szczędzi-
li komplementów właścicielce. Zakup 
Wilanowa i dynamicznie postępujące 
prace przy restauracji i  rozbudowie 
pałacu, ale także rozkręcenie podupa-
dłej gospodarki i  przywrócenie bla-
sku ogrodom znakomicie świadczą 
nie tylko o  możliwościach finanso-
wych Elżbiety Sieniawskiej, ale także 
o jej wybitnych talentach zarządczych 
i ekonomicznych.

Wilanów nie jest przecież jedy-
nym tytułem do jej sławy. Duża rola, 
jaką Sieniawska odegrała w  krajowej 
polityce, jej dochodowe przedsię-
wzięcia gospodarcze, szeroka dzia-
łalność na polu kulturalnym, ale 
i  stworzenie wokół siebie licznych 
kręgów klientów, współpracowni-
ków, informatorów i  koresponden-
tów stawiają ją w  pierwszym rzędzie 
postaci epoki saskiej. Dlaczego więc 
nie jest szerzej obecna w  świadomo-
ści społecznej? Czy chodzi tu tylko 3
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między Krzeszowicami a  Olkuszem. 
Produkująca wspaniałe szklane na-
czynia huta, zwana Hutą Kryształo-
wą (założona przez Adama Mikołaja 
Sieniawskiego, a  po jego śmierci za-
rządzana przez Elżbietę), dziś już nie 
istnieje, a miejsce, w którym się znaj-
dowała jest prawie wyludnioną osadą 
niedaleko Narola na Roztoczu. Pałac 
Sieniawskiej w Łubnicach – najwspa-
nialsza obok wilanowskiej rezydencja 

o niezauważanie roli kobiet w historii 
i  koncentrację – przynajmniej w  po-
wszechnym odbiorze – na dziejach 
polityczno-militarnych?

Niestety, przyczynił się do tego 
również fakt, że po działalności Elż-
biety Sieniawskiej przetrwało do dziś 
stosunkowo niewiele. Po przynoszą-
cym znaczne zyski wydobyciu galma-
nu w tzw. dobrach zakrakowskich po-
zostały resztki sztolni ukryte w lasach 

kasztelanowej – został doszczętnie 
zniszczony pod koniec drugiej wojny 
światowej. Wilanów szczęśliwie ocalał 
i  razem z kilkoma zachowanymi fun-
dacjami sakralnymi – przede wszyst-
kim kościołami Wizytek w Warszawie 
i  Pijarów w  Krakowie – zaświadcza 
do dziś o wielkich możliwościach nie-
przeciętnej postaci, jaką była Elżbieta 
Sieniawska.

Do naszych czasów przetrwał jesz-
cze jeden skarb – setki listów Elżbiety, 
przechowywane głównie w Bibliotece 
Czartoryskich w Krakowie. Wyjątko-
wy zbiór, opracowywany od lat przez 
badaczy historii politycznej, gospo-
darczej i  kulturalnej, jest dziś znako-
mitym świadectwem dokonań, ale 
i  osobowości kasztelanowej krakow-
skiej. Wiemy dzięki nim o jej bystrym 
umyśle, niezwykłym harcie ducha, 

4 | Martino Altomonte, „Św. Roch odwiedzający 
chorych”, 1719, olej, płótno, wym. 254 x 
168,5 cm (własność klasztoru Franciszkanów 
w Krakowie)

5 | Autor nieustalony, „Portret Elżbiety 
Lubomirskiej” (?), około 1675, olej, płótno, 
wym. 83 x 59 cm (własność klasztoru Wizytek 
w Warszawie)

(ilustracje: 1 – fot. Zbigniew Reszka / Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie; 2, 3 – fot. Wojciech Holnicki 
/ Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; 4, 5 – 
fot. Agnieszka Indyk / Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie)

...............................................................................
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nawiązuje do tego, jak określali Sie-
niawską współcześni, ale i  do pierw-
szej biografii naszej bohaterki, napi-
sanej przez prof. Bożenę Popiołek 
(Królowa bez korony. Studium z życia 
i działalności Elżbiety z Lubomirskich 
Sieniawskiej (ok. 1669-1729), Kra-
ków 1996), zaburzyła pandemia ko-
ronawirusa. Wystawa w  pierwotnie 
zakładanym kształcie zapewne nie 
odbędzie się w dającej się przewidzieć 
przyszłości, ale udało się zrealizować 
dwa ważne działania, których efekta-
mi będziemy mogli cieszyć się przez 
długie lata. Pierwsze to przeprowa-
dzone z sukcesem prace konserwator-
skie przy dwóch obrazach z klasztoru 
Wizytek w  Warszawie (portrety ma-
łej Elżbiety Lubomirskiej, późniejszej 
Sieniawskiej oraz jej córki – Marii 
Zofii z  Sieniawskich Czartoryskiej) 
i  jednym z  klasztoru Franciszkanów 
w Krakowie („Św. Roch odwiedzający 

chorych”, dzieło wybitnego malarza 
Martina Altomontego, ufundowane 
przez Sieniawską do kościoła Kapu-
cynów we Lwowie). Wszystkie dzieła 
można obecnie podziwiać we wnę-
trzach wilanowskiego pałacu (do 7 
grudnia br.). Wydane też zostały waż-
ne publikacje – monografia wieloau-
torska Działalność Elżbiety Sieniaw-
skiej. Polityka – gospodarka – kultura 
i  katalog Elżbieta Sieniawska. Królo-
wa bez korony.

Być może – także dzięki temu ar-
tykułowi – uda się osiągnąć główny 
cel: popularyzację postaci Elżbiety 
Sieniawskiej. Może gdy będziemy my-
śleć o  zasłużonych kobietach w  pol-
skiej historii, wśród kilku królów 
i  królowych pojawi się i  ona – kró-
lowa bez korony, która ocaliła pałac 
wilanowski.

Konrad Pyzel

wybitnych zdolnościach zarządczych, 
umiejętności prowadzenia wielu 
spraw jednocześnie i  pragmatycznym 
podejściu do rzeczywistości. Sieniaw-
ska wiodła niesłychanie aktywne ży-
cie – wiele podróżowała, analizowała 
otrzymywane informacje (korespon-
dencję, raporty, gazety), osobiście 
prowadziła swoje sprawy sądowe, jed-
ne produkty sprzedawała (spławiając 
je Wisłą do Gdańska), inne importo-
wała (ze wschodu i zachodu Europy). 
Jedyną córkę wychowała na samo-
dzielną i zaradną kobietę.

By przypomnieć tę kluczową dla 
dziejów rezydencji wilanowskiej, ale 
ważną także dla historii Polski po-
stać, w  Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w  Wilanowie postanowiono rok 
2020 poświęcić głównie jej. Planowa-
ny cykl wydarzeń, którego zwieńcze-
niem miała być wystawa „Elżbieta Sie-
niawska. Królowa bez korony” (tytuł 

Od 11 września do 6 grudnia br. w Zamku Królewskim w Warszawie czynna 
jest wystawa „Dolabella. Wenecki malarz Wazów”, pierwsza ekspozycja 

poświęcona twórczości Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza polskich kró-
lów z dynastii Wazów, uważanego za jednego z ostatnich przedstawicieli ma-
nierystycznego malarstwa weneckiego, a równocześnie twórcę, który bardzo 
silnie wpłynął na styl polskiego malarstwa barokowego.

Katalog wystawy − edytorsko dopracowana publikacja − podkreśla piękno 
dzieł włoskiego mistrza, niegdyś sławnego, dziś nieco zapomnianego i nie-
docenianego. Na początku katalogu znajduje się esej Krzysztofa Pomiana 
o fenomenie oddziaływania Wenecji na kulturę Europy. Rola Wenecji w polity-
ce europejskiej rosła od XIV w. w miarę jej ekspansji na lądzie 
stałym. Poszerzanie się obszaru poddanego jej władzy znala-
zło wyraz w połowie XV w. w nowej nazwie: La Serenissima 
Repubblica di Venezia czy po prostu La Serenissima. Krzysz-
tof Pomian analizuje rolę, jaką Wenecja odgrywała w rozwoju 
europejskiej kultury od późnego średniowiecza, przez czasy 
nowożytne, po dzień dzisiejszy.

W kolejnym eseju Jerzy Żmudziński, autor koncepcji i sce-
nariusza wystawy, który od lat bada twórczość Dolabelli, 
proponuje nową perspektywę interpretacji twórczości artysty 
w świetle współczesnych badań nad malarstwem weneckim 
XVI i XVII w. Autor porusza również zagadnienia związane 
z percepcją malarstwa weneckiego w Polsce. Opracowane 

przez Jerzego Żmudzińskiego kalendarium życia i twórczości Dolabelli sta-
nowi zestawienie faktów i mitów na temat królewskiego malarza. Badacz na 
podstawie kwerend oraz ustaleń wynikających z przeprowadzonych ostatnio 
konserwacji zaproponował nowe atrybucje, wiele dzieł wykreślił z oeuvre Do-
labelli, inne uznał zaś za jego prace.

W części katalogowej zamieszczono reprodukcje obiektów z wystawy. 
Dzieła Dolabelli na ogół znajdują się w kościołach i klasztorach, w miejscach 
trudno dostępnych, dlatego tak cenna jest poświęcona im ekspozycja. Są to 
głównie płótna o tematyce religijnej, wypożyczone m.in. z kaplicy św. Jacka 
u krakowskich dominikanów, z kaplicy Królewskiej w kościele kamedułów na 

krakowskich Bielanach, obrazy lunetowe z kaplicy Montelu-
pich w kościele Mariackim czy strop ramowy z obrazami Do-
labelli z kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie. Te 
sakralne obiekty, umieszczone w salach muzealnych, nabie-
rają nowego znaczenia.

Oddzielnie przedstawiono obrazy malarzy współczesnych 
artyście, których twórczość stanowi kontekst dla płócien 
Dolabelli; wśród nich znajdują się dzieła takich artystów, jak 
Jacopo Palma il Vecchio, Giovanni de Monte, Domenico Tin-
toretto, Francesco Bassano.

Katalog zamyka spis dzieł włoskiego artysty, przedstawio-
nych według alfabetycznie uporządkowanych nazw miejsco-
wości, w których się znajdują.

Spotkanie z książką

DOLABELLA.	WENECKI	MALARZ	WAZÓW
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1

Skarby z Litwy 
w Szczecinie

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

nawiązując do starych litewskich ba-
jek i  opowiadań, w  komponowanych 
na wzór utworów muzycznych malar-
skich poematach krajobrazu starał się 
przedstawić archetypiczne poczucie 
związku Litwinów z naturą. Skompo-
nował około 400 utworów oraz 300 
obrazów, liczne grafiki, rysunki i szki-
ce, a także utwory literackie, zarówno 
wiersze, jak i prozę poetycką.

W dziełach twórców litewskich 
kolejnych dwu generacji obecnych na 
wystawie można prześledzić proces 
kształtowania się narodowej sztuki 
litewskiej, co wydaje się szczególnie 

interesujące w  kontekście odzyskania 
przez Litwę niepodległości i  ogło-
szenia 16 lutego 1918  r. Aktu Nie-
podległości Republiki Litwy. W  tak 
określoną tematykę wpisuje się m.in. 
obraz olejny Stasysa Ušinskasa upa-
miętniający lot samolotu „Lituanika”, 
na którym litewscy piloci Steponas 
Darius i  Stasys Girenas, pracujący na 
co dzień w  amerykańskim lotnictwie 
cywilnym, postanowili pobić rekord 
długości lotu bez międzylądowania, 
pokonując trasę o  długości ponad 
7 tys. km, z USA do Kowna. Nieste-
ty, dedykowany niepodległej Litwie 

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie we współ-
pracy z  Muzeum Naro-
dowym im. M. K. Čiur-

lionisa w  Kownie zorganizowało 
wystawę sztuki litewskiej pierwszej 
połowy XX  w. zatytułowaną „Pięk-
ność twą widzę. Od Čiurlionisa do 
Kairiūkštisa – sztuka litewska pierw-
szej połowy XX wieku”. Jest to pierw-
sza w  Polsce panoramiczna prezenta-
cja zjawisk artystycznych w  sztuce li-
tewskiej przełomu XIX i XX w. oraz 
pierwszych dekad ostatniego stulecia, 
intensywnie rozwijającej się jednocze-
śnie z polskim modernizmem i wcze-
sną awangardą.

W przestrzeni wczesnomoder-
nistycznego gmachu Muzeum Na-
rodowego w  Szczecinie kuratorzy 
zdecydowali się zaprezentować oko-
ło 100 starannie wyselekcjonowa-
nych ze zbiorów kowieńskich dzieł 
takich artystów, jak Petras Kalpokas 
(1880-1945), Antanas Žmuidzina-
vičius (1876-1966), Antanas Samu-
olis (1899-1942), Adomas Galdi-
kas (1893-1969), Antanas Gudaitis 
(1904-1989), Stasys Ušinkas (1905-
1974) czy Victoras Vizgirda (1904-
1993). Nie brakuje także reprezenta-
cji twórczości najsłynniejszego artysty 
litewskiego przełomu XIX i XX w. – 
uznawanego za narodowego wieszcza 
litewskiego – Mikalojusa Konstanti-
nasa Čiurlionisa (1875-1911).

W czasie swego krótkiego życia 
Čiurlionis – przedstawiciel środkowo-
europejskiego symbolizmu, uważany 
za prekursora abstrakcji i surrealizmu, 
poszukując charakterystycznej dla fin 
de siècle’u syntezy malarstwa i  muzy-
ki stworzył indywidualny język i  styl 
wypowiedzi artystycznej. Artysta, 

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

1 | Mikalojus 
Konstantinas 
Čiurlionis, „Sonata 
Nr 7” („Sonata 
piramid”). 
„Allegro”, 1909, 
tempera, papier, 
wym. 76,6 x 
59,7 cm

................................
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ich ciała przewieziono do Kowna. 
Darius i  Girenas stali się bohaterami 
Litwy.

Ciekawym i ważnym aspektem wy-
stawy jest również możliwość przyj-
rzenia się licznym koincydencjom 

przelot zakończył się tragicznie. Po 
37 godzinach od startu i  pokonaniu 
6411 km samolot rozbił się w nocy 17 
lipca 1933  r. w  pobliżu miejscowości 
Kuhdamm (obecnie Pszczelnik nieda-
leko Myśliborza). Obaj piloci zginęli; 

2 3

4

5

stylistycznym i  formalnym ze sztuką 
zachodnioeuropejską, głównie fran-
cuską i  niemiecką, i  – co zważyw-
szy na wielowiekowe bliskie sąsiedz-
kie więzy dość oczywiste – ze sztuką 
polską. O  tych licznych europejskich 

2 | Adomas Varnas, „Na falach. Portret autora i jego żony”, 1912, olej, 
płótno, wym. 70 x 70 cm 

3 | Pranas Domšaitis, „Litewska wieś w czasie wojny”, 1918, olej, płótno 
naklejone na karton, wym. 61,8 x 77,3 cm 

4 | Vytautas Kairiūkštis, „Koncert”, 1923, olej, płótno, wym. 46 x 57 cm 
(własność prywatna)

5 | Antanas Samuolis, „Kobieta w żółci”, 1933, olej, płótno, wym. 100 x 
74,5 cm 

.............................................................................................................................
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Na wystawie, obok cech narodowej 
szkoły litewskiej, licznych odmienno-
ści, ale także analogii ze sztuką pol-
ską, można dostrzec również rozmaite 
biograficzne wątki związane z  Polską, 
których choćby u  obu twórców poja-
wiających się w  tytule wystawy – nie 
brakuje. Dość wspomnieć o  warszaw-
skich studiach Čiurlionisa w  pracow-
ni Ferdynanda Ruszczyca i Kazimierza 
Stabrowskiego, jego licznych polskich 
przyjaźniach, a w  przypadku Vytauta-
sa Kairiūkštisa o zorganizowanej przez 
niego wspólnie z Władysławem Strze-
mińskim w  Wilnie pierwszej Wysta-
wie Nowej Sztuki i  związkach artysty 
z ugrupowaniami Blok i Praesens.

Szczecińska wystawa została po-
myślana jako swoisty wizualny lek-
sykon sztuki litewskiej, obejmujący 
24 twórców dwu generacji działają-
cych w pierwszej połowie XX w. Jest 
cenną okazją, aby przekonać się, jak 
w  istocie niewiele wiemy w  Polsce 
o  sztuce naszych sąsiadów, wresz-
cie pozwala zweryfikować dość po-
wszechnie panujące przekonanie 

powinowactwach można się było do-
bitnie przekonać podczas niedawnej 
(2018), zorganizowanej z  wielkim 
rozmachem wystawy symbolizmu 
krajów nadbałtyckich w  paryskim 
Musée d’Orsay.

W kontekście Pomorza oraz daw-
nych zbiorów szczecińskich warto 
odnotować obecność na wystawie 
dzieł Pranasa Domšaitisa (Franza Do-
mscheita; 1880-1965) – interesujące-
go ekspresjonisty, wystawiającego po-
czątkowo z  Maksem Liebermannem, 
Edvardem Munchem, Käthe Kollwitz 
i  Lovisem Corinthem. Po dojściu do 
władzy nazistów dzieła Domšaitisa 
uznane zostały za sztukę zwyrodnia-
łą, wówczas zostały skonfiskowane 
bądź usunięte ze zbiorów muzeal-
nych – także w  Szczecinie (Museum 
der Stadt Stettin). Wystawiający w la-
tach dwudziestych i  początkach lat 
trzydziestych XX w. m.in. w Berlinie, 
Hamburgu, Lubece i  Szczecinie Pra-
nas Domšaitis w 1939 r. wyjechał do 
Austrii, a w  1949  r. wyemigrował do 
Kapsztadu.

o jej postromantycznym charakterze. 
Ponadto stanowi ona kolejne ogniwo 
ważnego dla szczecińskiego muzeum 
oraz dla kultury Pomorza „Progra-
mu bałtyckiego”, przypominające-
go, że wybrzeża Bałtyku stanowiły 
w  przeszłości obszar intensywnych 
kontaktów kulturowych, gospodar-
czych i  politycznych, a nie inaczej 
jest współcześnie – w  zjednoczonej 
Europie. Istotą programu w  ramach 
jednego z  priorytetów naukowo-
-wystawienniczych Muzeum Naro-
dowego w  Szczecinie („Między kla-
sycyzmem a modernizmem. Kultura 
i  sztuka Europy od XIX do połowy 
XX wieku”) jest współpraca z muze-
ami sztuki regionu nadbałtyckiego 
i realizacja wspólnych przedsięwzięć, 
zarówno prezentacja sztuki polskiej 
około 1900 r. w muzeach państw ba-
senu Morza Bałtyckiego, jak i  reali-
zacja wystaw sztuki wszystkich kra-
jów nadbałtyckich w  Muzeum Na-
rodowym w  Szczecinie. Dotychczas 
w  Szczecinie pokazano: we współ-
pracy z Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs w  Rydze sztukę łotewską 
(„Wznosząc się o  własnych skrzy-
dłach. Sztuka początku XX wieku na 
Łotwie”, 2004-2005), we współpra-
cy z  Eesti Kunstimuuseum KUMU 
w  Tallinie sztukę estońską („Oswa-
janie modernizmu. Sztuka estońska 
1. połowy XX wieku”, 2010-2011), 
we współpracy z  Bornholms Kun-
stmuseum na Bornholmie – „Sztu-
kę szczęśliwych ludzi. Malarstwo 
na Bornholmie w  XIX i  XX wieku” 
(2018-2019).

Dariusz Kacprzak

19 lipca 2020 r. – w ostatniej fazie przy-
gotowań ekspozycji – zmarł jej współku-
rator, Osvaldas Daugelis, wieloletni dy-
rektor Muzeum Narodowego im. M.K. 
Čiurlionisa w  Kownie. Uczestniczący 
w  pracach przy tym projekcie dedykują 
wystawę i  towarzyszący jej katalog Jego 
pamięci.

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

6 | Stasys Ušinskas,  
„Na pamiątkę lotu 
»Lituaniki«”, 1937, 
olej, płótno, wym. 
229 x 208 cm 

(ilustracje: 1,2 – fot. 
Arūnas Baltėnas; 3-5 
– fot. Rimantė Ropytė; 
6 – fot. Audrius Kapčius; 
prace na zdjęciach:  
1, 2, 3, 5, 6 – w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
im. M. K. Čiurlionisa 
w Kownie) 

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

Wystawa „Piękność twą widzę. Od Čiurlionisa do Kairiūkštisa – sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku” w gmachu Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, czynna jest od 4 września do 29 listopada 2020 r. Kuratorzy: Osvaldas Daugelis, 
dr Dariusz Kacprzak; współpraca kuratorska: Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė. Wystawie towarzyszy polsko-litewsko-niemiecki, 
bogato ilustrowany katalog.
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ALBUM	POLICMAJSTRA	
WARSZAWSKIEGO

Nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jakich 
okolicznościach powstał ten album. Jest 

to jeden z najciekawszych zabytków związa-
nych z powstaniem styczniowym. Album był 
własnością generalnego policmajstra Płatona 
Aleksandrowicza Fredericksa, naczelnika War-
szawskiego Okręgu Żandarmerii w latach 1866-

1873. Po śmierci 
p o l i c m a j s t r a 
trafił w ręce jego 
syna, następnie 
w 1911 r. policja 
s kon f i s kowa ła 
tom, który uda-
ło się odzyskać 
po kilkuletniej 
sprawie sądowej. 
Kolejnym właści-
cielem albumu 
był Józef Bieliń-
ski, od którego 

w 1927 r. zabytek kupiło Muzeum Wojska Pol-
skiego. W 2000 r. album poddany został grun-
townej konserwacji i zgodnie z zaleceniami jest 
niezwykle rzadko udostępniany. 

W 2018 r. tom pod tytułem Album polic-
majstra warszawskiego. Pamiątka buntu od 
1860 do 1865 został wydany przez Państwowy 
Instytut Wydawniczy. Publikację do druku przy-
gotowała Jolanta Sikorska-Kulesza przy udziale 
Jacka Burdowicza-Nowickiego. 

Album o niespotykanych wymiarach (44 cm 
wysokości, 29 cm szerokości, 3,1 cm grubości) 
zawiera 118 kart, na które naklejono 722 zdję-
cia i 7 grafik. Układ tej publikacji jest chronolo-
giczny. Rozpoczyna się zdjęciami z manifestacji 
patriotycznych, m.in. z pogrzebu generałowej 
Katarzyny Sowińskiej. Publiczne pogrzeby, ulicz-
ne manifestacje patriotyczno-religijne, obchody 
rocznic historycznych, rewizje i aresztowania, 
bitwy i potyczki, publiczne egzekucje, transporty 
skazanych na zesłanie w głąb Rosji – wszystkie te 
wydarzenia znajdują odzwierciedlenie w publika-
cji. Znalazły się tu też zdjęcia rysunków ukazują-
cych manifestacje antyrosyjskie, zamieszki oraz 
walki powstańców styczniowych z wojskami car-
skimi. Zamieszczono również kilkadziesiąt map 
z XIX w., które są związane z miejscami zsyłki 
konspiratorów i powstańców, i krótkie omówie-
nia miejsc katorgi lub osiedlenia.

Najwięcej kart zawiera zarekwirowane przez 
Rosjan podczas rewizji i aresztowań fotografie 
Polaków poszukiwanych, zaginionych, aresz-
towanych,  straconych w czasie powstania 
styczniowego, tuż przed powstaniem i w latach 
następnych. Zdjęcia opatrzone są biogramami 
bohaterów, do których większość informacji 
zdobyto w rosyjskich archiwach. Są to dane 
o pochodzeniu postaci, okolicznościach aresz-
towana i skazania, miejscu zsyłki i ewentualne-
go zwolnienia. Na końcu publikacji zamieszczo-
no alfabetyczny spis osób znajdujących się na 
fotografiach. 

Dzięki tej niezwykłej, pięknie wydanej pu-
blikacji, po wielu latach oczekiwań znajdujące 
się w albumie fotografie i ich opisy mogą wresz-
cie trafić do szerszego kręgu odbiorców. 

Spotkanie z książką




