Wyraz ideowy i artystyczny nagrobków
Boles³awa Chrobrego w Katedrze Poznañskiej

Kwestia pochówku króla Boles³awa Chrobrego w katedrze
poznañskiej, jak równie¿ jego XIV - wieczny gotycki nagrobek od dawna
zajmowa³y rozmaitych badaczy - archeologów, historyków, historyków
sztuki czy filologów. Ca³kowite zniszczenie królewskiego nagrobka u
schy³ku XVIII stulecia, brak jednoznacznych przekazów ikonograficznych i
opisy Ÿród³owe dalekie od wyczerpuj¹cych, nie u³atwiaj¹ zadania pe³nej
rekonstrukcji jego wygl¹du. Tote¿ nic dziwnego, ¿e bogata literatura
przedmiotu pe³na jest rozmaitych hipotez dotycz¹cych reliktów
rzeŸbiarskich grobowca, elementów programu ikonograficznego, osoby fundatora, w¹tpliwoœci co do czasu
powstania tablicy inskrypcyjnej zawieszonej na filarze w pobli¿u miejsca pochówku króla, jak i samej
inskrypcji.
W polskiej historiografii, w oparciu o Roczniki D³ugosza powszechny jest pogl¹d o lokalizacji w³aœnie
w katedrze poznañskiej pochówków Mieszka I, jego syna Boles³awa Chrobrego i wnuka Mieszka II. W
kontekœcie wielowiekowej, miejscowej tradycji grzebalnej pierwszych polskich w³adców nale¿y widzieæ
wzniesienie XIV - wiecznego grobowca Chrobrego, XIX -wieczn¹ realizacjê królewskiego mauzoleum w
Z³otej Kaplicy, czy interpretacjê dwóch grobowców odkrytych w czasie powojennej regotyzacji w
katedralnych podziemiach, jako przypisywanych Mieszkowi I i Boles³awowi Chrobremu.
Wszystkie Ÿród³a wspominaj¹ce o pochówkach monarszych s¹ bardzo póŸne i wiêkszoœæ z nich
pochodzi z XV wieku. Jedynie Kronika wielkopolska jest dzie³em wczeœniejszym - dyskusyjne, czy
powsta³ym dopiero w 2 po³owie XIV stulecia, czy mo¿e jednak XIII - wiecznym, uzupe³nionym tylko w
nastêpnym stuleciu. W tym drugim przypadku stanowi³aby wartoœciowy przekaz XIII - wiecznej tradycji o
miejscu pochówku króla Boles³awa.
Wœród kilkunastu Ÿród³owych wzmianek o istnieniu nagrobka, pocz¹wszy od pierwszej, która
powsta³a w 1422 roku, przez pierwszy jego opis z 1660 roku znany z wizytacji biskupa Wojciecha
Tolibowskiego, po ostatni autorstwa ksiêdza Stanis³awa Patelskiego z roku 1755, ten trzeci daje jego obraz
najpe³niejszy. By³a to tumba z bia³ego kamienia (tzn. z bardzo jasnego piaskowca) ustawiona w chórze
wiêkszym (czyli w korpusie nawowym), ozdobiona na ka¿dym z d³u¿szych boków postaciami szeœciu
aposto³ów oraz na krótszych bokach scenami: Zwiastowania (od wschodu) i Koronacji Marii Panny (od
zachodu). Tumbê wieñczy³a le¿¹ca postaæ króla w zbroi i p³aszczu monarszym, w koronie na g³owie,
trzymaj¹cego w jednej rêce miecz z jab³kiem królewskim, w drugiej tarczê z Or³em Bia³ym. Na pobliskim
filarze zawieszona by³a tablica z inskrypcj¹ s³awi¹c¹ zas³ugi i czyny Chrobrego.
Dla historyka sztuki najbardziej cennym przekazem ikonograficznym, wykonanym jeszcze z
autopsji, jest tzw. rycina Przy³uskiego, której okreœlenie pochodzi od nazwiska jej w³aœciciela arcybiskupa
Leona Przy³uskiego, póŸniej zwana te¿ rycin¹ Stronczyñskiego. Ta barokowa akwaforta, zaginiona i znana
tylko z publikacji, wykonana zosta³a w 1 po³owie XVIII stulecia. Ukazuje ona od pó³nocno - wschodniego
naro¿a wyniesiony nad posadzkê nagrobek tumbowy z pojedynczymi postaciami aposto³ów wpisanymi w
p³ytkie, maswerkowo zwieñczone nisze. S¹ to od lewej: œw. Jakub M³odszy z maczug¹, œw. Filip z
drzewcem o podwójnym krzy¿u, œw. Bart³omiej ze zdart¹ skór¹, nieznany aposto³ z atrybutem
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przys³oniêtym postumentem, œw. Szymon z pi³¹ i œw. Tomasz z wêgielnic¹. Od strony o³tarza g³ównego, w
nogach króla widaæ dwuarkadow¹ scenê Zwiastowania z umieszczonymi weñ postaciami Marii i archanio³a
Gabriela. Tumbê ujmuje szeœæ nowo¿ytnych postumentów - cztery w naro¿ach, zwieñczone kulami i dwa w
po³owie d³u¿szych boków. Pó³plastyczna postaæ króla na p³ycie wierzchniej, z g³ow¹ spoczywaj¹c¹ na
poduszce i stopami wspartymi na le¿¹cym lwie, ubrana by³a w kolcz¹ zbrojê z ostrogami u stóp i sp³ywaj¹cy
po bokach pó³d³ugi p³aszcz, z god³em Or³a Bia³ego na piersi. Odmiennie, ni¿ w opisie Patelskiego, król
trzyma³ jab³ko królewskie w prawej, wysoko uniesionej d³oni, lewa rêka wzd³u¿ boku przytrzymywa³a miecz,
z zawieszon¹ na nim tarcz¹ z Or³em Bia³ym. P³ytê obiega³a w dwuwierszach ³aciñska inskrypcja, która
wed³ug Ryszarda Gansinca brzmi nastepuj¹co:
1
10

Hic iacet in tumba princeps generosa columba
Inclite dux tibi laus, strenue Boleslaus:

2

Chabri tu es dictus, sis in euum benedictus.

11

Perfido patre tu es natus, sed credula matre.

3

Fonte sacro lotus, seruus domini puta totus

4

Precidens comam septeno tempore, Romam

5

Tu possedisti velut verus adleta Cristi.

12

Adicisti terras faciens bellas quoque guerras

6

Regni Sclauorum, Gottorum sue Polonorum.

13

Ob famamque bonam tibi contulit Otto coronam

7

Cesar precellens a te ducalia pellens

8

Plurima dona sibi que placuere tibi

9

Hinc detulisti quia diuicias habuisti.

14

Propter luctamen sit tibi laus quoque. Amen.;

a w przek³adzie Józefa Birkenmajera z uzupe³nieniami Ryszarda Gansinca:
1

Spocz¹³ tu w grobu g³êbi ksi¹¿ê zacny, duszy go³êbiej.

10

W wielkiej wodzu ¿yj s³awie, waleczny ty Boles³awie !

2

Chabry jest twoje miano - miej wiecznie gloriê œwietlan¹.

11 Z ojca pogana sp³odzon, lecz z matki wierz¹cej urodzon,
3

Œwiêt¹ obmyty strug¹, tyœ ca³kiem by³ Pana s³ug¹

4

Siedmioletni kêdziory gdyœ obci¹³, Rzym-eœ tej pory

5

Posiad³ zapaœnik Chrystusów prawdziwy bez zdradnych zakusów.

12
6
13

Wojny te¿ ³adne stacza³eœ i kraje dorzuca³eœ
Pañstwa s³owiañskiego, gockiego do swego polskiego.
Za twoje czyny ws³awione da³ Otto tobie koronê,

7

Cesarz - ze s³aw¹ promienn¹ zdj¹³ z ciebie ksi¹¿êce lenno:

8

Tyœ go w zamian obdarzy³ darami, o jakich nie marzy³,

9

Tym, co w myœl przysz³o tobie, boœ skarby mia³ w wielkim zasobie

14 Po swym ¿yciu steranym niech bêdzie ci chwa³a. Amen.
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Rycina nie oddaje œredniowiecznego wygl¹du nagrobka, który by³ niejednokrotnie naprawiany
i uzupe³niany. Pierwotn¹, otwart¹ koronê zast¹pi³a XVII - wieczna, a jej bia³oœæ kamienia podkreœla³
Patelski. Mimo

obecnoœci jab³ka królewskiego brak jest ber³a, a p³ycinowe lica postumentów maj¹

charakter nowo¿ytny.
Uwa¿a siê, ¿e tumba zosta³a wykonana w latach 60. XIV stulecia przez œl¹ski warsztat rzeŸbiarski
zatrudniony w Poznaniu przy gotyckiej przebudowie katedry, rozpoczêtej w 1356 roku. W koñcowej fazie
prac nad korpusem nawowym wyznaczono jej niezwykle reprezentacyjne miejsce poœrodku nawy g³ównej,
na wysokoœci drugiej pary filarów.
W XIV wieku nie by³o na Œl¹sku rzeŸbionego nagrobka, który nie mia³by kszta³tu tumby, czêsto zdobionej
postaciami - uczestnikami pogrzebowego konduktu lub egzekwii pogrzebowych, b¹dŸ wspieraj¹cymi p³ytê
wierzchni¹. Wœród nielicznych, które przetrwa³y, najwczeœniejsza jest tumba ksiêcia Henryka IV Probusa z
koœcio³a p.w. œw. Krzy¿a we Wroc³awiu (ob. w tamtejszym Muzeum Narodowym), a inne to tumby biskupa
Przec³awa z Pogorzeli w katedrze wroc³awskiej i ksiêcia œwidnickiego Bolka II (Krzeszów). Wroc³awski
nagrobek ksiêcia

Henryka IV Probusa odegra³ donios³¹ rolê w ukszta³towaniu œredniowiecznego

nagrobka na ziemiach polskich, wywieraj¹c wp³yw na rzeŸbê Ma³opolski. Znane s¹ z jej terenu w owym
czasie takie rozwi¹zania, jak choæby dwa królewskie, zwieñczone baldachimem nagrobki z wawelskiej
katedry: W³adys³awa £okietka (zm. w 1333 r.) i Kazimierza Wielkiego (zm. w 1370 r.), z uczestnikami
konduktu pogrzebowego (pierwszy) i siedz¹cymi dostojnikami dworskimi (drugi) w maswerkowych
arkadach tumby.
Nie ma ¿adnej pewnoœci, ¿e nagrobek Boles³awa Chrobrego nakryty by³ równie¿ baldachimem, choæ
mog³yby przemawiaæ za tym wspomniane postumenty. Nagrobki baldachimowe, wywodz¹ce siê od
cyboriów o³tarzowych, pojawi³y siê w 2 po³owie XIII wieku (Sycylia, Anglia, Francja) i stanowi³y znak
gloryfikacji i wyró¿nienia zmar³ego.
Horyzontalne ukazanie postaci króla, z g³ow¹ wspart¹ na poduszce jest nawi¹zaniem do wygl¹du osoby
zmar³ej, ale jednoczeœnie widzimy tu ¿ywego cz³owieka, trzymaj¹cego miecz i silnie wspartego na lwie.
Sens ideowy takiego przedstawienia zawiera siê w prezentacji zmartwychwsta³ego króla Bogu w chwale
swych zas³ug i cnót, które stanowiæ maj¹ o jego zbawieniu. Lew pod stopami symbolizuje szatana i z³o,
które zosta³o przez zmar³ego podeptane i przezwyciê¿one, prowadz¹c - dziêki sile i mêstwu - ku cnocie i
zbawieniu. Typowe ujêcie postaci, znane ze œl¹skich nagrobków ksi¹¿êcych, tu wzbogacone zosta³o o
królewskie atrybuty.
Program tumby jest bardziej oryginalny. Jej arkadowy podzia³ nawi¹zuje do starochrzeœcijañskich
sarkofagów, w których arkady oznacza³y granice raju, póŸniej obrazowanego przez bramy. Umieszczeni w
nich aposto³owie stanowi¹ fundament Koœcio³a, s¹ jego filarami. Sceny Zwiastowania i Koronacji Marii
przez Chrystusa w sposób symboliczny dotykaj¹ fundamentalnego, bo eschatologicznego aspektu
chrzeœcijañstwa. Maj¹ one wymiar czysto mariologiczny, opowiadaj¹c w wielkim skrócie historiê zbawienia
- od poczêcia przez Mariê Zbawiciela po pe³ny jej triumf i niebiañskie ukoronowanie dokonane rêk¹ jej
Syna.
Nasuwa siê tu analogia z programem ikonograficznym nieistniej¹cego ju¿ grobowca królowej Rychezy,
¿ony Mieszka II, zmar³ej w 1063 roku i pochowanej w koloñskim koœciele Œw. Marii ad Gradus, rozebranym
w 1817 roku (szcz¹tki królowej przeniesione zosta³y potem do katedry koloñskiej). Ten granitowy, tumbowy
grobowiec (d³ugi na 7 stóp, szeroki na 2 stopy i wysoki na 4 stopy) ujêty na naro¿ach czterema br¹zowymi
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kandelabrami, pokrywa³a malowana dekoracja, przedstawiaj¹ca na d³u¿szych arkadowanych œcianach
dwunastu aposto³ów, a na krótszych Zwiastowanie (od zachodu) i wizerunki Rychezy oraz arcybiskupa
koloñskiego Anno II (od wschodu). Te dwa portrety malowane na kamiennych tablicach flankuj¹ dziœ w
koloñskiej katedrze klasycystyczny grobowiec królowej.
Z poznañskiego nagrobka Boles³awa Chrobrego zachowa³y siê dwa rzeŸbiarskie relikty
przedstawiaj¹ce Chrystusa ze sceny Koronacji Marii i niezidentyfikowanego aposto³a, umieszczone,
ka¿da, w trójdzielnej, maswerkowej arkadzie i wmurowane w XIX-wieczny sarkofag pierwszych w³adców
polskich znajduj¹cy siê w Z³otej Kaplicy. Lewa rzeŸba wyobra¿a siedz¹cego na ³awie Chrystusa z
wyci¹gniêt¹ prawic¹ zachowan¹ w partii przedramienia, z ber³em w lewej d³oni. Ubrany w d³ug¹ szatê
okryt¹ spiêtym na piersi p³aszczem o p³ytkich, diagonalnych fa³dach, zwrócony jest doœrodkowo. Ukazan¹
w profilu g³owê o linearnie opracowanych w³osach i kêdzierzawym zaroœcie wieñczy masywna rozetowa
korona, a w tle widoczny jest nimb krzy¿owy. RzeŸba stoj¹cego en face aposto³a, o tej samej wysokoœci,
jest bardziej krêpa. D³ug¹ szatê o pionowych, wa³kowych fa³dach okrywa p³aszcz uk³adaj¹cy siê w p³ytkie
fa³dy w kszta³cie litery V. W lewej rêce trzyma zamkniêt¹ ksiêgê z okuciami na naro¿ach, prawa jest
odwiedziona od cia³a i ut³uczona w partii d³oni. Rysy twarzy s¹ nieco zatarte, a stopy - podobnie jak u
Chrystusa - szerokie i bose. W swoim sposobie opracowania rzeŸby wydaj¹ siê byæ nieco zachowawcze i
twarde, przy czym wiêcej finezji artysta w³o¿y³ w modelunek postaci Chrystusa, niweluj¹c w pewnych
partiach sztywnoœæ fa³d.
Wed³ug M. Gumowskiego oprócz obu powy¿szych rzeŸb zachowa³y siê równie¿, wmurowane nad nimi trzy
fragmenty maswerkowych partii arkad.
Stylistyczna analiza zachowanych fragmentów potwierdza ich zwi¹zek z twórc¹ tympanonu w górnym
koœciele œw. Krzy¿a we Wroc³awiu, z wyobra¿eniem Tronu £aski z fundatorami, pochodz¹cego z oko³o
po³owy XIV stulecia.
Ten¿e autor wysun¹³ hipotezê o przynale¿noœci do nagrobka Chrobrego figury Marii, która jeszcze
przed I wojn¹ œwiatow¹ znalaz³a siê w nieznanych okolicznoœciach w zbiorach poznañskiego Kaiser Friedrich Museum, a obecnie przechowywana jest w Muzeum Historii Miasta Poznania. Maria trzyma w
prawej rêce jab³ko królewskie, a jej ukoronowan¹ g³owê otacza masywny, rozetowy nimb. Jej wymiary i
usytuowanie na ³awie mieszcz¹ siê w kanonie naszej sceny Koronacji. Jednak¿e uwa¿na analiza
stylistyczna nie pozostawia w¹tpliwoœci co do faktu, ¿e rzeŸba pochodzi z innego zespo³u. Zwrócili ju¿ na to
uwagê niektórzy historycy sztuki (G. Chmarzyñski, J. Kêb³owski). Uderza odmienne potraktowanie fa³d,
których dukt jest bardziej zró¿nicowany, rozdrobniony i nerwowy i ró¿nice w sposobie opracowania twarzy,
co mo¿e wskazywaæ na nieco póŸniejsze powstanie figury Marii. Wszystkie trzy rzeŸby oraz XIX - wieczny
sarkofag ze Z³otej Kaplicy wykonane zosta³y w jasnym piaskowcu pochodz¹cym z kamienio³omu w
BrzeŸnie pod Koninem.
Wiêkszoœæ badaczy za Janem D³ugoszem przypisuje fundacjê gotyckiego nagrobka Boles³awa
Chrobrego królowi Kazimierzowi Wielkiemu, przy wspó³udziale biskupa Jana Doliwy i kapitu³y katedry
poznañskiej.
Uwa¿a siê, ¿e wspomniana wy¿ej tablica epitafijna, zapewne kamienna, br¹zowa lub srebrna,
zawieszona na filarze w pobli¿u nagrobka Boles³awa Chrobrego, mog³a powstaæ w pocz¹tku XVII wieku,
bowiem napis na wierzchniej p³ycie tumby móg³ byæ wtedy ju¿ trudno czytelny. By³a to kolejna tablica,
poniewa¿ - w myœl najnowszych badañ - pierwotna mia³a siê pojawiæ w katedrze po 1285 r. z inicjatywy
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Koœcio³a pragn¹cego upamiêtniæ miejsce królewskiego pochówku (D. Zydorek). Istniej¹ próby
udowodnienia XII - wiecznej genezy samej inskrypcji, gdy¿ zawiera³a ona w swej treœci kwestie najbardziej
aktualne w XI i XII stuleciu (przyjêcie chrztu, postrzy¿yny). Wszystko to mog³oby potwierdzaæ istnienie
wczeœniejszej, ni¿ XIV - wieczna, tradycji pochówku Mieszka I i Boles³awa Chrobrego w katedrze
poznañskiej, których groby - jak wspomina Jan D³ugosz - mia³y byæ przykryte kamienn¹ tablic¹
inskrypcyjn¹. Byæ mo¿e król Kazimierz Wielki bior¹cy w 1341 roku w katedrze poznañskiej œlub z Adelajd¹
Hesk¹, zobaczywszy powy¿sze nagrobki powzi¹³ zamiar wzniesienia nowego grobowca dla swego
wielkiego poprzednika. Na grobach rodziców królowej Rychezy palatyna Ezzona Erenfrieda i jego ¿ony
Matyldy, siostry cesarza Ottona, równie¿ umieszczone by³y dwa epitafia inskrypcyjne. Z kolei w chórze
wroc³awskiego koœcio³a œw. Krzy¿a, w pobli¿u nagrobka ksiêcia Henryka IV Probusa znajdowa³a siê tablica
z napisem wymieniaj¹cym jego zwyciêstwa i okreœlaj¹cym go jako „fundatora tego miejsca". Pochodzi³a
zapewne z XIV wieku, ale ten swoisty komentarz do nagrobka móg³ mieæ sw¹ genezê w poprzednim
stuleciu.
Odmienne kryteria estetyczne, pogarszaj¹cy siê od XVII wieku stan zachowania nagrobka spowodowa³y
jego rozbiórkê i przeniesienie do dawnej kaplicy królewskiej, co nast¹pi³o miêdzy 1755 a 1766 rokiem.
W 1782 roku kapitu³a poznañska zawar³a umowê z najwybitniejszym w owym czasie rzeŸbiarzem
poznañskim Augustynem Schöpsem na wykonanie nowej statuy Boles³awa Chrobrego przerobionej z
rycerskiego, zapewne XV - lub XVI - wiecznego nagrobka, ukoñczonej dwa lata póŸniej. O jej wygl¹dzie
informuje nas miêdzy innymi drewniany relikwiarzyk z oko³o 1820 roku, przechowywany w krakowskim
pa³acu arcybiskupim, mieszcz¹cy wed³ug tradycji fragment koœci kciuka króla Boles³awa. Stanowi on nieco
uproszczone odwzorowanie tumbowego nagrobka z le¿¹c¹ postaci¹ króla na p³ycie wierzchniej, ubranego
w póŸnoœredniowieczn¹ zbrojê p³ytow¹ z prze³omu XV i XVI stulecia i d³ugi p³aszcz. Barokowy lew pod
stopami jest charakterystyczny dla twórczoœci Schöpsa. Nowa figura króla zwieñczy³a gotyck¹ tumbê. Nie
wiadomo, niestety, czy nagrobek wróci³ na dawne miejsce poœrodku koœcio³a, czy przeniesiony zosta³ na
sta³e do dawnej kaplicy królewskiej, gdzie uprzednio by³ zmagazynowany. Katastrofa budowlana
po³udniowej wie¿y w 1790 roku zniszczy³a go ca³kowicie.
Zainicjowane w 1815 roku przez biskupa Teofila Wolickiego prace nad budow¹ królewskiego mauzoleum w
poznañskiej katedrze, wspierane usilnie przez hr. Edwarda Raczyñskiego zaowocowa³y powstaniem
Z³otej Kaplicy. Jest to miejsce, w którym po dziœ dzieñ kultywuje siê pamiêæ o Mieszku I i jego synu
Boles³awie Chrobrym. Sarkofag obu w³adców, zaprojektowany w 1836 roku przez Franciszka Mariê
Lanciego wed³ug wskazañ hr. Edwarda Raczyñskiego, wykona³ w latach 1837 - 1838 z kilku bloków
piaskowca poznañski rzeŸbiarz, sztukator i kamieniarz Gustaw Hesse, znany równie¿ z innych prac w
Z³otej Kaplicy. Umieszczony w po³udniowej, pog³êbionej niszy wyznacza wraz z usytuowanymi
przeciwlegle pos¹gami obu w³adców oœ poprzeczn¹ w stosunku do o³tarza, kumuluj¹c¹ w sobie
najwa¿niejsze treœci ideowe malarsko - rzeŸbiarskiego wystroju wnêtrza - przyjêcie chrzeœcijañstwa i
powstanie pañstwa polskiego. Formalnie zainspirowany póŸnoromañskim relikwiarzem domkowym,
zwieñczony czterospadowym daszkiem, nawi¹zuje sposobem opracowania lica do omówionej wy¿ej
gotyckiej tumby Boles³awa Chrobrego. Frontowa œciana podzielona zosta³a piêcioma pó³koliœcie
zakoñczonymi arkadami o trójdzielnej dekoracji maswerkowej, mieszcz¹cymi pojedyncze rzeŸby.
Pierwsze trzy od lewej s¹ autorstwa Oskara Sosnowskiego i przedstawiaj¹ aposto³ów, z których ostatni,
m³odzieñczy, to zapewne œw. Jan Ewangelista. Pozosta³e dwie rzeŸby - Chrystusa i aposto³a - pochodz¹ ze
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œredniowiecznej tumby Chrobrego. Ró¿ni¹ siê nieco ciemniejszym odcieniem od pozosta³ych, co jest
rezultatem dawniejszych konserwacji. Wyczuwalny jest tu romantyczny kult przesz³oœci przejawiaj¹cy siê
w ocaleniu reliktów gotyckiej tumby, jak i pietyzm w stworzeniu wspó³czesnej jej wersji, widoczny poprzez
odwzorowanie postaci aposto³ów i maswerkowego arkadowania. Za Ÿród³o ikonograficznej inspiracji
pos³u¿y³a tu tzw. rycina Przy³uskiego.
W roku 2000 sarkofag poddany zosta³ pracom konserwatorskim przez Mariusza Lewickiego w
ramach kompleksowej renowacji wystroju kaplicy.
Sk³adam serdeczne podziêkowania Panu dr Januszowi Lehmannowi za udostêpnienie czasopisma
„Kirchenzeitung. Für das Erzbistum Köln", Nr 43, 26.10.2001, poœwiêconego królowej Rychezie i historii jej
pochówku.
Równie serdecznie dziêkujê Panu dr Januszowi Lehmannowi i Panu Henrykowi Walendowskiemu za
informacjê na temat pochodzenia piaskowca, z którego wykonano omówione w tekœcie rzeŸby i XIX wieczny sarkofag ze Z³otej Kaplicy.

Iwona B³aszczyk
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