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Od redakcji
Ostatnio bardzo często pytają nas Czytelnicy, czy zachodzące 
w naszym kraju zmiany przyniosą także poprawę w ochronie 
zabytków. Wiemy wszyscy, że proces odnowy nie jest i nie może 
być procesem szybkim i jednorazowym, choć każdy z nas na 
pewno życzyłby sobie tego. Zarówno odnowa społeczna, jak i od
nowa każdego obiektu zabytkowego wymaga spełnienia trzech 
podstawowych warunków: 1) dobrej woli wszystkich zaintereso
wanych, 2) odpowiednich funduszów oraz 3) cierpliwości i spokoju. 
Powinniśmy także zdawać sobie sprawę, że na pierwszym miejscu 
musi być postawiona odnowa naszej gospodarki, dopiero po jej 
odbudowie można będzie domagać się większego niż dotychczas 
priorytetu dla spraw ochrony zabytków. W związku z tym „na dziś” 
wzrasta rola społecznej opieki nad zabytkami, tych znajdujących 
się jeszcze w ruinie i tych po zabiegach konserwatorskich. Rola ta 
jest bezsporna, a odosobnione głosy na temat jej nieprzydatności 
(tak! tak! - był taki głos nawet na poważnej konferencji o systemie 
ochrony zabytków w Polsce, która odbyła się w Lublinie, w paź
dzierniku 1980 r.) są po prostu - delikatnie mówiąc - niedorzeczne. 
Nawiązując do tej sprawy, zamieszczamy w tym zeszycie „Spotkań 
z zabytkami” materiały o roli społecznej ochrony zabytków. Roz
ważania na ten temat rozpoczynamy artykułem ogólnym, nastę
pnie przedstawiamy sylwetkę człowieka, który zajmuje się ochro
ną zabytków, mimo że jego podstawowa profesja jest zupełnie 
inna. Dalej - dla porównania - pokazujemy społeczną ochronę 
zabytków w Anglii, gdzie odnowione i czyste zabytkowe miastecz
ka są dziełem właśnie tamtejszych społeczników, a następnie 
prezentujemy społeczne działania Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami oraz bardzo ważny i interesujący temat - ochronę zabytków 
w naszym wojsku. Przy okazji trzeba podkreślić, że wiele artykułów 
w różnych zeszytach „Spotkań” pisanych było przez ludzi społecz
nie zajmujących się ochroną zabytków, np. w tym zeszycie należy 
do nich inż. W. Filippoto oraz mgr Z. Wojalski.
Warto ponadto zwrócić uwagę na nietypowy dla działu „Z warszta
tu konserwatora” materiał o charakterze dziennika pt. Jeden dzień 
konserwatora zabytków. Zachęcając innych konserwatorów za
bytków do „chwili zwierzeń” na łamach „Spotkań” podkreślamy, 
że konserwatorski dzień pracy w terenie opisany został przez 
kobietę, mgr Marię Lubocką z Elbląga, która wśród „urzędników od 
zabytków” jest w naszym kraju jedną z nielicznych przedstawicie
lek tzw. słabej płci, na co konserwatorom-panom gwoli zachęcenia 
do pisania zwracamy uwagę.

-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------



Hanna Krzyżanowska

Społeczna opieka 
nad zabytkami

Tradycja społecznej opieki nad zabytkami w Polsce sięga 
w przeszłość znacznie bardziej odległą aniżeli działanie państwo
wej służby konserwatorskiej. Można nawet stwierdzić, że powoła
nie służby konserwatorskiej było w pewnym sensie wynikiem 
odczuwanej przez coraz szersze kręgi społeczeństwa potrzeby 
opieki nad zabytkami.

PAMIĄTEK ZACHOHIMCII
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W drugiej połowie XVIII w. nastąpił w Polsce znacz
ny rozwój nauk historycznych. Nie było to zjawisko 
odosobnione, lecz można je traktować jako frag
ment ogólnoeuropejskiego ruchu badania prze
szłości. Jednak na terenie Polski, której rozbiory na 
okres półtora wieku przekreśliły niezawisłość naro
dową, system władzy i swobody obywatelskie, roz
patrywanie dziejów ojczystych było poważnym bo
dźcem wzmagającym myślenie historyczne. Szuka
no w przeszłości powodów tragedii, szukano też 
pociechy, co przyczyniło się do pogłębiania wiedzy 
o historii narodu.
W tych warunkach całkiem zrozumiale staje się 
zainteresowanie materialnymi dokumentami prze
szłości: zamkami, kościołami, twierdzami, dwora
mi, kurhanami, wizerunkami osób historycznych. 
Nazywano je wówczas „pamiątkami przeszłości”. 
Przypominały bowiem o dziejach narodu, były ma
terialnymi świadectwami wielkich wydarzeń w his
torii Polski, województwa, miasta, nawet rodziny. 
Pamiątki przeszłości dla ówczesnych Polaków, roz
dzielonych między trzech zaborców, poza znacze
niem dokumentalnym, to jest znaczeniem świadec-
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twa historii, miały jeszcze jedną ważną cechę. Były 
przedmiotami bądź budowlami, które kojarzyły się 
w świadomości ówczesnych z wizerunkiem Polski 
łączącej w swych granicach wszystkich Polaków, 
potężnej i niezależnej.
Stale rozwijająca się świadomość historii narodu 
wpłynęła na podjęcie zorganizowanych działań. 
Szczególne zainteresowanie przeszłością i jej ma
terialnymi świadectwami wystąpiło na terenie Mało
polski albo tzw. Galicji, a przede wszystkim w Kra
kowie. Właśnie tu, w „starożytnej stolicy Polski”, jak 
wówczas mawiali krakowianie, w klimacie nasyco
nym historią, patriotyzmem i dumą ze świetnych 
tradycji narodu polskiego, najżywiej i najwcześniej 
pojęto potrzebę zachowania dla przyszłych pokoleń 
dorobku wieków przeszłych.
Nie bez znaczenia jest fakt, że w Galicji panowały 
o wiele bardziej liberalne stosunki niż na terenie 
pozostałych zaborów. Mogły dzięki temu powsta
wać i jawnie działać stowarzyszenia naukowców 
oraz miłośników historii i pamiątek ojczystych. 
W 1853 r. zorganizowano w Austrii państwową 
służbę konserwatorską, a już w trzy lata później na 

stanowiska konserwatorów w Galicji powołano Po
laków - w Krakowie Pawia Popiela i we Lwowie 
Franciszka Stroińskiego. W systemie administracji 
austriackiej ówcześni konserwatorzy pełnili swe 
funkcje honorowo.

W pierwszej ćwierci XIX w. pojawiły się liczne publi
kacje i wypowiedzi na temat „starożytności pol
skich”, „starożytności ojczystych", znajdujących 
się przede wszystkim w Krakowie lub jego okolicy. 
Szczególną uwagę zwrócono na znaleziska archeo
logiczne, potrzebę opisywania starych kościołów 
i ich wyposażenia, ruiny zamków. Zaczęto wydawać 
instrukcje i wskazówki dla nauczycieli, księży, właś
cicieli i administratorów starych budowli oraz ama
torów i kolekcjonerów pamiątek przeszłości. Celem 
tych publikacji była próba utworzenia naukowego 
inwentarza zabytków, zwrócenia uwagi na potrzebę 
ich ochrony, zapobieganie zniszczeniom. Wielką 
rolę odegrało w tej mierze założone w 1889 r. Grono 
Konserwatorów Galicji (Galicji Zachodniej w Krako
wie i Galicji Wschodniej we Lwowie). Ten światły 
zespół historyków, architektów, historyków sztuki 
i artystów, działających społecznica kierujących się 
pobudkami patriotycznymi i naukowymi, zostawił 
po sobie ogromny dorobek, zawarty nie tylko w roz
licznych publikacjach, lecz również w formie zabez
pieczonych, wyremontowanych i zakonserwowa
nych zabytków.

Wielkie znaczenie w dziejach społecznej opieki nad 
zabytkami miało powołane w 1897 r. Towarzystwo 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Jedną 
z najistotniejszych zasług aktywnego i szybko roz
wijającego się Towarzystwa było rozbudzanie zami
łowania i popularyzowanie zabytków Krakowa 
wśród najszerszych kręgów jego mieszkańców.
W zaborze rosyjskim nie istniała państwowa służba 
konserwatorska, a wszelkie próby zorganizowane
go działania w zakresie rozbudzania uczuć patrioty
cznych spotykały się z bezwzględnymi represjami 
ze strony zaborcy. Wypadki roku 1905, choć nie 
przyniosły zmiany sytuacji państwowej, przyczyniły 
się jednak do uzyskania większej swobody, a także 
wpłynęły mobilizująco na postawę społeczeństwa; 
powstają polskie szkoły, organizacje, towarzystwa. 
W 1906 r. została założona w Warszawie pierwsza 
w zaborze rosyjskim społeczna organizacja konser
watorska - Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości. Założycielami i członkami Towarzys
twa byli ludzie wybitni, prezentujący zarówno wyso
ko rozwiniętą świadomość patriotyczną, jak przy
gotowanie fachowe i wolę działania. Byli to ludzie 
w pełni świadomi, że biorą na swoje barki całą 
odpowiedzialność za dorobek historyczny i kultu
ralny, że w działaniu zdani są wyłącznie na swoje 
siły i poparcie społeczeństwa.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości od 
początku podjęło aktywną działalność na polu nau
kowym, konserwatorskim i popularyzatorskim, 
a w miarę upływu lat coraz bardziej się rozwijało, 
zarówno pod względem liczebności członków, jak 
obszaru i zakresu działania. Z bardziej znanych 
zabytków architektury, przy których wykonano pra
ce konserwatorskie, wymienić wypada: opactwo 
w Czerwińsku, kościół Sw. Jakuba w Sandomierzu, 
opactwo cysterskie w Sulejowie, zamki w Pieskowej 
Skale, Chęcinach, Janowcu, Bramę Krakowską i ka
mienicę Sobieskich w Lublinie. Specjaliści zorgani-
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zowani w Towarzystwie przeprowadzili również 
konserwację wielu zabytków ruchomych, przede 
wszystkim obrazów, polichromii i pomników. Po
nadto na szeroką skalę zajmowano się inwentaryza
cją i gromadzeniem wszelkiego rodzaju dokumen
tacji. Odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie 
i odtworzenie jego wyposażenia jest dziś możliwe, 
między innymi, dzięki ocalałym pracom Towarzys
twa - rysunkom, pomiarom, zdjęciom.
Jednym z zadań Towarzystwa i wielką jego zasługą 

było szerzenie wiedzy o zabytkach. Najbardziej po
pularną formę tej działalności stanowiło organizo
wanie wystaw, prezentujących piękno i wartości 
zabytków ojczystych,oraz akcja odczytowa.
W tym samym 1906 r., w którym powstało Towarzys
two Opieki nad Zabytkami Przeszłości, powołano 
do życia Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - 
organizację mającą wprawdzie inne cele główne, 
ale również związane z wychowywaniem społecze
ństwa w duchu patriotyzmu i umiłowania pamiątek

1. Przewodnik po muzeum - taki tytuł nosiłaby 
dzisiaj książka Izabeli Czartoryskiej z 1828 r.. opisu
jąca zabytki zgromadzone przez książną w Puła
wach (fot. W. Jankowski)
2. Karta tytułowa jednego z pierwszych przewodni
ków po Polsce pióra Wawrzyńca J. Krasińskiego 
z opisami i rycinami wielu naszych zabytków (fot. W. 
Jankowski)
3. Odbudowa Starego Miasta w Warszawie 
w 1953 r. (fot. Z. Siemaszko)
4 Zamek w Dobczycach w odbudowie (1962 r.) 

ojczystych. Podstawowym zadaniem PTK było przy
bliżenie szerokim kręgom Polaków piękna ziemi 
ojczystej. Liczne wędrówki, odczyty, publikacje 
miały nie tylko pogłębiać zainteresowanie człon
ków i sympatyków Towarzystwa przyrodą ziem pol
skich, lecz także rozbudzić szacunek i umiłowanie 
zabytków narodowych.

Odzyskanie niepodległości i możliwość realizowa
nia potrzebnych i zaszczytnych zadań w warunkach 
państwowości polskiej było poważnym bodźcem do 
podejmowania pracy zarówno przez społeczników, 
jak i przez czynniki administracyjne. Bardziej inten
sywnie niż dotychczas przejawiała się świadomość 
narodowa, a z nią świadomość potrzeby ochrony 
spuścizny historycznej. Z ducha nastrojów prezen
towanych przez środowisko działaczy opieki nad 
zabytkami wywodzi się wydany już w 1918 r. dekret 
o opiece nad zabytkami, powołujący państwową 
służbę konserwatorską. Także Rozporządzenie 
Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r„ stanowiące 
przez długie lata podstawowy akt prawny w dziedzi
nie ochrony i konserwacji zabytków, w znacznej 
mierze zawdzięcza swe powstanie klimatowi żarli
wego zaangażowania wytworzonemu przez społe
cznych działaczy.
Wkrótce okazało się, że niezależnie od działalności 
państwowej służby konserwatorskiej istnieje nadal 
znaczne pole działania, którego konserwatorzy nie 
byli w stanie objąć. Wprawdzie w miarę rozwoju 
administracji państwowej powstawały urzędy kon
serwatorskie o znacznych uprawnieniach, lecz za
sięg ich działania nie mógł satysfakcjonować grona 
ludzi społecznie zaangażowanych. Braki kadrowe 
i niedobory finansowe charakterystyczne dla mło
dego organizmu państwa spowodowały przyjęcie 
koncepcji obejmowania przez jednego konserwa
tora opieki nad terenem kilku województw. Siłą 
rzeczy mógł zatem konserwator zajmować się jedy
nie najważniejszymi problemami.
Świadomość tego stanu spowodowała bardziej in

tensywne niż dotychczas działania Polskiego Towa
rzystwa Krajoznawczego w zakresie szerzenia wie
dzy o zabytkach i pobudzania inicjatyw do podej
mowania nad nimi opieki. Dla działaczy Towarzys
twa było bowiem sprawą oczywistą, że trzeba wspo
móc wysiłki państwowej służby konserwatorskiej 
i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 
Ta postawa wynikała z długoletnich tradycji i kie
runków działania PolskiegoTowarzystwa Krajozna
wczego.
Jednym z przejawów działalności PTK było tworze
nie muzeów regionalnych. Puck, Poznań, Lwów, 
Pińczów, Radom, Sandomierz - to miasta, w któ
rych powstały po roku 1918 muzea Towarzystwa, 
wzbogacając sieć muzeów istniejących już uprzed
nio. Jednocześnie wiele oddziałów PTK podjęło
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z własnej inicjatywy opiekę nad konkretnymi zabyt
kami: np. oddział w Chełmie opiekował się morami 
obronnymi, kielecki - zamkiem chęcińskim, stara
chowicki - opactwem wąchockim, łęczycki - kole
giatą w Tumie. Idea społecznych opiekunów zabyt
ków, która zyskała po drugiej wojnie światowej tak 

wysoką rangę i tak dobre rezultaty, wywodzi się 
z doświadczeń tamtych lat.
Okazało się zatem, że niezależnie od służby konser
watorskiej i prężnie działającego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości można podejmo
wać z dobrym skutkiem inicjatywy społeczne. Gdy 
dziś spog lądamy z perspektywy lat na tamten okres, 
szacunek budzą rezultaty działań Polskiego Towa
rzystwa Krajoznawczego, które wówczas nie posia
dało przecież ani takich uprawnień, ani tak szero
kiego poparcia czynników administracyjnych, jak 
obecnie.
Zryw narodu po 1945 r. i ogromny wkład pracy 
w odbudowę zniszczonych zespołów zabytkowych 

miał swe źródła także w ideach i dorobku okresów 
poprzednich. Działania konserwatorskie osiągnęły 
skalę niespotykaną nie tylko w dziejach Polski, ale 
i innych krajów. Ze względu na znaczne rozbudo
wanie w stosunku do okresu przedwojennego służ
by konserwatorskiej, a także z uwagi na administra
cyjne ograniczenia w przywracaniu dawnych sto
warzyszeń społecznych, zahamowane zostały na 
pewien czas instytucjonalne działania społecznej 
opieki nad zabytkami. Nie reaktywowanoTowarzys- 
twa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Praktyka lat 
powojennych i wspomnienia z tego okresu przeka
zują nam wizerunki wielu osób, które samorzutnie, 
niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach, 
podjęły działania na rzecz ochrony zabytków. Lu
dzie ci znajdowali poparcie świadomych kręgów 
społeczeństwa. Na terenie całego kraju podejmo
wano wiele takich dobrowolnych, spontanicznych 
czynów i akcji; wystarczy sięgnąć do pamięci ludzi 
okresu Wielkiej Odbudowy, by jeszcze dziś spisać te

5. Otwarcie muzeum na zamku w Dobczycach 
(1964 r.); w środku Władysław Kowalski
6. Zamek z XIV w. w Ząbkowicach śląskich
7. „Zielone berety” wraz z rodzinami porządkują 
ząbkowicki zamek (fot. ze zbiorów Oddziałowej 
Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK w Ząbkowicach 
Śl.)
8. Młodociani opiekunowie zabytków przy porząd
kowaniu otoczenia zamku w Prochowicach koło 
Legnicy 

piękne, godne utrwalenia przykłady patriotycznego 
działania.
Godzi się w tym miejscu przypomnieć wielką akcję 
społeczną, jaką stała się realizacja rządowego ha
sła: „Cały naród buduje swoją stolicę". Hasło to 
powodowało powoływanie lokalnych komitetów 
odbudowy Warszawy, przyczyniło się do zgroma
dzenia znacznych sum pieniędzy pochodzących 
z dobrowolnych składek. Z całego kraju napływały 
do stolicy transporty materiałów budowlanych, 
przyjeżdżały ochotnicze brygady. Znaczna część 
tych sił i środków została skierowana na Starówkę. 
Odbudowane warszawskie Stare i Nowe Miasto 
stanowi dorobek i dumę nie tylko mieszkańców' 
stolicy, ale obywateli całego kraju - licznych uczest
ników owego wielkiego patriotycznego zrywu. 
Wspomi nająć atmosferę tamtych lat, dziś wydaje się 
całkiem oczywiste powołanie w roku 1949 Wydziału 
Społecznej Opieki nad Zabytkami, który jako spad
kobierca idei obu przedwojennych organizacji dzia
łał w ramach Zarządu Głównego Polskiego Towa
rzystwa Krajoznawczego, zreorganizowanego 
w 1950 r. i noszącego odtąd miano Polskiego Towa- 
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Trzeba jed
nak pamiętać, że ogromne zniszczenia wojenne 
stwarzały konieczność dźwignięcia z upadku wszy
stkich dziedzin życia kraju, odbudowy i rozbudowy 
przemysłu, rolnictwa, budownictwa mieszkaniowe
go. Wszelkie zatem działania zmierzające do zorga
nizowania opieki nad zabytkami i osiągnięte rezul
taty należy ocenić szczególnie wysoko. Są one 
wynikiem niestrudzonych zabiegów ludzi zaanga
żowanych.

Wyniki pierwszych lat działalności tej nowej organi
zacji wykazały dobitnie, że była ona bardzo potrzeb
na. Istotnym czynnikiem, który w znacznej mierze 
decydował o sukcesach Wydziału, a następnie Ko
misji Opieki nad Zabytkami, było zdecydowane po
parcie władz państwa. Z jednej bowiem strony dzia
łała Komisja w ramach potężnej teraz organizacji 
PTTK i korzystała z pomocy jej agend, z drugiej 
strony - Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz podległa 
mu służba konserwatorska współdziałały z Komisją, 
uznając w niej ważnego partnera. Nie zatracając 
swego tradycyjnego społecznego charakteru, orga
nizacja społecznej opieki nad zabytkami uzyskała 
w nowych warunkach instytucjonalny związek i za
plecze organizacji państwowych. Najbardziej wy
mownym dowodem rangi społecznej opieki nad 
zabytkami w Polsce jest określenie jej znaczenia 
i uprawnień w podstawowym akcie prawnym, jakim 
jest Ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach 
z 15 lutego 1962 r. Dalszym wyrazem wysokiej oceny 
działań społecznych na rzecz ochrony zabytków 
jest ustanowienie przez ministra kultury i sztuki 
odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.
Istotą działania społecznych opiekunów zabytków 
zrzeszonych w PTTK jest bezpośrednie roztaczanie
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opieki nad powierzonymi ich pieczy obiektami za
bytkowymi. Celem tej działalności jest pomoc pańs
twowej służbie konserwatorskiej przez sprawowa
nie stałego nadzoru nad zabytkami, meldowanie 
o ich stanie bądź zagrożeniu, interweniowaniu w ra
zie potrzeby u lokalnych władz administracyjnych 
lub użytkowników. Do ważnych zadań opiekunów 
należy również jak najszersza popularyzacja zabyt
ków i ich ochrony, oddziaływanie na środowisko 
i w miarę możliwości pozyskiwanie nowych społe
cznych opiekunów bądź sympatyków.
Działająca w obecnej formie organizacyjnej od 30 
lat Komisja Opieki nad Zabytkami może się po
szczycić licznymi i różnorodnymi osiągnięciami. 
Dzięki staraniom zaangażowanych i aktywnych 
działaczy uratowano od zniszczenia wiele cennych 
zabytków, zorganizowano muzea regionalne PTTK, 
rozwinięta została akcja popularyzatorska, której 
owocem są liczne publikacje, artykuły, wystawy, 
konkursy; ponadto włączono do współpracy grupy 

młodzieżowe, głównie drużyny harcerskie i klasy 
szkolne, które pod kierunkiem wychowawców reali
zują różne formy opieki nad zabytkami.
Terenowe komisje opieki nad zabytkami, istniejące 
przy 232 oddziałach, zrzeszają ok. 7000 opiekunów 
zabytków i ponad 200 zespołów młodzieżowych. 
Armia tych działaczy otacza bezpośrednią opieką 
11 500 nieruchomych obiektów zabytkowych. PTTK 
prowadzi 24 muzea regionalne i liczne izby regio
nalne, a w minionym okresie przekazało państwu 
wiele placówek muzealnych zorganizowanych wy
siłkiem społecznym; należą do nich między innymi: 
Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach, Muzeum Ta

trzańskie w Zakopanem, Muzeum Kujawskie we 
Włocławku, Muzeum Okręgowe w Lublinie.
Około 1970 r. zrodziła się inicjatywa reaktywowania 
dawnego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości, społecznej organizacji poświęconej wyłą
cznie ochronie zabytków. W roku 1974 powołano 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, którego cele są 

siłą rzeczy podobne do celów Komisji Opieki nad 
Zabytkami PTTK.
Działalność TOnZ nie ma jeszcze wielkiego rozma
chu, gdyż dopiero od około trzech lat zaczęto po
woływać oddziały terenowe. Trzeba jednak podkre
ślić wyjątkowe w skali krajowej zjawisko. Jest nim 
działalność Komitetu Opieki nad Starymi Powązka
mi przy oddziale Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi w Warszawie. Dzięki autorytetowi, ogromnej 
aktywności i autentycznemu zapałowi prezesa Ko
mitetu, Jerzego Waldorffa, i zgromadzonych tam 
specjalistów, realizowane są prace konserwator
skie na zabytkowym cmentarzu, jakich na tak wielką 
skalę nie był w stanie podjąć konserwator zabytków 
m.st. Warszawy.
Poza Komisją Opieki nad Zabytkami PTTK i Towa
rzystwem Opieki nad Zabytkami opiekę nad dobra
mi kultury podejmują również towarzystwa regio
nalne i stowarzyszenia ogólnokrajowe, jak Stowa
rzyszenie Historyków Sztuki, Stowarzyszenie Archi
tektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Pol
skich, choć statuty wyznaczają im inne podstawowe 
zadania. Udział stowarzyszeń naukowych i twór
czych w opiece nad zabytkami ma przede wszyst
kim charakter interwencyjno-opiniodawczy.
W wielkiej nieustającej dyskusji na temat ochrony 
zabytków w Polsce podnoszą się często głosy kryty
czne. Wykazują one pewne nieścisłości przepisów 
administracyjnych służących ochronie zabytków. 
Niejednokrotnie sami społeczni opiekunowie zrze
szeni w PTTK podkreślają szczupłość uprawnień, 
jakie nadają im obowiązujące przepisy. Jak w każ
dej dyskusji, wiele argumentów nie jest pozbawio
nych racji.
Sprawa zadań społecznej opieki nad zabytkami 
w Polsce, głównych kierunków jej działania jest na 
pewno kwestią otwartą. Nie ulega jednak wątpli
wości, że działania społeczne powinny być w har
monijny sposób dopasowane do ogólnych założeń 
polityki konserwatorskiej i że nadal rola społecznej 
opieki nad zabytkami w dziedzinie kształtowania 
świadomości społecznej jest ogromna. Oddziały
wanie prasy, radia i telewizji nie może bowiem 
zastąpić bezpośrednich kontaktów opiekunów spo
łecznych z najbliższym im środowiskiem. Nawet 
najlepiej napisany artykuł czy najbardziej efektow
ny pokaz w telewizji nie spowodują troski o zabytki 
czy drobnych działań porządkujących. Znacznie 
łatwiej jest opiekunowi społecznemu w rozmowie 
z sąsiadem lub w trakcie interwencji u osoby odpo
wiedzialnej za stan zabytku wyjaśnić znaczenie 
ochrony dóbr kultury i nakłonić do działania. W tym 
zakresie możliwości opiekunów społecznych są, jak 
się wydaje, nie doceniane, zbyt mało wykorzystywa
ne i zbyt mało spopularyzowane.

By nie być gołosłownym, postaramy się przytoczyć 
kilka przykładów. Przykład pierwszy - już klasyczny, 
bo podawany niejednokrotnie: jak pan Władysław 
Kowalski zamek uratował i przysłużył się swemu 
miastu.

Nad niedużym miastem Dobczyce w województwie 
krakowskim znów od niedawna - jak kiedyś-domi
nuje bryła kamiennego zamku usytuowanego na 
skalistym wzgórzu nad Rabą. Wzniesiony w XIV w., 
rozbudowany i przebudowany w wiekach XVI i XVII, 
został częściowo zniszczony w czasie wojen szwe
dzkich, a od początku XIX w. opuszczony i wznacz-
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nej mierze rozebrany przez okoliczną ludność. 
Szczątki zamku przez lata pokryła warstwa ziemi, 
porosła trawa i krzewy. Teren przez długi czas był 
pastwiskiem. O zamku bądź zapomniano, bądź 
przetrwał jako legenda, w którą niewielu obywateli 
Dobczyc wierzyło. I tak byłoby zapewne do dziś, 
gdyby nie miejscowy nauczyciel i społeczny opie
kun zabytków Władysław Kowalski, który od lat 
dziecinnych był przekonany o istnieniu zamku. Dłu
go o tym myślał, aź wreszcie postanowił działać. 
Przekonał miejscowe władze, radnych, urzędników 
i zwykłych obywateli, źe wzgórze kryje relikty bu
dowli zabytkowej, świadectwo historii starych Do
bczyc. Nie dał spokoju i konserwatorowi, który 
spowodował przeprowadzenie badań archeologi
cznych. Coś się ruszyło. Mieszkańcy Dobczyc zain
teresowali się swoim zamkiem, tym bardziej że 
archeolodzy dokonali wielu ciekawych odkryć. 
A potem konserwator przygotował projekt renowa
cji i w czynie społecznym zaczęto odgruzowywać 
i porządkować zamek. Podwórkowa orkiestra 
i amatorskie przedstawienia teatralne, organizowa
ne przez niestrudzonego Władysława Kowalskiego, 
zapoczątkowały społeczny fundusz odbudowy za
mku. Niemało też obywatele Dobczyc, a przede
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9. Odnowiony'; użytko
wany przez Zespół 
Szkół Rolniczych budy
nek gospodarczy z 
pierwszej połowy XIX w. 
w Grabonogu koło Le
szna (fot. B. Marciniak)

10. Zespół „Jatek” w 
Legnicy odbudowany 
przy pomocy społecz
nych opiekunów zabyt
ków, m.in. T. Gumiń- 
skiego i T. Sobolew
skiej (fot. J. Milka, 
1972 r.)

11. Fragment wnętrza 
budynku w Grabonogu 
(fot. B. Marciniak) 
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wszystkim młodzież szkolna, włożyli własnej pracy 
w dzieło odbudowy. Wreszcie zamek został upo
rządkowany, częściowo odbudowany i udostępnio
ny turystom. Służy teraz społeczeństwu jako mu
zeum, obiekt kultury i rekreacji. U stóp zamku 
zmontowano przeniesioną z okolic i niszczejącą 
dotychczas zabytkową karczmę, w której urządzo
no muzeum etnograficzne. Turystów z każdym ro
kiem więcej i każdy z zainteresowaniem zwiedza 
„nasz zamek”, jak mawiają mieszkańcy Dobczyc. 
A Władysław Kowalski nie przestał działać. Jest 
społecznym kustoszem muzeum, opiekunem za
mku i innych zabytków, inspiratorem wielu akcji 
kulturalnych i turystycznych.
Przykład drugi, już nie najświeższej daty, ale godny 
naśladowania - jak zorganizować brygadę roboczą 
pracującą na rzecz zabytku.
Od lat w Ząbkowicach Śląskich średniowieczne 

mury zamku ulegały dewastacji. Mieszkańcy miasta 
z większym lub mniejszym zaciekawieniem obser
wowali pogłębiające się wyrwy, osypujące się ru
mowisko. Malownicze zakątki upatrzyła sobie gru
pa młodych ludzi „urodzonych w niedzielę”, jak to 
się czasem określa. Stan ten trwałby zapewne do 
dziś, może by tylko murów było mniej i zmieniłby się 
skład paczki koleżków, spędzających tu swój wiecz
nie wolny czas. Znalazł się jednak człowiek, które
mu bliska była sprawa młodzieży i który boleśnie 
odczuwał proces ginięcia świadków średniowiecz
nej historii. Józef Glabiszewski, społeczny opiekun 
zabytków, rozpoczął rozmowy z młodymi ludźmi, 
opowiedział im o historii miasta i zamku, o tym jak 
uporządkowany i zabezpieczony może zdobić gród 
i przysparzać chwały gospodarności miasta. Mocne 
snadż były argumenty pana Józefa, skoro grupa 
młodych ludzi zaniechała biesiad i niszczenia dla 
zabawy starego zamku, zorgan izowała się w bryga
dę roboczą o nazwie „zielone berety” i pod przewo
dem opiekuna przystąpiła do prac porządkowych 
i remontowych. Zyski z tego przedsięwzięcia są 
następujące: chłopcy zmienili tryb życia i przekona
li się, że mogą wykonać dobrą robotę, a miastu 
przybył uporządkowany zabytek, który nie straszy 
ruiną, lecz cieszy oko i przyciąga turystów.
Przykład trzeci - jak samorząd szkolny zorganizo
wał klub w budynku zabytkowym.
Współczesny gmach Zespołu Szkół Rolniczych

w Grabonogu, w woj. leszczyńskim, sąsiaduje z za
bytkowym zespołem - małym dworkiem, budyn
kiem gospodarczym i resztką parku podworskiego. 
Dyrektor szkoły, pan Stanisław Sroka, wielki miłoś
nik regionu i zabytków, nie mogąc obojętnie i bez
czynnie patrzeć na postępującą destrukcję opusz
czonych zabytków, postanowił przejąć je na rzecz 
szkoły. Jego plan z radością przyjęli zarówno 
uczniowie, jak i wojewódzki konserwator zabytków. 
Postanowiono w pierwszym etapie wyremontować 
budynek gospodarczy i urządzić w nim klub i ka
wiarnię samorządu uczniowskiego.
Słowa szybko zamieniły się w czyn. Prace remonto
we wykonała sama młodzież, przeznaczając na to 
wszystkie wolne od zajęć godziny lekcyjne i popo
łudnia. Do najtrudniejszych robót trzeba było jed
nak zaangażować fachowców. Konieczne też było 
kupienie materiałów budowlanych. Skąd jednak 
wziąć pieniądze? I na to znalazła się rada. Ucznio
wie postanowili oddać na ten cel pieniądze zarobio
ne w czasie praktyk wakacyjnych.
W1978 r. remontskończono.trwałniecałedwalata. 
Wnętrza pięknie wyposażono w meble wzorowane 
na ludowych oraz ozdobiono starymi narzędziami 
i przedmiotami użytku wiejskiego, zebranymi przez 
młodzież pod kierunkiem dyrektora. W1979 r. Ze
spół Szkól Rolniczych w Grabonogu otrzymał na
grodę w konkursie na najlepszego użytkownika 
obiektu zabytkowego, organizowanym przez Minis
terstwo Kultury i Sztuki.
Klub funkcjonuje znakomicie; miło tu posiedzieć, 
pogawędzić, wypić kawę. Ale nie czas na wypoczy
nek, trzeba się zabrać do dalszej pracy. Późną 
jesienią 1980 r. prace remontowe przy dworku były 
już znacznie zaawansowane. Pracują oczywiście 
uczniowie; będzie tu muzeum.
Przykładów takich można mnożyć. Niemal w każdej 
miejscowości bogatej w zabytki lub w jej okolicy 
można jeszcze znaleźć obiekt opuszczony lub nie
zbyt trafnie użytkowany. Praktyka wykazała, że naj
trudniej jest zacząć i że wspólne działanie wyzwala 
nie tylko siły, ale przyciąga sprzymierzeńców bądź 
mecenasów. Ten kierunek działania społecznej 
opieki nad zabytkami jest bardzo istotny i wymaga
jący popularyzacji, jednak nie wszystkie siły społe
cznych opiekunów powinny być skierowane w tę 
sferę. I tu znów wróćmy do przykładu Władysława 

Kowalskiego. Dobrze się stało, i jest to w głównej 
mierze jego zasługą, że uratowano i zagospodaro
wano zabytek, ale nie mniej ważnym osiągnięciem, 
choć niewymiernym w sferze materialnej, jest kli
mat zainteresowania, sympatii i szacunku dla zabyt
ków, który udało się stworzyć w Dobczycach. 
Istnieje niezmierzona liczba form pracy i możliwoś
ci organizacyjnych społecznej opieki nad zabytka
mi. Najbardziej znaną i ujętą prawnymi przepisami 
Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach jest 
praca społeczna w ramach Komisji Opieki nad Za
bytkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra
joznawczego., Pamiętajmy jednak, że zainteresowa
nie zabytkami oraz działalność zmierzającą ku ich 
poznaniu i opiece można rozwijać i gdzie indziej - 
w szkołach, organizacjach młodzieżowych, do
mach kultury, towarzystwach regionalnych, klu
bach przyzakładowych. Mogą to być działania ak
tywne, ale może być to również praca polegająca na 
rozwijaniu wiedzy o zabytkach i ich ochronie, której 
celem jest powiększenie grona ludzi świadomych. 
Miłośnicy zabytków - nawet ci bierni - stanowią 
nieodzowne poparcie zarówno dla służby konser
watorskiej, jak i dla społecznych opiekunów zabyt
ków. Znacznie łatwiej będzie konserwatorom syste
matycznie i planowo pracować, a społecznym opie
kunom działać i interweniować w sprawach zabyt
ków, gdy będą czuli poparcie licznego grona przyja
ciół zabytków. A cóż dopiero, gdy wśród tych ludzi 
znajdzie się dziennikarz, odpowiedzialny pracow
nik jakiejś instytucji czy inna ciesząca się autoryte
tem w szerszym kręgu osoba.
Głównym zadaniem społecznych opiekunów zabyt
ków, jak się obecnie ocenia, jest rozwijanie i pogłę
bianie przychylnego zainteresowania najszerszych 
rzesz społeczeństwa. Nie jest przecież możliwe zde
wastowanie czy rozebranie zabytkowego budynku 
w mieście, w którym istnieje przychylny klimat dla 
zabytków i działa grono ich miłośników.
Tylko najbardziej wytrwali, najbardziej świadomi 
i ci, którzy chcą poświęcić swój czas, mogą podej
mować konkretne działania na rzecz ochrony dóbr 
kultury. Nigdzie nie jest powiedziane, że jest to 
wyłączna domena konserwatorów zabytków. Trze
ba jednak zwrócić uwagę, że przykładów takich, 
jakie zacytowaliśmy wyżej, chociaż sporo, nie jest 
jednak zbyt wiele w stosunku do potrzeb. Istnieje 
nadal ogromne pole do popisu.
Każdy zatem, komu drogie są nasze zabytki i chce 
dla ich dobra poświęcić choć trochę czasu, sił 
i starań, może wybrać odpowiednią dla siebie formę 
pracy społecznej. Może to być Komisja Opieki nad 
Zabytkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 
Krajoznawczego, sekcja Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami, jedno z licznych w Polsce towarzystw 
miłośników miasta, ziemi czy regionu, towarzystwo 
przyjaciół muzeum; może to być również praca 
z młodzieżą, a także działanie indywidualne, pole
gające na uświadamianiu i rozbudzaniu zamiłowa
nia do zabytków wśród ludzi z najbliższego środo
wiska. Wszystkie inicjatywy w tej dziedzinie są do
bre i potrzebne, każda jednak wymaga współdziała
nia z wojewódzkim konserwatorem zabytków, by 
zapobiec przedsięwzięciom, które, choć podjęte 
w najlepszej wierze, mogłyby przynieść nieodwra
calne szkody zabytkom.

Hanna Krzyżanowska
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Dopóki 
jest 
zamek 

Stanisław Michalczuk

w Niedzicy...
Tysiące turystów przybywających do zamku niedzickiego doznaje 
emocji w zetknięciu się z reliktem odległej przeszłości, owianym 
tajemnicami legend i zagubionym w dzikim pejzażu górskim. Ci, 
którzy zdążają doń od strony Czorsztyna, są pewni, że na skale 
wypiętrzonej kilkadziesiąt metrów ponad wartkie wody Dunajca za
staną opustoszałą ruinę- podobną do resztek zamku czorsztyńskiego 
- tak bowiem prezentuje się jego sylweta od tej strony, urozmaicona 
szczerbami murów i prześwitującymi oczodołami okien. Dla tych, 
którzy dojeżdżają doń nową szosą od strony Dębna przez Frydman 
i Falsztyn, położony w samym środku malowniczej panoramy Pienin 
zamek odkrywa coraz bogatsze kształty swej architektury, aby z odle
głości bramy wjazdowej ukazać się w bajkowej krasie cylindrycznych 
baszt, bogactwie dachów i surowej wieży. Duże płaszczyzny nieregu
larnych murów, pokrytych patyną od lat nie odnawianych tynków, 
zwieńczone szczątkami attyk, urozmaicają małe i jeszcze mniejsze 
okna i strzelnice. Swobodnie rosnące wysmukłe świerki, modrzewie, 
jesiony, lipy i brzozy, razem z gąszczem dzikich krzewów dopełniają 
widoku swoistej egzotyki. Każda zaś pora roku wydobywa z tego 
zespołu fortalicji wyrastającej ze skał, otoczonej bujną przyrodą 
i tkwiącej między górami, niepowtarzalny obraz: żywy, zmienny, 
malowany wszystkimi barwami natury.
Do wnętrza tego baśniowego zamku dostać się można przez jedną 
tylko bramę, pokonując stromy podjazd zwężony balustradowymi 
murami. Przez ciasną furtę wchodzimy do ciemnej sieni otwartej 
arkadą na jasny dziedziniec i tu stajemy wobec zaskakującego oto
czenia: surowego masywu zamku górnego, podpartego stromą skałą

2

1. Osadzony w ginącym już krajobrazie zamek 
w Niedzicy, widok od strony zachodniej (fot. St. 
Michalczuk)
2. Widok na zamek od strony Dunajca (fot. St. 
Michalczuk)
3. Niedzicki zamek latem (A) i zimą (B) (fot. St. 
Michalczuk)
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przykrytą urozmaiconą zielenią; klinowato wchodzącej w dziedziniec 
kanciastej bryły zamku średniego, ozdobionej maleńkim wykuszem; 
długiego otwartego ganku, przerwanego frontową ścianą kaplicy 
i wspartego na arkadowych podcieniach. Bruk dziedzińca tworzy 
nachylone ku nam plateau, nad którym otoczone mu rami i gontowymi 
połaciami dachów - unosi się niebo. Jesteśmy w jakże innym świecie, 
zamknięci i oszołomieni rozmaitością form, kształtów, faktur, barw, 
świateł i cieni, a wszystko to wypełnia atmosfera codziennego życia: 
gwar i zapachy z otwartych drzwi zamkowej kuchni, krzątanina na 
ganku - dorośli, dzieci i dwa ogromne psy.

-"1,g KRRJOBRRZV
Zamek żyje, są jego mieszkańcy -stali i okresowi, są zwierzęta, kwiaty, 
głosy i zapachy. Oto rozlegają się wysokie tony dzwoniących kluczy - 
to sędziwy już Franek Szydlak, od ćwierć wieku zwołujący w ten 
sposób zwiedzających przed wrotami do zamku górnego. Za chwilę 
przekroczy wraz z nimi kamienny próg, spod którego pewnego ranka 
1946 r. Andrzej Benesz w towarzystwie żony i przyjaciół, kilku osób 
miejscowych i wspomnianego Franka Szydlaka, wydobył ołowianą 
rurę zawierającą pęk rzemieni z węzłami - quipu Inkasów, o czym tak 
głośno było w prasie lat pięćdziesiątych, a czego dziś jeszcze chętnie 
słuchają turyści, podnieceni tajemnicą skarbów Inków. Franek zna te
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sprawy „z pierwszej ręki" i prowadzi każdą wycieczkę do najstarszych 
części naddunajeckiej warowni tropami Uminy, jej syna Antonio 
Inkasa, a także Janosika i innych „aktorów” dziejów niedzickiego 
zamku. Zwiedzający, a jest ich każdego roku blisko sto tysięcy, 
oglądają gotyckie wnętrza kazamatów - służące przez stulecia celom 
więziennym, dziedziniec górnego zamku ze studnią sięgającą głębo
kości ponad 60 m, relikty gotyckiej kaplicy oraz niewielkie komnaty 
i izby mieszczące ekspozycje historii zamku i spiskiej sztuki ludowej. 
Wychodzą na obszerne tarasy, skąd podziwiają uroki położenia za
mku ponad kotliną czorsztyńską Dunajca, między panoramami Pie
nin, Gorców i Tatr.
Pierwsze wrażenia są najmocniejsze i najtrwalsze. Zamek wśród gór. 
Na skale nad rwącą rzeką. Zamek stary, omszały i częściowo w ruinie. 
Już martwy, ale jeszcze żywy. Odległy i opuszczony, a jednocześnie 
pełen wrzawy. Niewielki, lecz potężny i groźny.

Co się złożyło na taki jego wygląd, charakter i urok? Co wywołuje 
w nas takie bogactwo wrażeń? Co budzi tęsknoty do szukania w nim 
niecodziennych przeżyć?
Powstał w końcu pierwszej ćwierci XIV w. (archeolodzy natrafili na 
ślady murowanego założenia obronnego z początku XIII w.), niemal 
równocześnie z królewskim zamkiem czorsztyńskim. Stanął bowiem 
naprzeciw tamtego, po drugiej stronie Dunajca i przeciw tamtemu, 
jako strażnica graniczna królestwa węgierskiego, własność Berzevi- 
czych, i węgierski pozostał do końca drugiej wojny światowej, aż do 
przejęcia przez skarb państwa polskiego na mocy dekretu o reformie 
rolnej z 1944 r. Należał do kilku możnych rodów węgierskich: Berzevi- 

czych, Zapolyów, Hon/athów, Giovanellich, Salamonów, zawdzięczał 
im powstanie, rozbudowy, remonty. W XVI w. stał się jego właścicie
lem polski magnat Hieronim Łaski, pozostający wówczas na usługach 
Jana Zapolyi, króla węgierskiego. Był również zamek siedzibą groź
nych rabusiów, którzy w połowie XVI w. dokonywali z niego wypadów 
na okoliczną ludność i przejeżdżających międzynarodowym traktem 
kupców. Miał więc przeszłość bogatą, upamiętnioną wojnami, oblę
żeniami, pożarami, zbrodniami i kaprysami zwykle niespokojnych 
właścicieli. Nie dziwią nas zatem ponure kazamaty, zapadnie, ciasne 
przejścia, małe okienka, kraty, strzelnice i krwawe legendy... Poza 
architekturą, naturalną obronnością miejsca, szczątkami rawelinu 
i fos nic się z tych fortecznych urządzeń nie zachowało. Resztki 
zamkowego arsenału przepadły w ostatnich tygodniach drugiej wojny 
światowej - dawna broń i zbroje przechowywane przez Salamonów. 
W architekturze zamku przetrwały jeszcze miejsca kultu: gotycka 
kaplica z XIV w. na zamku górnym i barokowa kaplica Św. Andrzeja 

w dawnej baszcie bramnej zamku dolnego z resztkami wyposażenia 
osiemnastowiecznego. W północnym skrzydle zamku dolnego znaj
duje się sala balowa, ale bez pierwotnego wystroju. W zamku dolnym 
i średnim ocalało kilkanaście komnat i pomieszczeń gospodarczych; 
tylko w niektórych dotrwały do naszych czasów modrzewiowe stropy 
oraz kominki i rzeźbione w kamieniu obramienia okienne.
I chociaż trudno dziś odtworzyć pierwotne przeznaczenie i wyposaże
nie poszczególnych wnętrz (ulegających w ciągu wieków różnym 
przeobrażeniom), bogactwo samej architektury wystarczyło na stwo
rzenie tak bardzo autentycznego klimatu prowincjonalnego zamecz
ku, mieszczącego pełny program wiejskiej rezydencji.
Proces świadomego zachowania zamku w autentycznym wyglądzie 
i charakterze trwa już z górą trzydzieści lat i złożyły się nań różne 
czynniki. Najważniejsze były pierwsze lata powojenne, kiedy opusz
czony i wyszabrowany budynek, bez drzwi, okien, pieców i podłóg, 
mógł - jak wiele podobnych - zamienić się w ruinę. Ocalał dzięki 
krakowskim konserwatorom i historykom sztuki. W roku 1949 przeka
zany został w użytkowanie i zarząd Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
i znalazł się wśród zamków restaurowanych przez Kierownictwo 
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Wkrótce stał się Do
mem Pracy Twórczej tego stowarzyszenia, a w roku 1962 również 
muzeum. Przeszedł długi cykl prac konserwatorskich i adaptacyj- 
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nych, kierowanych przez profesoraAlfreda Majewskiego. Gruntownie 
wzmocniono jego konstrukcję, ukrywając dyskretnie nowoczesne 
elementy zabezpieczeń (podbito fundamenty, założono stalowe wień
ce opasujące mury, wmontowano ogniotrwałe stropy, uzupełniono 
ubytki w murach utrzymanych w charakterze trwałej ruiny). Wprowa
dzono nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania (wraz z kot
łownią zlokalizowaną przy zabudowaniach gospodarczych, z dala od 
zamku), wodociągu, kanalizacji, elektryczności i telefonów. Prace te 
były okazją do odgruzowania zawalonych i zasypanych niegdyś 
starych piwnic, co pozwoliło odkryć pierwotną bramę wjazdową na

4. Widok na zamek od 
strony północnej
(fot. St. Michalczuk)
5. Kotlina 
czorsztyńska, w głębi 
zamek w Niedzicy; po 
napełnieniu wodą 
zbiornika 
czorsztyńskiego 
sięgnie ona 27 m 
ponad szczyt skały 
zwnnej ..Halka” (po 
lewej stronie); zresztą 
ta skala, jak i sąsiednie 
zostaną przedtem 
wysadzone... (fot. E. 
Rachwal)
6. 7. 8. 9. Migawki
z wnętrza niedzickiego 
zamku
10. Zdjęcie już 
historyczne - flisacka 
przystań pod 
niedzickim zamkiem 
(fot. K. Nowiński) 

dziedziniec dolnego zamku, mieszczącą się w baszcie kaplicznej 
i używaną do końca XVI w. Umożliwiły również wykorzystanie na cele 
DPT kondygnacji strychowej dolnego zamku.
W ten sposób, bardzo już nadwątlona struktura zamku zyskała trwałe 
wzmocnienie konstrukcyjne, a nowoczesne instalacje znacznie po
prawiły w wiekowych murach warunki życia codziennego. Trzeba 
bowiem pamiętać, że zamek górny od czasu zniszczeń w XVIII w. 
pozostał w ruinie i w okresie międzywojennym był niedostępny ze 
względu na niebezpieczny stan murów, zaś zamek dolny i średni 
zamieszkiwany był przez ostatnich właścicieli tylko od wiosny do 
jesieni, gdyż mroźne górskie zimy uniemożliwiały przebywanie w nim 
w prymitywnych warunkach sprzed wieków.
Jak można było pogodzić w tym obiekcie wszystko to, co stare 
i niepowtarzalne, z tym co nowoczesne, nieodzowne w drugiej poło
wie XX w.? Odpowiedź jest prosta, lecz zarazem trudna do zdefinio
wania. Wkraczamy tu bowiem w sferę twórczości, osobistej i zawodo
wej kultury oraz świadomości konserwatorskiej profesora Alfreda 
Majewskiego, jego zespołu projektantów i wykonawców. W tym

8

11



GingtE KRRJOBRBZV ——

wszystkim, co zrobiono w zamku, uderza konsekwencja w utrzymaniu 
tych wartości, które dla tego obiektu są najważniejsze - zespolenie 
i wrośnięcie starej architektury obronnej w naturalny krajobraz, 
nienaruszenie patyny w bryle i elewacjach budowli, nierozwianie 
tajemniczości jej baśniowego obrazu. Zamek górny pozostał w trwałej 
ruinie i ta najstarsza część budowli, górująca nad całością, nadąje jej 
charakter romantyczny, pozbawiony współczesności. Mury i baszty 
okryte patyną - tak malarskie w każdej porze roku - stanowią wiel
ki dystans z teraźniejszością, odrealniają byt obecny obiektu. Podo
bne wrażenie sprawiają wnętrza zamku górnego wraz z górnym dzie
dzińcem, gdzie prędzej spodziewać się można spotkania z puszczy
kiem, sową, bądź... duchem niż śladem naszych czasów.
Dla nowoczesnej myśli konserwatorskiej’zamek niedzicki jest dosko
nałym przykładem potwierdzającym raz jeszcze powtarzane od dzie
siątków lat teoretyczne założenia prawidłowej egzystencji obiektu 
zabytkowego, do których należą: 1 - świadomość użytkownika, 2 - 
kultura i wiedza konserwatora, 3 - zachowanie oryginału z możliwoś
cią adaptacji do współczesnych potrzeb w ten sposób, aby substancja 
zabytkowa żyła i współuczestniczyła w czasach bieżących.
Wszystko, co powiedziane zostało wyżej o niedzickim zamku, byłoby 
bardzo piękne i doskonałe, gdyby nie realia zewnętrzne, które coraz 
wyraźniej zagrażają temu pomnikowi historii i kultury. Niestety, za 
kilka, a może już tylko parę lat zamek będzie poddany najcięższej 
próbie, jaką szykują mu technokratyczne czasy cywilizacji końca XX 
w., kształtowanej u nas przede wszystkim przez ludzi nieodpowie
dzialnych.^ Decyzja o budowie zapory na Dunajcu w bezpośrednim 
sąsiedztwie zamku podjęta w połowie lat sześćdziesiątych - wbrew 

opiniom społecznym i naukowym - ślamazarnie realizowana od 
dziesięciu lat, będzie kontynuowana i kończona! Pisano na ten temat 
dużo i wyczerpująco, mówiono jeszcze więcej. Argumentowano plusy 
i minusy tej inwestycji. Ostatnio zabrał w tej sprawie głos Tadeusz 
Drewnowski (Uratować Pieniny!, „Polityka”, nr 41, R. XXIV, z dn.
11.X.1980  r.). A Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
wystosował w obronie zamku pismo do wicepremiera Henryka Kisiela, 
przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Kilku- 
stronicowa odpowiedź wicepremiera kończy się następującymi 
stwierdzeniami:.... W świetle przytoczonych faktów trudno jest zgo
dzić się ze stanowiskiem zawartym w nadesłanym piśmie, że: inwesty
cja była niewłaściwie przygotowana do realizacji, badania geologicz
ne były niewystarczające, wzgórze zamkowe i sam Zamek w Niedzicy 
nie posiadały koncepcji technicznego zabezpieczenia, w otoczeniu 
zbiorników nastąpi całkowita zmiana klimatu itp. Wyniki wykonanych 
dotychczas badań i ustalenia dotyczące wielkości zbiorników oraz ich 
wpływ na otoczenie nie utraciły swej aktualności. Oprócz przebudowy 
infrastruktury budowa zbiorników została zaawansowana w robotach 
podstawowych. Podjęcie niektórych badań od nowa, bądź też 
wszczęcie prac nad ograniczeniem wielkości zbiorników przyniosło
by obecnie duże straty gospodarcze... Podsumowując, nie widzę

11. Czy to spotkanie w czerwcu 1980 r. przyniesie jakieś rezultaty? Od lewej: dr 
T. Chrzanowski (prezes krakowskiego Oddziału SHS). prof, dr W. Zin (Generalny 
Konserwator Zabytków), prof, dr A. Majewski (dyrektor Kierownictwa Odnowie
nia Zamku na Wawelu), dr J. Baranowski (wiceprezes ZG SHS). dr K. Pawlowski 
(dyrektor ZMiOZ) (fot. St. Michalczuk) 

dostatecznych podstaw do rozważania decyzji o zaniechaniu budowy 
zbiorników, podobnie nie podzielam obaw dotyczących prawidło
wości zabezpieczenia wzgórza zamkowego i Zamku w Niedzicy". 
Odpowiedź jest uspokajająca i jednocześnie jakże daleka od treści 
protokołu nr 16 z posiedzenia Prezydium Międzyresortowej Komisji 
do Spraw Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich, odbytego 
w Niedzicy w dniu 9 czerwca 1980 r. (cztery miesiące przed wymianą 
korespondencji z wicepremierem) pod przewodnictwem profesora 
Wiktora Zina, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, 
Generalnego Konserwatora Zabytków PRL. W trzech pierwszych 
punktach podsumowania tego protokołu czytamy: „ 1. Natychmiasto
we zlecenie badań, w szczególności elektrooporowych wzgórza za
mkowego, zespołowi naukowemu wskazanemu przez prof. dr. R. 
Neya; 2. Powołanie zespołów problemowych pod przewodnictwem 
prof. dr. A. Majewskiego, inż. Z. Trzupka oraz dyr. F. Weydlicha; 3. 
Natychmiastowe zlecenie szczegółowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zamku wraz z projektem rewaloryzacji, którego gene
ralnym konsultantem powinien być prof, dr A. Majewski oraz Stowa
rzyszenie Historyków Sztuki".

Przygotowywanego zamkowi zagrożenia nie można powstrzymać 
autorytetem administracyjnym. Dotychczasowe badania i ekspertyzy 
struktur geologicznych skał wapiennych, na których stoi zamek, nie 
są jednoznaczne w kwestii ich wytrzymałości pod naporem wód 
Dunajca, spiętrzonych pod nim w stosunku do stanu obecnego o 50 
m. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w trakcie pracy elektrowni, 
wahania lustra tak spiętrzonej wody będą wynosiły kilkanaście me
trów. Przekazany do wykonania w terenie projekt zabezpieczenia 
wzgórza zamkowego (z 1977 r.) okazał się niemożliwy do realizacji ze 
względów technicznych. Przewidywał on zresztą tak minimalny za
kres zabezpieczeń, że z góry skazywał na zagładę konf igurację skałek 
w bezpośrednim otoczeniu zamku. Co stanie się więc z wapienną 
skałą o wyjątkowo skomplikowanej budowie geologicznej, na której 

stoi zamek?

Inną kwestią - przy założeniu, że znajdzie się wreszcie rozwiązanie 
techniczne na zachowanie zamku oblanego z trzech stron wodami 
zbiornika - jest odebranie mu raz na zawsze autentycznej wartości 
zamku górskiego, na niedostępnej skale nad czorsztyńskim przeło
mem Dunajca, strażnicy przy prastarym trakcie komunikacyjnym. 
Zamek znajdzie się nisko, tuż przy tafli szeroko rozlanych wód 
zbiornika. Pozbawiony naturalnego otoczenia będzie wyglądał 
wprost śmiesznie, jakby ktoś wystawił wieżę przekaźnikową TV w głę
bokiej niecce między wzgórzami.

Zbliża się zatem kres naddunajeckiej fortalicji, podziwianej od prze
szło dwustu lat przez turystów i badaczy uczęszczających górskimi 
szlakami Spiszą, Tatr, Pienin i Gorców. Czyż aż taką cenę musi płacić 
przeszłość teraźniejszości? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jaką 
bierzemy na siebie odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami, 
sprzedając za elektrownię o mocy nieco ponad 90 MW - przepiękną 
kotlinę czorsztyńską z Zielonymi Skałkami, pierwszymi progami prze
łomu i czorsztyńską bramą Dunajca, z wkomponowanymi przez 
człowieka w to jedyne w swoim rodzaju otoczenie dwoma górskimi 
zamkami w Czorsztynie i Niedzicy.

Dopóki jest zamek w Niedzicy, wracajmy do jego niezwykłych wartoś
ci - majestatu, tajemnic i piękna- dawnego, utrwalonego i przemijają

cego...
Stanislaw Michalczuk
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Czorsztyn - 
wielka szansa
ocalenia Tadeusz M. Trajdos

Zacznę od wyjaśnienia tytułu. Czorsztyn - jeden z głównych 
historycznych ośrodków Podhala - został wiele lat temu 
w programie budowniczych Zalewu Czorsztyńskiego skazany 
na zagładę. Według tego „pomysłu" pod wodą mają znaleźć 
się wszystkie zabytkowe obiekty Czorsztyna, z wyjątkiem 
resztek Skały Zamkowej i tzw. Nadzamcza. Lustro zalewu 
w stosunku do obecnego poziomu Dunajca ma być podnie
sione o 50 m, co spowoduje całkowite zniszczenie unikatowe
go Przełomu Czorsztyńskiego, wspaniałego skarbu górskiej 
przyrody Polski, rozsławionego przez profesorów Goetla 
i Szafera.
Skandalicznej i przestępczej „idei” Zapory Czorsztyńskiej, 
niweczącej nieoszacowane wartości środowiska naturalnego 
i kultury rozległych terenów Pienin, Spiszą i Podhala - po
święciłem osobne wystąpienia i artykuły1, toteż argumentów 

w nich zawartych przytaczać nie będę. Wskazałem w nich 
niedorzeczne, pseudo-gospodarcze motywy budowy tej za
pory, pozbawione nawet śladu rachunku ekonomicznego, 
oparte na melanżu haniebnej pogardy dla historii ojczystej 
i absurdalnej gigantomanii inwestycyjnej, melanżu, który 
w sierpniu 1980 r. uległ nareszcie miażdżącemu potępieniu 
narodu.

1. Zamek w Czorsztynie (fot. P. Stępień)

Tak oto, w niemal cudowny sposób, w momencie zaawanso
wanych robót brutalnie niszczących dolinę Dunajca - zjawiła 
się ostatnia szansa ocalenia. Tu przypomnę tylko na początku, 
co upiorni realizatorzy zapory zamierzają zniszczyć w samym 

Czorsztynie i jego najbliższej okolicy: dwór Drohojowskich 
(1862), zabytkowe otoczenie dworskie (gumna), które „kie
dyś” chciano uczynić skansenem, Kaplicę Flisacką, barokowe 
kapliczki, zespół willi górali czorsztyńskich w swoistej mutacji 
stylu „zakopiańskiego” z przełomu XIX i XX w. i co najtragicz
niejsze - niezwykłe wprost relikty przyrody pienińskiej. Należy 
tu przede wszystkim wymienić Zielone Skały, pas na
drzecznych skalic wapiennofliszowych, który twórcy Pieniń
skiego Parku Narodowego pragnęli uczynić ścisłym rezerwa- 
tem z uwagi na występującą tu florę i faunę. Następnie 
znaczną część podnóża masywu Pienin Czorsztyńskich od 
stoku Majerz począwszy: wspaniałe lasy świerkowo-jodłowe, 
niegdyś chluba łowieckich rewirów Drohojowskich -butwia- 
łyby na błotnistym brzegu zalewu, a niezwykłej urody lesista 
dolina Harczygrunt (na przeciw Zamku Niedzickiego) szybko 
zmieniłaby się w grząskie bagno. Wreszcie - sam Przełom 
Czorsztyński z igłami skalnymi o niesamowitych kształtach, 
w tym tzw. Skałka nad Wodą, z której roztacza się panorama 
Pienin Spiskich, a u jej stóp od strony Dunajca w płytkiej 
grocie mieści się kaplica Matki Boskiej, wyżłobiona w wapien
nej skale - przedmiot żarliwego kultu miejscowego ludu. Nie 
przytaczam tutaj tragedii wsi Maniowy i Kluszkowce z ich 
zabytkami, bo przekracza to ramy artykułu. Kończę tylko ten 
wstęp wezwaniem: Czorsztyn, wielka pamiątka narodowa, 
zginąć nie może pod obuchem nikczemności bądź głupoty. 
Walkę o jego ocalenie trzeba teraz podjąć i... zwyciężyć. 
Zarówno kultura historyczna, jak i przyroda tego miejsca 
muszą zostać utrzymane bez zmian dla następnych generacji 
Polaków.

★ ★ ★

Historia Czorsztyna to nade wszystko historia zamku2. Już 

w XIII w. stał tu polski strażniczy gród ziemno-wałowy strzegą
cy szlaku handlowego i wojennego wzdłuż koryta Dunajca.



GIIWE wpnwłPPnTir-•
Kazimierz III Wielki wzniósł na tej starej skalnej warowni nowy 
murowany zamek (połowa XIV w.), złożony z dwóch zespołów: 
zamku dolnego i zamku górnego z wielokondygnacyjną wieżą 
nadbramną. Wieży bronił dodatkowy bastion, a od strony 
skalnego urwiska-szeroki bastion, tworzący dziś taras zwany 
„Zieleńcem”. Ta forteca była intensywnie rozbudowywana 
tak w średniowieczu, jak i w wieku XVII, głównie dla celów 
rezydencjonalnych. Była to bowiem siedziba królewskiego 
starostwa czorsztyńskiego, które wraz z sąsiednim od połud
niowego wschodu starostwem spiskim (w Lubowli) tworzyło 
południowe rubieże Korony, a potem Rzeczypospolitej Pol
skiej. Wielokrotnie bywali tutaj polscy królowie, w czasie 
podróży na Węgry bądź z powrotem: Ludwik, Jadwiga, Włady
sław II Jagiełło i Władysław III Warneńczyk. Zamek był groźną 
twierdzą: nie zdobyli go w 1433 r. husyci, w 1655 r. chronił się 
tu przez pewien czas Jan II Kazimierz w ucieczce przed 
Szwedami. Były jednak i zniszczenia: w 1598 r. zrabował go 
Olgierd Łaski, w roku 1651 szturmem zmuszono do kapitulacji 
oddziały agenta habsburskiego Kostki Napierskiego, który tu 
się obwarował. W 1734 r. wojska rosyjskie narzucając Polsce 
króla Augusta III ruszyły w pościg za zwolennikami króla 
Stanisława Leszczyńskiego i 16 lutego z Mszany przez Nowy 
Targ dotarły do Czorsztyna, paląc osadę i łupiąc zamek . 
W 1769 r. bronili się tu przez jakiś czas konfederaci barscy. 
Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej i zajęciem Podhala przez 
Austrię (1770), wraz z kasatą starostwa - zamek stał się ruiną. 
Około 1795 r. zniszczył go do reszty wielki pożar. Zamku już 
nikt nie odbudował i odtąd na wysokiej skale sterczą czerwo
ne mury obronne, relikty wież i bastionów, zarośnięte trawą 
piwnice i lochy. W okresie międzywojennym zabezpieczono 
istniejący masyw murów, po wojnie wszczęto dość nieśmiałe 
prace konserwatorskie, które w ostatnim czasie zastygły

3

2. Fragment wnętrza czorsztyńskie
go zamku
3. Dwór Drohojowskich z 1862 r.
4. Gumna podworskie z XIX w.
5. Ganek dworu Drohojowskich
6. Kaplica Flisacka (XVIII—XIX w.)
7. Kapliczka z XVIII w. (zdjęcia: 2 - K.
Nowiński, 3-7 - R. Piotrowski)
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w bezruchu. Znacznie płodniejsze były poszukiwania archeo
logiczne.

★ ★ ★

Obok zamarłej fortecy na skale, u progu smutnej epoki niewoli 
narodowej XIX w. powstało nowe środowisko, chlubnie pod
trzymujące tradycje starostwa Rzeczypospolitej. Ten nowy 
okres trwający przez niemal półtora stulecia wiązał się z na
zwiskiem właścicieli Czorsztyna od 1819 r. - Drohojowskich 
herbu Korczak, szlachtą ziemi przemyskiej, wywodzącą się od 
protoplastów z początków XV w. gente Ruthenorum, natione 
Polonorum4. Ten znakomity ród średniozamożnej szlachty, 

zasłużony w życiu obywatelskim Rzeczypospolitej, piastujący 
nieraz urzędy ziemskie i beneficja kościelne, jedną ze swych 
gałęzi dotarł w początku XIX w. na rubież Podhala.
Jan Maksymilian Drohojowski, członek Stanów Galicyjskich, 
właściciel Buchowic (od 1814 r.) i Derewni (od 1818 r.) w ziemi 
przemyskiej, w 1819 r. zakupił od Kamery Austriackiej połowę 
dóbr Czorsztyn (dawna królewszczyzna), a w 1836 r. dokupił 
pozostałą część wraz z dobrami Radogoszcz. Niezwykle ma
lowniczo potoczyły się losy jego syna i dziedzica - Marcelego 
Drohojowskiego (1817—1909). Jego życie - w którym stopiły 
się wielkie zdarzenia z historii ojczystej z dziejami Czorsztyna 
- było dowodem ogromnej konsekwencji w pojmowaniu obo
wiązków patriotycznych i obywatelskich i taka właśnie atmos
fera panowała zawsze w Czorsztynie Drohojowskich. Marceli 
już w 1830 r. jako student pragnął wstąpić do Wojska Polskie
go w czasie Powstania Listopadowego. W 1846 r. wraz z bra
tem Tytusem, dziedzicem Ryczowa, utworzył partię powstań
czą w ziemi sądeckiej, szykując się po wybuchu powstania 
w Chochołowie do ataku na Nowy Targ i aklamacji insurekcji 

UinqCE RRRJOBRRZV
Podhala. Wobec sprowokowanej przez Austriaków rzezi gali
cyjskiej -obydwaj schronili się na Spisz, w Kieżmarku, ale tam 
wydali ich Niemcy spiscy. Marceli umknął prześladowcom, 
błąkał się po Górnych Węgrzech, a w 1848 r. brał już udział 
w organizacji Legionu Polskiego we Włoszech. Szybko wrócił 
do Galicji, gdzie prowadził szeroką akcję antyaustriacką, 
wysyłał emisariuszy, popularyzował idee Towarzystwa Demo
kratycznego Polskiego i werbował ochotników do powstania 
na Węgrzech. W końcu wyruszył wraz z Tytusem na Węgry. Po 
klęsce Węgrów Rosjanie uwięzili go na Wawelu (1849-1850). 
Gdy go wypuszczono, objął po zmarłym ojcu dziedzictwo 
Czorsztyna (1851). Nie był to jednak bynajmniej zmierzch 
działalności tego niestrudzonego spiskowca, powstańca, po
lityka niepodległościowego, o naturze jakby żywcem przejętej 
z legend konfederacji barskiej. W 1860 r. wszczął regularną 
akcję polityczną w Galicji: najpierw jako publicysta „Czasu", 
a w 1861 r. jako poseł do Sejmu Krajowego z kurii wielkiej 
własności. Zgodnie ze swym temperamentem należał do lewi
cy sejmowej (tzw. radykałów), w 1863 r. jako stronnik „czer
wonych” został przez Radę Prowincjonalną Galicji Zachod
niej mianowany komisarzem obwodu sądeckiego dla mobili
zacji pomocy na rzecz Powstania Styczniowego (skup broni 
i podatek narodowy). Oczywiście przypłacił to rokiem twier
dzy austriackiej w Ołomuńcu (1864-1865), skąd wyszedł uła
skawiony. Rok 1865 był przełomem: odtąd pracował legalnie 
w Radzie Powiatowej Nowego Targu i w Towarzystwie Kredy
towym Ziemskim, zachował jednak aż do śmierci (1909) 
w swym domu w Czorsztynie głęboką wiarę w niepodległą 
przyszłość Polski, przekazując ją swym dzieciom i wnukom.
Właśnie Marceli Drohojowski zlecił budowę pod Skałą Zam
kową nowego dworu - stałej rezydencji. Podjął się tego 
zadania w 1862 r. bardzo popularny w Galicji architekt-Feliks

s
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CinnCE KRHJOBBHZV~i
Księżarski, twórca m.in. kościoła w Chochołowie, Starych 
Łazienek Mineralnych w Krynicy (1863-1865) i drewnianej 
kaplicy Przemienienia Pańskiego (1863) tamże. Zbieżność dat 
erekcji Starych Łazienek w Krynicy i dworu Drohojowskich 
w Czorsztynie wzmacnia również pokrewieństwo typu deko
racji elewacyjnej i sposobu łączenia tworzywa drewnianego 
i muru, bardzo charakterystycznego dla tego architekta. Dwór 
czorsztyński, murowany, z drewnianym zdobieniem fasad, 
zachowuje naturalną malowniczą asymetrią wiejskiej siedziby 
szlacheckiej. Główną, środkową elewacją parterową zdobi 
drewniany ganek na słupach. Trójkątny szczyt wzbogaca 
rozeta i giętka, liberalna plecionka. Od dołu szczyt zamknięty 
jest fryzem z rozet. Balustradę ganku wypełnia wiciowy ażur. 
Piętrowy pawilon boczny po lewej, występujący w ryzalicie, 
zdobi jedynie drewniany balkon z balustradą. Ryzalit po 
prawej wybrzusza się pięciobocznym alkierzem. Okna dworu 
oprawione są w stiukowe opaski i laski drewnianego filunku 
(oprawa szyb okiennych). W domu tym aż do ostatniej wojny 
znajdowała się obfita kolekcja dzieł sztuki i piękne wyposaże
nie meblowe. Inwentarz topograficzny zabytków wymieniał tu 
stół z intarsjami (1706), szafę gdańską, lustro empirowe. Nic 
z tego nie przetrwało. Po ostatniej wojnie w dworze założono 
strażnicę WOP i tak jest do dziś. Znajdował się tam również 
liczny zbiór portretów rodzinnych Drohojowskich i skoligaco- 
nych rodzin. Część z nich uratowała się przeniesiona do 
Zamku Niedzickiego, np. portrety Chomętowskich herbu Bo- 
ńcza, szlachty ziemi sandomierskiej. Pochodzą one na pewno 
z posagu Anny Chomętowskiej, żony Stanisława Drohojow- 
skiego (ur. 1855), syna Marcelego i dziedzica Czorsztyna.6 
Drohojowscy, jak wspomniałem, utrzymali tradycję zaangażo
wanego patriotyzmu. Kolejni dziedzice czorsztyńscy piasto
wali odpowiedzialne funkcje społeczne i administracyjne 
(m.in. wójtostwo gminy), a międzywojenne pokolenie tej ro
dziny oddało daninę krwi w walce konspiracyjnej w czasie 
okupacji i w obozach śmierci, m.in. w Oświęcimiu. Warto zajść 
na mały cmentarzyk przykościelny w Sromowcach Wyżnych 
(parafia patronatu kolatorskiego Drohojowskich), gdzie ka
mienne stele nagrobne wiele mówią o losach właścicieli 
Czorsztyna do ostatniej wojny.

W samym Czorsztynie poza czworakiem dziewiętnastowiecz
nych gumien dworskich z Drohojowskimi wiąże się ciekawa 
mała budowla zwana Kaplicą Flisacką. Na przełomie XVIII i XIX 
w. wzniesiono ją jako dworski pawilon gospodarczy. Drohojo
wscy urządzili tu muzeum zamkowe ze swoich zbiorów i roz
maitych reliktów starej fortecy. W 1930 r. zapadła jednak 
decyzja adaptacji tego pomieszczenia na kaplicę. Jest to 
murowana rotunda na ciosowym cokole, kryta namiotowym 
dachem założonym papą. Wzniesiona na niewielkim pagórku 
vis-ś-vis Skały Zamkowej, tuż za tzw. skalnymi wrotami Prze
łomu Czorsztyńskiego, pełniła funkcję wotywnego oratorium 
flisaków pienińskich; obecnie stanowi filię parafii Maniowy. 
Pamiętam, jak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
odbywały się tutaj uroczyste nabożeństwa żałobne ku czci 
flisaków, którzy utonęli w Dunajcu. Była to jednocześnie 
kaplica rybacka. W jej ścianę wmurowano tablicę pamiątkową 
Kazimierza Zielińskiego (1858-1936), prezesa Polskiego To
warzystwa Wędkarskiego. Teraz jest to nadal jedyna świątynia 
wiernych z Czorsztyna: wokół małej rotundy rozłożono w krąg 
drewniane ławki, zbudowano też taras drewniany dla częstych 
wiosną i latem mszy polowych.
Flisacka obecność w tej kaplicy wiązała się ze zjawiskiem, bez 
którego jeszcze pięć lat temu nie można było sobie wyobrazić 
Czorsztyna. Była to pobliska stara przystań (pod Zamkiem 
Niedzickim), całkowicie już ugruntowana w folklorze tych 
stron, zamknięta w 1976 r. Czorsztyn tętnił zawsze rytmem 

pracy, zabawy, trudu flisaków, którzy wypełniali przy „Skrzy
żowaniu” ogródki piwnych kiosków i sławetną knajpę „Pieni
ny”, również związaną z nowszymi dziejami tej osady. Dom, 
którego parter zajmuje (nadal jeszcze) restauracja „Pieniny” 
i liczne sąsiednie domy ze sklepami oraz wille górali 
czorsztyńskich - to rdzeń Czorsztyna, od początku XX w. 
w nowym kształcie budowlanym. Są to w ogromnej większoś
ci szalowane deskami drewniane, kilkupiętrowe budynki kon
strukcji słupowo-ramowej, noszącej wiele charakterystycz
nych cech architektury góralskiej po „wybuchu" Zakopanego 
w trzeciej i czwartej ćwierci XIX w. Szerokie, środkowe osie 
werand i balkonów na rzeźbionych słupach, misterne często 
rysunki balustrad, wiciowe sploty ażurowych szczytów, kszta
łtne pazdury - należą do takich samych świadectw historii 
budownictwa tego regionu, jak paralelne obiekty Podhala. 
Tralkowe kształty słupów podtrzymujących tarasy i galerie 
restauracji „Pieniny" mówią o tej swoistej ciesielskiej dekora
cji na Podtatrzu zapoczątkowanej u schyłku XIX w., której 
liczne pomniki ulegają stale niszczeniu. W tym niegdyś gwar
nym „centrum” Czorsztyna - smutno teraz i szaro. Usunięcie 
przystani do Kątów, ponury cień zapory -odstraszająprzyjez
dnych, paraliżują miejscowych.
Inny charakter ma tzw. Nadzamcze, jedyne, które przetrwało
by złowrogi potop. Poza paroma domkami myśliwskimi i leśni
czówką z XIX w., tutejsza osada powstała w istocie dopiero 
w latach dwudziestych XX w. z inspiracji Mariana Drohojow- 
skiego,jako nowoczesna kolonia letniskowa, z ładnymi, jasny
mi pensjonatami o szerokich tarasach. Jest to na szczęście na 
razie osada niewielka. Jeśli zacznie się tu też zagęszczać 
zabudowę, pojawi się drugie współczesne Zakopane.
Nawet na krawędzi Czorsztyna dolnego, za terenem dwor
skim, można odnaleźć drobną perłę dawnej sztuki. Nieopodal 
szosy biegnącej do Niedzicy, przed chłopską zagrodą stoi 
mała bielona kapliczka. Jej górna kondygnacja mieści czwór- 
arkadową sklepioną niszę, w której widnieje rzeźba Chrystu
sa upadającego pod krzyżem, powyżej niej w samym szczycie 
- figurka św. Floriana. Kapliczkę pokrywa piękny siodłowy 
dach gontowy, a nad nim znajduje się gontowa sygnaturka 
z barokową banią. Dzwon, który się w niej kryje, nosi datę 
„1708” i pochodzi z kaplicy zamkowej. Formy architektonicz
ne tej kapliczki, spotykane we wsiach sąsiednich, wskazują 
zdecydowanie na okres jej powstania: XVIII w. Czy i jej los ma 
się dopełnić, rozstrzygnięty bezmyślnym okrucieństwem wo
bec przeszłości?
Zamykając ten maleńki album z Czorsztyna, żądam: nie 
zabijajcie naszej historii.

Tadeusz M. Trajdos
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Wielkomiejska zabudowa 
mieszkaniowa Łodzi Irena Popławska

Łódź, miasto przemysłu włókienniczego, kojarzy się zwykle 
z czerwonymi gmachami przędzalń i tkalń. Ta zabudowa bowiem 
poza Łodzią, w innych rejonach Polski, w tak dużej skali nie jest 
spotykana. Równie interesująca jest jednak zabudowa mieszka
niowa tego wielkiego miasta. Rozwinęło się ono w ciągu XIX w. 
wyłącznie dzięki przemysłowi włókienniczemu i to wpłynęło na 
charakter jego zabudowy nie tylko przemysłowej, lecz także mie
szkaniowej. Szczególnie bogata ilościowo jest zabudowa miesz
kaniowa pochodząca z końca XIX i początku XX w., tj. z okresu 
największego rozwoju przemysłu i zarazem największego rozwoju 
miasta.

Poczynając od lat siedemdzie
siątych XIX w. miasto, założone 
w początkach stulecia jako osa
da prządków i tkaczy, rozwijało 
się szybko wraz z rozwojem 
przemysłu. W 1878 r. liczyło 100 
tys. mieszkańców, w 1897 r. mia
ło ich 300 tys., a w 1913 r. już 
ponad pół miliona. Mimo takiego 
wzrostu ludności zajmowało ob
szar zakreślony w pierwszej po
łowie stulecia i powiększony nie
co dopiero w 1908 r. Na tym ob
szarze rozbudowywała się Łódź 
gwałtownie, nie zawsze pięknie 
i harmonijnie, ciasno, zwłaszcza 
w śródmieściu i wśród rażących 
kontrastów bogactwa i nędzy. 
Rozbudowywała się w czasach 
tzw. pluralizmu stylowego, zami
łowania do form bogatych, częs
to pompierskich, w sytuacji gdy 

żadne przepisy, oprócz przeciw
pożarowych, nie ingerowały 
w działalność budowlaną. 
A działalność ta pozostawała 
pod naciskiem dwóch czynni
ków: najbardziej opłacalnego 
wykorzystania terenu w celu 
osiągnięcia zysku i silnego dąże
nia do reprezentacji.
W ostatnim dwudziestoleciu XIX 
i w pierwszych latach XX w. po- 
wstają charakterystyczne dla Ło
dzi rodzaje zabudowy mieszka
niowej. Są to rezydencje właści
cieli fabryk położone często 
w ogrodach lub parkach w sąsie
dztwie fabryki, domy właścicieli 
fabryk usytuowane w śródmieś
ciu, w których oprócz mieszka
nia właściciela mieściły się skła
dy towarów i kantory sprzedaży 
towarów wyprodukowanych w

X
fabryce, koszarowe domy dla 
robotników wznoszone na tere
nach fabrycznych, a nade wszys
tko, w największej ilości, czyn
szowe kamienice wznoszone 
specjalnie w celu wynajmowania 
w nich pomieszczeń.
Budownictwo to różniło się bar
dzo wyglądem zewnętrznym, 
wielkością mieszkań, standar
dem wyposażenia. Od surowych 
domów robotniczych, zbliżo
nych wyglądem do budynków 
fabrycznych, poprzez komforto
we kamienice czynszowe o bo
gatym sztukatorskim wystroju 
fasad, klatek schodowych i mie
szkań, po budowle pałacowe 
o świetnej kamieniarce, pięk
nych kratach i oknach zdobio
nych witrażami. Ogromne były 
różnice wielkości mieszkań: od 
jednoizbowych o powierzchni 
ok. 20 m2 w domach robotni
czych, poprzez, jak to określał 
jeden ze współczesnych wiele 
budujących architektów, ,,naj
częściej wymagane mieszkania 
składające się z 5 i 6 pokojów 
z wszelkimi wygodami”, w 
kamienicach śródmieścia, aż po 
budowle pałacowe o powierz
chni mieszkalnej przekraczają
cej 3000 m2. Przy Piotrkowskiej,

1. Willa łódzkiego przemysłowca z lat osiemdzie
siątych XIX w. przy zbiegu ulic Przędzalnianej i 8-go 
Marca (wg drzeworytu E. Gorazdowskiego, 1888 r.)
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3
2. Pałac przemysłowca z końca XIX w. przy zbiegu 
dzisiejszych ulic Jaracza i Armii Ludowej (fot. Z. 
Jarzyński)
3. 4. 5. Fragmenty witrażu w willi z pierwszych lat 
XX w. przy ul. Wólczańskiej 31733 (fot. M. Ratajczak)
6. 7. Fragmenty witrażu pełniącego funkcją plafo
nu w kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 77 (fot. M. 
Ratajczak)

centralnej ulicy miasta, właści
ciele kamienic czynszowych już 
w latach osiemdziesiątych XIX w. 
oferowali „mieszkania z wszyst
kimi wygodami, z przewodami 
gazowymi, wodnymi zlewami, ła
zienkami”, choć większość bu
dynków była ich pozbawiona, 
a około 1900 r. wzniesiono przy 
jednej z większych fabryk, Wi
dzewskiej Manufakturze, niemal 
wiejskie osiedle kilkudziesięciu 
drewnianych domów robotni
czych, w którym wodę czerpano 
ze studni.
Domy mieszkalne właścicieli 
fabryk włókienniczych były roz
maitych wielkości, różniły się 
programem i wyposażeniem, za
leżnie od tego czy były przezna
czone dla potentatów przemy
słowych, czy dla właścicieli 
mniejszych przedsiębiorstw. By
ły wśród nich zarówno pałace, 
jak i nieduże wille. Częsty jest typ 
jednopiętrowej willi o spokoj
nych neorenesansowych for
mach, kryjących wnętrza w mod
nych ówcześnie neostylach. 
Jedną z najbardziej reprezenta
cyjnych łódzkich siedzib był pa
łac rodziny właściciela dużych 
fabryk włókienniczych I. K. Po
znańskiego przy zbiegu dzisiej
szych ulic Gdańskiej i 1-go Maja. 
Wzniesiony w 1904 r. miał boga
to wyposażone wnętrza: liczne 
gabinety i buduary, halle i salony 
„we wszystkich stylach”. W tej 
pompierskiej budowli zwraca 
uwagę staranność wykonania 
i świetne materiały: marmury, 

bogate kraty, boazerie, stylowe 
kominki, liczne sztukaterie itp. 
Charakter wnętrz tych miej
skich pałaców, odpowiadają
cych przepychem gustom epoki, 
a także gustom nowej warstwy 
szybko wzbogaconych przemy
słowców, oddaje opis pochodzą
cy z 1898 r.: „Kilka salonów 
ozdobionych bogactwem sztu
katerii i złoceń tworzy amfiladę 
mogącą zaspokoić potrzeby 
i wymagania udzielnego księ
cia... Oto pierwszy salon w stylu 
Empire. Meble mahoniowe 
z bronzami, kryte jedwabną ma
terią o spłowiałych barwach, 
szafeczki i słupy, również maho
niowe, dźwigają na sobie kiep
skie imitacje oryginalnych bron- 
zowych kandelabrów i zegarów; 
dywany i portiery dopełniają ca
łości. Szeroki otwór, niby drzwi, 
niby framuga, prowadzi do dru
giej sali - balowej. Śnieżnobiałe 

ściany jej udekorowane są gips- 
aturami w stylu Rococo, powle
czonymi całą siecią linijek i pun
kcików złotych, z supraportami 
malowanymi nędznym pędzlem, 
ale za to jaskrawymi barwami, 
z sufitem, na którym przylepiła 
się trójka nieuniknionych amor- 
ków, połączonych wieńcami, 
imitującymi do złudzenia papie
rowe kwiatki i blaszane listki. 
Meble w stylu Louis XV, pokryte 
złocisto-zielonymi brokatelami, 
również białe, złocone i rzeźbio
ne, takież lustra między oknami, 
takiż nawet fortepian. Trzeci sa
lon to coś w rodzaju niemieckie

go Wohnzimmer. Tam ławy dę
bowe kryte haftowanymi po
duszkami, na ścianach rogi jele
nia, kordelasy myśliwskie, półki 
z dzbanami i kuflami majoliko- 
wymi, czwarty1... "Ten pełen iro
nii opis nie odnosi się oczywiście 
do wszystkich tego rodzaju sie
dzib. Konwencja epoki pozwala
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ła bowiem na mieszanie różnych 
stylów, a staranne wykonanie 
i piękne materiały stwarzały 
w wielu wypadkach interesującą 
całość.
Jedną z piękniejszych rezydencji 
był wzniesiony w 1907 r. przy ul. 
Piotrkowskiej 137 dom właści
ciela dużej fabryki włókienni
czej. Jego rustykowana do wyso
kości pierwszego piętra fasada 
jest pełna harmonii, a pewną 
płaskością i półkoliście zakoń
czonymi oknami przywodzi na 
myśl wczesnorenesansowe flo
renckie pałace. Złocisty, mozai
kowy fryz biegnący pod gzym
sem przedstawia alegorię han
dlu i podkreśla ciepły odcień mu- 
ru. Staranne wykończenie 
wnętrz, stolarka, projektowane 
specjalnie dla tego domu meble, 
kuta mosiężna balustrada scho

w okresie powojennym przero
bione na okno). W oficynie mieś
ciły się stajnie, wozownia i po
mieszczenia gospodarcze, w 
ogrodzie, z tyłu domu, wysta
wiono oranżerię.
Domy robotnicze, tzw. domy fa
milijne albo famuły, związane 
z wielkomiejskim i wielkoprze
mysłowym rozwojem Łodzi, to 
jakby drugi biegun budownictwa 
mieszkaniowego w tym okresie. 
Były to domy mieszkalne o ni
skim standardzie, wznoszone 
przez właścicieli fabryk dla za
trudnionych w nich robotników. 
Budowano je na terenach nale
żących do fabryki, zazwyczaj 
w bliskim sąsiedztwie budynków 
produkcyjnych. Przy większych 
fabrykach, np. K. Scheiblera, I. K. 
Poznańskiego czy przy Widzew
skiej Manufakturze powstawały 

wy były względy gospodarcze. 
Wobec szybkiego wzrostu lud
ności, w Lodzi stale dawał się 
odczuwać brak mieszkań i właś
ciciele fabryk byli niekiedy zmu
szeni do budowy domów, aby 
zapewnić mieszkanie robotni
kom. K. Scheibler, wznosząc już 
w 1865 r. pierwsze tego rodzaju 
domy, motywował konieczność 
ich budowy tym, iż ,,najpotrzeb
niejsi robotnicy jako przy zakła
dach siłą pary 300 koni obsługi
wanych, muszą być lokowani za
raz pod ręką, a to dla bezpiecze
ństwa samego zakładu jak rów

nież i dla miasta”. Mieszkanie, 
będące własnością fabryki, wią
zało z nią robotników i zapew
niało stabilizację załogi, tym bar
dziej że w domach tych umiesz
czano zazwyczaj robotników wy
kwalifikowanych. Przy ich budo-

dów, witraż - są pięknymi przy
kładami secesji i wczesnego mo
dernizmu. Dom ustawiony w linii 
ulicy, z jedną długą boczną ofi
cyną, oprócz mieszkania właści
ciela i pomieszczeń dla służby 
mieścił skład towarów i kantor 
sprzedaży wyrobów fabryki (wej
ście z ulicy do kantoru zostało 

ich duże zespoły dające miesz
kania kilku tysiącom ludzi, przy 
mniejszych przedsiębiorstwach 
wznoszono parę zaledwie lub 
czasami nawet tylko jeden dom. 
Domy te nie były budowane w ce
lach dochodowych, mimo iż ro
botnicy opłacali komorne za 
mieszkanie, przyczyną ich budo

7

wie pewną rolę mogły też odgry
wać względy społeczne wyraża
ne w opinii publicznej, ówcześ
nie bardzo zainteresowanej 
sprawą „tanich mieszkań dla 
klas niższych”.
Wznoszone w Łodzi domy robot
nicze były różne: miały dwie lub 
więcej kondygnacji, były usta
wione w linii ulicy albo tworzyły 
wyodrębnione osiedla, zależnie 
od tego, jakim terenem rozpo
rządzał właściciel. Zawierały 
mieszkania jedno- lub rzadziej 
dwuizbowe, wyposażone tylko 
w przewód kominowy. Ustępy 
i studnie znajdowały się w po
dwórzu lub niekiedy na półpię- 
trach w specjalnych przybudów
kach. Były zazwyczaj nie tynko
wane, z czerwonej cegły, a Ich 
surowy wygląd zewnętrzny upo
dabniał je do budynków fabrycz
nych i podkreślał przynależność 
do fabryki. Były niemal całkowi-
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cie pozbawione dekoracji, tak 
charakterystycznej dla architek
tury tego okresu, ale też zgodnie 
z ówczesnymi poglądami ,,pro
wadzenie robót przy budowie 
podobnych domów winno pole
gać więcej na uzdolnieniu zwyk
łego rzemieślnika aniżeli na twó
rczości budowniczego”. Ich 
proste, ciężkie, niekiedy jakby 
forteczne bloki, wyróżniały się 
zapewne wśród ówczesnej zabu
dowy i były też chyba czymś nie
zwykłym w zabudowie miejskiej 
w Polsce, bo „Przegląd Techni
czny” omawiający w 1879 r. bu
downictwo w Lodzi stwierdzał, 
że ,,zwraca uwagę zwiedzające
go Łódź budowla imponującej 
wielkości, o 4 piętrach z cegły 
kolorowej bez tynku, stanowiąca 
koszary firmy Heinz la”.
Innym charakterystycznym ro
dzajem budownictwa mieszka
niowego Łodzi tego okresu są 
kamienice czynszowe. Długie, 
proste ciągi ich zwartej zabudo
wy, do dziś w znacznej mierze 
zachowanej, określały wygląd 
śródmieścia. Zwracają uwagę 
znaczne różnice ich wysokości 
i różnorodność dekoracji. Obok 
spokojnych, mało zdobionych 
fasad, widzi się fasady bogate 
o barokowym przeładowaniu, 
obok skromnych, kamienice lu
ksusowe o wspaniałych, niemal 
pałacowych portalach, z wieży
czkami i kopułami, z wykuszami, 
pełne sterczyn i stiuków. Kamie
nice luksusowe wznoszono 
w śródmieściu, najczęściej przy 
Piotrkowskiej lub w jej najbliż
szym sąsiedztwie, kamienice

9

8. Dom mieszkalny przemysłowca z pierwszych lat 
XX w. przy ul. Piotrkowskiej 137 (fot. Z. Jarzyński)
9. Domy robotnicze z końca XIX w. przy ul. Przę
dzalń ianej (fot. Z. Jarzyński)
10. Ulica Piotrkowska (fot. Z. Jarzyński)
11. Kamienica czynszowa przy al. Kościuszki 21 
z pierwszych lat XX w. (fot. Z. Jarzyński)
12. Kamienica czynszowa z ostatnich lat XIX w. 
przy ul. Piotrkowskiej 90 (fot. Z. Jarzyński)
13. Kamienica czynszowa z ostatnich lat XIX w. 
przy ul. Narutowicza 32 (fot. Z. Jarzyński)
14. Podwórze kamienicy czynszowej z ostatnich iat 
XIX w. przy ul. Piotrkowskiej 109 (fot. Z. Jarzyński)

10
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skromniejsze — przy ulicach bo
cznych i dalszych. W śródmieś
ciu Łodzi wznoszono je na wą
skich i długich działkach pocho
dzących z początków XIX w. (z 
czasów tworzenia osady rzemie
ślniczej), przeznaczonych dla 
tkaczy i prządków. Nie zmienia
jący się w ciągu dziesięcioleci 
kształt kamienic czynszowych 
zadecydował o charakterystycz
nym ich układzie. Były one za
zwyczaj trzy-, cztero- lub pięcio
kondygnacyjne, złożone z części 
frontowej dwutraktowej i dwóch 
jednotraktowych skrzydeł bocz
nych, tworzących całość z bu
dynkiem frontowym. Sień prze
jazdowa umieszczona była w bu
dynku frontowym na osi, zaś 
klatka schodowa w ryzalicie od

12 13

strony podwórza. Standard tych 
domów był bardzo zróżnicowa
ny. W kamienicach skromniej
szych mieszkania nie były ściśle 
wyodrębnione, a wynajmowanie 
dowolnej liczby izb ułatwiał fakt, 
że wspólne ubikacje znajdowały 
się w oficynach albo też na pół- 
piętrach klatek schodowych, 
często w specjalnych przybu
dówkach. W kamienicach o wy
ższym standardzie na każdej 
kondygnacji znajdowały się dwa 
wielopokojowe mieszkania, 
z których każde zajmowało poło
wę budynku frontowego oraz 
część oficyny i już w latach 
osiemdziesiątych było często za
opatrzone we własną łazienkę 
i WC. W oficynach bocznych 
mieściły się mniejsze i skromniej 
wyposażone mieszkania o amfi- 
ladowym układzie pomieszczeń. 
Budownictwo to nasiliło się 
w Lodzi szczególnie w ostatnim 
dwudziestoleciu XIX i w pierw
szych latach XX w., w okresie 
pluralizmu stylowego, tj. zainte
resowania formami architektury 
dawnych epok, urodą detalu re
nesansowego, bujnością deko
racji baroku, a nade wszystko 
różnorodnością eklektyzmu 
mieszającego motywy różnego 
pochodzenia w jednym budynku. 
Fasady kamienic stanowiły waż
ny czynnik kompozycji urbanis
tycznej, kształtowały pierzeje 
ulic śródmieścia, nadawały im 
szczególny charakter, podkre
ślały tak bardzo istotne w ów
czesnej architekturze dążenie do 
monumentalności i reprezenta- 
cyjności. Były wizytówką budyn

ku, jakby opakowaniem zachę
cającym do kupienia towaru, 
którym było mieszkanie do wy
najęcia. Dotyczyło to oczywiście 
tylko fasad, bo elewacje tylne czy 
elewacje oficyn nie były prawie 
nigdy ozdabiane. Wzorzec sta
nowiła zabudowa wielkich me
tropolii Europy, rozwijających 
się w końcu XIX stulecia, znana 
z licznych ówcześnie publika
cji, rozpowszechniających taki 
właśnie typ zdobienia i wyposa
żania budynków.
Obraz śródmieścia Łodzi i jego 
zabudowy w końcu XIX w. dał 
Reymont opisując ul. Piotrkow
ską: ,,Po obu stronach ulicy... 
stały zbitą masą domy, pałace 
podobne do zamków włoskich, 
w których były składy bawełny,... 
domy zupełnie stylowe o złoco
nych balkonach żelaznych ba- 
rocco, powyginane, wdzięczące 
się, pełne amorków we fryzach 
nad oknami, przez które widać 
było szeregi warsztatów tkac
kich. Malutkie, drewniane pogię
te domki o zielonych omszonych 
dachach, za którymi wznosiły się 
w dziedzińcach potężne kominy 
i korpusy fabryk, tuliły się do bo
ku pałacu o ciężkim, renesanso- 
woberlińskim stylu, z czerwonej, 
modelowej cegły i wszystkich 
drzwiach i futrynach z kamienia, 
z wielką płaskorzeźbą na fronto
nie przedstawiającą przemysł... 
Domy ogromem i wspaniałością 
podobne do muzeów, a które by
ły składami gotowego towaru. 
Niektóre przeładowane ozdoba
mi w różnych stylach, bo na par
terze renesansowe kariatydy
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15. Fragment dekoracji kamienicy przy ul. Naruto
wicza 32 z końca XIX w. (fot. Z. Jarzyński)
16. Fragment dekoracji kamienicy przy ul. Piotrko
wskiej 107 z końca XIX w. (fot. Z. Jarzyński)
17. Fragment dekoracji kamienicy przy ul. Piotrko
wskiej 53 z końca XIX w. (fot. Z. Jarzyński) 

podtrzymywały ganek w staro
niemieckim stylu, nad którym 
drugie piętro a la Louis XV 
wdzięczyło się falistymi liniami 
w obramowaniu okien... Była to 
zbieranina, śmietnik wszystkich 
stylów, stosowanych przez mu
rarzy, najeżona wieżyczkami, 
oblepiona sztukateriami, które 
wciąż odlatywały, pocięte tysią
cami okien, pełna kamiennych 
balkonów, kariatyd, facjatek, ni
by ozdobnych balustrad na da
chach, wspaniałych bram, gdzie 
szwajcarowie w liberii drzemali 
w aksamitnych fotelach i zwyk
łych otworów, którymi błoto uli
czne wlewało się na straszne, 
podobne do gnojówek 
podwórza”2.

Ten sugestywny obraz mias
ta pełnego kontrastów należy 
dziś do przeszłości, a różnorod
na późnodziewiętnastowieczna 
głównie zabudowa, o charakte
rystycznych typach i ciekawej 
dekoracji, powoli i z trudem za
czyna być doceniana jako war
tość historyczna i artystyczna. 
To, co ongiś oceniano ujemnie, 
dziś zaczyna być interesujące ja
ko obraz minionej epoki i ów
czesnych upodobań. Pałace, ro
botnicze „famuły” i te naj
liczniejsze kamienice czynszo
we budzą obecnie zaintereso
wanie. Zwłaszcza te ostatnie 
kształtują obraz śródmieścia Lo
dzi. Ich długie szeregi o dekora
cji obracającej się w formach 
stylowego pluralizmu stwarzają 
specyficzny klimat, przyciągają 
mieszkańców, a dla obcych stają 
się już atrakcją turystyczną, choć 
są równocześnie trudnym pro
blemem konserwatorskim.

Irena Popławska

Przypisy
1. X.Y.Z., Łódź w obrazach, „Goniec Łódzki". 
6. VII.1898 - cyt. za A. Rynkowska, Ulica Piotrkow
ska. Łódź 1970, s. 188.
2. W. S. Reymont, Ziemia Obiecana, t. I, Warszawa 
1956, s. 110-111.
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Porozmawiajmy 
o grafice, druku i książce

Zabytkowa grafika i ilustracje starych ksiąg stać się mogą uzupełnieniem naszej wiedzy historycz
nej, pobudzić wyobraźnię, uplastycznić wiele naszych pojęć o przeszłości. Niezależnie od tego 
możemy je podziwiać jako pełne walorów artystycznych i technicznych dzieła sztuki. Grafika stanowi 
dział sztuk plastycznych obejmujący techniki polegające na odbijaniu na papierze lub tkaninie czy 
innym podłożu uprzednio przygotowanego negatywu. W szerszym znaczeniu termin ten obejmuje 
również rysunek i liternictwo.

Rozróżnia się grafikę artystyczną (warsztatową, 
niezależną) i użytkową. Ta ostatnia związana jest z dru
kiem, reklamą, plakatem, znaczkami, stemplami, banknotami 
itp., które obecnie wykonywane są wyłącznie fabrycznie i je
dynie projekt opracowywany jest przez artystę. Szerzej poroz
mawiamy dziś o grafice artystycznej, która w historii sztuki 
łączy się ściśle z drukiem i książką.
Grafika artystyczna oznacza więc sztukę powielania wcześ
niej zaprojektowanej kompozycji za pomocą dowolnie obra
nej techniki odbitkowej. W rękach jednego artysty skupia się 
proces twórczy od projektu, poprzez wykonanie negatywu, do 
wykonania odbitki. Odbitka graficzna nosi nazwę ryciny; 
wykonaną z płyty metalowej nazywa się sztychem. Liczba 
uzyskanych z jednego negatywu odbitek zależy od techniki, 
której użyto do jej wykonania; różniąsię między sobą odmien
nym nieco nasyceniem farby (w zależności od nacisku prasy 
czy zastosowanego podłoża, np. różnych gatunków papieru, 
na którym są odbijane). Wszystkie wykonane z jednego nega
tywu ryciny mają wartość oryginalnych dzieł sztuki. Dzieła te 
charakteryzuje powtarzalność. Grafika operuje wieloma 
wspólnymi z malarstwem środkami formalnymi. W swojej 
klasycznej postaci jest jednak sztuką biało-czarną - możemy 
tu obserwować bogatą skalę efektów w obrębie czerni i bieli; 
Zastosowanie koloru w grafice możliwe jest we wszystkich 
technikach; wykonuje się wtedy osobne negatywy dla każde
go koloru, kolejno je odbijając. Walor kolorystyczny nie jest 
jednak tak znaczący w grafice, jak w malarstwie.
Istnieją trzy podstawowe techniki graficzne: wypukła, 
wklęsła i płaska.
Technika wypukła polega na tym, że negatyw wykonuje się 
żłobiąc te miejsca, które na rycinie mają się nie odbić, pozos
tawia natomiast miejsca wypukłe, które mają farbę przyjąć 
i odbite zadecydować o tym, co zobaczymy na rycinie. Tę 
technikę reprezentuje drzeworyt, linoryt, gipsoryt, korkoryt, 
cellografia.
Technika wklęsła polega na wyżłobieniu rysunku na negaty
wie i wtarciu farb tak, aby na odbitce uzyskać wyżłobione 
uprzednio linie, podczas gdy wypukłe (odwrotnie niż w wyżej 
omówionej technice wypukłej) pozostają czyste. Techniki 
wklęsłe posługują się głównie płytkami metalowymi, na któ
rych rysunek żłobi się lub ryje za pomocą specjalnych narzę
dzi; w ten sposób powstaje miedzioryt, staloryt, sucha igła, 
mezzotinta, kamienioryt. Inną metodą techniki wklęsłej jest 
wytrawianie negatywu kwasami; w ten sposób powstaje ak
waforta, akwatinta, fluoroforta, kredkowy sposób, miękki 
werniks.
Technika płaska, w odróżnieniu od obu wymienionych, wyma
ga jedynie wykonania kompozycji farbą na kamieniu lub

1. ,,Ars mońendi", drzeworyt z XV w. Grafika tego okresu podejmowała często 
tematy związane z ikonografią śmierci. 

podobnym materiale, z którego odbija się ryciny. W ten 
sposób powstaje litografia i algrafia.
Z zabytkami grafiki możemy się zapoznać w instytucjach 
zajmujących się gromadzeniem tego typu dzieł sztuki: w mu
zeach, gdzie grafika stanowi zwykle wyodrębniony dział, 
w bibliotekach zbierających starodruki, w archiwach, w gabi
netach rycin, istniejących jako wydzielone zbiory przy uniwer
sytetach czy innych instytucjach naukowo-muzealnych. Gro
madzone są tam rękopisy, iluminacje, wytwory wszelkich 
technik graficznych i drukarskich - książki, druki okolicznoś
ciowe, afisze, reklamy, ekslibrisy, czasem również znaczki 
i banknoty, poza tym również rysunki i szkice (tak w formie 
luźnej, jak i albumowej) oraz plany architektoniczne. Książce 
i drukarstwu poświęcono kilka osobnych muzeów naświecie. 
Wyróżnia się wśród nich ogromne i bardzo bogate muzeum 
książki w Lipsku, założone jeszcze w XIX w.; gromadzi ono 
druki wszystkich czasów i krajów.
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2. Dzięki siedemnastowiecznej rycinie znamy wy
gląd obrazu fundacyjnego Akademii Krakowskiej, 
wiszącego niegdyś nad grobem króla Władysława 
Jagiełły
3. Król Aleksander Jagiellończyk z przedstawicie
lami sejmu w otoku z herbów. Drzeworyt ze Statu
tów Laskiego - dzieła wydanego w Krakowie w 1506 
r.
4. Jedna z kart tytułowych Kroniki Polaków Marci
na z Miechowa, wydanej w Krakowie w 1519 r. (fot. 
W. Mądroszkiewicz)
5. Ilustracja drzeworytnicza ze Zwierciadła Mikoła
ja Reya, wydanego w Krakowie w 1568 r. Jedno 
z przedstawień typu ..Mistrz z uczniami”.
6. Wzór portalu z wydanego w Lyonie w 1551 r. 
dzieła Sebastiana Serlio. Wydawnictwa tego typu 
miały ogromne znaczenie dla architektury europej
skiej, stanowiąc naśladowane powszechnie wzory. 
(fot. W. Wolny)
7. Fragment widoku Łowicza (z nie istniejącym dziś 
zamkiem) z wydanego na przełomie XVI i XVII w 
dzieła J. Brauna Miasta świata
8. Jak wyglądało rzymskie Colosseum na początku 
XVII w. informuje nas miedzioryt G. Lauro z 1612 r.

3

Najstarszą techniką graficzną w Europie był drzeworyt. Pierw
sze znane zabytkowe drzeworyty pochodzą z XV w., liczniej
sze są z XVI w. Wśród pierwszych zachowanych rycin przewa
ża tematyka religijna, nie brak jednak tematyki świeckiej - 
historycznej, satyrycznej, zwłaszcza w tematach związanych 
w sztuce z ikonografią śmierci, takich jak,,Taniec śmierci” czy 
„Sztuka umierania”, które mają wprawdzie ukazać przede 
wszystkim walkę nieba i piekła o duszę umierającego, ale 
nierzadko dają pretekst wyszydzania dostojników świeckich 
i kościelnych. Niezwykle ciekawe są zachowane najwcześ
niejsze kalendarze z rycinami wybornie ilustrującymi epokę; 
ukazują najczęściej człowieka przy pracach charakterystycz
nych dla poszczególnych miesięcy. Inne interesujące zabytki 
z tego najwcześniejszego okresu to almanachy - kalendarze 
z przepowiedniami astronomicznymi, przepisami lekarskimi, 
a niejednokrotnie również informacjami o współczesnym 
świecie; tematyka ilustrujących je rycin była bardzo rozległa,

4

szczególnie ciekawe z punktu widzenia historycznego są 
ilustracje najważniejszych wydarzeń minionego roku.
W XV w., oprócz tradycyjnie rękopiśmiennych, iluminowa
nych ksiąg, pojawiły się pierwsze księgi z ilustracjami wyko-
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nanymi metodą graficzną, a również i takie, w których całe 
strony tekstu pisanego (oprócz ilustracji) odbijane były z de
sek drzeworytniczych. W odróżnieniu od późniejszej książki 
drukowanej czcionką noszą one nazwę ksylografów. 
Drukarstwo pojawiło się u progu epoki nowożytnej. Pierwsze 
próby odlewania czcionek drukarskich w Europie podjęte 
zostały w latach czterdziestych XV w. Pierwszym uznanym 
drukarzem był - jak ogólnie wiadomo - Jan Gutenberg, 
działający w Moguncji, a jego pierwszym drukiem był kalen
darz astronomiczny z 1448 r. Prawdziwe już dzieło drukarskie 
stanowiła wykonana przez niego Biblia. Pierwsze druki, nazy
wane inkunabułami, wyraźnie naśladowały rękopisy, 
a nawet zdobione były jeszcze często ręcznie, w sposób 
identyczny, jak księgi pisane ręką.
Do najwybitniejszych ośrodków drukarskich należały Wene
cja, Florencja, Bazylea, Norymberga, Antwerpia, Paryż i Lyon. 
W Sewilli zasłynęła oficyna drukarza polskiego, sprowadzo
nego tu przez parę królewską; używał on znaku „Stanislaus 
Polonus”.
Książka drukowana różnymi rodzajami czcionek, zdobiona 
ilustracją drzeworytniczą, starannie, kosztownie oprawiona 
stawała się dziełem sztuki; cechowała ją wielka dbałość 
o stronę estetyczną - układ strony, zdobnictwo, bogactwo 

karty tytułowej. Szczególną sławę zyskały uznane za najpięk
niejsze księgi wydawane w Wenecji na przełomie XV i XVI w. 
przez Aldusa Manutiusa, a następnie przez jego syna i wnuka; 
zyskały sobie własną nazwę i znane są jako aldyny lub 
a I d y . Tematyka ksiąg, a więc i związanych z nimi ilustracji, 
była bardzo różnorodna: oprócz licznych biblii wydawano 
opowiadania moralizatorskie, podawane początkowo w spo
sób symboliczny dzieła historyczne, prawnicze, teologiczne, 
medyczne, o sztuce wojennej. Piękne opracowanie graficzne 
zyskały z czasem traktaty architektoniczne odrodzenia, wy- 

' dawnictwa anatomiczne, matematyczne; powstawały liczne 

druki muzyczne.
W latach 1493-1494 niezwykłe, jak na owe czasy, dzieło wydał 
norymberski drukarz Korberger - była to Kronika świata 
Hartmana Schedla z 650 drzeworytami widoków miast euro
pejskich; znalazły się wśród nich Kraków i Wrocław. Po tym 
dziele, którego dokładność w przedstawianych widokach 
miast pozostawiała jeszcze dużo do życzenia, zawierało bo
wiem sporo błędów, ukazały się w następnym wieku wydawni
ctwa podobnego typu, ale odznaczające się coraz większą 
precyzją i prawdą przedstawień.
Od XV w., obok drzeworytu, pojawił się miedzioryt, a nastę
pnie akwaforta - techniki dające większe niż drzeworyt możli-
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wości odtwórcze. Tematyka podejmowana przez grafikę mo
gła ulec w tych technikach rozszerzeniu, współzawodnicząc 
z malarstwem. W technice miedziorytniczej podejmowano 
tematy rodzajowe, portretowe, świata zwierzęcego i roślinne
go. Nie tylko wydawnictwa książkowe, bardzo kosztowne 
i wydawane początkowo w niewielkich nakładach, zasługują 
na uwagę, interesująca jest również grafika rozwijająca się 
samodzielnie. W czasie reformacyjnych walk religijnych po
pularna stała się ulotka wykonana techniką graficzną. Pojawi
ła się karykatura. Ważnym wydarzeniem, zapoczątkowanym 
już u schyłku wieku XV, było zastosowanie technik graficz
nych do sporządzania reprodukcji sławnych obrazów, coraz 
bardziej rozpowszechniające się w następnych wiekach. Re
produkcje te miały ogromne znaczenie dla popularyzacji 
malarstwa, nie tylko jednak - wiele zaginionych dzieł ocaliły 
od zapomnienia. Z XV w. (w Polsce z początku XVI w.) 
zachowały się pierwsze ekslibrisy - znaki własnościowe książ
ki; na małej kartce papieru, przeznaczonej do wklejenia 
w książkę, znajdowało się nazwisko właściciela i kompozycja 
graficzna (z herbem, portretem, wyobrażeniem alegorycznym 
itp.).
Wśród wielkich indywidualności artystycznych epoki wielu 
artystów nie znanych jest z nazwiska; określa się ich często 
jedynie umownie, jak np. „Mistrz kart do gry” czy „Mistrz 

ogrodów miłości”. Grafiką zajmowali się we wszystkich epo
kach liczni malarze, spośród których wymienić trzeba przede 
wszystkim działającego na przełomie XV i XVI w. wielkiego 
malarza niemieckiego Albrechta Durera. Wsławił się on duży
mi Cyklami drzeworytniczymi, takimi jak „Apokalipsa”, „Pasja 
Chrystusa”, „Życie Marii”; dużą popularność zyskały również 

jego miedzioryty, takie jak „Melancholia” czy „Rycerz 
i śmierć”, dzieła o głębokich treściach wyrażających poglądy 
artysty na życie i jego stosunek do sztuki.
Grafika europejska XVI i XVII w. pokazuje, jak istotną rolę 
odegrała rycina w rozszerzaniu światopoglądu u współczes
nych. Ilustracja graficzna stanowiła wówczas podstawowy 
element coraz liczniej wydawanych książek naukowych. Był 
to okres rozpowszechniania się wydawnictw topograficz
nych, map, atlasów. Kontynuowano dzieła typu wspomnianej 
już Kroniki świata, zarzucając technikę drzeworytu na rzecz 
technik wklęsłych (głównie miedzioryt), dających większe 
możliwości oddania szczegółów. Powstało wówczas kilka 
dzieł wybitnych o trwałym znaczeniu dla nauki, wśród nich 
Miasta świata wydane w latach 1572-1618 w Kolonii przez J. 
Brauna, z widokami miast sztychowanymi przez Hohenberga. 
Dzieło Brauna stało się pierwszym miejscem prezentacji także 
kilku miast polskich, m.in. Krakowa. Warszawy, Sandomierza, 
Lublina, Poznania. Na planszach z widokami pokazano na
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9 Widok Pułtuska z dzieła Puffendorfa, kronikarza z czasów króla szwedzkiego 
Karola Gustawa. Sztychy w tym dziele sporządzono według rysunków z natury. 
(fot. W. Wolny)

10. Rycina z XVII w. ukazująca oblężenie Częstochowy przez Szwedów (fot. Z. 
Malinowski)

11. Karta tytułowa liryk Mateusza Kazimierza Sarbiewskiego wydanych w Kra
kowie w 1632 r. Sztych sporządzony według P. P. Rubensa (o czym informuje 
napis z lewej strony u dołu) (repr. Z. Dubiel)
12. „Karuzel Wielki" z 1612 r., Place Royale w Paryżu, sztych Jana Ziarnko, 
ilustratora współczesnych mu dziejów Francji. Tego typu przedstawieniom 
potomność zawdzięcza niezliczoną ilość informacji historycznych.

12

pierwszym planie postaci w bogatych strojach zepoki. Dianas 
szczególnie interesujące, ze względu na zawarte w nim liczne 
widoki miast polskich, jest dzieło Puffendorfa, kronikarza 
czasów króla szwedzkiego Karola Gustawa, z okresu nie
szczęsnego dla Polski „potopu", ilustrowane sztychami we
dług rysunków z natury, wykonanych przez E. J. Dahlberga, 
rysownika i architekta, kwatermistrza wojsk najeźdźcy. Naj
sławniejszym dziełem tego typu stało się wydawane w latach 
1593-1650, potężne wydawnictwo w 31 tomach Mateusza 
Meriana, zawierające 2172 widoków miast współczesnych. 
Realistyczne obrazy tych miast stanowią do dziś bezcenne 
źródło poznania.
Wiek XVI to okres wspaniałego rozwoju drukarstwa polskie
go, zapoczątkowanego już w ubiegłym stuleciu. Najważniej
szym ośrodkiem był Kraków, gdzie pracowało kilka oficyn 
drukarskich, m.in. J. Hallera, F. Ungera, H. Wietora, M. Schar- 
ffenberga. W grafice znalazły odbicie wszystkie niemal dzie
dziny współczesnego życia. Wyjątkowe miejsca w dziejach 
ilustrowanej książki polskiej zajmują tzw. Statuty Łaskiego, 
z 1506 r., dzieło o znaczeniu dokumentu państwowego, wyda
ne u Hallera. W1519 r. w oficynie Wietora wyszło historiograf i- 
czne dzieło Macieja z Miechowa Kronika Polaków, ilustrowa
ne portretami, wyobrażeniami władców i kilkoma przedsta
wieniami o tematyce historycznej. Wydana kilkakrotnie w dru

giej połowie XVI w. u Siebeneychera Kronika świata Marcina 
Bielskiego, prócz postaci historycznych, pokazała wiele scen 
batalistycznych. W Kronice polskiej, wydanym w tej samej 
oficynie dziele Joachima Bielskiego (syna Macieja) z 1597 r., 
znalazła się galeria kolejno panujących władców polskich, 
wyposażona w liczne niezwykle ciekawe dla kultury material
nej atrybuty. W wydanym u Piotrkowczyka Gnieżdzie cnoty 
Bartosza Paprockiego znajdziemy ilustracje przedstawiające 
rycerstwo polskie, które stanowią swoisty dokument kostiu
mologii. Ilustrowano książki o charakterze podręcznikowym, 
biblie i literaturę świecką - książki Reja, Kochanowskiego. 
Ilustracja książkowa XVI w. reprezentuje nowe widzenie świa
ta, zgodnie z atmosferą i prądami odrodzenia oraz renesanso
we wyczucie formy.
Sytuacja polityczna Polski XVII w. nie stworzyła już tak świet
nych warunków rozwoju drukarstwa książkowego, jak wiek 
miniony. Nie było już wybitnych, długotrwale działających 
oficyn, a ambitniejsze dzieła drukowano za granicą. Lepiej 
przedstawiała się grafika barokowa powstająca niezależnie 
od książki. Popularne stały się kompozycje o charakterze 
panegirycznym, alegorycznym, symbolicznym, ogromne roz
powszechnienie zyskał w grafice portret. Wybitnymi indywi
dualnościami artystycznymi byli dwaj sztycharze gdańscy: 
Wilhelm Hondius, który pozostawił wiele portretów znanych
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13. Portret wojewody pomorskiego G. Denhoffa 
wykonany przez Wilhelma Hondiusa, twórcy wielu 
sztychowanych portretów wybitnych osobistości 
doby panowania Wazów (repr. Z Dubiel)
14. „Castrum doloris" ks. Józefa Poniatowskiego, 
rytowane przez Schlotterbecka. Grafika utrwaliła 
wiele podobnych dekoracji okresowych, jak ta, 
związana z pogrzebem Poniatowskiego
15. Apoteoza Jana III Sobieskiego, sztych Romanu- 
sa de Hooghe. Popularny w sztuce XVII w. typ 
przedstawienia o charakterze panegirycznym.
16. „Koszykarz" akwaforta M. Płońskiego, jedne
go z najwybitniejszych polskich grafików
17. „Menelaus Zwycięzca" - aluzyjna litografia H. 
Daumiera z 1842 r.
18. „Powieszony" z cyklu „Okropności wojny" wy
konanego przez F. Goyę w 1808 r. w technice 
akwaforty
19. „Wybrzeże morskie" - sztych J. Pankiewicza. 
Wybitni malarze często próbowali swoich sił 
w grafice.
20. Powtórzony w grafice sławny obraz Edwarda 
Muncha „Krzyk”

15

osobistości, i Jeremiasz Falek. Ten ostatni wykonał ryciny 
wybitnych dzieł malarskich epoki.
Przenosząc się na teren europejski, warto tu jeszcze wspom
nieć nazwisko Jana Ziarnki, Polaka działającego na przełomie 
XVI i XVII w. we Francji, rysownika i sztycharza, sławnego 
kronikarza wydarzeń we współczesnej mu Francji. Uprawiał 
on głównie technikę akwaforty, która coraz bardziej zaczęła 
rozpowszechniać się w Europie. Duże znaczenie dla jej roz
woju miała twórczość Rembrandta, chętnie stosującego tę 
technikę w swoich pracach graficznych. Wykonał 280 akwa
fort, które jeszcze za życia artysty zyskały duże uznanie 
i wysokie ceny. Znane są wypadki współczesnych fałszerstw 
jego sztychów.
W XVII w. pojawiły się ilustrowane czasopisma, takie jak 
paryski tygodnik „La Gazette” w 1631 r. czy u nas - „Merku
riusz Polski” w 1661 r. W drugiej połowie wieku we Francji 
wyszły pierwsze żurnale.
Wiek XVIII to następny etap popularyzacji grafiki. Coraz sze
rzej rozpowszechniają się graficzne reprodukcje dzieł sław
nych mistrzów malarstwa. Sztychuje się liczne mapy z ozdob
nymi winietami i obramowaniami, bogato ilustrowane alma

nachy, afisze, zaproszenia. Produkuje się również masowo 
ryciny dla dekoracji wnętrz; obramowane, za szkłem stają się 
ozdobą buduarów i saloników, podobnie jak obrazy. Tematy
ka ulega silnym wpływom malarstwa epoki, zyskując specyfi
czne cechy w poszczególnych krajach. Znamienne staje się 
zatrudnianie grafiką całych rodzin, dziedziczenie zawodu 
i firm. Zakładane są przedsiębiorstwa handlujące grafiką, 
rozpoczynają się pierwsze aukcje, drukuje się katalogi. W wy
niku poszukiwań technicznych powstały w XVIII w. nowe 
techniki: mezzotinta, akwatinta, sposób kredkowy i miękki 
werniks. Okres ten wykazał się wielu eksperymentami w dzie
dzinie techniki; notuje się rozwój i rozpowszechnienie grafiki 
kolorowej.
Wiek XIX zaznaczył się w grafice zarówno tendencjami klasy- 
cystycznymi, jak też nastrojami romantyzmu i sentymentaliz
mu. Burzliwe dzieje wieku dostarczały licznych tematów. 
Grafika, podobnie jak malarstwo, lecz powszechniej ze wzglę
du na swoją powtarzalność obrazowała wydarzenia napoleo
ńskie, rewolucję, stanęła w służbie Wiosny Ludów, stawała się 
narzędziem propagandy, często posługując się satyrą i kary
katurą. Romantyczne tendencje epoki, zwrot ku przeszłości,
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odbiły się w sztuce graficznej licznymi nastrojowymi widoka
mi dawnej architektury.
Stosowano wszystkie techniki, łącznie z zarzuconym w po
przednich stuleciach drzeworytem. Wśród technik nowych 
bardzo rozpowszechnił się bardzo staloryt - metoda polegają
ca na użyciu jako negatywu płytek stalowych, mniej ścierają
cych się od miedzianych, co miało ogromne znaczenie w okre
sie zapotrzebowania na duże liczby odbitek. Nową, ogromnie 
popularną techniką była w XIX w. litografia, stosowana do 
reprodukcji dzieł malarstwa i jako niezależna technika grafi
czna, stawiająca sobie jako podstawowe zadanie osiąganie 
efektów barwnych, co stało się główną atrakcją tej metody. 
Do wielkich indywidualności, trwale zapisanych w dziejach 
grafiki europejskiej, należy hiszpański malarz Francisco Go
ya, działający na przełomie XVIII i XIX w.; stworzył on cztery 
przejmujące w swoim wyrazie cykle graficzne, stanowiące 
wykładnik jego postępowych poglądów. Francuski grafik 
i malarz Honore Daumier w swoich ekspresyjnych, ostrych 
rycinach, podjął krytykę problemów społeczno-politycznych, 
wyrażając je przekonywająco w formie karykatury.
W historii grafiki polskiej tego okresu wybija się indywidual

ność bardzo wszechstronnego artysty działającego na przeło
mie wieków - Piotra Norblina, wybitnego ilustratora epoki. 
Jego uczniem był Aleksander Orłowski, działający również 
w Rosji, gdzie stał się pionierem techniki litograficznej. 
Uczniem Norblina był także wybitny grafik polski - Michał 
Płoński, którego prace cechuje wysoki poziom techniczny 
i daleko posunięte wyczucie formy; wykonane przez niego 
kopie dzieł malarstwa holenderskiego znalazły miejsce w pa
ryskim muzeum Napoleona.
Na przełomie XIX i XX w. wraz z zachodzącymi w sztuce 
zmianami i przewartościowaniami miejsce grafiki ulega prze
sunięciu. Staje się ona jednym z ważnych pomostów między 
sztuką ,,czystą" a użytkową; określa ją teraz np. również 
plakat, reklama i wiele innych wytworów na użytek codzien
ności. Zmienia się status grafika, który dotychczas zyskiwał 
miano artysty wtedy, kiedy sprawdzał się w malarstwie. Nie 
znaczy to oczywiście, że malarze zaprzestali parać się grafiką, 
odwrotnie, wielu eksperymentowało w tej dziedzinie, niektó
rzy swoje dzieła malarskie powtarzali w technikach graficz
nych.

Maria Lewicka
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Stefan Pągowski

Wojsko 
chroni 
zabytki
Wojsko tradycyjnie podejmowało 
i podejmuje trud pieczołowitego 
chronienia i konserwowania zabyt
ków. Chyba zbędne jest przekony
wanie Czytelników, że praktyczny 
mecenat resortu obrony narodowej 
nad stosunkowo kosztownymi 
w użytkowaniu dziełami architektu
ry i budownictwa z przyczyn zasad
niczych nie może być całkowicie 
bezinteresowny. Jeśli w latach 
czterdziestych i pięćdziesiątych 
wojsko brało spontaniczny udział 
w odbudowie Starówek: warszaw
skiej, wrocławskiej, lubelskiej oraz 
wielu gmachów użyteczności publi
cznej, jak warszawski Teatr Narodo
wy, Zamek Królewski w Warszawie- 
gmach symbol, hotele „Europejski” 
i „Saski”, Szpital Nowowiejski, koś
ciół garnizonowy przy ul. Długiej 
w Warszawie i wiele, wiele innych 
budowli na terenie całego kraju - 
był to nie tylko zryw patriotyczny, ale 
i obowiązek narodowy. Jeśli nato
miast ratuje ono konsekwentnie 
cenne substancje zabytkowe zawar
te w dalszych milionach kubatur 
użytkowych - należy przyjąć, że jest 
to wynik kierowania się przesłanka
mi ekonomicznymi silnie osadzony
mi w realiach opartych także na mo
tywacjach społecznych. W tej sytua
cji nie tylko wojsko służy zabytkom, 
lecz dzięki racjonalnej ich odbudo
wie, remontom i adaptacjom 
uwzględniającym maksymalny za
kres modernizacji budynków, owe 
zabytki także jemu służą niejedno
krotnie z wielkim pożytkiem. A prze
cież nierzadko się zdarza, że nie
przeciętne walory artystyczne 
wnętrz, proporcji i wystroju elewacji 
stanowią dodatkową satysfakcję 
użytkownika.
Z treści ustawy z dnia 15 lutego 1962 
r. O ochronie dóbr kultury i o muze
ach wyraźnie wynika, że wszystkie 
zabytki znajdujące się na terenie 
państwa podlegają ochronie i kon
serwacji. Działalność wojska w tej 
dziedzinie określona jest w zarzą
dzeniu głównego kwatermistrza WP 
z dnia 20 sierpnia 1972 r. (w części

i

2

1. Widok pałacu z XVIII—XIX w. w He- 
lenowie od strony podjazdu, według 
rysunku L. Horwata z początku XIX w. 
(zb. IS PAN)
2. Fragment odnowionej elewacji za
chodniej pałacu w Helenowie (fot. L 
Majdecki)
3. Ten sam pałac w 1976 r. po adapta
cji na Wojskowy Ośrodek Wypoczyn
kowy (fot. S. Pągowski)
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4. Jeden z klubów garnizonowych Warszawskiego Okręgu Wojskowego w od
nowionym budynku z XIX w. (fot. R. Gołąb)
5. Zabytkowe wnętrze klubu garnizonowego (fot. J. Szandomirski)
6. Fragment zespołu militarnego z XIX w, ze współczesną kawiarenką „pod 
gołym niebem” (fot. S. Pągowski)
7. Działobitnia Montalemberta, tzw. Reduta Napoleona według rysunku z 1811 
r. (zb. Gab. Ryc. UW)

dotyczącej zakresu działania Woj
skowej Inspekcji Architektoniczno- 
Budowlanej) oraz w piśmie szefa 
służby zakwaterowania i budownic
twa - zastępcy głównego kwatermi
strza WP z dnia 5 grudnia 1978 r. 
w sprawie ochrony i konserwacji 
kubaturowych obiektów zabytko
wych użytkowanych przez wojsko. 
W Założeniach i treściach programu 
rozwoju kultury w wojsku powie
dziano, że ,, kultura i działalność kul- 
turalno-wychowawcza w wojsku 
służy wzmacnianiu zwartości 
i kształtowaniu postaw ideowych 
i obywatelskich żołnierzy, pracow
ników cywilnych i rodzin wojsko
wych", zaś minister obrony narodo
wej, gen. armii Wojciech Jaruzelski 
wręcz stwierdził niezbędność w lu
dowych siłach zbrojnych ,,rozwinię
tej potrzeby wartościowych doznań 

estetycznych". Wydaje się, że 
szczególnie zabytki dysponują od
powiednim potencjałem dla tego ro
dzaju oddziaływań. Przeto wojsko 
wykorzystuje każdą okazję do za
cieśniania bliższych i trwalszych 
kontaktów ze środowiskiem konser
watorskim. Bardzo duże znaczenie 
praktyczne ma współpraca licznych 
przedstawicieli wojska z Komisją do 
Spraw Ochrony i Konserwacji 
Obiektów Inżynierii i Architektury 
Związanej z Historią Wojskowości, 
działającą pod patronatem Mini
sterstwa Kultury i Sztuki - General
nego Konserwatora Zabytków. 
W Komisji biorą udział delegaci 
Sztabu Generalnego WP, Głównego 
Zarządu Politycznego WP, Wojsko
wego Instytutu Historycznego, Woj
skowej Akademii Technicznej oraz 
Szefostwa Służby Zakwaterowania 

i Budownictwa Głównego Kwater
mistrza WP.
Do jakiego stopnia problematyka 
ochrony zabytków militarnych inte
resuje zarówno cywilnych fachow
ców, jak i środowisko wojskowe 
świadczą następujące fakty:
- w 1965 r. zorganizowana została 
przez Katedrę Architektury Polskiej 
Politechniki Warszawskiej, Wojsko
wy Instytut Historyczny, Zakład His
torii Nauki i Techniki PAN, Polskie 
Towarzystwo Historyczne - I konfe
rencja naukowa pt. Fortyfikacje no
wożytne w Polsce;
- w 1975 r. Instytut Historii Archi
tektury, Sztuki i Techniki Politechni
ki Wrocławskiej zorganizował sesję 
naukową pt. Bastionowe fortyfika
cje w Polsce;
- w 1977 r. pod auspicjami Wojsko
wej Inspekcji Architektoniczno-Bu-
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8. Ta sama działobitnia w 1979 r. (fot. 
FI. Gołąb)
9. Rogatka miejska z 1825 r , obecnie 
magazynek (fot. S. Pągowski)
10. Wojskowy Dom Wypoczynkowy 
w Sopocie w willi z końca XIX w. (fot. 
S. Pągowski)
11. Zabytkowe drzwi w Wojskowym 
Ośrodku Wczasowym w Jaśkowie 
(fot. S. Pągowski)
12. Plafon po konserwacji w wojsko
wym budynku administracyjnym przy 
ul. Nowowiejskiej w Warszawie (fot. J. 
Szandomirski)

dowlanej Szefostwa Służby Zakwa
terowania i Budownictwa Główne
go Kwatermistrzostwa WP zorgani
zowana została na terenie twierdzy 
modlińskiej popularnonaukowa 
sesja robocza pt. Twierdza Modlin. 
Niezależnie od powyższych imprez 
sporadycznie ukazują się interesu
jące publikacje poświęcone tym za
gadnieniom i są one częstokroć bar
dzo pomocne przy rozwiązywaniu 
niektórych kwestii wynikłych pod
czas remontów, odbudów i adapta
cji obiektów zabytkowych. Dowodzi 
to, że wojskowe czynniki powołane 
do podejmowania decyzji dotyczą
cych losu powierzonych im zabyt
ków czynią to z wielką rozwagą 
i w oparciu o doświadczenia fa
chowców. Jest sprawą zrozumiałą, 
że procesowi temu towarzyszy zasa
da wyrównanego rachunku ekono
micznego, tzn. wartości historycz
ne, estetyczne i artystyczne zabytku 
służącego wojsku powinny co naj
mniej równoważyć efekty praktycz
ne, jakie wojsko pragnie osiągać 

w wyniku tak prowadzonej gospo
darki zasobami substancji zabyt
kowej.
Gdyby dziś padło pytanie, ile zabyt
kowych obiektów użytkuje wojsko, 
zmuszeni bylibyśmy odpowiedzieć
- dużo. A to z tej przyczyny, że 
dotychczasowe, odrębne spisy ewi
dencyjne zabytków wojskowych nie 
są całkowicie zakończone.
Oczywiście, zanim do tego dojdzie, 
pierwszym obowiązkiem jest uchro
nienie ich od przedwczesnej i nie
przemyślanej rozbiórki.
Zabytki użytkowane przez wojsko 
można podzielić na dwie grupy:
- obiekty militarne, do których zali
cza się jednoznaczną ich, historycz
nie rzecz oceniając, rolę służebną, 
określoną celami czysto wojskowy
mi, a więc: twierdze, forty z ich ufor- 
mowaniami obronnymi, naturalny
mi i sztucznie ukształtowanymi 
w postaci wałów, fos, esplanad, róż
ne wieże obronne, działobitnie, 
bunkry, kazamaty, pojedyncze bu
dynki koszarowe i kompleksy ko

szarowe, złożone z wielu budynków 
pomocniczych, jak stajnie, garaże, 
magazyny hangary, warsztaty, a na
wet skromne piwnice, przeznaczo
ne na składy prowiantu itp. oraz
- różnego rodzaju obiekty cywilne, 
adaptowane z biegiem czasu do ce
lów wojskowych; mogą nimi być pa
łace, dwory, szpitale, budynki mie
szkalne, gospodarcze, komunika
cyjne a także inne, w tym również 
ogrody, parki i sady mające cechy 
zabytkowe.
Jeśli chodzi o pierwszą grupę, tj. 
obiekty militarne, kraj nasz dyspo
nuje wyjątkowo bogatą ich repre
zentacją z okresu pierwszej połowy 
XIX i początku XX w., jako wynik 
blisko półtorawiecznej okupacji 
ziem polskich przez trzech zabor
ców: Austrię, Prusy i Rosję. Na obli
czach budownictwa i architektury 
wspomnianych zaborów zostały od
ciśnięte charakterystyczne cechy 
ich systemów organizacyjno-strate- 
gicznych, techniczno-budowla
nych, technologii i w pewnym sen-
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sie struktur państwowych. Architek
tura zawsze była i będzie zwiercia
dłem jej twórcy i użytkownika, za
równo w skali indywidualnej, jak 
i państwowej. Wracając do wspom
nianych cech architektury pozabor- 
czej, trzeba uzupełnić je śladami 
wpływów strategicznej myśli Fran
cuzów i Włochów, a wtedy wyraź
niejszy i bardziej przekonywający 
stanie się powód naszej troski, aby 
cenne przekazy budowlanej sztuki 
militarnej szczególnie cenić i pie
czołowicie chronić.
Większość zabytków użytkowanych 
przez wojsko pod względem stylu 
jest jednorodna i stanowi oryginalny 
przekaz eklektyzmu powszechnie 
panującego na przełomie XIX i XX w. 
Tylko bardzo nieliczne obiekty woj
skowe mogą legitymować się metry
ką starszą, ale i wówczas cenniejsze 
wątki gotyku, renesansu czy baroku 
zazwyczaj przysłonięte są warstwa
mi później narosłego muru.
Wiele magnackich zamków, pała
ców i dworów przeistoczyło się 

m.in. we wzorowe domy zbiorowe
go wypoczynku. Niektóre dziewięt
nastowieczne kazamaty pełnią fun
kcję magazynów, warsztatów, gara
ży. Spotkaliśmy się również z reali
zacją interesującej koncepcji prze
kształcenia jednej z nich na „stylo
wy” klub wędkarza (przykład z twie
rdzy modlińskiej). Podobnie orygi
nalnych i pożytecznych przykładów 
jest sporo.
Obiekt nie użytkowany wcześniej 
czy później (najczęściej wcześniej) 
popada w ruinę i ostateczne zapom
nienie. Obiekt niewłaściwie użytko
wany albo zatraca część cech użyt- 
kowo-stylowych, albo dzieli losy za
bytku nie użytkowanego. Przeto 
obowiązek poświęcenia uwagi za
bytkom użytkowanym i okresowo 
nie użytkowanym wojsko dzieli 
sprawiedliwie po połowie. Ostatnio, 
dzięki takiej zasadzie, obiekty nie 
użytkowane poddawane są wnikli
wej analizie pod kątem znalezienia 
właściwego inwestora, biura pro
jektów, wykonawcy robót, a wresz

cie użytkownika. Efekty już są. Dzia- 
łobitnia modlińska (rok budowy 
1811), zwana „Redutą Napoleona” 
bądź „Apteką”, nie użytkowana od 
1939 r„ stała się już przedmiotem 
bliższego zainteresowania. Jak 
udowodnił w swej pracy doktorskiej 
architekt W. Łysiak, pierwotny pro
jekt działobitni oraz jej strategiczna 
lokalizacja są osobistym dziełem 
Napoleona Bonapartego. Lokaliza
cja jej została wytyczona na kierun
ku szeroko zakrojonej kampanii an
tyrosyjskiej cesarza Francuzów, za
nim jeszcze powstało kompleksowe 
założenie całymi latami rozbudowy
wanej twierdzy modlińskiej. A więc 
na tle historii europejskiej sztuki mi
litarnej początku XIX w. sprawa nie 
pozbawiona znamion rewelacji. 
A przecież od 1939 r. jednym da
chem tego cennego zabytku było 
nie zawsze błękitne niebo i nie za
wsze przyjazna aura. Są nadzieje, że 
szacowne, bo liczące 170 lat mury, 
w swojej masie jeszcze stosunkowo 
zdrowe, przestaną być tylko kompo
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nentem pejzażu. Pożyteczna funk
cja, jaką nada mu administracja 
wojskowa, na pewno będzie w zgo
dzie z postulatami konserwatorski
mi. I to będzie nie lada sukces w ro
botach konserwatorskich Ludowe
go Wojska Polskiego na tle jego 
powszechnej działalności. Ograni
czone możliwości przedstawienia 
całego dorobku wojska w tej dzie
dzinie niechaj choć w części zilus
trują następujące fakty:
Dęblin - z niemałym >»akładem ko
sztów i przy pomocy własnych ekip 
wykonawczych przeprowadza się 
bardzo starannie tzw. gruntowną 
naprawę połączoną z kapitalną mo
dernizacją osiemnastowiecznego 
pałacu Mniszchów. Obiekt ten, po 
zakończeniu pracochłonnych za
biegów budowlanych i konserwa
torskich, będzie chlubnie świadczył 
o właściwym stosunku wojska do 
zabytków.
Warszawa - były pałac Lubomir
skich (XVIII w.), obecnie Stołeczny 
Klub Garnizonowy, wielokrotnie 
przebudowywany w dawnych cza
sach, stanowi wyjątkową pozycję 
w naszych osiągnięciach konserwa
torskich. Nie tylko został wypielę
gnowany do stopnia najwyższych 
wymagań stawianych tego rodzaju 
obiektom kulturalnym, ale szczęśli
wie przeżył nie lada eksperyment 
konstrukcyjno-konserwatorski, po
legający na przesunięciu całego 
obiektu o kilkadziesiąt metrów, 
z jednoczesną zmianą ustawienia 
go w stosunku do stron świata. 
Wprawdzie był to drugi tego rodzaju 
zabieg w stolicy (pierwszy polegał 
tylko na cofnięciu obiektu), ale i je
den z niewielu w Europie.

Helenów - dawna posiadłość het
mana wielkiego litewskiego Michała 
Ogińskiego od XVIII w. ulegała paro
krotnym korektom budowlano-ar- 
chitektonicznym. Zmieniała też sto
sunkowo często właścicieli, aż po
zyskała patrona, chyba dla niego 
najkorzystniejszego. Dzisiaj w roli 
Ośrodka Wypoczynkowego cieszy 
się niekłamaną urodą. Budynek 
i park, troskliwie konserwowane, 
świadczą nie tylko o dobrych rzą
dach gospodarzy, ale i właściwym 
rozumieniu przez nich roli kultury 
w życiu naszego środowiska.

Kraków - rozpoczęto szeroko za
krojone prace remontowo-moder- 
nizacyjne w budynku Kasyna Oficer
skiego w Krakowie przy ul. Bitwy 
pod Lenino.

Jelenia Góra - zakończono analo
giczne przedsięwzięcia w kasynie. 
Przygotowuje się także dokumenta

cje mające na celu urealnienie dal
szych odbudów, remontów i adap
tacji, np. Bramy Lubelskiej w twier
dzy dęblińskiej i fortu Legionów 
w Warszawie.

Wśród różnych doświadczeń woj
ska w tej dziedzinie trafiają się ory
ginalne niespodzianki. Oto w jed
nym z administracyjnych budynków 
stołecznych podczas prowadzenia 
robót instalacyjnych odsłonięto 
spod warstw farby klejowej olejno 
malowany plafon. Starannie doko
nane zabiegi konserwatorskie wy
dobyły z niepamięci na światło 
dzienne piękne malowidło sufitowe. 
Odkrycie to dokonane w budynku 
przy ul. Nowowiejskiej 29 w Warsza
wie (wzniesionym około 1927 r.) sta
nowi nowy cenny przyczynek do 
dziejów warszawskiej kultury artys
tycznej okresu międzywojennego. 
Użytkownik obiektu - Szefostwo 
Służby Zakwaterowania i Budownic
twa Garnizonu Stołecznego oraz 
konserwator zabytków stołecznego 
województwa warszawskiego, któ
rego sumptem dzieło to zakonser
wowano w 1978 r. (prace wykonał 
zespół PP PKZ-Oddział w Warsza
wie) mają wyjątkową satysfakcję. 
Oby i w przyszłości doszło do odsło
nięcia dalszych tego rodzaju kom
pozycji malarskich, z całą pewnoś
cią tkwiących jeszcze w niektórych 
pomieszczeniach omawianego bu
dynku. W sprzyjających okolicznoś
ciach wystarczy zdjąć warstwy farb 
wapiennych, przemyć pobiałę, 
a ukażą nam się nowe sceny i akto
rzy z „tamtych czasów”. Może ła
twiej wtedy będzie doszukać się sy
gnatury autorów dzieła, wyjaśnić 
genezę kompozycji i zweryfikować 
liczne portrety niewątpliwie rzeczy
wistych gospodarzy i ludzi goszczą
cych w licznych pomieszczeniach 
tej interesującej kamienicy - willi 
warszawskiej, o wyraźnych znamio
nach dość popularnego jeszcze 
w tym okresie tzw. stylu dworko
wego.

Istnieje wiele innych przykładów ko
rzystnych przemian, jak adaptacje 
byłej ujeżdżalni na salę gimnastycz
ną, bastei czy kojców fortecznych 
na kluby i kawiarnie. Nie brak i śmie
sznych pomysłów równie społecz
nie pożytecznych, jak zamiar przy
stosowania dawnego silosu paszo
wego, służącego ongiś carskiej 
konnicy, na towarzyski klub sekcji 
jeździeckiej WKS-Legia. O dokona
nych przez wojsko osiągnięciach 
w dziedzinie ochrony zabytków 
można pisać długo.
Ministerstwo Kultury i Sztuki - Ge

neralny Konserwator Zabytków za 
tak piękne wyniki w dziele ochrony 
polskich zabytków chlubnie wyróż
nił wojsko spośród innych użytkow
ników na terenie kraju. W latach 
1976, 1977 i 1979 w ramach ogólno
krajowego konkursu na najlepsze
go użytkownika obiektu zabytkowe
go dyplomy honorowe i nagrody 
uzyskali: Wojskowy Stołeczny Klub 
Garnizonowy, jeden z klubów garni
zonowych Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego, zespoły wypoczynko
we w Szklarskiej Porębie za WDW 
Zamek Czocha w Leśnej oraz WDW 
Sopot (budynek nr 3), budynek ko
szarowy w Kazuniu i Halę Gimnasty
czną - b. ujeżdżalnię w Warszawie. 
Ponadto wielu przedstawicieli kadry 
oraz cywilnych pracowników woj
ska otrzymało indywidualne dyplo
my bądź honorowe złote odznaki 
„Za opiekę nad zabytkami”.
Na marginesie wspomnianych osią
gnięć można także odnotować ak
tywność wojska w przedsięwzię
ciach popularyzatorsko-dydaktycz- 
nych związanych z ochroną zabyt
ków. Wiele imprez i zajęć szkolenio
wych uwzględnia w swych progra
mach tematy ochrony i konserwacji 
obiektów zabytkowych. Dają one 
uczestnikom możliwość zbliżenia 
się do tych problemów na podsta
wie zarówno teorii, jak i bezpośred
niej styczności z oryginalnym zabyt
kiem. Konferencje oraz sesje popu
larnonaukowe, poświęcone nie tyl
ko historii, ale i współczesnej roli 
zabytku, realizują wytyczne Progra
mu rozwoju kultury w wojsku. Publi
kowanie i rozpowszechnianie tego 
typu materiałów pokonferencyjnych 
i posesyjnych znacznie poszerza 
wiedzę w wojskowym środowisku 
o faktycznym wkładzie wojska 
w dzieło ratowania dóbr kultury. 
Pamiętajmy zatem, że w spotka
niach z zabytkiem o jego losach nie 
decydują ani podziw, ani zachwyty, 
lecz najczęściej ostrożność w po
stępowaniu, gdy potrzebuje pomo
cy. A przede wszystkim szacunek 
w każdej sytuacji jest dla zabytków 
„artykułem pierwszej potrzeby”. 
Biało-niebieska tablica z napisem 
„obiekt zabytkowy” to zaledwie 
symboliczna tarcza ochronna.

A tak naprawdę liczą się aktywne 
postawy miłośników spontanicznie 
i powszechnie podziwianych kom
pleksów zabytkowych i ich poszcze
gólnych obiektów. I tutaj - kto wie - 
czy nie wojsko właśnie jest jednym 
z najpoważniejszych partnerów 
głównego patrona całej sprawy -
resortu kultury i sztuki

Stefan Pągowski
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nasz felieton

Co oznacza skrót PKZ?
Tadeusz Przypkowski twierdzi! kiedyś, że skrót ten oznacza: Pra
cownie Kastracji Zabytków, zaś Waldemar Łysiak rozszyfrował go 
jako: Prorocy Konserwacji Zabytków. Obaj panowie mylili się, 
pierwszy tylko by! dowcipniejszy. Dla nas, „pekazetowców” skrót 
ten oznacza zupełnie coś innego - odczytujemy „PKZ” jako „Pra
cownicy Konserwacji Zabytków”, czyli zespoły ludzi bardzo różno
rodnych specjalności naukowych, technicznych i rzemieślniczych, 
uczestniczących w dziele ratowania dóbr kultury narodowej. Pra
cownie Konserwacji Zabytków - to nie anonimowa firma, ale osiem 
tysięcy właśnie pracowników konserwacji zabytków, z których 
bardzo duży procent cale swoje życie zawodowe związało z tym 
przedsiębiorstwem. Dla nich praca w PKZ - to obecność w pol
skiej kulturze.
Ktoś kiedyś obliczył, że napaści w prasie na PKZ powtarzają się 
w równych odstępach co dziesięć lat. Niestety, zwykle tylko dyrek
torzy odpowiadają na te napaści i aż dziw bierze, że nie sprowoko
wały one żadnego szeregowego pracownika przedsiębiorstwa do 
wystąpienia. Nawet działająca przy PKZ Rada Naukowa nie chwy
ciła jeszcze pióra w tej sprawie. A właśnie w tym roku mija 30 lat od 
utworzenia Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwa
cji Zabytków.
Jednym z ulubionych frazesów jest stwierdzenie, że PKZ jest to 
jedyna i najlepsza firma konserwatorska na świecie. Zrodziło się 
z tego fałszywe hasło, że ma ona w Polsce monopol na prace 
konserwatorskie. Wynikło z tego następne nieporozumienie, że ten 
rzekomy monopolista jest odpowiedzialny za różne krajowe klęski 
konserwatorskie. Z przesadnych peanów na temat działalności PKZ 
w innych krajach powstało inne złośliwe przekonanie, że działamy 
tylko na eksport, zwłaszcza w drugim obszarze płatniczym, i w tej 
sytuacji brak już sil i rąk na prace krajowe.
Powtórzmy więc, czym PKZ nie są - nie są monopolistą prac 
konserwatorskich w kraju, nie ustalają polityki konserwatorskiej 
w Polsce, gdyż to należy do Ministerstwa Kultury i Sztuki, a ponadto 
- nie jest jedynym zajęciem PKZ eksport usług konserwatorskich, 
stanowią one bowiem zaledwie 5% prac w skali rocznej.
Nie tak dawno, na jednej z konferencji konserwatorskich, wysunięto 
postulat, iż „konieczna jest zmiana systemu ekonomicznego PKZ, 
preferującego obecnie zyski ekonomiczne. System wykonawstwa 
prac konserwatorskich winien być podporządkowany celom i zada
niom merytorycznym i preferować wysoką jakość prac konserwato
rskich”. Postulat ten jest bardzo słuszny. Jako pracownik PKZ od 
dwudziestu lat staram się postępować zgodnie z drugim zdaniem 
tego wniosku. Tak postępuje po prostu uczciwy człowiek. A co do 
ekonomii? Z zarobionych przeze mnie pieniędzy (to znaczy z tak 
zwanej produkcji czystej) otrzymuję 39,94%. Reszta idzie do innej 
skarbonki. Nie jestem ekonomistą. Nie będę więc bawił się w facho
we analizy. Na zdrowy rozum biorąc, gdybym swoją pracę wykony
wał prywatnie, mógłbym być tańszy półtora raza. No tak, ale działał
bym wtedy bez zaplecza i warunków, jakie stwarza mi firma. Mówiąc 
o zapleczu mam na myśli nie tylko dach, biurko i stołek, ale również 
współpracujących ze mną ściśle specjalistów z innych dziedzin 
konserwatorskich.
Podejrzewam, że preferencja zysków ekonomicznych nie jest wyłą
cznie wymysłem ekonomistów z PKZ, jest to system ogólnokrajowy. 
Absolutnie jestem przekonany, że w dziedzinie kultury, tak jak np. 
w służbie zdrowia, nie zyski ekonomiczne są ważne. Wydajemi się 
jednak, że resort rozlicza moich szefów na co dzień wyłącznie od 

strony ekonomicznej. Głównym mówcą w referacie o zakończonym 
roku produkcyjnym jest główny księgowy, a nie dyrektor do spraw 
naukowo-konserwatorskich, natomiast od święta, zwłaszcza przy 
jubileuszu, wyciąga się potknięcia PKZ i bez skrupułów dolewa 
również wszystkie winy tych, którzy ustalają i realizują politykę 
konserwatorską w kraju. W zeszłym roku, tak bogatym we wnioski, 
w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki (nie tylko w Warszawie) doma
gano się rozliczenia nie tylko PKZ, ale i Generalnego Konserwatora 
Zabytków...
Jak już wspomniałem, w ekonomii przedsiębiorstwa funkcjonuje 
termin „produkcja czysta”; czytając napastliwe artykuły o PKZ 
marzy mi się również termin „intencje czyste”.

Rozpocząłem ten felieton, jakbym stał przed komisją senacką 
i tłumaczył się ze swej działalności. Po prostu trzydziestolecie PKZ 
splotło mi się z własnym dwudziestoletnim stażem w tym przedsię
biorstwie i denerwuje mnie niezdrowa atmosfera tworzona wokół 
nas. Na pewno źródła tego tkwią po obu stronach.
Wydaje mi się, że wiele szkody Pracowniom Konserwacji Zabytków 
wyrządziły przesadne pochwały, niepotrzebnie przesadne, gdyż 
mamy rzeczywiste osiągnięcia i nie wypieramy się także błędów. 
Wśród tego lukru i żółci brakuje mi rzeczowej informacji o tym, co 
robimy. Zbyt mało piszemy sami o własnych dokonaniach. A prze
cież zdziałaliśmy na miarę kilku instytutów naukowych, konserwa
torskich i firm budowlanych. Jedynie czasem przedstawiamy swe 
dokonania hasłowo, padają wówczas liczby mówiące o ilości wyko
nanych badań historycznych, konserwatorskich, technologicznych 
i o ilości wykonanych prac konserwatorskich przy tzw. zabytkach 
ruchomych i nieruchomych. Na zakończenie pada oczywiście infor
macja o wynikach ekonomicznych. Nie dokonuje się natomiast 
okresowych podsumowań merytorycznych. Nie przeprowadza się 
oceny naszego wkładu do nauki polskiej. Jako historyk sztuki mam 
pełną świadomość tego - o ile byłby uboższy obraz dziejów naszej 
kultury bez tych tysięcy monografii opracowanych w PKZ. Niestety, 
znikomą tylko część publikujemy potem w prasie fachowej, niemniej 
jednak nawet w tej skromnej formie maszynopisu, stojącego na 
półkach naszych bibliotek, funkcjonują one w życiu naukowym. 
Świadczy o tym liczba czytelników, z których niektórzy niestety 

„zapominają” potem wymienić nas wśród podawanych przez siebie 
źródeł wykorzystanej literatury.
Zacznijmy więc sami pisać o swoich dokonaniach. Wspomniałem tu 
tylko o własnym podwórku historyka sztuki, ale przecież skupiamy 
wielu specjalistów.
Apel ten pasowałby raczej do „Ochrony Zabytków” czy pekazetow- 
skiego „Biuletynu Informacyjnego”, mam jednak nadzieję, że 
„Spotkania” czytywane są również w PKZ. Warto by może pomyśleć 
o cyklu reportaży z prac naszego przedsiębiorstwa, reportaży rze
czowych, pisanych przez fachowców, a nie dziennikarzy „od wszys
tkiego”. Niektóre ich płody zbytnio przypominają wyczyny redakto
ra Maja z telewizyjnego serialu. Laurkowe teksty kojarzą się z twór
czością okresu „propagandy sukcesu”, napastliwe zaś trącą nutą 
dawnego bloku radiowego „Tu jedynka”.

Kończąc ten felieton, chciałbym powtórzyć, że najbliższa prawdy 
w rozszyfrowaniu skrótu PKZ jest nasza pekazetowska społecz
ność: PKZ - czytaj - Pracownicy Konserwacji Zabytków.

Janusz Kubiak
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sylwetki Henryk Gawarecki
Sprawował urząd wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków jak niewielu mu równych. Było to w latach 
1950-1963. Dziś, gdy spiesznym krokiem przemierza 
ulice Lublina, zdarza się, że ktoś nagle zastąpi mu 
drogę: ,,Dzień dobry, Panie Henryku. Jak to, nie poznaje 
mnie Pan? Przecież my obaj w pięćdziesiątym siód
mym..." Bywa, że ktoś z odległej miejscowości zwróci 
się do konserwatora po radę... Ale było też tak, że ktoś 
krzyknął: ,.Zdjąć Gawareckiego z urzędu".
No cóż. tym sposobem kończył swoją pracę nieje
den dobry konserwator. Myślę jednak, że choć sprawa 
to już odległa, była mi przeszkodą w zdobywaniu in
formacji, gdy przygotowywałam się do zaprezentowa
nia mgra inż. Henryka Gawareckiego na tym właśnie 
miejscu. Twarze wszystkich pytanych łagodniały, odpo
wiadali z uśmiechem i chętnie, aczkolwiek nie więcej 
poza tymi ogólnikowymi sformułowaniami, które skrzę
tnie zapamiętałam. ,,O, to człowiek zasłużony dla Lu
blina; skarbnica wiedzy o tym mieście; wielki znawca 
i miłośnik zabytków".
I tak jest w istocie, bowiem Lublin i zabytki od wielu lat 
wypełniają życie Pana Henryka Gawareckiego. Dlatego 
nie trzeba go było długo namawiać na spotkanie „Pod 
Czarcią Łapą”, mimo że moja wizyta w Lublinie przypa
dła niefortunnie na dzień odświętny w rodzinie państwa 
Gawareckich.

■ Wśród osób, które z racji zawodu czy też zaintere
sowań miały okazję zetknąć się z Panem, są tacy, którzy 
po dziś dzień pamiętają Pana jako wzór cnót konserwa
torskich. Jakie cechy powinien posiąść konserwator, 
aby dobrze sprawować opiekę nad zabytkami w swoim 
województwie?

- Do tej funkcji trzeba długo zdobywać doświadcze
nie. Oprócz wiedzy bardzo przydaje się wyczucie 
w sprawach zabytków. Rezultaty podejmowanych dzia
łań zależą często od autorytetu osoby zajmującej to 
stanowisko oraz innych cech indywidualnych, zdawało
by się na pozór-nie mających nic wspólnego z wykony
waniem tego zawodu.

■ Czy zdaniem Pana mamy na tym stanowisku odpo
wiednich ludzi?

- Trudno mi wydać taką ocenę. Osobiście znam 
skrajnie różne przykłady. Niestety i takie, które mnie 
przekonują, że funkcje te pełnią ludzie przypadkowi, nie 
przejawiający żadnego zaangażowania ani nawet zain
teresowania przedmiotem swojej pracy. Ale na szczęś
cie dla zabytków są też tacy, jak Jerzy Żurawski w Kazi

mierzu nad Wisłą...

■ Jak wyglądała Pańska droga do urzędu konserwa
tora zabytków?

- Do Lublina przyjechałem w marcu 1945 r. Tutaj 
mieszkała moja matka. Zacząłem pracować w Inspekcji 
Budowlanej Żarządu Miejskiego. Mój szef, architekt 

Ignacy Kędzierski, przypatrzywszy mi się - powiedział - 
„mnie się wydaje, że pan tu długo nie zostanie. To nie 
jest zajęcie dla absolwenta Politechniki Wydziału Inży
nierii. Będziemy jednak robić inspekcję Starego Mias
ta". Miał wtedy lat niemal 70. Utykając prowadził mnie 
przez trzy kondygnacje piwnic staromiejskich. Obejrze

liśmy też strychy. Sporo udało nam się wówczas zdzia
łać, jeśli chodzi o pierwsze roboty zabezpieczające. Ten 
starszy pan zapoznał mnie również z projektami odbu
dowy Starówki, mówił o zasadach projektowania. By
łem mu ogromnie wdzięczny za jego nauki. Nim objąłem 
stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
studiowałem historię sztuki na Katolickim Uniwersyte
cie Lubelskim, zdobyłem także uprawnienia budowla
ne. Byłem starszym asystentem w katedrze historii sztu
ki u prof. Mariana Morelowskiego.

■ Kościół pobernardyński jest wizytówką lubelskie
go renesansu, ale rodowodu tej świątyni należy szukać 
w gotyku. To przy Pana udziale odkryte zostały te 
wcześniejsze szczątki murów? Te, które znów zniknęły 
pod warstwą tynku przy okazji nie zakończonych jesz
cze remontów.

- W czasach, gdy byłem konserwatorem prace reno
wacyjne prowadził ks. prałat dr Paweł Dziubiński wraz 
z energicznym wikarym ks. drem J. Skowronkiem. Ks. 
Dziubiński był człowiekiem, którego stać było na przed
sięwzięcia wykraczające poza sferę potrzeb służących 
wyłącznie użytkowaniu obiektu. Natrafiwszy zatem na 
partie cegły gotyckiej, postanowiliśmy pozostawić je 
nie otynkowane, by z murów tych można było czytać 
historię miasta. Jerzy Kowalczyk z Uniwersytetu War
szawskiego zajmował się natenczas kolegiatą zamoj
ską. Zainteresował się żywo naszym odkryciem. Opubli
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kował na ten temat artykuł, który zilustrował własnymi 
rysunkami. Przyglądałem się ostatnio prowadzonym 
remontom kościoła. Nie wszystkie prace wydały mi się 
trafnie podjęte. Swoje uwagi przekazałem miejskiemu 
konserwatorowi zabytków w Lublinie.

■ Na pewno ma Pan jakiś jeden, wybrany zabytek, 
który darzy Pan szczególnym sentymentem?

- Jest nim kościół dominikanów w Lublinie, bo w je
go murach zawiera się cała historia tego miasta. Będąc 
konserwatorem zdołałem nawet namówić ówczesnego 
przeora, nieocenionego o. Edmunda Sochackiego, aby 
zlikwidować szpetne zniekształcenie fasady (przerwany 
gzyms wypełniało mierne malowidło przedstawiające 
św. Antoniego). Dwa lata temu znów był remont. 
Z gzymsów fasady frontowej kościoła zdjęto dachówkę 
„holenderkę” i pokryto je blachą miedzianą. Teraz 
dodatkową „dekorację” fasady stanowią zielone zacie
ki tlenków i siarczków miedzi. Bardzo nad tym ubo
lewam...

■ Odchodząc z urzędu konserwatora, nie rzuci! Pan 
przecież swoich zainteresowań i pasji dla zabytków?

- Przede wszystkim nie umiałbym tego zrobić. Pra
cując w lubelskim „Miastoprojekcie" nie zaniechałem 
szerokiej działalności popularyzującej ochronę zabyt
ków, ich historię i znaczenie dla ciągłości naszych 
dziejów. Bibliografia moich prac przekracza już 200 
pozycji. Od 1966 r. prowadzę comiesięczne pogadanki 
radiowe w cyklu „O zabytkach opowieści”. Nie mówiąc 
o pozycjach poważniejszych i obszerniejszych, jak Lu
blin. Krajobraz i architektura (trzy wydania), Przewod
nik turystyczny po woj. lubelskim (opracowany dwu
krotnie), O dawnym Lublinie, Ulicami Lublina, Lublin 
w dokumencie, Lublin i okolice-opublikowałem w pra
sie cykl esejów z przeszłości Lublina pt. Stary Lublin 
oraz kilkadziesiąt artykułów. Na zlecenie Instytutu Sztu
ki PAN recenzowałem wszystkie zeszyty Katalogu Za
bytków Sztuki województwa lubelskiego. Biorę nadal 
czynny udział w pracach PTTK (w Komisji Krajoznaw
czej i Historycznej), Towarzystwa Miłośników Lublina. 
Jestem także członkiem Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzy
stwa Urbanistów Polskich, Polskiego Towarzystwa His
torycznego, Polskiego Towarzystwa Archeologiczne
go. Jak więc Pani widzi, tak rozległa działalność nie 
pozwala mi wieść spokojnego życia emeryta. Wciąż 
brakuje mi czasu na realizację wszystkich moich 
planów.

■ Chyba zapomnieliśmy powiedzieć jeszcze i o tym, 
że ostatnie 7 lat pracy zawodowej poświęcił Pan także 
zabytkom Lubelszczyzny?

- Ależ tak W lubelskim Oddziale PKZ. Przez te lata 
udało nam się zorganizować pracownie naukowo-kon
serwatorskie w sposób najkorzystniejszy dla zabytków. 
Przygotowaliśmy przede wszystkim materiał do podję
cia zadań związanych z rewaloryzacją Lublina. Prowa
dzone prace badawcze, które wynikały z dokumentacji 
naukowo-historycznej, ujawniły bogactwo kultury ar
tystycznej Lublina w XVI w. Odkrywaliśmy architektoni
czne „cuda” wypisz-wymaluj jak z Krakowa rodem. 
Fazy rozwoju miasta średniowiecznego również uzy
skały przekonywającą dokumentację.

■ Pana, który poświęcił całe zawodowe życie i pry
watne zainteresowania sprawom ochrony zabytków, 

z pewnością cieszą rusztowania na Starym Mieście? 
Wszak to dowód, że rewaloryzacja robi postępy?

- Martwi mnie jednak tempo tych postępów. Projekt 
odnowy lubelskiego Starego Miasta jest gotowy od 
1972 r. Uzyskał nagrody i niezliczone pochwały, ale 
z jego realizacją, przynajmniej do tej pory, było zupełnie 
źle.

■ Rewaloryzacja w Lublinie dopiero zaczyna się 
rozkręcać. Na wzór Krakowa i Zamościa powołano 
instytucje, które będą kierować całym przedsięwzię
ciem. Istnieje również Rada Konserwatorska jako trybu
nał decydujący w sprawach najtrudniejszych, wymaga
jących kolegialnych rozstrzygnięć. Pan niewątpliwie 
zasiada w tym lubelskim areopagu i zechce się podzielić 
uwagami na temat podejmowanych tam problemów?

- Nie mogę tego uczynić, ponieważ nie poproszono 
mnie do udziału w pracach Rady Konserwatorskiej.

■ Jest Pan zapalonym bibliofilem, prezesuje Pan 
lubelskiemu Towarzystwu Miłośników Książek. Jaki był 
początek Pańskich ,.spotkań z książką”?

- Zbieractwo, nie obce każdemu chłopakowi w wieku 
lat kilkunastu, opanowało i mnie. Ambicją moją było 
posiadanie własnego księgozbioru. Nie przypadkiem 
podjąłem to postanowienie. Matka moja pracowała 
w bibliotece dziecięcej wTwerze, potem, od roku 1921, 
w Lublinie w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopa- 
cińskiego. Miałem wolny wstęp do magazynów. Siedząc 
na drabinie zaczytywałem się nie tylko nowelami Prusa 
i Sienkiewicza, ale i Wielkim Testamentem Villona, 
i Elegiami Verlaine’a. Znajdowałem na półkach pierwo
druki i wydania rzadkie, które się różniły nie tylko 
językiem, formami gramatycznymi, ale także wyglądem 
zewnętrznym - krojem czcionki, papierem, układem, 
oprawą. Mój własny księgozbiór spłonął podczas Po
wstania Warszawskiego. Do dziś przechowuję niewiel
kie blaszane pudełeczko z garstką popiołów zebranych 
z miejsca, gdzie na regałach stały najcenniejsze książki. 
Po wojnie, w Lublinie zacząłem gromadzić je na nowo. 
Postanowiłem jednak ograniczyć mój zbiór do pozycji 
związanych z Lublinem i Lubelszczyzną oraz ze sztuką 
polską. Dzięki temu rozszerzyła się moja znajomość 
spraw lubelskich, dających mi wiele satysfakcji, radoś
ci, zabawy.

■ Każdy Pana dzień wypełniają po brzegi rozliczne 
zajęcia społecznikowskie.Jeśli poproszę, żeby Pan wy
mienił choćby jedno małe zdarzenie, które przyniosło 
Panu ostatnio satysfakcję, sprawiło niekłamaną ra
dość... co się Panu nasuwa?

- Hm, wie Pani, byłem niedawno w Wyszogrodzie na 
zaproszenie Towarzystwa Naukowego Płockiego. Wy
prawiłem się chętnie w region, na którym jako historyk 
Mazowsza działał w XIX w. mój pradziad - Wincenty 
Hipolit Gawarecki. Ta wizyta była dla mnie miłym i za
skakującym wydarzeniem. Proszę sobie wyobrazić, że 
w Wyszogrodzie, liczącym zaledwie 3,5 tys. mieszkań
ców, nie tylko istnieje, ale dobrze pracuje Oddział TNP- 
kwitnie życie naukowe, odbywają się konferencje, sym
pozja, jest biblioteka ze znakomitym księgozbiorem. 
A najbardziej ucieszył mnie fakt, że w pracy tego Od
działu żywy udział bierze młodzież. A więc jest nadzieja, 
że ktoś po nas przejmie pałeczkę...

■ Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Marzanna Guzowska
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to też są zabytki
w 1974 r. przy Centralnym Zarządzie Dróg 
Publicznych Ministerstwa Komunikacji po
wołano komórkę organizacyjną „specjalisty 
do spraw ochrony zabytków techniki drogo
wej i mostowej", a w latach 1976-1978 
utworzono na terenie całego kraju służbę 
ochrony zabytków drogownictwa we wszys
tkich jednostkach organizacyjnych admini
stracji drogowej. W Centralnym Zarządzie

Przeciętny użytkownik dróg, zwracający 
uwagę na znaki drogowe, stan nawierzchni, 
różne parametry geometryczne, nie przypu
szcza, że drogi i ich urządzenia mogą być 
zabytkami.
A jednak!
Droga towarzyszy człowiekowi od niepa
miętnych czasów. Początkowo były to wy
deptywane ścieżki, powstałe w okresie, kie

drogi

dy człowiek z trybu życia koczowniczego 
powoli przechodził do życia osiadłego. 
Ścieżki te oraz rzeki umożliwiały pierwotne
mu człowiekowi egzystencję i zaspokajanie 
jego prymitywnych potrzeb. Drogi więc są 
„stare jak świat”, a jednocześnie wiecznie 
młode. Każda epoka w dziejach ludzkości 
pozostawiała po sobie zbudowane lubzmo- 
dernizowane na swój sposób drogi. Bez 
nich bowiem nie ma rozwoju kulturalnego, 
społecznego, gospodarczego, postępu te
chnicznego. Pozornie tylko wydaje się, że 
z dróg korzysta jedynie transport. Korzysta 
z nich cała gospodarka narodowa i niewiele 
jest dziedzin, które od nich nie zależą.

Tymczasem setki tysięcy kilometrów dróg 
publicznych w Polsce prezentuje niewiele 
śladów z przeszłości. Fakt ten zobowiązuje 
nas do bardziej efektywnego niż dotychczas 

działania na rzecz ratowania i ochrony nieli
cznych już zabytków drogownictwa. 
Działalność w tej dziedzinie rozpoczęła się 
w grudniu 1938 r. otwarciem Działu Dróg 
Kołowych w istniejącym od 1931 r. Muzeum 
Komunikacji w Warszawie. Druga wojna 
światowa spowodowała rozgrabienie lub 
zniszczenie zgromadzonego dorobku Mu
zeum. Ze zbiorów Działu Dróg Kołowych nic 
nie ocalało. Po wyzwoleniu nie było warun
ków dla rozwoju muzealnictwa i ochrony 
zabytków drogownictwa. Nie poczyniono 
wówczas starań przeciwko rozbiórce lub 
przebudowie wielu mostów, wiaduktów 
przepustów, uszkodzonych tzw. koszarek 
drogowych oraz złomowaniu starych typów 
maszyn i narzędzi. Nie dokonano również 
przed ich rozbiórką lub zniszczeniem odpo
wiedniej dokumentacji - inwentaryzacji, 
opracowania fotograficznego itp. Dopiero 

Dróg Publicznych działa podzespół specja
listów ds. ochrony zabytków techniki drogo
wej i mostowej. We wszystkich dyrekcjach 
okręgowych powołane zostały zespoły ds. 
ochrany zabytków drogownictwa, w każ
dym rejonie dróg publicznych przydzielono 
m.in. sprawy ochrony zabytków drogownic
twa jednej z zatrudnionych tam osób.
Służba ochrony zabytków drogownictwa 
działa w oparciu o następujące akty prawne:
- ustawę z 1962 r. O ochronie dóbr kultury 
i o muzeach:
- uchwałę nr 180 Rady Ministrów z dn. 
20.VIII.1976 r. w sprawie dalszego rozwoju 
i doskonalenia działalności NOT i zrzeszo
nych w niej stowarzyszeń naukowo-techni
cznych;
- uchwałę nr 10 Prezydium Rady Głównej 
NOT z dn. 14.VI.1977 r. w sprawie zakresu 
i form sprawowania patronatu NOT nad mu

zealnictwem technicznym i ochroną zabyt
ków techniki.
Ochrona zabytków i przygotowanie organi
zacji muzeum drogownictwa prowadzona 
jest zatem dwoma nurtami:
- administracyjnym, poprzez ko
mórki podległe Centralnemu Zarządowi 
Dróg Publicznych MK we współdziałaniu 
z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, 
Zjednoczeniem Przedsiębiorstw Robót Dro
gowych i Mostowych, jednostkami organi
zacyjnymi dróg i ulic miejskich, wyższymi 
uczelniami, redakcjami książek i czasopism 
z zakresu drogownictwa oraz - społe
cznym, poprzez ogniwa organizacyjne 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ko
munikacji, a przy niektórych zagadnieniach 
również poprzez ogniwa związków zawodo
wych działających w drogownictwie.
W wyniku kilkuletniej działalności jednostek 
terenowych służby ochrony zabytków dro
gownictwa opracowano i zgromadzono 
w centralnej ewidencji 1120 ankiet na obiek
ty stałe i 220 ankiet na zabytki ruchome 
z terenu całego kraju. Ankiety te zawierają 
podstawowe dane o obiekcie, łącznie 
z częściową dokumentacją fotograficzną. 
Zaawansowanie pierwszego etapu działal
ności, tj. wyszukiwanie i wstępne zewiden
cjonowanie zabytków, pozwala na rozpo
częcie drugiego etapu - weryfikację i dalsze 
opracowanie dokumentacji zweryfikowa
nych obiektów. Na każdy obiekt, który przy 
weryfikacji przez wymieniony wyżej podze
spół ochrony zabytków zostanie uznany za 
zabytek drogownictwa, dyrektor Centralne
go Zarządu Dróg Publicznych wyda decyzję 
zobowiązującą odnośneorgana administra
cji drogowej do ochrony i konserwacji tego 
obiektu. Decyzjatastanowić będzie również 
podstawę dla tych organów do wystąpienia 
do właściwych terenowo wojewódzkich 
konserwatorów zabytków o wpisanie dane
go obiektu do ewidencji lub rejestru dóbr 
kultury.
Na podstawie zebranego materiału ankieto
wego zasoby zabytków drogownictwa po
dzielone zostały na 16 działów.
Drogi (trakty) o historycznym znaczeniu, 
odcinki dróg o tradycyjnych, obecnie nie 
stosowanych nawierzchniach, aleje i poje
dyncze stare drzewa przydrożne oraz głazy 
narzutowe znajdujące się przy drogach. 
W dziale tym odnotowano 269 obiektów, są 
tu m.in. szlaki: bursztynowy, solny, piastow
ski, królewski (niestety już parokrotnie mo
dernizowane), odcinki o nawierzchniach: 
brukowcowych, kostkowych, klinkiero
wych, tłuczniowych, żwirowych, z płyt ka
mienno-betonowych, betonowych. 
Mosty, wiadukty, przepusty, 
powstałe przed 1920 r. oraz z okresu mię
dzywojennego, budowane według doku
mentacji typowej lub powtarzalnej, a także 
obiekty nowsze, nawet współczesne o cie
kawym, zaniechanym już typie konstrukcji 
lub technologii. Zewidencjonowano w tym

38



I. Różne rodzaje nawierzchni pol
skich dróg: A-z klinkieru (Teratyn), 
B - z nieregularnej kostki granitowej 
(Terespol), C - z bazaltowej trylinki 
sześciokątnej (Biała Podlaska), D - 
z kwadratowych płyt kamienno-beto
nowych (Radzyń Podlaski), E - bru- 
kowcowa z kamienia łamanego 
(Nowosiółki Przednie).

(zdjęcia A. Krzak)

dziale 470 obiektów, m.in.: most kamienny 
z XIV w. w Kłodzku, most - więzienie z XIV w. 
w Reszlu, ruiny ośmioarkadowego mostu 
kamienno-ceglanego z celą więzienną 
w jednym przęśle z XVII w. w Czernej k. 
Krzeszowic, most wiszący, jeden z pierw
szych tego typu w Europie z 1827 r. na 
terenie huty Mala Panew w Ozimku, mosty 
zwodzone: z 1850 r. w Giżycku, z 1880 r. 
przeniesiony z Darlówka do skansenu 
w Kręgu k. Sławna, kilka różnych typów z lat 
1934-1939 w rejonie Nowego Dworu Gdań
skiego, wreszcie pierwszy w Europie most 
o konstrukcji spawanej według projektu 
prof. Stefana Bryły w skansenie w Maurzy- 
each k. Łowicza z 1929 r.
B u d y n k i - tzw. koszarki drogowe (siedzi
by konduktorów drogowych, drogomis- 
trzów, dróżników), stare poczty, karczmy, 
zajazdy, rogatki, kuźnie. W dziale tym znaj

dują się 84 obiekty, m.in. konduktorki 
z pierwszej połowy XIX w. w Radomiu 
i w Międzyrzeczu Pódl., dróżniczówki z koń
ca XIX i początku XX w. w Radomiu, Oroń- 
sku, Świerczku, Bzinie, Dąbrówce kolo Ra
wy Maz., Białowieży, Gosiach, Smugorów- 
ce, Stawiskach, Miastkowie i in., niektóre 
o ciekawej architekturze, a także rogatki, 
karczmy, poczty, zajazdy, kuźnie.
B r a m y, jako dokumenty ówczesnych za
łożeń urbanistycznych. Zewidencjonowano 
29 obiektów, są tam m.in. bramy miejskie 
z XIII w. w Strzelcach Kraj., z XIV w. w Kamie
niu Pomorskim i w Gryficach, z XV w. 
w Chojnie, Trzcińsku, Goleniowie, Gryfinie, 
Myśliborzu. Zewidencjonowano nie istnie
jącą bramę Radziwiłłowską w Siedlcach. 
Pomniki. Zewidencjonowano 96 obiek
tów, m.in. dwa jednakowe obeliski metalo
we w Warszawie i w Terespolu, upamiętnia

jące zaHończeme w 1823 r. budowy Traktu 
Brzeskiego łączącego oba te miasta, kopiec 
ziemny z zegarem słonecznym i tablicami 
w Łopienniku, upamiętniającymi zakończe
nie w 1835 r. budowy (w ciągu 14 miesięcy) 
drogi Lublin -Zamość, głaz z wykutym napi
sem upamiętniającym wybudowanie w 1843 
r. drogi w Tykocinie przez burmistrza Fran
ciszka Otto, głaz granitowy na pamiątkę 
potyczki powstańczej w 1864 r. w Tamie przy 
drodze Łomża-Augustów, głazy dla upa
miętnienia budowy dróg Hajnówka - Klesz
czele w 1955 r. i Zajma - Michałowo - 
Jałówka w 1964 r.
Przydrożne groby i cmentarze wo
jenne. Zewidencjonowano 18 grobów 
i cmentarzy z okresu obu wojen światowych. 
Znaki drogowe. Zewidencjonowano 
96 zabytków; znaków milowych, poczto
wych, kilometrowych, hektometrowych, 

mostowych, granicznych, drogowskazów 
itp., a m.in. znak milowy ustawiony przez 
wojewodę Dunina w 1151 r. w Koninie, wy
znaczający połowę drogi z Kruszwicy do 
Kalisza, żeliwny znak kilometrowy z 1910 r. 
przy drodze Łomża - Wizna, obelisk z 1829 r. 
wyznaczający granicę Księstwa Łowickie
go, znaki milowe i pocztowe z XVIII i XIX w. 
Kapliczki przydrożne. Zgłoszono 
ich 151, są tu m.in. krzyż żeliwny z napisem 
„Służba drogowa 7834” przy drodze Kielce 
- Miechów, kapliczki-latamie z XVII w. 
w Makoszynie k. Sandomierza i w Zawichoś
cie, oznaczające stacje podmiany koni na 
Szlaku Królewskim, i inne.

M a sz y n y. W dziale tym odnotowano 94 
maszyny drogowe i mostowe, jak np. walce 
drogowe różnych typów i marek, kruszarki 
i granulatory, lokomobile, skrapiarki, rów-
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2. Tzw. pachołek drogowy z betonu, 
postawiony w 1823 r. przy drodze 
Warezawa-Brześć (fot. A. Krzak)
3. Kuźnia w Strzyżenicach (przy dro
dze Lublin-Bychawa z ok. 1820 r. (fot. 
A. Krzak)
4. Budynek drogowy tzw. koszarka 
„Belweder" w Zamościu z 1901 r. (fot. 
A. Wojciechowska)
5. Ganek dróżniczówki przy drodze 
Zambrów-Białowieża z lat 1910-1915
6. Obelisk przy drodze Warszawa- 
Brześć, prawdopodobnie zbudowany 
z inicjatywy ks. Karola Radziwiłła w la
tach 1734-1790 (fot. A. Krzak)
7. Słup kamienny z zegarem słonecz
nym na wierzchołku, stojący na kop
cu ziemnym usypanym w 1835 r. na 
pamiątką zakończenia budowy drogi

niarki, zespoły do suszenia i otaczania kru
szywa i inne.
Instrumenty pomiarowe j labo
ratoryjne. Zgłoszono 21 eksponatów, 
m.in. niwelatory, goniometry, teodolity, sto
liki miernicze, węgielnice, a także wstrzą- 
sarki ręczne, sita itp.
Narzędzia drogowe. Zgłoszono za
ledwie kilka eksponatów (komplet narzędzi 
brukarskich), brak natomiast najprostszych 
narzędzi, które używane były powszechnie 
w latach międzywojennych i w pierwszym 
okresie po wyzwoleniu, jak np. różne typy 
młotków, taczek, oskardów, łopat, grabi, 
grac, ubijaków, raf do przesiewania kruszy
wa itp.

Inne eksponaty. Zgromadzono tu 
ponad 100 muzealiów, jak np. 15 medali 
i odznaczeń branżowych, 50 różnych plakie
tek i znaczków okolicznościowych, 2 sztan
dary z okresu międzywojennego i kilkanaś
cie z lat 1948-1970,11 różnych proporczy
ków, oryginalne kolce, które w okresie oku
pacji służba drogowa (działająca w ruchu 
oporu AK) rozrzucała po drogach, aby 
uszkadzać ogumienie pojazdów niemiec
kich. legitymacje, zaproszenia na różne im
prezy itd.
Biblioteka archiwalna.Zgroma
dzono ponad 2000 pozycji. Są tu wydawnic
twa książkowe, czasopisma, opracowania 
wydane techniką powielaczową w niewiel

kiej ilości egzemplarzy, a także maszynopisy 
i rękopisy nie publikowane, plany, mapy, 
projekty techniczne, stare akta i dokumenty 
archiwalne, jak również zbiór wycinków 
prasowych z okresu powojennego.

Archiwum fotograficzne wrazze 
zbiorem negatywów zgromadziło około 
3000 fotografii (w tym znaczna część doty
czy ewidencji zabytków) oraz ponad 20 al
bumów tematycznych. Są to najczęściej fo
tografie nieznanych autorów z robót i obiek
tów oraz różnych imprez z okresu między
wojennego, np. 116 zdjęć z budowy podpór 
mostu przez Wisłę w Toruniu w latach 
1928-1929. a także zdjęcia współczesne.

Fonoteka nagrań magnetofo
nowych z ewentualnie przynależnymi 
doń przezroczami lub filmami. ,

F i I m o t e k a. Do zbioru związanych z dro
gownictwem filmów instruktażowych i do
kumentalnych zewidencjonowano kilka
dziesiąt pozycji. Są to filmy wykonane przez 
twórców profesjonalnych oraz amatorów.

Może budzić wątpliwość^dlaczego w sferze 
zainteresowań środowiska drogowców zna
lazły się m.in. obiekty nie będące zabytkami 
techniki drogowej i mostowej. Przede wszy
stkim chodzi o to, aby wszystkie obiekty 
warte zachowania, a znajdujące się w pasie
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Lublin-Zamość (fot. A. Wojciecho
wska)
8. Kapliczka przy drodze Sandomie- 
rz-Maruszów; pierwotnie była to la
tarnia oznaczająca miejsce stajni dla 
wymiany koni (fot. A. Wojciechowska)
9. Obrotowy most stalowy z 1850 r. 
(odbudowany w 1948 r.) w Giżycku 
nad Kanałem Luczańskim
10. Żelbetowy most dwuprzęsłowy 
z 1828 r. na rzece Czarnej (droga 
Opatów-Sandomierz) (fot. A. Wojcie
chowska)
11. Przepust na drodze Wysokie 
Mazowieckie-Białowieża z lat 
1912-1914
12. Przepust na drodze Bielsk Podla- 
ski-Dubicze z lat 1925-1927

10

drogowym lub tuż poza nim, nie były zanie
dbane i nie szpeciły drogi lub jej otoczenia. 
W tym wypadku administracja drogowa po
winna podejmować staraniaozarejestrowa- 
nie tych obiektów przez wojewódzkich kon
serwatorów zabytków, a następnie współ
działać z nimi, aby właściciele, administra
torzy, użytkownicy (np. starych poczt, zajaz
dów, karczm, kuźni) lub opiekunowie (po
mników, kapliczek, grobów, cmentarzy 
przydrożnych) utrzymywali je w należytym 
stanie, nie dopuszczając do niszczenia. Na 
starych szlakach, gdy nie było jeszcze poję
cia „znaku drogowego", stawiano kapliczki 
dla uwidocznienia rozstaju dróg, skrzyżo

wań, przepraw, stacji pocztowych, zajaz
dów itp. Pierwsze znaki drogowe również 
stawiano w formie kapliczek, np. istniejąca 
dotychczas latarnia przy moście w Zawi
choście oraz w Makoszynie. Kapliczki 
świadczą również o przebiegu dawnych tras 
odcinków starych traktów, które z czasem 
zostały zaniechane, wyprostowane lub 
przeniesione w inne miejsce. Kapliczki wro
sły więc w nasz rodzimy krajobraz i stały się 
nierozłącznym elementem dróg, zwłaszcza 
tych starych.
Ogólną trudnością przy wyszukiwaniu i ewi
dencjonowaniu zabytków drogownictwa, 
a która szczególnie będzie występowała 

przy ich ochronie i konserwacji, jest ogrom
ne rozproszenie zabytków stałych na prze
szło 250 tys. km dróg publicznych. Trudność 
tę pogłębia fakt, że zabytki te są pojedynczo 
zlokalizowane na otwartym powietrzu, w te
renie ogólnie dostępnym dla użytkowników 
dróg.
Przed służbą ochrony zabytków drogownic
twa staje więc trudne zadanie wypracowa
nia skutecznej metody ochrony i konserwa
cji wielu rodzajów zabytków zbudowanych 
z wielu różnych materiałów.

Władysław Flllppoto

Z wielkim żalem donosimy, że autor zamieszczonego wyżej artykułu - Inż. 
Władysław Flllppoto - zmarł w dniu 1 marca 1981 r. Był On człowiekiem 
wyjątkowej pracowitości i szlachetności, wybitnym, wieloletnim pracownikiem 
drogownictwa różnych szczebli, zasłużonym działaczem związkowym.
Po przejściu na emeryturą w 1973 r. zajął slą historią drogownictwa, pracując 
aż do dnia śmierci w Centralnym Zarządzie Dróg Publicznych jako specjalista 
do spraw ochrony zabytków techniki drogowej i mostowej.
Był autorem licznych artykułów z tej dziedziny, a także książek I broszur na 
temat projektowania I budowy dróg lokalnych, szczególnie wiejskich.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony został Brązowym 
i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotą Honorową Odznaką NOT, Złotą Honorową Odznaką SITKOM, Złotą 
Odznaką Zasłużonego Działacza ZZTD i innymi odznakami i wyróżnieniami.

Radakcja

...most 
drogowy 
na rzece 
Słudwi
Każdy zabytek przyrody, sztuki, architektury 
znajduje zawsze wielu gorliwych miłośni
ków i obrońców (to nie przygana), natomiast 
zabytek techniki albo niewielu, albo ża
dnych (a to już bardzo żle), wstydzą się go 
niemal wszyscy w bzdurnej pogoni za naj
częściej źle pojętą nowoczesnością.

Jest w Polsce niedaleko Łowicza w miejsco
wości Maurzyce most na rzece Słudwi, 
o którym niewielu Polaków słyszało, znają 
go natomiast ludzie techniki z różnych kra
jów Europy, a nawet i świata. Słudwia ma 
bowiem sławę europejską, a nawet świato
wą z powodu owego mostu. Niewielką tę 
rzekę spotkał nie lada zaszczyt - była pierw
szą w Europie rzeką, przez którą przerzuco
no most spawany, i pierwszą w świecie rze
ką, przez którą przerzucono drogowy most 
spawany.

Gdyby sięgnąć do historii, to należałoby 
przypomnieć najpierw zdarzenie sprzed 200 
lat, kiedy tow1779r.wmiejscowościCoalb- 
rookdale w Anglii powstał pierwszy most 
żeliwny na rzece Severn. Dodajmy, że do 
tamtego czasu i jeszcze nieco po tym wyda
rzeniu budowano właściwie tylko mosty ka
mienne i drewniane (bo niewiele ponad 100 
lat znamy beton, a właściwie żelbet). Ow 
most w formie luku o rozpiętości 30 m otwo
rzył nowy, świetny rozdział w historii mos- 
townictwa. Wkrótce potem pierwszy na kon
tynencie europejskim most żeliwny powstał 
na naszych ziemiach - w Strzegomiu na 
Śląsku w 1797 r. (przed pięciu laty ponoć 

niebacznie rozebrany).

W grudniu 1928 r. (niektórzy twierdzą, że 
było to w 1929 r.) tradycji stało się zadość. 
Znów na ziemiach polskich, w pobliżu Łowi
cza, oddany został do publicznego użytku 
pierwszy w Europie most spawany, a jedno
cześnie pierwszy w świecie spawany most 
drogowy. '

Autorem owego pionierskiego projektu 
i kierownikiem robót był znakomity kon
struktor, jeden z najwybitniejszych inżynie
rów Polski międzywojennej - Stefan Włady
sław Bryla, Polak, urodzony w 1886 r. 
w Krakowie. Stefan Bryła po ukończeniu 
w 1908 r. Wydziału Inżynierii Politechniki 
Lwowskiej pracował naukowo, następnie 
został przez Krakowską Akademię Umiejęt
ności wysłany za granicę na dalsze studia. 
Kształcił się teoretycznie i praktycznie 
w Niemczech, Francji, Anglii i Stanach Zje
dnoczonych, gdzie np. w 1912 r. brał udział 
w budowie 250-metrowej wysokości wie
żowca nowojorskiego Woolworth Building. 
Do kraju wrócił w 1918 r. Od 1921 r. wykładał 
zasady budowy mostów na Politechnice 
Lwowskiej, a od 1934 r. budownictwo na 
Wydziale Architektury Politechniki War
szawskiej. Pracował owocnie naukowo - 
opublikował ponad 150 własnych prac, był 
także redaktorem naczelnym „Podręcznika 
Inżynierskiego". W1932 r. powołany został 
na członka Polskiej Akademii Nauk Techni
cznych, a jeszcze w 1929 r. powołano go na
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1. Z tej strony most na Słudwi wygląda normalnie
2. Dopiero brak drogi dojazdowej wskazuje na opuszcze
nie tego zabytku (zdjęcia autora)

członka stałej międzynarodowej komisji 
mostów i konstrukcji inżynierskich.

Przedwcześnie i tragicznie przerwane zo
stało życie tego wybitnego polskiego inży
niera, twórcy, budowniczego, uczonego. Za 
czynny udział w tajnym nauczaniu politech
nicznym w czasie okupacji hitlerowskiej zo
stał 16 listopada 1943 r. wraz z całą rodziną 
aresztowany i następnie 3 grudnia 1943 r. 
rozstrzelany w grupie polskich patriotów 
w egzekucji ulicznej pod murem zajezdni 
tramwajowej przy ul. Puławskiej w Warsza
wie - miejsce to upamiętniono tablicą. Za
mordowanie Stefana Bryły to jeszcze jeden 
przykład konsekwentnej realizacji hitlerow
skiego zamiaru doszczętnego wyniszczenia 
inteligencji podbitych narodów Europy.

Zanim jednakże ten znakomity inżynier zgi
nął z rąk hitlerowskich siepaczy, przez wiele 
lat przed ową tragiczną wojną obok pracy 
naukowej zajmował się praktyczną działal
nością inżynierską, projektując i nadzorując 
montaż wielu poważnych konstrukcji stalo
wych. Jego autorstwa jest m.in. konstrukcja 
pierwszego warszawskiego „drapacza 
chmur" - tak wówczas poetycko nazywano 
wysokościowce - wieżowca „Prudential” 
na placu Napoleona w Warszawie w 1932 r. 
(obecny hotel „Warszawa"). Przez wiele lat 
nawet po wojnie był to najwyższy budynek 
Warszawy, wsławiony i tym, że z jego szczy
tu - i przed wojną, i po wojnie - nadawano 
pierwsze w Polsce eksperymentalne pro
gramy telewizyjne.

Najważniejszym jednak bodaj osiągnięciem 
Stefana Bryły było zaprojektowanie, zbudo
wanie i oddanie do użytku w grudniu 1928 r. 
owego mostu na> rzece Słudwi (dopływie 
Bzury) w Maurzycach pod Łowiczem, na 
trasie ważnej arterii drogowej Warszawa- 
Poznań. Most miał 27 m rozpiętości i ważył 
59 ton. Dzięki zastosowaniu spawania (pio
nierska metoda, bo do owego czasu łączono 
elementy stalowe przez nitowanie, dziś z ko
lei prawie nie znane) zaoszczędzono znacz
ną ilość wysokogatunkowej stali, gdyż ana
logicznych rozmiarów most nitowany wa
żyłby 70 ton. Głównymi elementami kon
strukcyjnymi tego pierwszego w świecie 
spawanego mostu drogowego są dwie sta
lowe belki kratowe, na których wspiera się 
ruszt złożony z belek stalowych poprzecz
nych i podłużnych, utrzymujących betono
wą jezdnię pokrytą asfaltem; szerokość jez
dni - 6,20 m, a znajdujących się po jej obu 
stronach chodników - po 1,50 m.

Mimo sceptycyzmu wielu polskich fachow
ców z dziedziny budowy mostów i początko
wych trudności ze znalezieniem wykonaw
cy, pionierskie dzieło zostało zrealizowane 
dzięki niezmoźonej energii i niesamowite
mu wręcz uporowi Stafana Bryły. Była to 

pierwsza w Polsce poważna konstrukcja 
spawana elektrycznie, sprowadzono więc 
z Belgii instruktorów dla przeszkolenia kra
jowych spawaczy. Konstrukcje spawane do
piero po tym przedsięwzięciu dzięki swym 
zaletom uzyskały przewagę nad nitowanymi 
i dzisiaj stosuje się je na całym niemal świe
cie. Do niedawna wprawdzie w wielu kra
jach odnoszono się do nich z rezerwą, której 
powodem by|a przede wszystkim niemoż
ność sprawdzenia jakości spoin, wkrótce 
jednak metody kontroli, jak np. prześwietla
nie spoin promieniami rentgenowskimi 
a później defektoskopia ultradźwiękowa, 
przełamały te obawy. Przyczyniło się do te
go również i opracowanie przez Stefana 
Bryłę przepisów i norm spawania elektrycz
nego konstrukcji stalowych. Ponieważ nie 
istniały jeszcze wówczas przepisy takiego 
wykonawstwa, dlatego równocześnie z pro
jektowaniem mostu Stefan Bryła opracował 
przepisy spawania elektrycznego konstruk
cji stalowych - pierwsze w świecie. Przepisy 
te przyjęło wówczas wiele krajów. Wykona
ne przez Stefana Bryłę doświadczenia z za
kresu spawalnictwa i ich wykorzystanie przy 
budowie mostu na Słudwi, a także opis 
budowy tego mostu zostały ogłoszone dru
kiem w kilkunastu językach, pojawiły się 
w piśmiennictwie technicznym wielu kra
jów, przynosząc Stefanowi Bryle i polskiej 
myśli technicznej szeroki i zasłużony roz
głos poza granicami kraju.
Warto także przypomnieć mało znany fakt, 
że opisany w światowej prasie technicznej 
inny most na Słudwi, znajdujący się niewiele 
dalej - we wsi Retki, swą sławę również 
zawdzięcza Stefanowi Bryle. W dwa lata 
bowiem po tamtym profesor Bryła zaprojek
tował następny most spawany o innej kon
strukcji, blachownicowy.
Most na Słudwi koło Maurzyc istnieje do 
dziś. Jeszcze przed kilkoma laty przejeżdża
ły przezeń tysiące samochodów dziennie 
i mogłyby przejeżdżać nadal - konstrukcja 
mostu jest w pełni sprawna, staruszek most 
trzyma się dzielnie, niestety okazał się po 
niemal pół wieku wiernej służby zbyt wąski, 
jak na dzisiejsze wymagania. Międzynaro

dowa droga E-8 przebiega teraz kilkadzie
siąt metrów obok, przez nowy most. Niewe
sołe jednak refleksje ogarniają mnie, gdy 
przejeżdżam od czasu do czasu obok niego 
drogą z Łowicza do Kutna, Krośniewic, Ko
nina i dalej w świat. Mostu co prawda - na 
szczęście - nie rozebrano na złom, ale...
Most, który powinien być powodem dumy 
każdego Polaka, nie dość, że nie jest używa
ny, że stoi z boku opuszczony, zapomniany 
- nikomu wręcz nie jest znany. Prawie nikt 
z przejeżdżających obok nie zdaje sobie 
sprawy, jakie znaczenie miał ów most przed 
50 laty i dziś nawet. Obecnie podróżnikowi, 
zwłaszcza turyście, poza nielicznymi wy
trawnymi przewodnikami PTTK niestety nikt 
nie powie, że to pomnik polskiej, przodują
cej wówczas w świecie myśli technicznej, 
zaliczany dziś do najwyższej klasy zabyt
ków. Czasami kogoś zastanowi (akt, że most 
stoi dziwnie z boku, bez żadnej doń drogi, 
ale nikt nie domyśli się i nie dowie o znacze
niu tego mostu. Bowiem nie ma tam żadnej 
najmniejszej, najskromniejszej informacji, 
a przecież być powinna. Powinna być tabli
ca informacyjna i to bardzo dużych rozmia
rów, rzetelnie informująca o tym nadzwy
czaj interesującym obiekcie, wysokiej klasy 
zabytku techniki i budownictwa, mostownic- 
twa. Oburzające jest lekceważenie naszych 
tradycji i osiągnięć techniki, niestety często 
spotykane.
Istnieją co prawda projekty stworzenia 
w odległej przyszłości w tym miejscu tzw. 
skansenu mostów stalowych, ale nie można 
przecież czekać bezczynnie na realizację 
owego projektu. Ten jeden istniejący, ale 
ważny most powinien być należycie oznako
wany.
O moście cicho, cicho także ostatnio 
o „Orderze Bryły". Od 1972 r. bowiem imię 
profesora Stefana Bryły zaczęło patrono
wać „Orderowi Bryły" wręczanemu przez 
Senat Politechniki Warszawskiej ludziom 
nauki i techniki. Kawalerami „Orderu Bryły" 
mają być ludzie sukcesu zdobytego talen
tem i uporem, służącego Polsce.

Mirosław Zbigniew Wojalski

Od redakcji
Otrzymaliśmy informację, że służba ochrony zabytków dro
gownictwa podjęła prace przy urządzeniu skansenu czterech 
mostów stalowych w Maurzycach. Obok współczesnego, 
obecnie eksploatowanego mostu oraz mostu prof. S. Bryły, 
stanie most kratowy łukowy o konstrukcji nitowanej, przenie
siony z Kanału Skawińskiego oraz jeszcze jeden most stalowy.

...organy
Dawno już rozciągnięto pojęcie 
ochrony zabytków na te instrumenty, 
a jeszcze wcześniej na ich szatę ze
wnętrzną, czyli tzw. prospekt. Wszyst
ko to prawda, lecz prawdą jest też, że 
wbrew doskonałym przepisom znika
ły i nadal znikają cenne obiekty, a inne 
ulegają karygodnemu zniekształce
niu, dosłownie pod bokiem konser
watora zabytków, a czasem wręcz za 
jego zgodą. Wynika to stąd, że ten 
pozornie groźny Cerber jest niekiedy 
- pomimo najlepszych chęci - nie
zorientowany lub bezsilny. Dzieje się

i

tak na skutek nieprzestrzegania obo
wiązku informowania konserwatora 
o zamierzonej przebudowie, rozbu
dowie lub usunięciu zabytkowych 
organów czy ich prospektu przez 
właścicieli i użytkowników, podawa
nia fałszywych informacji oraz braku 
systematycznej kontroli ze strony wo
jewódzkich urzędów konserwator
skich. Trudno się zresztą dziwić prze
pracowanym konserwatorom, że są 
pod tym względem mniej gorliwi niż 
sami właściciele, którzy z zapałem 
godnym lepszej sprawy i wbrew swo
im oczywistym interesom niszczą tej 
klasy zabytki dawnego rzemiosła 
i sztuki, za które młode, lecz bogate 
społeczeństwa zapłaciłyby chętnie 
setki tysięcy, jeżeli nie miliony dola
rów. A oto kilka przykładów.
Zacznijmy od Kazimierza nad Wisłą. 
Słynne tamtejsze organy w kościele 
farnym przyćmiły pozostałe, mniejsze 
i skromniejsze, do tego stopnia, że 
mało kto zauważył zniknęcie osiem
nastowiecznego pozytywu z prezbite
rium i dużo wcześniejszego (ok. 1650) 
instrumentu z kościoła filialnego Św. 

Anny. Ten pierwszy zdematerializo
wał się w sposób gwałtowny (przy 
użyciu siekiery) i posłużył jako mate
riał opalowy w wyniku energicznej 
działalności pewnego wikariusza, 
przydzielonego parafii w latach
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sześćdziesiątych. Smętne resztki sam 
osobiście oglądałem w drwalce przy 
plebanii. Widziałem też makietę pro
spektu markującą instrument wywie
ziony lub zniszczony w tym samym 
czasie z kościoła Św. Anny.

Kolejny obrazek z wczesnych lat 
sześćdziesiątych. Gospodarz fary 
w Węgrowie (tej z lustrem Twardow
skiego w zakrystii) polecił usunąć wy
jątkowo udany regencyjny prospekt 
i zabytkowe organy i zastąpić je tan
detnym poniemieckim fabrycznym in
strumentem ze Śląska, pozbawionym 

jakiegokolwiek wyglądu i psującym 
jednolite, niegdyś piękne osiemnas
towieczne wnętrze. Z dawnego pro
spektu ocalały jedynie trzy figury, któ
re umieszczono na parapecie chóru 
muzycznego.
W tych samych latach pod ciosami 
ulubionego narzędzia rodzimych 
wandali przestał istnieć osiemnasto
wieczny pozytyw z kaplicy Św. Witali

sa w warszawskim kościele francisz
kanów. Warto dodać, że nieszczęsny 
ten instrument ocalał z pożogi wznie
conej przez hitlerowców i stanowił 
jeden z bardzo nielicznych zabytków 
budownictwa organowego w War
szawie.

Mógłbym wymienić przynajmniej tu
zin obiektów zniszczonych np. tylko 
w latach 1960-1970, w tym trzy krako
wskie (Św. Florian, kościół Bożego 

Ciała, Jezuitów) i po jednym w Starym 
Sączu, Siemiatyczach, Kaliszu, Łasku 
i Skierniewicach. Lata siedemdziesią
te przyniosły dalsze straty, idące 
w dziesiątki pozycji.
Przejdźmy jednak do omówienia in
nego rodzaju zniszczeń, spowodowa
nych tym razem oszpeceniem zabyt
ków poprzez zniekształcenie lub 
przebudowę prospektu. Zacznę od 
bardzo znanego obiektu, który właś
nie ze względu na swą sławę ma nie
szczęście być królikiem doświadczal
nym dla rozmaitych pseudoeksper- 
tów organowych i domorosłych „rze
czoznawców”. Chodzi o organy w ka
tedrze fromborskiej, które przed pa
roma laty (pozazdrościwszy Oliwie) 
„ozdobiono” posadzonymi na gzym
sie szafy organowej niewiadomego 
pochodzenia figurami muzykujących 
aniołów z niestylowo dorobionymi 
bębnami i dzwoneczkami. To, że 
przedtem ich tam nie było, i że dodat
ki stanowią ordynarne fałszerstwo, 
nikomu jakoś nie przeszkadza. Wido
cznie niechlubny przykład dany przez

1. Organy z ok. 1650 r. w kościele Św. 
Anny w Kazimierzu Dolnym - zdjęcie 
z 1916 r. (zb. IS PAN)
2. Organy w kościele parafialnym 
w Węgrowie, stan sprzed 1962 r. (zb. 
PKZ)
3. Katedra we Fromborku, wygląd 
prospektu organowego przed 1935 r. 
(zb. IS PAN)
4. Katedra we Fromborku, ten sam 
prospekt po 1935 r. (fot. J. Sianko)
5. Katedra we Fromborku, obecny 
wygląd prospektu (fot. J. Langda)
6. Kolegiata w Lasku, prospekt orga
nowy przed 1956 r. (fot. S. Kopydlo- 
wskb
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7. Kolegiata w Lasku, prospek'orga
nowy po przebudowie (zb. PKZ)
8. Kościół parafialny Św. Mikołaja 
w Kaliszu, chór muzyczny według 
zdjęcia archiwalnego (zb. IS PAN)
9. Kościół parafialny Św. Mikołaja 
w Kaliszu, chór muzyczny obecnie 
(zb. PKZ)
10. Kościół parafialny Św. Bartłomie
ja, obecny widok na chór muzyczny 
(fot. J. Orańska)
11. Kościół Jezuitów w Krakowie, 
obecny wygląd chóru muzycznego 
(fot. T. Kazimierski)

Emanuela Kempera z Lubeki w 1935 r. 
nadal działa. Firma ta wywiozła wów
czas zabytkowy mechanizm gry i wię
kszość piszczałek, dając w zamian 
nowy elektropneumatyczny instru
ment i wbudowując w podstawę pro
spektu zupełnie niestylowe na tym 
terenie tzw. trąby hiszpańskie, czyli 
lejkowate, horyzontalne rezonatory 
głosu znane pod wyżej wymienioną 
nazwą.

Inaczej postąpiono w Lasku (kolegia
ta), gdzie usuwając stary mechanizm 
zniekształcono zgrabny rokokowo- 
klasycyzujący prospekt z 1787 r. przez 
dostawienie ciężkich prostokątnych 
członów skrzydłowych, co zniszczyło 
pierwotne założenie oparte na powtó
rzeniu w skali 1:2 architektury sekcji 
głównej w pozytywie wbudowanym 
w parapet chóru muzycznego. Przy 
okazji usunięto fragmenty dekoracji 

snycerskiej wieżyczek basowych, 
czyli tzw. uszy (przykład dobrej póź- 
norokokowej snycerki).
W porównaniu z tak poważnymi prze
róbkami oszpecenie prospektu przez 
dodanie w tle niczym nie urozmaico
nych i nie osłoniętych szeregów pisz
czałek (czyli dla oka rur) metalowych, 
jak to uczyniono w Kaliszu (fara), Ko
ninie, Łowiczu (kościół Św. Ducha) 

i Krakowie (kościół Jezuitów), wydaje 

się tylko drobnym wykroczeniem 
przeciw dobremu smakowi.
Chciałoby się zapytać, czy we wszyst
kich tych wypadkach konsultowano 
się z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, a jeśli tak, to czemu na to 
pozwolił. I jak to się dzieje, że jedna 
z najdoskonalszych w historii Ustawa 
o ochronie dóbr kultury i o muzeach 
pozostaje tylko martwą literą?

Jerzy Goło*
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z warsztatu konserwatora
W tym dziale pokazywaliśmy dotychczas wyłącznie warsztat pracy konserwatora zabyt
ków zajmującego sią konserwacją rzeźby, obrazu itp. Obecnie przedstawiamy pracą 
konserwatora-urządnika, czyli wojewódzkiego konserwatora zabytków, który - jak sią 
okaże - wcale zarękawków nie nosi, za biurkiem rzadko siedzi, na poranną kawą z gazetą 
nie ma czasu...

Jeden dzień 
konserwatora 
zabytków
Jeden dzień konserwatora zabytków... Przy
jęłam propozycję opisania dnia mojej pracy 
i zarśz pomyślałam, że zapis ten niewiele 
powie o charakterze tej pracy. Jeden dzień 
wybrany wśród innych, bez prologu i zakoń
czenia. Każde z działań tego dnia miało już 
bowiem swoją historię, każde znajdzie swoje 
zakończenie później.
0 godzinie 8.00 daję sekretarce listę osób, 
z którymi chcę rozmawiać telefonicznie, czy

tam korespondencję. Jest kilkanaście pism 
i kilka faktur do zapłacenia. Radny Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Nowy Staw prosi 
o wyjaśnienie: „czym kierowano się uznając 
centralną część Nowego Stawu za zabytek, 
a tym samym utrudniając budownictwo mie
szkaniowe, jak i modernizację ulic?". Biuro 
Projektów Budownictwa Komunalnego w El
blągu prosi o opinię konserwatorską doty
czącą kilkunastu budynków w Pasłęku, poło
żonych na terenie nie objętym ochroną kon
serwatorską. Powstały one na początku XX 
w. i nie są ujęte w rejestrze zabytków. Przed
siębiorstwo Państwowe Pracownie Konser
wacji Zabytków -Oddział w Gdańsku potwie
rdza przyjęcie naszego zlecenia na wykona
nie kwerendy ikonograficznej Starego Miasta 
w Elblągu. Są faktury za dokumentację tech
niczną rempntu zespołu poszpitalnego Św. 

Ducha we Fromborku oraz za inwentaryzację

1. Kościół NMPanny w Elblągu - Galeria „El" (fot. 
M. Gawryluk)
2. Wnętrze nawy kościoła NMPanny (fot. M. Ga
wryluk)

konserwatorską domu podcieniowego 
w Żuławkach. Całą korespondencję dekretu

ję i przekazuję pracownikom Biura Doku
mentacji Zabytków, wspomagającego kadro
wo działalność konserwatora. Niektóre spra
wy wymagają szczegółowego omówienia. 
Z inspektorem ds. urbanistyki i architektury 
formułujemy zarys odpowiedzi na wątpliwoś
ci nowostawskiego radnego. Ponieważ nie są 
to pierwsze wątpliwości mieszkańców tego 
miasta, chcę, aby wyjaśnienie zawierało opis 
wszystkich przesłanek merytorycznych i for
malnych towarzyszących wpisaniu miasta do 
rejestru zabytków, a także informację o włą
czeniu Nowego Stawu wraz z trzema innymi 
miastami do wojewódzkiego programu kom
pleksowej rewaloryzacji, do pracy powołane
go przez wojewodę elbląskiego Zespołu ds. 
Rewaloryzacji Zabytków, który określi dla 
tych czterech wybranych miast możliwości
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realizacyjne od strony dokumentacyjnej, wy
konawczej i materiałowej.
Na dzień jutrzejszy zapowiedzieli swój przy
jazd archeolodzy z Instytutu Archeologii Uni
wersytetu Warszawskiego. Już drugi rok pro
wadzą na terenie naszego województwa ar
cheologiczne badania powierzchniowe 
w związku z tzw. archeologicznym zdjęciem 
Polski. Pierwszy sezon spędzili na badaniach 
stacjonarnych trzech stanowisk archeologi
cznych: w Krośnie, Piórkowie i Suchaczu. 
Jest to początek realizacji pięcioletniej umo
wy między Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków a Instytutem Archeologii Uniwer
sytetu Warszawskiego. Proszę inspektorads. 
archeologii o przygotowanie się do tego 
spotkania.
Inspektor nadzoru przynosi sprawdzone-fak-

3. Gotyckie filary kościoła NMPanny (fot. M. Ga
wryluk)
4. Wiatrak z 1841 r. w Drewnicy: A - przed pracami 
konserwatorskimi (1971 r.) i B - po konserwacji (fot. 
A. Wolosewicz)
5. Przemysław - dom mieszkalny z początku XX w. 
(fot. M Gawryluk)
6. Kościół w Pomorskiej Wsi (fot. M. Gawryluk)

tury. Podpisuję je i przekazuję do realizacji. 
Przez cały czas dzwonią telefony. Informuję 
dyrektora Zjednoczenia Państwowych Go
spodarstw Rolnych w Elblągu o przyjęciu 
przez PP Pracownie Konserwacji Zabytków - 
Oddział w Toruniu zlecenia na wykonanie 
prac stolarskich i ślusarskich dla Białego 
Dworu remontowanego przez PGR Kwidzyn- 
Górki. Telewizji gdańskiej, która była zainte
resowana tematem, przekazuję wiadomość 
o zakończeniu remontu Nowego Wikariatu 
na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku. 
Prace trwały trzy lata. W budynku Wikariatu 
jest siedem mieszkań dla pracowników Mu
zeum Mikołaja Kopernika, muzealna pracow
nia konserwatorska i magazyny oraz pokój 
gościnny z pięknymi barokowymi polichro
miami na stropie i iluzjonistycznymi malowi
dłami. Ustalamy termin nagrania programu.

Umawiam się z kierownikiem prac remonto
wych w kościele podominikańskim NMPanny 
w Elblądu (znanym jako siedziba Galerii El) 
na spotkanie za pół godziny na budowie. Za 
chwilę dzwoni proboszcz parafii Św. Mikoła

ja w Elblągu. Chce przyjść i omówić kolejne 
szczegóły skomplikowanej operacji przenie
sienia zabytkowego kościoła z Kaczynosa do 
Elbląga. Kościół jest osiemnastowieczny, 
wzniesiony w konstrukcji ryglowej, nie użyt
kowany, położony na terenie PGR, bez szans 
przetrwania in situ.

Największy w Elblągu zakład przemysłowy 
„Zamech”, który przygotowuje się do remon
tu dawnego fabrykanckiego pałacyku z po
czątku XX w., pyta o podstawę prawną znie
sienia limitowania robót i usług wykonaws
twa nieuspołecznionego na rzecz gospodar

ki uspołecznionej. O zniesieniu limitowania 
wiem z prasy, proszę zatem jednego z pra
cowników, by zasięgnął informacji w Zarzą
dzie Muzeów i Ochrony Zabytków MKiS 
i przekazał zainteresowanemu.

Kierownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta 
w Elblągu chce znać wielkość naszych nakła
dów finansowych na remonty obiektów za
bytkowych w mieście na rok 1981. Mówię 
z pamięci, jestem bowiem świeżo po ustale
niu programu remontów konserwatorskich 
w województwie na przyszły rok z dyrekcją 
PP PKZ w Gdańsku.

Projektanta, który przyjechał z Łodzi uzgod
nić koncepcję remontu siedziby Zakładu 
Odzieżowego „Truso” w Elblągu (budynek 
z początku XX w.), przekazuję inspektorowi 
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ds. architektury, który wcześniej sformułował 
wytyczne konserwatorskie dla tego obiektu. 
Jest 9.30. Jadę do Galerii El, po drodze pry
cha gaźnik w moim fiaciku, samochód zwal
nia, przyspiesza, znowu zwalnia. Jeśli pa
proch w benzynie nie przepłynie i nie spali 
się, trzeba będzie znowu czyścić gaźnik. Do 
Galerii jednak dojechałam. Są już: kierownik 
budowy i przyszły dyrektor Centrum Upow
szechniania Sztuki - Galerii El. Szczegółowo 
wyznaczamy miejsca, gdzie zainstalowane 
mogą być urządzenia telewizyjne, reflektory 
oraz zamontowane listwy do zawieszania 
ekspozycji. Kościół NMPanny ma szczególne 
miejsce w zabytkowym pejzażu miasta - jest 
jego najstarszą monumentalną budowlą 
(erekcja w 1242 r.) i jedną z nielicznych za
chowanych po zniszczeniach działań wojen
nych. Pracom remontowym przy kościele to-

Gospodarz obiektu - Instytut Medycyny Mor
skiej i Tropikalnej w Gdyni przejął go w stanie 
prawie ruiny i po czterech latach remontu 
adaptował na ośrodek szkoleniowy. Lubię 
ten wiatrak, z daleka jest widoczny - piękna 
sylweta z rozłożonymi skrzydłami. Stoi tuż 
przy wysokim brzegu Szkarpawy, w głębi 
zabytkowa zabudowa wsi, dalej Wisła, na 
przeciw, za rzeką, Żuławki .Obie wsie są w re

jestrze zabytków, znajduje się w nich około 
120 zabytkowych obiektów tworzących natu
ralny skansen żuławskiego budownictwa. 
Wśród nich, także w Drewnicy, jest drugi 
wiatrak, koźlak, użytkowany przez pana To
maszu nasa, znającego się jak mało kto w Pol
sce na tych skrzydlatych budowlach. Teren 
„holendra" jest ogrodzony, bardzo starannie 
utrzymany, latem kwitną tu róże. Budynki 
gospodarcze są nowe, postawione w murze
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warzyszy starannie dobrana koncepcja kon
serwatorska, prawie purystyczna - pełna 
konserwacja architektury i zachowanych 
ruchomych dzieł sztuki, fragmentów śred
niowiecznych i nowożytnych polichromii 
oraz zespołu ściennych epitafii. Nie wprowa
dza się żadnych zmian układu przestrzenne
go; funkcja została ściśle dostosowana do 
istniejącej przestrzeni. Dla prawidłowego 
funkcjonowania Centrum, obiekt wyposażo
ny będzie w instalację ogrzewczą (podposa- 
dzkową), elektryczną, wentylacyjną, wodną 
i kanalizacyjną. Urządzenia telewizyjne i po
dobne nie tylko nie mogą naruszać zabytko
wych substancji, nie mogą również wprowa
dzać dysharmonii kompozycyjnej z zachowa
nym wystrojem i detalami architektoniczny
mi. Oglądam też prace przy wykonywaniu 
pionowej izolacji zewnętrznych murów koś
cioła.

Jest godzina 10.15. Z niepokojem urucha
miam silnik samochodu i z ulgą stwierdzam 
jego normalną pracę. Jadę do Drewnicy, wsi 
oddalonej około 30 km. Jest w niej holender
ski wiatrak, który Urząd Konserwatorski zgło
sił do konkursu organizowanego przez Mi
nisterstwo Kultury i Sztuki na najlepszego 
użytkownika obiektu zabytkowego w roku 
1980. Za kilka dni przyjedzie do Drewnicy 
komisja konkursowa, chcę więc wiatrak 
obejrzeć surowo i krytycznie - co jeszcze 
trzeba zrobić i co jest możliwe do wykonania.

ryglowym, w tradycji żuławskiej architektury.

Czy wiatrak wytrzyma ogólnopolską konku
rencję? Prace konserwatorskie prowadzone 
były prawidłowo, ale jest tyle działań kosme
tycznych, które mogą podnieść jakość wizu
alnego odbioru lub wręcz przeciwnie - ze
psuć całe wrażenie.

Kierowniczka ośrodka, zaopatrzona w notes, 
pilnie słucha wszystkich uwag: obluzowany 
kamień muru fundamentowego, pęknięty gą
sior na kalenicy dachu, liście w rynnie. Do 
wnętrz żadnych zastrzeżeń. Nadto czystość 
wręcz sterylna, wiem, że nie „okolicznościo
wa", za to zimno. Ogrzewany jest tylko parter, 
bo górne kondygnacje z pokojami mieszkal
nymi i pomieszczeniami klubowymi miały 
mieć piece elektryczne, na które Rejon Ener
getyczny cofnął zgodę. Nie ogrzewany wia
trak może ucierpieć przez zimę, potrzebna 
jest pilna rozbudowa instalacji centralnego 
ogrzewania. Ośrodek ma wykonawcę, lecz 
brak mu pieniędzy. Obiecuję pomoc i czuję 
się jak święty Mikołaj widząc ogromną ra
dość pani kierowniczki. Rzeczywiście jest 
zimno i z wdzięcznością przyjmuję gorącą 
herbatę.

Wyjeżdżam w świetnym nastroju. Wiatrak jest 
w bardzo dobrych rękach, życzę sobie jak 
najwięcej takich mecenasów. Żuławy, nie

gdyś słynące z wiatraków, mają ich teraz 

bardzo mało. Ten w Drewnicy ma szansę 
przetrwania.*

* Już po napisaniu tekstu otrzymałam informację, że 
Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało użytkowni
kowi wiatraka w Drewnicy nagrodę I stopnia w kon
kursie na najlepszego użytkownika obiektu zabyt
kowego w roku 1980.

W najbliższym sąsiedztwie Drewnicy leży ma
ła wioska Przemysław. Jeden z jej mieszkań
ców zamierza budować nowy dom, a stary 
rozebrać. Stary dom jest murowany i wcale 
nie taki stary, bo z pierwszego dziesięciolecia 
XX w. Urząd Gminy w Stegnie zwrócił się do 
Urzędu Konserwatorskiego o zgodę na roz
biórkę, załączając ekspertyzę mykologiczną 
zleconą przez właściciela domu. Wnioski 
eksperta są jednoznaczne. Dom jest zagrzy
biony, w złym stanie technicznym, kwalifikuje 
się tylko do rozbiórki. Przed kilku dniami 
oglądał go inspektor ds. budownictwa ludo
wego z Biura Dokumentacji Zabytków, za
kwestionował wnioski eksperta i wydał od
mienną opinię, określiwszy jednocześnie za
kres niezbędnego remontu. Od tej opinii od
wołał się właściciel, który przyjechał do mnie 
w towarzystwie osobistości z ZSL i prosił 
o zmianę decyzji.

Jest godzina 12.00. Wjeżdżam na tonące 
w błocie podwórze. Na ujadanie psa wycho
dzi gospodyni; przez kuchnię zastawioną ty
siącem przedmiotów, prowadzi do pokoju. 
Pokój jest niewielki, przegrzany, również wy
pełniony do granic możliwości. Mieszkają 
w nim cztery osoby. „Mężaniema, widzi pani, 
jak mieszkamy. Wszędzie wilgoć, ciasno, 
zimno". Już na początku wyjaśnia się, że 
pomysł rozebrania domu nie jest ich, to na
czelnik powiedział, że zgodę na budowę no
wego domu wyda po rozebraniu starego. A że 
tu mieszkać nie można, jak najszybciej chcą 
pobudować nowy dom, taki piękny, z płaskim 
dachem.'Proponuję obejrzenie całego bu
dynku. Piwnice są zalane, ale nie może być 
inaczej, bo poziom podwórza jest wyżej od 
otworów okien piwnic, a w oknach brak szyb, 
a nawet stolarki, więc woda, której na Żuła

wach dużo, spływa z błotem do piwnic. Wszy
stkie pokoje są nie zamieszkane, choć nie 
puste: pełno nieokreślonych gratów, rupieci, 
brudu. Pokoje są duże, wysokie, jasne, z wy
bitymi szybami i nie ogrzewane („kto by tam 
palii, kiedy woda w piwnicy i dziury w da
chu"). Rzeczywiście, na strychu skład ziarna 
zieleniącego się pasami wyznaczonymi dziu
rami w dachu. A nad tą rozpaczliwą „ruiną”, 
w największym pokoju góruje piękny sece
syjny piec.

Pytam, czy woda w piwnicy była, kiedy przed 
dziesięciu laty kupili ten dom. „No nie, ale 
teraz się leje". Czemu nie remontują domu, 
nie zabezpieczają dachu, okien, nie ogrzewa
ją go? „Przecież szkoda pieniędzy na ruinę, 
przecież sama pani widziała". Kiedy mówię, 
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że ten dom taniej wyremontować niż budo
wać nowy, nie trafia to do przekonania mojej 
rozmówczyni. Niestety, gospodyni czuje wy
raźną awersję do zdewastowanego przez sie
bie domu. Waham się, czy mówić, że dom ten 
stanowi dobro kultury narodowej, a kiedy już 
mówię, czuję jak to pusto brzmi. „No to 
zamkniemy i będzie sobie stał". M się zawali 
- myślę. Na szczęście (?) są jeszcze nakazy 
konserwatorskie. Może uda się ten dom ura
tować.

Jest kilka minut po pierwszej. Mam trochę 
czasu przed zaplanowanym spotkaniem 
w Elblągu, po drodze skręcam więc do koś
cioła w Niedźwiedziówce, ryzykując, że nie 
zastanę proboszcza. Plebania jest w małym 
domku z drewnianą werandą, oddzielona od 
gotyckiego kościoła wiejskim cmentarzem. 

7

Proboszcz jest na miejscu, prowadzi do koś
cioła. Ściany jego są świeżo pobielone, drew

niany strop pomalowany. Niepotrzebnie i ina
czej niż było ustalone, pozostawiono na ścia
nach brudnawe kwadraty powojennych, 
brzydkich malowideł. „Zawsze zdąży się za
malować"- mówi proboszcz. I zaraz dodaje, 
że teraz brakuje mu tylko posadzki. Właśnie 
ma zamiar ją położyć, elegancką, marmuro
wą. Posadzka jest, tylko że taka „brzydka”, 
z dużej gotyckiej cegły, wytartej miejscami 
przez codzienne pobożne dreptanie wier
nych. Miejsca najbardziej zniszczone osło
nięto szmacianymi dywanikami. Proboszcz 
i parafianie chcą marmurów, reperacja po
sadzki żadną miarą nie wchodzi w rachubę. 
Parafia jest mała, nie należy do najzamożniej
szych a tu dach wymaga remontu, rynny wy
miany. „Dach powinno zapłacić państwo, jak 
chce mieć zabytki". Nie mam dzisiaj widocz
nie daru przekonywania, moje argumenty tra
fiają w próżnię. Posadzkę marmurową będzie 
się kładło, bo na to pozwolił poprzedni kon
serwator (ze starych układów administracyj
nych). Proboszcz mało życzliwie przyjmuje 
informację, że uchyliłam tę decyzję.
Ze zgrozą spostrzegam, że szesnastowieczny 
ołtarz, którego konserwację z funduszy kon
serwatorskich właśnie dzisiaj chciałam omó
wić z księdzem, został starannie oczyszczony 
z kurzu i przy okazji... ze spudrowanej częś

ciowo polichromii. Proboszcz przyznaje, że 
zrobił to własnoręcznie i że wcale nie chce, 
żeby mu konserwowano jego ołtarz, chyba że 
tu na miejscu, w kościele. Mówię, że to nie
możliwe, że gdańskie Pracownie Konserwa
cji Zabytków mają dobrze wyposażoną pra
cownię i dobrych specjalistów. Nic z tego-tu 
albo wcale. Patrzę na ołtarz, jest w złym 
stanie, z każdym dniem po ostatnim zabiegu 
„kosmetycznym” będzie w gorszym - i wyra
żam gotowość pisemnej gwarancji, że po 
pracach konserwatorskich ołtarz bezzwłocz
nie wróci do kościoła, co jest tylko potwier
dzeniem oczywistości.

Jestem natrętna i ksiądz, który ma już dość tej 
rozmowy, straszy mnie „Solidarnością". Po
straszona związkami zawodowymi i widmem 
marmurowej posadzki, odjeżdżam. Do note- 
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su wędruje kolejna pilna sprawa do załatwie
nia. Z pewnością zostanie ona uzgodniona ze 
zwierzchnią władzą diecezjalną w Gdańsku. 
W drodze do Elbląga myślę o zdarzeniach 
tego dnia i porównuję postawy ludzi, sposo
by myślenia, rodzaje odpowiedzialności.

W urzędzie jestem o 14.30. Mam pół godziny 
na przekazanie pracownikom informacji do 
dalszego prowadzenia sprawy Przemysławia 
i Drewnicy. Dzwonię do Generalnego Wika
riusza Diecezji Gdańskiej i mówię o przebie
gu mojej wizyty w kościele w Niedźwiedziów
ce: stanowisko Kurii Biskupiej w tej sprawie 
będzie mi przekazane pisemnie.

Na godzinę 15.00 została zwołana komisja 
sprawdzająca stan zaawansowania prac kon
serwatorskich przy stropie kościoła 
w Pomorskiej Wsi. Jest wykonawca prac, 
Jacek Wziątek z Warszawy, Marek Wąchał, 
kierownik sekcji konserwatorskiej w spół
dzielni „Plastyka” w Warszawie, która firmu
je zlecenie, oraz rzeczoznawca, pani Maria 
Erdmann-Przełomcowa z Olsztyna. Jest to 
odbiór trzeciego odcinka prac, które w całoś
ci zakończone będą w roku 1981. Ponieważ 
w kościele jest zimno, pan Wziątek omawia 
przebieg prac konserwatorskich w biurze. Tu 
też oglądamy dokumentację konserwatorską 
z przebiegu prac. Jak w poprzednich etapach 
i teraz kolejne czynności są doskonale doku

mentowane licznymi fotografiami. Każda de
ska stropu jest sfotografowana od rewersu 
i awersu, przed i po konserwacji.

Strop jest deskowy; w 1688 r. Reincholdt 
z Gdańska namalował na nim w technice 
klejowej sceny ze Starego i Nowego Testa
mentu. Na początku XX w. malowidła podda
no renowacji, tzn. przemalowano je. W za
kres obecnie wykonywanych prac konserwa
torskich wchodzi utrwalenie silnie łuszczącej 
się i pudrującej polichromii, impregnacja 
i uzupełnienie ubytków drewna.

Do Pomorskiej Wsi jest 8 km, wstępujemy na 
plebanię po księdza. W kościele, na ławkach 
rozłożonych jest 36 desek. Oglądamy je 
uważnie, po kolei. Jacek Wziątek - mimo że 
już to mówił - raz jeszcze opowiada o swoich

7.8. Strop kościoła w Pomorskiej Wsi pokryty malo
widłami z XVII w. (zb. BDZ-Elbląg)

zmaganiach z tym wielkim stropem, scyzory
kiem nacina drewno od odwrocia, które twar
de po impregnacji nie przyjmuje ostrza noża. 
Również i polichromia nie poddaje się nacię
ciom skalpela. Pani Przełomcowa nie może 
napatrzeć się flekowaniom, wykonane są jak 
w deskach obrazu sztalugowego, nie zaś 
kilkuarowego stropu. „Pani konserwator - 
mówi - takiej sumienności i staranności nie 
spotyka się często w konserwacji". Jestem 
ogromnie rada.

Jest już 17.15. Zmęczeni, zziębnięci i głodni, 
chętnie przyjmujemy zaproszenie księdza 
proboszcza na spóźniony obiad. Po godzinie 
wracamy do Elbląga i w urzędzie piszemy 
protokół komisyjnego odbioru prac konser
watorskich przy stropie.

O godzinie 19.00 odwożę panów z Warszawy 
do hotelu i wracam do domu. Był to niezwy
czajnie długi dzień, podobny jednak do wielu 
innych...

Marla Lubocka
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Drewniana 
cerkiew 
znad Sanu
Za najstarszą drewnianą cerkiew, zachowaną 
w obecnych granicach państwa polskiego, 
uchodzi zabytek znajdujący się w miejsco
wości Ulucz (w latach 1977-1981 zwanej 
Łąką).

Świątynia ta wzniesiona została na wynio

słym, porośniętym lasem wzgórzu Dębnik, 
usytuowanym w malowniczym zakolu rzeki 
San i górującym nad najbliższą okolicą, która 
stanowi jeden z najładniejszych pod wzglę
dem turystycznym zakątek kraju. Według tra
dycji cerkiew zbudowano w 1510 r. (lub w la
tach 1510-1517), ale datowanie to nie jest 
pewne, bo nie jest poświadczone archiwal
nie. Niestety, źródła pisane dotyczące tego 
zabytku nie zachowały się lub nie zostały 
jeszcze ujawnione. Nie przeprowadzono też 
odpowiednich badań architektonicznych 
w czasie gruntowego remontu cerkwi, doko
nanego w latach 1961-1964, któreto badania 
mogłyby choć częściowo wyjaśnić początko
we dzieje budowlane zabytku. Dziś badania 
takie są o wiele trudniejsze, gdyż w czasie 
prac konserwatorskich wymieniono wiele 
dawnych elementów, z których badacz mógł 
odczytać historię budowli.

Podjęte natomiast w 1958 r. badania archeo
logiczne w najbliższym sąsiedztwie cerkwi 
ujawniły, że szczyt wzgórza otoczony był wa
łami oraz - co było rewelacją - podwójnym 
pierścieniem kamiennych murów obro
nnych, a w międzymurzu znajdowała się fosa. 
W obręb murów prowadziły dwa wejścia: od 
północy przez bramę i od południa przez 
furtę, oba były flankowane basztami. W tym 
obronnym z natury miejscu, wzmocnionym 
jeszcze ręką człowieka, miał swą siedzibę 
zakon bazylianów. Nie odnaleziono jednak 
fundamentów budowli klasztornej, lecz jedy
nie studnię zaopatrującą mieszkańców w wo
dę. Najprawdopodobniej monastyr był nie
wielki, wzniesiony z drewna. W 1744 r. bazy
lianie przenieśli się stąd do Dobromila, ale 
miejsce to jeszcze w drugiej połowie XVIII w. 
posiadało walory obronne, skoro znajdował 
się tutaj punkt oporu konfederatów barskich.

Do ostatniej też wojny cerkiew ulucka była 
unickim ośrodkiem pielgrzymkowym. 
Cerkiew ma układ wzdłużny, trójdzielny, jak 
większość świątyń obrządku wschodniego 
wznoszonych na obszarach Polski przedroz
biorowej oraz sąsiedniej Słowacji i Rusi Za- 
karpackiej. Składa się zatem z trzech inte
gralnie ze sobą związanych zrębowych po
mieszczeń, z których środkowe, zbliżone do 
kwadratu - największe i najwyższe -to nawa, 
ujęta od zachodu czworobocznym babiń- 
cem, a od wschodu niewielkim trójbocznie 
zamkniętym prezbiterium. Przed babińcem 
znajduje się jeszcze niewielki i bardzo niski 
podcieniony przedsionek. Właśnie ten przed
sionek, a obok niego wspomniane prezbite
rium przywodzą na myśl rozwiązania prze
strzenne charakterystyczne dla nieco od
miennego obszaru kulturowego, rozciągają
cego się na południe od Karpat. Elementy te 
występują bowiem często w cerkwiach bał
kańskich, zwłaszcza siedmiogrodzkich, wo
łoskich, a niekiedy serbskich i bukowińskich. 
W tym powiązaniu „z południem” nie ma 
niczego dziwnego, biorąc pod uwagę migra
cje wołoskie wędrownych górali bałkań
skich, którzy spłynęli w kilku falach osadni
czych już od połowy XIV po połowę XVI 
stulecia na północne polskie (a także połud
niowe słowackie) stoki Karpat i tutaj z czasem 
wymieszawszy się z miejscową ludnością, 
stworzyli nowe grupy etnograficzne, nazwa
ne już znacznie później Hucułami, Bojkami 
i Łemkami.

W odróżnieniu natomiast od planu, bryła cer
kwi uluckiej ma wygląd właściwy dla wię
kszości kultowych budowli wschodniego ob
rządku, jakie wznoszono w ciągu wieków od 
porohów dnieprowych po San. Akcent cen
tralny przejmuje nawa, której rozmiary zwie
lokrotnia zrębowa, ośmiopołaciowa kopuła 
wsparta na ośmiobocznym tamburze i zwień
czona smukłą, ale ślepą pseudolatarnią. Pod
kreślają zaś ten centralny układ dwa niższe, 
kalenicowe i wielopołaciowe dachy, kryjące 
z jednej strony przedsionek z babińcem, 
a z drugiej prezbiterium. Mimo tego central
nego i wysokościowego akcentu bryła cerkwi 
uluckiej jest jednak raczej szeroka i przysa
dzista, a oglądana zwłaszcza od strony bocz
nych elewacji ma spłaszczoną sylwetę. Wy
gląd ten, obok wspomnianych wielopołacio- 
wych i stosunkowo niskich dachów, jest 
przede wszystkim „zasługą” przedsionka - 
wprawdzie niewielkiego i niskiego, lecz sze

rokością równego nawie, który od frontu uj
muje węższy babiniec, a za pośrednictwem 
szeroko rozłożonych połaci dachowych rów
nież jego boki i przechodzi dalej, w postaci 
zadaszenia, na boczne ściany nawy, posze
rzając całą budowlę i zwiększając wraz z po
dwójnie łamanymi zadaszeniami tamburu li
czbę linii horyzontalnego podziału.

Czynniki kształtujące bryłę cerkwi uluckiej 
kojarzą się nieodparcie z analogicznymi ele
mentami, które uzewnętrzniają się w niskiej, 
szerokiej i rozłożystej architekturze dworów 
szlacheckich i po części żydowskich syna
gog. Wszystkie bowiem te budowle, choć tak 
różne pod względem przeznaczenia i trady
cji, powstawały w jednym coraz bardziej 
przenikającym się wzajemnie, a przez to 
wspólnym tyglu kulturowym Polski przedroz
biorowej.

Scharakteryzowany wyżej plan cerkwi uluc
kiej zdaje się też potwierdzać możliwość po
wstania tego zabytku w XVI w., jednak nie 
można ani dokładniej precyzować czasu bu
dowy, ani też odrzucać i takiej możliwości, że 
przedsionek powstał dopiero w XVII w. Cer
kiew była bowiem około połowy tego stulecia 
ozdobiona wewnątrz malowidłami, z tego też 
czasu pochodziło jej wyposażenie, z którego 
do dziś zachował się tylko ikonostas. Była 
więc wówczas modernizowana i - jak się wy- 
daje - modernizacja ta objęła również w ja
kimś stopniu jej architekturę. Malowidła - da
towane na lata tuż przed połową XVII w. - za
chowane na północnej ścianie nawy, przed
stawiają sceny z życia Chrystusa, ułożone 
strefowo wokół centralnie umieszczonej sce
ny Ukrzyżowania. Ponadto w obu pendenty- 
wach od tej strony znajdują się postacie 
ewangelistów - śś. Łukasza i Marka. Właśnie 
obrys malowideł w górnych partiach ściany 
nasuwa domniemanie, że budowla mogła 
(chociaż nie musiała) być przekształcana już 
po ich wykonaniu.

Zewnętrzny wygląd cerkwi uległ jeszcze raz 
przeobrażeniu, gdy na przełomie XIX i XX w. 
pokryto kopułę, dachy i zadaszenia blachą 
w miejsce gontu. Wprawdzie blacha cynkowa 
zeszpeciła zabytek na około pięćdziesiąt lat, 
ale równocześnie uratowała go w trudnym 
okresie po drugiej wojnie światowej, bowiem 
stan zachowania zabytku był tragiczny, gdy 
w 1958 r. przystąpiono do jego zabezpiecze
nia z inicjatywy ówczesnego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Rzeszowie mgra
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1. 2. Widok na cerkiew Św. Mikołaja od południo
wego zachodu przed 1916 r.; 1 - najstarszy widok 
z podcieniowym przedsionkiem zaszalowanym 
gontem zapewne już w XIX w., 2 - z dachami 
pokrytymi blachą w miejsce gontu (wg J. Piotrow
ski, Ochrona zabytków a odbudowa kraju, Lwów 
1916, fot. A. Szyszko-Bohusz, repr. A. Żórawski, 
zbiory IS PAN)
3. Widok na cerkiew od zachodu w 1967 r. (fot. R. 
Brykowski)
4. Widok na cerkiew od południa w 1967 r. (fot. J. 
Langda)
5. Widok na cerkiew od południowego wschodu 
w 1967 r. (fot. R. Brykowski)
6. Fragment podcieniowej konstrukcji przedsionka 
(fot. J. Langda)
7. Fragment wnątrza cerkwi z polichromią (fot J. 
Langda)

Jerzego Tura oraz dyrektora Muzeum Bu
downictwa Ludowego w Sanoku kustosza 
Aleksandra Rybickiego. Cerkiew była wów
czas silnie zawilgocona, co stworzyło odpo
wiednie warunki dla szybkiego rozwoju róż
nych gatunków grzyba, tego największego 
wroga drewna. Drewno było zresztą porażo
ne również przez owady spuszczela. Najbar
dziej zostały zniszczone podwaliny i północ
ne ściany budowli, znacznie odchylone od 
swego pionu. 0 stopniu zagrożenia budynku 
świadczył fakt, że niektóre jego elementy 
całkowicie utraciły swą wytrzymałość me
chaniczną. O ile konserwacja zabytku, pole
gająca na wymianie zniszczonego budulca, 
nie nastręczała większych kłopotów, gdyż 
w ten sposób remontowano od wieków drew
niane budynki, to w wypadku cerkwi uluckiej 
problem był bardziej złożony ze względu na 
malowidła znajdujące się właśnie na najbar
dziej zagrożonej ścianie, a malowidła te 
chciano uratować za wszelką cenę.

Zwrócono się więc do pomocy specjalistów 
w osobach: prof. Bohdana Marconiego, jed

nego z najwybitniejszych wówczas w kraju 
konserwatorów malarstwa, dra Michała Czaj
nika, mykologa specjalizującego się w za
gadnieniach konserwacji drewna, oraz mgra 
Daniela Tworka, specjalisty w zakresie za
gadnień chemicznych. Przy naukowej kon
sultacji tego grona prowadzone były zarów
no prace budowlane, wykonywane przez bry
gady ciesielskie Muzeum Budownictwa Lu
dowego w Sanoku, jak przede wszystkim 
konserwacja malowideł, którą zrealizował 
zespół kierowany przez konserwator Hannę 
Markowską z Warszawy.

Konserwacja malowideł była niezwykle trud
na i żmudna. Musiano bowiem zdjąć całe 
malowidło z jego pierwotnego podłoża, czyli 
z belek zrębu, zostawiając jedynie 
1-2-centymetrową warstewkę drewna, 
a w wypadku trzech belek usunąć je całkowi
cie. Biorąc pod uwagę fakt, że zaprawa sta
nowiła niezwykle cienką warstwę, była to 
mistrzowska operacja. Z kolei zdjęte malowi
dła musiano nałożyć na nowe podłoże, na 
które wybrano płyty wiórowe. Po konserwacji
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przeniesionych już malowideł poszczególne 
płyty zostały odpowiednio dopasowane do 
siebie i „wtopione" w powierzchnię nowej 
ściany, a następnie przytwierdzone do niej 
śrubami. Był to udany eksperyment, a jego 
dodatkowa zaleta polega na tym, że istnieje 
możliwość zdejmowania malowideł ścien
nych, niczym obrazów sztalugowych, kontro
lowania stanu ich zachowania oraz przewo
żenia i eksponowania w dowolnym miejscu. 
Ta metoda zastosowana w kraju po raz pierw
szy na tak wielką skalę otrzymała nazwę „su
chego montażu".
Również konserwacja architektury wykona
na została starannie i pieczołowicie. Swiad- 

Jest to jeden z najciekawszych ikonostasów 
na Podkarpaciu, zachowany przy tym na 
swym pierwotnym miejscu. Wykonany został, 
jak świadczy inskrypcja, w 1682 r. przez Ste
fana Dzengałowicza, malarza z (Sądowej?) 
Wiszni. Ikonostas był również konserwowany 
w latach 1962-1964 przez konserwatora dra 
Wojciecha Kurpika, wówczas kierownika 
Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Bu
downictwa Ludowego w Sanoku. Niestety, 
część ikon, w tym dwie „namiestne" (m.in. 
ikona św. Mikołaja, patrona cerkwi) oraz wro
ta diakońskie - nie zachowały się. Natomiast 
wrota carskie, chociaż pochodzą dopiero 
z XVIII w., wykonane były dla cerkwi uluckiej. 

czy o tym choćby fakt, że żelazne, kute krzyże 
osadzono jak dawniej w ceramicznych ku
lach. Wykonał je na specjalne zamówienie 
garncarz z Mrzygłodu -Tadeusz Sokołowski, 
wzorując się na dawnych, spękanych, które 
wydobyto spod blaszanego obicia. Przy pra
cach rekonstrukcyjnych pomocne były nieli
czne przekazy ikonograficzne, pochodzące 
z okresu przed pokryciem cerkwi blachą. 
Mimo to nie ustrzeżono się jednak od pew
nych pomyłek. Należy do nich niewłaściwe 
nachylenie połaci zadaszenia wokół nawy lub 
raczej połaci dachowych prezbiterium, któ
rych okapy powinny tworzyć jedną wspólną 
powierzchnię, bez istniejącego między nimi 
uskoku. Również gwałtowne „urwanie" gon
towego fartucha osłaniającego podwalinę 
wokół prezbiterium wykonano bez należyte
go opracowania tego szczegółu. Są to jednak 
tylko „drobne" uchybienia w stosunku do 
całokształtu przeprowadzonych prac kon
serwatorskich (uchybienia te w przyszłości 
mogą być usunięte). Istotą sprawy jest urato
wanie tego cennego zabytku.
Wnętrze cerkwi zdobi dziś jedynie ikonostas. 

Badania Włodzimierza Jaremy wykazały, że 
pierwotna przegroda ikonostasowa, a więc 
pochodząca sprzed 1682 r., wyglądała zupeł
nie inaczej. Wraz z zachowanymi elementami 
dawnych ikonostasów, które ujawniono 
w najstarszych cerkwiach dawnego wojewó
dztwa ruskiego (Potylicz, Drohobycz), po
zwala na odtworzenie wyglądu ikonostasów 
z XIV i XV w. na tym obszarze.
Po zakończeniu prac konserwatorskich cer
kiew stała się filią Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku (zob. „Spotkania z za
bytkami” z. 3,1980). I chociaż do Ulucza brak 
stałej komunikacji, to wędrówka do tego za
bytku jest pod względem turystycznym nie
zwykle atrakcyj na. Trzeba do jechać z Sanoka 
do dawnego miasteczka Mrzygłód, jeszcze 
dziś posiadającego drewnianą zabudowę 
i coś z atmosfery cesarsko-królewskiej Gali
cji. Tu czeka przeprawa promem przez San 
do Dobrej Szlacheckiej, w której obok zabyt
kowej cerkwi znajduje się niezwykle intere
sująca dzwonnica - rodzaj cerkwi wieżowej, 
pochodząca zapewne z XVII stulecia (konser
wowana w 1963 r. przez MBL w Sanoku).

Na samym zaś uluckim wzgórzu, przy urato
wanym zabytku, wśród ciszy, spokoju i pięk
na przyrody snuć można rozważania nad 
przeszłością, mijającą teraźniejszością i nad
chodzącą przyszłością, nad trudnymi spra
wami dwóch bratnich narodów i jakże intere
sującym współżyciem dwóch tak odrębnych 
kultur europejskich: bizantyjskiej - wschod
niej i łacińskiej - zachodniej.

Ryszard Brykowski

Przedruk z: „Nasza Kultura", nr 4, dod. do „Nasze
go Słowa", nr 17 z dnia 27.IV.1980 r. (wersja w jęz. 
ukraińskim).
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Rok 1845, upalny dzień 15 czerwca, go
dzina 3 po południu. Tłum warszawia
ków żegna pociąg odjeżdżający ze 
skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Alei 
Jerozolimskich. Dwustu szczęśliwców 
wypełnia dwanaście wagoników przy
pominających... dyliżanse bez dachów, 
które ma pociągnąć za sobą otoczona 
dymem i parą lokomotywa z wysokim 
kominem - wyrób angielskich zakładów 
„Societe John Coquerill”. Pociąg rusza 
przy dźwiękach orkiestry, a w dwie go
dziny później odjeżdża drugi z 600 pasa
żerami w 24 wagonach. Punkt docelowy 
- Grodzisk, pierwszy, trzydziestokilo
metrowy odcinek Warszawsko-Wiedeń- 
skiej Drogi Żelaznej.

Tę inaugurację poprzedziło wiele pery
petii związanych z działalnością utwo
rzonego w 1838 r. Towarzystwa Warsza- 
wsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej. Na 

czele Towarzystwa stał Piotr Steinkeller, 
przemysłowiec i kupiec, główny do
stawca soli dla Królestwa Polskiego, 
wraz ze wspólnikami: hr. Henrykiem Lu
bieńskim, który całą sprawę zainicjował, 
Leopoldem Kronenbergiem i innymi. 

Samo wytyczenie trasy z Warszawy 
przez Grodzisk, Skierniewice, Piotrków, 
Częstochowę do Maczek na granicy 
z Galicją mniej przysporzyło kłopotów 
polskim inżynierom (m.in. F. Leszczyń
ski, K. Kamieński, J. Szefer) - mimo 
braku doświadczenia, map topograficz
nych, znajomości budowy geologicznej 
podłoża - niż dyskusja, czy po „szyno
wej drodze” jeździć ma pociąg na wę
giel, czy na... owies. „W kraju naszym 
taki jest tani owies i siano, takie tanie 
konie, że zdaje się ze wszystkiego, iż 
nierównie taniej te cztery miliony cetna- 
rów przewieźć będzie można końmi niż 
machinami parowymi" - dowodził hr. 
Lubieński. Ale pobyt polskich inżynie
rów w fabryce Stephensona w Londynie 
i w innych miastach z czynnymi już kole
jami parowymi przesądził o doczepieniu 
do wagonów nie koni, lecz lokomotywy. 
Dyskutowano także, czy kolej ma być 
jedno-, czy dwutorowa, jakie należy za
stosować szyny i o jakiej szerokości. 
Z tych dyskusji narodziło się aż siedem 
wariantów budowy i eksploatacji linii 
kolejowej. Wreszcie w 1841 r. Bank Pol

ski - który od roku 1833 miał pod opieką 
rozbudowę ekonomiczną Królestwa 
Polskiego - opowiedział się za lokomo
tywami, zwanymi też wówczas parocho- 
dami, parowcami, parowozami, oraz za 
szynami „wysokiego profilu”, czyli an
gielskimi. W rok później Towarzystwo 
ogłosiło bankructwo i prace zostały za
wieszone na dwa lata; wznowił je Bank 
Pożyczkowy Cesarstwa.

Kiedy pierwszy pociąg jechał Alejami 
Jerozolimskimi (oczywiście na pozio
mie ulicy, nie w wykopie) w kierunku 
Grodziska, nie było jeszcze budynków 
dworcowych ani w Warszawie, ani na 
stacji docelowej. Kamień węgielny pod 
dworzec warszawski położony został 14 
lipca 1844 r.; wybudowano go według 
projektu architekta Henryka Marconie
go (1792-1863) w listopadzie 1845 r. 
Przedstawiał dwa zestawione budkami 
maszynistów parowozy z kominami- 
wieżami, z których wschodnia miała 
oświetlony nocą zegar i przetrwała do 
końca drugiej wojny światowej.

Dworzec w Grodzisku zbudowano 
w 1846 r. Można przypuszczać, że za
projektował go także Henryk Marconi 
lub któryś z jego uczniów, albo też, że 
panowała wówczas moda na „parowo- 
zopodobne” budownictwo na kolei że
laznej. Dworzec ten ma kształt jednego 
parowozu z kominem - cylindryczną 
wieżą i siłą rzeczy nasuwa skojarzenie, 
że jest pod względem formy jakby po
chodną „dwuparowozowego” dworca 
warszawskiego. Budynek jest piętrowy, 
na planie prostokąta, od frontu ma kryty 
ganek z żeliwnymi kolumienkami i rów
nież żeliwną dekoracją ażurową. Ko- 
min-wieża z fryzem i balkonikami u góry 
pokryty został namiotowym, spłaszczo
nym dachem. Budynek stoi w parku 
z kilkusetletnimi dębami - pomnikami 
przyrody. Od strony torów kolejowych, 
które podobnie jak dzisiejsza stacja od
sunęły się od dworca, można jeszcze 
dostrzec w ziemi zarysy peronu i daw
nych torowisk.

Wnętrze budynku nie przypomina już 
dworca kolejowego. M.in. główna hala 
została poprzedzielana licznymi pomie
szczeniami, które jeszcze niedawno słu
żyły przychodni zdrowia. Od kilku lat 
dworzec jest opuszczony. Nie trzeba do
dawać, jak brak właściwej opieki wpły
wa na stan zabytku. Dziś muszą być już 
wymienione drewniane stropy i schody, 
na ścianach widoczne są zacieki, roz- 
kradzione zostały barwne płytki cerami
czne pokrywające dworcowy ganek. 
Dworcem zainteresowała się nasza ro
dzima instytucja -Ośrodek Dokumenta
cji Zabytków i wszystko wskazuje na to, 
że ten zabytkowy obiekt już niedługo 
będzie służył sprawie ochrony za
bytków.
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1. Dworzec Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeń- 
skiej w Warszawie („Tygodnik Ilustrowany", nr 14, 
1859 r.)
2. Pasażerowie wagonu „klassy trzeciei" kolei war- 
szawsko-wiedeńskiej (wg drzeworytu K. Pillatiego, 
„Kłosy", nr 537,1875 r.) (reprodukcje 1-3: Z. Dubiel)
3. Rozkład jazdy pociągów kolei warszawsko-wie- 
deńskiej na listopad i grudzień 1845 r.
4. Wieża-komin dworca grodziskiego (fot. K. Nowi
ński)
5. Dawny dworzec w Grodzisku Mazowieckim (fot. 
K. Nowiński)

Droga żelazna
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5
„Przejechano przez pierwszą stację 
Pruszków do Grodziska, iakby lotem 
ptaka" - informowały gazety przed 136 
laty. Podróż trwała 24 minuty - dzisiej
szy pociąg elektryczny z Warszawy- 
Śródmieście pokonuje ten odcinek 

w ...42 minuty, ale trzeba dodać, że wó
wczas Warszawę od Grodziska dzieliła 
tylko jedna stacja Pruszków, a dziś jest 

aż osiem przystanków. Chociaż z dru
giej strony kursuje tam przecież szybka 
kolej elektryczna.
Dzisiaj ludzie jeżdżą na tym odcinku 
przede wszystkim z pracy i do pracy, 136 
lat temu przejażdżka parochodem była 
modną wycieczką. Po każdym przyjeź- 
dzie pociągu „stare Grodzisko odmłod- 
niało, zaiaśniało świeżością... Nastąpiła 

iedna z najprzyjemniejszych przecha
dzek po tamecznych Gaiach; echa mu
zyk rozlegały się nawet w dalsze okolice, 
a radość ozdobiła twarze wszystkich 
obecnych i napełniła serca..." Na cześć 
otwarcia tej pierwszej linii kolejowej wy
bito pamiątkowy medal, tworzono utwo
ry muzyczne i wiersze, wyrabiano torty 
,,& la kolej”, choć wielu ludzi jeszcze 
długo trwożnie żegnało się na widok 
zadymionego potwora na szynach.
Jeździmy dziś do Grodziska i dalej nie 
odczuwając specjalnej radości, często 
denerwując się na opóźnienia, choć 
i one w końcu powszednieją. Po prostu 
do wszystkiego można przyzwyczaić 
się, zaś tamte lata wielkiej, spontanicz
nej radości dawno przeminęły. Nie ma 
już dworca warszawskiego, opuszczony 
jest zabytkowy dworzec w Grodzisku 
Mazowieckim, śmieszne wagoniki odje
chały za parochodem w przeszłość. Dla 
nas pozostała pamięć o ludziach, którzy 
stworzyli to wielkie dzieło, „którego pa
miątkę, iak owych niegdyś wielkich wo
dociągów i bitych dróg Rzymian, najo
dleglejsze wieki zachowają", (kmn)
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polskie zabytki na świecie

Zbiory i muzea w Europie
„Ślady obecności i działalności Polaków znaleźć 

można na całej kuli ziemskiej, wszędzie gdzie tylko 
stanęła stopa cywilizowanego człowieka. Są prze
cież miejsca, gdzie nasycenie polskością jest tak 
wielkie, że przybysz z kraju zapomina, iż znajduje 
się wieleset kilometrów od granic ojczyzny". Tak 
pisał Andrzej Ryszkiewicz, autor obszernej publika
cji książkowej o polskich zbiorach we francuskim 
zamku Montresor, gdy zbiory te i ich dzieje prezen
tował na łamach „Spotkań z zabytkami” w 1979 r. 
Wydana nieco wcześniej naukowa monografia 
wspomnianego autora o „polonicach na zamku 
Montrósor”, tym jedynym zamku francuskim będą
cym obecnie w polskich rękach, ukazała nie tylko 
dzieje i zasoby tego wyjątkowego zbioru polskich 
dzieł sztuki lub z Polską związanych, a w kraju 
ogółowi społeczeństwa właściwie nie znanych, ale 
też zwróciła uwagę na szersze zagadnienie, jakim 
są rozproszone po świecie polonica, często o kapi
talnym znaczeniu dla polskiej nauki i kultury. Są to 
mniejsze lub większe zbiory i kolekcje oraz pojedy
ncze dzieła i pamiątki, pozostające w rękach pry
watnych, polskich i obcych; są to również duże 
zespoły podniesione do rangi placówek muzeal
nych, utworzone i gromadzone z polskiej inicjaty
wy, polskim zapałem i trudem, a pozostające wciąż 
w gestii polskich organizacji i stowarzyszeń: kultu
ralnych, naukowych, nawet religijnych, działają
cych na obczyźnie, zwłaszcza tam, gdzie nasilenie 
polskiego wychodźstwa i pielgrzymstwa było w os
tatnich dwóch stuleciach szczególnie liczne. 
Polonica na francuskim zamku Montrósor są przy
kładem świadomie gromadzonego zbioru prywat
nego, który w zamierzeniu ich twórcy miał służyć 
również sprawie polskiej. Są przykładem ostatniego 
już zachowanego dziewiętnastowiecznego mece
natu, który jako jedyny przetrwał szczęśliwie dziejo
we burze w ciągu przeszło stu lat. Historia zamku 
sięga 1005 r„ potem w ciągu stuleci parokrotnie był 
rozbudowywany i przekształcany, ale z polskimi 
właścicielami związany został dopiero od 1849 r., 
gdy zamek nabyła Róża z Potockich Władysławowa 
Branicka dla swego syna Ksawerego. Z czasem 
przeszedł w ręce Jadwigi z Branickich Stanisławo
wej Rejowej, wnuczki Konstantego, brata Ksawere
go, który po nim przejął majątek. Obecnie należy do 
Stanisława i Marii z Potockich Rejów.
To właśnie Ksawery Branicki, na swoje czasy dzie
dzic niebywałej fortuny, popierający wszystko, co 
w drugiej połowie ubiegłego stulecia było nowo
czesne, finansista, przemysłowiec i organizator, po 
trosze w swej działalności pozytywny hazardzista, 
którego postać i działalność jest dziś w kraju nie 
znana, był również gorącym patriotą i zwolennikiem 
„sprawy polskiej". Na ten cel, na pomoc rodakom 
nie szczędził swej fortuny. Wśród Polaków, którzy 
znaleźli pomoc i wsparcie u właściciela Montrćsor 
znaleźli się również artyści - malarze i pisarze. Byli 
gośćmi na zamku montresorskim, byli też wspierani 
finansowo m.in. przez zamawianie i zakupywanie 
ich dzieł, które szczęśliwie pozostały tam do dziś.

Profesor Andrzej Ryszkiewicz w swej obszernej 
publikacji przedstawił 87 pozycji z malarstwa i rzeź
by, lecz na zamku znajdują się jeszcze inne bogate 
zbiory, które dotychczas nie zostały opracowane, 
jak pochodzące z Polski srebra, porcelana, szkła, 
broń, wreszcie bogate archiwum. Wśród dzieł pol
skich artystów znajdują się tutaj obrazy m.in. Artura 
Grottgera, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jacka 
Malczewskiego, Henryka Rodakowskiego. Są rzeź
by Marcelego Guyskiego, Teofila Lenartowicza, 
Władysława Oleszczyńskiego, Edwarda Wittiga. 
Jest też osiem dużych płaskorzeźb dłuta Francuza 
Pierre Vaneau (1653-1694), związanych z projek
tem pomnika, jaki zamierzano wystawić Janowi III 
Sobieskiemu po wiktorii wiedeńskiej.
Oprócz zbiorów prywatnych znajduje się w Europie 
kilka polskich placówek muzealnych. Jedną z naj
starszych, powołaną przez polską emigrację polity
czną, było założone w 1870 r. (staraniem Władysła
wa hr. Broel-Platera) na szwajcarskiej ziemi Mu
zeum Narodowe Polskie w Rapperswilu. Muzeum 
zlokalizowane zostało w tamtejszym zamku, wy
dzierżawionym od gminy miejskiej przez polskie 
wychodźstwo za symboliczną opłatę na lat sto. 
Z biegiem czasu znalazły się tutaj liczne polskie 
pamiątki historyczne, zwłaszcza dotyczące po
wstań 1830 i 1863 r., zabytki sztuki, poważne zbiory 
biblioteczne i archiwalne. Akt fundacyjny Muzeum 
z 1891 r. stwierdzał, że zbiory te stanowią własność 
narodu polskiego. Nic więc dziwnego, że po odzy
skaniu niepodległości już 21 października 1921 r. 
Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polski pod
jął uchwałę o przeniesieniu zbiorów tak mocno 
związanych z narodem i ojczyzną do kraju. A były to 
zbiory obfite, dla kultury narodowej niepowtarzal
ne. Według Edwarda Chwalewika w 1923 r. Bibliote
ka i Muzeum w Rapperswilu posiadało 89 890 dru
ków, 26 325 rękopisów i autografów, 22 480 rycin, 
9423 fotografii, 1147 nut, 1373 map, 1885 rysunków, 

362 obrazów, 400 akwarel, 116 miniatur,567 rzeźb, 
452 różnych przedmiotów i pamiątek, a ponadto 
zbiór ekslibrisów i kart wizytowych. Niestety, po 
sprowadzeniu w 1928 r. zbiorów tych do kraju nie 
zostały one zachowane w całości, lecz rozproszono 
je po różnych instytucjach w Warszawie (Biblioteka 
Narodowa, Muzeum Narodowe, Centralna Bibliote
ka Wojskowa, Muzeum Wojska Polskiego). W cza
sie niemieckiej okupacji i Powstania Warszawskie
go zasoby te częściowo uległy zniszczeniu wraz ze 
zbiorami instytucji, w których się znajdowały. Do 
ocalonych pamiątek należy m.in. urna z Sercem 
Naczelnika Narodu Tadeusza Kościuszki, przekaza
na do Muzeum w Rapperswilu w 1895 r. przez 
rodzinę Morosinich. Po przywiezieniu do kraju znaj
dowała się w kaplicy Zamku Królewskiego w War
szawie, a po okupacji w sali Muzeum Narodowego 
w stolicy, obecnie zaś w pałacu łazienkowskim.
W1975 r. Muzeum na zamku w Rapperswilu zostało 
reaktywowane staraniem powstałego w tym celu 
Towarzystwa Kulturalnego Polsko-Szwajcarskiego, 
które przejęło na siebie obowiązki organizacyjno-fi
nansowe. Jednym z czołowych działaczy i ofiaro
dawców był dr Julian Godlewski, który równocześ
nie przekazywał do muzeów krajowych wiele cen
nych poloniców odszukanych na antykwarycznym 
rynku zachodnim. Na razie udostępniono tylko kilka 
sal, lecz starania zmierzają do odzyskania całego 
zamku, pozostającego w posiadaniu różnych insty
tucji i osób prywatnych. Zwiedzających wita już na 
dziedzińcu kolumna-pomnik, wystawiona 16 sier
pnia 1872 r. w setną rocznicę konfederacji barskiej. 
Jest tu również wspólny nagrobek Władysława hr. 
Broel-Platera, powstańca z 1830 r„ posła na Sejm 
z Wilejki, twórcy Muzeum w Rapperswilu, jego żony 
Karoliny Bauer oraz Henryka M. A. Bukowskiego ze 
Żmudzi, antykwariusza, opiekuna Muzeum w Rap

perswilu i współtwórcę Nordiska Museet w Sztok
holmie. Oprócz gromadzonych tu różnych poloni
ców, znajduje się też sporo pamiątek po internowa
nej w Szwajcarii 2 dywizji strzelców pieszych, do
wodzonej przez gen. Prugara-Ketlinga. Dywizja ta,

1. Montrósor, wielki salon zamkowy (ze zb. A. Rysz- 
kiewicza)
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2. 3. 4. Trzy polskie sztandary z powstań narodo
wych w XIX w., niegdyś w zbiorach Polskiego Mu
zeum Narodowego w Rapperswilu; na jednym na
pis: „Walczącym Braciom poświęcają Polki-lzrae- 
litki. Kalisz 1863" (zb. IS PAN)
5. Rapperswil. nagrobek Władysława hr. E. Broel- 
Platera, jego żony Karoliny Bauer oraz Henryka M. 
A. Bukowskiego (fot. C. Król)
6. Rapperswil, kolumna-pomnikwystawionawset- 
ną rocznice (1872 r.) konfederacji barskiej (fot. C. 
Król)
7. Londyn, wejście do budynku, w którym mieści 
sie Instytut Polski im. gen. Władysława Sikorskiego 
(fot. R. Brykowski)

walcząc w 1940 r. we Francji i przebijając się przez 
otaczające ją wojska niemieckie, przeszła w szyku 
defiladowym granicę szwajcarsko-francuską i tutaj 
dopiero złożyła broń.
Początki kolejnego polskiego muzeum na obczyź
nie sięgają również okresu narodowej niewoli. Mu
zeum to zostało założone w 1903 r. przy Bibliotece 
Polskiej w Paryżu (ul. Quais d'Orlóans 6), która 
powstała w 1838 r. staraniem Karola Sienkiewicza 
i Juliana Ursyn Niemcewicza jako własność polskie
go Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Mu
zeum przy Bibliotece Polskiej utworzył Władysław 
Mickiewicz, syn poety (zm. 1926) i początkowo 
stanowiło ono własność rodziny Mickiewiczów. 
Specjalizowało się przede wszystkim w zbieraniu 
wszelkich pamiątek po Adamie Mickiewiczu, oso
bistych oraz związanych z jego twórczością i dzia
łalnością polityczno-narodową. Gromadzone są tu 
również wszelkie pamiątki i dzieła, w tym dzieła 
sztuki, dotyczące polskiego romantyzmu i jego po
wiązań z romantyzmem europejskim, zwłaszcza 
francuskim. Obecnie obok „mickiewiczianów" ist
nieje również drugie Muzeum, w którym znajdują 
się wyodrębnione ze zbiorów Polskiego Towarzys

twa Historyczno-Literackiego dzieła sztuki, jak np. 
obrazy Olgi Boznańskiej, Jana Matejki, Stanisława 
Wyspiańskiego.

W czasie walk na terenie Francji w czerwcu 1940 r. 
pracownikom Muzeum i Biblioteki Polskiej udało 
się wywieźć z Paryża najcenniejszą część zbiorów 
i ukryć je na południu Francji, gdzie szczęśliwie 
ocalały. Natomiast pozostała część zbiorów została 
natychmiast po wkroczeniu Niemców do Paryża 
opieczętowana i jesienią 1940 r. wywieziona do 
Niemiec. Do dziś losy jej nie są znane.

Obecnie Biblioteka Polska w Paryżu posiada około 
180 tys. woluminów, odnoszących się głównie do 
dziejów Wielkiej Emigracji oraz związków kultural
nych polsko-francuskich. W archiwum, oprócz du
żego i cennego zespołu rękopisów polskich emi
grantów od 1831 r. po ostatnie czasy, znajdują się 
liczne rękopisy i korespondencja pana Adama. To
też bez znajomości tych zasobów nie może ukazać 
się żadna praca dotycząca Narodowego Wieszcza 
lub dziejów Wielkiej Emigracji.

W czasie ostatniej wojny światowej powstały w Eu
ropie dwie dalsze polskie placówki muzealne na 

6

obczyźnie, tym razem w Anglii, gdzie ogniskował się 
główny nurt polskiego życia politycznego, wojsko
wego, społecznego i kulturalnego.
Pierwszą z nich jest muzeum powołane obok biblio
teki i archiwum przy Instytucie Historycznym im. 
gen. Władysława Sikorskiego w Londynie (20, Prin
ces Gate). Jego zaczątki poczęły się formować przy 
polskich oddziałach wojskowych w dwóch oddziel
nych ośrodkach: w 1941 r. w Gasku, w Szkocji przy 
Kwaterze Polowej Naczelnego Wodza, oraz w 1942 
r. na Bliskim Wschodzie. Są tu więc przede wszyst
kim zbiory dotyczące jednostek wojska polskiego, 
działających na zachodnich teatrach wojny - lotnic
twa, marynarki i wojsk lądowych, ale z biegiem 
czasu przybywa stopniowo coraz więcej dzieł sztuki 
ilustrujących również wcześniejsze dzieje polskie
go oręża.
Z okresem ostatniej wojny związane są uniformy 
wojskowe, broń, odznaki wszystkich formacji woj
skowych, ordery, odznaczenia (w tym zakresie Mu
zeum współpracuje z polskimi muzeami w kraju i na 
obczyźnie, uzupełniając ich kolekcje). Znajdują się 
tutaj też obrazy, rysunki (np. Feliksa Topolskiego), 
grafika, medale, mapy, afisze, plakaty i fotografie 
związane z polskim czynem wojskowym w czasie 
ostatniej wojny, również egzemplarze przerzucane 
w czasie okupacji z kraju. Wśród pamiątek jest 68 
sztandarów wojskowych, uratowanych z września 
1939 r. bądź ofiarowanych polskim formacjom woj
skowym przez społeczeństwo w kraju i na obczyź
nie. Tu znajduje się również flaga polska zatknięta 
18 maja 1944 r. przez oddziały 12 pułku ułanów 
podolskich na ruinach klasztoru Monte Cassino 
oraz wykonana w brązie płaskorzeźba Orła, którą 
z gmachu dowództwa marynarki wojennej w Gdyni 
zerwali Niemcy i jako trofeum wojenne umieścili 
w swej bazie morskiej w Wilhelmshaven. Stąd z ko
lei odzyskały ją oddziały 1 dywizji pancernej gen. 
Stanisława Maczka, przyjmując 6 maja 1945 r. kapi
tulację wojsk niemieckich, broniących tej najwię
kszej bazy marynarki wojennej. Wreszcie tutaj jest 
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też mapa Bałtyku, kreślona z pamięci przez załogę 
ORP „Orzeł" w czasie ucieczki z Tallina po bez
prawnym internowaniu i rozbrojeniu polskiej łodzi 
podwodnej przez władze estońskie.

Wcześniejszy z kolei okres dziejów oręża polskiego 
prezentuje broń polska z XVII w. - szable, części 
zbroi husarskiej, namiot turęcki zdobyty w 1673 r. 
pod Chocimiem przez Stanisława Mateusza Rzewu
skiego, późniejszego hetmana wielkiego koronne
go. Są tu liczne przedmioty wojskowe dotyczące 
epoki napoleońskiej i czasów Królestwa Kongreso
wego. Portrety i graficzne przedstawienia królów - 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobie
skiego, Sasów - Augusta II i Augusta III, Stanisława 
Augusta Poniatowskiego oraz królowej Marii Kazi
miery i Marysieńki Sobieskiej. Jest też portret Na
czelnika Tadeusza Kościuszki. Większość ekspona
tów dotyczących dawnych dziejów wojska polskie
go - to depozyty m.in. Ordynacji Krasińskich z War
szawy (zbiór zrabowany przez Niemców w czasie 
okupacji został następnie odnaleziony w Nie
mczech Zachodnich) i Fundacji Lanckorońskich 
oraz wielu polskich organizacji i osób prywatnych. 
Są tu wreszcie różne inne dzieła sztuki polskiej, jak 
np. pasy słuckie (z nich jeden sygnowany przez 
Daniela Chmielowskiego) z kolekcji Izydora Czos- 
nowskiego, porcelana i zegar z Orłem i Pogonią ze 
zbiorów Ludwiki Rudzkiej i Władysława Krzywic
kiego.
Druga polska placówka muzealna na terenie Anglii 
istnieje przy kolegium ojców marianów w Fawley 
Court. Tu pod koniec drugiej wojny światowej roz
poczęto gromadzenie rozproszonych i zabezpie
czonych przed okupantem niemieckich zbiorów 
polskiej prowincji marianów, znajdujących się 
przed wojną na Bielanach pod Warszawą, skąd w 
czasie okupacji usunięto zakonników, zajmując za
budowania wraz z kościołem na koszary Luftwaffe. 
Muzeum w Fawley Court zawdzięcza wiele ks. Józe
fowi Jarzębowskiemu (zm. 1964), organizatorowi 
zbiorów przed 1939 r. na Bielanach. Z czasem przy
bywało coraz więcej różnych polon iców, bądź w for
mie darowizn, bądź depozytów. Podstawową część 
zbiorów stanowią materiały dotyczące Powstania 
Styczniowego, a więc urzędowe wydawnictwa Rzą
du Narodowego, odezwy, rozkazy, nominacje, rela
cje i pamiątki uczestników oraz pamiątki po Romu
aldzie Traugucie, pochodzące z kolekcji ks. Józefa 
Jarzębowskiego. W tzw. Sali Rycerskiej kolegium 
znajduje się kolekcja broni polskiej z XVI-XVII w. 
(szable, kancerz, miedziaki, topory bojowe, buzdy
gan, pasy rycerskie, szyszak), będąca depozytem 
ppłk. Witolda Buchowieckiego. Są tutaj również 
pamiątki po licznych działaczach polskiego ruchu 
niepodległościowego z czasów obu wojen świato
wych, jak np. pamiątki i materiały po gen. Józefie 
Hallerze (1873-1960), m.in. twórcy słynnej „Błękit
nej" Armii Polskiej, zorganizowanej we Francji (de
pozyt Eryka Hallera).

Do wielkich zespołów, pozostających w polskich 
rękach, a zawierających pamiątki i dzieła sztuki 
polskiej lub z Polską związanych, należy również 
wyposażenie polskiego kościoła Św. Stanisława 

w Rzymie oraz zbiór portretów osiemnastowiecz
nych, przechowywanych w sali reprezentacyjnej 
Hospicjum. Dzieje tej najstarszej polskiej placówki 
zagranicznej kościelno-narodowej, stworzonej je

szcze pod koniec XVI stulecia staraniem kardynała 
Stanisława Hozjusza, zasługują na poznanie 
w osobnym szkicu.

Oprócz wspomnianych zbiorów i muzeów polskich 
w Europie - polskich, bo pozostających w polskich 
rękach - znajdują się jeszcze na europejskim ob
szarze placówki muzealne już nie polskie, lecz 
organizowane przez obce instytucje i stowarzysze
nia, niekiedy nawet przez rządy obcych państw, ale 
o polskiej wyłącznie tematyce, zwłaszcza o charak
terze monograficznych ekspozycji poświęconych 
niektórym naszym rodakom. Warto tu o nich jedynie 
wspomnieć, chociaż nie będzie to zapewne rejestr 
pełny. Do najstarszych należy Muzeum Mikołaja 
Kopernika w Rzymie (założone jeszcze w 1879 r. 
staraniem Władysława Wołyńskiego przy Obserwa
torium Astronomicznym na Monte Mario) oraz dom 
w miejscowości Solura w Szwajcarii, w którym 
zmarł Tadeusz Kościuszko (15.X.1817). Do now
szych placówek należą muzea założone w sąsied
nich republikach Związku Radzieckiego. Najwięcej 
jest ich na Białorusi: muzeum Adama Mickiewicza 
w Nowogródku, Elizy Orzeszkowej w Grodnie, Sta
nisława Moniuszki w Ubieli oraz muzeum na polu 
bitwy pod Lenino. W Wilnie znajduje się mieszkanie 
- muzeum Adama Mickiewicza oraz również w Wil
nie i Kownie dwa muzea związane z osobą Feliksa 
Dzierżyńskiego. Wreszcie na Ukrainie w Krzemień
cu znajduje się pokój, rodzaj naszej izby pamiątek, 
związany z Juliuszem Słowackim. Ostatnio czyni się 
starania o zorganizowanie w dawnym polskim koś
ciele w Irkucku muzeum poświęconego polskiej 
popowstaniowej martyrologii. Osobną pozycję 
w tym rejestrze zajmuje Dom Ignacego Kraszew
skiego w Dreźnie - placówka polska, będąca Od
działem Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza 
w Warszawie.

Oczywiście polskie muzea i zbiory znajdują się 
również na innych kontynentach. Oprócz znanych 
polskich muzeów w Chicago i przy Instytucie im. 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, powstają os
tatnio nowe placówki w Stanach Ameryki Północ
nej, w Kanadzie, w Australii, wszędzie tam, gdzie 
występują większe skupiska Polaków. Niestety 
wciąż jeszcze za mało wiemy o tych polskich pla
cówkach muzealnych i ich zasobach, a jeszcze 
mniej o zbiorach i kolekcjach prywatnych.
Obszerny opis zbioru na zamku w Montrósor oraz 
jego dziejów znajdzie Czytelnik we wspomnianym 
opracowaniu Andrzeja Ryszkiewicza. Jest to też 
jedyne tak wyczerpujące opracowanie zbioru pol
skich dzieł sztuki i z Polską związanych, jaki znajdu
je się obecnie poza granicami kraju.]A przecież 
polskich zbiorów prywatnych, choć już nie tak licz
nych i wspaniałych, rozsianych jest po święcie wię
cej. Powstają one i na ogół wraz ze śmiercią ich 
twórcy-zbieracza ulegają rozproszeniu. Tylko nieli
czne pojedyncze pamiątki i dzieła sztuki powracają 
„na ojczyzny łono", zakupywane przez nasze mu
zea, mające jednak ograniczone możliwości dewi
zowe. Niekiedy zdarza się też wyjątkowo, że cała 
kolekcja wraca do kraju, jak to miało ostatnio miej
sce z jednym z największych zbiorów kartograficz
nych - map polskich i Polski dotyczących (XV-XIX 
w.), który po śmierci Emeryka hr. Hutten-Czapskie- 
go, zamieszkałego przez długie lata w Rzymie, zasi
lił zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie z prze

znaczeniem do oddziału Czapskich tegoż Muzeum, 
oddziału, którego odtworzenie jest projektowane. 
Toteż rejestracja, tzn. odnajdywanie, opisywanie 
i publikowanie wszelkich poloniców, znajdujących 
się poza krajem w prywatnych kolekcjach polskich 
i obcych oraz w zbiorach muzealnych, również 
polskich i obcych, a nawet pojedynczych pamiątek 
i dzieł sztuki, jest koniecznością i nakazem chwili, 
zanim nie ulegną one dalszemu przemieszczeniu, 
rozproszeniu i zapomnieniu. Nie wolno nam nic 
uronić z dziedzictwa kultury narodowej. Takie ini
cjatywy były podejmowane w przeszłości i są rów
nież podejmowane obecnie, ale wyłącznie indywi
dualnie, niejako prywatnie, nie instytucjonalnie. 
Można tu wymienić serię wydawniczą Mieczysława 
Paszkiewicza w Londynie pt. Muzeum Polskie (ze
szyt 1 ukazał się w 1969 r.), publikację Andrzeja 
Ciechanowieckiego i Bohdana Jeżowskiego Polo
nica na wyspach brytyjskich (Londyn 1966), czy np. 
ostatnio wydane przez Instytut Sztuki PAN opraco- 
wanieZygmuntaŁakocińskiego pt. Polonica Sveca- 
na Artistica (Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 
1979), omawiające niektóre polonica, jakie w wyni
ku wojen XVII i XVIII w. znalazły się na obszarze 
Szwecji. Oczywiście publikacji na temat poloniców 
na obczyźnie jest znacznie więcej. Wydaje się jed
nak, że sprawa rejestracji pamiątek narodowych 
i dzieł sztuki polskiej lub z Polską związanych, 
a znajdujących się poza granicami kraju, powinna 
być traktowana szerzej i planowo. Zagadnienie to, 
tak istotne dla kultury narodowej, powinno znaleźć 
się w programach i wieloletnich planach rządowych 
i międzyresortowych, jak np. „Pomniki kultury źró
dłem świadomości narodu". Realizacją zaś tych 
zadań mogłyby się zająć we wzajemnej współpracy 
takie krajowe placówki, jak Instytut Sztuki PAN oraz 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków przy Ministers
twie Kultury i Sztuki.
Postulat zebrania i zewidencjonowania rozproszo
nych pamiątek i zabytków polskich lub Polski doty
czących nie jest postulatem nowym. Wysuwany był 
już w dobie wielkich reform zmierzających do na
prawy Rzeczypospolitej i odrodzenia moralnego, 
społecznego, oświatowego i politycznego narodu 
polskiego, które znalazły wyraz w Konstytucji 3 
Maja. Wówczas to, w pierwszej polskiej (a i europej
skiej) instrukcji dotyczącej inwentaryzacji zabytków 
z 1786 r. pt. Kollekcyja starożytnych i tego czaso
wych osobliwości w kraju i za krajem znajdujących 
się Naród Polski interesujących autor, ks. Ksawery 
Zubowski, zachęcał: „Aby te wszystkie najcenniej
sze pamiątki Naród Polski interesujące wyjąć z cie
nia, zgromadzić rozsypane, ginące... i skażytelne 
(przeznaczone na zniszczenie) uczynić powszech
nie wiadomymi i wiecznotrwałymi".

Ryszard Brykowski
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Społeczna ochrona 
zabytków 
w Wielkiej Brytanii

z zagranicy

Społeczny ruch ochrony zabytków 
w Wielkiej Brytanii ma długą tradycję. 
W miarę upływu lat wykształciły się 
instytucje, stowarzyszenia społeczne 
oraz powstał spontanicznie organizu
jący się ruch, w ramach którego dzia
łają dobrowolne zrzeszenia małych 
grup społecznych, realizujące z góry 
założony cel.

Istniejący od XIX w. społeczny ruch 
ochrony zabytków stał się motorem 
wykształcenia ustawodawstwa, a tak
że powstania instytucji działających 
w ramach tego ustawodawstwa oraz 
organizacji społecznych z reguły 
podlegających prawnej rejestracji. 
Niektóre z tych organizacji działają na 
zasadzie fundacji niezależnych. 
Wspólną ich cechą jest działalność 
oparta na zasobach finansowych po
chodzących ze składek członkow

skich, zapisów legacyjnych, a także 
z dotacji rządowych i samorządo
wych. Większość z nich ma sieciową 
strukturę organizacyjną na obszarze 
całego kraju lub w poszczególnych 
częściach składowych Wielkiej Bryta
nii (Anglii, Szkocji, Walii, Północnej 
Irlandii).
Niektóre stowarzyszenia, zarejestro
wane w myśl przepisów ustawy 
o organizacjach charytatywnych, są 
prawnie upoważnione do nabywania 
i posiadania własności. Są one trakto
wane jako stowarzyszenia wyższej 
użyteczności publicznej. Przykładem 
typowym jest National Trust - Funda
cja Narodowa, zajmująca się ochroną 
całokształtu dziedzictwa narodowe
go, na które składa się dziedzictwo 
kulturowe oraz najlepiej zachowane 
relikty środowiska przyrodniczego. 
Ochrona dziedzictwa narodowego 

obejmuje w danym wypadku wszyst
kie elementy warte zachowania, tj. 
dzieła sztuki, budowle, zabytkowe 
ogrody, parki narodowe czy rezerwa
ty przyrody. Podciąga się je pod 
wspólny mianownik ochrony otocze
nia - środowiska, w którym człowiek 
żyje i pracuje.

Są też w Wielkiej Brytanii organizacje 
społeczne zajmujące się wyłącznie 
powszechnie rozumianą ochroną za
bytków i popularyzacją idei ich 
ochrony jako wartości narodowych, 
pochodnych całokształtu rozwoju 
historycznego, kulturowego i społe
czno-ekonomicznego. Niektóre 
z nich zajmują się nawet ochroną za
bytków określonych epok i stylów 
(np. Georgian Society - architektury 
georgiańskiej, Victorian Society - 
epoki wiktoriańskiej).

Niezależnie od przedmiotu zaintere
sowania wszystkie tego typu grupy 
o charakterze dobrowolnego zrze
szenia dla celów ochrony otoczenia, 
w tym także ochrony zabytków, okre
śla się wspólną nazwą Local Amenity 
Movement (w dowolnym tłumacze
niu: „lokalny ruch ochrony otocze
nia") lub Local Civic Society („lo
kalne towarzystwo obywatelskie"). 
Przedmiot działania natomiast wyni
ka z nazwy zrzeszenia, np. Chichester 
Society zajmuje się ochroną zabyt
ków w mieście Chichester. Jako cel 
działania przyjmują takie stowarzy
szenia ochronę różnych elementów 
środowiska - od bezpośredniej czyn
nej ochrony zabytków począwszy, aż 
po ochronę czystości powietrza. Nie 
jest znana dokładna ich liczba, ponie
waż nie podlegają obowiązkowej re
jestracji. Przeprowadzona ankietyza-

1. Lincoln. Lokalne to
warzystwa częściowo 
finansują restauracją 
niewielkich obiektów, 
udzielają pomocy ma
terialnej ich właścicie
lom. Dom mieszkalny 
przy ul. Steep Heel 
przed (A) i po remoncie 
(B) jest tego przy
kładem.
2. Cromford. Richard 
Arkwright założył tu 
w 1771 r. przędzalnią, 
pierwszą w Derbyshire, 
a pierwszą w świecie 
o napędzie wodnym. 
Pozostałością systemu 
wodnego jest koło; jego 
odnowieniem zajęło się 
lokalne towarzystwo 
ochrony zabytków „Ar
kwright Society"

Wymienione wyżej organizacje nie są 
przedmiotem niniejszego artykułu, 
gdyż jako organizacje zarejestrowane 
działają w określonych warunkach 
historycznych oraz w określonym 
systemie organizacyjnym i ekonomi
cznym, stając się niejako częścią 
składową systemu ochrony zabytków 
w Wielkiej Brytanii w ogóle. Intencją 
artykułu jest przedstawienie w zarysie 
tej społecznej działalności, którą 
można by określić jako spontaniczny 
społeczny ruch ochrony zabytków, is
tniejący w formie małych grup ludzi 
działających czasem na terenie jedne
go hrabstwa, częściej w jednej miej
scowości. Formowanie się małych 
grup realizujących założony cel jest 
nieodłącznym zjawiskiem społeczne
go życia na wyspach brytyjskich.

cja dla celów statystycznych określiła 
ich stan na kilka tysięcy, a liczba ich 
członków sięga paruset tysięcy. Prze
ciętna liczba członków zrzeszonych 
w jednym towarzystwie waha się 
w granicach 100-300 osób i tylko nie
liczne przekraczają 900 osób, ale 
około 20% ogółu towarzystw liczy 
50-100 członków. Niektóre z nich 
włączają się w ogólnokrajowy nurt 
ochrony dziedzictwa kulturowego - 
ochrony zabytków w ogóle, ochrony 
zabytków historycznych lub ochrony 
terenów wiejskich przed inwazją 
zabudowy typu miejskiego, obcej w 
krajobrazie rolniczym. Część zrze
szeń zajmuje się ochroną określonej 
grupy budynków lub nawet pojedyn
czego obiektu na swoim własnym te
renie. Ocenia się, że około 20% tego
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budowy i zastępowanie jej standardo
wą, a przez to zmieniającą charakter 
dotychczasowych struktur. Wprowa
dzenie do ustawodawstwa planowa
nia przestrzennego tzw. public parti
cipation, tj. obowiązkowego udziału 
społeczeństwa w dyskusji nad plana
mi zagospodarowania przestrzenne
go, wzmocniło rolę i znaczenie sto
warzyszeń społecznych. Ponadto ma
ją one prawo głosu przy wydawaniu 
decyzji dotyczących zachowania lub 
zburzenia zabytkowej zabudowy, 
szczególnie na obszarach określo-

władze centralne, gdyż w znacznym 
stopniu odciążają je od kłopotliwej 
renowacji niewielkich obiektów za
bytkowych, szczególnie jeśli są one 
zaliczone do obiektów rejestrowa
nych, tj. podlegających ochronie 
prawnej. Wszystkie te zrzeszenia i to
warzystwa mają prawo do korzystania 
z pomocy finansowej rządowej i sa
morządowej.
W trakcie akcji poprzedzającej Euro
pejski Rok Ochrony Zabytków (1975 
r.) utworzone zostały specjalne fun
dusze na udzielanie subsydiów lub

szej sprzedaży. Pożyczkobiorca obo
wiązany jest do dokonania remontu 
czy reperacji pod nadzorem kwalifi
kowanego architekta lub osoby za
twierdzonej przez zarząd funduszu. 
Ma to tę dobrą stronę, że dokonywane 
remonty sązgodnezzałożeniami kon
serwatorskimi, a z punktu widzenia 
finansowego umożliwia podniesienie 
wysokości kredytu w trakcie prac 
konserwatorskich, jeżeli koszt re
montu w czasie realizacji okaże się 
wyższy od sumy kosztorysowej. Orga
nizacja niezależna, jaką jest Civic

4

typu grup społecznych przyjęło za cel 
ochronę lokalnego charakteru. Zrze
szenia zajmujące się na przykład re
kreacją wnoszą swój wkład w ochro
nę zabytków pośrednio, obejmując 
opieką zabytki na obszarach rekrea
cyjnych czy też adaptując parki 
i ogrody historyczne dla celów rekre
acyjnych z równoczesnym zachowa
niem ich historycznego charakteru. 
Jako ruch masowy towarzystwa lokal
ne prezentują wielki zasób energii lu
dzkiej zaangażowanej w zachowanie 
przeszłości dla przyszłości, groma
dzą również fundusze ze składek 
członkowskich i sympatyków ruchu. 
Ich finansowy roczny wkład w ochro
nę zabytków ocenia się na około 500 
tys. funtów, a wartość materialną ich 
własności szacuje się na około 2,8 
min funtów (dane z 1978 r.). Na ogół 
zakupione przez zrzeszenia budynki 
po dokonaniu remontów są przezna
czane na cele społecznego użytkowa
nia jako siedziby towarzystw lub klu
bów społecznych, ośrodki propagan
dy ochrony dziedzictwa narodowego, 
lokalne muzea czy skanseny. Czasem 
w odrestaurowanym budynku prowa
dzi się szerszą działalność społeczną, 
jak np. szkolenie adaptacyjne do pra
cy zawodowej. Nie unika się również 
remontu i adaptacji budynków zabyt
kowych na cele mieszkaniowe. 
Znaczny rozwój ruchu społecznego 
nastąpił w drugiej połowie lat pięć-, 
dziesiątych (z ogólnej liczby towa
rzystw tylko pięć historię swoją wy
wodzi z ubiegłego stulecia, a 44 
sprzed roku 1941). Nasilenie ruchu 
było odpowiedzią na intensywną 
przebudowę miasta w tym okresie, 
bezceremonialną likwidację starej za-

7

3. Penzance (Komwalia) - nadmorska miejscowość wypoczyn
kowa. Tzw. Dom Egipski, projektowany przez Georga Lavina 
w 1830 r., został przejęty i odrestaurowany przez lokalne towarzy
stwo ..Landmark Trust".
4. Orpington w Londynie. Późnogotycki zespół poklasztorny zo
stał przeznaczony w 1966 r. do rozbiórki. Miejscowe towarzystwo 
historyczne spowodowało, że zarząd miasta Londynu wydał pole
cenie zachowania zabytku udzielając 90% dotacji na remont. 
Budynek został zaadaptowany na biuro.
5. Harwich - wybrzeże Anglii południowej. Młodzi ochotnicy 
z lokalnego towarzystwa „Harwich Society" pracują przy porząd
kowaniu starego fortu zbudowanego w 1810 r. dla obrony wybrze
ża przed inwazją napoleońską. Obiekt został przeznaczony na 
muzeum.
6. Wakefield (Yorkshire). Lokalne towarzystwo „Wakefield Civic 
Society" zajęło się restauracją zespołu zabytkowych domów 
mieszkalnych z okresu georgiańskiego.
7. Wilton (Wiltshire). Jedyny czynny w hrabstwie wiatrak, zbudo
wany w1821 r., ulegał stopniowemu zniszczeniu. W1971 r. władze 
hrabstwa wykupiły obiekt i przekazały towarzystwu „Wiltshire 
Historie Building Trust", które zajęło się jego restauracją. Obec
nie mała lokalna grupa ,,Wilton Windmill Society" spełnia nadzór 
nad funkcjonowaniem obiektu i udostępnia go do zwiedzania. 
(Zdjęcia 1-7 pochodzą z,, Report on Heritage Year 1976”, „L'Heri- 
tage de I’Europe" 1975 oraz „Civic Trust News” 1977)

nych ustawowo jako chronione. Brak 
wyrażenia zgody przez czynnik społe
czny na wyburzenie budynku i zajęcie 
się jego remontem ocaliło wiele 
obiektów.
Wyjątkową pozycję w całokształcie 
ruchu społecznej ochrony zabytków 
zajmują tzw. Building Preservation 
Trusts (rady ochrony). Ich działal
ność, obejmująca na ogół obszar ca
łego hrabstwa, polega na wykupowa- 
niu i remontowaniu zniszczonych 
obiektów zabytkowych, a następnie 
ich sprzedaży. Działają więc na zasa
dzie funduszy obrotowych (także uzy
skiwanych z kredytów). Rady ochrony 
zabytków popierane są przez lokalne 
władze samorządowe, a także przez 

pożyczek na ochronę zagrożonych 
obiektów zabytkowych. Jedną z form 
tej pomocy było utworzenie fundu
szu kredytowego pozostającego 
w gestii Civic Trust (jednej z orga
nizacji niezależnych). Fundusz po
wstał ze środków pochodzących 
w połowie ze źródeł rządowych 
i w połowie od prywatnych organiza
cji. Głównym jego celem jest udziela
nie pożyczek krótkoterminowych 
(okres przeprowadzenia remontu 
z reguły dwa lata) do wysokości 50% 
ceny kupna i remontu przede wszyst
kim wymienionym wyżej Building 
Preservation Trusts, ale także i tym 
wszystkim zrzeszeniom, które nabyły 
budynek do remontu, a następniedal- 

Trust, po przeprowadzonych bada
niach w 1970 r. zajęła się popularyza
cją tej formy działania społecznego, 
udzielając poradnictwa i wsparcia fi
nansowego. Uważa się, że do roku 
2000 organizacje społeczne mogą 
odrestaurować około 4000 obiektów. 
Będzie to jednak wymagać jeszcze 
większego upowszechnienia i zagę
szczenia sieciowego we wszystkich 
hrabstwach.
Udzielanie pomocy finansowej ze 
strony władz centralnych i samorzą
dowych odbywa się również w formie 
dotacji, której wysokość zależy od 
wartości historycznej budynku, tj. od 
zaszeregowania w wykazach urzędo
wych (klasyfikacja obiektu), oraz od 
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jego położenia. Wysokość udzielanej 
pomocy nie przekracza 50% kosztu 
remontu. Władze samorządowe regu
lują zasady udzielania pomocy zwy
czajami lokalnymi, podczas gdy po
moc rządu odbywa się na zasadzie 
przepisów ogólnokrajowych.
Niezależnie od opisanych, stosowane 
są także inne formy finansowania 
ochrony obiektów zabytkowych użyt
kowanych na różne cele. Społeczna 
rola ogranicza się w tym wypadku do 
częściowego finansowania renowacji 
budynku (w wysokości 25%), pozos
tała część kosztów pokrywana jest 
z funduszy rządowych i samorządo
wych. Dotyczy to budynków pozosta
jących w gestii instytucji podległych 
władzom centralnym i samorządo
wym. Dla przykładu wymieńmy cho
ciażby zabytkowy obiekt użytkowany 
jako schronisko turystyczne. Jak 
wspomniano uprzednio, przy pokry
ciu 25% kosztów renowacji z fundu
szy społecznych departament rządo
wy (w danym wypadku główny urząd 
do spraw turystyki) udziela subsy
dium w wysokości 50%, a wydział sa
morządu lokalnego pozostałe 25%. 
Niezależnie od działalności inwesty
cyjnej wszystkie organizacje i zrze
szenia prowadzą na szeroko zakrojo
ną skalę akcję propagandową i infor
macyjną na zasadzie dobrowolnego 
uczestnictwa. Polega ona na wyzna
czaniu szlaków historycznych w swo
im mieście lub regionie, tworzeniu 
centrów informacyjnych o przeszłoś
ci historycznej miasta, jak też organi
zowaniu różnego rodzaju imprez pro
pagujących ochronę zabytków.
Każdego roku ubywa w Wielkiej Bry
tanii około 200 obiektów zabytko
wych. Dlatego też pomimo opieki pa
ństwowej sprawowanej nad określo
ną grupą zabytków przez ministers
two środowiska, pomimo zakrojonej 
na szeroką skalę działalności Funda
cji Narodowej, która jest obecnie naj
większym prywatnym właścicielem 
w Wielkiej Brytanii, władze centralne 
i samorządowe popierają rozwój ma
łych lokalnych zrzeszeń, poszerzając 
w ten sposób zasięg ochrony zabyt
ków małej skali z punktu widzenia 
ochrony dziedzictwa narodowego, 
a także i tych zabytków, które czasem 
mają mniejsze znaczenie z punktu 
widzenia wartości historycznej czy 
architektonicznej, ale są ważne dla 
utrzymania ciągłości rozwoju archi
tektury, zachowania historycznego 
charakteru elementów krajobrazu 
miast i tradycji lokalnej. Na uwagę 
zasługuje rozpowszechniający się 
w ostatnim dwudziestoleciu ruch 
ochrony obiektów świadczących 
o rozwoju społeczno-ekonomicznym 
w przeszłości, które obecnie straciły 
wartość użytkową, ale są świadec
twem rozwoju cywilizacji minionych 
okresów. Dotyczy to starych fabryk, 
kopalni, wiatraków, dworów wiej
skich, mostów i obiektów kolejowych.

Halina Orlińska

Siadami 
wież 
Czarnów
Czarnowie - lud pochodzenia in
donezyjskiego zamieszkujący 
środkową i południową część 
Wietnamu liczy dzisiaj już tylko 
około 100 tysięcy i stanowi jedną 
z kilkudziesięciu grup etnicz
nych tego wijącego się jakby dłu
gą wstęgą w formie litery S i roz
ciągniętego na długości przeszło 
2000 km południowoazjatyckie- 
go kraju.
W przeszłości plemię to, zajmu
jące się rzemiosłem, handlem 
i żeglarstwem, utworzyło pańs
two Czampa, które pod rządami 
Cze Bong Nga (koniec XIV w.) 
osiągnęło swój szczyt potęgi, 
zajmując m.in. stolicę Wietnam
czyków zwanąThanglong (obec
nie Hanoi). Brzmienie nazwy jego 
pierwszej, założonej w V w. stoli
cy - sanskryckie Indrapura, 
wskazuje na głęboką znajomość 
religii i mitologii hinduskiej. Cza
rnowie pozostawili wspaniałą 
sztukę o cechach wyraźnie indyj
skich, którą w chwili obecnej re
prezentują ceglane wieżowe 
świątynie o wysmukłych propor
cjach, opilastrowane, zdobione 
sterczynami i kamiennymi pła
skorzeźbami ornamentalnymi 
i figuralnymi.
Na początku naszego wieku na 
terenie Ihdochin było jeszcze 
około 300 świątyń wieżowych; 
do dnia dzisiejszego w wyniku 
niszczącego działania klimatu 
oraz działań wojennych pozosta
ło ich tylko kilkadziesiąt. Obiekty 
te od pewnego czasu są przed
miotem zainteresowania wietna
mskiej-służby konserwatorskiej. 
Na podstawie porozumienia po
między Przedsiębiorstwem Pra
cownie Konserwacji Zabytków 
w Warszawie a podobnym, ale 
o znacznie mniejszym potencjale 
wykonawczym, Przedsiębiors
twem Konserwacji i Rekonstruk
cji Zabytków w Hanoi przebywała 
w Wietnamie ekipa polskich spe
cjalistów w celu opracowania 
programu współpracy przy kon
serwacji tych niezwykle cieka
wych, należących do dziedzic
twa światowego obiektów. Pomi
mo, że głównym celem wyjazdu

było zapoznanie się ze stanem 
świątyń Czarnów, ekipa zwiedzi
ła również wiele muzeów ze 
wspaniałymi obiektami sztuki az
jatyckiej, świątyń i pałaców, 
w tym dziewiętnastowieczne 
ufortyfikowane założenie cesar
skie dynastii Nguyen w Hue, bę
dące stolicą zjednoczonego 
Wietnamu. Ten interesujący ze
spół składający się z pałaców, 
świątyń oraz cytadeli, rozloko
wany na powierzchni 40 ha, 
a częściowo zniszczony w czasie 
ostatniej wojny, poddawany jest 
wstępnym zabiegom konserwa
torskim. W kilku -obiektach po
kryto dachy blachą, będącą da
rem UNESCO oraz wymieniono 
zniszczone przez termity ele
menty więźby dachowej. Cho
ciaż do prac budowlanych od 
stuleci stosowane jest bardzo 
odporne na działanie szkodni
ków tzw. drewno żelazne, wystę
pujące w górzystych regionach 
Wietnamu, ale i ono ulega des
trukcyjnemu działaniu czynni
ków atmosferycznych i przede 
wszystkim szkodników biologi
cznych.

Opracowany przez UNESCO, 
wspólnie ze specjalistami wiet
namskimi, program konserwa
torski pozwoli na uratowanie te
go tak charakterystycznego dla 
sztuki wietnamskiej zabytkowe
go zespołu cesarskiego.
Pierwszy znaczny wkład Wietna
mu w dzieje sztuki południowo- 
wschodniej Azji stanowią pocho
dzące z początków naszej ery 
brązowe dzwony, odkryte w cza
sie prac archeologicznych w Do- 
ngson w Wietnamie Północnym. 
Formy tych kultowych instru
mentów muzycznych, docho
dzących do 100 cm wysokości 
i średnicy do 80 cm, są zapewne 
pochodzenia indonezyjskiego. 
Większość powierzchni ich bęb
nów wypełniona jest dekoracją 
figuralną, przedzieloną pasmami 
ornamentów. Często elementem 
dominującym jest gwiazda (sym
bol słońca). Występują również 
stylizowane ptaki, ryby i zwierzę
ta (symbole mitologiczne), jak 
również sceny z życia codzien
nego, ludzie przy pracy, siew ry
żu, budowa łodzi itp. Często po
jawiają się też motywy przewoże-
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A B

1. Zespoły wież Czarnów z XII (A) i XIV 
w. (B)
2. Kamienny wystrój rzeźbiarski 
świątyni z XI w.
3. Ceglany wystrój rzeźbiarski świą
tyni z XIII w.
4. Mieszkańcy jednej z wiosek poma
gający polskim specjalistom
5. Ekspansja tropikalnej roślinności 
na jedną z wież
6. Zniszczony portal kamienny i ce
gły muru świątyni z XIV w.
7. Współczesny budynek muzealny 
w Wietnamie Południowym (zdjęcia 
autora)

nia zmarłych łodziami na wyspę 
Niebiańskiego Pokoju. Bębny 
oglądane w muzeach historycz
nych w Hanoi i Sajgonie (Ho Chi 
Min) robią duże wrażenie, mimo 
że - jak większość prezentowa
nych w muzeach obiektów - są 
tylko świetnie wykonanymi ko
piami; oryginały przechowywane 
są w magazynach, ze względu na 
zagrożenie od sąsiada - Chin, 
z którym historia Wietnamu 
przez tysiąclecia była związana 
na dobre i złe.
Wizyty w muzeach, w których 
starano się zgromadzić obiekty 
reprezentatywne dla kultury 
wietnamskiej, unaoczniły nam, 

żę mimo różnorakich wpływów 
kulturowych łączących Chińczy
ków, Czarnów, Indonezyjczyków, 
Hindusów, naród wietnamski 
zdołał ukształtować sztukę włas
ną. Częściowo wprowadzeni 
w historię i sztukę Wietnamu 
oczekiwaliśmy na spotkanie 
z kulturą Czarnów. Spotkanie to 
nastąpiło w Da Nang, gdzie znaj
duje się stworzone przez Francu
zów muzeum sztuki tego ludu. 
Zebrane tam obiekty - to kilkaset 
rzeźb, płaskorzeźb i całych 
obiektów o charakterze kulto
wym powstałych w okresie od 
V do XV w. z inspiracji sztuki 
indyjskiej. Niestety nie jest to peł

na kolekcja. Duża część obiek
tów pochodzących z wyposaże
nia świątyń Czarnów, a także wie
le przedmiotów użytkowych, 
odzieży, biżuterii, znajduje się 
w Paryżu, m.in. w muzeum 
Guimet.
Szczególnie interesująca była 
podróż do zespołu świątyń Mi 
Son, w którym w czasie ostatniej 
wojny przebywało zgrupowanie 
Vietkongu. Z Da Nang odcinkiem 
10-kilometrowej drogi porozmy- 
wanej przez deszcze tropikalne, 
a wyreperowanej przez miesz
kańców pobliskich wiosek, uda
liśmy się w kierunku gór. Towa
rzyszyła nam 20-osobowa grupa 

specjalistów wietnamskich, mili
cjantów, żołnierzy z bronią i wy
krywaczami min. Dojście do za
bytkowych obiektów było możli
we tylko dzięki żołnierzom, któ
rzy przez kilka dni przeszukiwali 
teren wykrywaczami min oraz 
wycięli w bujnej tropikalnej ro
ślinności specjalne ścieżki. Zo
baczyliśmy wspaniały zespół 
świątyń, ale niestety zniszczony 
w 70% w wyniku bombardowań. 
Elementy ceglane, wspaniale 
rzeźbione detale kamienne oraz 
liczne rzeźby leżały wśród roślin
ności, dając kolejne świadectwo, 
czym jest wojna i jakie mogą być 
jej skutki. Przywrócenie tego ze-
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społu świątyń do dawnej świet
ności jest niemożliwe, natomiast 
możliwe jest wykonanie prac 
mogących przynajmniej częścio
wo przywrócić obiektom dawną 
formę. W tym celu trzeba będzie 
usunąć bujną tropikalną roślin
ność w pobliżu świątyń, przepro
wadzić ich inwentaryzację, obej
mującą m.in. wykonanie nie
zbędnych prac fotogrametrycz
nych. Następnym etapem będzie 
opracowanie projektu wraz 
z programem konserwatorskim, 
uwzględniającym m.in. sposób 
turystycznego zagospodarowa
nia terenu. Prace specjalistów 
polskich ograniczą się do opra
cowania programu konserwator
skiego i nadzoru nad pracami 
konserwatorskimi, które wyko
nywać będą specjaliści wiet
namscy.
W miarę spychania Czarnów na 
południe, przez liczniejsze ple
miona wietnamskie, powstały 
tam nowe zespoły świątyń wieżo
wych i utworzona została nowa 

stolica - Widżaja. Spośród tych 
świątyń pozostało tylko kilka ze
społów w okolicach Qui Nhon, 
Binh Dinh i Phan Rang. Najczęś
ciej składają się one z 3-4 obiek
tów, z których najwyższe docho
dzą do 28 m wysokości. Świąty

nie te powstały w XII-XVw., a wy
konane zostały w tej samej, nie 
zbadanej do dnia dzisiejszego 
technologii łączenia cegieł bez 
spoiwa wapiennego. Różnią się 
charakterem wystroju; w pierw
szych świątyniach wieżowych 
występowało bogactwo wystroju 
kamiennego, w późniejszych do
minowała dekoracja rzeźbiarska 
wykonana bezpośrednio w mate
riale ceglanym. Według teorii 
uczonych francuskich cegły te 
były łączone specjalnym klejem. 
Inna hipoteza zakłada budowę 
obiektów z niewypalonej cegły, 
a następnie pełne wypalenie bu
dynku. Zagadnienie to - mam 
nadzieję - zostanie wyjaśnione 
przez polskie badania; trwają bo
wiem prace badawcze prowa

dzone przez Instytut Zabytkoz- 
nawstwa i Konserwatorstwa Uni
wersytetu im. Mikołaja Koperni
ka w Toruniu, w celu wyjaśnienia, 
tej pasjonującej zagadki.
Wraz z upadkiem państwa Czam- 
pa w wieku XVI upadła również 
i bogata kultura zamieszkujące
go go ludu. Przetrwałe jednak do 
naszych czasów pozostałości 
świątyń stanowią dziedzictwo 
światowe i muszą być zachowa
ne dla potomnych. Ponieważ 
większość z nich leży blisko 
miejscowości, ważnym zagad
nieniem jest ich adaptacja dla 
celów turystycznych. Do sprawy 
tej Wietnamczycy przywiązują 
coraz większą wagę - moderni
zują i budują bazę hotelową 
w wielu regionach kraju, tworzą 
również obiekty muzealne, z któ
rych w coraz większym stopniu 
korzystają turyści z całego 
świata.

Andrzel Wawrzeńczak

Algier - 
białe 
miasto 
piratów

Nazwy Algier i Oran kojarzą 
się zwykle z ponurą atmosfe
rą Dżumy Camusa - biedą, 
beznadziejnością i widmem 
zagłady. Kiedy po raz pierw
szy wjeżdżałem do miasta Al
gier, daleki byłem od takich 
skojarzeń. Przypominało mi 
ono raczej jakąś europejską 
metropolię. Szeroka, wielo- 
pasmowa jezdnia doprowa
dziła nas do jakże wielko
miejskiego śródmieścia. 
Skąd wzięło się ono tu, w his
torycznej oazie arabskich pi
ratów panujących niegdyś na 
Morzu Śródziemnym? Burz

liwa i krwawa jest historia te
go portu.
W 1518 r. grecki pirat Chaju 
ad Din Barbarossa założył na 
wybrzeżu algierskim pańs
two korsarskie podległe poli
tycznie Turcji. W owym cza
sie proceder piracki był tak 
popularny, że nowo powstała 
prowincja-tzw. Regencja Al
gierska rozwijała się gwał
townie. Z różnych stron Eu
ropy, Azji i Afryki ściągali tu 
żądni zysków i łupów piraci 
i kupcy. Wiek XVII i XVIII moż
na nazwać złotym okresem 
Regencji. Panowała ona 
właściwie na całym wybrze
żu, zdobywając wpływy i zna
czenie dzięki sile protekto
rów i własnych pieniędzy. 
Wtedy powstaje w Algierze 
jedyna w swoim stylu cytade
la - Kasba, będąca siedzibą 
namiestników tureckich. Po
łożona na wysokim wzgórzu 
do dziś dominuje nad mias
tem i portem. Jest niedostę
pna przez swoje obronne za
łożenie, a jednocześnie speł
nia wszystkie wymagania 
zbytku i wygody. Tu, za naje
żonymi lufami dział murami 
wznoszą się dwa pałace - de
jów (wyższych namiestników 
tureckich) i bejów (wyższych 
urzędników tureckich). Mię
dzy nimi strzelają w niebo mi-
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narety meczetów. Wnętrza 
tych budowli, dziś mocno 
zniszczone, pyszniły się nie
gdyś bajecznymi kolorami rę
cznie malowanych kafelków. 
Delikatne, marmurowe ko
lumny podtrzymują zacienio
ne arkady dziedzińców. 
Zapewne w okresie rozkwitu 
Regencji u stóp cytadeli, na 
stromym pochylonym ku mo
rzu zboczu powstało miasto. 
Jego domy, budowane jak 
twierdze, spływały strumyka
mi wąskich uliczek w dół, aż 

do portu. Tętniło tu kiedyś 
gorące, kupieckie życie. Dziś 
dzielnica ta jest właściwie za
bytkiem, mimo iż nadal pełna 
jest mieszkańców.
W XIX w. Algier nie przypomi
nał już swej niedawnej świet
ności - niewielu korsarzy błą
kało się wtedy po morzu, bo
gactwa nie płynęły już tak 
szeroką rzeką. Dzięki swym 
powiązaniom handlowym 
miasto stało się uzależnione 
bardziej od Francji niż od na
miestników tureckich. Coraz 

większe wpływy miały wielkie 
spółki handlowe z Lyonu 
i Marsylii. Apetyty burżuazji 
francuskiej na żyzne ziemie 
wybrzeża były coraz większe. 
W czerwcu 1830 r. doprowa
dziło to do wojskowej ekspe
dycji generała Bouramonta. 
Miasto, słabo przygotowane 
do obrony i pozbawione po
siłków tureckich, mimo boha
terskiego oporu padło. Trwa
ły jeszcze walki, wybuchały 
powstania, ale zdobyte zie
mie zasiedlone zostały przez 

francuskich kolonistów. W 
1848 r. Algieria otrzymała sta
tus trzech departamentów. 
Skończył się romantyczny 
etap historii, zaczął pęd do 
bogactwa cudzym kosztem. 
Bezkarność najeźdźców i ich 
własne prawa stają się bodź
cem dla inwestycji i rozwoju 
miasta. Niektóre starsze 
dzielnice francuskie Algieru 
są jakby żywcem przeniesio
ne z Komedii ludzkiej. Wąskie 
ulice, ciemne podwórka, uli
czne ścieki należą tu do kraj-
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1. Widok z cytadeli w kierunku morza
2. Ulica w Algierze; dziwna forma tej 
kamienicy wynika z ograniczonej 
wielkości działki budowlanej
3. Uliczny krawiec
4. Willa z okresu kolonialnego
5. Uliczka we wnętrzu kasby
6. Dziedziniec pałacu w cytadeli
7. Katedra Notre dame du Afrique 
(zdjęcia autora)
8. El Asnam w Algierii - trzęsienie 
ziemi jest w tym rejonie świata groźne 
nie tylko dla zabytków (fot. Z. Malino
wski)

obrazu. Z tych starych ulic 
wyjechać można na inne, 
szerokie dwudziestowiecz
ne, przed- i powojenne. Do
my tych ulic świadczyć miały 
o bogactwie i możliwościach 
ich właścicieli. Tę właśnie 
dzielnicę ogląda się wjeżdża
jąc do miasta.
Dziwny jest Algier nie tylko ze 
względu na swoje zróżnico
wane budownictwo, ale i to
pografię. Pasmo gór Atlasu 
schodzi tu do samego morza, 
tak że śródmieście i otaczają

ce je dzielnice poprzecinane 
są głębokimi, porośniętymi 
śródziemnomorską roślin
nością wąwozami. Wśród 
tych wzgórz wiją się pasma 
krętych dróg. Bywa, że różni
ce wysokości przekraczają 
100 m. Niektórezdzielnic-to 
prawdziwe perły architektu
ry. Warto też wspomnieć 
o katedrze Algieru - Notre 
Dame du Afrique. Jej bryła 
stanowi pełne harmonii połą
czenie architektury europejs
kiej z wpływami arabskimi.

Tragiczne były losy biskupa 
Algieru - Duvala. Podczas re
wolucji opowiadał się po 
stronie Ben Belli. Wielokrot
ne zamachy OAS nie udały 
się. Dziś znany jest z tego, iż 
odprawiał pierwszą Bożona
rodzeniową mszę za amery
kańskich zakładników w Te
heranie.
Ze wzgórza, na którym stoi 
katedra, widać cały Algier - 
jego bliższe i dalsze dzielni
ce. U podstawy leży cichy, 
dostatni europejski cmen

tarz, dalej pokryty tartanem 
stadion, tuż za nim nadbrzeż
ne domy, wille i... morze. Jest 
ono tu zawsze błękitne. Cza
sem tylko, kiedy nadchodzi 
burza barwa wody przecho
dzi w różne odcienie zieleni. 
Na tym tle widać, że Algier 
jest „białym miastem” - „La 
blanche Algier”, co można 
przeczytać na odwrocie każ
dej niemal widokówki.

Bolesław Kobielski
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zbiory i zbieracze

Polscy 
zbieracze 
ekslibrisów
Przez pierwsze 400 lat swego istnienia ekslib
ris petnit u nas wyłącznie funkcją użytkową. 
Nikt go pewnie za dzieło sztuki nie uważał 
(choć nim był), nie miał nawet swojej nazwy: 
w aktach mówi się po prostu o „herbie” lub 
„herbie do biblioteki” czy „na książki", w XIX 
w. - także o „kartce bibliotecznej”. Nikt go 
też specjalnie nie gromadził, jeśli z rzadka 
wchodził do jakiejś kolekcji graficznej, to po 
prostu jako rycina.

Powołany został do istnienia w pierwszych 
latach XVI w., by poszczególne tomy księgo
zbioru wewnętrznie połączyć, a całą bibliote
kę związać z osobą (czy instytucją) jej właści
ciela. Miał też chronić książkę przed przywła
szczeniem, przypominać do kogo należy, 
a przy okazji trochę pochwalić bibliofila. Tak 
było przez wiek: XVI, XVII i jeszcze XVIII, aż do 
upadku Rzeczypospolitej; w czasach, gdy 
książka była rzeczą cenną, więc starannie 
chronioną, gdy posiadanie znaczniejszej li
czby tomów było rzadkie, więc godne wyróż
nienia, gdy wreszcie książka była nieopraw- 
na, a oprawiać kazał ją właściciel, zlecając 
introligatorowi równoczesne odpowiednie 
oznaczenie. Można je było tłoczyć w skórze 
okładki (te znaki nazywano superekslibrisa- 
mi), albo na jej wewnętrznej stronie nakleić 
kartkę sztychowaną lub drukowaną, określa
jącą -znakiem czy napisem - właściciela. To 
był ekslibris. Wszystkie inne formy określenia 
posiadacza nazywamy znakami książko
wymi.

Wiek XIX książkę spopularyzował, żeby nie 
powiedzieć spospolitował. Stała się przed
miotem niedrogim i nierzadkim, dostępnym 
dla prawie wszystkich. Książka otrzymała 
z czasem oprawę wydawniczą albo ją pozos
tawiano zbroszurowaną. Już tylko zupełnie 
nieliczni, prawdziwi miłośnicy książek, 
chcieli ją pieczołowicie oprawiać, ochraniać, 
wreszcie ozdabiać. Eksl ibris, jeśli w ogóle był 
używany, to raczej w postaci zwykłej, taniej, 
drukarskiej nalepki. Po połowie stulecia zda
wać się mogło, że już zamierał, że ta tradycja 
definitywnie zanikała.

I wówczas stała się rzecz dziwna, nieoczeki
wana: ekslibris został odkryty, zainteresowa
no się nim, a -na fali starożytniczej - poczęto 
go też zbierać, poszukiwać. Bodaj pierwszym

u nas kolekcjonerem ekslibrisów był Stani
sław Józef Siennicki (zm. 1897), pracownik 
warszawskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, wy
bitny bibliograf i bibliolog. Ogłaszając prace 
o niektórych zespołach książek powierzo
nych jego opiece, np. o drukach oficyny Elze- 
wirów (1874), wynotował i zreprodukował 
wszystkie znaki proweniencyjne, sygnety 
drukarzy, ekslibrisy i zapiski dawnych posia
daczy. Wyraźnie intrygowały go i interesowa
ły te znaki książkowe, zaczął więc je zbierać. 
Wstyd powiedzieć, ale był nie tylko pierw
szym u nas kolekcjonerem ekslibrisów i auto
rem publikacji z tego zakresu, ale i zapocząt
kował naganny, ale wówczas jedyny, sposób 
kolekcjonowania ekslibrisów: począł je z nie
których książek odklejać. Doszedł do wyni
ków interesujących, a możemy je ocenić, bo 
jego zbiór (niewielki -107 sztuk-ale bardzo 
wartościowy) szczęśliwym trafem zachował 
się: sprzedany około 1890 r. za pośrednic
twem warszawskiego antykwariusza J. K. 
Gieysztora Anglikowi A. W. Franks'owi, po 
jego śmierci przeszedł w całości do British

INSIGNE REVERENDISS. IN CHUSTO PA 
TRJS. ET DOMINI DOMINI Ma THE 

D&EVIO1 EPISCOPI WLAD1SLA/ 
VIENS1S.

Museum w Londynie i tam dotrwał nie 
uszczuplony. Wypatrzył go tam i opisał K. 
Reychman.
Dla Siennickiego ekslibris był widomym zna
kiem istnienia jakiegoś księgozbioru. Tylko

2
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1. Ekslibris biskupa Macieja Drzewickiego,-drze
woryt. 1516 r. (fot. J. Langda)
2. Ekslibris Firlejów z Dąbrowicy, miedzioryt, XVII 
w. (fot. J. Langda)
3. Ekslibris Biblioteki Publicznej w Nancy, założo
nej przez Stanisława Leszczyńskiego, drzeworyt 
Papillon a, 1750 r. (fot. W. Wolny)
4. Ekslibris Biblioteki Załuskich, miedzioryt, Michał 
Żukowski według F. Myliusa, XVIII w. (fot. J. Langda)
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więc to go interesowało: co to była za biblio
teka? Kiedy i do kogo należała? Jakie były jej 
losy? Ten bibliotekoznawczy punkt widzenia 
charakteryzował też poczynania całej fali ba
daczy i zbieraczy ekslibrisów, jacy około 1900 
r. pojawili się u nas. Z nich najważniejszy był 
Wiktor Windyk-Wittyg (1857-1921), zapalony 
zbieracz, także numizmatyk, heraldyk i ar
cheolog. Jego bogatą bibliotekę częściowo 
nabyta Antykwarnia Warszawska (kierowana 
przez znakomitego bibliofila Jana Michal
skiego), resztę zlicytowano w 1922 r. poprzez 
salon artystyczny i dom aukcyjny „Dom Sztu
ki", natomiast kolekcję ekslibrisów nabył wy

bitny antykwariusz warszawski Hieronim Wil
der, a od niego - wielki zbieracz ekslibrisów 
Kazimierz Reychman.

Wittyg zbierał wyłącznie ekslibrisy polskie 
lub z Polską związane. Dążył do wyszukania 
możliwie wszystkich. Czego zdobyć dla sie
bie nie mógł, to przynajmniej sfotografował. 
W1903 r. ogłosił Ex-libris’y bibliotek polskich 
XVII i XVIII wieku, a w 1907 r. tom II (który już 
nazwał ekslibrisami XVI-XX w.), dopełniając 
i prostując informacje z tomu I. Opublikował 
ponad 260 ekslibrisów, uszeregowanych 
w.obu tomach w trzy grupy: bibliotek publicz
nych (z podziałem na świeckie, kapitulne 
i klasztorne), prywatnych oraz „z Polską 
związek mających". Układ był ściśle alfabety
czny: w grupie bibliotek publicznych wedle 
miejscowości, wśród prywatnych - według 
nazwisk właścicieli. Książka poświęcona była 
ekslibrisom, ale je tylko reprodukowała, pod
czas gdy cały tekst omawiał wyłącznie biblio
teki i podawał zasadnicze dane życiorysowe. 
Książka Wittyga stała się biblią zbieraczy, 
toteż niedawno wznowiono ją w tzw. reprin
cie. Stanowi ona nie tylko podstawowy kata
log dawnych polskich ekslibrisów, ale i wzór 
omawiania znaków, a nawet układu wewnę
trznego kolekcji. Zastosowano go w wię
kszości zbiorów, grupując osobno ekslibrisy 
bibliotek publicznych (w kolejności alfabety
cznej miast) i prywatnych, tych z kolei według 
porządku alfabetycznego nazwisk.

Wśród pierwszych naszych kolekcjonerów 
wymienić trzeba Zygmunta Wolskiego 
(1862-1931), nauczyciela i bibliotekarza, 
„wybitnego bibliofila i wulkanicznej namięt
ności exlibrisistę" - wedle słów Edwarda 
Chwalewika - wielkiego wychowawcę, pro
tektora i dobrodzieja całego ówczesnego po
kolenia młodych zbieraczy". Wolski wcześ
nie się do ekslibrisu zapalił, już w 1895 r. 
zorganizował dział polski I Ogólnorosyjskiej 
Wystawy Drukarskiej w Petersburgu, a w jego 
obrębie wyeksponował zbiór polskich ekslib
risów należący do Wittyga. Spisał je przy 
tym i umieścił w rosyjskim katalogu tej wysta
wy. Musiały mu przypaść do serca, bo zama
wiał je dla siebie (wykonywał je dlań przede 
wszystkim Marian Wawrzeniecki w swej ma
nierze mitologiczno-słowiańskiej i erotycz- 
no-sadystycznej), kliszował w różnych for
matach, odbijał w odmiennych kolorach, wy
mieniał, zbierał - i hojną ręką rozdawał mło
dym zapaleńcom. Zresztą cały swój wielki 
księgozbiór wraz z zachowanym do dziś 
zbiorem ekslibrisów ofiarował warszawskiej 
Bibliotece Publicznej. Po pierwszej wojnie 
światowej zaczął kolekcjonować od nowa.

Tę jego pasję odziedziczył syn, wybitny uczo- 
ny-zoolog prof. Tadeusz Wolski (1890-1959). 
Jego doskonały zbiór 5000 polskich ekslibri
sów, przede wszystkim najdawniejszych, 
z XVI i XVII w., który wchłonął parę pomniej
szych kolekcji - M. Borkowskiego, S. Rygla, 
M. Stępowskiego - stanowił podczas nie

mieckiej okupacji bodaj centralny punkt eks- 
librisologii polskiej. Podczas warszawskiego 
powstania cała willa na kolonii Staszica wraz 
z wyposażeniem mieszkania Profesora, jego 
biblioteką i zbiorami została doszczętnie 
spalona.

Jednym z tych, których Zygmunt Wolski do 
ekslibrisu zapalił, był wspomniany już Kazi
mierz Reychman (1882-1936). Człowiek za
możny, prowadzący interesy handlowe 
w różnych krajach, okresowo konsul polski 
w Brazylii, był z natury bardzo energiczny, 
a do ekslibrisów zapalony z kretesem. I on 
specjalizował się w znakach dawnych, ale 
miał i węższe zakresy: ekslibrisów gdań
skich, którym poświęcił doskonałą książkę, 
ściśle według wzoru Wittyga opracowaną, 
czy starych rosyjskich. Swój pierwszy zbiór 
sprzedał w 1913 r. Róży Tyszkiewiczowej do 
Czerwonego Dworu pod Kownem, ale zaczął 
zbierać ponownie, z wielkim zapałem, pomy
słowością i sukcesem. I on nabył kilka mniej
szych kolekcji (m.in. Wittyga, Pawła Ettinge- 
ra, ks. Zalewskiego, Al. Prusiewicza), kupo
wał i wymieniał za granicą, także - co było 
wyjątkowe - w ZSRR, prowadził rozległą ko
respondencję. Pozostał po nim zbiór zapew
ne stosunkowo najkompletniejszy (jeśli cho
dzi o znaki dawne), łącznie około 6000 sztuk, 
w tym 2000 starych. Ta kolekcja została roz- 
grabiona w latach okupacji, ocalałe szczątki 
sprzedawali po wojnie przypadkowi handla
rze; jedyny znaczący fragment kolekcji udało 
się w 1948 r. zakupić piszącemu te słowa. 
Reychman pozostawił także liczne sumienne 
przyczynki ekslibrisologiczne, ogłaszał no
tatki o znakach nieznanych, sprostowania do 
dzieła Wittyga, bibliografię itd.

To połączenie zapałów kolekcjonerskich 
z działalnością badawczą i publikacyjną było 
dla naszych zbieraczy, tj. tych, którzy zasłu
żyli na to miano - w okresie międzywojennym 
i podczas okupacji typowe, niemal powsze
chne. Nie byli oni liczni - w sumie nie więcej 
niż trzydziestu - ale zapobiegliwi, poważnie 
traktujący tę swoją pasję, zrzeszający się (To
warzystwo Miłośników Exlibrisu), organizu
jący publiczne aukcje i zaciekle licytujący. 
Potrafili koło wypatrzonego egzemplarza 
brakującej ryciny chodzić latami, starać się, 
korespondować, przepłacać, uciekać się do 
wybiegów, oferować inne cenne przedmioty 
na wymianę. A potem, w zdobyty takim tru
dem unikat wpatrywać się wprost miłośnie, 
rozpamiętywać każdy jego szczegół, kąpać 
i czyścić, gładzić, wklejać na karty, katalogo
wać. Byli prawdziwymi „miłośnikami" ekslib
risów.

Mieli przy tym swoje specjalności, upodoba
nia, zainteresowania. Tak np. Edward Chwa- 
lewik (1873-1956) był przede wszystkim dzie- 
jopisem polskiego ekslibrisu, niekwestiono
wanym najwyższym autorytetem w tym za
kresie. Publikował dużo - o ekslibrisach pol
skich XVI i XVII w., o znakach dla kobiet, 
muzycznych, portretowych, masońskich, he-
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5. Ekslibris Stanisława Augusta, miedzioryt, Got
fryd Pixner, XVIII w. (fot. W. Wolny)
6. Ekslibris Biblioteki Załuskich, miedzioryt, Jan 
Filipowicz, XVIII w. (fot. IV. Wolny) 

raldycznych i inne. Wszystko zaś zmierzało 
do opus magnum w tym zakresie, nie całkiem 
ukończonego (choć pracował nad tym do 
kresu swego długiego życia) i pozostałego 
niestety w rękopisie inwentarza polskich eks
librisów XVI-XIX w., opisującego około 3000 
znaków i podającego podstawowe informa
cje o bibliotekach i ich właścicielach. Te 
zasługi badawcze przysłoniło samo kolekcjo
nerstwo Chwalewika; dwukrotnie rozpoczy
nał on zbieranie znaków książkowych, w dru
giej, poważniejszej, ponad 2000 sztuk liczą
cej kolekcji miał nieco unikatów i rycin bar
dzo rzadkich. Prawie wszystko spłonęło 
w warszawskim powstaniu.

Los oszczędził natomiast kolekcje pozawar- 
szawskie, przede wszystkim Zygmunta Kle
mensiewicza w Krakowie i Tadeusza Solskie
go we Lwowie. Klemensiewicz (1874—1948), 
jak i SDKPiL-owiec Chwalewik, w młodości 
należał do lewicowych radykałów, redagował 
socjalistyczne pismo agitacyjne i tłumaczył 
Kapital Marksa. Był przed pierwszą wojną 
posłem do Rady Państwa, potem socjalisty
cznym posłem na Sejm, wreszcie sanacyjnym 
senatorem. Aktywny działacz społeczny, za
możny dyrektor Ubezpieczalni Społecznej, 
w latach okupacji dwukrotny więzień polity
czny - w swym domowym gabinecie był prze
de wszystkim wybitnym bibliofilem i zamiło
wanym ekslibrisistą. Zbierał nade wszystko 
znaki współczesne, przede wszystkim pięk
ne, autorskie odbitki, które starannie prze
chowywał na pieczołowicie wykonywanych 
kartach. Jego zbiór był duży (ponad 5000 
sztuk), bardzo elegancki. Zachował go w ca
łości i przekazał do Biblioteki Zakładu im. 
Ossolińskich we Wrocławiu. Klemensiewicz 
skrupulatnie i latami zestawiał ogromną bi
bliografię polskiego ekslibrisu, która ukazała 
się już po jego śmierci.

Do Ossolineum trafiła też w końcu kolekcja 
Tadeusza Solskiego (1884-1966), gromadzo

na równo przez pół wieku z dużym nakładem 
starań i z wielkim emocjonalnym zaangażo
waniem. Przez 27 lat zbierał Solski ekslibrisy 
we Lwowie, przez pierwsze powojenne lata 
w Krakowie, wreszcie od 1949 r. we Wrocła
wiu, gdzie objął stanowisko kierownika Gabi
netu Grafiki. Ten Gabinet Biblioteki im. Osso
lińskich jest obecnie szczęśliwym posiada
czem największego i najlepszego zbioru pol
skich ekslibrisów, dla którego zastrzyk 
14-tysięcznej kolekcji Solskiego, jak po
przednio zbioru Klemensiewicza, miał zasad
nicze znaczenie.

W odróżnieniu od kolekcji Klemensiewicza 
i Solskiego, te, które w 1944 r. znajdowały się 
w Warszawie niemal w całości uległy znisz
czeniu. Taki był, poza wymienionymi, los 
zbiorów m.in. Tadeusza Szpakowskiego i Ta
deusza Lesznera. Szpakowski (1886-1952) 
był wprost opętany namiętnością kolekcjo
nerską, która pochłaniała znaczną część jego 
budżetu. Nabył kilka drobniejszych zbiorów, 
które go zasiliły w stare znaki (m.in. Tadeusza 
Zerańskiego, Stefana Rygla i jeden ze zbio
rów Włodzimierza Egiersdorffa), ale wyspe
cjalizował się w ekslibrisie współczesnym, 
bezustannie zakupywanym od niemal wszys
tkich naszych grafików wykonujących znaki 
książkowe. Prowadził też bieżącą rejestrację 
polskiej twórczości ekslibrisowej i częściowo 
publikował ją w „Silva Rerum”. Zgromadził 
ponad 12 000 polskich znaków, w tym 10 000 
współczesnych, więcej, niż ktokolwiek inny. 
Wszystko to spaliło się podczas bombardo
wania Warszawy we wrześniu 1939.

I wreszcie T adeusz Leszner (1895-1967), któ
ry w swej aktywności bibliofilskiej główny 
nacisk położył na propagandzie polskiego 
współczesnego ekslibrisu i na utrzymanie 
jego istnienia w okupacyjnych latach zagro
żenia polskiej kultury i jej twórców. Szczegól
nie wówczas dwoił się i troił organizując 
zamówienia i dostarczając mniej zaradnym 

życiowo artystom środków do przetrwania. 
Leszner miał raczej estetyczny i społeczny 
niż kolekcjonerski punkt widzenia, toteż kil
kadziesiąt wydanych i opracowanych prze
zeń książeczek-albumów (często pod pseu
donimami) zawierało przede wszystkim ogól
ne impresje o formie graficznej i garść orygi
nalnych odbitek. Sam miał ponad setkę zna
ków ze swoim nazwiskiem, wykonanych na 
ogół w dowód wdzięczności przez całą pleja
dę polskich i kilku obcych grafików. Utrzymy
wał też kontakty z zagranicą, m.in. z Czecho
słowacją, Holandią, Francją, ogłaszał wspól
ne wydawnictwa, inspirował powstawanie 
znaków dla cudzoziemców w pracowniach 
grafików-Polaków i vice versa. Raczej gro
madził współczesne ekslibrisy z różnych kra
jów, niż je z pasją kolekcjonował. Ale że miał 
rozległe kontakty i był bardzo czynny z natury
- zebrał tych znaków wiele, bardzo wiele, 
podobno około 13 000 sztuk.

Można tę listę przedwojennych i okupacyj
nych zbieraczy oczywiście ciągnąć dalej. Ale 
może wystarczy odesłać zainteresowanych 
do pięknie wydanej, choć w małym nakładzie, 
książeczki Edwarda Chwalewika pt. Wojenne 
straty polskich zbiorów exlibrisow (Ossoli
neum, Wrocław 1949).

Na zakończenie trzeba słówko powiedzieć 
o kolekcjonerach powojennych. Spośród 
zbieraczy dawnych, część, która potraciła 
swe skarby, już do zakładania nowej kolekcji 
nie przystąpiła - np. Wolski, Chwalewik, 
Szpakowski, Leszner czy Adam Englert. Kle
mensiewicz i Solski, a także Jerzy Fusiecki 
(po wojnie w Zabrzu) i Włodzimierz Egiers- 
dorff (ostatnio w Gdyni) kontynuowali swe 
dawne zainteresowania, idąc podobnymi 
drogami i kierując się tymi samymi zasadami 
porządkowania i zakresem. Nowo pozyskani 
zbieracze - m.in. Przemysław Michałowski, 
Stefan Kotarski, Adam Brosz, Feliks Wagner
- nawiązywali do typu dawnych kolekcji, ale 
gromadzonych już na ogół z mniejszym na
kładem wysiłku i środków. Poza nimi zaś 
działają całe zastępy hobbystów, którzy gro
madzą okazjonalnie, porzucając swe zainte
resowania lub wracają do nich, którzy nasta
wiają się na ekslibrisy współczesne, polskie 
i obce, dochodzą często do znacznych iloś
ciowo wyników, przelicytowując się w wiel
kości tych liczb. Zbieracze ci dawnego eks
librisu już nie badają (nie mając do tego 
umiejętności i zrozumienia), ani nie uprawia
ją pisanej „krytyki artystycznej współczesne
go ekslibrisu”. Tefunkcje przejęli specjaliści, 
a nie hobbyści - księgoznawcy, historycy 
sztuki i jej krytycy. Wytworzył się więc inny 
typ zbieraczy - mają oni może płytszy i chłod
niejszy stosunek do ekslibrisu, ale za to jest 
ich bardzo wielu i posiadają często ogromne 
zbiory ekslibrisów.

Andrzej Ryszkiewicz
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Epitafium 
Niedźwiedzia

Niedźwiedź, dwór polski w ziemi 
chełmińskiej, 

najbogatsza kolekcja dziel sztuki 
i narodowych pamiątek na

Pomorzu, 
zrodzona w połowie XIX stulecia, 
zgładzona w czasie ostatniej

wojny, 
prosi o chwilą zadumy.

Obszerny dwór niedźwiedzki, rozsiadły 
dostojnie w ogromnym francuskim par
ku, zrośnięty był ze schludną, murowa
ną wsią, nad którą górował ceglany 
przysadzisty kościół gotycki, tak cha
rakterystyczny dla starych osad pomor
skich. M. Orłowicz w swym Przewodni
ku pisze, że „... jest to jedna z nielicz
nych wsi w tej okolicy, która utrzymała 
się w polskim ręku... bowiem wiele dóbr 

wykupiła komisja kolonizacyjna i osa
dziła w nich niemieckich ewangelików". 
W niedźwiedzkim dworze od paru poko
leń siedziała rodzina Kucharskich.
Początek wieku XIX przyniósł ogromny 
wzrost zainteresowań starożytnościami 
- Czartoryscy, Potoccy, Tyszkiewiczo
wie sprowadzali z odległych Włoch wy
rafinowane w kształtach antyczne rzeź
by i wazy, natomiast pan Kucharski gro
madzić zaczął chropawe urny, „łzawni- 
ce" i kamienne narzędzia wyorywane na 
okolicznych polach. Jedyną córkę, Zo
fię, wydał za mąż za Józefa Mieczkow
skiego z Ciborza, który osiadłszy w Nie
dźwiedziu z podziwu godnym zapałem 
kontynuował kolekcjonerskie dzieło 
teścia. W tym też czasie dwór niedżwie- 
dzki wzbogacił się o wiele dzieł sztuki, 
napływającej najczęściej z działów ro
dzinnych. Syn Józefa, Wacław, wzrastał 
w atmosferze umiłowania starożytności, 
a kiedy u schyłku stulecia przejął po 
ojcu majątek i ożenił się z najpiękniejszą 
panną na Pomorzu, złośliwi mówili, że 
równie jak uroda młodej żony cieszyły 
go znakomite dzieła sztuki, które wnio
sła mu w posagu panna Działowska 
z niedalekiego Działowa.
Za czasów Wacława Mieczkowskiego 
kolekcja niedźwiedzka przeżywa bujny 
rozkwit. Każdą wolną chwilę poświęcał 

pan Wacław na podróże, będąc stałym 
klientem antykwariatów Berlina, Wied
nia, Paryża i Rzymu, gdzie też niemal 
każdy wolny grosz zostawiał. Kupował 
nieraz całe antyczne zespoły, jak np. 
w Wiedniu po śmierci króla serbskiego 
Milana I Obrenowicza, w Linzu po arcy- 
księciu austriackim Janie Salwatorze 
(znanym też jako Jan Orth), z dworu 
Wirtemberskiego czy w Warszawie po 
śmierci malarza i kolekcjonera Wojcie
cha Kolasińskiego. Pokoje niedźwiedz- 
kiego dworu tak wypełniły się z czasem 
wszelkiego rodzaju zabytkami, że - jak 
skarżyła się pani domu - zaczęły tracić 
wartość użytkową, przemieniając się 
w sale ekspozycyjne. Asortyment gro
madzonych antyków był niezmiernie 
szeroki - od tabakier, zegarków i wach
larzy, poprzez broń, porcelanę i brązy, 
a kończąc na meblach, obrazach i po
kaźnych rozmiarów rzeźbach.
Zwabieni urokiem tych zbiorów dzienni
karze pozostawili wiele równie entuz
jastycznych, co bałamutnych artykułów 
rozproszonych po różnych tygod
nikach1. Chwalewik poświęcił kolekcji 1 2

1. Rzeźba G. Eberleina „Zraniona dziewica" w nie
dźwiedzkim dworze
2. Fragment holu z kolekcją broni
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niedżwiedzkiej zwięzłą notkę2, zaś Orło
wicz opisał ją nieco dokładniej3-wszys

tko to jednak nie daje możliwości zreko
nstruowania jej zasobów i charakteru. 
Katalog zbiorów przepadł w czasie os
tatniej wojny, aby więc ocalić je od osta
tecznego zapomnienia rekonstruuję tu 
ogólne zarysy kolekcji, opierając się 
głównie na relacjach ludzi mieszkają
cych niegdyś pod dachem niedźwiedz- 
kiego dworu i uzupełniam ten materiał 
strzępami zachowanych notatek i zdjęć. 
Nikt już dziś nie oceni rangi artystycznej 
i autentyczności zgromadzonych tu nie
gdyś obiektów. Wiadomo, że amator
skie kolekcje starożytności roiły się od 
falsyfikatów, jednakże kilka przypadko
wo ocalałych z zawieruchy wojennej 
przedmiotów wystawia chlubne świade
ctwo znawstwu i wyczuciu artystyczne
mu Wacława Mieczkowskiego.
Zbiór malarstwa liczył ponad 80 obra
zów sztalugowych, 114 miniatur oraz 
pokaźną liczbę grafik, rysunków i paste
li. Zasadniczy trzon kolekcji stanowiło 
malarstwo polskie, które obok 12 nie 
sygnowanych portretów rodzinnych re
prezentowane było przez takie nazwi
ska, jak: M. Bacciarelli - „Portret koro
nacyjny Stanisława Augusta" (replika 
warsztatowa), J. Suchodolski - „Wyści
gi konne na polu mokotowskim"4, Ju

liusz Kossak - m.in. „Czerkies na ko
niu”, F. Żmurko - m.in. „Portret Wacła- 

wowej Mieczkowskiej”, Z. Lipiński - 
m.in. „Praczki”, F. Kostrzewski, J. Wo
dziński, J. Malczewski i inni. Z malarzy 
obcych na uwagę zasługiwali: M. Hon- 
decoeter, siedemnastowieczny Fla- 
mand - „Kury” i C. Leinberger - dwie 
sceny mitologiczne datowane „1753” - 
„Diana” i „Wenus”. Niesygnowany był 
„Św. Hieronim” z siedemnastowiecznej 

szkoły neapolitańskiej. KopiezVanDyc- 
ka i Murilla uzupełniały malarstwo za
chodnioeuropejskie, zaś kilka cennych 
ikon reprezentowało Wschód. Z rysun
ków na uwagę zasługiwało 17 ołówko
wych szkiców Matejki oprawnych 
w album5, z pasteli najciekawszy był 

niewątpliwie portret Marii Leszczyń
skiej. Wśród kilkunastu obrazów malo
wanych na szkle odnotować wypada 
szesnastowieczne dzieło J. R. Dieppen- 
becka.
Z kolekcji rzeźb najpokaźniejszą pozy
cją była „Zraniona dziewica" - natural
nych rozmiarów dwuosobowa grupa 
kuta w marmurze przez G. Eberleina 
w Rzymie w roku 1890, a kupiona dla 
Niedźwiedzia na międzynarodowej wy
stawie berlińskiej w rok później6. Kilka 

niewielkich rzeźb z brązu i głowa z mar
muru zostało kupionych we Włoszech

3. Fragment zbrojowni
4. Salon Biały z kolekcją porcelany
5. Tzw. różaniec królowej Jadwigi 

jako oryginalne zabytki antyczne. Po
nadto w kolekcji było wiele pokaźnych 
rozmiarów kopii rzeźb antycznych, re
nesansowych i późniejszych - m.in. flo
renckie „Porwanie Sabinek" Giovanie- 
go da Bologna7.

Niezmiernie bogata była zbrojownia 
niedźwiedzka. Przechowywała ona pa- 
ręset sztuk broni białej wszelkich typów, 
wśród której wyróżniały się polskie sza
ble paradne. Najciekawszym jednak 
okazem broni siecznej była szabla tu
recka w typie „kilidż”, wykonana z naj
wyższej klasy damasceńskiej stali (tzw. 
bułat stopniowy - kirk nardeban), pisa
na złotem, a oprawna w srebro bogato 
dekorowane kamieniami. Zabytek ten, 
datowany „1192” (1779 r. naszej ery), 
wiązano z osobą któregoś z władców na 
stambulskiej stolicy. Broń palna, kusze, 
ostrogi, różne odmiany kirysów, pance
rzy, tarcz i hełmów reprezentowały za
równo uzbrojenie europejskie, jak 
i wschodnie. Na szczególną uwagę za
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sługiwało tu aż 9 zbroi płytowych, z któ
rych najciekawsze niewątpliwie były: 
zbroja husarska i dziecinna zbroja wę
gierska. Jak przystało na polską zbro
jownię, posiadała ona także kilka siodeł 
wschodnich z bogatymi rzędami.

Zbiór porcelany i fajansów liczył ponad 
1000 sztuk i reprezentował wszystkie 
większe wytwórnie europejskie, z pol
skich zaś głównie Korzec i Baranówkę. 
Sporo też było porcelany chińskiej. Do 
ciekawszych zespołów należała „małpia 
orkiestra”, składająca się z 12 figurek 
miśnieńskich oraz tzw. serwis do kawy 
księcia Józefa Poniatowskiego. Korecki 
ten serwis, podobny do posiadanego 
obecnie przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie i podobnie chyba jak on 
o wątpliwym autentyzmie, składał się 
z dzbanka, na którym widniała podobiz
na księcia, cukiernicy z dedykacją od 
wojska i filiżanek, na których wypisane 
były daty i nazwy bitew stoczonych 
przez naszego wodza.

Meble reprezentowały niemal wszystkie 
ważniejsze typy europejskie XVII, XVIII 
i XIX w. ze znaczną przewagą ciężkich, 
tak częstych na Pomorzu mebli „gdań
skich" oraz mebli francuskich. Jeden 
z salonów urządzony był białymi mebla
mi, których podłokietniki wsparte były 
na złoconych łabędziach - komplet ten,

5

utrzymany w stylu dyrektoriatu, pocho
dził z dworu wirtemberskiego8. Najwię

ksze zainteresowanie budził jednak ka
binet florencki, dekorowany bogatą pła
skorzeźbą z kości słoniowej, kryjący 
w sobie wiele skomplikowanych skry
tek. Ciekawa też była holenderska szafa 
tzw. wyprawowa, dekorowana wmonto
wanymi talerzami fajansowymi, miesz
cząca w swym wnętrzu dziesiątki szufla
dek i półeczek. Orientalny komplet me
bli z intarsjowanego kością hebanu, 
z siedzeniami z białej skóry, stanowił 
niegdyś wyposażenie rezydencji króla 
serbskiego Milana I.

Zbiory niedźwiedzkie były szczególnie 
bogate w przeróżne drobiazgi. Do cie
kawszych zespołów zaliczyć tu można 
pokaźne kolekcje zegarków - w tym 
sporą liczbę kieszonkowych zegarków 
słonecznych, tabakierek, lampek oliw
nych, dzwonków, pieczęci i orderów, 
ponadto zbiór monet (głównie z XIV-XVI 
w.) oraz zbiór monet jubileuszowych 
i medali. W znacznej też ilości występo
wały przedmioty z brązu, cyny, żelaza - 
m.in. skomplikowane zamki i kłódki, 
oraz oczywiście ze srebra. Tu, oprócz 
sreber stołowych i kandelabrów, na 
uwagę zasługiwało obficie zaopatrzone 
puzdro toaletowe z miednicą, dzbanem 
na wodę i pojemnikami na przybory. Ten 
srebrny komplet był roboty wiedeńskiej 
z połowy minionego stulecia i nosił mo
nogramy Milana serbskiego. Ciekawos
tkę stanowiło również kilka bibelotów 
srebrnych, które według tradycji były 
zabawkami Orlątka. Kolekcja starej bi
żuterii również podobno zawierała wiele 
cennych okazów. Spora liczba zegarów 
i najrozmaitszych świeczników dopeł
niała całości.
Oddzielny dział stanowiły stroje, a nade 
wszystko przeróżne ich dekoracyjne 
elementy, jak wachlarze, koronki, hafty, 
sakiewki, parasolki, szale oraz kolekcja 
guzików i klamer. Na szczególną uwagę 
w tym dziale zasługiwało 18 pasów kon
tuszowych i spory zbiór pasów metalo
wych, głównie tzw. przeworskich.

Wreszcie serce kolekcji - pamiątki naro
dowe. Najstarszym i budzącym najwię
ksze zainteresowanie zabytkiem był tzw. 
różaniec królowej Jadwigi. Długi na 
około 2 m, wykonany z kości słoniowej, 
miał paciorki w formie główek kobie
cych i męskich. Mówiło się, że te wię
ksze - na „Ojcze nasz” - są portretami 
rodziny królewskiej z samą Jadwigą 
włącznie, zaś mniejsze - „zdrowaśki” - 
to dworzanie i dworki z Wawelu. Trudno 
dziś powiedzieć cokolwiek o prowenie
ncji tego zabytku - zachowało się tylko 
słabo czytelne zdjęcie i uwaga dzienni
karza z „Kuriera”, że był wykonany 
„bardzo artystycznie". Ogromna, rogo
wa prochownica, zdobiona płaskorzeź

bionymi scenami myśliwskimi i herbem 
królewskim, stanowiła pamiątkę po Ja
nie Sobieskim, a jego wiedeńską wikto
rię przypominały stare orientalne okazy 
broni - w którym dworze polskim ich nie 
było... Luneta, tabakiera i krzyżyk na 
szyję - to pamiątki po Kościuszce; krzy
żyk miał nawet dołączony dokument po
świadczający autentyczność. Katalog 
wystawy poświęconej Kościuszce w po
znańskim Muzeum Mielżyńskich w 1917 
r. wymienia z kolekcji niedźwiedzkiej 
blisko 30 pozycji, w tym głównie pamiąt
ki, broń i porcelanę z podobiznami Na
czelnika, króla i gen. Madalińskiego. 
Kosy oprawne na sztorc wraz z żołnier
skimi karabinami skałkowymi stały 
w zbrojowni obok najcenniejszych wy
robów sztuki płatnerskiej, przypomina
jąc powstania narodowe. Podobizny 
wodzów i królów oraz herby Najjaśniej
szej Rzeczypospolitej zdobiły liczne ta- 
bakiery, koperty zegarków i pierścienie. 
Jak z tego widać, była to kolekcja boga
ta, może nawet za szeroka, by dokładnie 
zgłębić jakiś problem, obejmująca wiele 
krajów i epok ze współczesnością włą
cznie. Bliższe jednak wniknięcie w spra
wę ujawnia zasadniczy sens całego tego 
zbioru. Żeby go lepiej zrozumieć, warto 

przypomnieć, że kolekcja zrodziła się 
pod zaborem pruskim, a rozwinęła pod 
panowaniem Bismarcka, kiedy to „kul- 
turkampf" był w w pełnej ofensywie. I tu 
bardzo ważny szczegół - zbiory nie
dźwiedzkie były ogólnie dostępne dla 
zwiedzających, którzy zwabieni bogac
twem i barwnością miśnieńskiej porce
lany czy egzotycznej broni oglądali pa
miątki narodowe, mające im unaocznić 
wysoką rangę sztuki rdzennie polskiej 
i przypomnieć chwałę oręża polskiego 
za króla Jana, walki o niepodległość pod 
wodzą Kościuszki i Poniatowskiego 
oraz boje powstań Listopadowego i Sty
czniowego. Prastare urny słowiańskie 
dokumentowały naszą obecność na 
tych ziemiach przed tysiącem lat. Wśród 
wielu autentycznych pamiątek narodo
wych niektóre przedmioty obrastały le
gendą, trudną do sprawdzenia, która 
jednak w tamtych czasach i tamtych 
stronach miała swój głęboki sens pa
triotyczny i była cząstką wielkiego nurtu 
„ku pokrzepieniu serc”. Na terenie za
boru pruskiego nie mogli działać Matej
kowie i Sienkiewiczowie, działał więc na 
swój sposób Mieczkowski, walcząc 
o polskość „ziemi skąd nasz ród”.

Nie tylko jednak gromadzenie starożyt
ności i pamiątek narodowych stanowiło 
pasję kolekcjonera z Niedźwiedzia. Ser
ce swe i kiesę otwierał chętnie młodym 
polskim artystom. Wiele obrazów malo
wał dla niego młody malarz z pobliskie
go Grudziądza - Zygmunt Lipiński, za
rabiając w ten sposób na studia w Rzy-
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mie. Mecenasował też Marcinowi Roż
kowi, który jako młody, zdolny artysta 
osiadł na dłuższy czas w Niedźwiedziu, 
rzeźbił i malował portrety żony i dzieci 
pana Wacława9, gromadząc spokojnie 

fundusze na dalsze studia zagraniczne. 
W okresie międzywojennym pan Wac
ław, coraz bardziej przygarbiony wie
kiem, coraz mniej podróżował, gospo
darstwo przekazał synowi, a sam zajmo
wał się z lubością parkiem i swoim uko
chanym rozarium, zwanym przez dzien
nikarzy „ogrodem tysiąca róż”. Pewne
go słonecznego, wrześniowego popo
łudnia kasztanową aleją podjechały 
przed ganek motocykle z ludźmi w sta
lowych hełmach koloru feldgrau i tak 
zaczął się ostatni rozdział dziejów kole
kcji niedżwiedzkiej. Syn pana Wacława 
walczył w tym czasie w oblężonej War
szawie, rodzina rozproszyła się po bom
bardowanych szosach w bezsensownej 
ucieczce „za Wisłę” i tylko on sam wy
szedł na ganek na spotkanie nieproszo
nych gości. Wtedy to załadowano na 
ciężarówki pierwsze skrzynie opakowa
nych z niemiecką starannością zbiorów. 
Jak wynika z korespondencji pomiędzy 
Haupttreuchenstelle w Bydgoszczy 
a Untersturmfuhrerem SS J. W. Detten- 
bergiem ze stycznia 1941 r., zabezpie
czono wiele przedmiotów kultury 
w „Prusach Zachodnich” - m.in. na lis
tach konfiskacyjnych figuruje „Muzeum 
Mieczkowskiego w Niedźwiedziu”10. Mi

mo że Niemcy z całą bezwzględnością 
usuwali polskich ziemian z Pomorza 
i Wielkopolski, jakimś dziwnym zrządze
niem losu pozwolono pozostać na miej
scu starcowi z Niedźwiedzia, przezna
czając mu na mieszkanie klitkę w go
spodarczej części dworu. Administracja 
niemiecka nie tolerowała obcych nacji 
na terenie Rzeszy i wymyśliła dla jej mie
szkańców przeróżne odmiany niemiec- 
kości - Reichsdeutsch, Volksdeutsch, 
Angedeutsch itp. Musiał jednak pan 
Mieczkowski hardo stawiać się Niem
com, skoro w jego „Kennkarcie” w rub
ryce narodowość wpisano „Pole”, 

a w rubryce zawód - „Rittergutsbesit- 
zer". Zepchnięty na dno biedy, żywiony 
i ubierany przez niedźwiedzkich chło
pów - istniał bowiem na tej polskiej 
tratwie pływającej po morzu niemczyz
ny obyczaj wzajemnej pomocy okrzepły 
jeszcze „za tamtego Niemca” - wierzył 
pan Wacław niezachwianie w zmartwy
chwstanie wolnej Polski. Wróciła tak 
nagle i cicho, jak odeszła przed paru laty 
- po prostu któregoś zimowego dnia 
przed ganek zajechał zis, z którego wy
sypała się gromada chłopaków w uszan- 
kach. W pokojach zostały na podłodze 
resztki siana, w które przed paroma 
dniami pospiesznie pakowano kolejny 
transport kolekcji, trochę dużych mebli 
i ciężkie rzeźby. Jedni przyjeżdżali, dru
dzy odjeżdżali - jak to zwyczajnie w stre
fie przyfrontowej. Potem, wczesną 
wiosną kilkunastu wojaków pod wodzą 
skośnookiego sierżanta o powierz
chowności prymitywnego mongolskie
go pastucha stanęło na dłużej w nie- 
dżwiedzkim dworze. Czy to z zamiłowa
nia do porządku, czy z innych racji sie
rżant przykazał swoim chłopakom sta
rannie pozbierać porozwłóczone po ca
łym domu i parku resztki połamanych 
zabytków, znieść je do jednego pokoju 
i zakazał tam wchodzić komukolwiek. 
Sprawa wyjaśniła się dopiero po paru 
dniach, kiedy sierżant żalił się panu Wac
ławowi płynną francuszczyzną, że od 
dziecka miał pociąg do antyków, lecz 
ojciec zmusił go do skończenia studiów 
prawniczych. Po odejściu sierżanta i je
go ludzi ostatecznie rozwleczono reszt
ki zdewastowanych zbiorów. I wtedy 
właśnie odezwało się raz jeszcze umiło
wanie dzieł sztuki, jakie żywił w swym 
wielkim sercu pan Wacław - patrząc na 
drzazgi połamanych mebli i skorupy po
tłuczonej porcelany, powiedział zna
mienne słowa: „Boże, czemu oni tego 
nie pokradli?”.

Krótko potem, koło starego kościoła na 
wzgórku pochowano go u stóp grobu 
dziadków. Po właścicielu potężnej kole-

6. Tarasy parkowe, w głębi dwór
7. Widok na park od strony dworu (repr. Z. Dubiel; 
przepraszamy za nie najlepszą jakość reprodukcji, 
która wynika ze złej jakości unikatowych orygi
nałów) 

kej i pozostał testament zawierający ta
kie pozycje, jak: poduszka, nożyczki, 
lusterko... I może jeszcze coś - w dzie
sięć lat po jego śmierci, wnuk jego 
otrzymał dyplom magistra... historii 
sztuki.

Michał Gradowski

Przypisy
1. M.in. „Tygodnik Ilustrowany", 1908, nr 27 i 1937, 
nr 23; „Wieś i Dwór", 1914, nr 2; „Świat", 1922, nr 11 
i 1930, nr 39.
2. E. Chwalewik, Zbiory polskie.... t. II, Warszawa 
1926, s. 5.
3. M. Orłowicz. Ilustrowany przewodnik po woje
wództwie pomorskim, Warszawa 1924, s. 226-229.
4. Przekazany w posagu córce Krystynie po wojnie 
został przez nią sprzedany do Muzeum Historyczne
go m.st. Warszawy.
5. Po wojnie album ten pojawił się w antykwariacie 
„Desa" w Warszawie, dalszy jego los nie jest auto
rowi znany.
6. Jedyny obiekt, który ze względu na swój ciężar 
nie został z Niedźwiedzia wywieziony i przetrwał 
tam do lat sześćdziesiątych, w tym czasie uległ 
dewastacji - ułamana i zaginiona jedna ręka i jedna 
noga oraz wiele drobnych ubytków, za namową 
autora został przeniesiony przez ówczesnego kon
serwatora wojewódzkiego do świeżo odnowionego 
pałacu w Lubostroniu. Załączona fotografia jest 
jedynym przekazem stanu pierwotnego rzeźby.
7. Rzeźba ta oraz inne (łącznie 6 sztuk) znajdują się 
obecnie w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Tamże 
znajduje się jedno biurko i nie sygnowany obraz 
z XVIII w. „Wniebowzięcie”.
8. Salon ten, przekazany w posagu córce Krystynie, 
znalazł się w 1961 r. w posiadaniu warszawskiej 
„Desy”, gdzie w czasie remontu „upiększono" go, 
dodając stołowi blat z czerv/onego marmuru 
w miejsce drewnianego. Tamże został nabyty dla 
wyposażenia świeżo odremontowanego zamku 
w Baranowie.
9. Dwie z tych rzeźb portretowych dzieci Wacława 
Mieczkowskiego znajdują się obecnie w Muzeum 
M. Rożka w Wolsztynie - marmurowe popiersie 
Leszka oraz takiż portret w pełnej postaci Krystyny - 
ten ostatni ofiarowany do muzeum w 1968 r. przez 
autora.
10. Biuletyn Komisji do Badania Zbrodni Hitlerow
skich w Polsce, t. IV, s. 204.
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Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami

rozmaitości
Nie można pisać o Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami, nie wspominając o tradycjach, 
do których chce ono nawiązywać. Przypom
ni jmy zatem najważniejsze takty i daty z his
torii społecznej opieki nad zabytkami w na
szym kraju.
W drugiej połowie XVIII w„ a szczególnie po 
trzecim rozbiorze Polski i utracie niepodle
głości . w oświeconych warstwach społecze
ństwa zaczęło rozwijać się zainteresowanie 
przeszłością, świetnością minionych cza
sów. Przejawiało się to zarówno w nauce 
i sztuce, jak i w działalności kolekcjoner
skiej miłośników „pamiątek ojczystych” 
i „starożytności krajowych” - będąc wyra
zem uczuć patriotycznych i obywatelskiej 
postawy. Stopniowo, od połowy XIX w. 
kształtowały się formy organizacyjne, sku
piające rozproszone, nie skoordynowane 
inicjatywy „starożytników i archeologów”. 
W 1889 r. na terenie zaboru austriackiego 
powstało Grono Konserwatorów Galicji 
Wschodniej (z siedzibą we Lwowie) i Za
chodniej (w Krakowie). Również w Krakowie 
w 1897 r. zawiązało się Towarzystwo Miłoś
ników Historii i Zabytków Krakowa (istnieją
ce do dziś!) oraz w 1902 r. Towarzystwo 
Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kul

tury. W Warszawie 26 lipca 1906 r zostało 
zarejestrowane Towarzystwo Opieki nad 
Historycznymi Pamiątkami i Zabytkami 
Sztuki i Kultury Polskiej, które później dzia
łało pod nieco krótszą nazwą Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości (TOnZP). 
O tym niezwykle zasłużonym dla naszej kul
tury stowarzyszeniu obszerniej pisze red. H. 
Krzyżanowska w bieżącym numerze „Spot
kań", a Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
przygotowuje wydanie materiałów związa
nych z działalnością TOnZP.
Po drugiej wojnie światowej próby reakty
wowania TOnZP. podejmowane przez jego 
byłych członków i działaczy, przez długie 
lata nie dawały rezultatów. W tym czasie 
społecznej aktywności na rzecz ochrony 
dóbr kultury patronowało tylko PTTK (po
dobnie jak dzisiaj - przez swoje komisje 
opieki nad zabytkami). Dopiero złożony 
w lipcu 1972 r. na ręce ówczesnego premie
ra - memoriał Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki odniósł skutek: 26 kwietnia 1973 r. 
odbyło się inauguracyjne posiedzenie 
członków-założycieli, a 17 stycznia 1974 r. 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (TOnZ) 
zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 
i związków Wydziału Spraw Wewnętrznych 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dnia 
21 czerwca 1976 r. - niemalże w 70 rocznicę 
powstania TOnZP - zawiązał się pierwszy 
w kraju Oddział TOnZ w Warszawie.
Według statutu celem działania TOnZ jest: 
. .  uświadamianie szerokiemu ogółowi 
społeczeństwa potrzeby i znaczenia społe
cznej opieki nad zabytkami, jako dobrami 
kultury narodowej, jak również podejmowa
nie wszelkimi dostępnymi środkami działań 
i realizowanie przedsięwzięć zmierzających 
do ochrony zabytków". Cel ten Towarzys
two ma realizować m.in. przez krzewienie 
wiedzy o zabytkach, pobudzanie i organizo
wanie akcji ochrony zabytków, otaczanie 
bezpośrednią opieką obiektów zabytko
wych oraz podejmowanie (w miarę możli
wości) prac konserwatorskich przy współ
pracy organów państwowych, czyli służb 
konserwatorskich, różnego typu instytucji, 
stowarzyszeń i towarzystw. Członkiem zwy
czajnym może zostać każdy pełnoletni oby
watel PRL, popierający cele statutowe To
warzystwa.
Podstawowym ogniwem struktury organi
zacyjnej TOnZ jest koło, które musi liczyć co 
najmniej 10 członków. Oddziały mogą po
wstawać w miejscowościach, w których

TOnZ w okresie pierwszej kadencji władz, tj. 
w latach 1976-1980. Udzielono absoluto
rium ustępującemu Zarządowi Głównemu 
i wybrano nowe władze: przewodniczącym 
Zarządu Głównego ponownie został prof, dr 
W. Zin, wiceprzewodniczącymi - doc. dr J. 
Kowalczyk i red. J. Waldorff, sekretarzem 
generalnym - mgr inż. arch. J. Cydzik. Doko
nano wyboru członków honorowych Towa
rzystwa; godność tę przyznano 17 osobom 
szczególnie zasłużonym dla ochrony zabyt
ków w Polsce. W przyjętych wnioskach, za
leceniach i uchwałach I Walne Zebranie 
Delegatów TOnZ wytyczyło kierunki działa
nia na lata 1980-1983. We wnioskach dele
gaci m.in. zobowiązali Zarząd Główny do 
podjęcia starań o rozszerzenie uprawnień 
i kompetencji społecznych opiekunów za
bytków, wysuwając również postulat powo
ływania społecznych inspektorów ochrony 
zabytków, którzy byliby uprawnieni do spra
wowania opieki czynnej. Zobowiązano Za
rząd do wystąpienia o sprowadzeniedo kra
ju prochów Stanisława Augusta Po
niatowskiego. We wnioskach podniesio
no konieczność obsadzania stanowisk wo
jewódzkich architektów i konserwatorów 
zabytków osobami kompetentnymi oraz

1. Kamienica Baryczków na Starym 
Rynku wWarszawie-siedzibaTOnZP 
w latach 1911 1937 (fot. J. Milewski)
2. Tablica wmurowana w portal ka
mienicy Baryczków z inicjatywy SHS 
w 1977 r. (fot. J. Milewski)

mieszka lub pracuje przynajmniej 15 człon
ków Towarzystwa. Najwyższymi władzami 
są: Zarząd Główny, Główna Komisja Rewi
zyjna i Walne Zebranie Delegatów. I Walne 
Zebranie Delegatów odbyło się w dniach 26 
i 27 kwietnia 1980 r. w Domu Dziennikarza 
w Zaborowie kolo Warszawy. Delegaci do
konali podsumowania i oceny działalności

udziału architektów-konserwatorów w for
mułowaniu założeń planów zagospodaro
wania przestrzennego i konkursów archi
tektonicznych. Podkreślono również po
trzebę współdziałania TOnZ z prokuratora
mi i organami MO w celu pociągania do 
odpowiedzialności karnej osób naruszają
cych Ustawę o ochronie dóbr kultury i o mu
zeach. Wszystkim ogniwom Towarzystwa 
zalecono rozszerzenie działań popularyza
torskich.
W uchwałach I Walne Zebranie zaapelowało 
do dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodo
wego o zaniechanie rozbiórek obiektów 
przejmowanych z rąk prywatnych i rozpa-
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trzenie możliwości wykorzystania ich dla 
celów turystycznych. Zwrócono się do mini
stra Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska w sprawie wstrzyma
nia rozbierania obiektów zabytkowych, do
konywanego w ramach akcji porządkowa
nia miast i osiedli oraz w sprawie koniecz
ności sporządzania dokumentacji pomiaro
wej i fotograficznej dla wszystkich rozbiera
nych obiektów. Zwrócono się również do 
wojewody kaliskiego z prośbą o zmianą 
sposobu użytkowania pałacu w Antoninie 
(ostatniego drewnianego pałacu pol
skiego).
W okresie, który upłynął od zakończenia 
obrad I Walnego Zebrania Delegatów, naj
bardziej spektakularnym sukcesem Towa
rzystwa stało się uratowanie przed rozbiór
ką i częściowe przejęcie na siedzibę Zarzą
du Głównego i Oddziału Warszawskiego 
tzw. willi Struvego" w Warszawie. Ta poło
żona w podwórzu ponurej, czynszowej ka
mienicy przy ul. Pięknej 44 eklektyczna bu
dowla z drugiej połowy XIX w. jest jednym 
z niewielu naprawdę autentycznych zabyt
ków w Warszawie. Pisał o niej J. Kasprzycki: 
„ Trudno pojąć, jakim sposobem ocalał z ty
lu wojennych opresji właśnie ten, porośnię
ty dzikim winem, sielankowy dworek... "(Po
żegnania warszawskie, Warszawa 1972). 
Wprawdzie willa jest w bardzo złym stanie, 
ale działacze Zarządu Głównego są dobrej 
myśli. Własnymi siłami, dosłownie własno
ręcznie, przeprowadzili prace zabezpiecza
jące (remontując dach - nareszcie własny) 
i przystąpili do gruntownej restauracji 
obiektu.
Innymi przejawami działalności TOnZ są in
terwencje w sprawach dewastowanych lub 
zagrożonych likwidacją obiektów zabytko
wych oraz akcje popularyzujące ochronę 

zabytków. Bardzo aktywnie działa (jako wy
odrębniona jednostka organizacyjna) Spo
łeczny Komitet Opieki nad Starymi Powąz
kami pod kierunkiem J. Waldorffa. Zarząd 
Główny uruchomił również Społeczny Fun
dusz Ochrony Zabytków.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami staje się 
powoli ważnym ogniwem frontu społecznej 
opieki nad zabytkami. Skupia około 2000 
członków (według stanu na 31.XII.1980 r.), 
wśród których przeważają historycy sztuki, 
konserwatorzy zabytków, działacze kultu
ralni, słowem osoby profesjonalnie związa
ne z ochroną zabytków. Szkoda jednak, że 
terytorialny zasięg jego działania jest tak 
ograniczony, że dopiero w trzynastu woje
wództwach istnieją oddziały, a dwa nastę
pne znajdują się w stadium organizacji. Wy- 
daje się również, że Towarzystwo w zbyt 
małym stopniu dociera do środowisk mało
miasteczkowych i wiejskich, młodzieży 
szkolnej i akademickiej, do pracowników 
administracji, robotnikowi rolników.Można 
przy tym podejrzewać, że wielu zaintereso
wanych zabytkami i działalnością na rzecz 
ich ochrony - po prostu nie wie o istnieniu 
TOnZ. Dlategc przypomni jmy - już 15 osób 
„popierających cele statutowe Towarzys
twa” może założyć jego oddział wojewódz
ki. Wszelką pomocą, radą i potrzebnymi 
materiałami służą zainteresowanym woje
wódzcy konserwatorzy zabytków. A dla 
wszystkich Czytelników podaję poniżej 
adresy już istniejących oddziałów. Gorąco 
zachęcam do skontaktowania się z nimi, 
zainteresowania się ich działalnością - i mo
że - przyłączenia się do szlachetnej sprawy 
ochrony zabytków.

Marek Domagalski 
"Henryk Struve (1840-1912), filozof, 
teoretyk i krytyk sztuki, profesor Uni
wersytetu Warszawskiego.

3. Tzw. willa Struvego przy ul. Pięknej w Warszawie - siedziba Zarządu Głów
nego i Oddziału Warszawskiego TOnZ od 1980 r. (fot. J. Tarań)
4. Fragment tzw. willi Struvego (fot. M. Domagalski. 1981 r.)

Wykaz istniejących oddziałów woje
wódzkich Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami według stanu na dzień 
31.XII.1980 r. Za opracowanie go 
i udzielenie wszechstronnych infor
macji serdecznie dziękuję mgrowi W. 
Strausowi. członkowi Zarządu Głów
nego TOnZ. Wykaz nie uwzględnia 
znajdujących się w stadium organiza
cji oddziałów w Płocku i Rzeszowie.

Zarząd Główny TOnZ
00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a (wil
la Struvego)

1. Oddział w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Kasprzaka 4, tel. 
559-72

2. Oddział w Kielcach
25-352 Kielce, ul. Mickiewicza? (Pro
kuratura Wojewódzka) tel. 420-71

3. Oddział w Koszalinie
75-628 Koszalin, ul. Grottgera 3/52

4. Oddział w Krakowie
31-155 Kraków, ul. Senacka 3 (Mu
zeum Archeologiczne) tel. 275-60, 
271-00

5. Oddział w Lublinie
20-080 Lublin, pl. Litewski 1 (Biuro 
Dokumentacji Zabytków) tel. 290-35, 
226-04

6. Oddział w Opolu
45-951 Opole 1, skr. poczt. 376

7. Oddział w Przemyślu
37-700 Przemyśl, pl. Czackiego 3 
(Muzeum Okręgowe) tel. 33-25,40-35

8. Oddział w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska
62 (Biuro Badań i Dokumentacji Za
bytków) tel. 25-35

9. Oddział w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 15 
(Woj. Konserwator Zabyt.) tel. 28-27

10. Oddział w Warszawie
00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a 
tel. (sekretarza Zarządu) 29-09-35

11. Oddział we Wrocławiu
50-156 Wrocław, ul. Bernardyńska 
5/4 (Muzeum Architektury) tel. 336-75

12. Oddział w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3 
(Gmach Urzędu Wojewódz., pokój nr 
13) tel. (przewodniczącego Zarządu) 
24-83

13. Oddział w Zielonej Górze
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1. 
tel. 37-45

Konto Społecznego Funduszu 
Ochrony Zabytków
NBP III Oddział w Warszawie. 
1036-9700-189-85
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Łódzkie elektryczne 
tramwaje podmiejskie
Podczas otwarcia wielkiej wystawy 
przemysłowej w Berlinie w 1879 r. 
atrakcją była wybudowana przez Er
nesta Wernera Siemensa pierwsza 
kolej elektryczna. Pojazd motorowy 
zawierający silnik elektryczny, do któ
rego doprowadzano prąd stały pod 
napięciem 150 woltów, ciągnął kilka 
otwartych wagoników z ławkami dla 
publiczności - trudno ich nazwać pa
sażerami, gdyż cała trasa miała zale
dwie 300 m i stanowiła obwód za

mknięty. Osiągana prędkość jazdy nie 
przekraczała 7 km na godzinę, silnik 
miał moc tylko 1,6 kW, była to już 
jednak pierwsza w świecie kolej elek
tryczna, choć słuszniej byłoby jednak 
mówić o prototypie tramwaju elektry
cznego. Jednakże już w 1881 r. po 
ulicach Berlina zaczął kursować 
pierwszy autentyczny tramwaj elek
tryczny produkcji firmy Siemens 
& Halske, w dwa lata później w Bru

kseli i Wiedniu. Na ziemiach polskich 
tramwaj elektryczny pojawił się póź
niej: najpierwweWrocławiuw1893r., 
we Lwowie w 1894, w Elblągu w 1895, 
w Bydgoszczy i Gdańsku w 1896, 
w Szczecinie w 1897, w Poznaniu i na 
Górnym Śląsku w 1898, w Toruniu 

w 1899, w Krakowie w 1901 r.
W Królestwie Kongresowym naj
wcześniej miejskie tramwaje elektry
czne pojawiły się w Lodzi: 23 grudnia 
1898 r., w Warszawie dopiero w 1908 
r. Elektryczne tramwaje łączące 
Łódź z Pabianicami i Łódź ze Zgie
rzem ruszyły w styczniu 1901 r. Prze
śledźmy ich dzieje.
W wigilię 1898 r., a dokładniej 23 
grudnia Łódź otrzymała „w gwiazd
kowym prezencie" elektryczne tram
waje miejskie. Oczywiście nie był to 
żaden dar ani charytatywna dzia
łalność, akcjonariusze Spółki Akcyj
nej „Towarzystwo Łódzkich Dróg 

Żelaznych Miejskich" spodziewali się 

pokaźnych zysków i nie zawiedli się. 
Łódź przemysłowa - to nie tylko samo 
miasto, ale i satelitarne miasteczka 
przemysłowe: Zgierz, Ozorków, Ale
ksandrów, Konstantynów, Pabianice 
czy ongiś miasta Rzgów, Lutomiersk. 
A i o Tuszynie czy Brzezinach wspom
nieć wypada. Zatem spółka „Towa
rzystwo Kolei Dojazdowych" zawią
zana w 1899 r. mogła liczyć również 
na pokaźne zyski z eksploatacji elek
trycznych tramwajów podmiejskich 
łączących te miasta z Łodzią. Założy
cielami i akcjonariuszami spółki byli 
także działający na terenie miasta 
przemysłowcy łódzcy. Wśród głów
nych udziałowców obu spółek wid
nieją nazwiska takich potentatów, jak 
Scheibler, Grohmann, Anstadt, Bie- 
derman, Kunitzer, Eisenbraun, 
Herbst, Gerlicz i inni. Ponadto część 
akcji znajdowała się w rękach kapita
listów zagranicznych.
Zadaniem przedsiębiorstwa było po
łączenie elektrycznym tramwajem 
wąskotorowym (rozstaw szyn 1000 
mm, ten sam co w mieście) Łodzi 
i miast oraz osiedli regionu łódzkiego. 

Prace przy budowie zaplecza techni
cznego rozpoczęto już we wrześniu 
1899 r. W pierwszym etapie planowa
no przeprowadzić tory tramwajowe 
na poboczu istniejących dróg bitych 
do Zgierza i Pabianic. W Pabianicach 
trasa tramwaju prowadzić miała do 
magistratu, a w Zgierzu do Rynku 
(obecnego pl. Kilińskiego). Roboty 
torowe rozpoczęto w kwietniu 1900 r„ 
a 17 stycznia 1901 r. (według kalenda
rza juliańskiego obowiązującego wó
wczas w Rosji carskiej - 4 stycznia, 
stąd spotykana czasem notacja 4/17 
stycznia 1901 r.) ruszyły tramwaje, 
przewożąc pasażerów na linii pabia
nickiej. W dwa dni później, 19 stycz-

1. Miejski tramwaj elektryczny na ul. 
Piotrkowskiej w Lodzi na początku 
XX w. (zb. MPK-Lódi)
2. Otwarcie linii Lódź-Tuszyn w 1915 
r.; początkowo trakcja parowa, od 
1927 r. - elektryczna (zb. MPK-Lódź)
3. Otwarcie linii Lódź-Ozorków 
w 1922 r.; początkowo trakcja paro
wa, od 1926 r. - elektryczna (zb. pry
watne)
4. Autobus Łódzkich Wąskotoro
wych Elektrycznych Kolei Dojazdo
wych w 1937 r. (zbiory autora)
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nia 1901 r. ruszyły pierwsze tramwaje 
pasażerskie na linii zgierskiej. 
Tramwaje podmiejskie, podobnie jak 
miejskie, zaczęły przynosić spodzie
wane zyski, akcjonariusze otrzymali 
pokaźne dywidendy, ba nawet super- 
dywidendy. W 1910 r. ŁWEKD (to 
skrót nowej nazwy spółki akcyjnej 
„Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne 
Koleje Dojazdowe”) uruchomiły dwie 
nowe linie podmiejskie: do Aleksan
drowa i Konstantynowa; przewożono 
już prawie 5 milionów pasażerów.

Wybuch pierwszej wojny światowej 
przerwał okres pomyślnego rozwoju 
tramwajów - od sierpnia 1914 r. na 
skutek działań wojennych i mobiliza
cji zmniejszył się ruch pasażerski, 
szybko zaczęły spadać dochody. Rok 
1914 przyniósł znacznie zmniejszony 
zysk, bo wynoszący zaledwie 60 tys. 
rubli, natomiast rok następny był wy
raźnie deficytowy - przyniósł 21 tys. 
rubli strat.

Podczas walk w pobliżu Łodzi (owa 
słynna z późniejszego wyolbrzymie
nia „ofensywa” generała niemieckie
go Litzmanna, którego nazwisko hit
lerowcy nadali miastu w czasie dru
giej wojny światowej - „Litzmanns- 
tadt”) tramwaje podmiejskie nie kur
sowały lub jeździły tylko w określo
nych godzinach. Niektóre linie zamie
jskie znalazły się w zasięgu działań 
wojennych, co spowodowało prze
rwanie ruchu na3-50dni, wzależnoś- 
ci od położenia trasy.

Już w latach 1915-1916 powstała jed
nak nowa trasa z Rudy Pabianickiej 
przez Rzgów, Tuszyn do Kruszewa. 
Odcinek T uszyn - Kruszew wykorzys
tywano tylko podczas pierwszej woj
ny światowej do przewozu towarów. 
Początkowo linia tuszyńska obsługi
wana była przez parowozy, tramwaj 
elektryczny do Tuszyna uruchomiono 
dopiero 1 czerwca 1927 r. (i prawie 

dokładnie po 51 latach w lipcu 1978 r. 
ją zlikwidowano).
W1920 r. tramwaje podmiejskie kur
sowały na liniach: Łódź-Zgierz, Łódź 
- Pabianice, Łódź - Konstantynów, 
Łódź - Aleksandrów, Łódź - Ruda, 
Ruda - Kruszew.
Następne linie tramwajowe podmiej
skie rozpoczęto budować w roku 
1921, przystępując do układania to
rów na trasie Zgierz-Ozorków, a od 
kwietnia 1922 r. ruszyła komunikacja 
pasażerska na tej trasie. Linia ozorko- 
wska, podobnie jak linia tuszyńska, 
w pierwszych latach działalności ob
sługiwana była trakcją parową, zaś 
trakcję elektryczną uruchomiono do
piero w maju 1926 r. W 1923 r. na 
terenie Pabianic wydłużono tory 
tramwajowe od magistratu do dworca 
kolejowego.
Lata następne - to ekspansja miej
skich tramwajów elektrycznych. Kolej 
Elektryczna Łódzka (KEŁ) wszelkimi 
sposobami zaczęła rozbudowywać 
swój stan posiadania na terenie mias
ta nawet kosztem ŁWEKD w związku 
z częściowym wygaśnięciem w 1929 r. 
umowy koncesyjnej tramwajów pod
miejskich (koncesja całkowicie miała 
wygasnąć w 1982 r„ zaś koncesja KEŁ 
w 1962 r.).
Od 1 lipca 1929 r. zaczął kursować 
tramwaj elektryczny podmiejski do 
Lutomierska jako ostatnia trasa elek
tryczna poza miastem. Od tego czasu 
Łódź nie rozwijała sieci tramwajowej 
w komunikacji podmiejskiej, mimo 
pewnych przygotowań do budowy li
nii do Brzezin (nigdy nie wybudowa
nej). Rozwijała się natomiast miejska 
sieć tramwajowa. KEŁ w 1926 r. liczy
ła 31 km długości sieci eksploatacyj
nej, 185 przystanków, 106 silniko
wych wozów osobowych i 82 przycze
pne, jedną zajezdnię tramwajową, 
1060 pracowników. I dalej śledząc 
statystykę możemy się dowiedzieć, że

5. Rocznicowy tramwaj na ulicach
Łodzi w 1973 r. (fot. M. Z. Wojalski) 

w tym samym roku 1926 ŁWEKD dys
ponują 89,3 km torów, zatrudniają 
341 osób personelu, po torach kursu
je 9 parowozów, 42 tramwajowe wozy 
osobowe elektryczne silnikowe, 54 
doczepne osobowe z3784 miejscami, 
48 doczepnych towarowych i 13 spe
cjalnych. Przewieziono prawie 10,5 
min pasażerów i 24 tys. ton ładunku. 
Roczny wpływ wynosił prawie 4 min 
zł, z tego 3 min 750 tys. z ruchu 
osobowego. Na linii Łódź-Zgierz 
około 2,5 min pasażerów i dochód 
824 tys. zł, a Łódź-Ozorków tylko 990 
tys. pasażerów i 376 tys. zł. Wypad
ków było dużo, w tymże samym roku 
1926:43 wykolejenia wagonów, jedno 
zderzenie tramwajów, 18 zderzeń 
z pojazdami, 8 najechań na przechod
niów, w tym 2 śmiertelne. Po 10 la
tach, w 1936 r. parowozów nie ma, są 
52 tramwaje silnikowe, 70 docze
pnych, 427 osób personelu, przewie
ziono ogółem prawie 15,5 min pasa
żerów, z tego na linii Łódź-Zgierz- 
Ozorków 4 min 661 tys. pasażerów.
Księga adresowa miasta Lodzi z infor
matorem na rok 1937 podawała, że 
Spółka Akcyjna ŁWEKD w 1937 r. po
siadała 6 linii całkowicie zelektryfiko
wanych o ogólnej długości 80 430 m; 
wszystkie linie były wąskotorowe 
o prześwicie toru 1 m. Tory zbudowa
ne zostały poza granicami miast na 
zboczach szos z szyn Vignol’a typu 
kolei normalno-torowych; szyny uło
żone są na dębowych podkładach. 
Pociągi osobowe na wszystkich li
niach składały się z jednego czteroo- 
siowego pulmanowskiego wagonu 
silnikowego na 40 miejsc siedzących 
i 14 miejsc stojących oraz w miarę 
potrzeby z jednego lub dwóch dwuo
siowych wagonów doczepnych na 20 
miejsc siedzących i 14 stojących; 
w 1929 r. wprowadzono do eksploata
cji nowe wagony silnikowe i docze
pne całkowicie wykonane w kraju. 
Dużą niedogodność dla pasażerów 
stanowił fakt, że na trasach tramwajo
wych podmiejskich nie kursowały - 
jak obecnie - tramwaje miejskie i od
wrotnie, a głównym tego powodem 
było istnienie dwóch odrębnych 
przedsiębiorstw komunikacyjnych 
i wyraźny podział terenu obsługiwa
nego bądź przez jedno, bądź przez 
drugie przedsiębiorstwo. Tę sytuację 
zlikwidowano dopiero w Polsce Lu
dowej, w latach 1945-1946, wpusz
czając linie tramwajów podmiejskich 
trasami tramwajów miejskich w głąb 
miasta, natomiast linie tramwajowe 

miejskie przez wprowadzenie na trasy 
ŁWEKD wydłużono, zgodnie z intere
sami ludności, do przedmieść: Julia
nów, Radogoszcz, Żabieniec, Kolej 

Obwodowa, Chocianowice, Ruda 
i Zdrowie.
ŁWEKD, dążąc do powiększenia swo
ich zysków, uruchomiły od lipca 1934 
r. nowy rodzaj trakcji - autobusy, po
czątkowo na trasie Łódź-Pabianice- 
Łask-Zduńska Wola-Sieradz; były to 
autobusy polskie systemu Saurer- 
Diesel, produkowane przez Państwo
we Zakłady Inżynierii w Warszawie. 
Od grudnia 1936 r. uruchomiona zo
stała linia autobusowa Łódź-Piotr- 
ków-Sulejów, a od 1937 r. dalsze 
dwie: Piotrków-Wadlew-Szadek 
i Łódź-Łagiewniki-Zgierz. Eksplato- 
wanych było jednak zaledwie 15 auto
busów i stan taki przetrwał do 1939 r. 
Autobusy te we wrześniu 1939 r„ za
mienione na ambulanse Czerwonego 
Krzyża, niosły pomoc żołnierzom bro
niącym kraju przed najeźdźcą hitlero
wskim.
Po wyzwoleniu obydwa przedsiębior
stwa mimo ich upaństwowienia dzia
łały nadal osobno. Tramwaje podmie
jskie do Zgierza, Ozorkowa, Konstan
tynowa, Lutomierska i Aleksandorwa 
objeżdżały dookoła pl. Wolności, 
przeszkadzając tramwajom miejskim, 
też okrążającym pl. Wolności, a miej
skie przeszkadzały podmiejskim. 
W 1948 r. nastąpiło połączenie obu 
przedsiębiorstw pod nazwą Miejskie 
Zakłady Komunikacyjne w Łodzi, aod 
stycznia 1951 r. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Łodzi. W 1948 r. ruszyła w Łodzi 
miejska komunikacja autobusowa, 
a w późniejszych latach i na trasy 
podmiejskie. Tabor miejskiej komuni
kacji, mimo kłopotów z produkcją 
(podwozie przystosowane do wąskie
go toru 1000 mm, podczas gdy inne 
duże miasta Polski mają prześwit toru 
1435 mm), jest systematycznie uno
wocześniana. I tylko starzy łodzianie 
mogą pamiętać dawne wozy tramwa
jowe. W 1973 r. na 550-lecie miasta 
Łodzi, 150-lecie Łodzi przemysłowej 
i 75-lecie tramwajów elektrycznych 
łódzcy tramwajarze podjęli zobowią
zanie odtworzenia jednego dawnego 
silnikowego wagonu tramwajowego. 
Jeździł on po ulicach miasta, przypo
minając owe rocznice, a także „wy
stąpił" w filmach, np. w „Czerwonych 
cierniach”.
Tramwaj w Lodzi jest nadal najważ
niejszym środkiem komunikacji ma
sowej, mimo iż od czasu do czasu 
pojawiają się projekty jego likwidacji 
w imię wątpliwej nowoczesności.

Mirosław Zbigniew Wojalski
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Kalwiński cmentarz 
w Łuczanowicach
W1972 r. Luczanowice zostały przyłączone 
do Krakowa i należą obecnie do dzielnicy 
Nowa Huta. Ta dawna osada, wymieniana 
przez Jana Długosza w Liber beneficiorum 
jako „Lucjanowice",,od XVI w. należała 
przez.200 lat do rodu Żeleńskich herbu Cio
łek z Żelanki w Radomskiem’.
Początkowo Żeleńscy gorliwie sprzyjali Bra

ciom Polskim, natomiast po pojawieniu się 
dekretów antyariańskich, w pierwszej poło
wie XVII w. przyjęli wyznanie helwęckie, 
czyli kalwinizm. W1626 r. Stanisław Żeleń
ski rozpoczął w Łuczanowicach budowę 
murowanego zboru kalwińskiego. Jak zano

tował Wojciech Węgierski w Kronice zboru 
ewangelickiego krakowskiego, podburzeni 
„studenci swawolni z hultajstwem zmiesza
ni" utrudniali właścicielowi Luczanowic 
wznoszenie domu modlitwy2. W Rzeczypo

spolitej, odznaczającej się w ówczesnej Eu
ropie znaczną tolerancją religijną, zalegali
zowaną przez konfederację warszawską 
w 1573 r„ zdarzały się tumulty wyznaniowe3. 

Dopiero po dziesięciu latach, w 1636 r. zbór 
luczanowicki został ukończony i odbył się 
w nim zjazd braci augsburskiej konfesji i de
putowanych kalwińskiego zboru krakow
skiego. Na zakończenie zjazdu zawarto
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unię, a łuczanowicka kaplica pełniła od tego 
czasu przez pięćdziesiąt lat funkcję główne
go ośrodka kultu kalwińskiego w Krakowie 
i okolicach. Postanowieniem wyroku trybu
nalskiego w 1687 r. została niestety ostate
cznie zamknięta, a parafia kalwińska uległa 
rozwiązaniu*
Świątynia opustoszała, ale w położonej pod 

nią sklepionej kryppie nadal spoczywały 
trumny ze zwłokami Żeleńskich. W grobow

cu rodzinnym najprawdopodobniej pocho
wano: Aleksandra Żeleńskiego, który zmarł 

w Łuczanowicach w 1641 r., Stanisława, 
zmarłego w 1646 r„ burgrabiów krakow-

1
2

1. Cmentarz kalwiński w Luczanowi- 
cach
2. Klasycystyczny sarkofag Ludwika 
Sylwestra Dębickiego (1811-1843) 
w Łuczanowicach

skich Marcjana, zmarłego po 1666 r., i Stani
sława, zmarłego w 1692 r., oraz Marcjana 
Andrzeja Żeleńskiego, zmarłego w 1751 r.s. 

W1787 r. Marcjan Stanisław Żeleński prze
niósł trumny do nowej mogiły, którą umieś
cił na niewielkim wzniesieniu ponad wsią. 
„Na polach tuczanowickich spostrzeżesz 
kępkę rosłych drzew- pisał w 1861 r. prof. 
Józef Łepkowski - do której nawet ścieżki 
przez lany zbożowe nie znajdziesz. Wśród 
tego miłego gaiku, gdzie grobową ciszę 
przerywa tylko poważny szum starych 
ogromnych lip, akacji i wierzb plączących, 
sterczy znacznej wielkości usypana z ziemi 
mogiła, u niej, na mchem obrosłej czworo

bocznej, kamiennej, stopniami wznoszącej 
się (do wys. 3 lok. 2 ów. 3 cali) podstawie, 
stoi piramida czworoboczna z ciosów z urną 
u szczytu (wys. fok. 8, szer. u podstawy 1 fok. 
3 cale). Do wnętrza mogiły przez zostawiony 
u podstawy pomnika otwór, wpuściłem za
paloną świecę - ujrzałem sklep, a w nim 
ustawione rzędem marmurowe i drewniane 
trumny. Na podstawie owej piramidy z jed
nej strony napis:

D.O.M.
Avorum manibus pietas

z drugiej:
Martinus Vitelius cje Zelanka

Żeleński

V.S.S.C. MDCCLXXXVII
Z trzeciej znikły ślady napisu, z czwartej 
herb: Ciołek'*.
W dwadzieścia lat później luczanowicki gro
bowiec opisywał podobnie nieoceniony 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich'.

U podnóża głównej ziemnej mogiły, kryjącej 
murowaną kryptę grobową, usytuowano 
w pierwszej połowie XIXw. kilka nagrobków 
na miejscac.h wiecznego spoczynku człon
ków rodu Żeleńskich i przyjaciół domu. 

W południowo-zachodnim narożniku małe
go cmentarza znajduje się wspaniały, klasy
cystyczny sarkofag Ludwika Sylwestra Dę
bickiego, h. Gryf, zmarłegowwieku32lat29 
września 1843 r. ludwik, wywodzący się ze 
spokrewnionej z Żeleńskimi kalwińskiej ro
dziny Dębickich z Krakuszowic i Wiatowic, 
był podporucznikiem ułanów wojsk pol
skich w czasie Powstania Listopadowego. 
Obok znajdował się pomnik kamienny 
w kształcie postumentu z uciętą kolumną 
zwieńczoną wazą, jego stryja, Ludwika Ale
ksandra Dębickiego (15.XI.1786-8.V.1843). 
Ludwik Aleksander był z kolei kapitanem 4 
pułku ułanów w 1812-1814 r. i majorem 
wojsk polskich w Powstaniu Listopadowym 
oraz kawalerem francuskiej Legii Honoro
wej i złotego krzyża Virtuti Militari8.

Dobra luczanowickie zmieniały w XIX w. 
kilkakrotnie właścicieli. Od 1888 r. do okre
su drugiej wojny światowej stanowiły włas
ność rodziny Mycielskich. Opustoszały i za
mieniony na kuchnię dworską dawny zbór 
kalwiński znamienity architekt i konserwa
tor zabytków Tadeusz Stryjeński 
(1849-1943) włączył w latach 1906-1907 
w kompleks nowego skrzydła pałacowego. 
Ostatecznie po wielu perypetiach świątynia 
stała się kaplicą rzymskokatolicką. Nato
miast cmentarz kalwiński, zwany niesłusz
nie „kopcem ariańskim", prof. A. Mycielski 
przekazał w 1938 r. na własność hipoteczną 
gminie ewangelicko-augsburskiej w 
Krakowie’.
Po drugiej wojnie światowej obiekty zabyt
kowe w Łuczanowicach uległy i ulegają na
dal dewastacji. W 1953 r. rozebrano stary, 
drewniany dwór pochodzący z 1787 r. Był on 
parterowy, o prostokątnym planie i dwutrak- 
towym układzie wnętrza. Pozostało tylko 
murowane skrzydło projektu Stryjeńskiego. 
Rozpoczęła się również okrutna dewastacja 
cmentarza kalwińskiego, mimo uznania go 
za wysokiej wartości zespól historyczny.
W chwili powstawania Katalogu Zabytków 
Sztuki w Polsce, obejmującego powiat kra
kowski, w 1951 r. istniały jeszcze nagrobki 
Zofii z Żeleńskich Różyckiej (zm. w 1843 r.) 

oraz Karoliny Różyckiej (zm. w 1851 r.), 
a pomiędzy pomnikami Dębickich na półko- 
lumnie korynckiej znajdował się drewniany 
krucyfiks z pierwszej połowy XIX w.’°. 

Parafia ewangelicko-augsburska, niewielka 
i uboga finansowo, od 1938 r. apelowała 
o pomoc w ratowaniu mogił do żyjących 
członków rodziny Żeleńskich, niestety bez

skutecznie; wykonywała też drobne prace

75



zabezpieczające. Wnętrze krypty grobowej 
było wielokrotnie w ostatnich czasach plą
drowane przez bezkarnych wandali. W war
stwie ziemnej kryjącej mogiłę i w jej obudo
wie znajduje się kilka otworów, przez które 
przedostaje się do krypty gruz, deszcz 
i śnieg. Szczątki klasycystycznego obelisku 
i wieńczącej go kamiennej urny od 1972 r. 
spoczywają w rozproszeniu na zboczu kop
ca. W marcu 1974 r. dokonane zostało wła
manie do grobowca Żeleńskich; zniszczono 

część jego zawartości, wyrzucono na ze
wnątrz czaszkę. Od 1973 r. stopniowej roz
biórce i barbarzyńskiemu niszczeniu ulega 
sarkofag Ludwika Sylwestra Dębickiego 
(1811-1843). W1974 r. wojewódzki konser
wator zabytków w porozumieniu z Radą 
Parafialną parafii ewangelicko-augsbur
skiej skierował sprawę dewastacji cmenta
rza do władz prokuratorskich m. Krakowa. 
Sprawców zniszczeń uratowała od zasłużo
nej kary... amnestia. Krakowski Oddział Pra
cowni Konserwacji Zabytków opracowuje 
od tegoż 1974 r. projekt konserwacji cmen
tarza, a tymczasem cenny zespół „cmentar
nych dzieł sztuki” ulega szybkiej likwidacji. 
Nagrobki Ludwików Dębickich w Luczano- 
wicach i informacje zawarte w Słowniku 
geograficznym Królestwa Polskiego i in
nych krajów słowiańskich zwróciły moją 
uwagę na Krakuszewice i Wiatowice, poło
żone w sąsiedztwie Wieliczki. Według Słow
nika geograficznego... tutaj także znajdował 
się zbór i cmentarz kalwiński".

Dwór Dębickich w Krakuszowicach przestał 
istnieć już w drugiej połowie XIX w., nato
miast egzystuje jeszcze, znacznie przebu
dowany. dawny dwór w Wiatowicach. We 
dworze tym gościł u Ludwika Dębickiego 
(ok. 1742-1808), pułkownika konnej gwardii 
wojsk koronnnych, Tadeusz Kościuszko 
w nocy z 22 na 23 marca 1794 r. i stąd 
wyruszył do Krakowa, aby ogłosić 
powstanie12. Tenże Ludwik Dębicki był oj

cem Ludwika Aleksandra (1786-1843), spo
czywającego na cmentarzu w Luczanowi- 
cach. Według miejscowych informatorów 
w niewielkiej odległości od dworu znajduje 
się teren dawnego cmentarza kalwińskiego. 
Pod warstwą ziemi, na której w sezonie 
wiosennym i letnim porasta zboże, znajdują 
się prawdopodobnie cztery komory grobo
we, kryjące resztki trumien. W trumnach 
tych spoczywały zwłoki kalwińskich przed
stawicieli rodzin Dębickich oraz Kępińskich 
z pobliskich Kuchar, Wielowieyskich ze 
Zborczyc i Lettowów z Pierzchowca. Szy
mon Konarski wymienia wiele nazwisk 
zasłużonych zmarłych pochowanych w 
Wiatowicach13.

Teren cmentarza należy obecnie (dane z lip-

3. Łuczanowice, pałac Mycielskich 
projektowany przez Tadeusza Stryjeń- 
skiego (1906 r.); na parterze dawny 
zbór kalwiński
4. Teren dawnego cmentarza kalwiń
skiego w Wiatowicach
5. Przebudowany dwór Dębickich 
w Wiatowicach (zdjęcia autora)

ca 1980 r.) do p. Anny Kowal z d. Florczyk. Za 
czasów jej ojca wchodzono po raz ostatni 
do komór grobowych. Kalwiński zespól wia- 
towicki uległ zniszczeniu w połowie XIX w., 
bowiem w Słowniku geograficznym Króles
twa Polskiego... zapisano już w 1893 r.: 
„zbór został zburzony, budowle do pasto
rów należące rozsprzedane i poniszczone, 
drzewa około cmentarza wycięte"'4.

Wniosek ogólny jest następujący: krakow
ski Oddział Pracowni Konserwacji Zabyt
ków winien bezwzględnie zakończyć prace 
nad dokumentacją dotyczącą niezwykle 
cennego zespołu zabytkowego, jakim jest 
cmentarz w Luczanowicach, a Wydział 
Ochrony Zabytków m. Krakowa powinien 
czuwać nad zapewnieniem sprawnego 
przebiegu prac konserwatorskich. Należy 
także pomyśleć o zabezpieczeniu w przy
szłości ewentualnych pozostałości cmenta
rza z XVII i XVIII w. w Wiatowicach i trwale 
oznaczyć jego miejsce.

Andrzej Gaczoł

Przypisy
1. Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiań
skich, t. V, Warszawa 1884.
2. J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów 
wyznania helweckiego w dawnej Ma
łej Polsce, Poznań 1853; W. Węgier
ski, Kronika zboru ewangelickiego 
krakowskiego..., Kraków 1817.
3. W dniu 23 maja 1591 r. zniszczono 
zbór kalwiński przy ul. Św. Jana 
w Krakowie. Właściciel wsi Aleksan- 
drowice, położonej na zachód od Kra
kowa. Karmiński, przeniósł zbór do 
swego mieszkania. Ten dom modli
twy także kilkakrotnie rabowano i ni-
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szczono, w 1612 r. przenieśli się więc 
wyznawcy wiary helweckiej do wsi 
Wielkanoc w d. pow. miechowskim, 
gdzie St. Wielowieyski wystawił zbór.
4. J. Łukaszewicz, op. cit.: W. Węgie
rski. op. cit.
5. J. Dunin Borkowski, Almanach 
błękitny, Lwów 1908; Sz. Konarski, 
Szlachta kalwińska w Polsce, War
szawa 1936; A. Mycielski, Chwile cza
su minionego, Kraków 1976.
6. J. Łepkowski, Przegląd zabytków 
przeszłości w okolicach Krakowa, 
„Rocznik Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego”, t. V, Kraków 1861.
7. Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego..., t. V, op. cit.

8. J. Dunin Borkowski, op. cit.; Sz. 
Konarski, op. cit.
9. A. Mycielski, op. cit.
10. Katalog Zabytków Sztuki w Pol
sce, t. I: Województwo krakowskie 
(pod red. dr. J. Szabłowskiego); z. 6: 
Powiat krakowski (oprać. J. Lepiar- 
czyk), Warszawa 1951.
11. Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego..., t. XIII, Warszawa 1893.
12. J. Pachoński, Kościuszko w Kra
kowie, Kraków 1952.
13. Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego..., t. XIII, op. cit.; Sz. Konar
ski, op. cit.
14. Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego..., t. XIII, op. cit.

W sprawie cmentarza w Krakowie-Łuczanowicach redakcja otrzy
mała następujące wyjaśnienie podpisane przez Naczelnego Dyrek
tora PP PKZ dra inż. Tadeusza Polaka:
„W odpowiedzi na pismo nr ODZ-IX/87/81 z dnia 2 lutego 1981 r. 
Zarząd PP Pracownie Konserwacji Zabytków z przykrością stwier
dza, że istotnie nie został dotrzymany przez Oddział PKZ w Krakowie 
termin umowny sporządzenia projektu technicznego dot. zabytko
wego cmentarza kalwińskiego w Krakowie-Łuczanowicach. Dla 
wyjaśnienia, które jak zdajemy sobie sprawę nie jest wystarczają
cym usprawiedliwieniem, intormujemy, że rozpoczęte nad tym pro
jektem prace zostały przerwane wielomiesięczną chorobą, a nastę
pnie zgonem projektanta. Wydarzenia te zbiegły się ze zmianami 
personalnymi na stanowisku kierownika pracowni projektowej, co 
w elekcie przyczyniło się do istniejącej sytuacji. Zarząd PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków spowoduje, że Oddział PKZ w Krakowie 
zakończy omawiany projekt w terminie do dnia 30 czerwca 1981 r., 
a za zaistniałą zwłokę serdecznie przepraszamy".
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NIECODZIENNE MUZEA

Nie mamy zwyczaju na łamach „Spotkań z zabyt
kami” dokumentowania wystaw, jednak wystawa 
poświęcona 600-leciu krawiectwa warszawskie
go, którą zorganizowało w 1980 r. Muzeum Histo
ryczne m.st. Warszawy, warta jest pokazania pod 
winietą „Niecodzienne muzea” (adekwatniejsza 
byłaby w tym wypadku winieta „Niecodzienne 
wystawy”!) choćby ze względu na zgromadzenie 
w jednym miejscu zwykle rozproszonych zabyt
ków krawiectwa.

Mistrzowie 
nożyc i igły
„Krawiectwo jest rzemiosłem, którego za
danie polega na przygotowaniu odzieży 
z tkanin jakichkolwiek; rzemiosło to można 
nazwać sztuką, kiedy zakłada sobie nie tylko 
zabezpieczenie cialaludzkiegood wpływów 
zewnętrznych, lecz jeszcze uczynienie 
wszelkich zalet fizycznych jego najwydat
niejszymi i ukrycie wad w budowie jego 
dostrzegalnych”. W ten sposób objaśniała 
termin „krawiectwo" Encyklopedia Pow
szechna Orgelbranda w 1864 r., że zaś było 
ono rzeczywiście nie tylko rzemiosłem, ale 
także sztuką mogliśmy się przekonać oglą
dając wystawę poświęconą dziejom krawie
ctwa w Warszawie.

Wzmianki o krawcach warszawskich poja
wiają się w księgach miejskich dotyczących 
pierwszej połowy XV w. Rozwój rzemiosła, 
wzrost liczby mistrzów, napływ wciąż no
wych czeladników i uczniów doprowadziły 
do utworzenia w 1505 r. Bractwa Towarzy
szów i Młodzieńców Cechu Krawieckiego 
Miasta Starej Warszawy. Od tej pory Brac
two reprezentowało swych członków wobec 
cechu i rady miejskiej, regulowało warunki 
pracy i wynagrodzenia za nią, określało pra
wa i przywileje oraz zobowiązania z tytułu 
przynależności cechowej. Jak surowo i po
rządnie przygotowywał cech swych czelad
ników do przyszłego zawodu, niech świad
czy chociażby sposób uzyskiwania tytułu 
mistrza krawieckiego. Według statutu ce
chu z 1717 r. kandydat na mistrza krawiec
kiego, po 5 latach pracy jako czeladnik, po 
obowiązkowej wędrówce i jeszcze 6 tygod
niach pracy u mistrza tytułem próby, musiał 
w końcu wykazać się znajomością kroju 24 
sztuk ubrań i kilku rodzajów namiotów, 
a ponadto odpowiedzieć na pytania doty
czące teorii kunsztu krawieckiego oraz zu
życia materiału o różnych szerokościach 
i rodzajach. Zobowiązany był również do 
uszycia „własną ręką" wyznaczonych mu 
ubiorów.

Drzeworyty, miedzioryty, miniatury i rysunki 
z okresu od XVI do XX w. ilustrują rozwój 
i przeobrażenia warsztatów krawieckich 
w tym czasie. Jak się okazuje, wnętrza war
sztatów krawieckich byty często tematem 
przedstawień dla takich artystów, jak minia- 

turzysta krakowskiego Kodeksu Baltazar 
Bohem, rysownik D. Chodowiecki i rytownik 
Schuster, Gavarni, Andriolli czy Sandecki 
i Lenc, nie wspominając już oczywiście 
dziewiętnastowiecznej prasy, w której częs
to pokazywano pracę krawców w ich warsz
tatach.

W XIX w. nastąpił ogromny rozwój krawiec
twa. W roku 1878 „przed biegłymi majstrami 
złożyła egzamin tak z kroju, jako i szycia 
damskich sukien”Aurelia Kobierzycka. Ja
ko pierwsza kobieta w historii Warszawy 
uzyskała dyplom mistrzowski, zapoczątko
wała erę równouprawnienia kobiet w rze
miośle stolicy, a w krawiectwie umocniła ich 
pozycję, gdyż od dawien dawna parały się 
tym zajęciem jako nie zrzeszone, a więc bez 
praw i przywilejów przysługujących męż
czyznom.

XIX w. - to także okres wprowadzania do 
warsztatów maszyn do szycia. Choć nadal 
najwyżej cenione były umiejętności ręczne
go władania igłą i nicią, a wykwintne zakłady 
usługowe jeszcze w końcu XIX w. większość 
szwów zeszywały ręcznie, to jednak maszy
na do szycia powoli stawała się nieodłącz
nym atrybutem warsztatu krawieckiego. Jej 
główną zaletą było to, że przy szyciu konfek
cji zastępowała pracę od 3 do 5 osób, przy 
szyciu odzieży miarowej od 2 do 3 osób. 
Maszyny do szycia przeszły ewolucję: z czó
łenkowych na szpulkowe i dalej na pierście
niowe, bębenkowe i rotacyjne; były to praw
dziwe dzieła sztuki użytkowej, które służyły 
do wytwarzania produktów noszących rów
nież znamiona dzieł sztuki. Forma maszyn, 
ich detal, ornament, pokrywające je malunki 
czy wreszcie skomplikowana konstrukcja 
czynią z nich wspaniale przykłady najlep
szych form przemysłowych swego wieku. 
W roku 1900 znana fabryka Singera produ
kowała już około 200 typów maszyn; dziś, 
w dobie produkcji masowej i postępującej 
wciąż technizacji życia trudno doszukiwać 
się w tego typu urządzeniach indywidual
nych, jednostkowych cech dzieła sztuki.

Także zbiór dawnych żelazek zaskakuje róż
norodnością form, kształtów! wielkości, 
oczarowuje wymyślnością uchwytów i pod
stawek. Trudno byłoby wśród dzisiejszych 
form przemysłowych doszukać się takich, 
które dorównałyby wdziękiem starym żelaz
kom. A były wśród nich m.in. żelazka „na 
duszę", np. do prasowania koronek i fałd, 
akumulacyjne, np. dwustronne z dwoma 
stopami - szeroką i wąską do prasowania

I

1. Maszyna do szycia, stebnówka 
dwunitkowa, czółenkowa, nożna, 
z końca XIX w. (licencja Singera)
2. Maszyna do szycia, stebnówka 
dwunitkowa, czółenkowa, ręczna, 
prawdopodobnie wyprodukowana 
w Niemczech na przełomie XIX i XX w. 
(licencja Singera)

większych i mniejszych powierzchni, żelaz
ka węglowe, gazowe, spirytusowe, a każde 
innego kształtu i wielkości.

Z innych krawieckich akcesoriów trzeba wy
mienić zbiór nożyc krawieckich, mały zbio
rek naparstków oraz prześliczny, podróżny 
zestaw przyborów do szycia; nie byłoby war
sztatu krawieckiego bez manekinów i igiel- 
ników. które wielkością i kształtem przypo
minają duże świeczniki kościelne, oraz wie
lu przyrządów służących do wyrysowywania 
form na papierze i materiale.

Wszystkie te przyrządy i przybory stanowią
ce wyposażenie pracowni krawieckich 

w dużym stopniu przyczyniały się oczywiś
cie do jakości i wyglądu produktu końcowe
go, jakim byt szyty ubiór. Opisy dawnych 
ubiorów damskich, męskich i dziecięcych 
z różnych epok, akcesoriów mody i żumali 
mód - zająć mogą kilka tomów. Np. na strój 
dworski Adama Parzniewskiego z 1624 r. 
składały się: kubrak, szarawary, peleryna, 
czapka, pończochy, szalik. Inna jest liberia 
hajduka z początku XVIII w., kry noli na z oko
ło 1764 r„ fraki i spodnie z XVIII i XIX w., 
osiemnastowieczne kontusze, kamizelki 
i żupany, suknie z kontrafałdą i narzuta na 
spódnicę też z XVIII w. oraz dziewiętnasto
wieczne: spencerek mieszczański, suknia 
empirowa, salopy z peleryną i bez, suknie 
z tiumiurami, suknia domowa, mantyla, suk
nie wizytowe z początku XX w. oraz ubiory 
dziecięce szyte w okresie od XVIII do XX w. 
Modne dodatki do ubiorów to m.in. chustki 
do nosa, kołnierzyki haftowane, majtki ko
biece, koszule nocne, kaftany, szmizetki 
(kołnierzyki z wkładką do dekoltu), paski, 
mankieciki, czepeczki, pończochy, wachla
rze malowane, parasolki koronkowe, ręka
wiczki czy mitenki. Panie zainteresuje za
pewne rodzaj tkanin, z jakich szyte były te 
wszystkie cudeńka. A więc różnego rodzaju 
aksamity, wełny, jedwabie, welury, tafty, ko-
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3. Maszyna do szycia, czółenkowa, ręczna, z po
czątku XX w. (prrxlucent: R. M. Wazner and Co., 
Hamilton, Canada)
4. Główka maszyny do mereżkowania, haftowania 
i obrabiania tkanin, bębenkowa, nożna z dodatko
wym napędem elektrycznym, z 1930 r. (producent: 
Singer Sewing Machine Co., USA)
5. Różne żelazka: u góry - ryciny przedstawiające 
warsztaty krawieckie z XVI-XX w.
6. Żelazko spirytusowe „Omega” do użytku domo
wego z lat trzydziestych XX w. (polski wyrób fabry
czny)
7. Kącik krawiecki
8. Suknia z tiurniurą, szyta ręcznie z bawełny w Pol
sce ok. 1890 r.
9. Notatnik Krakowskiego Cechu Krawców z 1497 r. 
(zdjęcia z wystawy w Muzeum Historycznym m.st. 
Warszawy - W. Jankowski)

ronki, atłasy, adamaszki włoskie, perkate, 
muśliny, tiule, rypsy, bawełny, batysty, hafty, 
wstążki i frędzle. Wszystko w pięknych kolo
rach i dobrych gatunkach.
W czasach, gdy liczba pracowni krawiec
kich rosła z roku na rok, bardzo dbano 
o klienta, prześcigano się w uprzejmościach 
wzglądem niego, a liczne reklamy zamiesz
czane w prasie miały przyciągnąć klientele 

do magazynów mód i sklepów reklamowa
nych firm. Dodatek do Gazety Korespon
denta (Warszawskiego i Zagranicznego) 
z Warszawy donosił 11 listopada 1809 r.: 
„Krawiec Damski, nazwiskiem Sylwester 
Pietruszyński, nowoprzybyły do Warszawy, 
mieszkający na Podwalu pod Numerem508, 
rekomenduje się Prześwietnej Publiczności 
DAM, ufnym będąc w swojej zręczności i pu-

a z Wiednia i Londynu - modele ubiorów 
męskich. W1899 r. Magazyn Mód Hersego 
przeniesiony został do własnego domu przy 
ul. Marszałkowskiej 150, w którym zatrud
niano około 500 pracowników. Dużą pra
cownią krawiecką męską i damską oraz bie
lizny prowadził Dom Towarowy Braci Jac
kowskich, założony w 1884 r. przy ul. Hożej; 
w 1903 r. przeniesiony został na ul. Bracka 
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nktualności poleconych mu robót, iż sobie 
na ich względy zasłuży".

Poważną konkurencją dla rzemiosła kra
wieckiego zaczęły stanowić magazyny mód, 
które rozwinęły działalność po połowie XIX 
w. Do takich należał np. Magazyn Mód Bo
gusława Hersego przy ul. Senatorskiej. 
Sprzedawano w nim koronki i towary białe, 
ponadto Herse sprowadzał z Paryża nie
powtarzalne modele strojów damskich, 

a później przekształcony w Towarzystwo 
Akcyjne Domu Handlowego Towarowo- 
Konfekcyjnego Bracia Jabłkowscy. Egzoty
czne są dzisiaj dla nas reklamy tych firm, 
a także innych, m.in.: Magazynu Mód i To
warów Bławatnych Antoniego Młodkow
skiego przy ul. Senatorskiej, pracowni ubio
rów damskich Jana Thonnesa, także przy ul. 
Senatorskiej, zakładu ubiorów męskich Jó
zefa Juszczyka przy ul. Miodowej czy zakła
du męskich ubiorów wizytowych i mundu

rów uczniowskich Konstantego Jakimowi
cza tamże. W tym ostatnim zakładzie w la
tach 1880-1884 odbył naukę rzemiosła kra
wieckiego Władysław Reymont, przyszły 
twórca Chłopów i laureat nagrody Nobla. 
Oprócz Reymonta ze środowiska krawców 
wywodzili się ciekawi i wspaniali ludzie. 
Krawcy warszawscy brali udział w organiza
cjach spiskowych i powstaniach narodo
wych 1830-1864 r„ uczestniczyli w ruchach 
robotniczych w latach 1882-1917, w latach 
niewoli prowadzili ożywioną działalność 
społeczną, publicystyczną i literacką. 
W czasie okupacji masowo uczestniczyli 
w antyhitlerowskim ruchu oporu - pracow
nie krawieckie często spełniały funkcje ma
gazynów broni i bibuł, skrzynek kontakto
wych czy też miejsc tajnego nauczania. 
Często szyli mundury dla partyzantów lub 
przeprowadzali akcje sabotażowe w nie
mieckich zakładach odzieżowych.

Z fotografii zbiorowej przedstawiającej za
służonych mistrzów i mistrzynie Cechu Kra
wieckiego z 1927 r., spoglądają na nas bro
daci panowie i ufryzowane panie. Przeczy
tawszy dyplomy wiszące na ścianach i obej
rzawszy najstarszy zabytek na wystawie - 
Notatnik Krakowskiego Cechu Krawców 
z 1497 r., wykonany z bukowego drewna, na 
którego okładce widnieje godło cechu 
krawców (otwarte nożyce) - wyszłam z wy
stawy ufna w to, że tak wspaniałe tradycje 
i umiejętności mogą zdziałać cuda wśród 
dzisiejszych mistrzów nożyc i igły.

Maria Sołtysiak 
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W nawiązaniu do artykułu 
K. Murawskiej pt. General
ski spadek („Spotkania 
z zabytkami”, z. 4-1980) 
otrzymaliśmy list z Urzędu 
Wojewódzkiego w Siedl
cach, Wydziału Kultury 
i Sztuki:
,,Od 2 lutego 1980 r. trwa 
nieprzerwanie remont za
bytkowego pałacu w Pa- 

chożebrskiej, gm. Sucho
żebry, a jeśli pozwolą na to 
środki finansowe, podej- 
miemy remont straszliwie 
zdewastowanego dworu 
w Staninie. Mimo rozlicz
nych kłopotów jest to dla 
nas bardzo ważna działal
ność pozwalająca z jednej 
strony na skuteczne rato
wanie obiektów kultury 

wszystkim dla wsi. Prowa
dzenie i efekty przyjętych 
w woj. siedleckim rozwią
zań są zależne przede 
wszystkim od możliwości 
pozyskania materiałów 
oraz realizacji robót spe
cjalistycznych przez PKZ. 
Z satysfakcją informuję, 
że pałac w Patrykozach 
będzie odbudowany pros

I jeszcze kilka szczegóło
wych informacji. Od roz

poczęcia remontu do koń
ca ub. roku (1980) wyko

naliśmy: zagospodarowa
nie placu budowy, wszyst

kie prace rozbiórkowe 
i pełne odgruzowanie 

obiektu, wymianę wszyst
kich stopów, 30% więźby

trykozach, gm. Bielany. 
Wykonawcą jest Zespół 
Remontowo-Budowlany 

Obiektów Kultury powoła
ny przeze mnie m.in. do 
prowadzenia remontów 
zabezpieczających obiek
ty zabytkowe. Obok Patry- 
koz własnymi siłami pro
wadzimy prace w zabytko
wym dworku w Woli Su- 

narodowej przed ostate
cznym zniszczeniem, 
a z drugiej na powiększe
nie bazy dla kultury w sys
temie bezinwestycyjnym. 
Bowiem wszystkie obiekty 
remontowane obecnie lub 
w przyszłości, z nowym 
programem użytkowym, 
pełnić będą funkcje 
ośrodków kultury, przede 

tym w zasadzie sposo
bem. Własnymi siłami wy
konane zostaną wszystkie 
roboty remontowo-bu
dowlane, a prace specja
listyczne (stolarka, sztu
katerie itp.) - przez Od
dział PKZ w Lublinie. Jest 
to naszym zdaniem właś
ciwa droga do ratowania 
zabytków.

dachowej oraz 80% robót 
konstrukcyjnych.
W rpku bieżącym (1981), 
jeśli uzyskamy konieczne 
materiały (cegła palona, 
blacha miedziana), dzieło 
Franciszka Jaszczołda bę
dzie uratowane i w pełni 
przygotowane do robót 
instalacyjnych, a w dalszej 
kolejności - specjalistycz
nych. Po odrestaurowaniu 
pałac w Patrykozach słu
żyć będzie siedleckim śro
dowiskom twórczym jako 
dom pracy twórczej.
Powiadamiając o tym 
Obywatela Redaktora, 
proszę o sprostowanie 
krzywdzącej nas opinii 
wyrażonej przez p. K. Mu
rawską w artykule zatytu
łowanym ,,Generalski
spadek” zamieszczonym 
w nr 4 ,,Spotkań z zabyt
kami".
Wyrazy szacunku

Dyrektor Wydziału - 
Wacław Kruszewski

PS. W załączeniu zdjęcia 
jako dowody rzeczowe”.
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Tajemnica Madonny z jabłkiem rozwiązana!

Redakcja otrzymała w styczniu 
1981 r. list z Krakowa nawiązujący do 
artykułu Z. Jakubowskiego Tajemni
ca Madonny z jabłkiem zamieszczo
nego w zeszycie 4-1980 „Spotkań 
z zabytkami” (s. 77-78). Oto jego ob
szerny fragment: „...pragnę poinfor
mować, że obraz ten od października 
1979 r. jest obiektem mojej pracy dy

plomowej wykonywanej na Wydziale 
Konserwacji Dzieł Sztuki przy ASP 
w Krakowie pod kierunkiem prof. Z. 
Medweckiej. Obecnie zakres pracy 
dyplomowej dobiega końca i wydaje 
się już być definitywnie wyjaśniona 
owa “tajemnica". A więc malowidło 
to powstało ok. 1510 r. i nosi znamio
na warsztatu z kręgu Marcina Czarne

go. W załączeniu przesyłam fotogra
fię niemal całkowicie odsłonięte! 
spod warstw przemalować i oczysz
czonej z kitów “Madonny z jabłkiem*.  
Z poważaniem - Krystyna Kapcia 
(Kraków)".

Dziękujemy Czytelniczce za szyb
ką reakcję. Dla przypomnienia zamie
szczamy także publikowane juz 

w „Spotkaniach” zdjęcie obrazu 
z 1977 r. Prosimy o zwrócenie uwagi, 
co może w ciągu niedługiego czasu 
zdziałać ręka konserwatora.

1. Madonna z jabłkiem, stan w 1977 r. 
(fot. Z. Jakubowski)
2. Madonna z jabłkiem, stan w 1980 r. 
(fot. J. Doraczek)

Szanowny Panie Redaktorze,

wdzięczny jestem za przysłany 
mi egzemplarz „Spotkań z zabyt
kami" z grudnia 1980 r. Po nie
spełna dwu latach oczekiwania 
znalazłem w nim mój artykuł na 
temat zbiorów Przezdzieckich. 
Zarówno w tytule tego artykułu, 
jak w całym jego tekście pisałem 
zawsze o Przezdzieckich przez
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Andrzej Biernacki

Autora i Czytelników za błąd 

nacji hr. Przezdzieckich, Rajnol- 
dem, zmarłym bezpotomnie 
w roku 1955 w Lozannie... 
zostaję z poważaniem

„z". Jest to zgodne z formą uży
waną przez genealogów pol
skich rodów historycznych. Tym
czasem w piśmie przez Pana re
dagowanym zmieniono mi na
zwisko „Przezdzieccy" na „Prze- 
ździeccy" - przez „ź"! Owszem, 
spotykamy w Polsce rodziny 
Przeździeckich, nie mają one 
jednak wiele wspólnego z ostat
nim właścicielem zbiorów Ordy- ■' przepraszamy. Jednocześnie os-

CbnZ-

trzegamy potencjalnych wydaw
ców książek lub artykułów, 
w których jest mowa o Prze
zdzieckich (przez „z"), że w wie
lu dotychczasowych publika
cjach (m.in. w książce Kraków. 
Zbiory Czartoryskich, Wydawnic
two „Arkady”, Warszawa 1978, s. 
24 i 187) - występują Przeżdziec- 
cy (przez „ź").

Redakcja



Drzeworyt Alciatiego z 1557 r. (Omnia D. Andrei 
Alciati Emblemata, Lyon 1557)

FIGURA ŁAKOMEGO

Łakomego figura: osie! z biesagami,
A na nim flasze niosą z chleby, z pieczeniami; 
A on nędznik pokrzywy, kędy może chwyta, 
A gdzieby do plew trafić, pilnie się przemyka. 
Takżeć też chłop łakomy ma dosyć 

wszystkiego, 
A plewy mu tkwią z gęby, u osła marnego; 
Takżeć jedno pokrzywy a z łopianem warzy, 
Aż się potem kto inny po nim w gębę sparzy.

(Mikołaj Rej, Zwierzyniec, 1562)



3. Fragment sypialni pałacowej 4. Narożnik Salonu Czerwonego (zdjęcia B Kurnatowski)

Niewielu Czytelników wie, że pierwsze muzeum na wyzwolonych ziemiach Polski zostało otwarte 9 listopada 
1944 r. w Kozłówce, 35 km od Lublina, w pałacu murowanym dla Bielińskich w latach 1735-1742 (przypuszczal
nie według projektu Jakuba Fontany). Pałac sprzedany został w 1836 r. Zamoyskim. Konstanty Zamoyski 
rozbudował go w latach 1879-1907, wyposażył wnętrza w meble (m.in. kopie w stylu Ludwików XV i XVI), obrazy 
(ponad 1000), rzeźby i księgozbiór. W ten sposób powstała wspaniała rezydencja otoczona krajobrazowym 
parkiem z XVIII-XIX w. (projektował m.in. Franciszek Szanior). Ostatnia wojna ominęła zespół pałacowy, 
niemniej jednak w latach 1957-1969 przeprowadzono w nim prace konserwatorskie. Znajdowała się tu wtedy 
(od 1954 r.) centralna składnica muzealna Ministerstwa Kultury i Sztuki, a w listopadzie 1977 r. przywrócono 
Kozłówce rangę muzeum prezentującego wnętrza pałacowe z końca XIX i początku XX w. (k)
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