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 Od Redakcji

Zdaniem Wincentego Pola (1807-1872), który 18 marca 1868 r. w sali Towarzy-
stwa Naukowego Krakowskiego wystąpił z prelekcją zatytułowaną „O potrzebie 
zachowania pomników z przeszłości i znaczeniu ich w czasie dzisiejszym”, „Od-

niesienie tak pomników sztuki, jak pomników literatury, tak zabytków starożytności, 
jak pamiątkowych budowli – odniesienie […] tego wszystkiego do właściwej epoki 
w dziejach, i słuszne ocenienie tych zabytków pod względem sztuki, literatury i dziejów 
– ten […] krytyczny wymiar sprawiedliwości, jest cechą dzisiejszego społeczeństwa, 
znamieniem nowożytnej cywilizacyi i nabytkiem postępu w sferze ducha. Nie jest to 
ani lubownictwo zabytków starożytnych, ani zamiłowanie nawet przeszłości: jest to 
żelazna konieczność wieku obliczenia się z przeszłością i właściwego jej ocenienia, ce-
lem objaśnienia własnego stanowiska i drogi, którą ma iść społeczeństwo w nowe tory 
cywilizacyi puszczone” (Wincenty Pol, O potrzebie zachowania pomników z przeszłości 
i znaczeniu ich w czasie dzisiejszym. Prelekcya miana dnia 18 Marca 1868 r. w sali To-
warzystwa Naukowego Krakowskiego przez…, Kraków 1868, s. 3-4).

Czyż można lepiej opisać – nie bacząc 
na niedogodności w czytaniu i zrozumieniu 
dziewiętnastowiecznego języka – ideę, któ-
ra po przeszło stu dwudziestu latach przy-
świecała twórcom utworzenia Listy Pomni-
ków Historii? To prawda, że Pol, mówiąc 
o „pomnikach z przeszłości” czy „pomni-
kach sztuki”, miał na myśli szerszą kategorię 
obiektów, które obecnie nazywamy po prostu 
zabytkami. Zwrócenie jednak uwagi na fakt, 
że należy je nie tylko chronić, lecz także oce-
nić „pod względem sztuki, literatury i dzie-
jów”, daje asumpt do przypisania temu wy-
bitnemu poecie i geografowi wczesnej próby 

kategoryzowania zabytków pod względem ich wartości i wagi,  co nie powinno być bez 
znaczenia dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Pomniki historii – to temat, na który w tym numerze chcemy zwrócić szczególną 
Państwa uwagę. Dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Mu-
zeum Czartoryskich w Puławach prezentujemy na naszych łamach artykuły, w których 
omówiona została definicja oraz historia utworzenia tej kategorii zabytków (s. 4-6), 
przedstawione najnowsze wpisy na Listę Pomników Historii (s. 6-10 i 12-19) oraz cała 
lista, licząca obecnie już 114 obiektów (s. 11).

Pamiętajmy – i to nie tylko dlatego, że pozostała część grudniowego wydania „Spo-
tkań z Zabytkami” tradycyjnie poświęcona jest zabytkom Warszawy − że już w 1994 r., 
a więc w ramach pierwszych wpisów na Listę Pomników Historii, za taki właśnie po-
mnik historii uznany został historyczny zespół miasta Warszawy z Traktem Królewskim 
i Wilanowem. W zamieszczonych w numerze tekstach o tematyce warszawskiej zwraca 
uwagę szczególna dbałość ich autorów − pracowników Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków o tzw. młode zabytki, architekturę, powstałą już po drugiej wojnie światowej, 
w tym wnętrza budynków użytkowych z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku.

NA	OKŁADCE:
Fragment mozaiki w barze 
mlecznym „Złota Kurka” 
w Warszawie

(zob. artykuł na s. 36-38)

(fot. Aldona Tołysz)
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

przy współpracy 
Narodowego  
Instytutu Dziedzictwa

Zenon Szymański według Juliusza Kossaka, winieta 
do poematu Wincentego Pola Mohort, [1875], 
drzeworyt



ROK	NORWIDA
Sejm i Senat RP rok 2021, w 200. rocznicę 
urodzin Cypriana Kamila Norwida (1821-
1883), ogłosił Rokiem Norwida. Z tej oka-
zji odnowiony został nagrobek poety na 
cmentarzu Les Champeaux w  Montmo-
rency. Obecny wygląd nagrobka to efekt 
pracy konserwatorów i  ekspertów Insty-
tutu Polonika. Pierwotnie Norwid spoczął 

na paryskim cmentarzu Ivry. Po pięciu 
latach od śmierci szczątki poety zostały 
przeniesione na cmentarz w  Montmo-
rency do zbiorowej mogiły, a po kolejnych 
piętnastu latach, gdy wygasła cmentarna 
koncesja, ostatecznie spoczęły w  grobie 
domowników Hotelu Lambert. W 2001 r. 
Norwida symbolicznie pochowano 
w  Krypcie Wieszczów Narodowych na 
Wawelu, składając w  podziemiach kate-
dry urnę z ziemią z grobu poety.
W dniu 200. rocznicy urodzin Norwida, 
24 września br. w  Muzeum Niepodle-
głości w  Warszawie odbyła się Ogólno-
polska Interdyscyplinarna Konferencja 
Naukowa „Norwid widziany dzisiaj”, na 
której wybitni znawcy poddali analizie 
twórczość poety nie tylko w  kontekście 
jego epoki, ale też z  punktu widzenia 
późniejszych odbiorców. Ponadto po-
stanowiono, że w dworku w Dębinkach 
(pow. wyszkowski), w którym w młodo-
ści przebywał poeta, utworzone zostanie 
Muzeum Norwida.

MISTRZOWSKA	PRACA	POLSKICH	
KONSERWATORÓW	ZABYTKÓW
W dniach 23-24 października br. w Zam-
ku Piastów Śląskich w Brzegu, siedzibie 
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, od-
była się międzynarodowa konferencja na-
ukowa „Srebrne Wrota – Mistrzostwo Pol-
skich Konserwatorów Zabytków”, której 
tematem były prace konserwatorskie po-
legające na rekonstrukcji niezwykle cen-
nego zabytku barokowej metaloplastyki.
W latach 2006-2008 w  krakowskiej pra-
cowni rzeźbiarza i  jubilera Marka Gane-
wa dokonano rekonstrukcji Srebrnych 
Wrót Królewskich głównego ikonostasu 
Soboru Sofii Kijowskiej (Soboru Mądrości 

Bożej w Kijowie), wykonanych w technice 
repuserskiej. W trakcie prac konserwator-
skich, przeprowadzonych z zachowaniem 
wszelkich zasad barokowej technologii, 
wywodzącej się z pracowni mistrzów-ju-
bilerów z Augsburga, wykazano się rów-
nież znajomością wschodnich kanonów 
bizantyjskiej ikonografii. Srebrne Wrota 
Królewskie Soboru Sofii Kijowskiej były 
bowiem wyjątkową koniunkcją technolo-
gii i ornamentyki zachodnioeuropejskiego 
baroku z  ponad tysiącletnimi kanonami 
bizantyjskiej ikony. Wykonane w  latach 
1747-1750 do ikonostasu najcenniejszej 
i  najstarszej świątyni nie tylko Kijowa 
czy Ukrainy, ale całej Rusi stanowiły, tak 
wówczas jak i  obecnie, jeden z najwięk-
szych i  najcenniejszych zabytków euro-
pejskiej metaloplastyki.
Prace konserwatorskie Srebrnych Wrót 
prowadzone były przez zespół konserwa-
torów krakowskich powołanych staraniem 
Jana Stalony-Dobrzańskiego, działające-
go z  ramienia PPKZ S.A. z Warszawy. Ze 
względu na wartość srebra i złota użytych 
do rekonstrukcji zabytku objęte były cał-
kowitą dyskrecją, uniemożliwiającą jaką-
kolwiek formę promocji dokonań polskich 
mistrzów konserwatorów. Dopiero obecnie 
możliwy jest powrót do formuły szerokiej 
promocji tego zadania; na Ukrainie dzieło 
rekonstrukcji Srebrnych Wrót zostało za-
uważone już w  2009  r. − zaangażowani 
w te prace polscy konserwatorzy uhonoro-
wani zostali wysokimi orderami. 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Przegląd wydarzeń
........................................................................................................................

KOMITET	ŚWIATOWEGO	DZIEDZICTWA	
UNESCO
W dniach 16-31 lipca 2021  r. odbyła się 
rozszerzona 44. sesja Komitetu Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Jej gospo-
darzem były Chiny (miasto Fuzhou), ale 
posiedzenie odbywało się w trybie onli-
ne; w ubiegłym roku doroczne posiedze-
nie Komitetu nie odbyło się z  powodu 
pandemii.
W tym roku rozpatrywane były kandyda-
tury do wpisu na Listę Światowego Dzie-
dzictwa z dwóch lat: 2020 i 2021. Wpisa-
no 34 nowe miejsca: 5 dóbr dziedzictwa 
naturalnego i  25 dóbr kultury (w  tym 6 
jako krajobrazy kulturowe). Zdecydowa-
no również o  rozszerzeniu wpisów dóbr 
już wpisanych na Listę. Należy do nich 
międzynarodowy wpis „Pradawne i pier-
wotne lasy bukowe w Karpatach i innych 
regionach Europy”, który odtąd obejmu-
je polską część – lasy bukowe w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym. Obecnie 
wpis ten obejmuje 94 elementy w  18 
krajach.
Spośród krajów europejskich na Listę 
Światowego Dziedzictwa zostały wpi-
sane: z  Austrii, wraz z  Belgią, Cze-
chami, Francją, Niemcami, Włochami 
i  Wielką Brytanią – duże uzdrowiska 

oraz z  Niemcami i  Słowacją – granice 
imperium rzymskiego; z Belgii i Holan-
dii – dobroczynne kolonie rolne; z Fran-
cji – latarnia morska w Cordouan oraz 
miejsce zimowego wypoczynku na Ri-
wierze; z  Hiszpanii – Paseo del Prado 
i  Buen Retiro, krajobraz historyczny 
związany ze sztuką i  nauką; z  Holan-
dii – rozszerzenie linii obrony Amster-
damu; z  Niemiec – Mathildenhöhe 
w  Darmstadt oraz miejsca związane 
z  dziedzictwem żydowskim w  Spirze, 
Worms i Moguncji; z Rosji – petroglify 
nad jeziorem Onega i Morzem Białym; 
z Rumunii – krajobraz górniczy w Roşia 
Montană; ze Słowenii – dzieło urba-
nistyczne Jože Plečnika w  Lubljanie; 
z Wielkiej Brytanii – krajobraz łupkowy 
w  północno-zachodniej Walii; z  Włoch 
– podcienia Bolonii oraz czternasto-
wieczne freski w Padwie.
Podjęcie decyzji w sprawie kandydatury 
wpisu „Stocznia Gdańska. Kolebka »Soli-
darności« i symbol upadku Żelaznej Kur-
tyny w Europie” zostało odroczone.
Obecnie na Liście Światowego Dzie-
dzictwa znajdują się 1154 miejsca, 
w  tym 897 to dobra dziedzictwa kultu-
rowego, 218 – dobra przyrodnicze, 39 – 
dobra mieszane.

Fragment zrekonstruowanych w Polsce Srebrnych Wrót 
Królewskich (fot. materiały organizatora konferencji)

Odnowiony nagrobek Norwida na cmentarzu 
w Montmorency
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DAWNY	PENSJONAT	ABRAMA	
GUREWICZA	PO	REMONCIE
Pensjonat Abrama Gurewicza w Otwoc-
ku pod Warszawą, zbudowany w 1921 r., 
stanowi przykład dawnej zabudowy 

w  stylu świdermajer (zob. „Spotkania 
z  Zabytkami”, nr 3-4, 2021). Niedawno 
został wyremontowany i przystosowany 
do pełnienia funkcji kliniki medycznej 
Mirai Clinic. 
Stan techniczny budynku przed remon-
tem był katastrofalny. Podczas prac od-
nowiono m.in. ażurowe elementy de-
koracyjne na zewnątrz oraz oryginalne 
elementy wnętrza: piece kaflowe, ba-
lustrady, okucia. Wielką wartość stano-
wi też położenie dawnego pensjonatu 
wśród leśnego ogrodu i jego powiązanie 
z  otoczeniem za pomocą otwartych al-
tan, przeszkleń oraz tarasów. Kompleks 
uzupełniają dwa pawilony: techniczny 
i rekreacyjny.
Renowacja budynku, wykonana według 
projektu autorstwa Grupy 5 Architekci, 
została zgłoszona do konkursu EU Prize 
for Contemporary Architecture – Mies 
van der Rohe Award.

WROCŁAW	WEDŁUG	CARLA	BACHA
W Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
czynna jest (do 27 lutego 2022 r.) mono-
graficzna wystawa Carla Daniela Da-
vida Friedricha Bacha (1756-1829), na 
której zaprezentowano bezcenny zbiór 
190 rysunków, ukazujących najważniej-
sze budowle, pomniki, place Wrocławia, 
a także mosty, wykute w kamieniu rzeź-
by czy – w niemal 85 procentach nieza-
chowane do naszych czasów – portale 
domów mieszczańskich. Sześć tek rysun-
ków przypomina portret miasta, stojące-
go u progu nowoczesności, modernizacji 

i  rozbudowy, uchwyconego ręką artysty 
w  ostatnim momencie przed wynale-
zieniem i  upowszechnieniem fotografii. 
Ten unikatowy zbiór wykorzystany był 
wielokrotnie do odtwarzania zniszczo-
nych wrocławskich zabytków. Rysunki 
z  jubilerską precyzją wykonali w  latach 
1823-1828 pod okiem pierwszego dyrek-
tora Wrocławskiej Szkoły Sztuk – Carla 
Bacha – trzej studenci: Heinrich Mützel, 
Heinrich Hillebrandt i Ernst Wiedemann.
Inicjator powstania zbioru Carl Bach 
był pierwszym na Śląsku artystą pocho-
dzenia żydowskiego oraz pierwszym dy-
rektorem szkoły dziś znanej pod nazwą 
Akademii Sztuk Pięknych, pod którego 
kierunkiem wykształciło się całe poko-
lenie rzemieślników, tworzących oblicze 
śląskiej sztuki użytkowej przez kolejne 
dziesięciolecia.
Na wystawie zaprezentowany jest frag-
ment kolekcji rysunków i  grafik Bacha 
oraz wykonywane według jego projektu 
w śląskich fabrykach naczynia ceramicz-
ne czy lichtarze i wydawane przez niego 
pisma poświęcone teorii sztuki. Atrakcją 
są też projekty monumentalnych pomni-
ków autorstwa Bacha oraz obrazy z jego 
prywatnej kolekcji. 

Wyremontowany pensjonat Abrama Gurewicza 
w Otwocku

DAWNA	FABRYKA	NORBLINA	
W	WARSZAWIE	PO	REWITALIZACJI	
Po trwającym cztery lata remoncie daw-
nej Fabryki Norblina przy ul.  Prostej 
w Warszawie historyczne hale wracają do 
życia. Zlokalizowano w nich restauracje, 
bary, muzeum. Nad zabytkami wznosi się 
szklana konstrukcja, wysoka na ponad 
40 m, gdzie znajdą się biura. 
Początki zabudowy fabryki sięgają 
XVIII w., ale rozkwit przeżywa jako zakład 
wyrobów platerniczych w drugiej połowie 
XIX  w., kiedy właścicielami zostali Lu-
dwik Norblin i Teodor Werner. Z czasem 
fabryka stała się jednym z największych 

przedsiębiorstw metalowych w  Europie. 
Jej produkty prezentowano na targach 
w Paryżu czy Petersburgu i eksportowano 
na cały świat. W 1982  r. fabryka została 
zamknięta. Stan zabytkowych budynków 
pogarszał się, nie było środków na ich re-
mont. Dopiero w 2008 r. sytuacja poprawi-
ła się, gdy 2-hektarowy teren kupił amery-
kański fundusz inwestycyjny. 
Prace rewitalizacyjne prowadzone przez 
nowego inwestora przy współpracy z kon-
serwatorem zabytków trwały wiele lat; 
w  rejestrze zabytków znalazło się dzie-
sięć pofabrycznych budynków. Najważ-
niejszym miejscem w  zrewitalizowanym 

zespole jest Muzeum Fabryki Norblina, 
w  którym ustawiono około 50 maszyn 
fabrycznych. Najbardziej spektakularna 
jest prasa rurowa z XIX w. oraz piec, do 
którego można zajrzeć i zobaczyć proces 
produkcji. Pozostałości dawnej fabryki 
można spotkać niemal na każdym kroku. 
Główne ulice Norblina pokrywa torowi-
sko, po którym dawniej pchano fabryczne 
wózki; wózki wykorzystano w pasażu Lu-
dwika Norblina jako stoliki.
Za projekt Norblina odpowiada pracow-
nia PRC Architekci oraz Małgorzata Ba-
dzyńska-Trojan, inwestorem jest Grupa 
Capital Park.

NOWO	ODKRYTY	
OBRAZ	JACKA	MALCZEWSKIEGO
Niedawno odkryte w  pry-
watnej kolekcji w Warszawie 
dzieło Jacka Malczewskiego 
„Portret Stanisława Witkie-
wicza”, pokazane publicznie 
tylko raz w  1903  r., można 
było oglądać w październiku 
br. w DESA Unicum na wy-
stawie poprzedzającej aukcję 
„Sztuka dawna. XIX wiek 
– Modernizm – Międzywoj-
nie”. Obraz namalowany zo-
stał w 1902 r. na tarasie willi 
„Pod Jedlami” na Kozińcu, 

zaprojektowanej przez Stanisława Wit-
kiewicza. Realistyczny portret ujmuje 

majestatyczną postać w  po-
piersiu. Za nią rozpościera 
się pejzaż tatrzański z  Ka-
sprowym Wierchem w  tle. 
Ze względu na kontekst po-
wstania „Portret Stanisława 
Witkiewicza” stanowi jeden 
z  najważniejszych obrazów 
przywróconych polskiej kul-
turze w  ostatnim czasie. Na 
aukcji w  DESA Unicum zo-
stał sprzedany za 3,6 mln zł, 
przebijając trzykrotnie swoją 
estymację.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Jacek Malczewski, „Portret 
Stanisława Witkiewicza”, 1902

Heinrich Mützel (uczeń Carla Bacha), „Ratusz we 
Wrocławiu – widok od południowego wschodu”, 1825
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historii mają swój udział urzędy Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, 
Departament Ochrony Zabytków 
MKiDN, Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa, Rada Ochrony Zabytków przy 
MKiDN, Rządowe Centrum Legislacji 
oraz Kancelaria Prezydenta RP. Prezy-
dent RP, na wniosek ministra właściwe-
go do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego, w  drodze rozporzą-
dzenia uznaje za pomnik historii zaby-
tek nieruchomy wpisany do rejestru lub 
park kulturowy o  szczególnej wartości 
dla kultury (art. 15.1), przy czym mini-
ster składa taki wniosek po uzyskaniu 
rekomendacji Rady Ochrony Zabytków 
(art.15.2). Poza procedurą zaś, ale zgod-
nie z  dotychczasową praktyką, głowa 

Pomnik historii to zabytek 
o  wyjątkowych wartościach 
artystycznych, historycz-
nych i  naukowych, wyróż-

niający się poziomem wykonawstwa, 
znaczeniem i rangą spośród kilkudzie-
sięciu tysięcy innych obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków.

W ustawie o  ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 
2003 r. (art. 7) pomnik historii wystę-
puje jako jedna z pięciu form ochrony 
zabytków. Forma ta jest jednak szcze-
gólna, ze względu na zaangażowanie 
w  jej ustanawianie godności prezy-
denta Rzeczypospolitej.

W przebiegu wieloetapowej pro-
cedury uznawania zabytku za pomnik 

państwa osobiście wręcza podpisane 
rozporządzenia właścicielom zabyt-
ków wyróżnionych tym prestiżowym 
mianem.

Ustawowa definicja pomnika hi-
storii zamyka się w lakonicznych sfor-
mułowaniach: „forma ochrony zabyt-
ku”, „zabytek […] o szczególnej wartości 
dla kultury”. Pojęcie to ma za to swoje 
rozszerzenie w  dokumencie: Kryte-
ria i  procedury uznawania obiektu za 
Pomnik Historii, przyjętym w  2005  r. 
przez Radę Ochrony Zabytków, a  bę-
dącym wskazówką postępowania 
w  sprawie oceny zabytku w  poszcze-
gólnej jego kategorii, procedury i skła-
dania wniosków oraz definiującym ter-
min pomnika historii.

Pomnik historii

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

1 | Zamek w Nowym 
Wiśniczu

2 | Dworek Milusin 
w Sulejówku

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

1
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Uznanie zabytku za pomnik hi-
storii nie nakłada na właściciela do-
datkowych obowiązków ponad to, co 
jest już związane z wpisaniem zabytku 
do rejestru. Stanowi natomiast przy-
wilej (dodatkowa punktacja) w  pro-
cesie rozpatrywania wniosków o dofi-
nansowanie z funduszy państwowych 
oraz unijnych.

Po raz pierwszy pomniki histo-
rii ustanowiono w 1994 r. Ówczesny 
Prezydent – Lech Wałęsa – wyróż-
nił wówczas piętnaście najznamie-
nitszych zabytków w  kraju, mówiąc 
m.in.: „Ten piękny tytuł jest nie tylko 
grzecznościowym gestem. To także, 
a nawet przede wszystkim, zapowiedź 
nowego na te pamiątki spojrzenia, go-
spodarskiej ochrony, jaką zamierza-
my te obiekty otoczyć, dać gwarancję 
dalszego ich pomyślnego trwania – ku 
chwale przeszłych dziejów i  ku pożyt-
kowi współczesności” (Wojciech Fi-
jałkowski, Pomniki historii, „Ochro-
na Zabytków”, nr 3-4, 1994, s.  243). 
Słowa te potwierdził minister kul-
tury i  sztuki Kazimierz Dejmek, de-
klarując rozszerzanie listy zabytków 
wyróżnionych tym mianem i  stwa-
rzanie, zgodnie z  zapisem ustawo-
wym, prawno-ekonomicznych wa-
runków dla ich właściwego utrzyma-
nia. Pierwszymi pomnikami historii 

były: klasztor paulinów w  Często-
chowie, zespół katedralny we From-
borku, Gdańsk w  zasięgu obwaro-
wań z  XVII  w., katedra w  Gnieźnie, 
historyczne zespoły miast Krakowa, 
Warszawy, Wrocławia, Zamościa, 
Kazimierz Dolny, neolityczna kopal-
nia krzemienia – Krzemionki koło 
Ostrowca Świętokrzyskiego, rezerwat 

archeologiczny w  Biskupinie, zamek 
w Malborku, Ostrów Lednicki, Stare 
i  Nowe Miasto w  Toruniu, kopalnia 
soli w Wieliczce.

Kolejne tytuły przyznano w 2000 r. 
i od tego czasu niemalże każdego roku 
przybywało ich po kilka, a  w  latach 
związanych ze świętowaniem setnej 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę – 21 (w 2017 r.) i 24 
(w 2018 r.).

Pomniki historii odzwierciedlają 
bogactwo form i  różnorodność pol-
skich zabytków. Obiekty wyróżnione 
tym szczególnym tytułem znajdują się 
we wszystkich województwach i  jest 
ich obecnie 114. Pochodzą z różnych 
epok (od czasów prehistorycznych po 
wiek XX), należą do różnych katego-
rii zabytków i  reprezentują wszystkie 
style.

Zespoły urbanistyczne uznane 
za pomniki historii to zarówno duże 
miasta (np. Poznań, Lublin), jak 

i  mniejsze ośrodki (np. Sandomierz, 
Chełmno) oraz osiedla (osiedle ro-
botnicze Nikiszowiec w Katowicach). 
Pomnikami historii są również dzieła 
architektury i  budownictwa oraz ich 
zespoły (np. Hala Stulecia we Wrocła-
wiu, zespół spichlerzy w  Grudziądzu 
wraz z panoramą od strony Wisły).

Szeroko reprezentowane zabyt-
ki sakralne obejmują m.in. zespo-
ły klasztorne, katedry oraz kościoły 
pielgrzymkowe. W  tej grupie znala-
zły się m.in. zespół opactwa benedyk-
tynów w  Tyńcu, sanktuarium piel-
grzymkowe w  Świętej Lipce i  zespół 
pocystersko-katedralny w  Gdańsku-
-Oliwie. Warto wspomnieć również 
o  wyjątkowych krajobrazach kultu-
rowych, jakie tworzą założenia kal-
waryjskie w Kalwarii Zebrzydowskiej 
i na Górze Świętej Anny. Dużą grupę 
pomników historii stanowią drewnia-
ne świątynie różnych wyznań, m.in. 
meczety w  Bohonikach i  Kruszy-
nianach (uznane za pomniki historii 
wraz z  mizarami, czyli cmentarzami 
muzułmańskimi), ewangelicko-au-
gsburskie kościoły Pokoju w  Jaworze 
i  Świdnicy, zespół cerkiewny w  Ra-
drużu i  rzymskokatolicki kościół 
w Szalowej. Prezentację wielokulturo-
wości i zróżnicowania wyznaniowego 
naszego kraju dopełnia m.in. zespół 
zabytkowych cmentarzy wyznanio-
wych na warszawskich Powązkach.

Zróżnicowaną grupę stanowią ze-
społy rezydencjonalne. Są to siedziby 
znamienitych polskich rodów (np. ze-
społy zamkowo-parkowe w  Kórniku 
i  Łańcucie, zespół pałacowo-ogrodo-
wy w  Nieborowie z  ogrodem senty-
mentalno-romantycznym w  Arkadii 
czy zachowany w  formie trwałej ru-
iny zamek Krzyżtopór w  Ujeździe), 
siedziby biskupie (dawny pałac bisku-
pów krakowskich w  Kielcach, zamek 
biskupów warmińskich w  Lidzbar-
ku Warmińskim) czy siedziba władz 
zakonu (zespół zamku krzyżackiego 
w  Malborku). Wśród pomników hi-
storii znalazł się także reprezenta-
tywny przykład alkierzowego dwo-
ru szlacheckiego w  Koszutach oraz 
zbiorczy wpis pałaców i  parków kra-
jobrazowych Kotliny Jeleniogórskiej. 
Indywidualnie uznanym za pomnik 

2
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historii parkiem jest Park Mużakow-
ski w Łęknicy.

Do kategorii miejsc związanych 
z  ważnymi dla kraju wydarzenia-
mi i  osobistościami można zaliczyć 
m.in. pole bitwy pod Grunwaldem, 
Stocznię Gdańską – miejsce naro-
dzin Solidarności czy willę Milusin 
w Sulejówku – dom marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

Dzieła budownictwa obronnego 
reprezentowane są przez twierdze, 
m.in. morską Twierdzę Wisłoujście 
w Gdańsku oraz fortyfikacje miejskie 
w Stargardzie.

Grupę zabytków techniki obra-
zują obiekty o  zróżnicowanych funk-
cjach i  przeznaczeniu, m.in. młyn 
papierniczy w  Dusznikach-Zdro-
ju, radiostacja w  Gliwicach, kanały 
Augustowski i  Elbląski oraz kopal-
nie – ropy naftowej w  Bóbrce, soli 

w Wieliczce i Bochni, węgla kamien-
nego w Zabrzu.

W kategorii zabytków archeolo-
gicznych pomnikami historii są m.in.: 
rezerwat „Krzemionki”, rezerwat 
w  Biskupinie, Ostrów Lednicki oraz 
przedchrześcijańskie obwałowania 
kamienne na Łysej Górze, objęte tym 
mianem wraz z  pobenedyktyńskim 
klasztorem na Świętym Krzyżu.

Różnorodność pomników historii 
w  zakresie formy i  funkcji świadczy 
o  bogactwie kulturowym kraju. War-
to podkreślić, że pośród zabytków 
ujętych w  rejestrze zabytków nieru-
chomych znajdują się jeszcze obiekty 
o szczególnym znaczeniu dla polskiej 
historii i kultury materialnej, które za-
sługują na miano pomnika historii.

Anna Hanaka
Anna Wawrzyńczuk

W bieżącym roku na Li-
stę Pomników Histo-
rii wpisano pięć za-
bytkowych obiektów. 

Są to: kościół św. Jana Chrzciciela 
w  Orawce (woj. małopolskie), histo-
ryczny zespół miasta Tykocin (woj. 
podlaskie), zespół dawnego opactwa 
Kanoników Regularnych w Czerwiń-
sku nad Wisłą (woj. mazowieckie), ze-
spół zamkowo-parkowy w  Pszczynie 
(woj. śląskie) i  zespół pałacowo-par-
kowy w Puławach (woj. lubelskie).

Orawka – kościół św. Jana 
Chrzciciela

(Rozporządzenie Prezydenta RP 
z dnia 8 kwietnia 2021 r.)

Jest to najstarszy katolicki, a  jed-
nocześnie jedyny zachowany spośród 
drewnianych kościołów w  polskiej 
części Górnej Orawy. Zabytek ten 
odznacza się szczególną wartością dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego. 
Parafia w  Orawce odegrała kluczową 
rolę w  podtrzymywaniu tożsamości 
narodowej i  religijnej polskich osad-
ników i  ich potomków w  czasie, gdy 
region nie przynależał do naszego 
kraju.

Kościół wyróżnia się wyjątkową 
klasą artystyczną i  autentyzmem za-
równo architektury, jak i prawie kom-
pletnego i nieprzekształconego boga-
tego wystroju i wyposażenia wnętrza. 
Zachowały się nie tylko polichromie, 
ołtarze, ambona czy organy, ale rów-
nież takie elementy, jak kamienna po-
sadzka czy drewniane polichromowa-
ne ławki i drzwi. Dużą wartość posia-
dają wciąż użytkowane opony wielko-
postne, służące do zasłaniania ołtarzy 
w okresie Wielkiego Postu.

Kościół, wraz z  rozbudowanym 
programem ideowym polichromii 
oraz wyposażenia, stanowi bezcenne 
źródło wiedzy na temat historii i kul-
tury polskich osadników zamiesz-
kujących region, a  także ilustruje 
przenikanie się wpływów i  tradycji 
na pogranicznych ziemiach. Sym-
boliczną wymowę przypisuje się cy-
klowi polichromii ze scenami z  życia 
św. Jana Chrzciciela, które nawiązują 
do pionierskiej działalności polskich 

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

3 | Główna 
Kluczowa 
Sztolnia 
Dziedziczna 
w kopalni 
węgla 
kamiennego 
w Zabrzu

(zdjęcia: 1 – 
Anna Hanaka / 
NID; 2 – Piotr 
Ostrowski; 3 – 
Agata Mucha / 
NID)

.........................
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Obiekty zabytkowe 
wpisane  
na Listę Pomników 
Historii w 2021 r.

misjonarzy na Górnej Orawie, wal-
czących o  swobodę wyznania i  po-
prawę losu prześladowanych katoli-
ków, oraz roli Orawki jako wyczeki-
wanego miejsca katolickich chrztów. 

Scena z przedstawieniem pokutującej 
św. Marii Magdaleny ma stanowić 
natomiast przestrogę i  wezwanie do 
nawrócenia i  pokuty dla osób, które 
wyrzekły się katolickiej wiary swoich 
ojców. Zestawienie rzeźb w  ołtarzu 
głównym, przedstawiających patro-
nów Polski i Węgier, obrazuje z jednej 

strony przywiązanie do ojczyzny oj-
ców, z  drugiej – związki z  krajem, 
w  granicach którego zamieszkiwali 
orawczańscy katolicy. Sceny Deka-
logu, ilustrujące postacie w  tradycyj-
nych orawskich strojach ludowych, 
wystroje wnętrz czy tradycyjne narzę-
dzia, stanowią cenny materiał do ba-
dań etnograficznych.

Tykocin  
– historyczny zespół miasta

(Rozporządzenie Prezydenta RP 
z dnia 19 kwietnia 2021 r.)

Tykocin to wielokulturowe mia-
sto wschodniego pogranicza, którego 
świetność przypada na czasy Pierwszej 
Rzeczpospolitej. Ośrodek ukształto-
wał się pod wpływem zamieszkują-
cych tu głównie chrześcijańskich i ży-
dowskich środowisk wyznaniowych, 
dla których przestrzeń mieszkalną, sa-
kralną i publiczną wytyczyło w XV w. 
prawo lokacyjne, następnie, w  poło-
wie XVI w. – tzw. pomiara Włóczna, 
a w XVIII w. – założenie urbanistycz-
ne wprowadzone przez Jana Klemen-
sa Branickiego (hetmana) na wzór 
monumentalnych rozwiązań francu-
skich eksponujących walory widoko-
we miast. Właśnie układ przestrzenny 

1 | Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce

...............................................................................
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powstały w średniowieczu, a rozbudo-
wany w okresie renesansu oraz baroku 
zachował się w  Tykocinie niemalże 
niezmącony. Do dzisiaj przetrwa-
ły także zabytki z  XVII i  XVIII  w., 
z  których najcenniejsze to: alumnat 
z 1633-1636 r., czyli zakład dla inwa-
lidów wojennych, jedyny tego typu 
obiekt zachowany do dziś w  Pol-
sce, oraz Wielka Synagoga (1642  r.), 
z  barwnymi polichromiami we wnę-
trzu, należąca do najstarszych bóżnic 
ocalałych po drugiej wojnie świato-
wej. Zabytki sakralne oraz dość do-
brze zachowana małomiasteczkowa 
zabudowa mieszkalna z XVIII-XX w. 
budują niepowtarzalny klimat miasta.

Tykocin odegrał istotną rolę 
w  kulturze polskiej, miał też znacze-
nie dla dziejów Żydów Polskich, tu-
taj bowiem znajdował się w  XVII 
i  pierwszej połowie XVIII  w. kahał 

(gmina) okręgu. Niektórzy spośród 
tykocińskich rabinów byli słynnymi 
uczonymi, kabalistami, oratorami. 
Stąd pochodziła też Rebeka Tiktiner, 
szesnastowieczna uczona, której dzie-
ła publikowano w Pradze.

Czerwińsk nad Wisłą 
– dawne opactwo Kanoników 

Regularnych
(Rozporządzenie Prezydenta RP 

z dnia 19 kwietnia 2021 r.)

Ukształtowany przez ponad 800 
lat zespół opactwa w Czerwińsku sta-
nowi świadectwo trwania kultury ma-
terialnej i  niematerialnej o  wyjątko-
wym znaczeniu dla dziedzictwa pol-
skiego. Opactwo było świadkiem waż-
nych wydarzeń w dziejach Polski oraz 
miało związek z  wieloma znanymi 
postaciami historycznymi: królami, 

książętami, biskupami itp. Zabytek 
należy do wąskiego grona dzieł ar-
chitektury w  stylu romańskim o  naj-
wyższej wartości artystycznej w  skali 
kraju, a  realizacje rzeźbiarskie i  ma-
larskie, z  których słynie: romański 
portal i polichromie to unikaty w tej 
części Europy. Kościół konwentualny 
jest jednym z  najlepiej zachowanych 
przykładów architektury romańskiej 
w Polsce. Prezentuje rzadki na terenie 
Polski architektoniczny typ z  dwu-
wieżowym masywem zachodnim (we-
stwerkiem, zatartym w  późniejszych 
wiekach) i  trójabsydowym zamknię-
ciem części wschodniej (absydy, 

2 | Historyczny zespół miasta Tykocin

3 | Romański portal kościoła konwentualnego 
dawnego opactwa Kanoników Regularnych 
w Czerwińsku nad Wisłą

...............................................................................
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rozebrane lub przebudowane). Po raz 
pierwszy też w budownictwie romań-
skim w  Czerwińsku zastosowano ce-
głę (miejscowo).

Opactwo pełniło funkcję ważnego 
na Mazowszu sanktuarium, do które-
go pielgrzymowali królowie z dynastii 
Wazów. Działalność kanoników czer-
wińskich w  znaczący sposób wpłynę-
ła także na kulturę agrarną regionu, 
dzięki wdrażanym przez mnichów 
nowym sposobom gospodarowa-
nia na obszarach rolniczych, leśnych 
i w osadach flisackich.

Wyjątkową wartością założenia 
klasztornego jest także trwałość hi-
storycznego krajobrazu kulturowego. 
Położone malowniczo na wysokim 
brzegu Wisły opactwo zachowało 
relacje przestrzenne z  miasteczkiem 
u  swego podnóża (pierwotnie rybac-
ką osadą służebną) i  nadal w  sposób 

niezakłócony dominuje w  okolicz-
nym krajobrazie.

Pszczyna – zespół 
zamkowo-parkowy

(Rozporządzenie Prezydenta RP 
z dnia 19 kwietnia 2021 r.)

Zespół zamkowo-parkowy w Pszczy-
nie jest zabytkiem o szczególnym zna-
czeniu dla dziedzictwa Europy Środ-
kowej. Należy do najcenniejszych 
i  najlepiej zachowanych zespołów 
rezydencjonalnych w  Polsce. Zamek 
odgrywa wyjątkową rolę w  dziejach 
Górnego Śląska poprzez związek ze 
znaczącymi śląskimi rodami magnac-
kimi, zaistniał także na europejskiej 
arenie historycznej.

Zabytek jest niezwykle cennym 
przykładem okazałej rezydencji ary-
stokratycznej, ukształtowanej w ciągu 

kilkuset lat w  wyniku kilkakrotnych 
faz rozbudowy, począwszy od śre-
dniowiecznego założenia obronnego 
z  XV  w. Jest to zarazem jedna z  nie-
licznych ocalałych z  pożogi drugiej 
wojny światowej siedzib magnackich 
z zachowanym autentycznym wystro-
jem wnętrz oraz niemal kompletnym 
ich wyposażeniem z  drugiej połowy 
XIX i początku XX w.

Na wybitne walory artystyczne ze-
społu składa się m.in. wysokiej klasy 
architektura pałacu, będąca wynikiem 
ostatniej znaczącej przebudowy w  la-
tach 1870-1876 pierwotnego zamku 
gotyckiego, a następnie nowożytnego 
pałacu w  typie francuskiego rozwią-
zania entre cour et jardin, w  formach 
inspirowanych nowożytną sztuką 
francuską z  XVII i  XVIII  w. Projekt 
przebudowy rezydencji wykonał ce-
niony francuski architekt Aleksander 
Hipolit Destailleur. Architektura, 
neostylowy charakter wnętrz, a  także 
cenne wyposażenie, na które składa-
ją się zarówno dziewiętnastowieczne, 
sprowadzane z Paryża meble, cerami-
ka, brązy i  bibeloty, jak i  nowożytne 
dzieła sztuki z  kolekcji Hochbergów 
są oryginalnym świadectwem upodo-
bań i reprezentacyjnych potrzeb życia 
dworskiego, znamiennych dla ary-
stokracji europejskiej drugiej połowy 
XIX w.

Szczególne znaczenie ma także 
kompozycja polegająca na sprzężeniu 
rezydencji z  otoczeniem, tj. przyle-
głym doń od strony południowej śre-
dniowiecznym układem urbanistycz-
nym Pszczyny oraz rozlokowanym od 
strony północnej okazałym parkiem 
zamkowym, będącym kluczowym 
elementem rozległego, należącego do 
największych i  najcenniejszych tego 
typu kompozycji krajobrazowych 
w  skali kraju, założenia krajobrazo-
wo-ogrodowego, ukształtowanego 
w okresie 1765-1880 r., a obejmujące-
go tereny położone na obszarze mia-
sta i  najbliższych miejscowości. Park 
zamkowy, wkomponowany w  koryto 
rzeki Pszczynki, charakteryzuje się 
urozmaiconym układem kanałów, 
stawów ze sztucznymi wyspami oraz 
alejek. Jego dzisiejsza kompozycja od-
powiada założeniu ukształtowanemu 

3
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w  drugiej połowie XIX  w. W  parku 
znajdują się liczne okazy starodrzewu 
oraz drzew i  krzewów egzotycznych, 
przykłady architektury ogrodowej, 
budowli hydrotechnicznych z  pierw-
szej połowy i  trzeciej ćwierci XIX  w. 
oraz miejsca sepulkralne poświęcone 
pamięci członków rodziny Anhaltów 
i Hochbergów.

Wysoką wartość naukową zamku 
w Pszczynie podkreśla doskonały stan 
zachowania architektury oraz wystro-
ju i  wyposażenia wynikający z  nie-
przerwanego użytkowania obiektu do 
1945  r., a  następnie szybkiego prze-
kształcenia rezydencji w muzeum. Do 
czasów współczesnych zachowało się 
około 80% autentycznych elementów 
wystroju i  wyposażenia, co pozwala 
uznać pałac za unikatowy dokument 
architektury i sztuki rezydencjonalnej 
XIX w.

Zabytek odznacza się również 
istotnymi wartościami historycz-
nymi, m.in. jako znamienny dla 
Górnego Śląska przykład rezyden-
cji magnackiej powstałej na kan-
wie stopniowo rozbudowywanego 
i  przekształcanego zamku obronne-
go z XV w., przechodzącego wraz ze 
zmianą przynależności państwowej 
Księstwa Pszczyńskiego, a od 1517 r. 

Wolnego Państwa Stanowego, z  rąk 
spokrewnionej z  Władysławem Ja-
giełłą księżnej raciborskiej i pszczyń-
skiej Heleny Korybutówny oraz pia-
stowskich książąt cieszyńskich, na 
własność wielkich rodów Promnitz, 
Anhalt-Köthen-Pless i  von Hoch-
berg z  Książa. Pałac w  Pszczynie to 
również miejsce ważnych wydarzeń 
historycznych, związanych z  działal-
nością polityczną, towarzyską i  kul-
turalną zamieszkujących go wspo-
mnianych rodów, które odegrały 
istotną rolę w  wymiarze lokalnym 
i  europejskim. W  rezydencji gości-
li niejednokrotnie m.in. królowie 
pruscy, cesarzowie niemieccy oraz 
królewscy goście z całej Europy i  ar-
tyści, w  tym m.in. słynny kompo-
zytor okresu baroku Georg Philipp 
Telemann. Właściciele Pszczyny 
utrzymywali również ścisłe kontak-
ty z  dworem królewskim w  Warsza-
wie, a  w  XIX  w. z  arystokracją pol-
ską na terenie zaboru rosyjskiego 
i austriackiego.

Pałac w Pszczynie zapisał się rów-
nież w  historii pierwszej wojny świa-
towej oraz przeprowadzonych bez-
pośrednio po niej powstań śląskich, 
związanych z  dążeniami do włącze-
nia Górnego Śląska do odrodzonej 

Rzeczypospolitej Polskiej. W  latach 
1914-1917 w  pałacu mieściła się sie-
dziba cesarskiej Głównej Kwatery 
i  sztabu wojsk niemieckich, w  której 
cesarz Wilhelm II, szef sztabu głów-
nego marszałek Paul von Hindenburg 
oraz szef sztabu wschodniego generał 
Erich von Ludendorff podejmowa-
li decyzje wojskowe zmieniające bieg 
wojny. Z kolei w 1919 r. w przynależą-
cym do rezydencji Parku Trzech Dę-
bów (poza granicami pomnika histo-
rii) rozpoczęło się Pierwsze Powstanie 
Śląskie, zainicjowane złożeniem przez 
powstańców uroczystej przysięgi.

Artykuł został przygotowany na 
podstawie materiałów dostępnych 
na stronie internetowej Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa: https://
n i d .p l / p l / Inf o rma c j e _ o g o l n e /
Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/.

O najnowszym wpisie na Listę 
Pomników Historii – zespole pałaco-
wo-parkowym w  Puławach (Rozpo-
rządzenie Prezydenta RP z  dnia 31 
maja 2021 r.) – zob. artykuł autorstwa 
Grażyny Bartnik Zespół Rezydencyjny 
Książąt Czartoryskich w Puławach po-
mnikiem historii (s. 12-19).

☐

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

4 | Zamek w Pszczynie – 
widok od strony parku

(zdjęcia: 1, 3 – Anna Hanaka / 
NID; 2 – Piotr Sekuła / NID; 4 – 
Paweł Kobek / NID)

................................................
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Lista Pomników Historii
(stan w listopadzie 2021 r.)

Białystok – zespół kościoła Chrystusa Króla i św. 
Rocha
Biskupin – rezerwat archeologiczny
Bochnia – kopalnia soli
Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową 
bramą i kaplicą zamkową św. Jadwigi – nekropolią 
Piastów
Chełmno – stare miasto
Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz 
z Parkiem Tężniowym oraz Parkiem Zdrojowym
Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoni-
ków Regularnych
Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. 
Paulinów
Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy
Duszniki-Zdrój – Młyn papierniczy
Frombork – zespół katedralny
Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII w.
Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko-katedralny
Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin 
Solidarności
Gdańsk – Twierdza-Wisłoujście
Gdynia – historyczny układ urbanistyczny 
śródmieścia
Gliwice – radiostacja
Gniezno – katedra Wniebowzięcia NMP i św. 
Wojciecha
Gostyń – Głogówko zespół klasztorny Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neri
Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny
Góra Św. Anny – komponowany krajobraz 
kulturowo-przyrodniczy
Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz 
z panoramą od strony Wisły
Grunwald – pole bitwy
Janów Podlaski – Stadnina Koni
Jawor – kościół ewangelicko-augsburski Ducha 
Świętego, zwany Kościołem Pokoju
Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół ma-
nierystycznego parku pielgrzymkowego
Kamień Pomorski – zespół katedralny
Kanał Augustowski – droga wodna
Kanał Elbląski
Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskie-
go oraz zespół katedralny
Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
Kazimierz Dolny
Kielce – dawny Pałac Biskupów i Katedra
Klępsk – kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny
Kołbacz – założenie dawnego klasztoru Cystersów, 
późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich 
i domeny państwowej
Koszuty – zespół dworsko-parkowy
Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe 

Kotliny Jeleniogórskiej
Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościo-
łem parafialnym – nekropolią właścicieli
Kraków – historyczny zespół miasta
Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy
Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopal-
nie krzemienia z okresu neolitu
Krzeszów – zespół dawnego opactwa Cystersów
Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy
Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lą-
dzie nad Wartą
Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół 
klasztorny
Leżajsk – zespół klasztorny oo. Bernardynów
Lidzbark Warmiński – zamek biskupów 
warmińskich
Lubiń – zespół opactwa Benedyktynów
Lublin – historyczny zespół 
architektoniczno-urbanistyczny
Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu 
krajobrazowym
Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta 
przemysłowego
Łowicz – Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny
Malbork – zespół zamku krzyżackiego
Nieborów i Arkadia – zespół pałacowo-ogrodowy 
i ogród sentymentalno-romantyczny
Nowy Wiśnicz – zespół 
architektoniczno-krajobrazowy
Nysa – zespół kościoła farnego św. Jakuba 
Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy 
i Męczennicy
Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz 
z zabytkowym parkiem i aleją lipową
Olesno – kościół odpustowy św. Anny
Orawka – kościół św. Jana Chrzciciela
Ostrów Lednicki
Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rze-
ce Mała Panew
Paczków – Zespół Staromiejski ze średniowiecznym 
systemem fortyfikacji
Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
Płock – Wzgórze Tumskie
Poznań – historyczny zespół miasta
Przemyśl – Twierdza Przemyśl
Przemyśl – zespół staromiejski
Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy
Puławy – zespół pałacowo-parkowy
Pułtusk – kolegiata Zwiastowania Najświętszej Ma-
ryi Pannie
Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
Radruż – zespół cerkiewny
Rogalin – zespół pałacowo-parkowy z obszarem 
dawnego majątku ziemskiego

Rydzyna – założenie 
rezydencjonalno-urbanistyczne
Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustel-
nia Złotego Lasu
Sandomierz – historyczny zespół 
architektoniczno-krajobrazowy
Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożyt-
na warownia górska z XVIII w.
Staniątki – opactwo św. Wojciecha Mniszek 
Benedyktynek
Stargard Szczeciński – zespół kościoła Najświętszej 
Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne 
mury obronne miasta
Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem 
Sióstr Klarysek
Strzegom – kościół św. Apostołów Piotra i Pawła
Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
Sulejów – zespół opactwa Cystersów
Sulejówek – Milusin, zespół domu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego
Świdnica – Katedra św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika i św. Wacława Męczennika
Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego Świętej Trójcy, zwanego Kościołem Pokoju
Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe
Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny 
oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne 
na Łysej Górze
Szalowa – kościół parafialny św. Michała 
Archanioła
Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni 
rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
Toruń – Stare i Nowe Miasto
Trzebnica – zespół dawnego opactwa Cysterek
Tykocin – historyczny zespół miasta
Tyniec – zespół opactwa Benedyktynów
Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór
Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem 
Królewskim i Wilanowem
Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama 
Lindleya
Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyzna-
niowych na Powązkach
Wąchock – zespół opactwa Cystersów
Wieliczka – kopalnia soli
Wiślica – zespół kolegiaty Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny wraz z reliktami kościoła św. Mikołaja 
oraz grodzisko
Włocławek – katedra Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny
Wrocław – zespół historycznego centrum
Wrocław – Hala Stulecia
Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla 
kamiennego
Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu ob-
warowań XIX w.
Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
Żyrardów – dziewiętnastowieczna Osada Fabryczna
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Malowniczo położoną na skraju wiślanej skarpy barokową 
rezydencję Stanisława Lubomirskiego w Puławach tak 
opisuje w 1679 r. kawaler de Beaujeu: „Za Wisłą w tej stronie 
leży ładna wioseczka u stóp góry ozdobionej u szczytu 
pałacykiem w stylu włoskim, pięknej struktury, o wspaniałych 
przedsionkach, marmurowych ornamentach, z salonem 
urządzonym przepysznie. Drobniutkie to cacko wznosi się 
wśród pięknie urządzonego tarasu, w ogrodzie, ozdobione 
pysznymi schodami i śliczną facyatką. Domek ten jest 
niezaprzeczalnie najpiękniejszym okazem nowszej architektury 
w Polsce” (François-Paulin Dalairac, Pamiętniki kawalera 
de Beaujeu, [w:] Władysław Markowski, Pamiętniki do czasów 
Jana III, Kraków 1883, s. 97).

grażyna bartnik

Zespół Rezydencyjny 
Książąt Czartoryskich 
w Puławach 
pomnikiem historii



Opisywany w  pamiętniku pałac 
należał do marszałka wielkiego 
koronnego, Stanisława Hera-
kliusza Lubomirskiego, które-

mu dobra puławskie wniosła w wianie żona, 
Zofia z  Opalińskich. Wzniesiony został 
w latach 1671-1676 według projektu holen-
derskiego architekta, Tylmana z  Gameren. 
Ukształtowany na planie prostokąta z  czte-
rema alkierzami nawiązywał w  swej formie 
do architektury obronnej. Wokół pałacu 
utworzono zgodnie z  ówczesnymi tenden-
cjami barokowy ogród włoski o  układzie 
kwaterowym i z dwiema krzyżującymi się ze 
sobą alejami  – jedną, równoległą do skarpy 
obsadzonej drzewami, drugą prostopadłą 
do Wisły. Charakterystycznym elementem 

ogrodu był okrągły plac, który od strony Wi-
sły wypełniono czterema kwaterami parteru 
ogrodowego, a  od strony skarpy półokrą-
głym basenem. Istnienie ogrodu u  podnóża 
skarpy potwierdzają sporządzone w  czasie 
wojny północnej w  1706  r. anonimowe ry-
sunki pomiarowe, przechowywane obecnie 
w  Muzeum Narodowym w  Sztokholmie. 
Wśród nich można dostrzec fasadę dziedziń-
cową z  reprezentacyjnymi zewnętrznymi 
schodami, wiodącymi na piano nobile. Rezy-
dencja miała wówczas bogaty program iko-
nograficzny, powstający w ścisłej współpracy 
ze zleceniodawcami.

Od strony Wisły dekoracja elewacji wyra-
żała treści nawiązujące do symboliki wodnej. 
Widniał tam kartusz z  herbami: Szreniawą 

1 | Pałac Czartoryskich 
w Puławach współcześnie
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– herbową rzeką Lubomirskich oraz Ło-
dzią – herbem Opalińskich. Nad kartuszem 
umieszczono dwuwiersz, który w  tłumacze-
niu z  łaciny brzmi: „Brzegi te wymagają ta-
kich fal rzeki i takich łodzi”.

Wiele zmian w układzie kompozycyjnym 
i  przestrzennym pałacu nastąpiło w  wyniku 

wojny północnej. Zniszczeń spowodowa-
nych podpaleniem przez wojska szwedz-
kie dopełniło jeszcze osunięcie się skarpy 
w 1722 r. Pałac i otaczający go ogród zatraci-
ły swój pierwotny charakter. Po śmierci Sta-
nisława Herakliusza Lubomirskiego dobra 
puławskie odziedziczyła córka Elżbieta, żona 
Adama Sieniawskiego, której zlecenia prac 
w Puławach ograniczały się jedynie do drob-
nych napraw zabezpieczających. Zły stan 
techniczny obiektu nie pozwalał na szybkie 
doprowadzenie go do dawnej świetności.

Gruntowna przebudowa założenia pała-
cowo-ogrodowego rozpoczęła się dopiero, 
kiedy właścicielką Puław stała się córka Sie-
niawskich, Maria Zofia, wydana za mąż za 
Stanisława Denhoffa, a  po jego śmierci za 
Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Z  ini-
cjatywy małżonków zatrudniono architekta 
Jana Zygmunta Deybla, który przebudował 
pałac w  stylu rokokowej rezydencji. Ów-
czesny jej wygląd znany jest dzięki prze-
chowywanym w  Petersburgu pomiarowym 
rysunkom Deybla. Realizacją projektów 
Deybla zajmował się Franciszek Mayer; po-
większono wówczas także m.in. alkierze 
oraz wzniesiono dwie oficyny: kuchenną 

2 | Autor nieznany, 
„Plan pałacu i ogrodu”, 
1706, rysunek na papierze 
w kolorze czarnym, szarym, 
żółtym, czerwonym, wym. 
31 x 40 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Sztokholmie)

3 | Autor nieznany, 
„Pałac Lubomirskich 
w Puławach projektu 
Tylmana z Gameren 
elewacja przednia”, 1706, 
rysunek na papierze 
w kolorze czarnym, szarym, 
żółtym, czerwonym, wym. 
31 x 40 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Sztokholmie)
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i gościnną. Rozbudowano zewnętrzne scho-
dy prowadzące do westybulu pierwszego pię-
tra. Główną ozdobą pałacu była sala balowa, 
tzw. Złoty Salon, której projekt powierzono 
francuskiemu architektowi Juste-Aurèle Me-
issonierowi. Ostatnie piętro zajmowała m.in. 
kaplica i pokój bilardowy. 

W trakcie przebudowy przekształcono 
także otoczenie rezydencji i zmieniono cha-
rakter przypałacowego ogrodu, nadając mu 
formę ogrodu rokokowego. Doskonałym 
materiałem ilustrującym założenie ogrodowe 
jest plan Deybla mł. z około 1760 r. Opierało 
się ono na dwuosiowej kompozycji baroko-
wej. Oś główną stanowiła czterorzędowa ale-
ja dojazdowa, zespół dziedzińców, pałac oraz 
tarasy na skarpie. Przedni dziedziniec ujęty 
był dwiema kordegardami i  fosą, natomiast 
okazale prezentował się dziedziniec honoro-
wy. Jego centrum stanowił basen z fontanną 
pośrodku, wokół którego rozlokowano dwie 
oficyny połączone z  pałacem parterowymi 
galeriami oraz dwa pawilony. Wówczas to 
nadano nie tylko pałacowi, ale i  ogrodowi 
formę rokokową. Ogród składał się z trzech 
zróżnicowanych poziomami płaszczyzn. 
Na osi dziedzińca przedniego usytuowano 

teatr, który wyposażono w  rampową scenę 
ze szpalerowymi kulisami i gabinetami w bo-
skietach oraz basenem z fontanną. Był to naj-
wyżej położony taras. Pozostałe wypełniono 
m.in. boskietami z gabinetami. Ogród dolny, 
składający się z zespołu boskietowych kwater 
i  półkolistego basenu, usytuowany był pod 
skarpą.

W nieco zmienionej formie znany jest 
również anonimowy plan ogrodu z  1770  r. 
Wówczas to do parku włączono tereny tzw. 
Dzikiej Promenady, co stanowiło novum 
w  jego kompozycji. Wśród większych in-
westycji budowlanych znalazły się Altana 
Chińska (do dziś istnieje), której autorstwo 
przypisuje się architektowi Szymonowi Bo-
gumiłowi Zugowi, oraz powstałe w miejscu 
wąwozu Schody Angielskie, łączące ogród 
górny z  dolnym. Umieszczenie na planie 
poszczególnych budowli potwierdza prze-
chowywany w Bibliotece XX. Czartoryskich 
rękopis zatytułowany Opisanie krótkie pałacu 
w Puławach pióra Kazimierza Ostrowskiego, 
kanonika krakowskiego: „Ogród wspaniały 
o trzech kondygnacjach, ulice w szpalerach są 
y fontanny, są ścieżki angielskie, które o wielu 
będąc kondygnacjach do jednego schodzą się 

4 | Jan Zygmunt Deybel, 
„Plan pałacu i ogrodów 
(Plan generalny Puław)”, 
1760, akwarela, pióro 
w tonie szarym, papier 
żeberkowy (w zbiorach 
Muzeum Książąt 
Czartoryskich / Muzeum 
Narodowe w Krakowie)
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kilka. Altan jest kilka. Przy samym pałacu jest 
altana różowa, wchodząc do dzikiej promena-
dy jest altana kosztowna, w której jest galeria 
otwarta, w tej sztukaterie są z gipsu wyrzuca-
ne, po bokach pokoiki – dalej dzika promena-
da w tej jest altana skowana” (Puławy, „Teka 
Konserwatorska”, z. 5, 1962, s. 41). 

O założeniach ogrodowo-parkowych re-
zydencji puławskiej powstało wiele publika-
cji, wśród których najważniejsze to zbiór ar-
tykułów w „Tece Konserwatorskiej” wydanej 
pod redakcją Stanisława Lorentza (Puławy, 
„Teka Konserwatorska”, z. 5, 1962) oraz Re-
waloryzacja Zespołu Pałacowo-Ogrodowego 
z okresu działalności księżnej Izabeli Czarto-
ryskiej („Ogród Puławski”, z. 5, red. Grażyna 
Hołubowicz-Kliza, 2006).

Świetność puławskiego zespołu rezy-
dencyjnego to czasy, kiedy dobra puławskie 
przeszły w ręce Adama Kazimierza Czarto-
ryskiego i  jego małżonki Izabeli z  Flemin-
gów. Wówczas to książęca para przystąpiła 
do gruntownych zmian, rozbudowując pa-
łac i  przekształcając regularny ogród fran-
cuski w  nowy, zgodny z  ówczesną modą 
i  tendencjami rozwijającymi się w  Anglii 
typ ogrodu zbliżonego do naturalnego kra-
jobrazu. Przebudową pałacu kierował archi-
tekt Chrystian Piotr Aigner. Jemu też za-
wdzięczamy inne realizacje, powstałe w tym 
czasie w  Puławach, m.in. Domek Grecki, 
pałac Marynki, Świątynię Sybilli, Dom 
Gotycki i kaplicę pałacową Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Puławy zyskały 
miano Polskich Aten. W  trakcie prac przy 
przekształcaniu rezydencji rozbudowano 
alkierze, przebudowano zewnętrzne schody, 
a  także dobudowano do prywatnych apar-
tamentów księżnej Izabeli oranżerię. Pałac 
zatracił swój rokokowy charakter. Obok 
Aignera z Puławami związani byli wówczas 
architekci, m.in. Szymon Bogumił Zug, Jo-
achim i Jakub Hemplowie, dekorator Woj-
ciech Jaszczołt, a  także sztukator Fryderyk 
Bauman. Znaczne przeobrażenia dotyczyły 
również ogrodu; pracami kierował sprowa-
dzony z Anglii James Savage.

Zlikwidowano wówczas wiele elementów 
regularnego ogrodu, m.in. zespół parterów, 
boskiety, szpalery, pozostawiono natomiast 
układ części alejek oraz niektóre elementy 
ogrodowej architektury. Ze starego ogrodu 
zaadaptowano również bindaż, który uwi-
docznili w swych pracach Jan Piotr Norblin 

5 | Altana Chińska 
w Zespole Rezydencyjnym 
Książąt Czartoryskich 
w Puławach

6 | Schody Angielskie 
w Zespole Rezydencyjnym 
Książąt Czartoryskich 
w Puławach

7 | Kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Puławach

5

6
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i  Konstancja Dembowska. Zlikwidowano 
też pierwotne zróżnicowanie pomiędzy Dzi-
ką Promenadą a Ogrodem Górnym.

Ogród księżnej Czartoryskiej wyróżniał 
się wspaniałym drzewostanem. Szczegól-
ną czcią otaczano stare dęby, topole i  lipy. 
Wypełniały go ciekawe okazy kwiatów. 
Część roślin sprowadzano z  odległych za-
kątków świata. Drzewa i  krzewy ukształ-
towano w formie klombów, wytyczono też 
nowe, swobodne alejki spacerowe. W  róż-
nych miejscach ustawiono pomniki oraz 

kamienne inskrypcje upamiętniające przy-
jaciół dworu. Ogród obejmował nie tylko 
najbliższe otoczenie pałacu z Łachą wiślaną, 
ale także okoliczne pola, łąki i lasy. Otwar-
cie perspektywy widokowej pozwoliło też 
na dołączenie terenów tzw. Mokradek, 
Kępy i  farmy na Żulinkach. Na przeciwle-
głym brzegu Wisły, w pobliskiej Górze za-
łożono ogród oraz wybudowano niewielki 
pałacyk. Pobliska wieś Parchatka również 
została włączona w  przestrzeń tzw. ogro-
du bez granic. W  malowniczo położonej 

8 | Joseph Richter, „Pałac 
w Puławach od strony 
dziedzińca”, przed 1830, 
akwarela, tusz, ołówek, 
papier, wym. 28,7 x 38,8 
cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

9 | Konstancja 
Dembowska, „Widok 
ogrodu z Kępy” (fragment), 
akwarela [w:] Melanges 
pour la Maison Gotique, 
Biblioteka XX. Czartoryskich 
w Krakowie, 1809, rkps 
6070, t. 3
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wiosce, poprzecinanej siecią lessowych 
wąwozów powstał mostek prowadzący do 
pustelni oraz domek z  tarasem, z  którego 
rozciągały się widoki na rozległą panoramę 
Kazimierza, Janowca i  Puław. Szczególną 
rolę w kształtowaniu puławskich przestrze-
ni ogrodowych odegrała Kępa, miejsce nad-
zwyczaj ulubione przez księżną. Przedostać 
się można było na nią mostkiem nad Łachą. 
Dziewiętnastowieczny podróżny podziwiał 
tam chatki włościańskie, przy których odby-
wały się przedstawienia teatralne oraz oglą-
dał wypasające się krowy rasy holenderskiej. 
Pośród topoli i  dębów umieszczono m.in. 
kamienne inskrypcje poświęcone przyjacio-
łom i gościom puławskiej rezydencji.

Najważniejszymi obiektami powstały-
mi w  ogrodzie były zaprojektowane przez 
Aignera dwa budynki muzealne – zbudo-
wana w latach 1798-1801 Świątynia Sybilli, 
mieszcząca pamiątki o  charakterze narodo-
wym, oraz przebudowany z  dawnego pawi-
lonu ogrodowego, otwarty symbolicznie 
w 1809 r. Dom Gotycki. Na terenie zespołu 
rezydencyjnego znajdują się również obiekty 
sprzed 1828  r. Jest to wzniesiona z  dawnej 
bramy tzw. Brama Rzymska oraz Domek 
Aleksandryjski, którego autorstwo również 
przypisywane jest Aignerowi.

Wybuch powstania listopadowego do-
prowadził do upadku ośrodka puławskie-
go. Dobra Czartoryskich zostały skonfi-
skowane, a rodzina udała się na emigrację. 
W  pałacu ulokowano przeniesiony z  War-
szawy Aleksandryjski Instytut Wychowa-
nia Panien, na którego potrzeby w 1840 r. 
pod okiem architekta Józefa Góreckiego 
dokonano kolejnej przebudowy. Zlikwi-
dowano wówczas prowadzące na poziom 
pierwszego piętra reprezentacyjne schody 
zewnętrzne oraz przypałacową oranżerię. 
Połączono również korpus główny pała-
cu z  przypałacowymi oficynami, tworząc 
układ podkowy. Wnętrza pałacowe także 
zostały przystosowane do potrzeb Insty-
tutu. Dawny Złoty Salon przebudowano 
na kaplicę katolicką, a  na drugim piętrze, 
w jednej z sal ulokowano kaplicę dla uczen-
nic wyznania prawosławnego. W  1858  r. 
wnętrza pałacowe zostały strawione przez 
pożar, spowodowany najprawdopodobniej 
zaprószeniem ognia. Zniszczeniu uległy 
najbardziej reprezentacyjne wnętrza oraz 
wewnętrzna drewniana klatka schodowa. 

10 | Fragment ogrodu 
współcześnie

11 | Świątynia Sybilli

12 | Dom Gotycki

10

11

12
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Pracami nad przebudową kierował archi-
tekt Julian Ankiewicz, któremu zawdzię-
czamy zachowaną do dziś bryłę pałacu. 
Dość istotną zmianą było wprowadzenie 
klatki schodowej z  lanego żeliwa, wykona-
nej przez Rządową Fabrykę Machin na Sol-
cu w Warszawie. Przebudowano kaplicę ka-
tolicką na pierwszym piętrze, która w nie-
mal niezmienionej formie przetrwała do 
dziś. Sala, która stylowo reprezentuje gotyk 
angielski, zyskała nazwę Sali Gotyckiej, 
a wnętrze westybulu obecnej Sali Kamien-
nej otrzymało dekorację nawiązującą do 
pomieszczenia pierwotnego. Ozdobiono 
je dekoracjami sztukatorskimi w formie in-
strumentów muzycznych i wici roślinnych. 

Od lat sześćdziesiątych XIX  w. pałac 
był siedzibą instytutów rolniczych: Insty-
tutu Politechnicznego i  Rolniczo-Leśnego 
oraz Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego 
i  Leśnictwa. Obecny właściciel − Instytut 
Uprawy Nawożenia i  Gleboznawstwa spra-
wuje pieczę nad całym kompleksem. Zespół 
rezydencyjny jest również siedzibą instytucji 
kultury.

Od 2009  r. w  najbardziej reprezentacyj-
nych wnętrzach pałacu mieści się Muzeum 
Czartoryskich w Puławach, które oprócz sal 
pałacowych udostępnia do zwiedzania pawi-
lony parkowe: Świątynię Sybilli, Dom Go-
tycki i Domek Aleksandryjski. W budynku 
mieści się również Centralna Biblioteka Rol-
nicza Narodowego Instytutu Kultury i Dzie-
dzictwa Wsi Oddział w  Puławach. Decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z dnia 16 stycznia 1967 r. założenie parkowe 
wpisane zostało do rejestru zabytków jako 
„zespół rezydencyjny”. Od 2017 r. powszech-
nie używaną nazwą tej części Puław jest Ze-
spół Rezydencyjny Książąt Czartoryskich. 
W latach 2006-2009 przeprowadzono grun-
towny remont elewacji pałacu, za co Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa otrzy-
mał Laur Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Rok 2021 to okres kolejnych zmian. 
Decyzją Prezydenta RP Zespół Rezydencyj-
ny Książąt Czartoryskich w Puławach otrzy-
mał status pomnika historii.

Grażyna Bartnik

13 | Sala Gotycka 
w pałacu Czartoryskich 

(ilustracje: 1, 5-7, 10-
13 – fot. Grażyna Bartnik; 
2, 3 – domena publiczna; 
4, 9 – Muzeum Narodowe 
w Krakowie; 8 – Muzeum 
Narodowe w Warszawie)
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Kościół 
Najświętszego 
Zbawiciela 
w Warszawie
– powrót do dawnej 
kolorystyki wnętrza
przemysław  alchimowicz
jakub korwin-szymanowski
zofia kamińska

(fot. Przemysław Alchimowicz)

Plac Zbawiciela w Warszawie z jednej strony w tradycyjny sposób 
ściąga do siebie wiernych, z drugiej stanowi jeden z istotniejszych 
punktów spotkań przede wszystkim warszawskiej młodzieży. 
Wyjątkowość temu miejscu niezaprzeczalnie nadaje strzelista 
sylwetka kościoła, od którego przejęło nazwę.



Kościół Najświętszego Zbawicie-
la w  Warszawie to niewątpliwie 
budynek wyjątkowy, nie tylko 
w skali centrum stolicy, ale chyba 

również w skali całego miasta. Od ponad stu 
lat jest on wiernym obserwatorem wydarzeń 
społecznych i  politycznych, stanowiąc wraz 
z  Placem Zbawiciela niezbywalny element 
historii Warszawy, a także jedno z najbardziej 
charakterystycznych miejsc stolicy. Sam plac 
wytyczony został około 1768  r. jako jeden 
z  placów założenia urbanistycznego, zaini-
cjowanego przez Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Stał się częścią Osi Stanisławow-
skiej, opartej na promienistym układzie ulic 
w formie latawca. Projekt wzorowany był na 
francuskich układach przestrzennych i  miał 
łączyć ówczesną Warszawę z podmiejską po-
siadłością królewską w  Ujazdowie poprzez 
układ pięciu placów gwiaździstych. W  tym 
układzie powstały place Na Rozdrożu, Unii 
Lubelskiej, Trzech Krzyży, Politechniki, 
układ Ronda Jazdy Polskiej oraz właśnie Plac 
Zbawiciela. Główną oś tego założenia stano-
wi kierunek wyznaczony przez Kanał Piase-
czyński, Zamek Ujazdowski oraz ciąg ulic al. 
Wyzwolenia, ulic Nowowiejskiej, Niemce-
wicza oraz Prądzyńskiego. Autorem projektu 
był najprawdopodobniej architekt Efraim 
Szreger (1727-1783). W  kolejnych latach 
wraz z  postępującym rozwojem ówczesnej 
Warszawy powstałe pomiędzy centralnymi 
punktami założenia Osi Stanisławowskiej 
osady, a  także istniejące pomiędzy zbie-
giem ulic Marszałkowskiej i  Mokotowskiej 
kilkuhektarowe gospodarstwo ogrodnicze 
były zastępowane zabudową stricte miejską. 
W  miejscu dziś usytuowanego kościoła na 
wydzielonej części gospodarstwa ogrodni-
czego w 1892 r. zbudowano tzw. Czerwoną 
Karczmę, należącą do rodziny Garnierów. 
W  połowie drugiego pięćdziesięciolecia 
XIX  w. ówczesny plac, zwany potocznie 
„Rondem” lub „Rotundą”, został sukcesyw-
nie zabudowywany kamienicami czynszo-
wymi i stanowił już w pełni tkankę miejską, 
na tyle istotną jako element komunikacyjny, 
że w  1881  r. przeprowadzono przezeń linię 
tramwaju konnego, a  niespełna trzydzieści 

lat później, w 1908 r., zamieniono ją na tram-
waje elektryczne.

Historia kościoła Najświętszego Zbawi-
ciela rozpoczęła się jednak kilka lat wcześniej, 
w 1900 r., kiedy w związku z szybkim rozwo-
jem miasta i  narastającym przeludnieniem 

1 | Pierwsza nagroda 
w konkursie na projekt 
nowego kościoła – projekt 
Stefana Szyllera

2 | Druga nagroda 
– projekt Józefa 
Dziekońskiego, Ludwika 
Panczakiewicza 
i Władysława Żychlewicza 
(elewacja tylna kościoła)
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istniejącej od 1820 r. parafii św. Aleksandra 
postanowiono wybudować nową świąty-
nię w  rejonie południowego śródmieścia 
Warszawy. Głównymi inicjatorami tego 
przedsięwzięcia byli arcybiskup i  metropo-
lita warszawski Wincenty Chrościak-Popiel 
oraz ksiądz Jakub Siemiec, którzy zakupili 
teren pod jej budowę. Był to teren, na któ-
rym stała wspomniana wcześniej karczma. 
Nowa świątynia miała być również wotum 
dziękczynnym za ustanowiony przez papieża 
Leona XIII bullą Properante ad exitum sa-
eculo Rok Jubileuszowy 1900. W tym samym 
roku rozpisano konkurs na projekt, określa-
jąc charakter, jaki ma przyjąć forma archi-
tektoniczna nowego budynku. W założeniu 
miała ona zawierać jak najwięcej polskich 
elementów architektonicznych. Konkurs od-
bił się dużym echem, do rywalizacji stanęło 
aż 39 projektów. Zwyciężyła zaprojektowa-
na na planie krzyża łacińskiego neogotycka 
świątynia, z  dwiema wieżami frontowymi 
oraz dominującą wieżą nad skrzyżowaniem 
nawy głównej i transeptu. Autorem projektu 

był warszawski architekt i  konserwator za-
bytków Stefan Szyller (1857-1933); drugą 
nagrodę otrzymał projekt zespołu Józefa 
Dziekońskiego (1844-1927), Ludwika Pan-
czakiewicza (1873-1935) oraz Władysława 
Żychlewicza (1844-1935), którzy zapropo-
nowali formę renesansowo-barokową. Już 
po ogłoszeniu wyników konkursu uznano 
jednak, iż kościół autorstwa Szyllera jest zbyt 
ciężki i przysadzisty w swojej formie, a  jego 
realizacja będzie bardzo kosztowna.

W rezultacie zdecydowano się na budo-
wę świątyni w formie zaproponowanej przez 
Dziekońskiego wraz z zespołem. Formę tę jed-
nak również zmieniono. Pierwotnie bowiem 
zakładano wykonanie dużej kopuły na tambu-
rze z doświetlającymi oknami, pełną kolumna-
dą wokół niej oraz drugim poziomem mniej-
szych okien doświetlających, z prostopadłymi 
do ścian zewnętrznych wolutami. Dopiero 
powyżej znajdować miała się kopuła z luneta-
mi i wieńczącą latarnią. Równocześnie flanku-
jące wieże elewacji miały mieć mniejszą skalę. 
Ostatecznie przyjęto zmodyfikowany projekt, 
w  którym na skrzyżowaniu naw znalazła się 
strzelista sygnatura, korespondująca ze smu-
kłymi wieżami elewacji frontowej.

Prace rozpoczęto wmurowaniem ka-
mienia węgielnego 12 października 1901  r. 
Podstawowe prace budowlane ukończono 
jedenaście lat później i w tym samym 1911 r. 
erygowano parafię. Wybuch pierwszej wojny 
światowej w 1914 r. mocno pokrzyżował dal-
sze prace wykończeniowe, które zakończone 
zostały dopiero w 1927 r. Konsekracji kościo-
ła dokonał ówczesny arcybiskup Stanisław 
Gall. Nadmienić w  tym miejscu należy, iż 
do wyposażenia wnętrza kościoła częściowo 
przyczynił się również Stefan Szyller, pomi-
mo odstąpienia od budowy świątyni według 
jego wygranej koncepcji.

Kościół Najświętszego Zbawiciela to 
trójnawowa bazylika na planie krzyża ła-
cińskiego z transeptem i pozorną kopułą na 
skrzyżowaniu naw. Styl wyraźnie nawiązu-
je do polskiego renesansu i  baroku. Dzięki 
trójkątnej działce, za transeptem po obydwu 
bokach kościoła zaprojektowano od strony 
ul.  Marszałkowskiej kaplicę Matki Boskiej 
i  symetrycznie od strony ul.  Mokotowskiej 
zlokalizowano zakrystię, które przekryto ko-
pułami zwieńczonymi latarniami, w  swojej 
formie bardzo przypominającymi te z Kapli-
cy Zygmuntowskiej na Wawelu.

3 | Zaakceptowany projekt 
Józefa Dziekońskiego 
przeznaczony do realizacji
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Fasada kościoła przyjmuje formę ko-
lumnowego portyku, zwieńczonego tympa-
nonem. Kolumnada portyku wejściowego, 
wraz z  bazami kolumn, wyłożona gładkim, 
polerowanym granitem w kolorze czarnym, 
doskonale uwypukla architekturę elewacji, 
tym bardziej poprzez zastosowanie cieka-
wego kształtowania części kolumny w  for-
mie kryształów. Fasada ujęta jest dwiema 
smukłymi wieżami, zbudowanymi na pla-
nie koła, w  górnej części przechodzącymi 
w  ośmiokąt, zwieńczonymi strzelistymi 
hełmami i  sterczynami. Widoczny jest po-
dział elewacji na trzy kondygnacje, okolone 
dwoma rodzajami gzymsów profilowanych. 
Wyraźnie zaznaczono podział na kondy-
gnację dolną, środkową i  szczytową, zwień-
czoną szczytem wolutowo-schodkowym. 
Gzymsy główne mocno wysunięto poza lico 
ściany, w konstrukcji i profilu są jednakowe, 
dekorowane jednak na dwa różne sposoby. 
Gzyms pierwszej kondygnacji udekorowa-
no kimationem z ząbkowaniem. W gzymsie 
drugiej kondygnacji zastosowano zdobienie 
kroksztynami oraz dodatkowym dolnym 
profilem wklęsłego ćwierćwałka. Gzymsy 
główne zdobiące szczyty kościoła przyjmują 
trzy formy wykończenia. Najniższy, z  pro-
stym belkowaniem, pod okapnikiem ma 
wklęsły ćwierćwałek. Gzyms środkowy za-
kończony jest od góry ćwierćwałkiem wklę-
słym, a pod okapnikiem ćwierćwałkiem wy-
pukłym wraz z anulusem. Gzyms ostatni za-
kończono ćwierćwałkiem na górze, jak rów-
nież pod okapnikiem. Gzymsy dekoracyjne 
bez obróbek blacharskich charakteryzują się 
zróżnicowanym profilowaniem na różnych 
poziomach. Pierwszy gzyms występuje tyl-
ko w elewacji frontowej od strony portyku, 
rozbudowany gzyms obwodowy wysunięty 
w  części frontowej  i  wsparty kolumnami. 
Ostatni gzyms obwodowy  zlokalizowany 
jest pod gzymsem głównym kondygnacji 
drugiej.

Na elewacji frontowej znajdują się pary 
rzeźb wykonane z piaskowca: w części dolnej 
rzeźby św. św. Piotra i  Pawła zlokalizowane 
w niszach ujętych kolumnami, nad wejściem 
głównym płaskorzeźba „Zdjęcie z  krzyża”, 
wykonana w  1913  r. Dodatkowo portyk 
wejściowy zwieńczony został parą rzeźb na 
kamiennych postumentach: z  lewej „Dziec-
ko adorujące Madonnę z  Dzieciątkiem”, 
z  prawej „Chrystus w  otoczeniu dzieci”. Na 

szczycie zlokalizowano parę rzeźb aniołów. 
Za ich wykonanie odpowiedzialny był war-
szawski rzeźbiarz i kamieniarz Feliks Giece-
wicz (1874-1942).

Elewacje boczne, kształtowane syme-
trycznie, są skromniejsze w formie od elewa-
cji frontowej. Kolumny zastąpione zostały 
płaskimi pilastrami, jednak o analogicznym, 
charakterystycznym kryształowym kształto-
waniu części dolnej pilastra. Jeszcze przed 
drugą wojną światową na skrzyżowaniu 

4 | Plan kościoła 
według projektu Józefa 
Dziekońskiego (plan 
z poziomu galerii)

5 | Współczesna elewacja 
frontowa kościoła 
Zbawiciela
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transeptów znajdowała się strzelista sygnatu-
ra, zburzona została podczas bombardowa-
nia Warszawy w 1939 r.

Największych zniszczeń dokonano w ko-
ściele w 1944 r., po upadku powstania war-
szawskiego, kiedy niemiecki okupant przy-
stąpił do systematycznego burzenia domów 
i  świątyń miasta. Podłożono wówczas ma-
teriały wybuchowe w  kościele dolnym, któ-
ry został wysadzony, uszkadzając przy tym 
sklepienia oraz hełm jednej z wież. Szczęśli-
wie, zasadnicza konstrukcja filarów i  arkad 

sklepiennych ocalała, a  uszkodzony kościół 
został zabezpieczony tuż po wojnie. Dysku-
sja na temat odbudowy wojennych zniszczeń 
zbiegła się z  projektem MDM-u w  latach 
pięćdziesiątych XX w. Komunistyczne wła-
dze nakazały przesunięcie osi ul.  Marszał-
kowskiej w  taki sposób, aby nowe zabudo-
wania dzielnicy mieszkaniowej przysłoniły 
oś widokową na kościół. Równocześnie po-
jawił się projekt wykonany przez architekta 
Jan Knothego (1912-1977), który zakładał 
odbudowę kościoła bez wież. Ostatecznie 

6 | Fragment wnętrza 
kościoła na fotografii 
archiwalnej z 1932 r.
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zrealizowano inny projekt, według pomysłu 
architekta Wiesława Konowicza, a do odbu-
dowy przystąpiono w 1955 r.

Eklektyczne wnętrze kościoła, z  przewa-
gą elementów neorenesansu, jest wspólnym 
dziełem architekta Józefa Dziekońskiego 
i rzeźbiarza Piusa Welońskiego (1849-1931); 
swój udział miał tu również Stefan Szyller. 
Zaprojektowane zostało w  stonowanej for-
mie, jest trzykondygnacyjne, wyznaczone 
przez rytm rozbudowanych filarów z  pila-
strami. Filary łączone są arkadami, nad któ-
rymi w drugiej kondygnacji znajdują się gale-
rie, ujęte kolumnami i półkolumnami wspie-
rającymi mniejsze arkady. Ściany szczytowe 
transeptu powielają rytm drugiej kondygna-
cji za pomocą arkadowych blend. Rytm fi-
larów oraz pilastrów podkreślony został po-
ziomym boniowaniem, przechodzącym na 
całej ich wysokości. Pilastry ponad gzymsem 
drugiej kondygnacji swobodnie przechodzą 
w  gurty, rozdzielające sklepienia krzyżowo-
-żebrowe nawy głównej i  transeptu. Nawy 
boczne przekryto sklepieniami krzyżowymi. 
Nad skrzyżowaniem nawy głównej i transep-
tu góruje kopuła.

W kościele znajduje się osiem ołtarzy, 
ozdobionych cennymi obrazami, a  central-
nym punktem jest ołtarz główny, poświęco-
ny Najświętszemu Zbawicielowi, powstały 
w 1922 r. według projektu Bolesława Żura-
kowskiego. W czasie drugiej wojny światowej 
został zniszczony, jednak w pełni zrekonstru-
owano go w 1945 r. Ołtarz w bocznej kaplicy 
Matki Zbawiciela, z obrazem namalowanym 
przez Franciszka Jędrzejczyka, ufundowa-
ny został w 1909 r. przez Leopolda Hillera; 
obraz ten nabył ks. Jan Siemiec, jeden z ini-
cjatorów budowy kościoła. Ciekawostką jest 
też fakt, że w  ścianę obok kaplicy wmuro-
wano fragmenty mozaik przeniesionych ze 
zburzonego soboru Aleksandra Newskiego, 
przedstawiających głowę anioła. Sześć oł-
tarzy bocznych poświęconych zostało św. 
Ekspedytowi, Antoniemu Padewskiemu, 
Michałowi Archaniołowi, Józefowi Opieku-
nowi, Najświętszemu Sakramentowi oraz św. 
Teresie od Dzieciątka Jezus.

W kościele znajduje się także granitowa 
chrzcielnica z 1919 r., ufundowana przez Ta-
deusza Bernharda jako wotum dziękczynne 
za szczęśliwy powrót z  Rosji oraz stiukowa 
ambona z  1929  r. – dzieło Stefana Szylle-
ra. Wnętrze zdobią również dwa obrazy 

Michaela Willmana (1630-1706): „Wizja św. 
Augustyna” umieszczony w  transepcie oraz 
„Wizja św. Bernarda” w  kaplicy Matki Zba-
wiciela. Oba te obrazy pochodzą z XVII w. 
i przywiezione tu zostały po drugiej wojnie 
światowej z opactwa w Lubiążu. Warto także 
zwrócić uwagę na zbudowane w  latach sie-
demdziesiątych XX w. przez firmę braci Ka-
mińskich z Warszawy organy, które zastąpiły 
oryginalne z 1912 r.

Zastanawia niezwykle skromna kolory-
styka kościoła, opierająca się na monochro-
matycznych wymalowaniach, utrzymanych 
w  barwach jasnych szarości. Różnice ko-
lorystyczne są niewielkie. Zaakcentowane 
ciemniejszą tonacją są płaskie ściany, mają-
ce pełnić funkcję tła dla jaśniejszych barw 
pilastrów oraz gzymsów, które wymalowa-
ne są w  jaśniejszym, niemalże białym ko-
lorze. Cokół pokryto wtórną farbą olejną, 
tworzącą lamperię w  kolorze jasnego beżu. 
Przyglądając się uważniej, można spostrzec 

7 | Badania stratygraficzne 
kolumny galerii

8 | Stratygrafia – elementy 
rzeźbiarskie konsol pod 
chórem

9 | Stratygrafia – ciemny 
cokół pod warstwą beżowej 
farby

10 | Stratygrafia – ugrowy 
stiuk w prezbiterium 
zamalowany wtórnie farbą 
olejną

7 8
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niekonsekwencję w  wykonaniu współcze-
snych warstw malarskich. Widoczne gołym 
okiem są różnice kolorystyczne w  malowa-
niu narożnych pilastrów m.in. w  lewej czę-
ści transeptu. Dolne pilastry namalowane są 
w różnych odcieniach bieli i szarości, pilastry 
powyżej gzymsów natomiast w jednolity ko-
lor szary; wszystkie pozostałe pilastry kościo-
ła pokryte są farbą w kolorze białym. Z kolei 
elementy detalu stref wejściowych namalo-
wano farbą olejną na kolor jasnego beżu, nie 
biorąc pod uwagę elementów architekto-

nicznych obramień wejściowych, w tym rów-
nież uskoków elementów cokołowych. Takie 
odcięcia kolorystyczne są nieuzasadnione 
podziałami wynikającymi z  kształtowania 
detalu architektonicznego.

Wszystkie te niekonsekwencje w  opra-
cowaniu kolorystyki wnętrza kościoła Naj-
świętszego Zbawiciela skłoniły architektów 
i  konserwatorów do przyjrzenia się bliżej 
temu zagadnieniu. Bazując na czarno-bia-
łych zdjęciach z  Narodowego Archiwum 
Cyfrowego odkryto wartościowanie kolory-
styczne poszczególnych elementów architek-
tonicznych wnętrza kościoła z  1932  r. Wi-
doczne są na nich różnice tonacji szarości, 
które świadczą o  różnych walorach kolory-
stycznych, obecnie mało czytelnych. Szcze-
gólnie interesujące są tu ciemniejsze kolory 
cokołu oraz zadziwiająco ciemny pas okala-
jący ołtarz w prezbiterium kościoła.

Na przełomie kwietnia i  marca 2021  r. 
zespół konserwatorski przeprowadził  bada-
nia stratygraficzne wybranych elementów 

architektonicznych kościoła, które rokowa-
ły na znalezienie pierwotnych fragmentów 
tynków. Przeanalizowano zakres zniszczeń 
wojennych i założono, że górne strefy tyn-
ków powyżej galerii mogły zostać zniszczo-
ne w  wysokich temperaturach pożaru oraz 
w wyniku działania wód opadowych, a na-
stępnie usunięte podczas odbudowy kościo-
ła. Skoncentrowano się na tych fragmen-
tach, które na powojennych fotografiach 
archiwalnych są wyraźnie w dobrym stanie. 
Zbadano strefę galerii, ścian nawy głównej, 
dekorację sztukatorską na i  pod chórem, 
ściany i  nisze kaplic, ścianę prezbiterium, 
a  także portal wejściowy główny i  portale 
boczne wewnętrzne. Odkrywki wykony-
wano odsłaniając kolejne warstwy przema-
lowań aż do powierzchni tynku. W  miej-
scach, gdzie z  uzyskanych informacji lub 
w  wyniku oględzin stwierdzono, że ściany 
są wtórne lub współczesne, badania prze-
prowadzono jedynie, aby potwierdzić in-
formacje, bez analizowania poszczególnych 
warstw. Celem prac było również stwierdze-
nie, czy na powierzchni ścian znajdują się 
polichromie lub wymalowania o  charakte-
rze dekoracyjnym, a także odsłonięcie pier-
wotnej warstwy malarskiej na powierzchni 
tynków oraz próba wykonania chronologii 
zmian estetycznych przeprowadzonych na 
ścianach.

Wykonane na reprezentatywnych stre-
fach powierzchni ścian wnętrza kościoła 
odkrywki wykazały, że na pierwotnym tyn-
ku wapienno-piaskowym wykonano mo-
nochromatyczne wymalowania, utrzymane 
w barwach szarości. Najciemniejszy jest nie-
malże czarny cokół, profilowane obramienia 
drzwi oraz bazy portalu głównego wejścia, 
kształtowane podobnie w  formę kryszta-
łu, jak ma to miejsce w kolumnach elewacji 
frontowej. Powyżej profilowane bazy ko-
lumn galerii wskazują, iż były namalowane 
kolorem ciemnoszarym. W podobny sposób 
zaakcentowane były formy tralek galerii, ko-
lumienki i kapiteli oraz profile gzymsów. Co 
najciekawsze, charakterystyczny ciemny pas 
za ołtarzem głównym, widoczny na zdjęciu 
z  1932  r., po usunięciu wtórnych warstw 
malarskich okazał się stiukiem w kolorze cie-
płego ugru. Było to nie lada zaskoczenie, ale 
również zadawano sobie pytanie, dlaczego 
został zamalowany; odsłonięte jego partie 
zachowane są w dobrym stanie.

11
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Wszystkie te odkrycia unaoczniły pod-
stawowe założenie w  konstruowaniu formy 
malarskiej wnętrza. Analizując kolorystykę 
ścian, odczytać można symboliczne przejście 
z  koloru najciemniejszego cokołu – ziemi 
do coraz jaśniejszej strefy niebios. Program 
kolorystyczny ścian doskonale korespondo-
wał z  zachowanymi oryginalnymi płytkami 
ceramicznymi posadzki, gdzie dominującym 
kolorem jest perłowa szarość. Architektura 
wnętrza sprowadzona tylko do walorów sza-
rości miała prawdopodobnie również zaak-
centować bogatą kolorystykę kaplic i samego 
punktu centralnego prezbiterium – sacrum. 
W tych miejscach bowiem architekci skupili 
się na detalu dekoracyjnym, stosując wielo-
barwne stiuki, złocenia i  sztukaterie. W  nie-
wielkiej przestrzeni kaplic detal architekto-
niczny, wzmocniony kolorystyką i złoceniem, 
nawiązuje atmosferą do estetyki bizantyjskiej. 
Koncepcja monochromatycznej skromnej 
kolorystyki, która operując jedynie walorem 
szarości i pracą światłocienia, podkreślała ar-
tykulację pilastrów, gzymsów łuków, filarów 
i boniowań, została całkowicie  podporządko-
wana prezbiterium i kaplicom. W ten sposób 
stanowią one dominantę kompozycji w  mo-
numentalnej strukturze świątyni, skupiając 
wzrok i uwagę na ciepłych wnętrzach kaplic. 
Posadowienie kompozycji na ciemnych, pra-
wie czarnych cokołach i rozjaśnienie jej w kie-
runku sklepień i kopuły dodatkowo podkreśla 
skromność obszernego wnętrza świątyni wo-
bec małych kaplic i  stosunkowo niewielkie-
go ołtarza głównego, który ogniskuje uwagę 
ciepłą barwą stiuku w  kolorze złotego ugru 
i czerwieni na ścianie prezbiterium.

Obecnie biały o  lekkim odcieniu perło-
wej szarości kolor wnętrza całkowicie za-
tracił pierwotny charakter świątyni. Jasne 
stiuki kaplic nie kontrastują już z tłem ściany 
i  trudno się doszukiwać pierwotnej atmos-
fery wnętrza. Dodatkowo podczas działań 
wojennych kościół utracił wystrój dwóch 
kaplic znajdujących się na ramionach tran-
septu, a  w  prezbiterium zamalowano jasną 
farbą stiuki. Należy zaznaczyć, że fakt zacho-
wania wszystkich detali stanowiących wspól-
ny i  jednorodny program dekoracji stanowi 
dopełnienie jego wartości historycznej.

Wraz z  wykonanymi badaniami warstw 
malarskich opracowano założenia projekto-
we powrotu do dawnego charakteru wnę-
trza. Założono przywrócenie jak najbardziej 

zbliżonej do pierwotnej kolorystyki ścian 
oraz odsłonięcie zamalowanych stiuków 
w  prezbiterium. Za konieczne uznano rów-
nież usunięcie farb olejnych z cokołów i por-
tali wejściowych. Dodatkowo, pod nadzo-
rem konserwatora, przeprowadzono wiele 
prób kolorystycznych na wybranych frag-
mentach ścian kościoła. Przed ponownym 
malowaniem zalecono wykonanie lokalnych 
napraw w miejscach spękań i odspojeń tyn-
ków, które występują głównie na powierzch-
ni ścian szczytowych transeptu. Mając na 
uwadze specyfikę projektu oraz wartość, jaką 
dla społeczności, a także dla miasta stołecz-
nego Warszawy, ma kościół Najświętszego 
Zbawiciela, wszystkie planowane prace będą 
musiały być wykonywane pod nadzorem 
konserwatora, tak aby w jak najlepszy sposób 
wydobyć skromne piękno wnętrza świątyni.

Przemysław Alchimowicz
Jakub Korwin-Szymanowski

Zofia Kamińska

11 | 12 | Projekty 
nowej kolorystyki 
kościoła Najświętszego 
Zbawiciela: wejście 
główne pod chórem (11) 
i fragment ściany bocznej 
nawy głównej (12) 
(arch. P. Alchimowicz, 
arch. J. Korwin- 
-Szymanowski)

(ilustracje: 1 – mbc.
cyfrowemazowsze.pl;  
2 – wg „Przegląd techniczny” 
(t. XXXIX), nr 20 z 5 (18) 
maja 1901, tabl. XXXIII; 3 
– wg „Przegląd techniczny” 
(t. XXXIX), nr 42 z 4 (17) 
października 1901, tabl. 
LXI; 4, 5, 11, 12 – materiały 
Przemysława Alchimowicza 
i Jakuba Korwin- 
-Szymanowskiego; 
6 – Narodowe Archiwum 
Cyfrowe;  
7-10 – fot. Wiktor Kamiński; 
fotografie do opracowania 
badań Zofii Kamińskiej 
na obecność polichromii) 
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Zabytkowe, oryginalne wnętrza lokali użytkowych są 
nośnikami wartości materialnych i niematerialnych. 
Jednocześnie najszybciej i najłatwiej ulegają zmianom. 
Jak uchronić je przed całkowitym zniszczeniem?

Wnętrza lokali 
użytkowych 
w Warszawie
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Zachowanie i  konserwacja oryginal-
nych wnętrz w  budynkach zabyt-
kowych użyteczności publicznej 
w  Warszawie od dawna budzi wie-

le emocji, sporów, starań, ale i  kontrowersji. 
Wynika to z  rozmaitych uwarunkowań. Po 
pierwsze z zakresu ochrony konserwatorskiej 
danego obiektu, po drugie funkcji, jaką wnę-
trze obecnie pełni i  czy nadal ma ją pełnić, 
wreszcie czemu ma służyć. Kolejną kwestią 
są zagadnienia związane z  obowiązującymi 
normami bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego i  zasadami ogólnego bezpieczeństwa, 
co wiąże się z pracami mogącymi całkowicie 
zmienić pierwotny charakter i wystrój zabyt-
kowych wnętrz. Najtrudniejsza sytuacja jest 
tam, gdzie obiekt jest ujęty tylko w  gminnej 
ewidencji zabytków. Ustawa nie przewiduje 
bowiem ochrony wnętrza, nawet jeśli byłoby 
wybitnym autorskim dziełem. Poza tym przez 
lata przyjęło się, że architektura, struktura 
i wygląd zewnętrzny jest najważniejszy, a wnę-
trze może ulegać pewnym zmianom, czyli 
tzw. unowocześnieniom. W wielu wypadkach 
było i  bywa to wynikiem zwykłej ignorancji 
użytkownika i  projektanta, jednakże prakty-
ka wykazała, że zwykle możliwa jest adapta-
cja wnętrza z  poszanowaniem pierwotnego 
projektu. Niech tu posłuży za przykład ka-
wiarnia sieci Starbucks na pl. Trzech Krzyży, 
otwarta w lutym 2012 r. w lokalu dawnej ka-
wiarni „Lajkonik” z malowidłami na ścianach 
z  lat pięćdziesiątych XX  w. Zostały one (po 
konserwacji) nie tylko włączone do wystro-
ju nowej kawiarni, opatrzone wyjaśnieniami 
i  zabezpieczone przed zniszczeniem, ale dla 
dodania klimatu lat pięćdziesiątych XX w. do 
lokalu wstawiono również pianino.

Wnętrza to problem bardzo pojemny 
i dotychczas zbyt mało zauważany. W latach 
pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych XX  w. na 
łamach „Architektury” i „Stolicy” pojawiały 
się artykuły na ten temat, jednak w większo-
ści, poza analitycznym artykułem architekt-
ki Anny Banaszewskiej, opisywano jedynie 
wygląd nowych lokali. Kwestia zachowania 
autentyczności wnętrz nie była podnoszona. 
Problem niszczenia zabytkowego wystro-
ju na przykładzie lokali na Starym Mieście 

poruszony został w artykule w „Spotkaniach 
z Zabytkami” w 2020 r. (nr 11-12, s. 36-43). 
W  2014  r. Stołeczny Konserwator Zabyt-
ków wystosował apel do Ministerstwa Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego w  sprawie 
objęcia dodatkową ochroną zabytkowych 
wnętrz, nawet gdy obiekt jako budynek jest 
wpisany do rejestru zabytków. Odpowiedź 
była pozytywna, w  konsekwencji czego po 
rozpoznaniu Biura Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków (BSKZ) i wnioskach o wpisy 
do Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków  (MWKZ) rozpoczęto 
wpisy wnętrz lokali na Starym Mieście. 

Lokale i  ich wnętrza można sklasyfiko-
wać na użytkowe i  prywatne (mieszkania), 
a  użytkowe z  kolei na reprezentacyjne i  ka-
meralne, a  te idąc dalej na obiekty o  różnej 
funkcji użyteczności publicznej: gmachy 
dworców, teatrów, kin, sale koncertowe, lo-
kale gastronomiczne (bary, restauracje, ka-
wiarnie). Małe, kameralne wnętrza dotyczą 
głównie sklepów, zakładów rzemieślniczych, 
pracowni, punktów usługowych itd. 

W Warszawie bardzo niewiele wnętrz 
przetrwało wojny, pożary, przebudowy. Na-
leży zaznaczyć, że użytkowość jest też poję-
ciem, które w  ciągu wieków zmieniało się, 
a krąg użytkowników nie był zawsze taki sam.

Najstarszymi zachowanymi autentycz-
nymi wnętrzami w Warszawie są Biblioteka 

1 | Fragment wnętrza 
Teatru Stanisławowskiego 
w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie
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w Zamku Królewskim i Teatr Stanisławow-
ski w  Starej Pomarańczarni w  Łazienkach 
Królewskich. Oba związane z ostatnim kró-
lem i zaprojektowane przez królewskiego ar-
chitekta Dominika Merliniego. Biblioteka, 
wzniesiona w  latach 1780-1784, jest jedy-
nym wnętrzem Zamku Królewskiego, któ-
re ocalało z  niemieckiego bombardowania 
w 1939 r. i wysadzenia w 1944 r. Przetrwała 
w  nim też oryginalna dekoracja architekto-
niczna. Teatr Królewski, zwany też Stani-
sławowskim, w  Łazienkach Królewskich, 
powstał po 1784  r.; jego wnętrze zaprojek-
tował Jan Chrystian Kamsetzer. Malarzem 
iluzjonistycznych malowideł przedstawiają-
cych osiemnastowieczną widownię z portre-
tami osób z otoczenia króla był Jan Bogumił 
Plersch, a rzeźbiarzem André Le Brun. Obaj 
byli artystami króla Stanisława Augusta, dla 
którego teatr powstał. Król w 1791 r., pod-
czas przebudowy pl. Krasińskich, na kilka 
miesięcy udostępnił swój prywatny teatr 
Wojciechowi Bogusławskiemu i  jego trupie 
na publiczne i bezpłatne występy Teatru Na-
rodowego. W XIX w. Teatr Stanisławowski 

wraz z całymi Łazienkami był własnością ca-
rów, ale na całe szczęście prace konserwator-
skie przeprowadzone wówczas przez Ludwi-
ka Kozubowskiego ograniczyły się tylko do 
zmian obić foteli. W 1916 r. po gruntownej 

renowacji Teatr Stanisławowski został 27 
maja ponownie otwarty – odbyła się premie-
ra miniatury dramatycznej Jana Lechonia 
W  pałacu królewskim i  koncert. Kolejną re-
nowację przeprowadzono po drugiej wojnie 
światowej, przede wszystkim unowocześnia-
jąc urządzenia sceniczne. Z  dawnych prze-
trwały do dziś kołowroty do podciągania 
dekoracji oraz machina imitująca grzmoty. 
W  latach pięćdziesiątych XX  w. gościł na 
jego scenie z  przedstawieniami kameralny-
mi Teatr Dramatyczny (m.in. ze słynnymi 
Paradami Jana Potockiego), później Polska 
Opera Kameralna, a od 2017 r. Polska Opera 
Królewska.

W pierwszej połowie XIX  w. powstało 
w  Warszawie kilka budynków użyteczności 
publicznej – obecny Pałac Staszica, gmachy 
Polskiego Banku, Giełdy, Ministerstwa Skar-
bu i  Komisji Rządowej Przychodów i  Skar-
bu, a także Teatr Wielki – wszystkie według 
projektów Antonia Corazziego. Ich wnętrza 
w  stylu klasycystycznym nie zachowały się. 
Niektóre budowle użyteczności publicznej 
przebudowywano, jak np. wnętrza skonfi-
skowanego przez władze carskie po powsta-
niu listopadowym Pałacu Paca przy ul. Mio-
dowej, które przekształcone pod kierunkiem 
Stefana Balińskiego stały się siedzibą Sądu 
Okręgowego i poddawane remontom traciły 
swój pierwotny wygląd. Poza urzędami czy 
ministerstwami w połowie XIX w. powstały 
całkowicie nowe obiekty – dworce kolei że-
laznej. Po dworcu Kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej wybudowano kolejne, łączące War-
szawę z miastami imperium rosyjskiego. Nie 
dysponujemy fotografiami czy rycinami ich 
wnętrz, znamy jedynie, i to słabo, ich wygląd 
zewnętrzny. 

Koniec wieku XIX i początek XX dostar-
cza nieco więcej informacji na temat wyglą-
du wnętrz obiektów użyteczności publicznej 
w  Warszawie. Bogatszy materiał informa-
cyjny pochodzi dopiero z lat po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, kiedy rozpoczę-
to dokumentację i konserwację wnętrz tych 
budynków. Dodatkową pomocą stały się 
fotografie z odbywających się w nich rozma-
itych wydarzeń i  uroczystości. Pojawiły się 
też pierwsze relacje filmowe.

Konkretnym wyrazem troski o  wnę-
trza obiektów zabytkowych było rozpo-
częcie w  1924  r. przez Zakład Architek-
tury Polskiej Politechniki Warszawskiej 

2 | Ściana z luksferów 
w dawnym sklepie 
obuwniczym przy ul. Pięknej 
28/34
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akcji inwentaryzacyjnej i  dokumentacyjnej 
zabytków Warszawy, prowadzonej pod kie-
runkiem prof. Oskara Sosnowskiego. Brali 
w niej udział pracownicy i studenci, a wyni-
ki prac okazały się nieocenione przy rekon-
strukcji obiektów po zniszczeniach pierwszej 
wojny światowej, a  wręcz bezcenne po dru-
giej wojnie światowej. Wciąż jednak prace 
dokumentacyjne dotyczyły znaczących re-
alizacji, wspaniałych gmachów użyteczności 
publicznej, powstałych w  dwudziestoleciu 
międzywojennym. Dwa z  nich były autor-
stwa Mariana Lalewicza, które w  swej ory-
ginalnej formie i  z  oryginalnym wnętrzem 
przetrwały do dziś. Zajęte przez okupacyjne 
władze niemieckie w  czasie drugiej wojny 
światowej nie zostały zniszczone ani nawet 
przerobione. Dotyczy to budynku Banku 
Rolnego przy ul.  Nowogrodzkiej i  gmachu 
Dyrekcji Kolei Państwowych przy Targowej 
74. Bank Rolny przy ul. Nowogrodzkiej zo-
stał wzniesiony w końcu 1927 r. Współpra-
cowali przy nim także architekci Tadeusz 
Pluciński i  Mieczysław Popiel, rzeźbiarka 
Janina Broniewska oraz autor polichromii  
Jan Goliński. Wnętrza na pierwszym pozio-
mie i reprezentacyjny salon zachowały się do 

dziś. Z  kolei budynek Dyrekcji Kolei Pań-
stwowych, zbudowany na miejscu Dworca 
Petersburskiego i wyposażony w piękne wnę-
trza w duchu sztuki art déco, odpowiadał po-
trzebom i upodobaniom młodej odrodzonej 
państwowości (zob. „Spotkania z  Zabytka-
mi”, nr 5-6, 2019, s. 42-46). W latach drugiej 
wojny światowej mieściły się w  nim urzędy 
okupacyjne, a w 1944 r. znalazły tymczaso-
wą siedzibę polskie władze miejskie i  nowo 
mianowany prezydent Warszawy Marian 
Spychalski.

Innym, wzniesionym w latach 1925-1930 
przez Mariana Lalewicza obiektem, który za-
chował się do dziś, jest Instytut Geologiczny; 
część od ul. Wiśniowej  mieszcząca Muzeum 
Geologiczne przetrwała w  swej oryginalnej 
formie.

Ciekawym zespołem z lat tuż przedwojen-
nych są Wyścigi Konne na Służewcu. Na tere-
nie blisko 100 ha, oprócz toru wyścigowego, 
stajni, zabudowań gospodarskich, znajduje 
się budynek trybuny honorowej. Autorem 
jego projektu był architekt Zygmunt Plater-
-Zyberk przy współpracy znakomitych ar-
chitektów − Juliusza Żórawskiego i  Janusza 
Alchimowicza. Obiekt, użytkowany do dziś, 

3 | 4 | Kolumna w dawnej 
kawiarni „Stylowa” przy 
ul. Koszykowej 34/50 – 
przed modernizacją (3) 
i po zmianach (4) 

3 4
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zachował się w swej pierwotnej formie wraz 
z wnętrzem.

Osobnym tematem są wnętrza warszaw-
skich kawiarni, restauracji i barów. Te nie były 
dokumentowane. Dekoracje wnętrza „Małej 
Ziemiańskiej” z  malowidłami Wacława Bo-
rowskiego i Tadeusza Gronowskiego znamy 
z  czarno-białych zdjęć warszawskiej bohe-
my tamtych lat. Podobnie wnętrza kawiarni 
w Instytucie Propagandy Sztuki, ozdobione 
freskami Feliksa Topolskiego, czy sąsiedzkiej 
„Sztuki i Mody”, z prostymi meblami i kame-
ralnym oświetleniem zaaranżowanym przez 
właścicielkę Zofię Raczyńską-Arciszewską. 
Żadne z  wnętrz tych lokali nie przetrwało 
wojny, podobnie jak wnętrza kawiarni w ho-
telach – „Europejskim”, „Polonii” czy „Bri-
stolu”. Zachowały się jedynie relacje, opisy, 
fotografie.

Odbudowująca się Warszawa miała wie-
le twarzy. Nowa architektura proponowała 
nowe wnętrza. Dotyczyło to dużych, repre-
zentacyjnych założeń, ale też nieco skrom-
niejszych i  tych bardzo małych, jak kiosk 
„Ruchu” na Mariensztacie przy ul.  Bednar-
skiej 20a. Spróbujmy dokonać ich podziału 
i  wstępnej systematyzacji, poczynając od 
miejsc i  wnętrz najczęściej odwiedzanych, 
a  więc budynków związanych z  komunika-
cją. Do niedawna były to budynki dworców 
kolejowych, a  od 25 lat także stacje Me-
tra – indywidualnie projektowane, jak np. 
wnętrza (wraz z liternictwem) stacji II linii, 
zaprojektowane w  latach 2007-2012 przez 
Wojciecha Fangora. Do dziś zachowała się 
znaczna część wnętrz Dworca Gdańskiego, 
ale jego pierwotny, oryginalny wystrój moż-
na oglądać jedynie na filmie Rozwodów nie 
będzie z 1964 r. Budynek dworca lotniczego 
na Okęciu też jest całkowicie inny niż ten 
wzniesiony w  1968  r., z  oryginalnymi wnę-
trzami autorstwa architektów Jana i Krysty-
ny Dobrowolskich.

Dość pokaźną grupę stanowią wnętrza 
ministerstw, rządowych instytucji i banków, 
które choć w większości są pod dobrą opie-
ką, jednak i one mogą być narażone na nie-
korzystne zmiany i przekształcenia.

Kolejną grupę stanowią sklepy, poczy-
nając od dużych domów towarowych. Były 
to w  Warszawie tzw. PDT-y (Powszechne 
Domy Towarowe). Szczególnie interesują-
cą dekorację malarską miał PDT na Woli, 
a we wnętrzach PDT-u przy ul. Jagiellońskiej 

znajdowały się pełnoplastyczne rzeźby, po-
dobnie w „Delikatesach” w CDT w Alejach 
Jerozolimskich. Wystrój tych wszystkich 
wnętrz zniknął, a domy towarowe zastąpio-
ne zostały przez galerie handlowe. Jedynym 
wyjątkiem jest dom handlowy „Merkury” 
na Żoliborzu, z  zachowanymi fragmentami 
ceramicznych mozaik w  pomieszczeniach 
przyziemia. Znajdujące się w galeriach han-
dlowych sklepy, apteki czy np. banki należą 
przeważnie do określonej sieci. Ich wyposa-
żenie oraz kolorystyka i oświetlenie są ściśle 
określone. Może warto już teraz dokumen-
tować styl „Krakowskiego Kredensu”, pijalni 
czekolady „Wedla”, „Wawela” czy cukierni 
Bliklego, bo wnętrza zagranicznych firm, np. 
„Douglasa” czy „Sephory”, w  każdym miej-
scu kuli ziemskiej wyglądają tak samo.

Wyposażenie sklepów rozmaitych branż 
było bardziej lub mniej kompleksowe. 
W  niektórych sklepach spożywczych mógł 
to być mozaikowy lub malarski fryz nad 
półkami, dekoracyjne panneau, specjalnie 
zaprojektowane kosze (nawet z  wikliny) na 
produkty, oświetlenie (przeważnie górne). 
W  sklepach Centrali Rybnej dominowały 
elementy morskie, motyw rybackich sieci 
i  kolory w  błękitnej tonacji (również pły-
tek ceramicznych). W  sklepach mięsnych 
ściany były na ogół wyłożone białymi cera-
micznymi płytkami. Posadzki w  większości 
wnętrz sklepowych były wykonane z lastryka 
albo z kawałków granitu, czasem marmuru. 
W  wielu reprezentacyjnych obiektach były 
też specjalnie odkuwane bloki. Sklepy tek-
stylne obowiązkowo miały solidne drew-
niane lady i  głębokie półki do ułożenia na 
nich bel z  materiałami. Wysokie sufity były 
w  sklepach sprzedających dywany, firanki 
i zasłony do okien.

Sklepy optyczne miały zwykle indywidu-
alnie zaprojektowane meble z  niewielkimi 
szufladkami i  witrynami na oprawki okula-
rów, a  sklepy z biżuterią opatrzone neonem 
„Jubiler” na ogół wyposażone były w  lu-
stra i  specjalne oświetlenie, dodające blasku 
sprzedawanym towarom. Przetrwało ich kil-
ka w Warszawie, ale we fragmentach.

Osobną grupą sklepów były sklepy na 
MDM, nazywane sklepami luksusowymi. 
Poza dwoma lokalami zachowanymi w  nie-
mal pierwotnym stanie, reszta przestała ist-
nieć. Specjalnie projektowano do nich drew-
niane półki, lady, boazerie. Indywidualnie 
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była zaprojektowana „Cepelia” na MDM 
z witryną z kutego żelaza, z meblami. Miała 
też małą salkę przeznaczoną na zabawę dla 
dzieci, przychodzące z rodzicami po zakupy. 
W październiku 2020 r. „Cepelia” przestała 
istnieć, a wraz z nią sklepy urządzane przez 
warsztaty stolarskie należące do tej zasłużo-
nej spółdzielni. Zniknęły sklepy „Cepelii” 
przy Kruczej, Grójeckiej i  mały lokal przy 
Krakowskim Przedmieściu. Jedyny zachowa-
ny – na Rynku Starego Miasta w porę został 
przekształcony na Dom Sztuki Ludowej Pol- 
Art i  w  porę wpisany do rejestru zabytków, 
stanowiąc jedyny w Warszawie przykład ory-
ginalnego wyposażenia przez wiele lat niedo-
cenianej, niestety, spółdzielni „Cepelia”.

Kategorie sklepów można by mnożyć. 
Zachowało się jeszcze kilka sklepów z  go-
spodarstwem domowym, należących do 
Spółdzielni Spożywców „Społem”. Nie wy-
różniają się one jednak indywidualnym de-
signem, lecz raczej doborem oferowanych 
produktów i  sposobem ich eksponowania. 
Podobny klimat miały apteki-sklepy zielar-
skie spółdzielni „Herbapol”, a w wielu z nich 
w  oryginalnie zaprojektowanych wnętrzach 
znajdowały się mozaiki i  reliefy. Zabytkowe 
apteki również odchodzą do historii, ale nie 
wolno tracić nadziei, że jedyna zabytkowa 
apteka, z meblami z połowy XIX w., znowu 
będzie wyposażona w  neogotyckie meble 
i przestanie być „domem palmy”.

Warszawskie kina, te z dużymi widownia-
mi lub mniejsze (osiedlowe), miały w  więk-
szości podobną strukturę, ale foyer i  sale wi-
downi z  dobieranym do ścian kolorem obić 
foteli czy rodzajem stolarki były projektowane 
indywidualnie. Niestety, wiele z tych kin nie 
przetrwało inwazji multipleksów, w  niektó-
rych powstały markety, jak w kinie „Femina” 
– „Biedronka”. Pozostało jednak w Warszawie 
kilka kin, które zachowały oryginalne wypo-
sażenie przynajmniej foyer (np. kino „Luna”), 
a także elementy widowni – artykulację ścian, 
koloryt, mimo zmian zgodnie z  wymogami 
przeciwpożarowymi. Są też kina z całkowicie 
przetrwałym wnętrzem – „Muranów” i „Sto-
lica” (po konserwacji kino „Iluzjon”) oraz te 
przekształcone na teatry („Teatr WARSawy” 
z kina „Wars” na Nowym Mieście i „Och-Te-
atr” z kina „Ochota” przy ul. Grójeckiej).

Kolejną kategorią są lokale gastrono-
miczne – restauracje, kawiarnie, bary szyb-
kiej obsługi, bary kawowe oraz ostatnio bary 
mleczne.

Restauracje i kawiarnie warszawskie mają 
już dziś bogatą literaturę. Wiele z nich było 
indywidualnie projektowanych, nawet w za-
leżności od serwowanego menu. Inne ele-
menty zdobnicze znalazły się w  restauracji 
rybnej „Mesa” przy ul.  Puławskiej, a  inne 
w  restauracji „Dzik” z  kuchnią myśliwską. 
Bardzo wiele z  nich przestało istnieć, wiele 
zmieniło wystrój.

5 | Salon Kosmetyczny IZIS 
przy ul. Marszałkowskiej 
55/73

(zdjęcia: 1 –  Adrian Grycuk / 
wikipedia; 2, 3 – Archiwum UZM; 
4, 5 – Małgorzata Jaworska)
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Wraz ze zmianą przeznaczenia lokali 
użytkowych wnętrza są najbardziej narażone 
na zmiany, często nieodwracalne, a w wielu 
sytuacjach na zniszczenie. Nie zawsze są to 
zmiany konieczne, w wielu wypadkach moż-
na coś ocalić, coś włączyć w  nowy wystrój. 
Nie zawsze trzeba wymieniać zabytkowe 
drzwi czy choćby klamki, zmieniać podzia-
ły stolarki okiennej, usuwać kraty maskujące 
grzejniki. Lampy niegdyś oświetlające sklep 
mogą się okazać ciekawym elementem w no-
wej kawiarni.

Wybrane poniżej  lokale użytkowe z  lat 
pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych XX  w. ze 
Śródmieścia zachowane w  całości bądź we 
fragmentach i te, które do niedawna jeszcze 
istniały, mogą stanowić punkt odniesienia do 
podobnych obiektów w  innych dzielnicach 
Warszawy. Te, które przetrwały, nie wszyst-
kie znajdują się w budynkach wpisanych do 
rejestru zabytków, co skutkuje większym ry-
zykiem ich utrzymania.

Salon Kosmetyczny (dawniej „Warsza-
wianka”) IZIS przy ul.  Marszałkowskiej 
55/73 został otwarty w 1954 r. w lokalu na 
rogu ulic Marszałkowskiej i Wilczej (MDM). 
Działa do dzisiaj. Na budynku nad wejściem 
znajdują się neony z  lat sześćdziesiątych in-
formujące o  działalności firmy (Lecznica, 
Kosmetyka IZIS). Był to najelegantszy salon 
kosmetyczny (niegdyś nazywany „Salonem 
Urody”) w Warszawie. Mieści się na parterze, 
w przestronnych, wysokich pomieszczeniach 
i w niższych, mniejszych na pierwszym pię-
trze. Do wnętrza prowadzi niewielki przed-
sionek utworzony z przeszklonej ściany peł-
niącej funkcję witryny i dwojga drzwi.

We wnętrzu na parterze ściany są wy-
łożone prostokątnymi płytami brązowego 
marmuru, marmurowa jest też posadzka. 
Niegdyś w poczekalni stał okrągły drewnia-
ny stół, teraz jest na parterze w sklepie wraz 
z niskim metalowym stoliczkiem z okrągłym 
mozaikowym blatem. Z  parteru prowadzą  
schody na pierwsze piętro. Ściany klatki 
schodowej wyłożone są brązowym marmu-
rem, dodatkowym elementem zdobniczym 
jest ręcznie kuta krata.

Dawna kawiarnia „Stylowa” przy ul. Ko-
szykowej 34/50 została urządzona wraz z in-
nymi sklepami i lokalami gastronomicznymi 
we wczesnych latach pięćdziesiątych XX w., 
wkrótce po oddaniu części mieszkalnych 

budynków na MDM. Mieściła się w  części 
narożnej budynku przy ulicach Marszał-
kowskiej i  Koszykowej. Po latach działal-
ności jako kawiarnia „Stylowa” w końcu lat 
siedemdziesiątych XX w. była już kawiarnią 
i  lodziarnią HORTEX-u. Następnym na-
jemcą była firma Jachacy i  lokal otrzymał 
oryginalny wystrój. Obecnie w zmienionym 
wnętrzu mieści się klub hardrockowy. Ory-
ginalne wnętrze składało się z obszernej sali 
ze stolikami, a  przez pewien czas było tam 
także pianino i często w godzinach popołu-
dniowych i  wieczornych gościom towarzy-
szyła muzyka. Nad główną częścią kawiarni 
rozpościerał się kasetonowy strop. Na ścia-
nie naprzeciwko okien znajdowała się wąska 
antresola ze stolikami. Niewielkie balkony 
wystawały nieco ponad salą główną. Cha-
rakterystycznym elementem tego wnętrza 
była kolorowa kolumna znajdująca się przy 
schodach prowadzących na piętro. Oplatały 
ją jaskrawozielone liście i ciemne kiście wino-
gron ze złotymi wstęgami. 

Od lipca 2013 r. nie istnieje już sklep z por-
celaną, szkłem i kryształami przy ul. Pięknej 
28/34. Powstał w 1954 r. Został oryginalnie 
zaprojektowany na dwóch poziomach. Do 
wnętrza, na części ścian, były specjalnie opra-
cowane półki i boazerie. Oświetlenie stano-
wiły ceramiczne żyrandole. 

Do lutego 2021 r. przy ul. Pięknej 28/34, 
bliżej ul.  Marszałkowskiej, działał sklep 
z obuwiem. Obecnie jest tu restauracja. We 
wnętrzu zachowała się posadzka z  biało-
-czarnych ceramicznych płytek, podwieszo-
ny sufit, i ściany z kwadratowych luksferów, 
stanowiące rodzaj przedsionków.

Całkowicie zachowało się wnętrze sklepu 
optycznego przy ul. Pięknej 34/50. Zaprojek-
tował je w 1968 r. Stanisław Miedza-Toma-
szewski, o czym informuje mosiężna tablicz-
ka na dolnej ramie obrazu przedstawiającego 
widok Krakowskiego Przedmieścia w  War-
szawie. W  aranżacji ścian dominuje drew-
no w złocistym, ciepłym kolorze. Z drewna 
wykonane są też małe szufladki z  prostymi 
stalowymi uchwytami, umieszczone na ścia-
nie naprzeciwko okien. Ponad nimi znajduje 
się otwarta podświetlona gablotka, biegnąca 
wzdłuż całej ściany, przeznaczona na eks-
pozycję oprawek okularowych. Oświetlenie 
górne stanowią proste lampy, dające punk-
towe światło. Na obrazie po prawej stronie 
od wejścia, przedstawiającym Krakowskie 
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Przedmieście, wszystkie postacie mają na no-
sach okulary, co jest reklamą sklepu, a także 
ilustruje maksymę – wiersz Franciszka Ko-
walskiego, dziewiętnastowiecznego poety, 
sławiącą dobrodziejstwa okularów. Autorem 
obrazu jest Stanisław Miedza-Tomaszewski 
(1913-2000), malarz, rysownik, ilustrator, 
architekt, którego losy wojenne posłużyły do 
ekranizacji filmu Umarłem, aby żyć.

Na pl. Konstytucji 5, nad sklepem nie-
gdyś sportowym, znajduje się neon z koszy-
karką rzucającą piłkę. Z wyposażenia i urzą-
dzenia wnętrza tego sklepu zachowała się 
jedynie posadzka, schody wiodące na piętro 
i balustrada.

W innej części Warszawy, na Miro-
wie, przetrwało wnętrze dawnej kawiarni 
„Mirowianka”. Obecnie jest to restaura-
cja „San Lorenzo” w  al. Jana Pawła II 36. 
Zajmuje ona dwie sale na parterze i  dwie 
na drugiej kondygnacji. Kasetonowy sufit 
w  części ze schodami jest bardzo wysoki 
(około 10 m), tam też naprzeciwko okna 
znajduje się prostokątny murowany komi-
nek, pomalowany na szary kolor. Po prawej 
stronie od kominka umieszczone są schody 
prowadzące na piętro. Ich stopnie wykona-
ne zostały z  szarego lastryka, a  balustrada 
z  kamiennych tralek podtrzymujących 
profilowaną szeroką poręcz z wypolerowa-
nego granitu w kolorze zielonkawoszarym. 
Szczególnie piękne w  części parterowej 
restauracji są posadzki z  szarego lastryka 
z  wzorami w  innych kolorach. Zachowa-
ły się też oryginalne, kute ręcznie z żelaza 
osłony na kaloryfery.

Sklep rybny (Centrala Rybna) przy 
ul.  Anielewicza 3/5 istniał już w  1960  r. 
i  działa nieprzerwanie do dziś. Wewnątrz 
ściany obłożone są błękitnymi płytkami ce-
ramicznymi o  wymiarach 15 x 15 cm. Przy 
oknie wystawowym po prawej stronie od 
wyjścia ze sklepu został wbudowany basen 
wyłożony ceramicznymi płytkami, przezna-
czony na żywe ryby. 

W budynku mieszkalnym przy ul. Roz-
brat 10/14, zbudowanym w  1939  r. w  ra-
mach funduszu emerytalnego „Fabryczna”, 
niewielki lokal na parterze zajmuje kwia-
ciarnia. Budynek, uszkodzony w  czasie 
ostatniej wojny, odbudowany został we 
wczesnych latach pięćdziesiątych XX  w. 
z  przejściem bramnym na ul. Jezierskie-
go. Z  tego czasu pochodzi ten mały lokal 

użytkowy. Zachowały się kute elementy 
przy drzwiach wejściowych i posadzka z ja-
snobeżowych i brązowych płytek ceramicz-
nych w kształcie gorsecików. 

W sklepie z  odzieżą damską w  al. Jana 
Pawła II 32 zachowała się posadzka z  ma-
łych kwadratowych płytek w  kolorach be-
żowym i czarnym, ułożonych w krzyżykowy 
wzór. Na ścianie naprzeciwko okna, na wy-
sokości około 2,5 m od posadzki, znajduje 
się fryz z  przedstawieniem zwierząt leśnych 
i domowych.

Jeszcze kilka słów na temat zabytkowych 
wnętrz lokali na Starym i  Nowym Mieście 
w Warszawie. Wiele z nich zostało bezpow-
rotnie zniszczonych, jak np. sklep mięsny 
przy Piwnej czy wnętrze biura turystyczne-
go „Stare Miasto” przy Świętojańskiej 25, 
a w dużej mierze wnętrza restauracji „Bazyli-
szek” i „Krokodyl”. Wiele jednak zachowało 
pierwotny stan, mimo iż zmieniło użytkow-
nika. Przetrwało wnętrze restauracji „U Bars-
sa” zajmującej dawny sklep filatelistyczny, 
z dekoracją malarską w dwóch salach na pię-
trze, z  ręcznie kutą kratą autorstwa Jerzego 
Grunwalda, z  drewnianymi schodami we-
wnątrz. Oryginalne są też wnętrza Muzeum 
Literatury i Dom Kultury.

Na koniec można zaryzykować stwier-
dzenie, że wnętrze jest tym, czym koszula 
dla ciała. To jest ta pierwsza przestrzeń dzia-
łania. Zabytkowe, oryginalne wnętrze skle-
pu, kawiarni, apteki, banku czy poczty jest 
nośnikiem wartości zarówno materialnych, 
jak i  niematerialnych, przekazuje wiedzę 
o  życiu codziennym, o  kulturze materialnej 
i niematerialnej. Najszybciej i najłatwiej pod-
lega zmianom, jest narażone na zniszczenie. 
Programy edukacyjne i  oferty turystyczne 
odnoszą się często do tzw. grup rekonstruk-
cyjnych, ale jak ocenić wartości materialne, 
artystyczne i historyczne wnętrz? Czy moż-
na je ocalić od zniszczenia? A gdy zmiany są 
konieczne, jak je zaaranżować, aby nie stra-
cić ich walorów? Jak przekonać właścicieli 
i użytkowników wnętrz, że można połączyć 
rozmaite style? Te i wiele innych pytań staje 
przed nami, ale jeśli je właściwie postawimy, 
to jest duża szansa, że otrzymamy pozytyw-
ną odpowiedź i zdołamy ocalić to wyjątkowe 
dziedzictwo.

Urszula Zielińska-Meissner
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Wokół jednego zabytku

Marszałkowska Dziel-
nica Mieszkaniowa 
(MDM) najczęściej 
kojarzy się z  czynem 

społecznym, monumentalnym bu-
downictwem i  utrzymanym w  du-
chu socrealistycznym wystrojem 
rzeźbiarskim ilustrującym bohate-
rów ruchu ludowego. Taki też miał 
być przekaz ideologiczny osiedla 
mieszkań robotniczych zapowie-
dzianego przez Bolesława Bieruta 
w  1949  r. w  ramach 6-letniego Pla-
nu Odbudowy Stolicy. Wyrażał się 
on nie tylko w  formie zewnętrznej, 
ale również w projektach wnętrz po-
szczególnych lokali użytkowych – 
jednym z  nich był bar mleczny przy 

ul.  Marszałkowskiej 55/73 (d. 1B), 
znany pod nazwą „Złota Kurka”.

Koncepcja osiedla MDM przy-
gotowana została przez pracownię 
kierowaną przez Józefa Sigalina, 
Zygmunta Stępińskiego, Stanisława 
Jankowskiego i  Jana Knothe. Obej-
mowała ona zarówno układ prze-
strzenny, formę architektoniczną, jak 
i  założenia funkcjonalno-użytkowe. 
Dzięki temu osiedle stać się miało 
samowystarczalną jednostką, z  siecią 
biur usługowych, sklepów, restauracji, 
warsztatów rzemieślniczych, placó-
wek edukacyjnych. „Lokalizacja sieci 
handlowej MDM stanowi integralną 
część planu urbanistycznego i architek-
tonicznego – pisał Władysław Piasecki 

– a projektowana była nie tylko dla wy-
gody mieszkańców stolicy i miała stwo-
rzyć logiczny element układu całości 
miasta, lecz również celem jej było dać 
formę plastyczną” (W. Piasecki, Nasze 
sklepy, „Przegląd Kulturalny”, nr 1, 
1952, s. 5).

W budynku 1B zaprojektowano 
cztery niemal identyczne lokale ży-
wienia zbiorowego, zajmujące prawie 
całe przyziemie z antresolą oraz część 
piwnic. Były to − licząc od strony pl. 
Konstytucji kolejno – bar mleczny, 
owocowy, mięsny i  rybny. Nadzór 
nad działalnością sieci barów pełniły 
Warszawskie Zakłady Gastronomicz-
ne (WZG), a następnie Przedsiębior-
stwa Barów Mlecznych. Dekorację 

„Złota Kurka”  
na MDM-ie

..............................................................................................................................................
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otrzymały wyłącznie sale konsump-
cyjne usytuowane na parterze i antre-
soli oraz łączące je klatki schodowe. 
Składały się na nią lastrykowe po-
sadzki i  schody, mozaiki, kamienna 
i  ceramiczna okładzina ścian, profi-
lowane listwy sufitowe i  przysufito-
we panele, metaloplastyka, stolarka 
drzwiowa. Indywidualny charakter 

otrzymały wyłącznie znajdujące się 
w  barze mlecznym mozaiki oraz 
okładziny ceramiczne ścian. Pierw-
sze wykonane zostały pod kierun-
kiem Hanny Żuławskiej przez zespół 
absolwentów Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w  Sopocie z  materiału 
pozostałego po zrealizowaniu deko-
racji mozaikowej podcieni bloku 3A 

przy pl. Konstytucji oraz zegara na 
elewacji bloku 1A, drugie zamówio-
no w  Spółdzielni „Kamionka” w  Ły-
sej Górze (zał. 1947), która w 1950 r. 
przeszła pod zarząd Centrali Przemy-
słu Ludowego i  Artystycznego. Wi-
told Sztolgnia wspomina, co prawda, 
o  trzech „obrazach” w  barze owoco-
wym, wydaje się jednak, że omyłkowo 
pominął wystrój baru mlecznego albo 
uwzględnił liczbę wszystkich mozaik 
wykonanych na potrzeby lokali ga-
stronomicznych w  budynku 1B – na 
temat istnienia trzeciej mozaiki brak 
jednak przekazów pisanych lub ar-
chiwalnych (W. Sztolgnia, Ceramika 
architektoniczna, [w:] Kamień, gips, 
ceramika w architekturze, seria „Prace 
Instytutu Urbanistyki i  Architektu-
ry”, z. 3, 1955, s. 136-138).

Autorem projektów płytek cera-
micznych był Bolesław Książek, więk-
szość prac wykonywały uczennice 
szkoły zawodowej (klasa ceramiczna) 
w technice rożkowej, nawiązującej do 
rękodzieła ludowego. Tematykę pły-
tek dostosowano do przeznaczenia lo-
kalu. Jak relacjonował Książek: „Do-
stajemy duże zamówienie na ponad 
10 000 płytek zdobionych 15 x 15 cm 
do różnych barów na MDM-ie, który 
ma być otwarty 22 lipca [1952]”, a da-
lej „Zrobiliśmy chyba razem zamiast 
10  000 ponad 13  000 sztuk, w  tym 
około 200 dużych 40 x 40 cm z  okrę-
tami do baru kawowego – te musiałem 
sam malować – i  z  owocami do baru 
owocowego. Prócz tego reszta na ma-
łych, ryby, ptaki i  zwierzęta do barów 
rybnego, mlecznego i  mięsnego. Jakże 

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

1 | Widok na salę 
konsumpcyjną baru od strony 
przedsionka, stan w 2021 r.

2 | Okładzina ścienna 
z płytek gładkich 
i dekoracyjnych

3 | Jedna z dekoracyjnych 
płytek ceramicznych w sali 
konsumpcyjnej

4 | Mozaika – fragment
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poszczególne grupy tematyczne po-
dzielić można na kilka typów. Płytki 
wyprodukowane w  Łysej Górze do-
wożone były do Warszawy partiami 
i układane na miejscu „z ręki”, bez na-
rzuconego układu kompozycyjnego.

Obecnie w  lokalu zachowało się 
439 dekorowanych płytek o  mo-
tywach zwierzęcych, kwiatowych 
(w  okrągłej ramie każdy) i  abstrak-
cyjnych, w  tym: 132 krowy, 37 kóz, 
7 baranów, 7 jeleni (łosi), 3 lisy, 10 
lwów, 2 sarny, 1 zając, 98 ptaków 
(kur, kaczek, indyków, pawi, ptaków 
o  niezidentyfikowanej przynależno-
ści gatunkowej, w  tym 14 ptaków 
umieszczonych w  okrągłej wypukłej 
ramie), 125 sztuk kwiatów (w  tym 
4  dekoracje o  charakterze abstrak-
cyjnym w  kształcie koła, 13 kwiatów 
na podwójnej lub potrójnej łodydze, 
62  kwiaty na pojedynczej łodydze, 
23 kwiaty bez łodygi, 19 wieńców 
kwiatowych). Dekoracja części pły-
tek jest nieczytelna lub trudna do zi-
dentyfikowania ze względu na znisz-
czenia lub uszkodzenia powierzchni. 
Jest to mniej niż połowa oryginalnej 

dekoracji – okładzina z  części ścian 
na klatce schodowej oraz wszystkich 
na antresoli została skuta i zastąpiona 
gładkimi tynkami, co potwierdziły 
badania konserwatorskie wykonane 
na zlecenie Stołecznego Konserwato-
ra Zabytków (Dokumentacja badań 
konserwatorskich w barze „Złota Kur-
ka” ul.  Marszałkowska 55/73 w  War-
szawie, opr. Pavol Pokorný, Warszawa, 
maj 2021).

Wykonane w Sopocie dwa obrazy 
mozaikowe z ceramicznych, szkliwio-
nych, zróżnicowanych wielkością pły-
tek zdecydowanie różnią się stylistyką 
od dekoracji ceramicznej. Podzielono 
je na trzy strefy, w górnej i środkowej 
znajdują się grupy zwierząt domo-
wych – krów i  owiec, w  dolnej ptac-
two domowe, w tym para złotych ku-
rek, które prawdopodobnie stały się 
inspiracją dla nazwy baru. Wszystkie 
zwierzęta ukazane zostały w duchu re-
alizmu, z wyraźnym konturem i próbą 
kształtowania światłocieniowego.

W lokalu dawnego baru mleczne-
go oprócz mozaik i  płytek ceramicz-
nych zachowała się posadzka z  lastry-
ka (na parterze, schodach i antresoli), 
okładzina kamienna ścian przedsionka 
i ościeży witryn (nad oknami), dekora-
cja sufitów, metaloplastyka (częścio-
wo zachowana balustrada oraz kra-
ty osłaniające grzejniki na antresoli) 
oraz przykłady stolarki. Jest to niemal 
kompletny wystrój, dający wyobraże-
nie o  pierwotnej, nieco zaskakującej 
koncepcji łączącej monumentalizm 
formy, realizm socjalistyczny i  sztukę 
ludową z  założeniem funkcjonalno-
-użytkowym. Jej uzupełnieniem były 
kompleksowo zaprojektowane meble 
o  nowoczesnej formie, zastawa stoło-
wa, o której szerzej pisała Anna Wisz-
niewska (W zakładzie pracy, barze 
mlecznym, domu i  przedszkolu. Nowe 
formy naczyń jako odpowiedź na zmia-
nę warunków życia, potrzeb i  zwycza-
jów żywieniowych w Polsce lat 50. i 60. 
XX w., „Szkło i Ceramika”, nr 5, 2017, 
s.  10-13), czy zasłonki z  motywem 
zwierząt zaczerpniętym z  okładziny 
ceramicznej. Elementy te znane są jed-
nak tylko z fotografii archiwalnych.

Aldona Tołysz

śmiesznie wyglądały te krowy, kozy czy 
inne zwierzaki, najlepsze były ptaki 
i  różne rozety czy ornamenty” (Boże-
na Kostuch, Czarodziej z  Łysej Góry. 
Opowieść o  Bolesławie Książku, War-
szawa 2020, s. 104, 106).

Brak dokumentacji projektowej 
i  wykonawczej oraz stosunkowo nie-
wiele fotografii dokumentujących 
wnętrza lokali utrudnia jednoznaczną 
identyfikację wszystkich elementów 
wystroju barów w budynku 1B, z tego 
względu odkrycie oryginalnej deko-
racji w  barze „Złota Kurka” jest tak 
cenne. Przesłonięta sidingiem w  la-
tach dziewięćdziesiątych XX w. deko-
racja ścian z gładkich i dekorowanych 
płytek ceramicznych o  wymiarach 
15 x 15 cm odkryta została dopiero 
w  2021  r. Dekoracja ta, utrzymana 
w  stylistyce ludowej, charakteryzuje 
się graficzną linią i znacznym uprosz-
czeniem − zwierzęta ukazane są z pro-
filu, z  widocznymi wszystkimi koń-
czynami, zwrócone są w  stronę lewą 
lub prawą, mają uwydatnione niektó-
re cechy anatomiczne. Dekoracje na 
płytkach są niepowtarzalne, chociaż 

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

5 | Krata 
przesłaniająca 
grzejniki na antresoli
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W Pracowni-Archiwum 
Karola Tchorka

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

niewielkiej klatki schodowej, gdzie na 
półpiętrze znajduje się wejście do pra-
cowni artysty. Wkraczając do środka, 
odbywamy pewien proces, któremu 
zawsze towarzyszy element zaskocze-
nia. Początkowo przestrzeń ogranicza 
się do wąskiego, ciemnego przedsion-
ka, następnie przechodzi do więk-
szego pokoju przypominającego sa-
lon albo gabinet, by stamtąd otwo-
rzyć się na wielką dwukondygnacyjną 
salę. Główne pomieszczenie pracowni 
doświetlone jest potężnym oknem, 

Od strony ul.  Smolnej 
w Warszawie na dziedzi-
niec wchodzi się przez 
duży, reprezentacyjny 

przejazd bramny. To jeden z  niewie-
lu elementów, które świadczą jeszcze 
o  świetności dawnej 100-letniej ka-
mienicy. Parterowa oficyna w podwó-
rzu przypomina o  wojennych losach 
budynku; kiedyś miała dodatkowe 
trzy kondygnacje, które zniszczone 
zostały w czasie wybuchu bomby. Nie-
bieskie, podwójne drzwi prowadzą do 

zajmującym pół ściany i  duży frag-
ment sufitu.

Zaskakują także przedmioty. Nie 
tylko takie, których spodziewaliby-
śmy się w  typowej pracowni rzeźbia-
rza. Lokal przy Smolnej łączył w  so-
bie magazyn, pracownię, gabinet ko-
lekcjonera, salon i mieszkanie artysty. 
Trudno go zdefiniować. Z jednej stro-
ny stare biurko, maszyna do pisania, 

............................................................................... 
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i  rynkiem sztuki. W  niedługim cza-
sie otworzył też małą pracownię przy 
ul.  Zajęczej 8. Korzystając z  uzyska-
nego doświadczenia w 1943 r., wspól-
nie z  przedsiębiorcą Kazimierzem 
Ansgarym Kamińskim otworzył 
salon antykwaryczny przy ul.  Mar-
szałkowskiej 43, w  dawnym sklepie 
Wedla. Doskonała lokalizacja, zna-
jomość rynku sztuki i środowiska, ale 
też wojenny boom na handel sztuką 
sprzyjały rozwojowi ich działalno-
ści, która dość szybko przeniosła się 
także w obszary sztuki współczesnej. 
Salon Sztuki „Nike” (bo taką nazwę 
przyjęto) stał się ważnym punktem 
na mapie artystycznego życia oku-
pacyjnej stolicy. Co prawda na pe-
wien czas został zamknięty po wy-
buchu powstania warszawskiego, ale 
już od lata 1945  r. Karol Tchorek, 
wbrew swojemu wspólnikowi, roz-
począł przywracanie tego miejsca do 
życia.  W ciągu paru najbliższych lat 
w „Nike” zorganizował około 40 wy-
staw sztuki współczesnej i  salon stał 
się w ten sposób najważniejszą galerią 
Warszawy. Los miejsca został jednak 
przesądzony w 1950 r., kiedy podjęto 

decyzję o  budowie Marszałkowskiej 
Dzielnicy Mieszkaniowej – kamieni-
ca została przeznaczona do wyburze-
nia. Po eksmisji Karolowi udało się 
otrzymać nowy lokal w zrujnowanej 
oficynie przy Smolnej. Niestety, tym 
razem już bez pozwolenia na handel 
dziełami sztuki; odtąd Karol Tcho-
rek miał się zająć już głównie pracą 
rzeźbiarską.

Artysta dużą uwagę zwrócił na to, 
by nowe wnętrze, pomimo nadanych 
ograniczeń, nadal mogło pełnić funk-
cję salonu artystycznego. Adaptacji 
poddał nie tylko dwa pomieszczenia 
parteru, ale też niskie poddasze, na 
którym urządził część mieszkalną i ma-
gazyn. Dbał nie tylko o  funkcjonal-
ność, ale też o każdy detal wnętrza. Na 
Smolną trafiło wiele artefaktów z daw-
nej „Nike” – w głównym pomieszcze-
niu pracowni na posadzce znalazły się 
płytki posadzkowe z Marszałkowskiej, 
nad grzejnikami pojawiły się kafle hu-
culskie, a  wystroju dopełniały meble 
zabrane z  poprzedniej lokalizacji. Na 
stryszku w  magazynie złożone zosta-
ły liczne ramy, ryzy papieru, destrukty 
rzeźb, żyrandoli, lamp, które mogłyby 

drewniana szafa z połowy XIX w., ro-
kokowe krzesła i kolekcja sztuki naiw-
nej, z drugiej kolejne gipsowe modele 
rzeźb, formy, autorskie rysunki i  ob-
razy, stół roboczy, narzędzia pracy, 
w  piwnicy stwardniała glina. I  dużo 
prywatnych przedmiotów: stary od-
kurzacz, zakurzone, pamiętające lata 
czterdzieste XX w. buty, sztaluga, dwa 
barokowe obrazy, dekorowany masą 
perłową sekretarzyk… Wnętrze wy-
gląda jakby czas się w nim zatrzymał. 
W całości stworzył je Karol Tchorek, 
łącząc pracę artysty rzeźbiarza, archi-
tekta, ale też marszanda sztuki i kolek-
cjonera. Jego syn Mariusz, a  następ-
nie synowa Katy Bentall pozwolili tej 
wyjątkowej przestrzeni dotrwać do 
dzisiaj.

Karol Tchorek swoją działal-
ność artystyczną rozpoczął na długo 
przed wojną. Jako absolwent war-
szawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, 
uczeń Szczepkowskiego i  Breyera 
miał rozległe kontakty w środowisku 
artystycznym. Zdobywał także szlify 
w  zawodzie antykwariusza, już wte-
dy interesując się kolekcjonerstwem 

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

2 | Rzeźba chłopca 
z pracowni przy 
ul. Zajęczej, model 
płaskorzeźby z MDM-u, 
portret rzeźbiarski Zofii 
Tchorek w pracowni 
artysty

3 | Gabinet w pracowni
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rangę. Obok zdjęć to właśnie ona 
stała się początkiem rozbudowanego 
archiwum, które kontynuowane było 
także po śmierci rzeźbiarza w 1985 r. 
W  tej chwili jest to jedno z  ważniej-
szych źródeł wiedzy zarówno o  jego 
twórczości, jak też o  życiu arty-
stycznym stolicy lat pięćdziesiątych-
sześćdziesiątych-siedemdziesiątych 
XX w.

Bez wątpienia studio miało wielki 
wpływ na losy całej rodziny. Oprócz 
Karola funkcjonowała tu żona Zofia 
Tchorek, a  po śmierci artysty pieczę 
nad miejscem przejął syn Mariusz. Bę-
dąc krytykiem sztuki, doskonale znał 
wartość pracowni i  zgromadzonych 
w  niej zbiorów. Przez lata dokumen-
tował i  porządkował archiwum. To 
właśnie on zadbał o  dalszą ciągłość 
pracowni – w  1990  r. na wniosek 
Mariusza Tchorka całe wnętrze wraz 
z  wyposażeniem zostało wpisane do 
rejestru zabytków. Po śmierci Ma-
riusza w  2004  r. kolejną opiekunką 
i narratorką wnętrza została jego żona 
Katy Bentall. Pracownia na wiele lat 
stała się przestrzenią jej twórczych 
działań konceptualnych, koncentru-
jących się zarówno na samym miej-
scu, archiwum, rzeźbach i kolekcji, jak 
też pozycji artysty. Katy nadała nowe 
(albo przywróciła stare) znaczenie 
wszystkim przedmiotom w  studio; 
sprawiła, że pracownia bardziej niż 
kiedykolwiek stała się osobnym dzie-
łem sztuki.

W 2018  r. pracownia zyskała sta-
tus Warszawskiej Pracowni Histo-
rycznej. To zagwarantowało, że lokal 
pozostający w  gestii miejskiego Za-
kładu Gospodarowania Nieruchomo-
ściami nie zmieni swojej funkcji i za-
chowa unikatowy charakter. W  lipcu 
2021  r. cała kolekcja, zbiory i  wypo-
sażenie zostały przez Katy Bentall 
przekazane na własność Miastu Sto-
łecznemu Warszawie. Rozpoczyna to 
kolejny rozdział w  70-letniej historii 
miejsca, jednocześnie zapewniając 
jego pełną dostępność jako publicznej 
placówki – wzorcowej Warszawskiej 
Pracowni Historycznej.

Michał Krasucki

Smolnej powstała rzeźba „Macierzyń-
stwo”, która później znalazła się na 
jednym z  bloków MDM-u; tutaj też 
artysta pracował nad kolejnymi eta-
pami rzeźby „Warszawska Jesień” (stoi 
na tyłach warszawskiego Uniwersyte-
tu Muzycznego). 

Ważnym elementem pracy artysty 
były konkursy na pomniki i upamięt-
nienia, co także ma do dziś swój ślad 
w  studio. Pomnik żołnierzy polskich 
w  Perth, pomnik żołnierzy i  party-
zantów w  Ostrowi Mazowieckiej czy 
wreszcie seria słynnych tablic upa-
miętniających miejsca straceń to jed-
ne z tych prac, których modele gipso-
we (oraz zdjęcia) zajmują tutaj znacz-
ną powierzchnię. 

Każde ze zleceń, każdy konkurs 
i praca zostały przez Tchorka dokład-
nie udokumentowane i opisane; arty-
sta był bardzo przywiązany do kore-
spondencji i  dokumentacji papiero-
wej, której nadał wręcz symboliczną 

posłużyć do napraw zużytych przed-
miotów. Wyjątkowe miejsce w pracow-
ni zajęła kolekcja rzeźb ludowych Le-
ona Kudły, przyjaciela Tchorka. Drew-
niane figurki, głowy, plakiety, tonda do 
dziś urozmaicają wnętrze.

Na Smolnej Karol Tchorek w nie-
wielkim stopniu jednak kontynuował 
działalność marszanda. Powoli, przez 
kilka lat wyprzedawał jeszcze pozosta-
łe antyki i  dzieła sztuki. W  tajemni-
cy.  Potrafił także wykorzystać uroki 
nowego atelier – często wynajmował 
je na różnego rodzaju sesje czy plany 
zdjęciowe. To tutaj na przełomie 1968 
i  1969  r. Andrzej Wajda kręcił Polo-
wanie na muchy; zdjęcia z  filmu są 
do dziś jednym z ważniejszych histo-
rycznych „widoków” studia. Główną 
jednak funkcją nowego miejsca była 
pracownia rzeźbiarska. Zaświadcza-
ją o  tym zgromadzone tu liczne gip-
sy i formy rzeźbiarskie. To właśnie na 

3
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Odsłonięto górne wejście 
do Elizeum

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

jednym z  pawilonów ogrodowych 
dawnego założenia. Pierwotnie miało 
trzy wejścia: jedno przez sztuczną gro-
tę (już nie istnieje), drugie wychodziło 
na sadzawkę (dziś jedyne wejście), trze-
cie przez wewnętrzną klatkę schodową 
i  podziemny korytarz prowadziło do 
groty z odległego o 60 m Domku Ima-
ma (obecnie nieistniejącego), w którym 
przygotowywano potrawy na przyjęcia 
organizowane w  tajemniczym salonie 
przez księcia Poniatowskiego.

Po śmierci księcia w  1800  r. Eli-
zeum przestało pełnić funkcję salonu 
książęcego i stało się magazynem wy-
korzystywanym na beczki z  piwem, 
potem prawdopodobnie służyło jako 
lodownia szpitala św. Łazarza. Wyjście 
z  górnego korytarza funkcjonowało 
jeszcze w pierwszej ćwierci XX w., po 

czym zostało zamurowane i częściowo 
zasypane; obecnie jest przywrócone. 
Podczas prac odsłonięto częściowo 
zasypany otwór tego wejścia. Wyko-
nano niezbędne przemurowania oraz 
wstawiono kratę i  wewnętrzne sta-
lowe drzwi, które będą zamykane na 
zimę. W  trakcie prac odkryto bruk 
przed wejściem do groty oraz murki 
oporowe. Są to wtórne elementy, jed-
nakże wszystkie zostały zachowane.

Udrożnienie wejścia na górny 
korytarz pozwoli zwiększyć cyrku-
lację powietrza wewnątrz Elizeum. 
Jest to ważne z uwagi na duże zawil-
gocenie cegły, z  której wymurowa-
na jest podziemna grota. Swobodny 
przepływ powietrza poprawi warun-
ki klimatyczne w obiekcie. Prace zo-
stały przeprowadzone przez Zarząd 

Elizeum to jeden z  najbardziej 
tajemniczych zabytków War-
szawy. Dwukondygnacyjna, 
podziemna grota, wybudowa-

na w latach 1776-1778 według projek-
tu Szymona Bogumiła Zuga dla księ-
cia Kazimierza Poniatowskiego (brata 
króla), była miejscem przyjęć i  zabaw 
„dla przyjaciół i  pięknych pań” (zob. 
Aneta Bojanowska, Andrzej Marek 
Wolański, Elizeum – podziemny sa-
lon księcia, „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 12, 2009, s.  10-13). W  tym roku, 
w  celu zapewnienia lepszej wentylacji 
historycznego obiektu wykonano pra-
ce związane z  udrożnieniem górnego 
wejścia do zabytkowego budynku.

Elizeum zlokalizowane jest w  par-
ku Na Książęcem (obecnie park Ry-
dza Śmigłego przy ul. Książęcej) i było 

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

1 | 2 | Górne 
wejście do Elizeum 
przed jego 
udrożnieniem (1) 
i po zakończeniu 
prac 
konserwatorskich (2)

(zdjęcia: Aneta 
Bojanowska)
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kratę umożliwiającą dopływ powie-
trza. Otwory wentylacyjne przykry-
to daszkami, by powstrzymać napływ 
wody opadowej do wnętrza.

Obecnie obiektem administruje Za-
rząd Zieleni, a Biuro Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków od kilkunastu lat 
systematycznie monitoruje stan tech-
niczny zabytku oraz zleca opracowania 

i  konieczne ekspertyzy. Jeszcze w  tym 
roku w celu ratunkowym Biuro planuje 
wykonać transfer fragmentu trójpaso-
wej polichromii zachowanej na górnym 
korytarzu groty, wraz z wykonaniem ba-
dań konserwatorskich składu zaprawy 
i zastosowanych pigmentów.

Aneta Bojanowska

Zieleni m.st. Warszawy pod nadzo-
rem Biura Stołecznego Konserwato-
ra Zabytków.

Osiemnastowieczna podziemna 
grota księcia Kazimierza Poniatow-
skiego wciąż czeka na kompleksowy re-
mont. Dotychczas, aby zmniejszyć bar-
dzo wysokie zawilgocenie we wnętrzu 
budowli, w  dolne wejście wstawiono 

2

Muzeum Czartoryskich w Puławach zorganizowało w 2019 r. (Roku Księżnej 
Izabeli Czartoryskiej) ogólnopolską konferencję naukową „Izabela Czarto-

ryska – dux femina facti”. W 2021 r. ukazała się bogato ilustrowana publika-
cja pokonferencyjna pod tym samym tytułem. Wybrane referaty, które zostały 
opublikowane w książce, stanowią nowatorskie spojrzenie na postać księżnej. 
Ich autorami są badacze różnych dyscyplin naukowych, reprezentujący ważne 
ośrodki naukowe: Instytut Badań Literackich PAN, Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Polską Akademię Umiejętności, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uni-
wersytet Wrocławski, Old Dominion University w Norfolk (USA), 
Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola 
w Lublinie czy Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Publikację otwiera tekst Teresy Kostkiewiczowej, ukazujący 
księżnę jako adresatkę wierszy Franciszka Dionizego Kniaźni-
na, związanego z puławskim dworem. Paweł  Ignaczak z kolei 
analizuje amatorską twórczość plastyczną Czartoryskiej i jej 
zainteresowania malarskie. Przyjaźń dwóch arystokratek – Iza-
beli Czartoryskiej i Heleny Radziwiłłowej, która zaowocowała 
wspólnymi działaniami, opisuje Teresa Grzybkowska. Zofia Go-
łębiowska ukazuje natomiast rolę rodziny Koźmianów w upa-
miętnieniu postaci i dokonań księżnej wśród rodaków i cudzo-
ziemców. 

Przedmiotem studium Ewy Danowskiej jest Tadeusz Czacki, którego z Czar-
toryską łączyła pasja poszukiwania narodowych pamiątek. Aneta Kwiatek 
podjęła się analizy historyczno- i estetyczno-literackiej Katalogu pamiątek za-
chowanych w Domu Gotyckim w Puławach, monumentalnego dzieła księżnej 
Izabeli Czartoryskiej. Na przykładzie esejów zawartych w tym katalogu Alina 
Aleksandrowicz opisuje ponadczasowość Domu Gotyckiego w Puławach. 

W następnym referacie Katarzyna Płonka-Bałus omawia kolekcjonowane 
przez księżną średniowieczne księgi iluminowane, zwracając uwagę na ich war-
tości artystyczne. Arkadiusz Wojtyła z kolei podejmuje się interpretacji Świątyni 

Sybilli w Puławach jako mauzoleum ojczyzny, tworzonego zgodnie 
z romantycznymi koncepcjami narodowego mesjanizmu. Puław-
skie muzeum opisane w dziewiętnastowiecznych pamiętnikach 
i wspomnieniach zwiedzających przedstawia Grażyna Bartnik.  

Przedmiotem rozważań Aleksandry Knapik jest rozwój angiel-
skiej sztuki ogrodowej na terenie Dolnego Śląska, analizowany na 
podstawie wspomnień Czartoryskiej – Dziennika podróży do Cieplic 
z 1816 r. Agnieszka Whelan z kolei opisuje ogród puławski w 1809 r. 
i porównuje prace malarskie puławskich artystów z obrazem Jana 
Zachariasza Freya – „Żołnierze polscy w Puławach w 1809 roku”. 

Publikację zamyka tekst Andrzeja Pawłowskiego, który przy-
pomina ulubioną wychowanicę księżnej, Zofię z Matuszewiczów 
Kicką, której przedwczesna śmierć skłoniła Czartoryską do pogłę-
bienia działań dobroczynnych i edukacyjnych. 

Spotkanie z książką

IZABELA	CZARTORYSKA	–	DUX	FEMINA	FACTI
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Dokumentacja 
konserwatorska

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

Gromadzenie wiedzy o  za-
bytkach od zawsze było 
bardzo ważnym elemen-
tem działalności konser-

watorskiej. Służą do tego karty: adre-
sowe i ewidencyjne.

Dla obiektów ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków (GEZ) wyma-
gane jest opracowanie  karty adre-
sowej. Łącznie na 11 polach tej kar-
ty znajdują się dane umożliwiające 
określenie zabytku: jego nazwę, czas 
powstania, miejsce położenia, foto-
grafie wraz z  opisem wskazującym 
orientację albo mapa z zaznaczonym 
stanowiskiem archeologicznym oraz 
dla kart adresowych tworzonych po 
19.10. 2019 r. pojawiły się pola, do-
tyczące historii obiektu, jego opisu 
i wartości, stanu zachowania oraz po-
stulaty dotyczące konserwacji. Kar-
ta adresowa składa się tylko z  jednej 
karty formatu A4, nie może mieć 
dodatkowych wkładek ani załączni-
ków. Przykładem takiej karty może 
być karta adresowa archeologicznego 
zabytku nieruchomego: „Podziem-
ne relikty getta warszawskiego – get-
to szczątkowe i szopy wraz z terenami 
niezamieszkałymi »dzikimi«. Osad-
nictwo miejskie”, która 1 października 
2021 r. została włączona do gminnej 
ewidencji zabytków m.st. Warszawy. 
Podstawą ujęcia zabytku w GEZ była 
analiza historyczno-kartograficzna 
przeprowadzona przez pracowni-
ków Biura Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków (BSKZ) oraz wielo-
etapowe konsultacje ze specjalistami 

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

1 | Karta adresowa getta warszawskiego
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architektury (tzw. białe karty). Prze-
widziano odrębne karty dla zabyt-
ków wpisanych do rejestru zabytków 
i obiektów niewpisanych do rejestru, 
ale ze względu na to, iż te drugie za-
wierają mniej informacji, najlepiej 
jest sporządzać rozbudowane karty 
ewidencyjne dla wszystkich obiek-
tów bez względu na to czy są wpisane 
do rejestru zabytków, czy nie. Taka 
praktyka ma też dodatkowy walor, 
ponieważ w  przypadku obiektów, 

które z  różnych przyczyn nie mogą 
być zachowane, pozostaje pełna do-
kumentacja konserwatorska.

Karta ewidencyjna zabytku nie-
ruchomego ma format A3, jest po-
dzielona na pół – tworząc okład-
ki dla znajdujących się wewnątrz 
wkładek, najczęściej w  formacie 
A4. Czterostronicowa okładka jest 
podzielona na 26 pól (rubryk). Na 
pierwszej stronie, obok podstawo-
wych informacji, które w  sposób 
jednoznaczny i  szybki pozwalają 
na identyfikację oraz wstępną cha-
rakterystykę obiektu, umieszcza się 
zdjęcie obiektu w ujęciu najbardziej 
charakterystycznym, rzut poziomy 
pierwszej kondygnacji, plan orien-
tacyjny i  sytuacyjny. Druga strona 
karty zawiera historię i  dokładny 
opis obiektu. Na kolejnych stronach 
znajdują się pozostałe informacje, 
m.in. dotyczące kubatury, pierwot-
nej i  obecnej funkcji, przekształceń 
i  postulaty konserwatorskie, a  tak-
że, co bardzo ważne, ze względu na 
walor naukowy takiej dokumentacji, 
informacje o  archiwaliach i  biblio-
grafia. Wszystkie dodatkowe wia-
domości, które nie mieszczą się na 
tych czterech stronach, zamieszcza 
się w  formie numerowanych wkła-
dek. Karty bardzo często zawierają 
znacznie więcej niż historię same-
go zabytku, opisują np. dzieje wła-
ścicieli, wskazują na wartości hi-
storyczne lub niematerialne. Bar-
dzo cenne są materiały pochodzące 
z  kwerend archiwalnych, projekty 
czy historyczne materiały kartogra-
ficzne, archiwalne zdjęcia, inwenta-
ryzacje. W  praktyce oznacza to, że 
dobrze opracowana karta ma od kil-
ku do kilkunastu wkładek.

Karta ewidencyjna jest także 
podstawowym opracowaniem słu-
żącym do przygotowania decyzji 
o wpisie do rejestru zabytków. Kartę 
białą wykonuje się w  kilku egzem-
plarzach, ponieważ obowiązkowo 

z  różnych środowisk. Ponadto włą-
czenie karty adresowej było wyni-
kiem porozumienia prezydenta mia-
sta (gminy) z  Mazowieckim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Zatem sporządzenie nawet podsta-
wowej dokumentacji konserwator-
skiej wymaga dużego zaangażowania 
i gruntownego rozpoznania zabytku.

Znacznie więcej informacji za-
wierają karty ewidencyjne zabytków 

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

2 | Fragment liczącej 26 pól karty ewidencyjnej 
nastawni Warszawa Wschodnia Dalekobieżna 
(WSD) na stacji Warszawa Wschodnia 
(Chodakowska 100)
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Architektura 
Warszawy 
we fragmentach
.........................................................................................................................................

Dla ochrony zabytkowych 
detali architektonicznych, 
pozyskanych w  szczegól-
ności podczas prac re-

montowych przy inwestycjach m.st. 
Warszawy, powstało Archiwum War-
szawskiego Detalu. Jego zaczątkiem 
są dotychczas uratowane przez Biuro 
Stołecznego Konserwatora Zabytków 
(BSKZ) przykłady bardzo różnorod-
nych detali architektonicznych. Prze-
prowadzane remonty we wnętrzach 
lokali i  na elewacjach stanowią oka-
zję do pozyskania cennych przykła-
dów stolarki okiennej i  drzwiowej, 
posadzek, okuć, fragmentów orygi-
nalnych szlachetnych tynków, okła-
dzin, mozaik, dachówek itd. Każdy 
z  przedmiotów przechowywanych 
w  Archiwum ma swoją bogatą histo-
rię. Wszystkie w przyszłości mogą być 

wykorzystane do celów badawczych, 
ekspozycyjnych i edukacyjnych, a tak-
że posłużyć do odtwarzania historycz-
nych elementów detalu. Zachowa-
nie, skatalogowanie i  opisanie takich 
z  pozoru mało wartościowych frag-
mentów stanowi wkład do stanu ba-
dań nad dziedzictwem kulturowym 
Warszawy, współtworzy narrację na 
temat zmieniającej się architektury 
stolicy. Niektóre ocalałe elementy są 
świadectwem wysokiego kunsztu rze-
miosła i  sztuki budowlanej, inne sta-
nowią pamiątkę po technologiach, 
które już dawno wyszły z  użytku, ale 
niektóre mogą być ponownie wyko-
rzystane podczas remontów, np. część 
płytek ceramicznych posłużyć może 
do uzupełnienia posadzek w  innych 
zabytkach. Archiwum Warszawskie-
go Detalu chroni nie tylko obiekty 

jeden z  nich musi trafić do Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, który prowadzi 
wojewódzką ewidencję zabytków, 
i  do Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa, który prowadzi krajową 
ewidencję zabytków.

Stołeczny Konserwator Zabyt-
ków, widząc dużą wartość takiej do-
kumentacji, od początku działalno-
ści zleca i  wykonuje karty ewiden-
cyjne. W  ten sposób dla Warszawy 
opracowano ponad 1000 kart. Są 
one podstawowym źródłem infor-
macji o  historii, strukturze archi-
tektonicznej i  stanie zachowania 
obiektów.

Informacje na temat wszystkich 
kart ewidencyjnych i wgląd do tych 
kart można uzyskać za pośrednic-
twem Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa, natomiast w  przypadku 
warszawskich zabytków informację, 
dla jakiego obiektu została opra-
cowana przez BSKZ karta, najła-
twiej znaleźć na miejskim portalu 
mapowym mapa.um.warszawa.pl 
w  zakładce ZABYTKI. W  panelu 
warstw po lewej stronie, po rozwi-
nięciu menu dokumentacja zabyt-
ków, zaznaczamy warstwę karty ewi-
dencyjne. Na mapie pojawią się czar-
ne trójkąciki oznaczające obiekty, 
dla których zostały wykonane karty 
ewidencyjne. Pamiętajmy jednak, 
że przy wykorzystaniu informacji 
z  kart ewidencyjnych należy prze-
strzegać przepisów prawa autorskie-
go oraz podać źródło pozyskanych 
materiałów.

Jako ciekawostka, ale też przykład 
dobrej dokumentacji niech posłuży 
fragment karty ewidencyjnej nieru-
chomego zabytku kolejowego. Jest 
to nastawnia Warszawa Wschodnia 
Dalekobieżna (WSD) na stacji War-
szawa Wschodnia – popularny „grzy-
bek”, znany pasażerom przejeżdżają-
cych w sąsiedztwie pociągów. Obiekt 
jest ujęty tylko w gminnej ewidencji 
zabytków, ale posiada dokumenta-
cję, której nie powstydziłby się żaden 
z  obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków.

Andrzej Wolański
1
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rzemieślniczego i  zachwycają swoją 
estetyką nawet po demontażu. Takim 
przykładem w zbiorach Archiwum są 
kafle piecowe z budynku przy ul. Ra-
dzymińskiej 63, ujętego w gminnej 
ewidencji zabytków. Po demontażu 
udało się pozyskać komplet kafli pie-
cowych oraz kilka kafli pochodzących 
z różnych pieców.

Ceramiczne płytki, tzw. gorseciki, 
pochodzą z  budynku przy ul.  Targo-
wej 12, ujętego w  gminnej ewidencji 
zabytków. Posadzki z  gorsecików były 
bardzo popularne w  dwudziestoleciu 
międzywojennym i  w  okresie powo-
jennego modernizmu. Zdobiły kuch-
nie, łazienki, przedsionki oraz klatki 
schodowe, m.in. ze względu na łatwość  
utrzymania w  czystości powierzchni 
z  terakoty. Stosowano je w  miejscach, 

gdzie był duży ruch pieszy – np. na po-
destach klatek schodowych i  w  przej-
ściach bramnych. Wśród zachowanych 
przykładów takich posadzek w  War-
szawie odnaleźć można wiele pięknych, 
barwnych kompozycji. Rzemieślnicy 
w łatwy sposób mogli uzyskać geome-
tryczne, kolorowe wzory. Moderni-
styczny budynek przy ul. Targowej 12 
w swoim wnętrzu kryje klatkę schodo-
wą z efektowną posadzką z gorsecików, 
układanych w  dwubarwny, dekoracyj-
ny wzór. Podczas remontu zabytkowe 
posadzki klatki schodowej zostały za-
chowane na miejscu, część płytek po 
zdemontowaniu znalazła się w  zbio-
rach BSKZ.

Podczas przeprowadzania prac za-
bezpieczających konstrukcję kamieni-
cy przy ul. Poznańskiej 21 pozyskane 

pozyskane podczas prac remonto-
wych przy inwestycjach m.st. Warsza-
wy. Do zbiorów Archiwum przyjmo-
wane są również obiekty przekazane 
przez mieszkańców Warszawy. Ważne 
jest bowiem, aby przykłady zabytko-
wych posadzek, płytek, kafli, klamek, 
okładzin nie trafiły na śmietniki. Za-
daniem Archiwum jest utrwalenie in-
formacji na temat miejsca ich pocho-
dzenia, historii i znaczenia.

Jednym z  elementów bardzo czę-
sto usuwanym podczas moderniza-
cji zabytkowych kamienic są piece 
kaflowe. Podczas rozbiórki takiego 
nieużytkowanego pieca wielokrotnie 
kafle ulegają zniszczeniu jako niepo-
trzebny element wyposażenia miesz-
kania. Tymczasem są one w  wielu 
przypadkach przykładem kunsztu 

1 | Płytki posadzkowe, tzw. gorseciki z kamienicy przy 
ul. Targowej 12 

2 | Ceramiczny kafel z pieca znajdującego się pierwotnie 
w kamienicy przy ul. Radzymińskiej 63

3 | Ceramiczna osłona kabli elektrycznych 
prowadzonych w ziemi, pochodząca z parku im. płk. Jana 
Szypowskiego „Leśnika” przy ul. Grochowskiej 76 

4 | Fragment oryginalnego poszycia dachowego 
z kamienicy przy ul. Poznańskiej 21

5 | Stolarka okienna z kamienicy przy ul. Hożej 57

(zdjęcia: Archiwum Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków)

2
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Artysta i szyld
.........................................................................................................................

Jak dotychczas nikomu nie przy-
szło na myśl, by działającego 
w  Krakowie malarza i  rysow-
nika Saturnina Świerzyńskiego 

     (1820-1885) nazwać wybitnym ar-
tystą. Wydaje się jednak, że autor wy-
danych przed niemal stu laty dziejów 
Akademii Sztuk Pięknych w  Krako-
wie, Ludwik Ręgorowicz, wystawił 
temu, prawda że słabemu portreciście, 
ale za to znakomitemu malarzowi ko-
ścielnych wnętrz i widoków architek-
tonicznych, a także wziętemu w swo-
im czasie autorowi obrazów religij-
nych i  rodzajowych (zob. „Spotkania 
z  Zabytkami”, nr 10, 2003, s.  14-15; 
nr 3, 2005, s.  9-12; nr 9-10, 2017, 
s.  18-25; http://www.spotkania-z-
-zabytkami.pl/aktualnosci/1/743; 
dostęp od 14 października 2019  r.) 
nazbyt surową i  krzywdzącą opinię. 
Chyba, że w  sformułowaniu „malarz 
szyldów” nie doszukamy się niczego 
złego.

Wymieniając w  swoim opracowa-
niu uczniów Akademii Sztuk Pięk-
nych w  Krakowie (funkcjonującej 
wtedy jeszcze jako Szkoła Rysunku 
i  Malarstwa przy Instytucie Tech-
nicznym), uczęszczających na zaję-
cia w roku akademickim 1837/1838, 
Ręgorowicz zatrzymał się jedynie na 
chwilę przy wielce rokującym Włady-
sławie Majeranowskim (1817-1864?), 
ale poza nim nie przywołał już z  na-
zwiska ani jednego szczególnie uta-
lentowanego lub spełnionego w przy-
szłości artysty. Beznamiętnie odnoto-
wał więc kolejne imiona i  nazwiska: 
„Franciszek Zygliński, Aleksander Stol-
zman, Andrzej Radwański, Ludwik 
Westfalewicz, Julian Kominkowski, Jó-
zef Jaworski, Edward Plinta, Jan Chro-
nikowski, Franciszek Orłowski, Konrad 
Kogen, Saturnin Świerzyński” i  tylko 
przy ostatnim zrobił kąśliwy dopi-
sek: „uczeń [Wojciecha Kornelego] 

Stattlera od 1836 r., który podawał się 
w  1845  r. w  nowo utworzone stypen-
dium na wyjazd zagranicę, a  umarł 
jako malarz szyldów” (Ludwik Ręgo-
rowicz, Dzieje krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, Lwów 1928, s.  12). 
Co więcej, opinia ta została niedawno 
przedrukowana, bez słowa komenta-
rza, a więc z aprobatą zawartej w niej 
myśli, w  antologii wydanej z  okazji 
200-lecia Akademii Sztuk Pięknych 
w  Krakowie Wspominając Akademię.  
Napisane, wybrane, okazane (Kraków 
2018, s. 728).    

Dekadę po Ręgorowiczu Mieczy-
sław Treter, skupiwszy się tym razem 
nie na talentach studiujących tam 
przyszłych malarzy, lecz na poziomie 
nauczania w  krakowskiej szkole aż 
do czasów przeprowadzenia w  niej 
reformy przez Jana Matejkę, napisał 
wprost: „W szkole tej uczył J[ózef ] 
Peszka, średniej miary uczeń i  naśla-
dowca [Franciszka] Smuglewicza, 
niezły portrecista w  stylu [Marcella] 
Bacciarellego, autor »Pomysłów do 
dziejów Polski«, oraz Józef Brodow-
ski, za którego czasów poziom szkoły 
tak się obniżył, że kopiowano liche ry-
sunki uczniów akademii wiedeńskiej, 
a nawet malowano »szyldy sklepowe«” 
(M.  Treter, Matejko. Osobowość arty-
sty, twórczość, forma i styl, Lwów-War-
szawa 1939, s. 121).

Należałoby zatem spytać: czy ma-
lowanie szyldów było dla malarza-
-artysty zajęciem aż tak niegodnym 
i  upodlającym? Czym innym jest – 
powie ktoś – rzemieślnicza robota 
polegająca na wykonywaniu szyldów 
przez wyspecjalizowanych w tej dzie-
dzinie rzemieślników, a  czym innym 
taka sama praca będąca dziełem arty-
sty malarza, nawet nie w pełni jeszcze 
ukształtowanego.

W ogłoszeniu zamieszczonym 
w  Krakowskiej Księdze Adresowej 

zostały fragmenty pokrycia dacho-
wego z  naturalnego surowca – łupka 
skalnego, materiału niezwykle rzad-
ko spotykanego na terenie Warszawy. 
Ten niepalny materiał pokryciowy 
wydobywany w  rejonach górskich, 
znany już w  starożytności, stosowany 
był powszechnie w Europie do krycia 
kościołów, zamków i  rezydencji. Do 
dziś dachy z łupka wyróżniają się cha-
rakterystyczną niebieskoszarą barwą 
i  lekkim stalowym połyskiem. Łupek 
to niezwykle trwały i  szlachetny ma-
teriał. Odkrycie go w kamienicy dato-
wanej na czwartą ćwierć XIX w. było 
nie lada zaskoczeniem.

Uratowane z  kontenera budowla-
nego skrzydło okienne pochodzi z ka-
mienicy przy ul. Hożej 57, datowanej 
na lata 1879-1880; kamienica ujęta 
jest w  gminnej ewidencji zabytków. 
Jest to wyjątkowy przykład wykona-
nej z  rzemieślniczą precyzją stolarki 
okiennej, ma zawiasy oraz zawrotnicę 
okienną – zabytkowe okucie zamyka-
jące okno. Okno zdobią dekoracyj-
ne, profilowane szprosy i  fragment 
oszklenia z  kolorowego, fioletowego 
szkła.

Podczas prac ziemnych przy mo-
dernizacji parku im. płk. Jana Szy-
powskiego „Leśnika” i  demontażu 
fragmentów macew natrafiono na 
ceramiczną osłonę, która najprawdo-
podobniej pochodzi z  okresu powo-
jennych prac na tym terenie. Jej za-
daniem była ochrona kabli elektrycz-
nych przed uszkodzeniami. Ostry łuk 
wieńczący uniemożliwiał przecięcie 
osłanianych elementów. Dziś, kiedy 
osłona nie pełni już swojej pierwotnej 
funkcji, w zbiorach Archiwum doku-
mentuje trwałość prostych rozwiązań 
technicznych.

Dzięki internetowemu Archiwum 
Warszawskiego Detalu możemy przy-
bliżać wielowątkowe historie zawarte 
w  tych wyjątkowych przedmiotach 
i odkrywać na nowo ich piękno. Wię-
cej informacji na temat Archiwum 
i  eksponatów znajduje się na stronie 
internetowej BSKZ w  zakładce Ar-
chiwum Detalu: www.um.warszawa.
pl/waw/zabytki.

Paulina Świątek
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wykonanego kilkanaście lat wcześniej 
znajdziemy np. w warszawskiej prasie. 
W związku ze zmianą dekoracji skle-
powej, wynikającą z  uruchomienia 
w  „Składzie Szkła, Porcelany, Fajan-
su i  Naczyń Kamiennych Kazimierza 
Cybulskiego w  Warszawie” głównego 
składu: fajansu z fabryki w Ćmielowie 
oraz szkła w taflach z Huty Miastkow-
skiej Jana Falińskiego, „Kurier War-
szawski” donosił: „Sklep obejmujący 
wyroby fabryki faiansów w  Ćmielowie 

i  huty szklannej w  Miastkowie, po-
mieszczony w  domu W. Piotrowskie-
go (pałac dawniej Xiążąt Biskupów 
Krakowskich) przy ulicy Senatorskiej, 
ozdobił się w tych dniach pięknym szyl-
dem. Szyld ten wyobraża w malaturze 
wnętrze huty szklannej. Ogień pali się 
ogromny; robotnicy krzątają się w oko-
ło; tu dmą butelki, tam ogromne słoie 
i  retorty. Wykonanie tego szyldu nie 
pozostawia nic do życzenia, i  kto na-
wet nigdy nie widział w naturze huty, 
może mieć dostateczne o  niej wyobra-
żenie. Jest on pędzla Artysty Borejko. 
Na bocznych tablicach będących przy 
wnijściu do tego sklepu są litery ze spi-
żu, ślicznie złocone i  robione w  nader 
sprawiedliwie chwalonej fabryce J. P. 

[Karola Juliusza] Mintera” („Kurier 
Warszawski”, nr 118 z 3 maja 1847 r., 
s. 567).

Autorem malowidła był być może 
bliżej nam nieznany Erazm Borejko, 
wymieniony w  Skorowidzu Miesz-
kańców Miasta Warszawy z przedmie-
ściami na rok 1854 (Warszawa 1854, 
s.  25), jako czeladnik malarski za-
mieszkały przy ul.  Wspólnej 1651/2 
(nr policyjny 11) w Warszawie. Szczę-
śliwie, poza opisem tego niezwykłego 

szyldu, zachowała się także przedsta-
wiająca go rycina. To górny fragment 
drzeworytu Adolfa (Fryderyka Adol-
fa) Dietricha (1817-1860), opubliko-
wanego już po śmierci tego sztycharza 
w Kalendarzu Ilustrowanym dla Polek 
na rok 1863.

Zachowane obecnie w  muzeal-
nych i  prywatnych kolekcjach dawne 
szyldy mogą nas zainteresować nie 
tylko ze względu na ich wartość do-
kumentalną czy sentymentalną, ale 
nierzadko także z  powodu wysokiej 
jakości ich wykonania, a  nawet za-
uważalnych walorów artystycznych. 
Dobrym tego przykładem jest naj-
starszy polski szyld pocztowy ze stacji 
przeprzęgowej w  Słonimie (obecnie 

na rok 1907 czytamy, że „Jan Psty-
kiewicz – właściciel pracowni arty-
styczno-malarskiej w  Krakowie, przy 
ul.  Jabłonowskich 18 – podejmuje się 
robót dekoracyjnych, szyldowych i  la-
kierniczych. Wykonuje również szyl-
dy na szkle [i uważa się za specjalistę] 
w  wykonywaniu orłów państwowych, 
herbów i  monogramów” (Krakowska 
Księga…, Kraków 1906, s.  362). Na-
tomiast Saturnin Świerzyński nie 
„umarł jako malarz szyldów”, lecz jako 

znany malarz wedut i  wnętrz kościo-
łów, a zlecenie na namalowanie szyldu 
przyjął tylko dwukrotnie, i  to niemal 
u  progu kariery, w  szczególnych dla 
niego okolicznościach. Co więcej, 
prac tych nie wstydził się i  na równi 
z  innymi swoimi dziełami (w  liczbie 
blisko czterystu) umieścił je we wła-
snoręcznie sporządzonym Spisie ob-
razów. Po raz pierwszy było to w paź-
dzierniku 1861  r., kiedy wymalował 
„Orła polskiego do Hotelu p. Zalew-
skiej”, za co otrzymał 100 złotych, po 
raz wtóry dokładnie siedem lat póź-
niej, gdy w  zamian za otrzymywane 
z firmy Adama Krywulta przy Rynku 
Głównym w Krakowie pod numerem 
16 materiały malarskie i  piśmienne 
sporządził „Szyld pod aniołem stró-
żem dla p. Krywult”, wyceniony na 
120 złotych (Saturnin Świerzyński, 
Spis obrazów przeze mnie malowanych 
jako też dochodów i wydatków malar-
skich i  rysunkowych tudzież dochodów 
z lekcyi przeze mnie udzielanych, rkps, 
Biblioteka Narodowa, Zbiory Spe-
cjalne, akc 12 777, k. 12 r., poz. 209; 
k. 17 r., poz. 279).

Świerzyński nie był zresztą jedy-
nym malarzem, któremu przyszło zaj-
mować się malowaniem szyldów. Opis 
takiego artystycznie malowanego 
i  niewątpliwie interesującego szyldu 

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

1 | Adolf Dietrich, fragment winiety reklamowej 
sklepu Kazimierza Cybulskiego w pałacu 
Biskupów Krakowskich przy ul. Miodowej 1 
w Warszawie z szyldem przedstawiającym 
wnętrze huty szklanej w Miastkowie, 1863, 
drzeworyt

...............................................................................
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kolekcjonera Edwarda Neprosa, a  na-
stępnie Włodzimierza Polańskiego, 
późniejszego kierownika Muzeum 
Poczty i  Telekomunikacji. Cieszący się 
ogromnym autorytetem kustosz posta-
nowił jednak w  1927 roku przekazać 
go w darze muzeum, gdzie znajduje się 
do dzisiaj, otwierając przed zwiedza-
jącymi bogatą ekspozycję prezentującą 
kolekcję szyldów pocztowych” (https://
www.historiaposzukaj.pl/wiedza,o-
biekty,1074,obiekt_szyld.html).

Nie znaczy to wszakże, iż malo-
waniem szyldów zajmowali się tylko 
krakowianin Saturnin Świerzyński, 
warszawianin Erazm Borejko i  nie-
znany nam twórca szyldu pocztowego 
w Słonimiu, a odtwarzaniem jednego 
z nich w grafice warszawski rytownik 
Adolf Dietrich. W  porozbiorowej 
Polsce malowaniem szyldów zajmo-
wali się także Józef Szermentowski 
(1833-1876), Jan Matejko (1838-
1893) i  inni. W  osiemnastowiecznej 
Francji, rozsławionej nazwiskami naj-
wybitniejszych ówczesnych artystów 
w  Europie, Antoine Watteau (1684-
1721), a jeszcze wcześniej… Leonardo 
da Vinci (1452-1519), tyle że w dzie-
ciństwie, o czym przypomniała przed 
dekadą Dorota Relidzyńska. „Leonar-
do da Vinci już jako dziecko przeja-
wiał wyjątkowy talent malarski. Gdy 
miał 14 lat, ojciec poprosił go, żeby dla 
jednego z  jego znajomych namalował 
szyld na desce. Młody geniusz zabrał 
się do pracy z  najwyższą powagą. Po-
stanowił namalować potwora budzą-
cego przerażenie, a  inspiracji poszukać 
w  naturze. Do domu naznosił mar-
twych jaszczurek, węży, nietoperzy oraz 
owadów i na kilkanaście dni zamknął 
się z  nimi w  pracowni. Gdy ukończył 
dzieło i zawołał ojca, żeby pokazać mu 
owoc swojej pracy, z  otwartych drzwi 
buchnął fetor rozkładających się ciał. 
Monstrum, namalowane przez mło-
dzieńca z nadzwyczajną precyzją, wy-
glądało jak żywe. Przedsiębiorczy ojciec 
sprzedał genialny obraz kupcom z We-
necji za sto dukatów, a o namalowanie 
szyldu dla swojego znajomego poprosił 
miejscowego pacykarza, który zreali-
zował zlecenie za niewielką opłatą” 
(https://kultura.onet.pl/wiadomosci/
jak-oni-malowali/mbvgzyl).

O najwcześniejszych pracach ma-
larskich młodego Józefa Szermen-
towskiego pisał, nie bez zachwytu, 
w  1856  r. na łamach „Dziennika 
Warszawskiego” Władysław Wie-
czorkowski (cytat w  oryginalnym 
zapisie): „Talent p. Szermentowskie-
go od niezbyt dawna zwrócił na siebie 
powszechną uwagę. Przed kilku laty 
w  czasie podróży naszej po kraju, po 
raz pierwszy spotkaliśmy się w  Kiel-
cach z pracami pana Szermentowskie-
go; a  był on wtedy dzieckiem jeszcze, 
ale dzieckiem pełnem dobrych chęci 
i zapału dla sztuki. Walczył on wów-
czas z  pierwszemi potrzebami ma-
terjalnego życia, więc też i  pierwsze 
błyski jego zdolności widnieją dziś po 
większej części w  mieście Kielcach na 
szyldach sklepowych. Ale i na tem polu 
tak sponiewieranem przez byle jakich 
bazgraczy, można już było dostrzedz 
kiełkujące zarody talentu. I  wid-
no było, że już wtenczas rozpoczął p. 
Szermentowski swoje wykształcenie 
artystyczne, wpatrując się pilnie w ob-
razy bogatej, a tak powszechnie znanej 
w  całym kraju galerji p. [Tomasza] 
Zielińskiego” („Dziennik Warszaw-
ski”, nr 19 z 21 stycznia 1856 r., s. 2). 
Dziś trudno byłoby, po przeczytaniu 
takiej informacji, nie zadać prostego 
pytania: czy choć jeden z  tych mło-
dzieńczych szyldów Józefa Szermen-
towskiego, niezwykle utalentowane-
go i  cenionego malarza pejzażysty, 
przetrwał do naszych czasów?

Podobne pytanie, choć odnoszą-
ce się do młodzieńczej pracy inne-
go polskiego artysty, zadał już przed 
przeszło stu laty Marian Gorzkowski, 
sekretarz Jana Matejki, który tak opi-
sywał pierwsze lata aktywności ma-
larskiej przyszłego mistrza: „[Było to 
w 1861 r., kiedy to pierwszy] raz w ży-
ciu Matejko w  Krakowie przeniósł się 
z  rodzinnego domu do cudzego miesz-
kania. Nie był jednak ten nowy i  wy-
najęty pokoik lepszy od tego, który miał 
dawniej u  siebie: wprawdzie mieszkał 
w nim teraz sam tylko, ale i  ten poko-
ik niewielki, źle oświetlony, bez żad-
nych wygód, tak dla malarza koniecz-
nych, mógłby być raczej wystarczający 
dla ubogiego studenta, lecz dla arty-
sty był okropny. W tej nowej skromnej 

miasto obwodu grodzieńskiego na za-
chodniej Białorusi), ze zbiorów Mu-
zeum Poczty i  Telekomunikacji we 
Wrocławiu, którego opis zamieściła 
niedawno na łamach portalu eduka-
cyjnego Historia Poszukaj Izabela Ku-
pietz: „[Pochodzący z drugiej połowy 
XVIII w.] szyld poczthalterii w Słoni-
mie, o wymiarach 36 x 49 centymetrów, 
wykonano na blasze cynkowej. W czer-
wonej, otoczonej gronostajowym płasz-
czem tarczy herbowej dzielonej w krzyż 
zostały przedstawione: w ćwiartkach 1 
i  4 – Orzeł Biały, w  ćwiartkach 2 i  3 
– Pogoń litewska. Obrazują one herb 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów bę-
dący symbolem państwa powstałego po 
zawarciu unii lubelskiej w 1569 roku, 
łączącej Koronę Królestwa Polskiego 
z  Wielkim Księstwem Litewskim. Po-
niżej herbu znajduje się trąbka poczto-
wa, a w niej krzyż maltański”. Po czym 
opowiedziała, jakie były losy tego szyl-
du zanim trafił do zbiorów wrocław-
skiego muzeum: „Ten niezwykle cenny 
zabytek historyczny na początku XX 
wieku stanowił własność warszawskiego 

2 | Szyld poczthalterii (stacji przeprzęgowej) 
w Słonimie, druga połowa XVIII w. (w zbiorach 
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu)

...............................................................................
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siedemnastu, oprac. Kazimierz No-
wacki i  Ignacy Trybowski, Kraków 
1993, s. 10-11).

Szczęśliwie o to, czy przetrwał do 
naszych czasów najsłynniejszy z  szyl-
dów namalowanych kiedykolwiek 
przez artystę – „Szyld dla Gersain-
ta” („L’Enseigne de Gersaint”), po-
wszechnie znane płótno Antoine’a 
Watteau z 1720 r. – pytać nie trzeba. 
By go zobaczyć, wystarczy udać się do 
Berlina i  odwiedzić tamtejszy Pałac 
Charlottenburg (Schloss Charlotten-
burg), gdzie jest eksponowany. Obraz 
ten przez wiele lat nie budził żadnych 

wątpliwości interpretacyjnych. I  co 
równie ważne, był i  jest przykładem 
nie tylko wybitnego dzieła sztuki, lecz 
także śmiałego, praktycznego zastoso-
wania malarstwa w dziedzinie szeroko 
rozumianej reklamy – pojęcia, które 
aż nazbyt dobrze wkomponowuje się 
w  naszą obecną rzeczywistość. Wat-
teau znał więc jej znaczenie i wiedział 
jak to wykorzystać.

Obcowanie z  barwnym wize-
runkiem „Szyldu dla Gersainta” po-
zwala rozsmakowywać się w  subtel-
nie dobieranych odcieniach paste-
lowych strojów z  epoki, wspaniale 

komponujących się ze stonowaną ko-
lorystyką sklepowego wnętrza. Mamy 
tu do czynienia z  obrazem ilustru-
jącym zarówno zmiany zachodzące 
w dziedzinie mody, jak i w akceptują-
cej je postawie dojrzałego artysty. Jak-
że odmienne to spojrzenie na obrazy 
zgromadzone w  jednym pomieszcze-
niu, od tego, które znamy już z malar-
stwa flamandzkiego. Jakże inna styli-
styka postaci i  samego wnętrza. Do 
czego odnoszą się zatem wspomniane 
wyżej interpretacyjne wątpliwości?

Do niedawna uważano, że „Szyld 
dla Gersainta” to nie tylko dzieło wy-

konane przez wybitnego malarza, ale 
też dzieło „wychodzące wprost na uli-
cę” z całą jego nowatorską (ale i zgod-
ną z duchem czasów) dokumentalną 
wymową. Tymczasem, jak zaznacza 

siedzibie spotkały zaraz Matejkę róż-
ne kłopoty: wydatki rosły, a  zarobio-
ne w  tych czasach za obraz pieniądze 
gdzieś się rozeszły. [...] Z  tego też bra-
ku pieniędzy, gdy w  owym roku 1861 
jeden z  jego ówczesnych kolegów, mło-
dy Cynk, miał zamówienie od kogoś, 
aby na blasze szyld namalował, orła 
polskiego za 5 guldenów, to go Matej-
ko w  tymże pokoju w  domu Fischera 
poprosił, aby to zamówienie jemu od-
stąpił. Wziąwszy się zaraz z  rana do 
tejże pracy Matejko tak już pod wie-
czór wykończył i wymalował na blasze 
polskiego orła, że można go było zaraz 

odesłać do domu, do miasta Krynicy. 
W owym bowiem czasie zaczęto domy 
w  Krynicy znaczyć szyldami dla gości, 
którzy w  letnich miesiącach tam się 
zjeżdżali. Orzeł z  Jagiellońskiej epoki, 
na pąsowym tle przez Matejkę za pięć 
guldenów wymalowany, bardzo wspa-
niale wyglądał. Poszedł on wnet do 
Krynicy jako szyld na drzwiach domu, 
ale nikt o tym nie wiedział kto go ma-
lował. Czy jest on jeszcze w  Krynicy?” 
– pytał na koniec Marian Gorzkowski 
(M. Gorzkowski, Jan Matejko. Epo-
ka od  r. 1861 do końca życia artysty 
z dziennika prowadzonego w ciągu lat 

3 | Antoine Watteau, „Szyld dla Gersainta”, 
1720, olej, płótno, wym. 163 x 306 cm 
(w zbiorach Schloss Charlottenburg / Staatliche 
Schlösser un Gärten Berlin)

(ilustracje: 1 – wg „Noworocznik. Kalendarz 
Ilustrowany dla Polek na rok 1863”, Warszawa 1863; 
2 – fot. Romuald Maciej Sołdek; 3 – https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Gersaint.jpg)

...............................................................................
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ramach, ile rozmaitymi komodami, 
konsolkami, skrzyniami, zegarami… 
Pudła rozstawione na podłodze wy-
pełniały egzotyczne muszle, korale, 
chińska porcelana. W swojej kamieni-
cy Gersaint prowadził ponadto – jak 
określił to hrabia Caylus – »smutną 
manufakturę«, w  której młodzi ar-
tyści z  myślą o  szerokiej i  niewyma-
gającej klienteli masowo kopiowali 
w  małym formacie obrazy flamandz-
kich mistrzów. Legendarny »pierw-
szy francuski marszand« był w istocie 
mikro-przedsiębiorcą, jak każdy inny 
handlarz jego czasów” (K. Niemira, 
Rynek sztuki…, „Almanach Warsza-
wy”, T. XII, Warszawa 2018, s.  12). 
A zatem ów mikroprzedsiębior-
ca z  mostu Notre Dame w  Paryżu, 

sprowadzony przez Guillaume’a Glo-
rieux w niedawnym opracowaniu do 
roli pospolitego handlarza, zama-
wiając u  Antoine’a Watteau, wzięte-
go malarza o  europejskiej renomie, 
szyld do swego sklepiku mający przy-
ciągnąć do niego nowych klientów, 
oczekiwał od tego artysty czegoś 
więcej niż zwyczajnej malowanej re-
klamy ukazującej wnętrze ciasnego 
i  niezbyt reprezentacyjnego butiku. 
Warto o  tym pamiętać, gdy wytyka 
się artystom, że zamiast zajmować 
się sztuką przez duże „S” podejmo-
wali się wykonywania takich właśnie 
„niegodnych zawodu malarza”, wręcz 
uwłaczających ich godności zleceń.

Wojciech Przybyszewski

Konrad Niemira w  artykule Rynek 
sztuki w  Warszawie czasów Stanisła-
wa: „Dobrym przykładem krytyczne-
go podejścia do badań nad rynkiem 
sztuki jest monografia poświęcona Ed-
me-François Gersaintowi, »marszan-
dowi obrazów« z mostu Notre Dame 
w  Paryżu. Jej autor, Guillaume Glo-
rieux, przekonywująco pokazał, że wi-
zerunek butiku Gersainta znany po-
wszechnie dzięki słynnemu obrazowi 
Antoine’a Watteau jest nieadekwatny 
do rzeczywistości. Choć malarz ukazał 
sklep jako odwiedzane przez elegancką 
klientelę, przestronne i obwieszone ob-
razami wnętrze, wiemy dziś, że sklep 
Gersainta był w  rzeczywistości ciasny 
i słabo oświetlony. Zastawiony był nie 
tyle płótnami Flamandów w  złotych 

W ubiegłym roku minęło 40 lat od umieszczenia warszawskiego Starego 
Miasta na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji wydana 

została przez Miasto Stołeczne Warszawa i Narodowy Instytut Dziedzictwa 
publikacja Warszawskie Stare Miasto − autentyzm nieznany. Zachowanie 
i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzic-
twa UNESCO (redakcja merytoryczna Anna Jagiellak, konsultacja merytorycz-
na prof. Robert Rogal). 

Tematem publikacji jest zachowanie autentyzmu zabytku światowego 
dziedzictwa w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich i konserwator-
sko-budowlanych. Zagadnienie to zostało przedstawione na przykładzie ro-
bót na elewacjach staromiejskich kamienic w Warszawie. Publikacja zawie-
ra materiały z prac konserwatorskich na elewacjach kamienic, wykonanych 
w latach 2014-2020 w ramach programu badawczego prowadzonego przez 
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków we współpracy 
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach 
programu staromiejskie elewacje otrzymały nowe deko-
racje malarskie. Są to efekty połączenia historycznych 
technologii: tynków wapienno-piaskowych barwionych 
w masie, starych technik malarstwa ściennego al fresco, al 
secco i sgraffito oraz stylizowanych przedstawień, charak-
terystycznych dla plastyki połowy XX w. 

Na początku publikacji zamieszczone zostały przedmowy 
autorstwa prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskie-
go, dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosza 
Skaldawskiego i dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków Michała Krasuckiego. W kolejnym rozdziale Bogu-
sław Szmygin (ICOMOS) analizuje autentyzm jako kluczowy 
parametr, pozwalający ocenić stan zabytku i prawidłowość 
prac konserwatorskich, a w tym kontekście autentyzm 
w konserwacji polichromii zespołu Starego Miasta w Warszawie wpisanego na 
Listę UNESCO. Z kolei Anna Jagiellak (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabyt-
ków) i Robert Rogal (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) opisują zacho-
wanie i konserwację tynków i malarstwa ściennego polichromii zespołu Starego 
Miasta w Warszawie, zastanawiają się też nad sposobem ochrony tego zabytku.

Kilka tekstów napisanych przez konserwatorów zabytków (Wanda Za-
wistowska − Wandarte, Pracownia Badań i Konserwacji Zabytków, Kry-

styna Czajkowska, Daria Błeńska i Julia Wadzyńska  − Revitaart, Joanna 
Kadłubowska i Marcin Kozarzewski − Monument Service oraz Dorota Mi-
ściuk-Jędrzejczyk − ZKR – Zabytki Konserwacje Remonty) porusza proble-
matykę konserwatorską elewacji warszawskich kamienic staromiejskich 
z okresu powojennej odbudowy, zawiera analizę wyzwań konserwator-
skich przy pracach na tych elewacjach i modernizacji obiektów Muzeum 
Warszawy przy Rynku Starego Miasta. W kolejnym rozdziale Anna Dąbrow-
ska (BSKZ) opisuje dotacje m.st. Warszawy na prace konserwatorskie przy 
tych elewacjach. 

W podsumowaniu Anna Jagiellak i Dominika Szewczykiewicz (BSKZ) 
podkreślają, że publikacja jest nie tylko próbą opisania doświadczeń z prac 
prowadzonych w ostatnich latach na elewacjach staromiejskich kamienic, ale 
także głosem w dyskusji o wizerunku Starego Miasta w Warszawie. Trady-

cyjne techniki malarskie i tynkarskie – charakterystyczny 
element wykończenia staromiejskich elewacji, uznane zo-
stały za jedną z głównych składowych budujących wyjątko-
wą uniwersalną wartość tego miejsca. Prace prowadzone 
przez różne zespoły konserwatorskie i ekipy remontowe na 
podstawie odrębnych projektów i z zastosowaniem różnych 
materiałów ujawniły jednakowe problemy, w tym przede 
wszystkim zły stan techniczny oryginalnych warstw. 

Ważnym aspektem była możliwość przywołania w kon-
serwacji i odtwarzaniu tynków oraz dekoracji historycznych 
receptur zgodnie z tradycją staromiejską. Argumentem za 
stosowaniem współczesnych preparatów jest ich szybsza 
i łatwiejsza aplikacja oraz większa odporność na działanie 
czynników atmosferycznych. Prace konserwatorskie na 
Starym Mieście są więc prowadzone z nielicznymi wyjątka-
mi za pomocą uniwersalnych i powszechnie stosowanych 

preparatów, chociaż nie oddają one barwy i faktury pierwotnych warstw. Do-
świadczenia te skłaniają do wysunięcia postulatu opracowania wytycznych 
zakresu i sposobu prowadzenia robót przy obiektach należących do świato-
wego dziedzictwa. 

Na końcu publikacji zamieszczona została część albumowa, która zawiera 
zdjęcia kamienic warszawskiej Starówki po przeprowadzonych pracach kon-
serwatorskich.

Spotkanie z książką

WARSZAWSKIE	STARE	MIASTO	−	AUTENTYZM	NIEZNANY
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Wokół miśnieńskich 
posągów konnych 
Augusta II i Augusta III

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

Rola, jaką odegrali w  histo-
rii porcelany europejskiej 
dwaj Wettynowie, elekto-
rzy Saksonii i królowie Pol-

ski, jest znana i oczywista. Fascynacja 
Augusta II Mocnego porcelaną oraz 
jego ambicje i  możliwości były mo-
torem sprawczym powstania i rozwo-
ju manufaktury królewskiej w Miśni, 
a działania te kontynuował syn – Au-
gust III. Do pracy w Miśni w służbie 
Wettynów angażowano wybitnych 
artystów i  arkanistów: malarzy, rzeź-
biarzy, technologów i  rzemieślników, 
nie tylko saskich. Produkowana tu 
porcelana stała się doskonałym na-
rzędziem polityki Augusta II i Augu-
sta III, kreując ich wizerunek i prestiż 
jako władców, a  świadectwem tych 
starań były zwłaszcza zamówienia 
specjalne króla i  dla króla: zastawy 
serwisowe, serwisy deserowe, zespoły 
dekoracyjno-użytkowe o  charakterze 
sakralnym i  świeckim, porcelana de-
koracyjna i plastyka figuralna.

Szczególne miejsce wśród do-
konań o  charakterze rzeźbiarskim 
miały pomysły, projekty i  realiza-
cje konnego wizerunku obu królów, 
inspirowane słynnym pomnikiem 
Złotego Jeźdźca – konnego posą-
gu Augusta II. Prace nad projektem 
pomnika trwały od 1704  r., przy 
dużym zaangażowaniu finansowym 
............................................................................... 

1 | Złoty Jeździec – pomnik konny Augusta II 
Mocnego w Dreźnie, proj. Jean Joseph Vinache, 
realizacja Ludwig Wiedemann (według odlewu 
Johanna Michaela Weinholda), 1736

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2021    |   53



ZBIORY I ZBIERACZE

Ludwiga Wiedemanna  został odsło-
nięty w  listopadzie 1736  r. na rynku 
drezdeńskiego Neustadt, w  pobliżu 
Augustusbrücke (mostu Augusta), 
ponad trzy lata po śmierci Augusta II 
Mocnego (zm. 1 lutego 1733 r.).

Przygotowanie kolejnych wersji 
słynnego monumentu, dyskusje nad 
projektami, wreszcie realizacja za-
jęły prawie trzydzieści lat. Angażo-
wały nie tylko króla-zleceniodawcę, 
ale także jego doradców, dwór i  śro-
dowisko drezdeńskich artystów. Do 
grona zainteresowanych wykona-
niem projektu, który wzbudziłby za-
interesowanie i uznanie władcy skut-
kujące intratnym zleceniem i  pozy-
cją na królewskim dworze, dołączyli 
wkrótce rzeźbiarze-modelarze pra-
cujący w Miśni. Wykonanie konnego 
posągu w wersji porcelanowej wyda-
ło się realne już rok po śmierci Au-
gusta II, dzięki znacznemu postępo-
wi manufaktury miśnieńskiej w pro-
cesie wytwarzania białej porcelany, 
rosnącemu asortymentowi i  jakości 
wyrobów, ale także dzięki zaanga-
żowaniu do pracy z  nowym tworzy-
wem utalentowanych rzeźbiarzy: od 
około 1727  r. – Gottlieba Kirchne-
ra (1706-1768?), a  od 1731  r. – Jo-
hanna Joachima Kaendlera (1706-
1775). Kaendler, uczeń znanego 
drezdeńskiego rzeźbiarza Benjamina 
Thomae, przewyższający talentem 
i  kreatywnością twórczą swego ró-
wieśnika Kirchnera, zyskał wkrótce 
uznanie dyrekcji Miśni, a w 1733 r. – 
po odejściu Kirchnera – stanowisko 
mistrza-modelarza, kierującego pra-
cownią rzeźby.

W 1734  r. Joachim Kaendler za-
proponował Królewskiej Hofkam-
mer i  Augustowi III śmiały (żeby 
nie powiedzieć: szalony) projekt po-
dwójnego porcelanowego pomnika 
konnego obu Wettynów ponadnatu-
ralnej wielkości, na wspólnym coko-
le. Monumentalna grupa porcelano-
wa miała być wystawiona w otwartej 
przestrzeni, podobnie jak pomnik 
Augusta II. Król pozostał jednak 
sceptyczny wobec tego pomysłu. Za-
biegający o królewskie względy Kaen-
dler zrealizował jednak ten temat już 
w  1745  r., z  pomocą miśnieńskiego 

modelarza Johanna Friedricha Eber-
leina (1696-1749), wspierany przez 
hrabiego Henryka Brühla, zarządza-
jącego Miśnią w  imieniu króla od 
1733  r. Porcelanowa statua konna 
Augusta III, umieszczona na profilo-
wanej prostokątnej podstawie z  her-
bami Polski i  Saksonii pod wspólną 
koroną, mierzyła około 54 cm wyso-
kości. Powtarzała koncepcję posągu 
Augusta II z  pomnika na Neustadt, 
różniąc się od niego szczegółami stro-
ju i  atrybutów jeźdźca o  rysach Au-
gusta III (laurowy wieniec na głowie, 
zdobiony puklowanymi reliefami 
pancerz z  naramiennikami z  lwimi 
maskami i  tuniką). Wykonana jako 
dekoracja okolicznościowa, stanę-
ła 3  sierpnia 1745  r. na świątecznym 
stole w  królewskiej rezydencji Gro-
ßsedlitz (Sedlitz), w  dniu imienin 
króla i  Święta Orderu Orła Białego 
(obchodzonego corocznie w Großse-
dlitz od 1727 do 1756  r.). W  dzien-
nikach pracy (Arbeitsberichte) z lipca 
1745  r. Kaendler zanotował: „Jego 
Królewski Majestat na koniu, stosow-
nej wielkości, w stroju rzymskim z bu-
ławą dowódcy, modelowany jak naj-
staranniej razem z postumentem, który 
został ustawiony 3. sierpnia na królew-
skim stole” (Ulrich Pietsch, Arbeitsbe-
richte, Leipzig 2002, s. 109: Juli 1745, 
Bl. 274 r-v, punkt 1).

Brak informacji o  liczbie wy-
palonych egzemplarzy i  losach Ta-
felaufsatz na stół w  Großsedlitz. 
Z  przechowywanego w  Miśni mo-
delu tej unikatowej realizacji zo-
stały wykonane kopie na przełomie 
XIX i  XX  w. Jedna z  nich jest eks-
ponowana w  Porzellansammlung 
w  Dreźnie (ekspozycja stała Porzel-
lansammlung w  skrzydle Zwingeru, 
wysokość z  podstawą około 54 cm); 
w  kolekcji ceramiki Muzeum Naro-
dowego w  Warszawie zachowała się 
– rewindykowana po drugiej wojnie 
światowej, niestety bez podstawy 
i uszkodzona – sygnowana, malowa-
na barwnie konna figura Augusta III,  
o wysokości (bez podstawy) około 40 
cm, zakupiona do zbiorów w 1920 r. 
od malarza, konserwatora i uznanego 
kolekcjonera Antoniego Jana Strza-
łeckiego (nr inw. SZC 1392 MNW, 

samego Augusta Mocnego, konsul-
tującego również kolejne koncepcje. 
Jako pierwszy zlecenie królewskie – 
wkrótce zarzucone z  nieustalonych 
przyczyn – podjął nadworny rzeź-
biarz Baltasar Permoser. Najprawdo-
podobniej pomiędzy 1711 a  1713  r. 
model kolejnego pomnika (także 
niezrealizowanego), przedstawiają-
cy władcę w  zbroi na wspinającym 
się rumaku, wykonał inny nadworny 
artysta – rzeźbiarz Paul Heermann. 
Kolejna wersja konnego posągu Au-
gusta II przedstawionego jako rzym-
ski imperator na kroczącym majesta-
tycznie koniu powstała około 1715 r. 
w  Paryżu, w  pracowni François Gi-
rardona, na zamówienie saskiego 
królewskiego intendenta do spraw 
sztuki barona Raymonda Leplata. 
Wzorowała się na posągu konnym 
Ludwika XIV, ustawionym w 1694 r. 
na paryskim Place Luis Le Grande 
– późniejszym placu Vendôme. Była 
to rzeźba z brązu, wysokości 102 cm, 
ustawiona na dwumetrowej podsta-
wie (obecnie w zbiorach Grünes Ge-
wölbe w Dreźnie).

Ostatecznie pomnik został zreali-
zowany według wykonanego z  brą-
zu około 1728  r. modelu autorstwa 
francuskiego rzeźbiarza i  gisera Jeana 
Josepha Vinache’a, związanego z Dre-
znem od 1718  r. Model ten odlany 
został przez drezdeńskiego gisera-od-
lewnika Johanna Michaela Weinhol-
da, ma wysokość 73 cm i  ustawiony 
jest na drewnianym cokole (obecnie 
także w  zbiorach Grünes Gewölbe). 
Decyzję akceptującą podjął sam Au-
gust Mocny, po dyskusjach i  sporach 
w  gronie drezdeńskich artystów sku-
pionych wokół dworu, a  o  wyborze 
przesądziły ekspresja i  dynamika tej 
wersji oraz kostium króla (zmodyfi-
kowany na etapie realizacji pomnika), 
kreujący go jako spadkobiercę cesa-
rzy rzymskich. Rzeźbiarz przedstawił 
władcę w  stroju rzymskiego Cezara, 
w  łuskowym pancerzu, krótkiej tu-
nice, z  buławą dowódcy (marszałka) 
w dłoni, dosiadającego stającego dęba 
rumaka odmiany lipicańskiej. Pomnik 
z  trybowanej miedzi, złocony ognio-
wo, zrealizowany przez rusznikarza 
artystycznego (Kunst-Canonschmied) 
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dwie figury, przy czym jedną z  nich 
uznano za stratę wojenną. Zachodzi 
jednak duże prawdopodobieństwo, 
że jeden z  tych dwóch podobnych, 
lakonicznych wpisów, z podaną taką 
samą datą zakupu, był pomyłką, figu-
ra była więc tylko jedna.

Kolejne dziewiętnastowieczne re-
alizacje Tafelaufsatz pojawiły się na au-
kcjach Dorotheum w Wiedniu w 2015 
i 2018 r. (aukcja 21.10.2015 r., Lot nr 
900, sygn. marką wytwórni Samsona 
w Paryżu; aukcja 25.10.2018 r., Lot nr 
1325, odlew z  Miśni) oraz Sotheby’s 
(aukcja 20.04.2018 r., Lot nr 1183, od-
lew z Miśni).

Wypalona i  użyta do dekoracji 
świątecznego stołu kompozycja Ka-
endlera mogła być argumentem, któ-
ry w 1751 r. przekonał wreszcie Au-
gusta III do wystawienia zlecenia na 
wykonanie pomnika, jednakże tylko 
z  pojedynczym, własnym posągiem 
konnym. Warunkiem sine qua non 
udanej realizacji były praktyczne 
umiejętności, znajomość pracy w no-
wym tworzywie, procesu przygoto-
wania gipsowych modeli oraz form 
z  modeli i  wypalania według nich 
porcelanowych rzeźb. Skala tego 
zamówienia przerosła jednak moż-
liwości artysty. Do tego kreatywny 

i  ambitny Kaendler długo nie był 
dopuszczany do tajemnicy receptur 
składu masy porcelanowej przez za-
zdrosnych współpracowników. W ar-
chiwach miśnieńskich zachowały się 
także jego skargi na brak dostępu do 
pieca podczas wypału, jednak, mimo 
wielu trudności i niechęci najbliższe-
go otoczenia, intensywnie pracował. 
Dla współpracowników wykonał 
szkice i  rysunki projektowe z  rozpi-
saniem proporcji i  systemu metalo-
wych wzmocnień stabilizujących sta-
tykę ogromnej figury, które, niestety, 
zaginęły w  1943  r. (rysunek projek-
towy: Friedrich Ernst Köhler-Hau-
sen, Das Porzellandenkmal Friedrich 
August III. von Sachsen, [w:] „Kun-
stgewerbeblatt”, XII, 1901, Lipsk 
i Berlin, s. 226).

Już w  1753  r., jako etap wstępny 
prac, artysta wykonał porcelanowy 
model pomnika o wysokości 123 cm, 
który trafił do królewskich zbiorów 
w  Pałacu Japońskim, a  obecnie jest 
eksponowany w  drezdeńskim Porzel-
lansammlung (Ulrich Pietsch, Meiße-
ner Porzellanplastik Gottlieb Kirch-
ner und Johann Joachim Kaendler. 
Bestandkatalog […], Dresden 2006, 
kat. 28, s.  31-33). Unikatowy mo-
del, pokazujący ogromne możliwości 

dawny nr 20660 MNW). Umiesz-
czony na końcu rekonstruowanego 
końskiego ogona metalowy trzpień 
ze śrubą świadczy o sposobie monto-
wania figury, wspartej na podstawie 
na tylnych końskich nogach oraz – 
dla zachowania statyki rzeźby – na 
końskim ogonie. Przedwojenna foto-
grafia z rodzinnego archiwum Strza-
łeckich prezentuje posąg zamonto-
wany w ten właśnie sposób na drew-
nianej czarnej podstawie, podobnej 
do porcelanowego postumentu fi-
gury z  Drezna. W  przedwojennych 
inwentarzach Muzeum Narodowego 
w  Warszawie są jednak dwa prawie 
identyczne zapisy, jeden z  adnota-
cją o  podstawie z  drewna, drugi bez 
tej informacji. Sugeruje to, że ku-
piono od Antoniego Strzałeckiego 

2 | Porcelanowy posąg konny Augusta III 
– dekoracja środka stołu (Tafelaufsatz) na 
drewnianej podstawie, Miśnia, koniec XIX w., 
według starego modelu, fotografia archiwalna 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)

3 | Porcelanowy posąg konny Augusta III – 
dekoracja środka stołu (Tafelaufsatz), Miśnia, 
proj. Johann Joachim Kaendler i Johann Eberlein, 
1745; odlew dwudziestowieczny według starego 
modelu, w ofercie domu akcyjnego Dorotheum 
w Wiedniu

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

2 3

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2021    |   55



jej zakończeniu prac przy pomniku 
nie wznowiono; w 1763 r. August III 
zmarł.

Pomnik Złotego Jeźdźca na ryn-
ku Neustadt, jeden z najważniejszych 
symboli Drezna, przeszedł w  1884  r. 
pierwszą znaczniejszą restaurację pod 
kierunkiem drezdeńskiego architek-
ta prof. Konstantina Lapsiusa. Na 
cokole umieszczono wówczas łaciń-
skie napisy informujące, że pomnik 
polecił wznieść swojemu ojcu Fryde-
rykowi Augustowi I  (Augustowi II 
Mocnemu) syn – Fryderyk August 
II (August III). Zainteresowanie pra-
cami konserwatorskimi przy pomni-
ku, a  wkrótce 800-lecie Wettynów 
w  Marchii Miśnieńskiej, odsłonięcie 
pomnika konnego prawnuka Augu-
sta III – króla Saksonii Jana Wettyna 
na Theaterplatz w Dreźnie w 1889 r., 
wreszcie obchody 200-lecia manu-
faktury w  Miśni w  1910  r., mogły 
skutkować wypaleniem egzemplarzy 
porcelanowej figury konnej Augusta 
III na stół i jej wersji pomnikowej, 
z  cokołem według pomnika Złotego 
Jeźdźca.

Zachowany w  zbiorach warszaw-
skiego Muzeum Narodowego dwu-
częściowy pomnik z  białej porcela-
ny, o  wysokości około 68 cm (ko-
lekcja ceramiki, nr inw.129930/1-2 

MNW), przedstawia jeźdźca o  fi-
zjonomii Augusta III, w  kostiumie 
prawie identycznym ze strojem z  re-
alizacji do Großsedlitz, na cokole 
powtarzającym formę i  napisy z  po-
mnika Augusta II na Neustadt; drob-
ne błędy w  inskrypcjach sprawiły, 
że kompilację określono jako kopię 
pomnika Augusta II. Rzeźba nie jest 
sygnowana. Prawdopodobnie została 
wypalona w  założonej w  1872  r. Sa-
skiej Fabryce Porcelany w  Potschap-
pel pod Dreznem, po pierwszej kon-
serwacji Złotego Jeźdźca w  1884  r. 
Świadczą o  tym łacińskie napisy na 
podstawie, kopiujące dziewiętnasto-
wieczne inskrypcje z  pomnika. By-
łaby to więc wykonana na przełomie 
XIX i XX w. realizacja bliska ówcze-
snym miśnieńskim replikom Tafelau-
fsatz z 1745 r.

W połowie lat siedemdziesiątych 
XX w. wpłynęła do Muzeum Narodo-
wego w  Warszawie z  Tarnowa oferta 
sprzedaży identycznego egzemplarza 
pomnika, sygnowanego marką Po-
tschappel. W  dokumentacji kolekcji 
ceramiki zachowała się koresponden-
cja w  tej sprawie: odpowiedź kustosz 
Haliny Chojnackiej na ofertę, opinia 
kustosz muzeum w  Tarnowie Pau-
liny Chrzanowskiej po oględzinach 
obiektu oraz kopia korespondencyjnej 

i  inwencję artysty, ma wysoki cokół 
z  reliefowymi plakietami z  alegoria-
mi Polski i Saksonii i kartuszami z ich 
herbami na bokach oraz rozbudo-
waną wokół podstawy figuralną de-
korację alegoryczną. Pod kopytami 
jeźdźca w  kostiumie Cezara, bardzo 
podobnego do figury z  Großsedlitz, 
leży skulona postać –  to Zawiść, któ-
rą pokonał król-bohater. Hołdow-
nicza koncepcja imponującego mo-
numentu i  utrzymana w  tym duchu 
narracja miały być apoteozą dobrego 
i  mądrego władcy, dbającego o  roz-
wój kraju, wybitnego dowódcy, często 
– jak ojciec – przyrównywanego do 
Herkulesa, spadkobiercy najlepszych 
tradycji cesarzy rzymskich, opiekuna 
sztuk pięknych, nauki i  gospodarki. 
Monument miał także manifestować 
polityczną potęgę i  pozycję elektora 
Saksonii oraz jego prawo do korony 
króla Polski.

W 1757  r. został ukończony 
11-metrowy gipsowy model przyszłe-
go pomnika, ale do dalszych prac była 
niezbędna specjalna szopa chroniąca 
model. Kaendler zdążył jeszcze wypa-
lić nadnaturalnej wielkości głowę kró-
la (zaginęła w 1945 r.), a kontynuację 
gigantycznego i  niesłychanie kosz-
townego przedsięwzięcia przerwała 
wojna siedmioletnia (1756-1762). Po 
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4 | Johann Joachim Kaendler, 
szkic do projektu porcelanowego 
pomnika konnego Augusta III, 
rysunek zaginiony w czasie 
drugiej wojny światowej

5 | Porcelanowy posąg konny 
Augusta III, z cokołem pomnika 
Augusta II (Złotego Jeźdźca) 
z napisem dodanym w 1884 r., 
Wytwórnia w Potschappel (?), 
XIX/XX w. (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

(ilustracje: 1 – https://pl.wikipedia.
org/wiki; 2 – fotografia z archiwum 
rodzinnego Strzałeckich; 3 – https://
www.dorotheum.com/fileadmin/
lot-images/37X181025/hires/
reiterstandbild-koenig-august-
iii.-als-kurfuerst-von-sachsen-
friedrich-august-ii.-dresden-
1696%E2%80%931763-6006891.jpg; 
4 – wg Friedrich Ernst Köhler-Hausen, 
„Das Porzellandenkmal Friedrich 
August III. von Sachsen”, [w:] 
„Kunstgewerbeblatt”, XII, 1901, 
Lipsk i Berlin, s. 226; 5 – fot. Stefan 
Mieleszkiewicz / MNW)

.....................................................
4
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publikacje naukowe Barbary Bechter 
(Der Goldene Reiter – Ein Wahrze-
ichen Dresdens, [w:] Die Restaurierung 
des Goldenen Reiters 2001-2003: Do-
kumentation, Dresden 2004, s.  4-13) 
i  Ulricha Pietscha (Meißener Porzel-
lanplastik…, 2006) pomogły ustalić 
genezę powstania, atrybucję i datowa-
nie dwóch interesujących dziewiętna-
stowiecznych wizerunków konnych 
Augusta III, przechowywanych w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie.

Dwa kolejne egzemplarze pomni-
ka Augusta III z  identycznymi wyso-
kimi cokołami z  inskrypcjami (ma-
lowany barwnie, sygnowany marką 
paryskiej firmy Samsona z drugiej po-
łowy XIX w. oraz biały – bez sygnatur, 
oba o wysokości 69 cm) są w zbiorach 
Zamku Królewskiego na Wawelu (Ma-
ria Piątkiewicz-Dereniowa, Porcela-
na miśnieńska w  zbiorach wawelskich, 
katalog zbiorów, cz. II, Kraków 1983, 
kat. 202 i 203, s. 166-169). Dziewięt-
nastowieczne kopie posągu konnego 
Augusta III w  zbiorach Muzeum Na-
rodowego w  Warszawie, Wawelu czy 
pojawiające się na międzynarodowym 

rynku antykwarskim realizowano naj-
pewniej jako ekskluzywne gabinetowe 
eksponaty w  Miśni, później zaś naśla-
dowano i  kopiowano w  innych wy-
twórniach (Potschappel czy paryska 
firma Edme Samsona, znanego „imi-
tatora” dawnej ceramiki); były niewąt-
pliwie efektem ówczesnego popytu na 
taką okazjonalną porcelanę.

Wanda Załęska

Opisany w artykule posąg konny Augusta II 
autorstwa F. Girardona (ze zbiorów Grünes 
Gewölbe w Dreźnie) oraz wykonaną w Miśni 
w 1918 r. kopię porcelanowego posągu konne-
go Augusta III, według projektu J. J. Kaendlera 
i J. Eberleina z 1745 r. (ze zbiorów Porzellan-
sammlung w Dreźnie), można zobaczyć na wy-
stawie czasowej „Splendor władzy. Wettynowie 
na tronie Rzeczypospolitej” (5 listopada 2021 
− 30 stycznia 2022) w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie, a pozbawione malatur porcelano-
we dziewiętnastowieczne powtórzenie realizacji 
obu miśnieńskich modelarzy, stanowiące wła-
sność Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu 
– na stałej ekspozycji w Zamku Pieskowa Skała 
(Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu).

konsultacji właściciela z  Tarnowa z  dr 
Ingelore Menzhausen z  Porzellan-
sammlung w  Dreźnie. Te dokumenty, 
a  przede wszystkim opublikowane ar-
chiwalia („Arbeitsberichte”, 2002) oraz 
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W 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie czynna była ekspozycja 
„Niezwykły dar króla. Pokaz naczyń z serwisu sułtańskiego ze zbiorów 

polskich”. W 2021 r. natomiast ukazała się publikacja z serii Zobacz to! / 
See it! – Serwis sułtański. Niezwykłe dzieło Królewskiej Manufaktury Fajansu 
w Belwederze autorstwa Anny Szkurłat, kurator wystawy.

W 1777 r. król Stanisław August Poniatowski przesłał w darze sułta-
nowi tureckiemu Abdulowi Hamidowi I za pośrednictwem przebywającego 
w Warszawie posła tureckiego Numan-beja, niezwykły serwis – kosztowny 
dar bogato zdobiony modnymi wówczas motywami orientalnymi, który po-
wstał w Królewskiej Manufakturze Fajansu w Belwederze. 
Na naczyniach umieszczono malowaną złotem inskryp-
cję w języku tureckim, opracowaną przez nadwornego 
tłumacza, Antoniego Cruttę. Drugiego zestawu tych 
wyrobów, już bez dedykacji, monarcha używał w Zamku 
Królewskim w Warszawie, co potwierdza zapis w inwenta-
rzu z 1795 r. Podarunkiem tym polski król chciał uzyskać 
przychylność sułtana w rozgrywce z carycą Katarzyną II, 
miał też w planach stworzenie wspólnego frontu prze-
ciwko Rosji, wykorzystał więc w służbie dyplomatycznej 
cenioną wówczas ceramikę. 

Reprezentacyjna zastawa stołowa ozdobiona została 
wyszukaną dekoracją malarską w typie Imari, wzorowaną 
ściśle na oryginalnej dalekowschodniej porcelanie z lat 
1720-1730. Jakość wykonania i kunszt dekoratorów 
sprawiają, że do dziś oryginalne wyroby wywołują za-

chwyt. Książka odkrywa tajemnice historii i prezentuje detale tego arcydzieła 
sztuki zdobniczej, a przy tym przenosi czytelnika w fascynujący świat osiem-
nastowiecznej sztuki i dyplomacji.

W eseju autorstwa Anny Szkurłat poznajemy historię powstania serwi-
su i dzieje Królewskiej Manufaktury Fajansu w Belwederze oraz losy serwisu 
w XIX w. i w latach 1920-2020 (w tym historię zachowanych naczyń). Au-
torka podejmuje też próbę stanu rekonstrukcji pierwotnego serwisu, biorąc 
pod uwagę rozbieżności w zapisie liczby jego elementów, rodzaje naczyń i ich 
identyfikację, dekorację malarską inspirowaną motywami Dalekiego Wscho-

du, paletę zastosowanych barw, sygnatury. 
Druga część publikacji zawiera katalog obejmujący 

opatrzone zdjęciami wszystkie znane zachowane ele-
menty z serwisu sułtańskiego w muzeach polskich i za-
granicznych oraz odnotowane w katalogach aukcyjnych. 
Uwzględnione zostały tu również naczynia znajdujące się 
nadal w pierwotnym miejscu przeznaczenia i użytkowa-
nia − pałacu Topkapı Sarayı w centrum Stambułu, który 
był rezydencją sułtanów przez ponad 380 lat. Obiekty 
w zbiorach polskich muzeów, ze względu na szczegółowe 
informacje dotyczące ich losów, opatrzone zostały rozbu-
dowanymi notami. Zabytki skatalogowano według rodza-
jów naczyń – zestawiono razem talerze, półmiski według 
wielkości i kształtu oraz podstawki pod wazy i koszyki. 
Publikacja zawiera obszerną bibliografię, spis ilustracji 
i angielską wersję językową.

Spotkanie z książką

SERWIS	SUŁTAŃSKI
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Ochrona zabytków 
na plakatach ze zbiorów 
warszawskiego  
Muzeum Niepodległości

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

stawał się każdy przechodzień. Nie 
bez znaczenia była tu również szan-
sa na ożywienie szarej, monotonnej 
przestrzeni ulicznej poprzez wpro-
wadzenie barwnych plam plakatów. 
Ogromne znaczenie miał również 
fakt, że ich tworzenie, nawet na za-
potrzebowanie polityczne, dawało 

szansę artystycznego wyżycia się. 
Działająca wówczas cenzura, o  ile 
tylko treść była zgodna z  uwarunko-
waniami politycznymi, pozostawiała 
wolną rękę w zakresie wyrazu graficz-
nego. Ta lapidarność formy plastycz-
nej, używanie skrótów myślowych do-
skonaliło i tak rozwiniętą do perfekcji 

w  naszym społeczeństwie umie-
jętność czytania między wier-
szami. Była to jedna z tych cech, 
którą polscy artyści doprowadzi-
li do perfekcji. Niejednokrotnie 
recenzenci tej sztuki podkreślają 
właśnie zdolność do wynajdy-
wania graficznych skrótów my-
ślowych. Jako mistrza lapidar-
nego znaku graficznego uznaje 
się Mieczysława Wasilewskiego. 
Ponadto wielu autorów zwraca 
uwagę, że stworzone w tym krę-
gu plakaty to swoistego rodzaju 
szarady graficzne.

Plakat, już w  swoim założe-
niu, stanowi narzędzie działal-
ności propagandowej. Ta forma 
informacji w  latach powojen-
nych została również wykorzy-
stana do popularyzacji w  na-
szym kraju ochrony dóbr kultu-
ry. Tym bardziej, że po wojnie 
w  zakresie odbudowy zabyt-
ków i  konserwacji dzieł sztuki 
było bardzo dużo do zrobienia 
w zrujnowanym kraju.

Plakat, obok sztuki medalier-
skiej czy grafiki związanej 
z  projektowaniem znacz-
ków pocztowych, to najbar-

dziej skrótowa forma wyrazu arty-
stycznego. W  tej lapidarnej formie 
artystycznej materializuje się zasada 
– maksimum treści przy wykorzysta-
niu najprostszej formy słow-
nej i  graficznej. Na ograniczo-
ną przestrzeń arkusza papieru 
artysta grafik musi przenieść 
najbardziej charakterystycz-
ne cechy wydawnictwa, filmu 
czy reklamowanego wydarzenia 
kulturalnego lub politycznego. 
Barwna kompozycja ma przy-
kuć wzrok, by widz za pomocą 
zmysłu wzroku mógł odczytać 
informację tekstową. Połączenie 
tych dwóch elementów stanowi 
kwintesencję sztuki plakatu.

W Polsce ta dziedzina sztu-
ki osiągnęła najwyższy świato-
wy poziom. Nie od dziś mówi 
się o  „polskiej szkole plakatu”. 
Zmagali się z nią i  to z  jak naj-
lepszym skutkiem czołowi arty-
ści, niekoniecznie graficy. Jedną 
z  przyczyn był fakt, że plakat 
dawał szansę funkcjonowania 
w  przestrzeni publicznej po-
przez wyjście z  dziełem final-
nym na przysłowiową ulicę. To 
z  kolei skutkowało, że odbiorcą 
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2

3 4

W zbiorach warszawskiego Mu-
zeum Niepodległości znajduje się ko-
lekcja plakatów, licząca niemal 9 tys. 
pozycji, a wśród nich stosunkowo nie-
wiele, bo zaledwie 22 prace dotyczące 
tematu ochrony dóbr kultury, które 
powstały w latach 1950-2009.

Z oczywistych względów głównym 
motywem graficznym plakatów po-
święconych temu tematowi jest wyko-
rzystanie elementów zabytkowej, histo-
rycznej architektury. W tym celu auto-
rzy posłużyli się wizerunkami zarówno 
całych obiektów, jak również ich frag-
mentami. Niejednokrotnie były to ich 
fotografie. Tak skomponowane plaka-
ty nazwijmy „architektonicznymi”.

Najstarsza z  prac pochodzących 
z  roku 1950 wykorzystuje właśnie te 
elementy. Autor umieścił na niej kon-
turowo nakreślone zabytkowe budow-
le Gdańska – Bazylikę Mariacką, Ra-
tusz Głównego Miasta, a także kamie-
nice mieszczańskie. W innych pracach 
częstym motywem architektonicznym 
jest brama, której historyczny charak-
ter został podkreślony z  jednej strony 
przy użyciu fotografii konkretnego 

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

1 | Wiktor Górka, 1956, 
offset, wym. 100 x 70 cm

2 | Jerzy Staniszkis, 1950, 
druk barwny, wym. 100 x 
70 cm

3 | Paweł Niedzielski, 1974, 
offset, wym. 90 x 50 cm

4 | Rosław Szaybo (?), 
offset, wym. 100 x 70 cm

..............................................
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się do obiektów mniejszych, czyli za-
bytków ruchomych (rzeźb, militariów 
czy rzemiosła artystycznego). Wszyst-
kie one wykorzystują te przedmioty, by 
pokazać działania zmierzające do ich 
renowacji lub ochrony. We wszystkich 
tych przypadkach możemy zaobserwo-
wać myślenie autorów idące w kierun-
ku podkreślenia wymowy tematu pla-
katu poprzez przekaz graficzny. W jed-
nym przypadku artysta wykazał się 
swoistym poczuciem humoru – w swo-
jej pracy wykorzystał zdjęcie rzeźby 
mężczyzny z… obandażowaną, chorą 
ręką, którą „uleczy” konserwator. Z ko-
lei Witold Janowski w pracy z 1980 r. 
posłużył się elementem zdobniczym, 
który został podzielony na pół. Po le-
wej widoczny jest zabytkowy element 
z ubytkami oraz pociemniały – z pseu-
dopatyną, a po prawej – ten sam frag-
ment, ale po renowacji, oczyszczony 
(pozłocony) i  z  uzupełnionymi ubyt-
kami. Proste hasło tytułowe plakatu, 
pomimo swojej skrótowej formy, rów-
nież jest niezwykle wymowne.

Innym przekazem jest wykorzy-
stane w  plakacie zdjęcie pełnej zbroi 
z mieczem i tarczą – rycerz w zbroi to 
alegoria konserwatora, który stoi na 

straży ich właściwego zachowania. Na-
leży przy tym zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden ważny element umieszczany 
na tych pracach. Jest to tzw. Błękitna 
Tarcza autorstwa prof. Jana Zachwato-
wicza – pięciokąt podzielony na białe 
i  niebieskie pola skierowany ostrym 
końcem ku dołowi. Ten znak graficzny 
umieszczony na wszystkich zabytkach 
świata został wprowadzony na mocy 
Konwencji Haskiej z  dnia 14 maja 
1954 r. (zob. też: „Spotkania z Zabyt-
kami”, nr 12, 2020, s. 72). 

Ważnym zagadnieniem w zakresie 
ochrony zabytków w  minionej epo-
ce była swoistego rodzaju okazjonal-
ność. Publikowane plakaty wiązały 
się z  „Dniami Ochrony Zabytków”, 
„Miesiącem Ochrony Zabytków” czy 
„Międzynarodowym Rokiem Ochro-
ny Zabytków”. W   latach sześćdzie-
siątych i  siedemdziesiątych  XX  w. 
w  dwóch organizacjach młodzieżo-
wych przeprowadzono dwie akcje 
o  charakterze długofalowym. Pierw-
szą była zorganizowana pod auspicja-
mi Kwatery Głównej Związku Har-
cerstwa Polskiego „Akcja Frombork 
1001”. Prowadzono ją w latach 1966-
1973. Chodziło o  przygotowanie 

obiektu, z drugiej poprzez wypełnienie 
przestrzeni narysowanymi elementami 
charakterystycznymi dla architektury, 
np. romańskiej czy gotyckiej.

Autorzy w  swoim przekazie gra-
ficznym wykorzystywali też kontrast – 
zestawienie starej i nowej architektury. 
Takie podejście możemy zobaczyć na 
plakacie z  1975  r., wydanym z  okazji 
Międzynarodowego Roku Ochrony 
Zabytków. Na dwóch plakatach ar-
chitektonicznych pojawia się również 
drewniane budownictwo wiejskie. Je-
den z  nich został zaprojektowany na 
potrzeby Roku Zabytków Architektu-
ry Ludowej. 

Motyw architektury wykorzystuje 
też plakat z 1981 r. Jest to powtórzenie 
tej samej elewacji kamienicy w  trzech 
różnych etapach – od niemal niewi-
docznej przez rozjaśnioną, ale jeszcze 
zniszczoną, po ostatnie zdjęcie pełne 
blasku odrestaurowanego obiektu. Pla-
kat ten można też odczytać w odwrot-
nej kolejności − rozjaśniona elewacja 
kamienicy, a  kolejne zaciemniające się 
wizerunki jako przestroga przed zanie-
dbaniem obiektu zabytkowego.

Wśród motywów graficznych wy-
stępują również elementy odnoszące 

5 6
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Ostatni plakat w  tym ze-
stawie pochodzi z 2009 r. Już 
pierwszy kontakt wzrokowy 
z  tą pracą pokazuje, jak róż-
nią się współczesne opraco-
wania od tych klasycznych. 
Ten plakat to arkusz papieru 
szczelnie wypełniony zarów-
no obrazem, jak i tekstem. Na 
morskiej plaży znajduje się 
zamek z piasku na tle fal mor-
skich, które w  każdej chwili 
mogą go zniszczyć. W  połą-
czeniu z  hasłem „Zabytkom 
na odsiecz!” jest to bardzo 
jasny i  jednoznaczny prze-
kaz. W  klasycznym plakacie 
byłaby to cała jego zawartość. 
Może jeszcze autor znalazłby 
miejsce na dopowiedzenie, że 
powstał z okazji Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2009. We 
współczesnej jednak formie 
plakatu owa przejrzystość, 
lapidarność przekazu zosta-
ła zakłócona natłokiem in-
formacyjnym, bowiem autor 
musiał jeszcze zmieścić zna-
ki firmowe dwóch instytucji 
oraz patronów medialnych 

Fromborka do obchodów 
przypadającej w  1973  r. 500. 
rocznicy urodzin Mikołaja Ko-
pernika. Harcerze z  całej Pol-
ski przybywali do miasta nad 
Zalewem Wiślanym, by tutaj 
prowadzić prace nad rewitali-
zacją tego miasta. W chwili za-
kończenia tych działań Zwią-
zek Młodzieży Socjalistycznej 
objął patronat nad przywróce-
niem świetności Zamościa. Ak-
cja była związana ze zbliżający-
mi się obchodami 400. rocz-
nicy założenia miasta. Obie 
doczekały się swojego wyrazu 
w formie plakatów.

5 | Węgrzyn, 1977, offset, wym. 100 
x 70 cm

6 | Witold Janowski, 1980, offset, 
wym. 100 x 70 cm

7 | Grzegorz Kępiński, 1983, offset, 
wym. 100 x 70 cm

8 | Autor nieznany, 2009, offset, wym. 
90 x 60 cm

9 | Wojciech Fangor, Henryk 
Tomaszewski, 1960, offset, wym. 90 x 
60 cm

.................................................................
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Warszawskie 
bilety 
komunikacyjne
.........................................................................................................................................

Naszemu codziennemu ży-
ciu – i to już od przynaj-
mniej połowy XIX  w. 
– towarzyszy ogromna 

liczba drobnych dokumentów, które 
po spełnieniu swojego zadania lądują 
w  śmieciach. Wszystkie te rachunki, 
kwity, etykiety, bilety czy ulotki mają 
bardzo krótki żywot, a co za tym idzie 
– marne szanse na doczekanie statusu 
zabytku. W  efekcie wiele zjawisk ży-
cia społecznego dawniejszych lat bez-
powrotnie ucieka, nie zostawiając po 
sobie żadnego śladu.

Tak właśnie jest z  biletami ko-
munikacji miejskiej. Używamy ich 
rocznie miliony sztuk, ale niemal 
wszystkie prędzej czy później ulega-
ją zniszczeniu. Owszem, zdarzają się 
kolekcjonerzy biletów. Zdarzali się 
zresztą i w XIX w. Zużyte bilety nigdy 
jednak nie nabrały takiej wartości, 
jak znaczki pocztowe czy banknoty, 
i  ich zbieranie po dziś dzień na ogół 

pozostaje domeną ludzi młodych, 
z  czasem wyrastających z  tego hob-
by i  niedbających o  to, co stanie się 
z  kolekcją. Jeśli więc muzea, archiwa 
i  biblioteki polskie mają jakieś bile-
ty w  swoich zasobach, to są to przy-
padkowe, jednostkowe egzemplarze. 
Bodaj jedynym tu wyjątkiem jest za-
chowany w  Archiwum Państwowym 
w  Warszawie pokaźny pakiet biletów 
w  tzw. Zbiorze Korotyńskich (sygn. 
72/201/0/11/223), jednak jest on 
jedynie drobnym wycinkiem tego, 
co przewijało się przez ręce pasaże-
rów warszawskich tramwajów i  auto-
busów. Mimo to pomaga zrozumieć 
funkcjonowanie całego systemu ko-
munikacji miejskiej, a  także odtwo-
rzyć – z pomocą prasy i wydawnictw 
zwartych – mechanizmy poboru 
opłat za korzystanie ze środków lokal-
nego transportu. 

W końcu XVIII w. i przez pierw-
szą połowę XIX, gdy transport 

przedsięwzięcia. Wszystko to razem 
sprawia, że odbiorca – widz ma trudno-
ści ze skupieniem się na głównym prze-
kazie plakatu. Jego wzrok jest niepoko-
jony wielością barw i kształtów. Ten ba-
łagan informacyjny zamiast przykuwać 
uwagę, odstręcza. I w rezultacie odbior-
ca nie wie, czy plakat reklamuje ochronę 
zabytków, czy którąś z  instytucji, która 
wymogła umieszczenie na nim swojego 
znaku firmowego. 

Gdy mówimy o  plakatach, o  ich 
treści, nie można pominąć milczeniem 
ich autorów. Za pierwszy plakat, który 
zapoczątkował „polską szkołę plakatu”, 
uznaje się pracę Wojciecha Fangora 
(plakat do filmu Rene Clementa Mury 
Malapagi). W  zbiorze znajduje się 
oczywiście inny plakat tego autora, wy-
konany wspólnie z Henrykiem Toma-
szewskim. To kolejny artysta zaliczany 
do twórców, a  nawet jednego z  pre-
kursorów. Innym reprezentantem tego 
nurtu jest Waldemar Świerzy. Obok 
niego należy wymienić Wiktora Górkę 
czy Rosława Szaybo. Popatrzmy na ich 
prace pod kątem podstawowej cechy je 
wyróżniającej – szarady graficzno-po-
jęciowej, a  z drugiej strony dyscypliny 
w zastosowaniu lapidarnego znaku gra-
ficznego. Pobieżna analiza prac wymie-
nionych artystów w  pełni potwierdza 
główne cechy plakatu – lapidarność 
i skrótowość myślową.

Znaczny, bo sześćdziesięcioletni 
przedział czasowy, nawet w  przypadku 
tak niewielkiej liczby prac, umożliwia 
prześledzenie przemian, jakie zacho-
dziły w  wyrazie plastycznym plakatów. 
Daje również szansę poznania całej 
grupy grafików, którzy byli lub są nadal 
aktywni w tej dziedzinie grafiki użytko-
wej. Pomimo upływu czasu, to był i jest 
nadal społecznie ważny temat. Dlatego 
Muzeum Niepodległości w  Warszawie 
zdecydowało się na zorganizowanie wy-
stawy i wydanie katalogu plakatów.

Andrzej Kotecki

Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodle-
głości w Warszawie propagujące ochronę 
zabytków prezentowane były na wystawie 
w Galerii Plakatu Muzeum Niepodległo-
ści (X Pawilon Cytadeli Warszawskiej) na 
wiosnę br. 

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

1 | Najstarszy 
warszawski bilet, 
czyli kwit na dorożkę 
z lipca 1845 r. (wg 
„Warszawska Gazeta 
Policyjna”, nr 193 z 12 
lipca 1945 r., s. 2)

......................................
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powszechne wśród dorożkarzy zło-
dziejstwo (jak narzekano: „ci, co 
dawniéj byli właścicielami dorożek, 
obecnie, skutkiem zawierzenia swym 
służącym, sami najmują się za powożą-
cych, ci zaś, co poprzednio służyli, mają 
własne dorożki”), wprowadzono obo-
wiązkowe pokwitowania, które każdy 
z  pasażerów miał otrzymywać na ko-
niec kursu. Jak takie kwity wyglądały, 
wiadomo dzięki ogłoszeniom w „War-
szawskiej Gazecie Policyjnej”. Są to 
zarazem najstarsze znane wizerunki 
warszawskich biletów.

Bilety jednorazowe w  takiej for-
mie, jaką znamy obecnie – wydruko-
wanego w  dużym nakładzie koloro-
wego papierka z  ceną, podlegającego 
kasowaniu – pojawiły się w  Warsza-
wie 13 lipca 1880  r. w  tramwajach 
konnych, stanowiąc pokwitowanie 
za przekazaną konduktorowi opłatę 
za kurs. Przetrwały dość krótko, za-
stąpione ostatecznie w  październiku 
1882  r. – w  związku z  objęciem ca-
łości komunikacji tramwajowej przez 
spółkę belgijską – nowym wzorem, 
który jest już nam z  grubsza zna-
ny. Z  grubsza, bowiem zachowane 
w zbiorach Muzeum Warszawy bilety 
pochodzą z około 1884 r. i mają już za 
sobą kilka zmian, m.in. pisaną po pol-
sku nazwę przewoźnika, negatywowe 
rozróżnienie nominałów (czarna cy-
fra w kursach z pętli A do B, jasna – 
z B do A) i dodaną w czerwcu 1884 r. 
informację o tym, że biletu nie można 

odstępować (zmiana ta była pokło-
siem przegranego przez przewoźnika 
procesu sądowego). Przy czym bile-
ty te miały trzy nominały: 3 kopiejki 
(tzw. dziecięcy), 5 kopiejek (II klasa) 
i 7 kopiejek (I klasa). Przez ponad ko-
lejne pół wieku  bilety jednorazowe – 
przez jakiś czas z  nominałem w  mar-
kach, później już w złotówkach – były 
dostępne wyłącznie w  pojazdach ko-
munikacji miejskiej. Przy czym okre-
sowo pojawiały się ich rozmaite od-
miany, jak bilety oficerskie (1920), 
służbowe (1920), nocne (1921), ba-
gażowe, pospieszne, podmiejskie czy 
specjalne (te cztery ostatnie już za 
PRL-u). Dopiero w  1952  r. wprowa-
dzono tzw. przedsprzedaż, czyli roz-
prowadzane po zakładach pracy bilety 
służbowe, a w 1964 r. – gdy w pojaz-
dach komunikacji miejskiej rozpoczę-
to montaż kasowników – uruchomio-
no ich ogólną sprzedaż w  kioskach 
„Ruchu”. Ostatnich konduktorów 
można było spotkać w połowie lat sie-
demdziesiątych na niektórych liniach 
pospiesznych i podmiejskich.

Inną odmianą biletów jednora-
zowych były wprowadzone w  lipcu 
1924 r. bilety korespondencyjne, póź-
niej zwane przesiadkowymi. Dzięki 
nim warszawiacy, po 40 latach praso-
wych batalii, mogli wreszcie na jed-
nym bilecie pokonać dłuższy odcinek 
trasy dwoma różnymi tramwajami. 
Z  kolei w  kwietniu 1929  r. pojawi-
ły się w  tramwajach bilety powrotne, 
pozwalające za jedną opłatą dojechać 
do pracy i  wrócić do domu. Ponie-
waż jednak przewoźnik nie ustalił 
zbyt rozsądnie ceny biletu (przejazd 
kosztował tyle samo, jeśli płaciło się 
odrębnie za przejazd ulgowy poranny 
i  zwykły popołudniowy), nie był on 
popularny i  do dzisiaj zachowało się 
bardzo mało jego egzemplarzy.

W czerwcu 1922  r. obok biletów 
jednorazowych funkcjonował też bi-
let abonamentowy. Miał postać duże-
go kartonika i umożliwiał wykonanie 

miejski w  Warszawie opierał się na 
odpowiedniku dzisiejszych taksówek, 
czyli na fiakrach, a później dorożkach, 
na ogół żadnego potwierdzenia uisz-
czenia opłaty za kurs nie było. Pasażer 
płacił woźnicy ustaloną kwotę do ręki 
i sprawa była zamknięta. Od czasu do 
czasu występowały jednak odstępstwa 
od tej reguły. Przykładowo, w 1777 r., 
gdy na ulicach miasta po raz pierw-
szy pojawiły się sprowadzone z Paryża 
fiakry (i lektyki, bardzo szybko wyco-
fane, bo zimą ślizgający się na lodzie 
lektykarze przewracali się na jezdni, 
a latem – podpici – gubili z rąk drąż-
ki, co oczywiście kończyło się dotkli-
wymi kontuzjami u pasażerów), opła-
tę za kurs uiszczało się w stojącej obok 
postoju budce, otrzymując w  zamian 
blaszkę z  numerem pojazdu. Blasz-
ka była jednak zwrotna – odbierał ją 
z rąk pasażera woźnica wskazanej do-
rożki i po zakończeniu kursu oddawał 
w budce, przy której zamierzał oczeki-
wać na następny kurs.

Pierwsze papierowe, już bezzwrot-
ne kwity pojawiły się na początku lat 
trzydziestych XIX  w. Wydawano je 
na kursy letnimi, podmiejskimi omni-
busami w  przypadku wcześniejszego 
opłacenia kursu w  biurze (mieszka-
niu) właściciela linii. System taki sto-
sowali jednak nieliczni przewoźnicy 
i  nie każdego roku. Innego rodza-
ju papierowe kwity wprowadzono 
w  lipcu 1845  r. Zgodnie z  nowymi 
przepisami, mającymi wyeliminować 

2 | 3 | Awers (2) i rewers (3) zachowanego 
w zbiorach Muzeum Warszawy żetonu z lat 
osiemdziesiątych XIX w., należącego do Leopolda 
Kronenberga (wym. 3,8 x 2,7 cm)

...............................................................................
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turystyki. Po zmniejszeniu rozmia-
rów i  utworzeniu wariantów waż-
nych również na autobusy i  trolejbu-
sy, abonamenty przetrwały do stycz-
nia 1966  r. Co prawda próbowano 
je wskrzesić w  październiku 2001  r., 
ale słabo rozreklamowane i  kiepsko 
dostępne nie zdołały utrzymać się na 
rynku.

Prawdopodobnie równocześnie 
z  biletami jednorazowymi Belgowie 
wprowadzili na początku lat osiem-
dziesiątych XIX  w. też tzw. marki 
tramwajowe, czyli pakiety (po sto 
sztuk) ząbkowanych znaczków, dys-
trybuowanych z  drobnym rabatem 

w kasie zarządu spółki na Muranowie, 
w budkach przystankowych, a w pew-
nym okresie również w  zwykłych 
sklepach. Znaczek taki wręczało się 
konduktorowi, otrzymując w  zamian 
regularny bilet. Ostatnie znaczki były 
w  obiegu w  międzywojniu, kiedy to 
stanowiły rodzaj wsparcia m.in. dla 
inwalidów i organizacji społecznych.

U schyłku lat osiemdziesiątych 
XIX w. spółka poszerzyła ofertę o bi-
lety okresowe – półroczne i  roczne. 
Początkowo udostępniono je bezpłat-
nie wysokim urzędnikom, członkom 
zarządu Tramwajów oraz większym 
redakcjom prasowym, a  z  czasem 

10 przejazdów tramwajem. Za każ-
dym razem konduktor wycinał spe-
cjalnymi szczypcami dziurkę w odpo-
wiedniej tabelce, kasując w ten sposób 
jeden przejazd. Z  biegiem lat bilety 
abonamentowe stały się nadzwy-
czaj popularne wśród warszawiaków, 
zwłaszcza że niekiedy przewoźnik 
udzielał rabatu na dziesiąty przejazd 
bądź przyznawał jedenasty gratisowy. 
Ulgowe bilety tego typu były rozpro-
wadzane przed wojną wśród odwie-
dzających miasto uczestników rozma-
itych kongresów, imprez masowych 
czy zorganizowanych wycieczek, sta-
nowiąc skuteczną formę promocji 

4 | 5 | Bilet jednorazowy z 1884 r. na I klasę – kurs zwykły (z A do B) 
(wym. 4 x 5,7 cm) (4) i kurs powrotny (z B do A) (wym. 4 x 5,7 cm) (5)

6 | Marka tramwajowa z lat osiemdziesiątych XIX w. na II klasę (wym. 3 x 
3,8 cm)

7 | Rewers abonamentu z 1922 r. – z najstarszą znaną na warszawskich 
biletach reklamą (wym. 10 x 8,5 cm)

.........................................................................................................................
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bogato zdobiony, wykonywany jed-
nostkowo (według jednego wzoru, 
ale jednak z  widocznymi różnica-
mi) żeton złoty, w międzywojniu zaś 
nieco mniejszy pozłacany, a  później 
po prostu srebrny, z  wygrawerowa-
nymi na odwrocie datą wręczenia 
żetonu oraz imieniem i  nazwiskiem 
obdarowanego.

Z mniej typowych rozwiązań 
warto jeszcze wspomnieć o  wprowa-
dzonej w  sierpniu 1934  r. specjalnej 
legitymacji, umożliwiającej jazdę z bi-
letem ulgowym poza godzinami ulgi 
porannej. Jej wyrobienie kosztowa-
ło jednak 50 gr, a  kupowana co mie-
siąc wkładka 4 zł, więc jej zakup był 
średnio opłacalny (zyskiwało się 10 
gr na bilecie, więc zwrot inwestycji 

następował dopiero po czterdziestym 
przejeździe). Inne wkładki podob-
nego typu – po 5 zł miesięcznie – 
wprowadził dla Żydów we wrześniu 
1940  r. niemiecki okupant. Nie da-
wały żadnych ulg, stanowiły jedynie 
zezwolenie na zakup biletu normal-
nego w oznaczonym sześcioramienną 
gwiazdą tramwaju.

Jeszcze ciekawszym dokumen-
tem była wprowadzona w  kwietniu 
1951 r. legitymacja dla kobiet w ciąży, 
pozwalająca na wsiadanie przednimi 
drzwiami pojazdu, i  to poza kolej-
nością, o  czym świadczyła pieczątka 
z  Syrenką. Dokument wyrabiało się 
w  biurze przewoźnika, przy ul.  Mły-
narskiej, w  pokoiku na drugim pię-
trze, wyłącznie w piątek, w godzinach 
od 16 do 18.

Jarosław Loretz

Obszerna historia biletów warszawskiej 
komunikacji miejskiej, ukończona dzięki 
przyznanemu autorowi powyższego arty-
kułu oraz Marcinowi Kozłowskiemu sty-
pendium artystycznemu m.st. Warszawy 
na 2020 r., czeka na wydawcę.

ogółowi pasażerów po – odpowied-
nio – 50 i  100 rubli. Pierwsze bilety 
miesięczne pojawiły się natomiast 
dopiero jesienią 1919  r., niecałe pół 
roku później ustępując miejsca – wraz 
z  biletami półrocznymi i  rocznymi – 
znacznie wygodniejszym w  użyciu 
w czasach galopującej inflacji biletom 
kwartalnym. Miesięczne wróciły do 
użytku dopiero w lutym 1933 r., ale za 
to na stałe, towarzysząc nam niemal 
nieprzerwanie do dziś.

Ponieważ bilety okresowe nie da-
wały żadnej kontroli nad liczbą wy-
konanych przez pasażerów przejaz-
dów, od czasu do czasu próbowano 
wprowadzać – zwłaszcza w  przypad-
ku dotowanych przejazdów ulgo-
wych – rozmaite karty. W ten sposób 
w  latach 1924-1932 funkcjonowały 
tzw. karty kontroli przejazdów (po 
okazaniu przez pasażera legityma-
cji służbowej lub szkolnej konduktor 
wycinał w  karcie dziurkę za przejazd 
z  lub do domu, a  następnie sprzeda-
wał bilet ulgowy bądź wycinał kolej-
ną dziurkę w abonamencie), w latach 
1948-1950 karty przejazdowe (po-
czątkowo 60-62-przejazdowe, później 
nawet 100-przejazdowe; w  przypad-
ku dwóch przesiadek i  konieczności 
używania trzech kart pasażerowie 
potrafili łączyć bilety w  półmetrowej 
długości węże), a od 1952 r. karty pra-
cownicze, pod koniec PRL-u używa-
ne głównie na liniach podmiejskich.

Odrębną kategorią były dożywot-
nie uprawnienia do bezpłatnej jazdy. 
Miały postać zawieszonego na łań-
cuszku żetonu, przyznawanego wyso-
kim urzędnikom państwowym bądź 
osobom szczególnie zasłużonym dla 
przedsiębiorstwa. W  XIX  w. był to 

8 | Mandat karny z drugiej połowy 1941 r. 
(wym. 8,7 x 5,3 cm)

9 | Bilet specjalny Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Autobusowego z drugiej połowy lat 
pięćdziesiątych XX w., używany w przypadku 
opłat nietypowej wysokości (wym. 4 x 6 cm)

10 | Legitymacja z 1958 r. dla kobiety ciężarnej, 
pozwalająca na wsiadanie przednimi drzwiami 
z pominięciem kolejki (wym. 10 x 5,5 cm)

(ilustracje: 1 – https://polona.pl; 2-5 – w zbiorach 
Muzeum Warszawy; 6, 10 – w kolekcji Marcina 
Kozłowskiego; 7 – w zbiorach Archiwum Państwowego 
Warszawy; 8, 9  − w kolekcji Jarosława Loretza)

...............................................................................
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miesięcy później, 11 września 2021 r. 
Efekt, jaki osiągnięto w  Wieliczce, 
daleko przewyższa to, z  czym mamy 
do czynienia w  przypadku ekspono-
wania polskich zasobów dawnego 
złotnictwa. W  naszym kraju, tak bo-
leśnie doświadczonym historycznymi 
perturbacjami kilku ostatnich stu-
leci, srebra wytwarzane na potrzeby 
króla, magnaterii oraz najbogatszej 

szlachty i  mieszczaństwa przetrwały 
w  znikomych ilościach. Nawet w  od-
niesieniu do największych muzeów 
narodowych trudno mówić o  repre-
zentatywności kolekcji zdominowa-
nych przez przeciętnej klasy, nierzad-
ko uszkodzone wyroby europejskich 
złotników. Tytułem przykładu moż-
na wspomnieć, iż dwa najważniejsze 
muzea Gdańska i  trzy we Wrocławiu 
dysponują prawie wyłącznie miej-
scowymi wyrobami, skądinąd nie-
rzadko bardzo wysokiej klasy. Polski 
widz może stosunkowo dobrze po-
znać historię złotnictwa sakralnego, 

zwłaszcza dzięki ekspozycjom w  mu-
zeach archidiecezjalnych w  Poznaniu 
i Gnieźnie oraz diecezjalnych w Płoc-
ku i Pelplinie, Muzeum Katedralnym 
na Wawelu i  skarbcowi Archikatedry 
Lubelskiej.

Właściwy dla historycznej rze-
czywistości prymat sreber o  świec-
kim przeznaczeniu nad naczyniami 
i  sprzętami liturgicznymi zachowano 

w  zbiorach królewskich rezydencji 
w  Wilanowie, Zamku Królewskim 
w Warszawie i na Wawelu, przy czym 
owe zasoby trzeba określić jako sto-
sunkowo skromne. Z  tego względu 
tak pouczająca jest możliwość obej-
rzenia w  Wieliczce doborowego ze-
stawu świeckich sreber z  ważnych 
centrów złotniczych (Norymberga, 
Augsburg, Hamburg, Berlin, Dre-
zno, Paryż, Londyn) oraz mniejszych 
ośrodków (Wrocław, Jawor, Głogów, 
Hanower, Brunszwik, Królewiec, 
Güstrow, Brig, Clermont Ferrand). 
Wykład na temat nowożytnej kultury 

Muzeum Żup Krakow-
skich Wieliczka we 
współpracy ze słyn-
nym antykwariatem 

w Grünwald koło Monachium zorga-
nizowało w Zamku Żupnym wystawę 
„Środkowoeuropejska kultura stołu 
i  królewskie srebra stołowe (XVI- 
XVIII wiek) z  kolekcji Helga Matz-
ke”. Antykwariat w  Grünwald od 

chwili swego powstania w 1973 r. zy-
skał status jednego z  najważniejszych 
dilerów w  zakresie dawnego złotnic-
twa. Dokumentują to m.in. sprzedaże 
do prestiżowych instytucji tej rangi, 
co paryski Luwr, Bayerisches Natio-
nalmuseum, Deutsches Historisches 
Museum Berlin, a z polskich – Zamek 
Królewski na Wawelu (od 2001  r.), 
Muzeum Miejskie Wrocławia i  Mu-
zeum Żup Krakowskich (od 2013 r.).

Wystawa przygotowana na wiosnę 
2020 r., wraz z dwujęzycznym (angiel-
sko-polskim) katalogiem, z  powodu 
pandemii miała premierę kilkanaście 

Królewskie srebra stołowe
..............................................................................................................................................
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najciekawsze wydają się inne składni-
ki tej centralnej sekcji wystawy, po-
mieszczone w efektownie oświetlonej 
gablocie – 10 solniczek z  cyfrą elek-
tora saskiego Fryderyka Augusta III, 
późniejszego księcia warszawskiego 
(Carl David Schrödel, Drezno, około 
1770 r.). Co ciekawe, kolejna solnicz-
ka z tego zestawu od 2012 r. znajduje 
się w  wielickim muzeum. W  obecnej 
ofercie antykwariatu Helga Matzke 
jest ponadto wielki półmisek z  klo-
szem, cztery lichtarze, kolejny półmi-
sek i dwa talerze z tego samego zespo-
łu, a w zbiorach Zamku Królewskiego 

na Wawelu – jako dar Freda Matzke 
z 2020 r. – trzy łyżeczki.

Od czasu wystawy „Świat ze srebra” 
w  Muzeum Narodowym w  Krakowie 
(2004  r.), poświęconej augsburskie-
mu złotnictwu w  zbiorach polskich, 
nie mieliśmy w  kraju tak efektownej, 
a przy tym spójnej prezentacji starych 
sreber o  wielkich walorach artystycz-
nych i ogromnej wartości materialnej.

Wystawę królewskich sreber stoło-
wych w Zamku Żupnym w Wieliczce 
można zwiedzać do 15 stycznia 2022 r. 

Dariusz Nowacki

zastaw stołowych zawarty we wstę-
pach do katalogu znajduje dopeł-
nienie w  monumentalnej aranżacji 
stołu, będącej współczesną wariacją 
na temat zastawy osiemnastowiecz-
nej. Określa ją zespół 12 obiadowych 
talerzy opatrzonych herbami ksią-
żąt Thurn und Taxis ( Johann Con-
rad Lotter, Augsburg, 1759-1761) 
z  przynależnymi do nich sztućcami 
(Lucas Roemer, Augsburg, 1781-
1783), wzbogacony 12 berlińskimi 
i poczdamskimi świecznikami z cyfrą 
Fryderyka Wielkiego oraz Fryderyka 
Wilhelma III. Z polskiej perspektywy 

1 | Aranżacja stołu zastawionego reprezentacyjnymi naczyniami srebrnymi 
z XVIII w.

2 | Tobias I Schaumann (Augsburg, około 1620 r.), manierystyczny statek (Nef) 
– dekoracja środka stołu lub ozdoba kredensu, srebro częściowo złocone

3 | Christoph Lindenberger (Norymberga, około 1576-1591), renesansowy kubek 
wykonany dla przedstawicieli dwóch wybitnych rodów norymberskich, srebro złocone

4 | Mathaus Schmidt (Augsburg, około 1660 r.), puchar z czarą w kształcie 
muszli z postaciami Wenus i Marsa symbolizującymi miłość i świadczącymi 
o wykonaniu naczynia w związku ze ślubem, srebro częściowo złocone

(zdjęcia: Dariusz Kołakowski)

...................................................................................................................................
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Muzeum Podkarpackie w Krośnie od 15 maja 2021 do końca stycznia 
2022 r. udostępniać będzie wyjątkową wystawę czasową „Polska na emi-

gracji”, prezentującą zabytki wybrane spośród dziewięciu tysięcy poloników 
podarowanych placówce przez Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we 
Francji. Katalog towarzyszący wystawie w części teoretycznej zawiera krótką 
historię Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji napisaną przez 
Edmunda Blicharczyka oraz opis paryskich poloników pióra Anny Guz i Łuka-
sza Kyca – kuratorów wystawy.

Wśród zabytków przekazanych do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie 
znajduje się wiele cennych eksponatów z okresu od XVII do XX w., unikato-
we archiwalia, fotografie, plakaty, dzieła sztuki, dewocjonalia, 
mundury, sztandary, odznaczenia i publikacje. Wśród nich do 
najcenniejszych należą pamiątki po płk. Leopoldzie Kraczkie-
wiczu − Złoty Krzyż Virtuti Militari IV klasy nadany w 1831 r. 
i Francuska Legia Honorowa.

Bogaty zbiór fotografii zawiera wyjątkowe zdjęcia m.in. Igna-
cego Jana Paderewskiego i gen. Władysława Sikorskiego z ich od-
ręcznymi autografami. Niezwykle cenna jest bogata kolekcja or-
łów polskich z legendarnym orłem I Pułku Ułanów Legionów Pol-
skich, tzw. beliniackim, orzełkami legionowymi oraz orzełkami 
Armii gen. Józefa Hallera i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

Wśród archiwaliów na szczególną uwagę zasługują odręczne pisma gen. 
Władysława Sikorskiego z września 1939 r., odezwa Komitetu Organizacyj-
nego Gwardii Narodowej z 1848 r. oraz oryginalna odezwa gen. Władysława 
Andersa do żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie z 1943 r.

Kolekcja plakatów obejmuje egzemplarze z lat 1917-1945, np. afisz wzy-
wający Polaków mieszkających w USA do wstępowania do Armii Polskiej we 
Francji, przedwojenny afisz reklamujący Polskę czy propagandowe plakaty 
z okresu drugiej wojny światowej. 

Osobną grupę stanowią medale, medaliony i plakiety, w tym najcenniejszy 
medalion wykonany na przełomie XVI i XVII w., przedstawiający króla Zyg-

munta III Wazę. W skład kolekcji wchodzą też medaliony i relief 
z wizerunkiem Fryderyka Chopina.

Wybrane eksponaty z wystawy przedstawione zostały w dru-
giej części publikacji. Opatrzono je zdjęciami oraz notami kata-
logowymi. Na końcu tomu zamieszczono uporządkowane alfa-
betycznie noty biograficzne opisywanych osób  (od Zofii Bitner 
– sekretarki gen. Władysława Sikorskiego do Jana Winczakiewi-
cza vel Cezarego Luteckiego – poety, malarza, żołnierza wojska 
polskiego).

Wszystkie teksty w katalogu opatrzone zostały tłumacze-
niem na język francuski.

POLSKA	NA	EMIGRACJI

Spotkanie z książką

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

| Muzeum Książąt 
Czartoryskich 
po modernizacji

(fot. Studio PION)

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

otwarto Muzeum Książąt Czartory-
skich. Efekty to udostępniona powtór-
nie „Dama z  gronostajem” Leonarda 
da Vinci, kolekcja narodowych pamią-
tek, a  także bieżąco realizowane pra-
ce konserwatorskie czy edukacyjne 
oraz wdrożone w  2021  r. rozwiązania 

multimedialne. W niecałe trzy lata od 
momentu zakupu kolekcji Czartory-
skich przez Skarb Państwa udało się 
sprawnie i  profesjonalnie przeprowa-
dzić generalny remont Pałacu i  przy-
gotować nową ekspozycję w  Muzeum 
Czartoryskich. Niecałe dwa lata póź-
niej cały projekt, który doprowadził 
do ponownego otwarcia muzeum 
możemy uznać za zakończony. Zosta-
ły wykonane niezbędne prace mery-
toryczne, konserwatorskie, ale także 
przygotowany program edukacyjny 
i rozwiązania związane z dostępnością, 
które umożliwiają obejrzenie kolekcji 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 3-4, 
2020). Poniesiony wysiłek w realizacji 
projektu został doceniony – Muzeum 
Książąt Czartoryskich zostało laure-
atem wielu konkursów i nagród.

☐

W ramach projektu 
„Przeszłość Przyszło-
ści – remont i  wy-
posażenie Muzeum 

Książąt Czartoryskich, Muzeum Na-
rodowe w  Krakowie w  celu udostęp-
nienia unikatowej kolekcji” ponownie 

Projekt „Przeszłość 
Przyszłości…”

..............................................................................................................................................
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z wymogami ustawodawcy, na 
najem socjalny i komunalny. 
Z jednej strony jest to zasób hi-
storyczny – ocalałe dziedzictwo 
Starej Warszawy, z drugiej stary 
i wyeksploatowany, niespełnia-
jący współczesnych standardów. 
Jak zatem dbać o tę spuściznę, 
jak zaadaptować stare pomiesz-
czenia na potrzeby współcze-
snych użytkowników, nie naru-
szając jednocześnie ich wartości 
zabytkowych?

Miejskie nieruchomości to 
budynki wpisane do rejestru 

zabytków i ujęte w gminnej ewi-
dencji zabytków m.st. Warsza-
wy (GEZ). W przypadku lokali 
znajdujących się w zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
nadzór nad nimi sprawuje za-
równo miejski, jak i Mazowiec-
ki Wojewódzki Konserwator Za-
bytków, natomiast opieka nad 
wnętrzami ujętymi w GEZ leży 
w gestii wyłącznie miejskiego 
konserwatora zabytków – Biu-
ra Stołecznego Konserwatora 
Zabytków. Zakres kompetencji 
w tym zakresie określa Zarzą-
dzenie Prezydenta m.st. War-
szawy z 2018 r. 

Miejskie lokale zabytko-
we to ocalały wycinek dawnej 
Warszawy, świadectwo historii 
mieszkańców i miasta, które-
go w dużej części już nie ma. 
Dlatego pracownicy BSKZ przy-
wiązują dużą wagę do zacho-
wania autentycznych elemen-
tów historycznego wystroju. 
Nawet z pozoru tak nieistotne 
detale, jak klamki, okucia sto-
larki okiennej lub drzwiowej czy 
też osłony grzejników stanowią 

niekwestionowaną wartość, jako 
materialna pozostałość dorobku 
poprzednich pokoleń. Głównym 
celem działań konserwatorskich 
jest zatem zachowanie nie tylko 
pierwotnej funkcji, charakteru 
i wyglądu zabytków, ale także ich 
historycznego wyposażenia, sta-
nowiącego integralną część za-
bytku. Obiekty te powinny dalej 
funkcjonować zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem i w ramach obo-
wiązujących przepisów, nie tra-
cąc jednak indywidualnych cech 
i walorów zabytkowych.

Anna	Jagiellak

Jeszcze w tym roku Biuro Stołeczne-
go Konserwatora Zabytków planuje 
wydanie materiałów konferencyjnych 
pod tym samym tytułem. Nagranie 
z IV Warszawskiej Konferencji Kon-
serwatorskiej „Warszawskie wnętrza. 
Zabytkowe lokale miejskie – między 
zachowaniem a modernizacją” moż-
na obejrzeć na stronie internetowej 
www.zabytki.um.warszawa.pl oraz 
na profilu facebookowym Biura Sto-
łecznego Konserwatora Zabytków.

Biuro Stołecznego Konser-
watora Zabytków (BSKZ) 

1 października br. przygotowa-
ło IV Warszawską Konferencję 
Konserwatorską, zatytułowaną 
„Warszawskie wnętrza. Zabyt-
kowe lokale miejskie – między 
zachowaniem a modernizacją”. 
Tegoroczne wydarzenie, poświę-
cone ochronie historycznych 
wnętrz zarządzanych przez Mia-
sto Stołeczne Warszawa, skiero-
wane zostało do zarządzających 
zabytkowymi nieruchomościami: 
jednostek gospodarujących mie-
niem miasta, wspólnot mieszka-
niowych, indywidualnych użyt-
kowników i najemców. Celem 
konferencji było zwrócenie uwa-
gi na problematykę konserwacji 
i ochrony zabytkowych miejskich 
lokali mieszkaniowych i użytko-
wych.

Spotkanie odbyło się w pięk-
nym wnętrzu dawnych Delikate-
sów z lat pięćdziesiątych XX w. na 
pl. Hallera 6. Lokal ten w 2018 r. 
poddany został kompleksowym 
pracom konserwatorsko-remon-
towym, przeprowadzonym przez 
Zakład Gospodarowania Nieru-
chomościami w dzielnicy Pra-
ga-Północ pod nadzorem Biura 
Stołecznego Konserwatora Zabyt-
ków. Historyczne wnętrze dosko-
nale oddało tematykę konferen-
cji. Podczas wystąpień i dyskusji 
poruszono problematykę ochrony 
zabytkowych miejskich wnętrz, 
które w przeważającej części 
stanowią lokale mieszkaniowe. 
Najstarsze z nich pamiętają jesz-
cze ostatnie dekady XIX w. Naj-
ciekawsze oryginalne elementy 
wystroju zachowały się w starych 
mieszkaniach, których najwięcej 
powstało w pierwszym czterdzie-
stoleciu XX w. Mimo ogromnych 
zniszczeń w latach drugiej wojny 
światowej, miejskie wnętrza za-
chowały zaskakująco dużo detali 
autentycznego wyposażenia. Dzi-
siaj zabytki te stanowią własność 
Miasta Stołecznego Warszawy. 
Niektóre z nich są wynajmowane 
komercyjnie, ale znaczna więk-
szość przeznaczana jest, zgodnie 

IV Warszawska Konferencja Konserwatorska

| Pocztówki konferencyjne – dwie 
z motywem płytek ceramicznych 
z wizerunkami zwierząt z baru „Złota 
Kurka” przy ul. Marszałkowskiej 55/73 
w Warszawie (dekoracja zaprojektowana 
przez Bolesława Książka w 1952 r.) 
i jedna z motywem mozaiki z dawnych 
Delikatesów na pl. Hallera 6 i mapką 
innych lokali użytkowych znajdujących 
się przy tym placu, wyremontowanych 
pod nadzorem BSKZ

(fot. Małgorzata Jaworska)

...........................................................
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• organizowanie w swoim re-
gionie działań mających na celu 
promowanie wartości i celów 
OWHC.

Do Sekretariatu Regio-
nalnego Europy Środkowej 
i Wschodniej OWHC należą na-
stępujące miasta członkowskie 

OWHC: Wiedeń (Austria), Iche-
risheher (Azerbejdżan), Ne-
sebar (Bułgaria), Dubrownik 
(Chorwacja), Split (Chorwa-
cja), Kutna Hora (Czechy), 
Rodos (Grecja), Budapeszt 
(Węgry), Tel-Aviv (Izrael), 
Ryga (Łotwa), Wilno (Litwa), 

Ochryda (Macedonia Północ-
na), Kraków (Polska), Zamość 
(Polska), Sighisoara (Rumu-
nia), Sankt Petersburg (Ro-
sja), Bańska Szczawnica (Sło-
wacja) i Lwów (Ukraina).

Marcin	Kamola

Organizacja Miast Światowe-
go Dziedzictwa OWHC (Or-

ganization of the World Heri-
tage Cities) zrzesza ponad 300 
miast z całego świata, w których 
znajdują się obiekty wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Zadaniem organizacji 
jest przygotowywanie spotkań 
i wymiana doświadczeń, mają-
cych na celu pomoc samorzą-
dom lokalnym w zarządzaniu 
i budowaniu strategii uwzględ-
niających rozwój i zachowanie 
dziedzictwa. Organizacja działa 

od 1991 r., a Warszawa jest jej 
członkiem od 1996 r. 

Od 2020 r. Sekretariat Re-
gionalny Europy Środkowej 
i Wschodniej OWHC prowadzo-
ny jest przez Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków, a dy-
rektor biura Michał Krasucki peł-
ni funkcję Koordynatora Regio-
nalnego OWHC.

Sekretariat Regionalny OWHC 
jest łącznikiem między miastami 
członkowskimi danego regio-
nu a Sekretariatem Generalnym 
OWHC i organizuje działania 
w regionie w celu upowszech-
niania wartości, celów i zadań 
OWHC.

Głównymi celami Sekretaria-
tu Regionalnego są: 

• grupowanie miast według 
podobieństw kulturowych, języ-
kowych lub geograficznych; 

• wspieranie Sekretariatu 
Generalnego w tworzeniu do-
kumentów przeznaczonych dla 
członków, zbieraniu danych i or-
ganizacji wydarzeń; 

• reprezentowanie, w razie 
potrzeby, Sekretariatu General-
nego podczas różnego rodzaju 
wydarzeń;

Sekretariat Regionalny Europy Środkowej 
i Wschodniej OWHC w Warszawie

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

1 | Michał Krasucki, Koordynator 
Regionalny OWHC

2 | Stare Miasto w Warszawie

...........................................................
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Monika Bogdanowska z Polskiego 
Komitetu Narodowego Między-
narodowej Rady Ochrony Zabyt-
ków ICOMOS-POLSKA, członek 
Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa, Mariusz Czu-
ba, z-ca dyrektora Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa, dr Andrzej 
Siwek, kierownik Oddziału Te-
renowego NID w Krakowie, Ro-
bert Gonera, aktor, prowadzący 
i narrator filmu KMM oraz Roman 
Marcinek, moderator, autor wielu 

publikacji o tematyce krajobrazu 
i dziedzictwa kulturowego, eks-
pert NID. 

Wnioski płynące z dysku-
sji mówią o tym, że krajobraz 
miejski jest odbiciem sposobu 
życia i potrzeb społeczeństwa, 
zarówno tych estetycznych, jak 
i emocjonalnych. To pole mię-
dzypokoleniowego dialogu, tło 
ważnych wydarzeń i przemian 
społecznych oraz przestrzeń 
o ogromnym znaczeniu dla dzie-
dzictwa regionu. Mierzy się on 
jednak z problemami bardzo 
prozaicznymi, jak niedostat-
ki planowania przestrzennego, 
niszczenie fasad, zalew reklam 

czy zamiana rynków i terenów 
zielonych w betonowe parkingi. 
Dlatego w zwiększeniu świado-
mości społecznej dotyczącej po-
trzeby i istoty ochrony krajobra-
zu miejskiego ma pomóc ważna 
i potrzebna kampania społeczna 
„Krajobraz Mojego Miasta”. 

Akcja skierowana jest zarów-
no do mieszkańców, turystów, 
jak i ogółu społeczeństwa. Waż-
ną grupą, która znalazła się 
w obszarze zainteresowań or-

ganizatorów, są także działacze 
samorządowi, którzy – wspierani 
przez liczne grono ekspertów i li-
derów opinii publicznej – mogą 
najwięcej zmienić w przestrze-
ni kulturowej swojego regionu. 
Kampania zwrócona jest także 
do mieszkańców, bo to oni de-
cydują, w jakim miejscu chcą żyć 
i jak dbać o dziedzictwo kultu-
rowe zostawione nam przez po-
przednie pokolenia.

Jak podkreśla Bartosz Skal-
dawski, dyrektor Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa: „Każdy 
z nas – mieszkańców aglomera-
cji, miast czy wsi – powinien być 
świadomy tego, z jaką łatwością 

można zakłócić ład przestrzenny 
i zachwiać harmonię w najbliż-
szym otoczeniu. Nieprzemyślane 
inwestycje, pochopne usuwanie 
zieleni z ulic i placów, tandetne 
wykonawstwo, brak respektu dla 
wartości krajobrazowych, lekce-
ważenie przepisów i planów oraz 
złe gospodarowanie przestrzenią 
– to wszystko ma niebagatelny 
wpływ na wygląd naszego miej-
sca na Ziemi. Odkryjmy piękno 
ukryte pod betonem, szyldami 
i wielkopowierzchniowymi rekla-
mami!”.

Głównymi elementami nowej 
odsłony kampanii są film i spot, 
które w czytelny sposób diagno-
zują problemy przestrzeni miej-
skiej i proponują ich rozwiązania. 
W kampanii przywoływane są 

przykłady zabytków powszech-
nie rozpoznawanych – kościoły, 
zamki czy pałace – wraz z ich 
historycznym otoczeniem, jak 
również tych mniej oczywistych, 
jak chociażby zabytki przemy-
słowe. Organizatorom akcji za-
leży na zwróceniu uwagi także 
na układy urbanistyczne i po-
działy własnościowe, małą ar-
chitekturę i wystrój wnętrz czy 
historyczne nasadzenia okre-
ślonych gatunków drzew. W ra-
mach kampanii przywoływane 
są różnorodne formy i narzędzia 
ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, w tym m.in.: rejestr zabyt-
ków, Lista Pomników Historii, 

Kampania społeczna „Krajo-
braz Mojego Miasta” została 

zainaugurowana w 2016 r. przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa; 
jej pomysłodawczynią była prof. 
Instytutu Historii PAN Magdale-
na Gawin, wiceminister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu, generalny konserwator za-
bytków. Podczas drugiej odsłony 
kampanii (we wrześniu 2021 r.) 
zaprezentowano nowy film Krajo-
braz mojego miasta – parki kultu-

rowe oraz spot obrazujący chaos 
reklamowy w Polsce. Premierę 
poprzedziła konferencja prasowa 
oraz debata z ekspertami, którzy 
wprowadzili widza w temat ochro-
ny krajobrazu kulturowego. W pa-
nelach wzięli udział prof. Magda-
lena Gawin, wiceminister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu, generalny konserwator zabyt-
ków, Bartosz Skaldawski, dyrektor 
Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa, prof. Zbigniew Myczkowski, 
kierownik Zakładu Krajobrazu 
Otwartego i Budowli Inżynierskich 
w Instytucie Architektury Krajo-
brazu na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej, dr hab. 

Druga odsłona kampanii społecznej 
„Krajobraz Mojego Miasta”

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

(fot. materiały prasowe KMM 
oraz archiwum NID)

...........................................
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ROZMAITOŚCI

KLUB	„SPOTKAŃ	Z	ZABYTKAMI”
• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami 

będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym prenumeratorom, którzy zamówią 
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 

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

Nagrody otrzymują:

Dominik	Burblis	z	Warszawy	− Pałac Pod Blachą z serii Zobacz to! / See it!, wyd. Zamek Królewski 
w Warszawie − Muzeum, Warszawa 2021
Tobiasz	Mysiorski	z	Myszyńca	− Przewodnik po Zamku Królewskim w Warszawie, reprint z 1936 r., 
wyd. Zamek Królewski w Warszawie − Muzeum, Warszawa 2019
Michał	Wiewióra	z	Warszawy − Cenne... zagrabione... utracone? Dobra kultury zagarnięte z wielko-
polskich siedzib ziemiańskich podczas okupacji niemieckiej w latach II wojny światowej, katalog wysta-
wy, wyd.  Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Dobrzyca 2020
Agnieszka	Anysz	z	Józefosławia − Witold Molik, Moda w ziemiańskim świecie, katalog wystawy, wyd. 
Muzeum w Dobrzycy, Dobrzyca 2021
Biblioteka	 Seminarium	 Metropolitalnego	 Archidiecezji	 Warszawskiej − Zbigniew Michalczyk, 
Zapomniane konteksty. Augsburg jako ośrodek rytownictwa wobec Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku, 
wyd. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa 2020

P R E N UM E R ATA
W 2022 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami”, w wersji elektronicznej (w zapisie 
PDF), w cenie 12 zł każdy oraz w wersji drukowanej, w cenie 21 zł, dostępnych na indywidual-
ne zamówienia u wydawcy. Koszt pojedynczego numeru w wersji elektronicznej + drukowanej 
to 30 zł. Ponadto numery w wersji drukowanej będą sprzedawane w cenie 21 zł w większości 
salonów Empik na terenie całego kraju. W wypadku zamówienia całorocznej prenumeraty 
z wysyłką opłaconą przez wydawcę koszty te wyniosą odpowiednio: dla wersji elektronicznej 
72 zł, drukowanej 126 zł, elektronicznej + drukowanej 180 zł. Aby zamówić prenumeratę, 
należy złożyć zamówienie drogą e-mailową u wydawcy (prenumerata@spotkania-z-zabyt-
kami.pl), dla numerów w wersji drukowanej lub elektronicznej + drukowanej podać adres 
pocztowy zamawiającego, następnie dokonać wpłaty na konto Fundacji Hereditas: Fundacja 
Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lokal 24, 00-545 Warszawa. 

Konto:	ING	Bank	Śląski	36	1050	1038	1000	0090	6992	4562

W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wysta-
wienia. Osoby i instytucje, które chcą uczestniczyć w losowaniu nagród w ramach 
Klubu „Spotkań z Zabytkami” proszone są ponadto o podanie dokładnego adresu, na 
jaki ma być dostarczona wylosowana książka. Wszelkie pytania w sprawie prenume-
raty, numerów bieżących lub archiwalnych prosimy kierować do Fundacji Hereditas,  
tel. 501 259 012, e mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl.

NUM E RY 	 A R C H IWA L N E

Numery archiwalne „Spotkań z Zabytkami” są dostępne nieodpłatnie w postaci zdigita-
lizowanej na portalu Biblioteki Narodowej POLONA, na stronie spotkania-z-zabytkami.pl 
(w zakładce Archiwum) oraz na stronie zabytki.online. 

Wszyscy nagrodzeni otrzymują także publikację Warszawskie Stare Miasto − auten-
tyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku 
światowego dziedzictwa UNESCO, wyd. Miasto Stołeczne Warszawa i Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa, Warszawa 2020

Lista światowego dziedzictwa 
UNESCO, gminne i wojewódzkie 
ewidencje zabytków czy miej-
scowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

Szczególną uwagę poświę-
ca się formie ochrony krajobra-
zu kulturowego, jaką jest park 
kulturowy. Parki kulturowe są 
ustanawiane przez demokratycz-
nie wybranych reprezentantów 
lokalnej społeczności w porozu-
mieniu z wojewódzkimi konser-
watorami zabytków, we współ-
pracy z lokalnymi stowarzysze-
niami, miłośnikami dziedzictwa 
kulturowego i mieszkańcami. 
Rada może opracować i przyjąć 
uchwały powołujące park kultu-
rowy oraz przyjmujące program 
jego ochrony jako obowiązujące 
prawo miejscowe. Dalsze dzia-
łania w obrębie ustanowionego 
parku kulturowego stworzą wa-
runki, które pozwolą zachować 
wartości zabytkowe, umożliwią 
harmonijny rozwój, dadzą lokal-
nej społeczności satysfakcję z ży-
cia w pięknym, zadbanym miej-
scu. Park kulturowy to idealny 
sposób na zarządzanie zabytko-
wą przestrzenią. Jest to również 
najskuteczniejsza forma ochrony 
dziedzictwa krajobrazu kulturo-
wego.

Kampanię społeczną „Kra-
jobraz Mojego Miasta” od lat 
aktywnie wspierają osobowości 
świata kultury, życia społecz-
nego i mediów, inicjatorka akcji 
prof. Magdalena Gawin, Seba-
stian Karpiel-Bułecka, Krzysztof 
Trebunia-Tutka, Wiktor Lach czy 
Jan Mencwel. Do grona Amba-
sadorów w tym roku dołączył 
także aktor filmowy i reżyser 
Robert Gonera, architektka 
Magdalena Milert oraz dyrektor 
Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa Bartosz Skaldawski, a także 
para influencerów, którzy prze-
mierzają Europę kamperem – 
Zofia Samsel i Jakub Tolak z ka-
nału FoxesInEden.

Niezmiennie od pięciu lat 
szczegółowe informacje na te-
mat akcji społecznej „Krajobraz 
Mojego Miasta” można znaleźć 
na stronie www.KrajobrazMojego-
Miasta.pl oraz na www.facebook.
com/KrajobrazMojegoMiasta.

Wioletta	Łabuda-Iwaniak	




