
BarckorymĄaz
aplica Królewska zawsze wyglą-

fl-dała lepiei z zewnątz niż w Ślo
dku. po czterech latach odnawiania

śc

ko skomnie zaaranżowana na potrzebv
kultu - odporviada konserwatoi Leszei<
zakzewski z prolińos.

Znłne z czarno -biĄch przedrł,oj ennych
zdjęć zabytkowe wyposażenie Swiąiyni
pochodzi z końca XVIII w, Pnwdopo-
dobnie dopiero wtedy znalazły się pierw-
sze powazne pieniądze najej urządzenie.
- To inna klasa dzieł. nieprzystająca do
łchitektury kaplicy - twierdzi Zakrzeu-
ski. - Poza tym na podstawie samych
zdjęć nie da się precyzyjnie nic zrekon-
sttuować. Mały fragmencik oryginału.
choćby 3 proc. całości, to znacznie wię-
cej niż fotogralie. które nie mówią nic
o materiale. kolorze i wymiarach,
- Takie kopiowanie to rzeczyr,viście zĘ

pomysł -zgadza się infu łat BoldanowicŹ.
Na pewne barokowe akcent1 w kaplicy

można jednak liczyC. -Mamyiesztkiory-
ginalnych ptyt podłogowych - przypomi-
na Zakzewski. - Z szarego i czerwone-
go wapienia elandzkiego. Na wyspie 1
Eland wcią wydobywa łę tałi wapiln. §
Więc jeśli lylko znajdą się pieniądze. i
przlnajmniej podloga kaplicy wróci do i
KOrZenl. MR

elewacji zabytku, kontlast jest jesz-
cze większy niż zwykle. Księdza in-
fułata Stanisława Bogdalrcwicza cz+
ka trudne zadanie uządzenia wnę-
trza.

Główny fundator kaplicy Królewskiej
-.p_rymas Andrzej Olszowski - dał 80 tys.
zł. Król Jan IIl Sobieski dołożył jeszĆze
20 ty s. zł. - Dzięki tym pieniądzom pow-
stała piękna budowla - przyznaje Anna
Kriegseisen z firmy Prolithos, kión zaj-
muje się obecnie konserwacją zabytku,
* Kaplica to powiew Zachodu. pachnący
baroktlrł ą architekruą Rzymu i Amstii-
drmu. Nie da się jednŃ uĘc. że na wnę-
trze lundurz5 zubrukltl i rł ,śrociku klpli-
ca nigcly nie olśniewała.
Dziś w oczy rzuca się przede wszystkim

czeruon) tynk i bogata w złocenia po-
lichromia kaplicy. - To tvlko makijaź.
ostatni etap - śmieje się Kriegseisen. -Za-
ni m_ go poiożyliśm5. musielismy przepro-
wadzic poważną operację plast1 czną.
Odsalanie. wzmacnianie i rekonstrukcjr

fasady zajęły cztery lata. Wszystko dli-
tego. że ostatnią solidną ktlnserwucję
przeprowadzono w latach 30. XX r.v. i z
przypisywanych Andrzeiorvi Schliiterowi
mistemych rzezb na elewacjizostało nie-
wiele Najbardziej w oczy rzucaly się
zrujnowany herb Rzeczypospol itej Oboj-
ga Narodów z tarczą Sobieskiego. który
mial przypominać bunrującym się kiedyś
gdańs7czanom o mi{estacie polskich kró-
lów.- Zachorvalo się jakieś l0 proc. ory -
ginału - mówi Anna Kriegseisen. - Aie
,rekonstruowaliśmy go. jak i całą resztę.
To jednak nie koniec. Kaplica jeszczi

trochę się zmieni. Będzie wryższa'o całe
70 centymetrów. Wszi stko'dlatego. że
w przyszłym roku chodnik wokół budyn-
ku_zostanie obniżony do poziomu sprŹed
300 tat.

Potem trzeba będzie zrobić coś z wnę-
trzem, które na mzie jest puste, bo i tam
trwająprace konserwatorskie. W l945 r.
spłonęło wszystko oprócz srebrnei mon-
strancji i XlX-wiecznych malowideł
w kopule kaplicy. Po wojnie w świątyni
pojawilo się zu to skromne rłyposażenie
współczesne.
Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz.

proboszcz kościoła Mariackńgo i opie-
kun kaplicy majuż pomysl na barokówy
obraz dtl głównego oltarza. * Najlepszi
bl łab1 ..Swięta Rodzina ze Swiętą Anną"
Jana Emsmusa Quellinusa. którą ctosta-
liśmy na rok w depozyt.

_ 
Czi uda się prz.vwrócić pieruotny baro-

kow5 wygląd calej kaplicy? - Nie wie-
my, jak wygląLlala w środku zanz po w1-
budowaniu w l 68 1 r. Być może O!ła tyt-

ffiffi

Wczoraj z dachu kaplicy zdejmowano ostatnie zużyte blachy poszycia
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)dtwarzanie rzeźb na elewacji bylo dla kon€erwatorów trudnym wyzwaniem


