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„Wielki skarb” uratowany!
20 września 2009 r. w Dourges, w północnej Francji, podczas Europejskich Dni Dziedzic-
twa, został uroczyście zaprezentowany – po niezwykle skomplikowanej konserwacji  
– drewniany ołtarz „Kapliczka Bożego Narodzenia” autorstwa Jana Szczepkowskiego.

W 1925 r., podczas Międzynarodowej 
Wystawy Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, 
ołtarz „Kapliczka Bożego Narodzenia” 
otrzymał nagrodę Grand Prix, natomiast 
Jan Szczepkowski został uhonorowany 
Legią Honorową. Wspaniałe dzieło sny-
cerskie wykonane w stylu art déco urze-
kło swoim pięknem i mistrzostwem wy-
konania. Ołtarz został zakupiony przez 
rząd francuski.

W tym samym czasie lat dwudziestych 
zeszłego wieku, w północnym regionie 
górniczym Nord-Pas-de-Calais we Fran-
cji powstała kolonia-ogród Dourges na 
wzór howardowskiej koncepcji organiza-
cji przestrzeni miejskiej, z tym zastrze-
żeniem, że nie tworzyli jej Francuzi lecz 
Polacy. W większości byli to uchodźcy  
z części terenów Wielkopolski znajdującej 
się wówczas pod administracją niemiec-
ką, którzy pragnęli uniknąć zniemczenia  
i prześladowań, a także Polacy z terenów 
Westfalii.

W 1927 r., za sprawą zarządu kopalni 
w Dourges, został wybudowany dla Po-
laków kościół św. Stanisława. Również 
staraniem zarządu, ołtarz Jana Szczep-
kowskiego znalazł się właśnie w Do-
urges, gdzie przez 80 lat służył Polonii 
Francuskiej, wspomagając duchowo ży-
jących daleko od ojczyzny Polaków, któ-
rzy przed tym właśnie ołtarzem wypra-
szali łaski dla siebie i bliskich. Sprzed 
tego ołtarza również brać górnicza od-
chodziła na wieczny spoczynek do ziemi 
francuskiej. Obecnie na miejscowym 
cmentarzu prawie połowa zmarłych, to 
osoby pochodzenia polskiego.

* * *
Przed kilkoma laty Departament 

do spraw Ochrony Dziedzictwa Kul-
turowego poza granicami kraju, który 
funkcjonuje przy Ministerstwie Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego RP, wy-
słał przedstawicieli Ministerstwa oraz  
dr. Janusza Smazę, jako specjalistę kon-
serwatora, na północ Francji, aby rozpo-
znać stan zachowania poloników wiel-
kiej naszej emigracji.

Wśród wielu rozpoznanych i zewi-
dencjonowanych poloników najcen-
niejszym okazał się drewniany ołtarz 
Jana Szczepkowskiego „Kapliczka Bo-
żego Narodzenia”. Rzeźba znajdowała 
się w tragicznym stanie. Została za-
atakowana przez drewnojady i grzyby, 
które czyniły spustoszenie w struktu-
rze drewna. Części mechaniczne oł-
tarza przestały pełnić swoją funkcję  

Wielki skarb – „Kapliczka Bożego 
Narodzenia”; fotografia przedstawia 
ołtarz dłuta Jana Szczepkowskiego  
po konserwacji, 20 września 2009 r.

Fragment ołtarza przed konserwacją  
w zbliżeniu – ołtarz został zaatakowany 
przez korniki i grzyby – groziła mu 
całkowita destrukcja

i groziło zawaleniem całej konstrukcji. 
Dodatkowo ołtarz był wielokrotnie ma-
lowany lakierami, co przyczyniło się do 
zatarcia czytelności rzeźby i efektu za-
czernienia.

Jak wyglądała sama akcja 
podjęcia konserwacji?

Mówi wybitny polski konserwator 
dr Janusz Smaza: „Pierwszym etapem 
działania było zorientowanie się czyją 

własnością jest obiekt – to jest podstawa, 
aby wiedzieć z kim rozmawiać. Zanosiły się 
działania kompleksowe na ogromną skalę.

Należało zdobyć zgodę na pracę 
konserwatorską o tak dużym zakresie. 
Obiekt należało rozebrać do najdrob-
niejszych elementów, z jakich się skła-
dał, wytruć korniki, usunąć wszystkie 
nawarstwienia, co możliwe – wzmacniać 
i kleić, a co niestety niemożliwe – uzu-
pełniać podobnym materiałem.

Okazało się bardzo szybko, że strona 
francuska wyraziła zgodę, tym bardziej, 
że te prace były finansowane wyłącznie 
przez stronę polską i wykonane przez 
konserwatorów polskich. Dużym zro-
zumieniem wykazało się Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego co 
do potrzeby ratowania tego obiektu. Nie 
było dyskusji, czy rozkładać pracę na 
etapy, na parę lat. Mamy doskonałych 

ludzi w Ministerstwie, którzy rozumieją 
potrzebę ochrony dziedzictwa, że należy 
naprawiać zaległości i naprawiać polo-
nika na świecie. Było tak również dzięki 
temu, że we wcześniejszych budżetach 
udało się przygotować takie fundusze. 
Obiekt udało się poddać konserwacji 
za pomocą jednych funduszy, w jednym 
czasie. Po trzech miesiącach obiekt po-
nownie znalazł się na swoim miejscu.”

Całą akcją koordynacyjną zajął się 
Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami. Warto podkreślić, iż m.in. 
dzięki wielkiej determinacji Towarzy-
stwa, to wspaniałe dzieło polskiej sztuki 
zostało uratowane.

Główny realizator zadania, polski 
konserwator Andrzej Kazberuk, podczas 

rozmowy o samej technice działania 
powiedział: „zasadniczym problemem 
było to, aby usunąć wtórne warstwy, nie 
naruszając jednocześnie faktury, którą 
nadał rzeźbiarz. Faktury po dłucie sny-
cerskim. Udało się ją odsłonić i widocz-
na jest teraz dokładnie. Używaliśmy do 
tego bardzo silnych środków zasado-
wych, które zmydlały lakiery i następ-
nie te lakiery usuwaliśmy przegrzaną 
parą. ...W ten sposób, nie dotykając ani 
papierami ściernymi, ani innymi tward-
szymi materiałami od drewna, usuwali-
śmy centymetr po centymetrze wtórne 
warstwy lakiernicze. Potem oczywiście 
trzeba było to wszystko oczyścić szczo-
teczkami – gdzie trzeba było – wykonać 
rekonstrukcję i zalakierować.”
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Uroczysta prezentacja
19 i 20 września 2009 r. społeczność 

Dourges obchodziła Europejskie Dni 
Dziedzictwa – skądinąd znane już miesz-
kańcom Milanówka. Pierwszego dnia 
główne uroczystości miały miejsce w ko-
ściele francuskim, gdzie odbyło się kilka 
koncertów, m.in. na pięknie brzmiących 
organach z XIX w. oraz koncert francu-
skiego chóru z Dourges. Panował sym-
patyczny podniosły nastrój. W drugim 
dniu główne uroczystości przeniosły się 
do kościoła św. Stanisława, gdzie w po-
dobnym nastroju został zaprezentowany 
ołtarz po zakończonych pracach konser-
watorskich. 

W uroczystości uczestniczyli: Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP Tomasz 
Merta, konsul generalny RP w Lille Bog-
dan Bernaczyk-Słoński, Mer Dourges  
M. Patrick Defrancq, wicerektor Pol-
skiej Misji Katolickiej we Francji ks. 
Prałat Krzysztof Gawron, radna regionu 
Nord-Pas-de-Calais Sabina Van Hegne, 
Prezes Polonii Francuskiej Franciszka 
Aghamalian-Konieczna. Całość popro-
wadził przedstawiciel Polonii Francu-
skiej Edmond Oszczak, który rozpoczy-
nając uroczystość, powiedział m.in.:

„Stowarzyszenie ochrony św. Stani-
sława w Dourges wraz z Radą Miasta  
w Dourges ma wielki zaszczyt przywi-
tać Was podczas Europejskich Dni Dzie-
dzictwa na przedstawieniu odnowionego 
Ołtarza „Kaplica Bożego Narodzenia” 
Cieszymy się, że możemy z Wami prze-
żyć to wydarzenie. Mamy zaszczyt go-
ścić wśród nas osobistości z Polski, które 
przyjechały odsłonić to dzieło z 1925 r., 
wykonane przez słynnego rzeźbiarza 
Jana Szczepkowskiego. Rzeźba ta zo-
stała zapisana w 2008 r. jako zabytek hi-
storyczny i odrestaurowana w tym roku 
latem przez polskich konserwatorów, 
dzięki polskiemu Ministerstwu Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Nasza wspól-
nota Polonijna w Dourges wita Was  
i dziękuje Wam... 

(W tym momencie zostały przekaza-
ne kwiaty dla gości z Polski)

...Jeden z celów został osiągnięty – 
uznanie ołtarza, tak drogiego dla nas, 
jako obiektu dziedzictwa. Kościół i ple-
bania zostały zapisane również jako za-
bytki w czerwcu tego roku.

Będziemy dbać o dziedzictwo na-
szych dziadków i pradziadków, którzy 
przyjechali tutaj, by pracować w głębi 
tej ziemi, przynosząc ze sobą kulturę 
centralnej Europy. Praca jest jeszcze 
nieskończona, dopiero się zaczyna. Dla-
tego trwajmy, zróbmy wszystko, aby 
nasza wspólnota skupiona wokół tego 
kościoła dalej promieniowała. Dzielmy 
się i wspomagajmy tym dziedzictwem 
należącym do Dourges, ale również na-
leżącym do byłego zagłębia górniczego, 
ze swoją specyfiką. Zapraszamy wszyst-
kich do udziału. Dziękujemy”

Po prezentacji, Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP Tomasz Merta, odno-
sząc się do twórczości Jana Szczepkow-
skiego, powiedział: 

„Myślę, że w miejscu, w którym się 
tutaj teraz znajdujemy, tutaj pod wspa-
niałym ołtarzem, który został wyrzeź-
biony przez Jana Szczepkowskiego warto 
przez chwilę zastanowić się nad tym, jak 
cenne jest jego dzieło i jak niezbędną jest 
rzeczą troszczyć się o jego zachowanie.

To nie jest jeden z wielu rzeźbiarzy, 
ale rzeźbiarz o znakomitym dorobku, 
rzeźbiarz, którego znaczenie znacznie 
przekracza polskie granice. Ale przede 
wszystkim trzeba powiedzieć jedno, że 
Szczepkowski miał wyjątkowy talent, 
wyjątkową zdolność mówienia prostym 
językiem, bardzo komunikatywnym, któ-
ry i wtedy był niezmiernie fascynujący, 

i teraz ogromnie dla nas ważny, dotykają-
cy nas. I w pewnym sensie, jeżeli będzie-
my zapominać o takich ludziach, jeżeli 
będziemy lekceważyć ich dziedzictwo, 
ich dorobek, jeżeli nie będziemy chro-
nić śladów ich materialnej obecności, to 
znajdziemy się w bardzo trudnej sytu-
acji. Amnezja i zapomnienie, to jest cięż-
ka choroba i w przypadku jednostek , 
i w przypadku społeczeństw. Warto chro-
nić dziedzictwo Szczepkowskiego.”

Społeczność w Dourges zabiega  
o wpis do rejestru światowego dziedzic-
twa kulturowego (UNESCO) polskiego 
rejonu górniczego z zabudową willową, 
kościołem, ołtarzem Jana Szczepkow-
skiego, plebanią i innymi zabudowania-
mi tworzącymi kompleks górniczy kolo-
nii-ogrodu Dourges. 

Rzeczywiście, przechadzając się 
uliczkami, przestrzeń miejską postrzega 
się w sposób szczególny – drzewa, domy  
i ogrody tworzą doskonale zaprojekto-
waną komplementarną całość.

Polonia Francuska potrafi się orga-
nizować. Wspólnie inicjują działania 
kulturalne, wspólnie zabiegają o sprawy 
wyższe, konsekwentnie dążą do realiza-
cji zamierzonych celów.

Przeprowadzona konserwacja oł-
tarza ożywiła społeczność polonijną  
i przywróciła im wiarę w Ojczyznę.

Kierownik Działu Promocji Domu 
Polonii Francuskiej Edmond Oszczak, 
nawiązując do wartości oddziaływania 
ołtarza po konserwacji powiedział:

„Dzisiaj mamy przed sobą odnowio-
ny ołtarz i sami odkrywamy ten skarb. 
Ponieważ dzisiaj bardzo dobrze widzimy, 
jaka jest ta rzeźba i co tam jest przedsta-
wione, i jak Szczepkowski wyraził Boże 
Narodzenie.

Odkryliśmy ołtarz Szczepkowskiego, 
ale przy tej okazji odkryliśmy cały nasz 
kościół. Dla nas to było naturalne, że by-

Podsekretarz Stanu w MKiDN Tomasz Merta w swojej wypowiedzi nawiązał  
do pojęć i wartości Unii Europejskiej jako jednego wielkiego dziedzictwa Europy, 
odnosząc się jednocześnie do twórczości Jana Szczepkowskiego jako doskonałego 
przykładu takiego dziedzictwa

liśmy w tym kościele i teraz zauważyli-
śmy, że poza ołtarzem są inne sprawy, są 
witraże, rzeźby...”.

Po uroczystości w kościele, część 
oficjalna przeniosła się do Urzędu Miej-
skiego, gdzie przywitał wszystkich mer 
miejscowości Dourges M. Patrick De-
francq. Głos zabrał m.in. Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego RP Tomasz 
Merta. Podczas uroczystości został od-
czytany i przekazany list gratulacyjny  
i jednocześnie zapraszający do współ-
pracy na rzecz popularyzacji obu miej-
scowości oraz twórczości Jana Szczep-
kowskiego.

Rysuje się realna możliwość współ-
działania obu miast, rozwoju tematów 
związanych z willą Waleria, z Janem 
Szczepkowskiem oraz kulturą szeroko 
pojętą. Istnieje wiele punktów stycz-
nych, które dobrze rokują na przyszłość.

Towarzystwo Miłośników Milanówka 
Mariusz Koszuta
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