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Od redakcji

NA OKŁADCE: Zdewastowany
dwór w Waliszewie w woj. płockim
z pierwszej połowy XIX w,; ostatni
lokatorzy wyprowadzili się stąd
w 1976 r. (fot K. Guttmejer)

Przyjemnie jest spotkać się z zabytkami interesującymi, godnymi podziwu, przede
wszystkim jednak z zadbanymi, wyremontowanymi, prawidłowo użytkowanymi, żywy
mi... Przykładów takich zabytków w naszym kraju nie brakuje, wiele z nich przedstawia
liśmy w „Spotkaniach”. Istnieje jednak druga strona medalu - dwory, pałace, kościoły,

kamienice, cmentarze, ogrody, ba nawet całe wsie I miasta o wielkich wartościach
historycznych, z którymi żadne spotkanie nie przynosi satysfakcji. Są zaniedbane,
zdewastowane, rozpadające się, martwe... Wołają o ratunek. Im to najczęściej próbuje
przyjść „z odsieczą” stajy felietonista „Życia Warszawy”, w Ich sprawie interweniują

niekiedy inne redakcje od lat walczące z bezmyślnością władz administracyjnych, złą

wolą użytkowników, szkodnictwem wandali i złodziei.
Byłoby nieprawdą, że w latach siedemdziesiątych nie mówiło się na ten temat. Pisano
krytycznie, na ogół jednak omijając lub tuszując wypadki bardziej drastyczne. Kształ

towała się więc jakby podwójna świadomość, dwoisty obraz - częściowo reprezenta
cyjny, częściowo krytyczny. Ani jednak propaganda sukcesu, ani propaganda lamentu

nie mówią pełnej prawdy o rzeczywistej sytuacji zabytków w Polsce. Unikając skraj

ności można by powiedzieć, że to co dobre w systemie ochrony zabytków w Polsce
dotyczyło dotychczas zbyt małej ich liczby i przede wszystkim tych reprezentacyjnych,

REDAGUJE ZESPÓŁ:

to co złe zaś obejmowało te, które stanowią o całości, o krajobrazie kulturowym kraju.
Zbyt często malowano fasady, nie bacząc na trwałe destrukcyjne procesy następujące
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pod nimi!

Możliwości zmiany sytuacji w znacznej mierze zależne są od ogólnej sytuacji

gospodarczej kraju, od świadomości społecznej, wreszcie od prawidłowego modelu
organizacyjno-finansowego ochrony zabytków. Sądzimy, że możemy mieć pewien

wpływ na drugi i trzeci z tych czynników.
Opracowanie właściwego modelu ochrony zabytków zależy w dużej mierze od właści

wej oceny tego, co było w dotychczasowym pożyteczne i skuteczne, a co trzeba

STALI WSPÓŁPRACOWNICY:

zmienić. Dlatego w tym zeszycie „Spotkań z zabytkami” postanowiliśmy wskazać na

przykłady nieumiejętności, nieprawidłowości, niekiedy szkodliwości poczynań. Do
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prof, dr Jan Zachwatowicz

Ze względu na doniosłość tematu znacznie skróciliśmy „normalne” działy „Spotkań”,

ADRES REDAKCJI:

przyjemny i optymistyczny, a materiały zostały dobrane tendencyjnie. Myślimy jednak,
że zapoznanie się z nimi może być bardzo pouczające.

tychczasowe doświadczenia niejako sumują dwa opracowania: pierwsze - analizują
ce raporty i dyskusje pojawiające się cyklicznie - co godne podkreślenia - w zgodności
z datami wielkich przemian naszej rzeczywistości, i drugie - przedstawiające ankietę

przeprowadzoną wśród ludzi zajmujących się ochroną zabytków na temat jej przy
szłości. Gorąco zapraszamy Czytelników do wzbogacenia ankiety własnymi opiniami.
z niektórych musieliśmy w ogóle zrezygnować. Przyznajemy, że nie jest to zeszyt

Nasze „Od redakcji” podsumowujemy cytatem, który wydaje się nam najbardziej „ś

Ośrodek
Dokumentacji Zabytków,
00-258 Warszawa,
ul. Brzozowa 35,
tel. 31-14-91 (-92)

propos”. Profesor Aleksander Krawczuk napisał kiedyś o niektórych ludziach: „... są
przekonani, że liczy się tylko historia najnowsza. Ale nic nie starzeje się i nie traci na

aktualności tak szybko, jak właśnie to, co najnowsze i pozornie najważniejsze”. Co

t

A

dedykujemy wszystkim,bood nas wszystkich zależy los zabytków.
ma/-/
październik 1981 r.

??9£/2.

1956,1972,1980...

skane zasoby cegieł były minimalne, na

tomiast

koszt

wywiezienia

gruzu

ogromny”.
Falę rozbiórek usankcjonowała i wzmo

gła Uchwała Prezydium Rządu nr 666

Przedstawiamy omówienie dwóch Raportów o stanie ochrony
zabytków w Polsce - z 1956 i 1972 r. - oraz najważniejsze
postulaty konserwatorskie z końca 1980 r.; zamieszczamy
także zestawienie postulatów zrealizowanych.
Raport 1956 - nazywany wówczas „Memoriałem” - opracowa
ny został na wniosek Sejmowej Komisji Oświaty, Kultury i Nau
ki przez specjalny zespół powołany w ramach ówczesnego
Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministers
twa Kultury i Sztuki. Memoriał „W sprawie ochrony zabytków
w Polsce” opublikowano w skrócie w kwartalniku „Ochrona
Zabytków”, nr 1 (36), w 1957 r.
Z kolei w 1972 r. powstał Raport pt. „Ochrona i konserwacja
zabytków” (nie był publikowany). Opracowała go Grupa Spe
cjalistyczna ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków i zgłosiła do
ministra Kultury i Sztuki do dalszych prac analitycznych, które
miały odbywać się już w ramach resortu.
Brak najnowszego raportu o stanie ochrony zabytków zastąpi
liśmy najważniejszymi postulatami konferencji konserwator
skiej „System ochrony zabytków w Polsce”, która odbyła się
w dniach 27—28 października 1980 r. w Lublinie. Postulaty te
skierowane zostały do Sejmowej Komisji Kultury, Wydziału
Kultury KC PZPR, ministra Kultury i Sztuki, Generalnego Kon
serwatora Zabytków oraz dyrektorów Zarządu Muzeów
i Ochrony Zabytków MKiS. Powinny one stanowić bazę dla
działań powołanego w Ministerstwie Kultury i Sztuki (kwiecień
1981 r.) zespołu roboczego db opracowania modelu ochrony
zabytków urbanistyki, architektury i budownictwa w Polsce.
Omówienie Raportów 1956 i 1972 dokonane zostało nie pod
kątem osiągnięć — w latach 1945—1956 i 1956—1972 oraz
1972-1980 były one niezaprzeczalne i wszyscy interesujący się
ochroną zabytków wiedzą o nich - lecz przede wszystkim
różnych przyczyn, które złożyły się na tragiczne losy części
naszych zabytków. W omówieniach staraliśmy się przekazać
język i formę przedstawianych spraw, na które wpływała at
mosfera towarzysząca ich formułowaniu i niewątpliwie autorzy
opracowujący te dokumenty.
Najważniejszym pro
blemem dla twórców

z 20.VIII.1955 r. w sprawie usuwania zni

szczeń wojennych i gospodarczego wy
korzystania uzyskanych w tej akcji mate

riałów budowlanych. W Raporcie powta
rzają się miejscowości: Dzierzgoń, Prud

nik, Brzeg, Prabuty, Reszel, Olsztynek,
Bolków, Paczków, Świdnica.
Ówczesna służba konserwatorska była

bezradna - zmniejszano jej liczbę etatów,

brakowało sprzętu i środków transportu,
nie istniała współpraca z radami narodo

wymi, była po prostu spychana na stano
wiska podrzędne. Powodowało to takie

m.in. wypadki: plan odbudowy zabytko
wego Stargardu zatwierdzony został
przez WRN-Szczecin bez udziału konser
watora; w województwie olsztyńskim od
1953 r. nie wydano ani jednego orzeczr
nia o uznaniu obiektu za zabytek, gdy

przewodniczący

Prezydium

WRN

za

strzegł wyłącznie sobie prawo podpisy
wania orzeczeń, których... nie podpisy

wał, tłumacząc, że uznawanie obiektów
za zabytkowe utrudnia odgruzowywanie
miast; konserwatorzy skarżyli się na prze
trzymywanie ich korespondencji (tu Ra
port daje przykład zatrzymania przez za
stępcę przewodniczącego WRN we Wroc
ławiu Jaśkiewicza pisma ówczesnego wi
ceministra Kultury i Sztuki L. Motyki za

braniającego

rozebrania zabytkowego

kościoła w Lubaniu tak długo, aż kościół
rozebrano, a prokuratura nie dopatrzyła
się w tym czynie znamion przestępstwa).

Raport akcentuje stronę polityczno-moralną tej sytuacji przede wszystkim w od
niesieniu do Ziem Zachodnich („kola re

skie, które przez wiele PGR-ów użytkowa

wizjonistyczne w NRF wykorzystują ten

ne były jako chlewy, uważano bowiem, że

stan dla celów propagandowych") oraz

Raportu 1956 były po

„przedtem świnie heretyki tu siedziały, to

młodego pokolenia (straty w „wypacza

wojenne wyburzenia obiektów zabytko
wych. Podstawę tych działań stanowił

niu się moralności naszego młodego so

m.in. niechętny, często wręcz wrogi sto

teraz też świnie tu mogą być, tylko pożyte
czniejsze".
Szczególny problem stanowiły zabytko

sunek władz terenowych i grup społecz

we ośrodki miejskie. Najbardziej wye

nych do zabytków. Dewastacje objęły pra
wie wszystkie ich rodzaje. I tak w ramach

ksponowana została sprawa Nysy, stano

za ruinami"- konkluduje Raport i kończy
zdaniem: „Zabytki nie stanowią zresztą

wiąca zresztą doskonałą ilustrację dla pa

ani własności, ani przedmiotu zaintereso

„walki klasowej z burżuazją” niszczono

nujących wówczas tendencji. W czasie

wania jednej Rady Narodowej, lecz są

dwory, pałace, zabudowania i parki dwor

wojny śródmieście tego miasta zostało

dobrem kulturalnym całego Narodu".

skie, nawet zabytkowe nagrobki na wiej

wypalone, ale mury domów ocalały. Od
1945 r. DBOR (Dyrekcja Budowy Osiedli

Najważniejsze wnioski i postulaty:

1956

skich cmentarzach. W Raporcie czytamy

cjalistycznego społeczeństwa").

„Tak to w 12 lat po wojnie mnożą się ruiny

m.in. o próbie wysadzenia w powietrze
przez członka ORMO zamku w Janowcu.

Robotniczych) - Opole przypuszczała

1) pełne wykorzystanie obiektów zabyt

ataki na Nysę, stopniowo rozbierając za

Raport cytuje opinię jednej z działaczek

bytkowe mury od tyłu, co powodowało

kowych dla celów mieszkaniowych i so
cjalnych przy przestrzeganiu zasady, że

kulturalnych województwa wrocławskie

walenie się elewacji... ,,od wiatru". Cho

remonty przeprowadza użytkownik, co

go: „mnie, towarzysze, to cieszy jak roz

dziło tu oczywiście o uzyskiwanie cegły.
W 1952 r. Prezydium MRN w Nysie zapla

daje Ministerstwu Kultury kredyty na za
bezpieczenie obiektów pozbawionych

nowało nawet jej „odzysk” ze Starego

użytkowników;
2) aktywizacja małych miast przy udziałe

bierają te zamki, bo to ginie burżuazja”.
Według Raportu „dochodzi do takiego
pomieszania pojąć, że ludzie niszczą za

bytki ciesząc się, że giną ślady feudaliz-

Miasta w wysokości 15 milionów sztuk;
służbie
konserwatorskiej
udało
się

mu". Władze terenowe często użytkowały

zmniejszyć ten plan do 6 milionów cegieł.

konserwatorów;
3) wydzielenie konserwatorów wojewó

zabytki do chwili koniecznego remontu;

W sumie w latach 1945-1955 rozebrano

dzkich z wydziałów kultury prezydiów

wtedy wyprowadzały się, a czas dokań-

w Nysie 103 zabytkowe kamienice, a - jak
stwierdzili kierownicy rozbiórek - „uzy

WRN;
4) zwiększenie stanu ilościowego służby

czał dzieła. Niszczono także zbory ariań2

Symbol naszych czasów

czych, które użytkują cały kompleks,

konserwatorskiej i zaopatrzenie jej we

zaprojektowano i zatwierdzono bu

Wojsławice to niewielka wieś leżąca

dowę kilku budynków administracyj

własne środki lokomocji;
5) nowelizacja Ustawy z 1928 r. o opiece

około 5,5 km na południowy zachód

nych. Budynek główny szkoły, miesz
czący dyrekcję i pracownie dydakty

nad zabytkami;
6) uzupełnienie Uchwały nr666 w kierun

czne,
ustawiono przed pałacem
w odległości kilkudziesięciu metrów;

ku większego zabezpieczenia obiektów
zabytkowych i uniemożliwienia nadużyć;

skutecznie zasłania on pałac zwłasz
cza od strony głównego wjazdu. Bu

7) zainicjowanie szerokiej i długofalowej

od Szadku. Jeszcze dziś, mimo usil
nych starań niektórych urzędników,
widać tu ślady pierwotnego założe
nia. Materialnymi świadkami dawnej

świetności Wojsławic są: relikty mu
rowanego dworu obrof ■ nego z XVI w.

dynki

gimnastyczne

(dwa)

za

akcji propagandowo-oświatowej na rzecz

ochrony zabytków.
Zrealizowano:
- przedwojenny akt prawny o opiece nad

zabytkami
został zastąpiony nową,
wszechstronnie ujmującą problematykę

Ustawą o ochronie dóbr kultury i o muze
ach z dnia 15 lutego 1962 r. (postulat 5);
- częściowa realizacja postulatu 1 znaj

duje odzwierciedlenie w przepisach roz
działów V i VI Ustawy, a także w przepi
sach uchwał Rady Ministrów: nr 102 z 21
marca 1957 r. w sprawie lokalizacji inwes
tycji w nieruchomościach zabytkowych
oraz nr 418 z 8 grudnia 1960 r. o zasadzie
wykorzystania obiektów zabytkowych na

cele użytkowe;
- w niewielkim stopniu zrealizowany zo

stał postulat 4 - powołano kilkunastu po
wiatowych i miejskich konserwatorów za
bytków, zaczęto także organizować biura

dokumentacji zabytków przy wojewódz
kich konserwatorach zabytków;
- w miarę swoich jeszcze skromnych
możliwości służba konserwatorska ini

cjowała akcję propagandową na rzecz
ochrony zabytków (postulat 7).

1. Zasłonięta elewacja frontowa pałacu w Wojsławicach

11972

Niezadowalający stan
zachowania zabytków

wynika według Rapor
tu z ogólnego nieprawidłowego podej
ścia użytkowników do własności społecz

nej. Niektóre akty prawne ograniczają za
równo działalność użytkowników, jak
i służby konserwatorskiej. Pełnienie przez

wojewódzkich konserwatorów kilku na

raz funkcji (placówki naukowo-badaw
czej, terenowej władzy administracyjnej,

zarządu inwestycyjno-remontowego i ze

społu

instruktażowo-propagandowego)

przy organizacyjnym podporządkowaniu

wydziałom kultury prezydiów WRN i nie

doborze środów finansowych - wpływa
na mierne na ogół wyniki ich działalności.

Największe zaniepokojenie Raportu bu
dzi rewaloryzacja więksżości miast pol
skich, w których brakuje „zdecydowanej

ingerencji

władz

konserwatorskich"

i gdzie przeprowadza się fałszywie pojętą
modernizację zagrażającą zespołom za

pałac

od

zachodu.

Przy

bytkowym. Raport stwierdza postępujący

na wyspie, na największym stawie,

słaniają

dwór z XIX w. oraz pałac z XX w.
Pomijając ich stan zachowania, za

wschodnim krańcu pałacu usytuo

rozdział pomiędzy działalnością władz

wano kotłownię z wysokim kominem

urbanistycznych, budowlanych i organa

trzymać się wypada na tym, co zdzia

oraz trochę dalej duży budynek inter

łano tutaj w latach siedemdziesią

natu. Jedynie blok mieszkalny dla
nauczycieli stoi w przyzwoitej odle

mi planowania przestrzennego a działal
nością służby konserwatorskiej, co pro

tych naszego stulecia.

Uwzględniając słuszne przecież po
trzeby życiowe zespołu szkół rolni

głości od pałacu.
W sumie to, co dziś widzimy w Woj-

wadzi w ramach tzw. działalności inwes
tycyjnej w miastach do wyburzeń obiek
tów zabytkowych, przebijania arterii ko
3

munikacyjnych przez ośrodki historycz

sławicach, jest niemal symbolem na

ne, błędnych lokalizacji nowych dzielnic

szych czasów: z sensem zaprojekto

powych”

mieszkaniowych i przemysłowych. Pod

kreśla się w Raporcie „brak zaintereso

wany zespół zniszczony został w wy
niku „współpracy" ignoranta archi

otoczenie dworu i pałacu, niszcząc
skutecznie fragment parku. 1 smutno,

wania władz lokalnych w utrzymaniu za

tekta i konserwatora zabytków. Aż się

że brał w tym udział konserwator

bytkowej substancji budowlanej w mias
tach, prowadzący niekiedy do świadomej

wierzyć nie chce, iż mając tyle miej

zabytków, (ja)

dewastacji celem spowodowania decyzji
o konieczności rozebrania”.

W odniesieniu do zabytków architektury
Raport, nawiązując do powojennych de
wastacji, odnotowuje: „Odbudowa i bu

dowa nowych centrów zabytkowych oraz

propaganda wokół tego spowodowały
niezamierzone efekty w świadomości

sca wokół, wpakowali oni pudła „ty
budynków

w

najbliższe

Gdy rozum śpi lęgną się demony
Neogotycki

pałac w Strzembowie,

w województwie ciechanowskim,
położony kilkanaście kilometrów na

masarnię i pocztę. W roku 1948 budy
nek wyremontowano i ulokowano tu
szkołę podstawową. W nienaruszo

północny wschód od Czerwińska,

nej postaci przetrwał do końca lat

został wzniesiony około 1870 r. dla

sześćdziesiątych, kiedy to, bez poro

wszystkim terenowych); wymienia także
akcję porządkowania kraju, która - szcze

rodziny Charzyńskich. W roku 1912

zumienia ze służbą konserwatorską,

gólnie w województwach zachodnich -

opisany był we „Wsi Ilustrowanej”.

nadbudowano

rozumiana jest jako „wyburzenia sta

Usytuowany malowniczo na lekkim

roci”.

wzniesieniu, wśród rozległego zało
żenia parkowego wzbudzał niejed

w elewacji od strony wschodniej.
Zniszczono tym samym malowniczo

społecznej. Dla wielu zwiedzających no
we “Starówki" są oczywistymi zabytkami,

natomiast nie są nimi obiekty zabytkowe
zdewastowane - często przez tychże
zwiedzających". Niezwykle ważne prace
ewidencyjne są bardzo opóźnione w sto

sunku do postępującej dewastacji zabyt
ków: w 1972 r. wyburzenia w trzech woje
wództwach

- wrocławskim,

opolskim

i zielonogórskim objęły 1500 obiektów.
Liczba ta mogła być jeszcze większa, bo
wiem nie uwzględniano jeszcze obiektów
z drugiej połowy XIX i XX w., których

wpisywanie do rejestru zabytków dopiero

rozpoczynano. Raport podaje przyczyny
takiej sytuacji, wymieniając m.in. słabość

służby konserwatorskiej (np. niedostate
czna liczba pracowników, brak transpor

tu wpływający na operatywność), za małe
moce przerobowe pionu wykonawczego,
za małe nakłady finansowe resortów, któ

re użytkują obiekty zabytkowe, brak dłu
gofalowego planu działalności resortu

kultury, niska kultura użytkowników, ma
ła znajomość problemu i jego znaczenia
wśród społeczeństwa oraz władz (przede

W dziedzinie architektury i budownictwa
drewnianego, które są na całym świecie

magnesem przyciągającym turystów,
każdego roku notuje się w naszym kraju

nokrotnie zachwyty współczesnych.
Po ostatniej wojnie we wnętrzach pa

łacu

urządzono

sklep spożywczy,

mieszkalne

piętro

rozczłonkowaną bryłę pałacu, zaś
przekształcona elewacja całkowicie

utraciła swój pierwotny styl i charak
ter. (js; fot. A. Stasiak)

uszczuplanie stanu posiadania. Przebu

dowy całych zespołów wiejskich i mało
miasteczkowych powodują zanikanie re
gionalnych typów budownictwa ludowe
go. W wypadku drewnianej architek

tury sakralnej ulegają zniszczeniu np.
cerkwie - od 1948 r. z około 380 cerk

Adaptacja
willi

we

wyposażenie.

W

ściany

wmontowane zostały przewody,
którymi tłoczono ciepłe powie

Na gruntach należących obecnie

wi w województwie rzeszowskim zni

do Rolniczej Spółdzielni Produk

szczono około 55%, czyli ponad 190, na

cyjnej w Niewikli koło Płońska

trze
z
pieca
umieszczonego
w podziemiach. Była to więc sie
dziba tyleż malownicza, co wy
godna. Po wojnie ulegała stałej

tomiast od czasów powojennych zabez

finansista

pieczono jedynie 5% stanu posiadania.

wicz wybudował u schyłku XIX w.

dewastacji, aż do roku 1980. Wte
dy to bowiem zapadła decyzja

Raport stwierdza, że powodem takich

niewielką rezydencję letnią. Usy
tuowano ją pośród rozległego,

o remoncie i adaptacji budynku

strat jest m.in. niewłaściwy stosunek do

tych zabytków władz administracyjnych,

malowniczego założenia parko

oraz „niedocenianie przez użytkownika
zarówno świeckiego (np. PGR-y), jak

wego ze stawami.
Willa Abramowicza bardzo sta

ne dla miejscowych spółdziel
ców. W „programie” adaptacji

i kościelnego wartości kulturowych, his

rannie, jak na owe czasy, wykoń

wnętrz willi nie zapomniano też
o przedszkolu. Któż jednak może

torycznych, społecznych czy ekonomicz-

czona, miała również komforto-

wyobrazić sobie przedszkole bez

4

warszawski

Abramo

na biura i pomieszczenia socjal

nych tkwiących w zabytku ”; jest to przy
czyną dowolnych przebudów i adaptacji
zacierających cechy stylowe obiektów
oraz „użytkowania zabytku do granic wy

trzymałości technicznej, po czym opusz
czanie'-

i

nieinteresowanie

się

jego

losem”.
Raport przedstawia następnie sytuację

parków zabytkowych, zabytków techniki
i zabytków tzw. ruchomych. W tej ostat

niej dziedzinie znaczna liczba wybitnych
zabytków sakralnych „znajduje się w sta

tarasu, no a jeśli już taras, to pod
tarasem garaże. W ten oto spo

sób, w majestacie prawa, realizu
jąc szlachetny zamysł, zniszczo
no jedną z elewacji. Na tym jed
nak nie koniec, przed drugą ele

wacją postawiono solidnie wy
murowane składziki.
Prezes
Spółdzielni

Rolniczej

w Niewikli jest z tych „inwestycji”
wyjątkowo zadowolony, (js; fot.
E. Pustoła-Kozłowska)

nie krytycznym" ze względu na brak rze
czywistego rozeznania i planu konserwa

cji. Raport wskazuje także na „ograniczo
ny poziom świadomości artystycznej kle

ru"! skromne środki finansowe (zabytki

najczęściej „odświeżają" domorośli maj
strowie). Dla wyposażenia budynków
mieszkalnych poważne niebezpieczeńs

two stanowią prace remontowe prowa
dzone przez przedsiębiorstwa typowe
(Kraków, Toruń, Zamość). Innym czynni
kiem destrukcyjnym jest skażone chemi
kaliami środowisko. Jeśli chodzi o labora

toria konserwatorskie, to brakuje gene

Przez rozbiórkę do rewaloryzacji
Dwór

w

Ochodzy

koło

Skawiny,

ralnej koncepcji i koordynacji ich działal
ności, są one niedoinwestowane, mają
prymitywne warunki, niedostateczny jest

dopływ nowych kadr.

w województwie miejskim krakow

skim, to budynek murowany z pierw
szej połowy XIX w., wzniesiony na

Najważniejsze wnioski i postulaty:

planie prostokąta, parterowy, klasy-

1) wydzielić z wydziałów kultury prezy

cystyczny, z dwoma portykami ko
lumnowymi na osi obu elewacji. Fot.

diów WRN Urzędy Konserwatorskie na
prawach wydziałów, przy urzędach po

1 przedstawia jeszcze w całości za
bytkowy dwór w latach sześćdziesią

tych, gdy był tylko bardzo zaniedba

wołać biura badań i dokumentacji zabyt

i

ny i nieprawidłowo użytkowany przez
Rolniczą Spó/dzielnię Produkcyjną

wych i miejskich konserwatorów zabyt

ków, zagwarantować urzędom konserwa

w pobliskim Facimiechu. Pod koniec

torskim odpowiednie wyposażenie tech

lat siedemdziesiątych zespół dworski

niczne, przede wszystkim samochody
osobowe, utworzyć przy urzędach kon

został przejęty przez krakowski Teatr
STU na „ośrodek pracy twórczej”.

serwatorskich, muzeach i skansenach

„Rewaloryzację" dworu rozpoczęto

grupy robocze do prowadzenia doraź
nych zabezpieczeń zabytków;

od... rozebrania niemal wszystkiego,
co się tylko dało, z wyjątkiem kilku

2) powołać międzyresortowy zespół ds.

fragmentów ścian zewnętrznych (fot.
2 - wrzesień 1980). Do prac przystą

ków, zwiększyć liczbę etatów służby kon
serwatorskiej, utworzyć urzędy powiato

2

modernizacji i rewaloryzacji historycz

nych zespołów miejskich, wzmocnić ka

piono nie mając żadnej dokumenta
cji konserwatorskiej. I nawet przyj

1980 r. dyrektor Teatru STU Krzysz

mując, że dwór zostanie odbudowa
ny - jak zapewniał we wrześniu

współczesna makieta, (ag)

tof Jasiński - będzie to już tylko

dry miejskich przedsiębiorstw remonto

wo-budowlanych fachowcami w zakresie
konserwacji zabytków;

3) rozbudować sieć muzeów skanseno

wskich, mikroskansenów, utworzyć re

Czy uratowany?

zerwaty miejskie i wiejskie, umożliwić wy

danie nakazów bezzwłocznego remonto

Dwórw Sidzinie, na terenie m. Krako

wania obiektów zabytkowych;
4) powołać zespół dla kontynuowania

wa. klasycystyczny, z pierwszej poło
wy XIX w., parterowy, wzniesiony na

prac związanych z nowelizacją Ustawy
o ochronie zabytków i o muzeach z 1962 r.

planie prostokąta; w elewacji fronto
wej czterokolumnowy ganek. Obec

oraz przepisów wykonawczych do tej

ny użytkownik, Wojewódzki Związek
Spółdzielni Rolniczych „Samopo
moc Chłopska” w Krakowie, z dumą
podkreśla,

„że

dużym

nakładem

przeprowadził konieczny remont za-

Ustawy;
5) zakończyć akcję ewidencyjną: zespo

łów urbanistycznych, zabytków architek
tury i budownictwa drewnianego - do

końca 1975 r., parków i cmentarzy - do
końca 1977 r.;
5

wyłącznie splendoru:

6) do końca 1980 r. zakończyć likwidację

bytkowego dworu". Remont ten po

cy dworowi

zniszczeń wojennych i zagospodarować

legał na pokryciu łamanego dachu

nie użytkowane dotychczas zabytki archi

polskiego... eternitem falistym, wybi

przechowuje w nim sprzęt kolonijny
wielomilionowej wartości. Zawilgo

ciu tympanonu papą o aluminiowej

coną

powłoce, zabezpieczeniu okien kra

przez prywatnego lokatora, zdewas

tami i pełnymi drewnianymi żaluzja
mi. Wojewódzki Związek Spółdzielni

towanym parkiem i dziewiętnasto
wiecznym spichlerzem - WZSR nie

tracyjna w 1975 r. przyczyniła się do li

Rolniczych jest święcie przekonany,
że użytkuje część dworu w sposób

Związku nie należy.

czebnego wzrostu służby konserwator

jak najbardziej prawidłowy i dodają-

tektury i budownictwa.

Zrealizowano:

- w dużej mierze został zrealizowany po
stulat 1, a mianowicie: reforma adminis

częścią

dworu

zajmowaną

interesuje się, tłumacząc, że to do
(ag)

skiej; w miejsce 17 powstało 49 urzędów

wojewódzkich konserwatorów zabytków,

Przebudowa dworu

z rejestru zabytków, „zaadaptowała" go na blok

są już we wszystkich województwach),

W malowniczo położonej wsi Brańszczyk nad

większość biur dysponuje samochodami,

Bugiem, w niewielkim parku stał dwór - siedzi

nie przypominającyv.. poprzedniej budowli.
Przebudowane relikty dawnego wystroju ele

w skansenach

niektórych muzeach

ba biskupów płockich. Po sekularyzacji dóbr

wacji - ganek przerobiony na taras oraz dawny

stworzono grupy robocze do prowadze

biskupstwa służył właścicielom wsi - rodzinie

taras od strony ogrodu imitujący obecnie coś

sukcesywnie powiększała się liczba biur
badań i dokumentacji zabytków (obecnie

i

mieszkalny dla pracowników.
Obiekt otrzymał bryłę o proporcjach zupełnie

nia prac zabezpieczających obiekty za
bytkowe;

2

- zrealizowany został postulat 2-w 1978

r. powołano Międzyresortową Komisję ds.
Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staro

miejskich, której przewodniczy General
ny Konserwator Zabytków;
- częściowo zrealizowano postulat 3, bo

wiem

otwarto

kilka nowych muzeów

skansenowskich; wojewódzcy konserwa
torzy zabytków mają prawo wydawać na
kazy remontowania zabytków, ale w wielu

wypadkach nie są one realizowane, bądź
realizowane są z dużym opóźnieniem;

- uznano

za

niesłuszną

4

nowelizację

Ustawy z 1962 r. (postulat 4);

- zanotowano znaczny postęp w pracach
ewidencyjnych, przedstawiając na koniec

1979 r. 200 000 kart ewidencyjnych za
bytków ruchomych i 70 000 kart zabyt
ków nieruchomych (postulat 5);
- służba

konserwatorska,

zarówno

szczebla centralnego, jak i wojewódzkie
go, od wielu lat (ściślej od 1973 r.) prowa

dzi intensywną akcję zmierzającą do za

gospodarowania nie użytkowanych za

Adolfa Rudzkiego. Był to skromny, parterowy,

bytków architektury i budownictwa. Mi
mo wielu osiągnięć na tym polu, nadal

murowany dworek z charakterystycznym ko

lumnowym gankiem od frontu.

1.2. Elewacja frontowa dworu w Brańszczyku w 1939 r
(1) i po przebudowie w 1973 r. (2)
3.4. Elewacja ogrodowa pałacu w 1939 r (3) i po
przebudowie w 1973 r. (4) (fot. P.Mastalerz)

jeszcze wiele nieruchomości zabytko

Brzemienne w niefortunne inwestycje lata sie

wych nie zostało zagospodarowanych

demdziesiąte naszego stulecia nie oszczędziły

i znajduje się w złym stanie. Chociaż każ

i siedziby biskupów. Dyrekcja Domu Opieki
Społecznej - obecnego użytkownika obiektu,

w rodzaju wykusza - podkreślają żałosny cha

dego roku przejętych do zagospodarowa
nia zostaje ok. 100-120 budynków zabyt

postarawszy się uprzednio o skreślenie dworu

dowy dworu, (epk, js)

kowych (przed 1973 r. liczba przekazywa
nych rocznie zabytków nie przekraczała

kilkunastu), przybywają inne obiekty opu

szczane przez dotychczasowych właści

cieli i użytkowników, tak że lista nie użyt

kowanych budynków niewiele się zmniej
sza (postulat 6).

Najważniejsze postu

1980

laty:

1) W celu dokonania

pogłębionej analizy stanu ochrony dóbr

kultury i struktury służb konserwator
skich wnioskuje się do ministra Kultury
i Sztuki o powołanie zespołu ekspertów

spośród
6

doświadczonych

praktyków

Wyrzucony z pejzażu (1)

rakter ostatniej, niezmiernie nieudolnej przebu

W pobliżu wsi Naruszewo w wojewó

podmurowany”, należący przed woj

ochrony i konserwacji dóbr kultury i mu

dztwie ciechanowskim znajduje się

ną do rodziny Karczewskich. Dworek

zealnictwa

niewielka wioska Krysk, która w XVIII

ten to kolejny „chlubny” przykład
opieki nad zabytkami przeszłości,

i Ochrony Zabytków) oraz przedstawicieli
środowisk naukowych i stowarzyszeń

tymi może nie najwspanialszymi, któ
re jednak do niedawna współtworzy

twórczych. Byłoby pożądane, aby w skład

w, była w posiadaniu kasztelana kra
kowskiego Sołtyka. W Krysku zaś,

otoczony malowniczym parkiem ze
stawami, stoi dworek ,,z drzewa, lecz

ły polski pejzaż, (epk, js)

Muzeów

zespołu weszli autorzy Raportu 1972;

niedostatki Ustawy z 1962 r., lecz brak

niektórych aktów prawnych oraz niedo
skonałość istniejących powodują niepeł
ny stopień wdrażania Ustawy w życie.

Kilkanaście
kilometrów
od
Płońska, w miejscowości Bo-

wzniesiony

Zarządu

2) istotnym
mankamentem
praktyki
ochrony i konserwacji zabytków nie są

Wyrzucony z pejzażu (2)
gusławice

(spoza

i

został

Wv

Konieczna zatem jest ich aktualizacja lub

wydanie nowych, m.in. zmiany uchwały

Rady Ministrów nr 179 z 8.XII.1978 r.
i

w sprawie wykorzystania zabytków nieru
chomych na cele użytkowe - na akt wyż
szego rzędu, aby skutecznie realizować
politykę zagospodarowania i eksploato

wania zabytków architektury;

około połowy XIX w. murowa
ny dwór. Do 1939 r. był on w

posiadaniu rodziny Jaworow
skich. Budowany w dwóch

etapach, przetrwał szczęśli
wie okupację. Po 1945 r. zasie

3) należy bezzwłocznie podjąć działania
zmierzające do podniesienia rangi wo
jewódzkich

Podstawowe

konserwatorów

jest

zabytków.

wyodrębnienie

ich

z wydziałów kultury i sztuki urzędów wo
jewódzkich i podporządkowanie bez
pośrednio wojewodom oraz utrzymanie

dlono go na mocy kwaterun
ku. Ostatnie dwadzieścia lat to

określonego Ustawą z 1962 r. statusu

okres popadania dworu w rui

wojewódzkiego konserwatora zabytków
jako organu administracji państwowej;

nę.

Była

nawet

koncepcja

adaptowania go na dom opie

4) w celu zapewnienia konserwatorstwu

ki dla dzieci

i muzealnictwu kadr gwarantujących na

upośledzonych,

pozostała jednak w sferze ty

leżyty poziom ochrony dóbr kultury nieo

„chciejs

dzowne jest m.in. rozszerzenie możliwoś

powego

polskiego

twa”. (epk, js)

ci kształcenia i doskonalenia tych kadr
przez utworzenie specjalistycznych kie
runków studiów, powołanie stowarzysze

nia pracowników konserwatorstwa, ma
jącego charakter związku twórczego;

5) należy przedstawiać do oceny środo
wiskom konserwatorsko-urbanistycznym
model postępowania przy projektowaniu
i realizacji prac rewaloryzacyjnych. Powi

nien on znaleźć ostateczny wyraz w prze

pisach wykonawczych i zarządzeniach
zarówno MKiS, jak MAGTiOS;

6) konieczna jest zmiana systemu ekono
micznego PP PKZ, preferującego zyski
ekonomiczne. System wykonawstwa prac
konserwatorskich winien być podporząd

kowany celom i zadaniom merytorycz
nym i preferować wysoką jakość prac

konserwatorskich;
7) w celu rozszerzenia możliwości wyko

nawstwa konserwatorskiego, zwłaszcza
w zakresie prac drobnych i zabezpiecza

jących przy zabytkach architektury i bu
downictwa, konieczne jest m.in. sformu

W końcu XIX w. wzniesiono dla miejscowej ziemiańskiej
rodziny Rościszewskich okazały dwór w Dobrskiej, nie
opodal Raciąża (obecnie woj. ciechanowskie). Elewacje
opracowano bardzo starannie, z wielką dbałością o de
tal. Dwór przetrwał w dobrym stanie zawieruchę wojen
ną, by „podług nieba i zwyczaju polskiego " minionych
lat stać się już tylko misternie poukładaną kupą cegieł
(epk, js)

łowanie podstaw prawnych do tworzenia
spółdzielni
konserwatorsko-budowla-

nych, podjęcie działań w celu rekonstruk
cji produkcji tradycyjnych materiałów bu
dowlanych;

8) w systemie ochrony zabytków niedos
tateczna jest odpowiedzialność uźytkow7

ników i właścicieli zabytków za powierzo
ne im dobra. Dotyczy to w równej mierze
osób prywatnych, jak też instytucji pańs
twowych i społecznych. Jest to źródłem
wielkich, niemożliwych do przeliczeń

w pełni strat, także materialnych. Brak

jest przepisów wykonawczych precyzują
cych odpowiedzialność w tym zakresie

i formy egzekwowania tej odpowiedzial
ności. Wynika stąd konieczność m.in. do

konania przez NIK kontroli pod kątem
określenia strat ekonomicznych w mate
rialnej substancji budowlanej zabytków,
opracowania przepisów porządkujących

stan prawny, zapewnienia właścicielom
i użytkownikom zabytków odpowiednich

kredytów na ich utrzymanie;

Widok na śmietnik
Mury miejskie i wieża Bramy Gór
nej w Krapkowicach (1364 r., atty-

ka na wieży z 1580 r.) zostały
odremontowane według obowią

zujących
zasad
konserwator
skich. Przyjrzyjmy się jednak oto
czeniu zabytkowych fortyfikacji -

magazyny, garaże, nieodzowne
śmietniki nie tylko nie pozwalają
na dojście z tej strony do obiektu,
ale przede wszystkim są elemen

tem całkowicie zbędnym. Trzeba
dodać, że gotycko-renesansowa

wieża służy jako... punkt widoko
wy (sic!), (fot. M. Maruszak)

9) niezbędne jest doprowadzenie ewiden

cji zabytków do stanu odpowiadającego
potrzebom

działalności

konserwator

Kilka wierszy z architekturą

skiej;
10) konieczne jest możliwie szybkie roz
wiązanie problemu niedostatecznego do

zoru w muzeach i obiektach z wyposaże
niem zabytkowym.
Zrealizowano:
- Generalny Konserwator Zabytków po

wołał zespół roboczy do opracowania
modelu ochrony zabytków (częściowa re

alizacja postulatu 1);
- zarejestrowano Stowarzyszenie Kon

serwatorów Zabytków (częściowa reali

zacja postulatu 4);

- w lutym 1981 r. Sejmowa Komisja Kul
tury i Sztuki - na podstawie kontroli i ana
lizy stanu użytkowania obiektów zabytko

wych przeprowadzonej przez NIK, a także

na podstawie materiału opracowanego
przez Zarząd Muzeów i Ochrony Zabyt
ków oraz opinii wojewódzkich konserwa
torów zabytków - omówiła problem za

bezpieczenia i wykorzystania nierucho

mych zabytków kultury oraz wystosowała

Czy ktoś wreszcie zakażę stawiać

mierza Dolnego. Najgorsze zaś jest

opinię i dezyderaty do prezesa Rady Mini

standardowe

naszych

strów (postulat 8).

wsiach i miasteczkach? Czy znajdzie

to, że owe koszmarki stawiane są
najczęściej na miejscu wyburzonych

domy

w

się ktoś, kto zabroni zdobić je koloro

NASZ KOMENTARZ
Każdy z raportów i wniosków porusza inne sprawy
odddzielone od siebie latami różnych doświadczeń.
Znamionują je jednak pewne cechy wspólne - głęboka
i niekłamana troska o los zabytków, próby zlikwidowa
nia negatywnych zjawisk w ochronie dóbr kultury oraz
nieporozumień, jakie narastały pomiędzy ludźmi słu
żącymi sprawie ochrony a świadomymi lub nieświado
mymi przeciwnikami tej Idei.
Czytając omówienia raportów oraz wniosków nietrud
no zwrócić uwagę na wiele powtarzających się w nich
przyczyn tragicznego stanu naszych zabytków oraz na
najbardziej nurtujące środowisko konserwatorskie
sprawy, również powtarzające się przez te wszystkie
late. Powracają także postulaty, z których wiele nie
zostało w ogóle zrealizowanych, a inne, choć zrealizo
wane - nie przyniosły spodziewanych efektów. I tu
chyba tkwi jeden z głównych powodów zdewastowa
nego dziś krajobrazu kulturowego Polski.
Między innymi następujące sprawy najczęściej po
wtarzały się w kolejnych raportach i wnioskach:
1) stosunek władz państwowych i administracyjnych
do ochrony zabytków, wyrażający się niechęcią
(1956), brakiem zainteresowania oraz nieznajomością
znaczenia zabytków dla narodu (1972);
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wymi szkiełkami lub okropnymi ma
lowidłami? Czy kultura architektoni
czna naszego kraju lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych będzie kie
dyś nazywana „pawilonowo-odpustową”? Ten przykład pochodzi z Wą

wolnicy, w pobliżu Bochotnicy i Kazi

Chrystus oczekujący
Ma prawo frasować się Chrystus z XIX w„ stojący tuż

przy ruchliwej szosie (ul. Węgierska) z Nowego do
Starego Sącza. Ochlapany stale błotem zmieszanym
z chemikaliami, zaczyna się rozpadać. Jeszcze czas,
aby służba konserwatorska podjęła decyzję zabezpie

czenia figury na miejscu lub przeniesienia jej gdzie
indziej; ta druga propozycja jest o tyle lepsza, że Chrys

tusowi w każdej chwili grozi rozjechanie przez którąś
z pędzących ciężarówek, (fot. K. Nowiński)

zabytkowych chałup lub kamienic, że
sąsiad z zazdrością patrzy na już

„pobudowanego" w ten sposób są
siada i można przewidzieć, że za kil

ka lat postawi taki sam budynek, zdo
biąc go większą ilością „mozaik" lub
„malowanych scen rodzajowych”.

Świętych odnawianie

2) wynikające stąd rozbiórki zabytków pod preteks
tem usuwania zniszczeń wojennych (1956) i moderni
zacji (1972), czego nie ma w postulatach 1980, ale
wiadomo;że niszczenie zabytków pod różnymi prete
kstami trwa do dzisiaj;
3) szczególnie dotyczyło to Ziem Zachodnich (1956,
1972), co również nie zostało ujęte w postulatach 1980,
lecz sprawa - może w mniej drastycznych rozmiarach
- nadal jest aktualna (np. w planach rewaloryzacyj
nych Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji
znalazło się tylko jedno miasto Dolnego Śląska, a mia

Ktoś wymyślił odnawianie, ktoś
inny wykonał je pokrywając wa

pnem

nie

tylko

kapliczkę,

ale

również barwną figurę świątka.
„Odnowie” oparła się tylko gło
wa figury,

chyba wyłącznie ze

nowicie Wrocław);
4) na wszystkie te zjawiska niewątpliwy wpływ miała
organizacja służby konserwatorskiej, jej podrzędna
rola w zarządzaniu terenem, zbyt szczupła liczebnie,
pozbawiona środków do skutecznej działalności

względu na podświadomy zakaz
kultowy. Ten przykład domoro
słych zapędów konserwatorskich
można oglądać w miejscowości

(1956,1972,1980);
5) w związku z tym autorzy wszystkich dokumentacji
domagali się wyodrębnienia urzędów konserwator
skich z wydziałów kultury i sztuki urzędów wojewódz

Powroźnik, przy szosie Muszyna-

Krynica, zaś figura św. Jana Ne
pomucena pochodzi z połowy
XIX w. (fot. K. Nowiński)

Przerwana odbudowa
Rozległe założenie pałacowe w Doł
hobyczowie (woj. chełmskie) składa
się z piętrowego pałacu, dwóch pa
wilonów, spichlerza i parku krajob1

razowego. Powstało w ciągu pierw

szej połowy XIX w. Po spaleniu w cza
sie wojny przez bandy UPA, w 1953 r.
rozpoczęto odbudowę pałacu, po
pewnym czasie ją przerwano i do dziś
tak pałac (fot. 1), jak i spichlerz (fot. 2)

pozostają w ru i nie, z tym że ten ostatni użytkowany był jeszcze w latach

sześćdziesiątych, (fot. M. Pcion)

Trudności czy zapomnienie?
Dawny pałac Łosiów w Narolu koło Luba

czowa wzniesiony został w latach
1773-1781. Reprezentuje styl barokowo-

klasycystyczny, posiada dwie oficyny
i ćwierćkoliste galerie. Po zniszczeniu
w czasie ostatniej wojny, w 1950 r. przy
stąpiono do jego odbudowy. Trwa ona już

ponad 30 lat... (fot. M. Pcion)

v

kich;
6) również wszystkie dokumenty donoszą o braku
uświadomienia społeczeństwu zagadnień związa
nych z ochroną zabytków oraz niedostatecznej odpo
wiedzialności użytkowników obiektów zabytkowych;
7) także w dziedzinie prawnej dokumenty stwierdzały
konieczność nowelizacji ustaw z 1928 (1956) i 1962 r.
(1972) oraz wydanie nowych aktów prawnych wykona
wczych (1980).
Nasuwa się pytanie - czy warto dzisiaj kogokolwiek
winić za straty poniesione przez polską kulturę w dzie
dzinie ochrony zabytków? Czy winna jest mało energi
czna i elastyczna postawa resortu kultury i sztuki, czy
kolejni administracyjni decydenci, którzy świadomie
zgadzali się na dewastację zabytków? Naszym zda
niem przyczyn należy upatrywać w ogólnej atmosfe
rze i sytuacji, która doprowadziła do obecnego stanu
nie tylko kulturę, ale wszystkie dziedziny gospodarki
i życia naszego kraju. Na stanie zabytków zaważyły
przede wszystkim: niegospodarność, beztroska i obo
jętność wobec dóbr kultury, niepraworządność i po
czucie bezkarności za rabunkową eksploatację, nisz
czenie bądź pozostawianie bez opieki obiektów zabyt
kowych zarówno przez wielu użytkowników, jak
i terenowe władze administracyjne. Ponadto wy
stępowały podstawowe utrudnienia w prowadzeniu
prac remontowych - stały niedobór środków finanso
wych, materiałów budowlanych i wykonawstwa.
Czy możemy liczyć na to, że dzięki odnowie kraju
zostaną stworzone możliwości poprawy stanu na
szych zabytków? Mamy nadzieję, że tak, ale chyba nie
prędko to nastąpi. Tymczasem dzieje się wprost prze
ciwnie - następuje pogorszenie sytuacji, i nie tylko
względy gospodarcze są tego przyczyną. Gwałtowny
regres nastąpił na polu zagospodarowywania obiek
tów zabytkowych - obserwuje się masowe zjawisko
rezygnacji instytucji i przedsiębiorstw państwowych
z przejmowania, remontów i zagospodarowywania
obiektów. Oprócz większych niż poprzednio trudności
materiałowych, wykonawczych i finansowych, istot
nym powodem tego stanu rzeczy jest niekorzystna
obecnie atmosfera do podejmowania przez zakłady
pracy działań na rzecz ochrony zabytków, niechętny,
a nawet wrogi stosunek tych zakładów do decyzji, aby
środki finansowe przeznaczać na mało ważne, ich
zdaniem, cele.
Mamy nadzieję, że jest to okres przejściowy, że z cza
sem wszystko się unormuje, ale nie możemy przecież
biernie na to czekać, bo nasza kultura narodowa znów
poniesie nieodwracalne straty. Musimy więc wszelki
mi siłami przeciwstawiać się tym tendencjom, musimy
prowadzić szeroką akcję uświadamiającą. I jest to
pierwsza „sprawa na dziś”. Druga dotyczy ratowania
tego, co jeszcze zostało. Wiadomo bowiem, że fundu
szy na kompleksową odnowę zabytków jest i będzie
bardzo mało, należy więc - nie zwlekając - przy
pomocy tych niewielkich środków i społecznej inicja
tywy podjąć działania zmierzające do takiego zabez
pieczenia wszystkich zabytków (szczególnie zaś
tych, które stoją przed katastrofą unicestwienia), aby
przetrwały w obecnym stanie do lepszych czasów,
kiedy stać będzie kraj na ich pełną konserwację. Taki
właśnie i jedyny powinien być obecnie kierunek budo
wy modelu ochrony zabytków w Polsce.

Redakcja
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PRZYSZŁOŚĆ OCHRONY ZABYTKÓW

* odnowa kraju odnową zabytków
* jaki program
* jakie doraźne działania
Wychodząc z założenia, ze ankietowanie różnych środowisk w sprawach obchodzących całe
społeczeństwo jest niezwykle istotnym czynnikiem, na podstawie którego można budować
i realizować plany sanacji wielu dziedzin życia, redakcja „Spotkań z zabytkami” zwróciła się
w połowie 1981 r. do 23 osób z następującymi pytaniami
1. CZY ZDANIEM PANA(I) OBECNA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ODNOWA KRAJU MOŻE
STAĆ SIĘ RÓWNOZNACZNA Z „ZIELONYM ŚWIATŁEM” DLA OCHRONY ZABYTKÓW?
2. JAKI POWINIEN BYĆ PROGRAM TEJ OCHRONY (NP. DO 1990 R.)?
3. NA JAKIEGO TYPU DZIAŁANIACH NALEŻY SKONCENTROWAĆ SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE
(EW. PRZYKŁADY)?

Uzyskaliśmy 14 odpowiedzi, które poniżej publikujemy wyrażając nadzieję, że wezmą je pod
uwagę w swoich działaniach tak Sejmowa Komisja Kultury, jak i Zarząd Muzeów i Ochrony
Zabytków MKiS. Natomiast dla Czytelników „Spotkań z zabytkami” zwracamy się z propozycją
wzięcia udziału w naszym mini-konkursie polegającym na nadsyłaniu informacji na temat
zdewastowanych w ostatnich latach lub dewastowanych obecnie zabytków tak architektoniczych, jak i tzw. ruchomych. Chodzi nam o ukazanie aktualnego stanu zabytku (zdjęcie, rysunek,
opis), wskazanie konkretnego winowajcy (użytkownik, właściciel, ktoś z zewnątrz), przedstawie
nie własnych propozycji odnośnie zabezpieczenia zabytku przed dalszą dewastacją oraz
ewentualnych propozycji wykorzystania go po odnowie konserwatorskiej. Najlepsze prace
będziemy wyróżniać opublikowaniem w „Spotkaniach z zabytkami”.
Prof. dr hab. Janusz Bogdanowski

- Politechnika Krakowska

1. Na pytanie, czy obecna odnowa kraju może stać się rów-

kulturowych oraz środowiska, a w konsekwencji stworzenie jednolitego
działania ochronnego opartego w swej najszerszej skali na „strefowym”

noznaczna z „zielonym świat

systemie ochrony;
-- objęcia, jak już wspomniano, ochroną wszelkich form zabytkowych,

łem'’ dla ochrony zabytków, od

powiedź nasuwa się sama: oczywiście - może, ale nie stanie się to samo
przez się. Niezbędne są: nowa koncepcja (czy też dokładniej „doktryna”),

począwszy od miast i wsi. a kończąc na dziełach inżynierii i techniki, tak

program i możliwości realizacji. Podkreślam „nowa” koncepcja, bowiem

elementów, również ruchomych;
- włączenia „stref" na odpowiednich zasadach w system „odnowionego"

„stara”, choćby najbardziej modernizowana, dziś już nie wystarczy. Co
rozumiem pod określeniem „stara”? Ujawniające się na każdym kroku,

mimo niemałych wysiłków ze wszech stron by to osłabić, utożsamianie

w skali zespołów (w tym i panoram), jak i zawartych w nich wszelkich

planowania przestrzennego; wreszcie
- odnowienie systemu służb konserwatorskich, w tym znalezienie sposobu

zabytku z obiektem. Niejako pojedynczym, wyabstrahowanym z otoczenia,
co najwyżej sąsiadującym z następnym lub następnymi na zasadzie np.

oddziaływania nie tylko na szczeblu województwa, ale i - co niezmiernie

„bloku” staromiejskiego. Bloku będącego karykaturą tak ochrony, jak
i sposobu konserwacji. Miasto bowiem składa się faktycznie z działek i ulic

rskiego);
- reedukacji w tym zakresie kadry urbanistycznej, architektonicznej etc.,

tworzących jego krajobraz. Zatem nowa koncepcja to nawrót do krajobra

zajmującej się studiami i projektowaniem.
3. W konsekwencji wypadałoby skoncentrować się w najbliższym czasie,

zowego, zespołowego traktowania zabytków. Tak właśnie, jak stawiali to
nasi światli luminarze w początku stulecia, a co znalazło wyraz w pierwszym

ważne - gminy (np. m.in. poprzez system inspektorów nadzoru konserwato

prócz niezbędnych wspomnianych wyżej działań organizacyjnych, na:

akcie prawnym z 1918 r„ mówiącym o zabytkach jako: „grupach... znamien
nych dla całych miast, osad, wsi... wraz z dawnymi historycznymi nazwa
mi...", dalej „ogrodach ... alejach ... drzewach sędziwych i okazałych..."

poprzez uchwycenie obszarów zabytkowych krajobrazów, jak i dokończe

Wreszcie o potrzebie ochrony „...widoku na zabytki lub z zabytków..."

wiednim poszerzeniem na nie notowane dotąd lub zaledwie wspomniane

a) „określeniu zasobu zabytkowego” dla całego kraju, tak w nowym ujęciu
nia działania tradycyjnego, katalogowego, dotyczącego obiektów z odpo

Konkludując - podstawą „nowej" koncepcji winien być „krajobraz zabytko

(np. parki, fortyfikacje);

wy" - tak kulturowy, jak i naturalny - w nim zaś dopiero poszczególne
„obiekty”. Zatem w konsekwencji, integralna całość nazwijmy to „strefy

b) stworzeniu zasad opracowywania w tym zakresie „wytycznych” ochron
nych i konserwatorskich do planów wszelkiego rodzaju wraz z odpowied

chronionej" z zawartymi w niej zabytkami. Dopiero po ustawieniu tej

nim systemem ich egzekwowania;
c) stworzeniu zasad projektowania w ramach rewaloryzacji i rekultywacji

koncepcji (czy doktryny) można zacząć mówić o programie.
2. Pytając więc o program ochrony na najbliższe dziesięciolecie, przyjąć
wypadnie doktrynę konserwatorską. W tym wypadku, w moim rozumieniu,

krajobrazów zabytkowych i ich elementów, opartego konsekwentnie na

wynikającą z pojęcia i skali określonego krajobrazu zabytkowego. Zatem

przyjętej koncepcji ochrony (doktrynie);
d) scaleniu wszystkich przepisów prawnych ochronnych w jedną całość;

potrzeby:
_ scalenia w jeden resort (np. ministerstwo) ochrony form naturalnych,

znaczenia szeroko już pojętych dóbr kultury.
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Wszystko to przy założeniu potrzeby dokonywania z czasem, wraz ze
wzrostem świadomości, odpowiednich korekt i udoskonaleń systemu dal

zu, na sesjach rad narodowych, wszędzie, gdzie się da) w świadomość
naszego społeczeństwa skutków tych zaniedbań;

szych poczynań.

- doprowadzenie do bezwzględnego przestrzegania Ustawy o ochronie
1. Sądzę, że nie należy wiązać

dóbr kultury;

Inż. arch. Andrzej Bruszewski

obecnych wydarzeń społecz

redaktor naczelny
miesięcznika „Architektura"

nych z nadzieją na skuteczniej
szą ochronę zabytków. Oprócz

- zinwentaryzowanie istniejących zasobów kulturowych, szczególnie tych,
których walory historyczne czy tradycyjne są skromniejsze. Działanie to

społecznej świadomości rzeczą istotną dla kultury są po prostu ... pienią

dze. Tę brutalną prawdę dobrze ilustrują powojenne dzieje opieki nad
zabytkami w innych krajach. Np. w RFN do lat sześćdziesiątych zabytkowe

powinno być szczególnie szybkie, jeśli chcemy zachować cechy indywidu

alne naszych miast i miasteczek.
Dr Tadeusz Chrzanowski

1. Na pierwsze pytanie odpo

przeżywał już rozkwit gospodarczy. Dopiero w latach siedemdziesiątych

wiadam zdecydowanym tak.
Kraków
Społeczno-gospodarcza odno
wa jest jedyną siłą, którą może wyprowadzić konserwację zabytków w Pol

zaczęto na skalę masową odbudowywać i zagospodarowywać starą archi

sce z degrengolady, która od lat 70-tych jedynie przybierała na sile, nie

tekturę. W Polsce, jak wiemy, zaczynaliśmy od odbudowy starych miast

wykazując ani cienia tendencji zwyżkowych.

budowle stały w ruinach (były to w wielu miastach jedyne ruiny), a kraj

w Warszawie i Gdańsku. Wynikało to jednak z takich potrzeb narodowych,

2. Na pytanie drugie: nie wiem czy do r. 1990, ale wiem, że w ogóle

jakie dziś już nie istnieją. Sądzę, że dziś potrzeba nam tego, co i innym
narodom - zamożnego społeczeństwa mogącego przejąć bezpośrednio

podstawowe działanie mogące ułatwić wyjście z sytuacji to gruntowna

opiekę nad drobnymi obiektami i zamożnego państwa mogącego łożyć

cześnie zapalenie zielonego światła dla inicjatyw prywatnych (małych

analiza i zmiana przepisów dotyczących finansowania zabytków, a równo

środki na większe obiekty. Motywacji moralnych nie brak.

przedsiębiorstw remontowo-budowlanych i rzemieślniczych). Nie można

2 i 3. Trudno mówić o programie ochrony zabytków w najbliższym czasie.

kurczowo trzymać się systemu ekonomicznego stojącego na głowie i na
wszystkie zarzuty odpowiadać, że tak nie można, bo przepisy nie pozwalają.

Moim zdaniem, należy starać się ratować drobne obiekty, jako najbardziej

zagrożone. W tym celu należy wreszcie „odblokować" przepisy pozwalają
ce osobom prywatnym na przejmowanie obiektów zabytkowych do zago
spodarowania. Przepisy te teoretycznie istnieją, jednak w praktyce nie
można ich użyć. Trzeba też przekonać opinię społeczną, że ktoś, kto

odbudowuje stary dworek czy chatę wiejską, czyni to z pożytkiem dla kraju.
Obecnie na fali odnowy potępia się często tych ludzi tak samo, jak
właścicieli luksusowych, nowoczesnych willi. Trzeba tę sprawę koniecznie

społeczeństwu wyjaśnić. Jeśli bowiem nawet pieniądze użyte przez prywat

nego inwestora nie pachną jak kwiaty, to konserwując zabytek, sam zwraca
e do narodowej kasy - zabytek przecież pozostanie i jest to często jedyny

sposób uratowania obiektu.
Obiektom o dużej skali i randze dla kultury trzeba oczywiście stworzyć

warunki choćby zabezpieczenia przed dalszą dewastacją do czasu, gdy
desa państwowa (wojewódzka, gminna) będzie pełniejsza.

Arch. Bożena Chmiel
Miejskie Biuro Projektów WARCENT,

1. Obecna sytuacja społecznogospodarcza nie sprzyja czynnej ochronie substancji zabyt-

Warszawa

kowej; postawa części społe

czeństwa, nieświadomej wagi sprawy, może spowodować dalszą przyspie
szoną degradację obiektów i zespołów chronionych.

2. Nie czuję się kompetentna, by sformułować program ochrony do 1990 r.

Przepisy nie funkcjonują samoistnie, ale w stanie stałej kontroli i przymiarki
do rzeczywistości. U nas ta oczywista zasada przestała funkcjonować przed
kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu laty. Przykłady? Jeśli pisze się pracę

doktorską, którą panegiryzuje się stan finansowania prac konserwatorskich
w PRL, czyli aprobuje tym samym niedowład i katastrofalność samego
stanu zabytków, a potem realizuje ten absurd w praktyce. Albo jeśli ogłasza

się publicznie, przez telewizję, że konserwacja kosztuje „x razy ileś tam"
więcej niż budowanie od nowa, więc konserwować się będzie tylko to, na co
nas stać. A właśnie jeden z podstawowych absurdów „polskiej szkoły

konserwatorskiej" AD 1981 polega na tym, że według idiotycznych zasad
finansowych taniej jest wszystko zburzyć niż cokolwiek remontować.

3. Tym samym odpowiedziałem już i na trzecie pytanie. Ale dorzucę jeszcze
to, że powinien być sprządzony natychmiast przez MKiS poprzez podległe

sobie placówki konserwatorskie wszechstronny i PRAWDZIWY raport o sta
nie zagrożenia i bilans strat ostatniego trzydziestopięciolecia „polskiej
szkoły konserwacji”. Trzeba bowiem społeczeństwu otwierać oczy nie na

to. że konserwowanie nie opłaca się, ale na to, co - poprzez takie stanowi
sko - zostało w ostatnich kilku dziesiątkach lat utracone. I wtedy dopiero

rachunek będzie mógł być zbilansowany i wykaże jawnie co się opłaca.
Doc. dr Andrzej Gruszecki

Politechnika Warszawska

1. TAK ale nie w zakresie finan
sowym.
2. Nie potrafię odpowiedzieć.

Za poważne i za odpowiedzialne na ankietową wypowiedź. Wymaga badań

3. Mimo wielu akcji podejmowanych na rzecz ratowania zespołów zabytko

socjologicznych i prognostycznych, bo ochrona zabytków jest odpowiedzią

wych, zabudowy i układów urbanistycznych (rewaloryzacja) w sferze reali
zacji napotyka się zasadnicze trudności. Czynniki, które to powodują,

na potrzeby społeczeństwa.
3. Biorąc realia obecnej większej mobilności pionowej i poziomej ludzi

można w skrócie określić:

i struktur organizacyjnych, należałoby skoncentrować się na mądrej i do
głębnej reorganizacji dla połączenia w jeden wysoko ustawiony przy Sej
mie, jak NIK, Urząd Ochrony Środowiska, który połączyłby ZMiOZ z General

- brak odpowiednich środków finansowych (są one rozproszone i wyko
rzystywane do przysłowiowego „łatania” dziur),
- ograniczenie potencjału wykonawczego skierowanego głównie na reali
zację zadań budownictwa mieszkaniowego,

nym Konserwatorem, ochronę przyrody i ochronę fizykochemiczną środo
wiska z MAGTiOŚ. Włączyłbym jeszcze urbanistów może z Sekcji Ochrony

- zaniedbania w uzbrojeniu podziemnym,

Środowiska TUP.

- niedobór ilościowy i jakościowy materiałów budowlanych,
- zaniedbania bieżącej konserwacji, itd.

Należałoby ustalić nową strukturę organizacyjną, doprowadzić do uchwale

Są to w gruncie rzeczy czynniki pozatechniczne, a niemożność realizacji
leży w sferze ogólnopaństwowej polityki społeczno-gospodarczej. Stąd za
pierwszoplanowe działanie uważam podjęcie starań na forum Sejmu w kie

nia nowych ustaw i zarządzeń wykonawczych. Następne to przeszkolenie
kadry i zagwarantowanie systemu jej szkolenia przez zmianę programów na

wyższych uczelniach i reorganizację studiów podyplomowych. Wreszcie,

przygotowanie dokumentacji rozpoznawczej, ewidencyjnej, badawczej,

runku przegrupowania środków inwestycyjnych na realizację rewaloryzacji

studialnej i projektowej.

starej zabudowy (zabytkowej i chronionej) nawet kosztem tzw. budownic
twa nowego. Stan zabytków jest wystarczającym uzasadnieniem tej propo

Wymienione prace wypełniłyby okres naszych trudności gospodarczych,
kiedy nie ma i nie może być dostatecznych kredytów na prace realizacyjne

zycji.

przy konserwacji zabytków. Stanowiłyby przygotowanie do następnego

Inne działania:
- zainteresowanie społeczeństwa problemem ochrony zabytków poprzez

o sprawnie działającą fachową służbę i wcześniej przygotowaną dokumen

ujawnianie zaniedbań oraz „wbijanie" (poprzez środki masowego przeka

tację.

okresu wyjścia z kryzysu i możliwości szerszego działania w oparciu
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Mgr Romuald Jałowiecki

1. Zabytki budownictwa i architektury stanowią e|ementy
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zanikające
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krajobrazie

współczesnym naszego kraju.
Najszybciej procesy destrukcji postępują w małych miasteczkach i urbani-

zujących się wsiach; dotykają one także tkankę staromiejską historycznych
miast, które odgrywały pomniejszą rolę kulturotwórczą w przeszłości. Czy
jednak przyspieszony rozwój ekonomiczno-społeczny oraz industrializacja
coraz to nowych obszarów naszego kraju muszą iść w parze z unicestwia

czonych. Przykłady tego rodzaju przedsięwzięć są już znane w niektórych
regionach kraju, m.in. na Kielecczyźnie. Prace prowizorycznie chroniące

głównie obiekty zabytkowej techniki prowadzi tam Zakład RemontowoKonserwacyjny Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu
Staropolskiego. Niemniej jednak ważną rolę w ratowaniu ginącej substancji

zabytkowej mają do odegrania działacze społecznej opieki nad zabytkami
oraz członkowie regionalnych towarzystw społeczno-kulturalnych, którzy
powinni zintensyfikować swoją działalność propagandowo-uświadamiają-

niem spuścizny kultury materialnej naszych przodków? Na takie pytanie

cą w kierunku ocalenia szczególnie cennych, a zapoznanych obiektów
architektury zabytkowej, zwłaszcza w małych miejscowościach leżących

należy zdecydowanie dać odpowiedź przeczącą. W chwili obecnej w rugo

z dala od ośrodków administracyjno-dyspozycyjnych i przez to szczególnie

waniu zabytków z mapy kulturalnej kraju doszliśmy już do „punktu zerowe
go", którego przekroczenie równoznaczne będzie z całkowitą zagładą

narażonych na nieuchwytne procesy dewaloryzacji.

reliktów sztuki budowlanej i technicznej odziedziczonych po naszych
antenatach. Tego rodzaju przerażająca i wręcz szkodliwa perspektywa jest

głównie rezultatem egoistycznego punktu widzenia i oportunizmu tych sfer

Inż. Jerzy Jasiuk
dyrektor Muzeum Techniki NOT
w Warszawie

1. Podejmowana obecnie spo
łeczno-gospodarcza odnowa
kraju może być sprzyjająca dla

go, które, wykazując daleko posuniętą w tych sprawach ignorancję, lansują

ochrony zabytków wówczas,
gdy odnowa ta obejmie również samą ochronę. System ochrony zabytków
w Polsce wymaga przy tym nie tylko usunięcia licznych nieprawidłowości,

skompromitowaną maksymę - „wszystko co stare jest wrogiem nowego".

tak w koncepcji, jak i realizacji, lecz także próby zupełnie nowego spojrze

Realizacja programu przyspieszonego rozwoju kraju w ostatniej dekadzie

nia na tę dziedzinę działalności, w oparciu o aktualne i przewidywane

i narzucone gospodarce priorytety inwestycyjne ograniczyły społeczne
postulaty i założenia programowe na rzecz ocalenia zabytków do czysto
werbalnych deklaracji głoszonych przez organa administracji państwowej

w perspektywie warunki społeczne i gospodarcze. Obecnie ochrona zabyt

biurokratyczno-zarządzających oraz aparatu gospodarczo-inwestycyjne-

wszystkich szczebli. Dopiero zainicjowany w ubiegłym roku program społe

ków znajduje się pod dominującym wpływem doświadczeń zgromadzonych

i utrwalonych w okresie bezpośrednio powojennym; nie wszystkie z nich
mogą być nadal bezkrytycznie wykorzystywane.

czno-gospodarczej odnowy kraju oraz wyzwolenie inicjatyw społecznych

2. Program ochrony zabytków powinien składać się co najmniej z dwu

ukazały społeczeństwu z całą ostrością alarmujący stan ludzkiego środowi

części: perspektywicznej i dyrektywnej. Piersza powinna określać koncep

ska, tradycyjnego krajobrazu, a na ich tle pilną potrzebę ocalenia resztek

cję i zasadnicze kierunki działania w skali czasowej minimum 20 lat, druga

świadectw ojczystej kultury materialnej. Ten, zapewne ostatni już sygnał

zaś stanowić zestaw konkretnych zadań z zakresu prawnego, organizacyj

pozwala mieć nadzieję, że obecny okres dokonujących się zmian modelo

nego, badawczego, realizacyjnego i szkoleniowego przewidzianych do

wych i przewartościowań w kulturze sprzyjać będzie również poczynaniom
zmierzającym do podejmowania wszechstronnych i różnorodnych akcji

wykonania w najbliższych latach np. do roku 1985.

profilaktyczno-ratowniczych na rzecz ochrony dóbr kultury narodowej,

gramie i bieżąco rozwiązywane, zaliczam;

3. Do najważniejszych problemów, które powinny być uwzględnione w pro

a zwłaszcza zabytków nieruchomych.

- stworzenie skutecznej kontroli nad prawidłowością wykorzystywania

2. Zastosowane działania ochronne powinny być ujęte w perspektywicz

zabytków przez ich użytkowników (jak wiadomo, tego rodzaju skuteczna

nych planach interwencyjno-ratowniczych do końca bieżącego stulecia.
Obowiązek prowadzenia zabezpieczeń remontowo-konserwacyjnych

kontrola nie istnieje, na każdym dosłownie kroku spotyka się rażące
dewastacje i zniszczenia, których usuwanie obciąża następnie państwową

obiektów zabytkowych według stwierdzonego stopnia zaawansowania zni
szczeń, powinien spoczywać na wyłączonych spod kontroli wojewodów

służbę konserwatorską);
- wzmocnienie pozycji państwowej służby konserwatorskiej, przede wszy

urzędach konserwatorskich przy pomocy będących pod ich nadzorem

stkim w kierunku uniezależnienia jej od lokalnych władz administracyjnych
przy podejmowaniu decyzji konserwatorskich co będzie sprzyjać złago

niewielkich, lokalnych przedsiębiorstw budowlano-konserwacyjnych.
Przedsiębiorstwa o takim profilu powinny być zwolnione od wszelkich

dzeniu ubocznych nacisków na te decyzje;

ustalonych odgórnie limitów finansowych i wykonawczych, ograniczeń

- skoordynowanie prac naukowego zaplecza ochrony zabytków dla zaspo

w zakresie tzw. mocy przerobowych oraz oparte na nieskrępowanym,
samodzielnym systemie organizacyjno-zarządzającym. Źródłem finanso

- ujednolicenie społecznego ruchu opieki nad zabytkami przynajmniej na

kajania przede wszystkim potrzeb praktyki konserwatorskiej;
drodze stworzenia systematycznej współpracy pomiędzy PTTK i Towarzys

wania, zapewniającym prowadzenie ciągłości robót, winny się stać - obok
dotacji państwowych - terenowe fundusze odnowy zabytków. Uchwalona
jeszcze w 1978 r. ustawa w tej materii nie może się wciąż doczekać w wię

twem Opieki nad Zabytkami, intensyfikacja tego ruchu;

kszości województw na uruchomienie funduszów społecznych, mimo od

konujących prace konserwatorskie, przede wszystkim Pracowni Konserwa

głosów opinii publicznej domagającej się ich powołania.

3. Przedsięwzięcia zabezpieczająco-ratownicze w najbliższych latach po

cji Zabytków, tak aby wyposażenie to nie odbiegało od posiadanego przez
przedsiębiorstwa budowlane czy choćby przedsiębiorstwa gospodarki ko

winny się skoncentrować na przedłużeniu technicznej egzystencji obiektów
zlokalizowanych z dala od ośrodków wielkomiejskich, głównie w małych,

munalnej;
- przeanalizowanie i zweryfikowanie koncepcji tzw. rewaloryzacji zespo

historycznych miasteczkach oraz wsiach będących siedzibami założeń

łów i obiektów zabytkowych (zwłaszcza rewaloryzacji zespołów miejskich)
w oparciu o doświadczenia choćby z Krakowa czy Zamościa i wyciągnięcie

parkowo-dworskich i budowli rezydencjonalnych. Roboty remontowo-bu

- polepszenie wyposażenia technicznego przedsiębiorstw i instytucji wy

dowlane powinny być rozpoczęte od zaraz oraz mieć charakter doraźnych

na tej podstawie wniosków dla praktyki przeprowadzania tych rewalory

zabezpieczeń takich defektów, które grożą całości konstrukcji, czy nawet

powodujących tylko niewielki uszczerbek dla fragmentu danego obiektu.
Wszelkie prace przy budowlach zabytkowych muszą być wykonywane pod

zacji;
- stworzenie podstaw teoretycznych dla wyboru tych współcześnie po
wstających obiektów sztuki, architektury, techniki, kultury materialnej,

nadzorem urzędu konserwatorskiego, przy czym nadzór ten nie powinien

które z uwagi na swą wartość dokumentalną powinny być trwale chronione.

w sposób schematyczny i sztywny podchodzić do poszczególnych rozwią
zań i nakazów konserwatorskich, a jednocześnie powinien odbywać się bez
zbędnych ograniczeń typu biurokratycznego. Tymczasowe i awaryjne za

Mec. Tadeusz Jaworski
Wydział Prawny Gabinetu Ministra

1. Obecna odnowa społeczna
kraju może być równoznaczna

bezpieczenie obiektów zabytkowych umożliwi im przetrwanie do czasu,
kiedy pomyślniejsza sytuacja ekonomiczna kraju zezwoli na przystąpienie

z „zielonym sygnałem" dla
ochrony zabytków pod warun
kiem podjęcia wielu działań o charakterze ofensywnym. Obecnie można

do kapitalnych remontów konserwacyjnych obiektów doraźnie zabezpie

zaobserwować działania defensywne i bierne oczekiwanie na bieg wyda-
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rżeń, co w efekcie (przy wydatnej pomocy bardzo zanieczyszczonego

zwłaszcza budownictwa wiejskiego i miejskiego, uległo zniszczeniu po

środowiska) może w przyszłości przyczynić się do pełnego rozkwitu „pol

wojnie aniżeli w czasie wojny. Niezbędne jest ujawnienie, że praktyka

skiej szkoły rekonstrukcji zabytków” kosztem (rzekomej) „polskiej szkoły

odeszła niemal całkowicie od wspaniałych teorii czy zasad ustalanych przez

konserwatorskiej”.
2. Trudno jest laikowi odpowiedzieć na pytanie, jaki powinien być program

organizacje międzynarodowe i ratyfikowanych przez nasz kraj. Alarmujące

ochrony zabytków do 1990 r., może natomiast wyrazić pewne życzenia,

serwatorskiego szły najczęściej do szuflady i chyba nigdy nie docierały do

które władze polityczne, administracyjne oraz konserwatorskie (zrewalory

najwyższych władz politycznych i państwowych.

zowane!) powinny wziąć pod uwagę przy tworzeniu programu ochrony

Nie można jednak zapominać o roli dziedzictwa historycznego jako czynni

zabytków. Moje sugestie w tym przedmiocie są następujące:
- ustalić aktualne dane dotyczące liczby i stanu zachowania zabytków

w Polsce;
- zbadać aktualne możliwości wykonawstwa budowlano-konserwatorskiego oraz konserwacji zabytków ruchomych;
- przeprowadzić analizę struktury organizacyjnej ochrony zabytków

w Polsce;
- powyższe dane udostępnić wszystkim środowiskom żywotnie zaintere

sowanym ochroną zabytków;
- projekt programu ochrony zabytków do 1990 r. przedstawić do zaopinio
wania zainteresowanym środowiskom społecznym, a po uzyskaniu ich

raporty czy wystąpienia powstałe z inicjatywy społecznej środowiska kon

ka konsolidującego społeczeństwo, wyzwalającego najwspanialsze inicja
tywy, a nawet łagodzącego wiele trudnych problemów codziennego życia.
Hasło „Cały naród odbudowuje swoją stolicę" nie było w latach powojen

nych płytkim sloganem. Warto przypomnieć sobie entuzjazm po zakończe

niu pierwszego etapu odbudowy warszawskiego Starego Miasta, kiedy
życie w tym mieście nie było łatwe, a trudności codziennego dnia mogłyby
znieczulić ludzi na piękno zabytków. W tej chwili można ujawnić cały

dramatyzm sytuacji w zakresie ochrony dóbr kultury, ale również istnieją
realne szanse mobilizacji bardzo szerokich kręgów społeczeństwa, które
mimo wszystkich trudności społeczno-gospodarczych dobro kultury naro

dowej stawiać będą na pierwszym miejscu. Szkoda jednak, że trwające od

opinii uchwalić oraz stworzyć podstawy ekonomiczno-finansowe, prawne

roku narady, dyskusje, porozumienia, zjazdy itd. tak niewiele miejsca

i instytucjonalne do jego realizacji.
3. W najbliższym czasie należałoby się, moim zdaniem, skoncentrować na

„odnową Rzeczypospolitej" te sprawy nie zostały zauważone. A jest to

następujących działaniach:
- W celu zahamowania rysujących się negatywnych tendencji w zakresie

2. Konieczność opracowania nowego programu ochrony dóbr kultury jest

opieki i patronatu nad zabytkami nieruchomymi, podjąć natychmiast działa
nia zmierzające do rozwoju tego patronatu; przykładowo - wszystkie kwoty

wydatkowane przez przemysł na ochronę zabytków wyłączyć z podstawy

poświęcają ochronie naszej spuścizny narodowej. W wielkiej dyskusji nad
przecież również majątek Rzeczypospolitej i to nie błahy.
sprawą oczywistą. Nie może to być jednak taki program, jaki mieliśmy
możność poznać w ostatnich latach. Przede wszystkim nowy program nie
może być jedynie programem resortu kultury i sztuki, lecz musi być

opodatkowania.
- W celu ustalenia programu ochrony zabytków niezbędne byłoby:

programem ponadresortowym. Jest to konieczność wynikająca nie tylko

a) zebrać aktualne dane dotyczące liczby i stanu zachowania wszystkich
zabytków (nieruchomych i ruchomych z uwzględnieniem zasobów muzeal

tracyjnych, kompetencji itd. Zmiany społeczne po drugiej wojnie światowej
doprowadziły do przejęcia na własność państwa większości (w każdym

nych) według pewnego jednolitego, uproszczonego schematu;
b) zbadać aktualny stan potencjału wykonawstwa budowlano-konserwatorskiego oraz możliwości wykonawczych konserwatorów zabytków rucho

razie czołowych) obiektów architektury i budownictwa. Jednocześnie jed
nak znikoma część zabytków związana jest bezpośrednio z resortem
kultury i sztuki, co zresztą jest słuszne i prawidłowe. Odpowiedzialność za

mych;
c) porównać dane, o których mowa pod lit. a) oraz b), w celu wyciągnięcia
wniosków dotyczących zmian: wstrukturze organizacyjnej instytucji ochro

lecz przede wszystkim na gospodarkę komunalną, liczne resorty gospodar
cze oraz na władze kościelne. Rola MKiS siłą rzeczy musiała się ograniczać

ny zabytków w Polsce, w systemie wykonawstwa budowlano-konserwatorskiego oraz konserwacji zabytków ruchomych, jak również ustalenia pla

do skromnego dofinansowywania prac konserwatorskich przy czołowych
obiektach, bądź - co miało znacznie częściej miejsce - do wydawania

nów kształcenia i doskonalenia kadr dla potrzeb ochrony zabytków.

nakazów i zakazów. Rezultat jest znany...

z sytuacji społeczno-ekonomicznej, ale też z istniejących układów adminis

znakomitą większość obiektów zabytkowych spada nie na resort kultury,

- Znowelizować Ustawę o ochronie dóbr kultury i o muzeach z dnia

Niezbędne jest przedstawienie realnej koncepcji ochrony zabytków, która

15.11.1962 r„ a w szczególności:
a) udoskonalić instytucję użytkowania zabytków nieruchomych;

odpowiadałaby obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Nie jest to czas
sprzyjający realizacji monumentalnych przedsięwzięć konserwatorskich,

b) udoskonalić formy prawne ochrony zabytkowych ośrodków miejskich

tak popularnych w okresie propagandy sukcesu i należy skoncentrować się

i innych zabytkowych układów przestrzennych;
c) wszelkimi dostępnymi środkami podnieść rangę wojewódzkich konser
watorów zabytków i umożliwić im efektywne działania na rzecz ochrony

dalszą dewastacją. Remonty, remonty i jeszcze raz remonty. I to nie te
wielkie na miarę „rewaloryzacji Krakowa”, ale bieżące, nie dopuszczające

zabytków;
d) stworzyć taki system preferencji prawnych i materialnych dla właścicieli

do postępujących zniszczeń, nieraz z błahych powodów. Właśnie przez
brak bieżących remontów doprowadziliśmy do tej katastrofalnej sytuacji,

zabytków, które będą ich skłaniać do jak największej dbałości o zabytki:

jaką dziś mamy w większości miast zabytkowych, które w czasie wojny
uniknęły zniszczeń. Ale trzeba też powiedzieć, że w większości miast

e) zrewidować dotychczasowe przepisy prawne dotyczące kolekcji i kolek

cjonerstwa;
f) zapewnić większy wpływ wszystkich czynników społecznych zaintereso
wanych ochroną zabytków na działania administracji ochrony dóbr kultury

i muzealnictwa.

Prof, dr Wojciech Kalinowski
dyrektor
Ośrodka Dokumentacji Zabytków

przede wszystkim na utrzymaniu istniejącej substancji zabytkowej przed

realizowano rocznie zaledwie 2-5% niezbędnych prac remontowych. Mamy
w Polsce około 100 000 obiektów zabytkowych, przyjmując nawet, że tylko

co 25 lat przeprowadzać należy remont budynku, to wypada rocznie co
najmniej 4000 budynków. Jak to wygląda w praktyce?

1. Przemiany jakie nastąpiły po

W programie nie można również pominąć spraw odpowiedzialności za

Sierpniu 1980, pozwalają na

niszczenie obiektów zabytkowych. Należy odejść od powszechnych stwier
dzeń prokuratury, że zniszczenie obiektu zabytkowego przyniosło „zniko

uchylenie

zasłony

milczenia

nad wieloma zjawiskami, które

mą szkodę społeczną". Trudno jest nawet niekiedy walczyć z takim stosun

miały miejsce w zakresie ochrony i konserwacji pamiątek kultury narodo

kiem do obiektów zabytkowych, jeżeli w zasadzie wartość ich jest znikoma,

wej. Do społeczeństwa docierały zaledwie okruchy informacji o postępują

gdyż liczą się koszty materiału i robocizny minus wieloletnia amortyzacja.

cej dewastacji zabytków architektury i zespołów miejskich, o tragicznych

To jest tak. jakbyśmy oceniali obraz Rembrandta według ceny płótna

przeobrażeniach krajobrazu kulturowego czy o masowym „wycieku" zabyt
ków ruchomych w ręce prywatnych, a co gorzej - i zagranicznych zbieraczy.

i zużytej farby.
Nowy program musi mieć realne pokrycie nie tylkowśrodkach finansowych

Nie będę daleki od prawdy twierdząc, że więcej obiektów zabytkowych,

(przy progresji ich w zależności od wzrostu realnych kosztów), ale też
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w możliwościach technicznych, materiałowych i kadrowych. Należy przy

na wszystkich szczeblach zarządzania z jednoczesnym respektowaniem

tym wykorzystać istniejący olbrzymi potencjał PP Pracowni Konserwacji
Zabytków, które nie mogą zajmować się reperacją cieknących dachów czy

nia materiałowego.

określonych preferencji w sferze finansowania, wykonawstwa i zaopatrze

odpadających gzymsów, lecz powinny skoncentrować swoje wysiłki na

3. Modelowo-programowych i strukturalno-organizacyjnych, polegają

wielkich, kompleksowych zadaniach, wymagających wielodyscyplinarnych
i wielobranżowych prac. Muszą mieć do tego odpowiednie wyposażenie

cych przede wszystkim na:

techniczne.
3. Nowy program ochrony dóbr kultury nie może być oderwany od niezbęd
nych zmian w systemie organizacyjnym zarówno terenowej, jak i centralnej
służby konserwatorskiej. Obecny stan organizacyjny i kadrowy nie może

gwarantować prawidłowej realizacji nawet najlepszego programu.

a) wdrożeniu systemu ochrony zabytków z przyjęciem nadrzędnej zasady,
że prawidłowa ochrona dóbr kultury jest funkcją działalności gospodarczej
państwa, której zaniedbywanie powoduje wymierne, znaczne straty mate
rialne. Jako taka musi być na wszystkich szczeblach organizacji i zarządza
nia planowana, realizowana i rozliczana na równi z innymi dziedzinami
życia społeczno-gospodarczego. Obowiązywać musi przekonanie, że na

- Niezbędne jest ściślejsze powiązanie działalności centralnej i terenowej

kłady ponoszone na remonty i konserwację obiektów zabytkowych są

służby konserwatorskiej. Reforma administracji sprzed kilku lat, w ramach

środkami przeznaczanymi na użytkowe uzdatnianie wymiernej substancji

której utworzono 49 „republik" wojewódzkich, utrudnia nadzorowanie

budowlanej oraz że jej remontowanie i wykorzystywanie dla określonych

realizacji prac, konsultacje i niezbędne w wielu wypadkach kontakty mery

potrzeb jest zdecydowanie bardziej opłacalne od realizacji nowych inwes

toryczne. Przyjmując rocznie zaledwie dwa dni konsultacji w terenie pochłania to już niemal 50% czasu dyrekcji Zarządu Muzeów i Ochrony
Zabytków. Niezbędne jest stworzenie organizacji makroregionalnej, opartej

tycji;
b) dostosowaniu struktury służb konserwatorskich do istniejących potrzeb
poprzez zagwarantowanie należnych im ustawowo kompetencji i zapew

na środowiskach naukowych i uczelnianych, przy zachowaniu istniejącej
sieci konserwatorów wojewódzkich. Ośrodki uniwersyteckie stworzyłyby

nienie prawidłowych warunków dla wykonywania zadań;

możliwość zaangażowania odpowiedniej kadry oraz powołania makrore-

Zabytków;

gionalnych rad konserwatorskich (zamiast w każdym województwie). Taka
organizacja zapewniłaby właściwy nadzór merytoryczny, co przy obecnym

łącznością

bardzo słabym poziomie kadr konserwatorskich jest niezbędne.

uprawnionym architektom;

- Jak już wspomniano, olbrzymia liczba zabytków jest w dyspozycji róż

e) powołaniu Rady Ochrony Dóbr Kultury podległej premierowi;

nych resortów gospodarczych oraz władz kościelnych. Kościół katolicki ma

f) dostosowaniu pod kątem zgodności legislacyjnej istniejących aktów
prawnych i zarządzeń wykonawczych różnych resortów do wymogów

swoją służbę konserwatorską, która też powinna być wzmocniona, nato

miast nie mamy odpowiednich współpracowników w resortach gospodar
czych. Jest chyba niezbędne, aby we wszystkich resortach stworzyć stano

c) zmianie struktury i zasad funkcjonowania PP Pracownie Konserwacji

d) przywróceniu Prawu Budowlanemu jego pełnej skuteczności wraz z wy
kompetencji

w

sprawach

budowlano-architektonicznych

Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach;
g) podjęciu działań mających na celu szeroką popularyzację idei ochrony

wiska do spraw ochrony zabytków. Jest to nie tylko niezbędne w takich

i znaczenia zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez środki masowego

resortach, jak górnictwo, przemysł czy komunikacja, gdzie zapewniłoby to

przekazu oraz program edukacji młodzieży.

opiekę nad zabytkami techniki, ale również np. w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, które w placówkach dyplomatycznych ma pokaźne zbiory
sztuki. W resortach, którym podlegać będąsprawy gospodarki komunalnej,
planowania przestrzennego i budownictwa winny to być nie tylko stanowi

ska ds. ochrony zabytków, lecz wręcz odpowiednie wydziały. Od decyzji

tych resortów zależy bowiem los większości naszych zabytków w miastach
i wsiach.
- Należy powiązać sprawy ochrony zabytków ze sprawami ochrony środo
wiska. Przykład Krakowa i wielu innych miast przemysłowych świadczy, jak

sprawy te są ze sobą ściśle związane. Powinna powstać wspólna organiza

Dr Lech Krzyżanowski
wicedyrektor PP PKZ,

redaktor naczelny
kwartalnika „Ochrona Zabytków"

1. Przemiany zmierzające do
usprawnienia

i

ekonomicznych

społecznych
mechaniz

mów w naszym kraju mogą
przynieść istotne zmiany także
w ochronie i konserwacji zabytków. Podstawowym warunkiem jest sformu

łowanie perspektywicznego planu działania, koncepcji przyjętej przez kręgi
fachowe i zaakceptowanej przez społeczeństwo. Od początku lat siedem

dziesiątych nie możemy jej wymóc na Ministerstwie Kultury i Sztuki.

cja ochrony środowiska człowieka, która musi mieć uprawnienia ponadresortowe. W pracy powinna mieć zbliżone możliwości działania jak Najwyż

2. Przede wszystkim winien byćtoprogram konkretny, powszechnie znany,

sza Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Handlowa czy służba sanitarno-

odrzucić bałamutne hasła o mecenacie wielkiego przemysłu, które odwra
cały uwagę od problemów rzeczywistych. Warto zaniechać działań usługo

epidemiologiczna. Musi mieć uprawnienia bezpośredniej ingerencji, nie

zależnej od władz terenowych i resortowych.
Mgr Wawrzyniec Kopczyński
Wojewódzki Konserwator Zabytków

w Lesznie

1. Nie tylko może, lecz bez

poddany stałej administracyjnej i społecznej kontroli. Trzeba wreszcie

wych dla prominentów (np. pałac w Starym Otwocku), a siły i środki

skierować tam, gdzie są pilniej potrzebne.
3. Głównym działaniem winno być wreszcie wdrożenie do praktyki, wspól

względnie powinna. Wydaje się

nie ze służbami architektoniczno-budowlanymi terenowych organów wła

to jednak wątpliwe, ponieważ

dzy, autentycznej inspekcji wszystkich budynków objętych ochroną kon
serwatorską. Konieczne jest uzmysłowienie, że w tej dziedzinie tracimy

doświadczenia
ubiegłych
trzech dziesięcioleci wskazują na postępujący zanik społecznej świado
mości roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego, a historia ochrony zabyt
ków w minionym ćwierćwieczu jest ewidentnym świadectwem nieprzes

trzegania ustanowionego prawa. Każde z minionych dziesięcioleci likwido
wało setki zabytków budownictwa i architektury, a - jak wskazują dane intensywność tych działań nie maleje. Osobiście nie wierzę, aby na fali

odnowy, w wyjątkowo trudnej sytuacji gospodarczej, nagle obudziła się
w społeczeństwie świadomość odpowiedzialności za zabytki i aby potwier

dzona wykładnia, że ochrona dóbr kultury jest funkcją gospodarności
spełniana była w codziennej praktyce przez wszystkich właścicieli i użyt
kowników. Bardzo chciałbym się mylić...
2. Konkretny, rzetelny, ponad resortowy, ogólnospołeczny, pozbawiony
działań pozornych, pomijający partykularne interesy grup, środowisk i po

najwięcej wartości wymiernych w metrach sześciennych i w milionach

złotych. Odbudowa zaplecza tradycyjnych materiałów budowlanych, zde
cydowane rozszerzenie wykonawstwa o służby komunalne i zespoły rze

mieślnicze - to drugie zadanie. Trzecie -zapewnieniedotacji państwowych
na remonty budynków zabytkowych w proporcji zbliżonej do potrzeb. W tym
celu potrzebne jest między innymi, aby posłowie na Sejm przyjęli do

wiadomości, że środki wydane na remont zabytków utrwalają kubaturę
użytkową, która służy społeczeństwu, a nie jest kwiatkiem przypiętym do
kożucha.

Ks. Bohdan Lisek
Konserwator Diecezjalny Warszawski

1. Odnowa życia społecznego
i gospodarczego kraju po

szczególnych decydentów. Powinien to być program rządowy zakładający

winna stać się również odno
wą życia kulturalnego. Tym samym ochrona zabytków winna uzyskać

od zaraz bezwzględne przestrzeganie i egzekwowanie istniejącego prawa

właściwą rangę w polityce kulturalnej państwa i wświadomości społecznej.
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2. a) Rzetelne i wnikliwe rozeznanie potrzeb w dziedzinie ochrony zabyt

mierzyce, Kliczków, Rząśnik - pałace, Olszyna Lub., Świerzawa - kościoły).

ków od strony prawnej, materialnej, organizacyjnej itp.;
b) reorganizacja służb konserwatorskich, nadanie im właściwych upraw

Istotny jest również problem rewaloryzacji substancji mieszkaniowej

nień i umożliwienie egzekwowania decyzji;

zacyjna (w woj. jeleniogórskim sątomiasta: Gryfów, Mirsk, Kamienna Góra,
Jelenia Góra, Chełmsko Śl., Bogatynia, Lubomierz, Lubawka, Zawidów,

c) nawiązanie ścisłej współpracy ze społecznymi organizacjami ochrony

zabytków, a także z kościelnymi służbami konserwatorskimi przez wszyst
kie szczeble państwowej służby ochrony zabytków;

d) ustalenie długofalowego programu działań na rzecz ochrony zabytków;
e) zorganizowanie społecznego mecenatu dla zabytków.
3. Przede wszystkim zabezpieczyć przed niszczeniem (zarówno z powo

w miejscowościach, dla których opracowana jest dokumentacja rewalory

z których pierwsze trzy są w stadium najbardziej zaawansowanych prac).
Pożądane byłoby także skoncentrowanie się w najbliższym czasie na wyko
naniu pełnej ewidencji i inwentaryzacji pomiarowej dla wytypowanych
obiektów.

dów naturalnych, jak i na skutek działalności ludzkiej) to wszystko, co

Prof, dr hab. Jerzy Stankiewicz

dotychczas ocalało. Nie chodzi mi o kosztowne i pracochłonne zabiegi
pełnej konserwacji, ale o najprostsze, najtańsze roboty zabezpieczające

Politechnika Gdańska

przed zniszczeniem. Na ziemiach północnych i zachodnich wiele opuszczo
nych kościołów, głównie protestanckich, wymaga natychmiastowej inter
wencji. Są wśród nich dzieła wybitne. Naglącą sprawą jest zabezpieczenie
nielicznych już zabytków drewnianego budownictwa - młynów, wiatraków,

spichlerzy itp. Znikają ostatnie obiekty budownictwa małomiasteczkowego.
Ochrona tych obiektów, traktowanych często jako nieważne dla historii
sztuki, jest zadaniem najpilniejszym.

Mgr Jadwiga Skibińska

Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Jeleniej Górze

1. W kontekście wydarzeń
i przemian okresu po Sierpniu
1980 r. widzę wyraźnie, że wszy

stkie dotychczasowe nasze niepowodzenia, wręcz klęski w dziedzinie
ochrony zabytków, zwłaszcza architektury i urbanistyki - stanowiły integral
ne ogniwo spójnego łańcucha wypaczeń i błędów moralnych, politycznych

i administracyjnych we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodar
czego i kulturalnego w naszym kraju w ciągu minionego 35-lecia. Odnowa,

zarówno społeczno-gospodarcza, a także moralno-polityczna, która
tym razem powinna wreszcie zostać przeprowadzona konsekwentnie i do
końca we wszystkich dziedzinach życia i funkcjonowania Polski Ludowej,

1. Obecna

społeczno-gospo

nie tylko może, lecz wręcz musi objąć wszystko, co dotyczy spraw

darcza odnowa kraju nie wyda-

związanych z ochroną i właściwym kształtowaniem naszego środowiska

je się sprzyjająca otwarciu „zie

kulturowego identyfikującego nasz kraj, jego przeszłość i tradycje- słowem

lonych świateł" dla całej pro
blematyki ochrony zabytków. Szanse te widzimy dla architektury miejskiej,

ponieważ w szerszym niż dotychczas zakresie będą przeprowadzone adap
tacje i remonty substancji zabytkowej dla celów mieszkaniowych. Spowo
duje to dopływ środków finansowych z innych źródeł na cele ochrony

wymienionej zabytkowej architektury, a także zwiększenie możliwości wy
konawczych poprzez rozwój rzemiosła. Gromadzenie środków (także bu

stanowiącego sumę znaków naszej narodowej tożsamości.
2. Program ochrony w najbliższym dziesięcioleciu powinien, moim zda
niem, skoncentrować się na następujących głównych działaniach:
a) działanie w kierunku na razie choćby tylko powstrzymania procesu

dewastacji zabytkowych zespołów naszych miast i miasteczek poprzez
aktywizację podstawowej działalności remontowej i modernizacyjnej oraz
rozgęszczanie mieszkań w ramach normalnej, codziennej pracy adminis

dżetowych) na ochronę zabytków winny umożliwić powołane Fundusze
Odnowy Zabytków, istniejące na jednolitych zasadach we wszystkich wo

tracji i gospodarki mieszkaniowej, bez rozwijania szumnych haseł rewalory
zacyjnych i powołania odnośnych społecznych honorowych komitetów;

jewództwach. Natomiast ze względu na obecne cięcia finansowe i reżim
oszczędnościowy widzimy większe trudności niż dotychczas w znalezieniu

b) podjęcie wreszcie przez resort kultury naprawdę aktywnej roli w energi

użytkowników dla dużych obiektów typu rezydencjonalnego.

2. Program ochrony zabytków do 1990 r. winien dotyczyć:

razu kulturowego Polski, zwłaszcza polskiej wsi;
c) podjęcie wreszcie energicznych i skutecznych starań mających na celu

reorganizacji służb konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem
zwiększenia możliwości egzekwowania przepisów Ustawy o ochronie dóbr

umocnienie potencjału prestiżu i efektywności w działaniu służb konserwa
torskich w całym kraju. Wydaje się, że miernikiem efektywności działań

kultury;
- uzupełnienia przepisami wykonawczymi wielu uchwał, m.in. Uchwały
179/78 dotyczącej sprzedaży obiektów zabytkowych do zagospodarowania
osobom fizycznym (koordynacja z przepisami innych resortów, m.in. Go

i prestiżu tych służb nie muszą być koniecznie efekty finansowe, ile raczej
zowych.

spodarki Terenowej i Ochrony Środowiska). Ze względu na obecną sytuację

chyba budowie właściwych struktur służb konserwatorskich - terenowych

cznym współdziałaniu na rzecz powstrzymania procesu dewastacji krajob

suma skutecznych efektów stałych działań kontrolno-interwencyjno-naka-

3. W najbliższym czasie należy skoncentrować się na odnowie, a raczej

gospodarczą kraju należy wydać odpowiednie przepisy umożliwiające

i centralnych. Ze swej strony widziałbym tutaj konieczność utworzenia

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków prowadzenie robót zabezpie

możliwie silnych i maksymalnie uniezależnionych od władz terenowych

czających przy obiektach pozbawionych użytkownika. Da to szansę prze
trwania tymże obiektom do momentu umożliwiającego podjęcie w nich

dysponujących podległym sobie zapleczem dokumentacyjno-badawczym.

całkowitych działań konserwatorskich, a jednocześnie zmniejszy ich de

Widzę konieczność silnego powiązania i współpracy tych urzędów ze sobą

wastację.

na zasadzie struktur poziomych, podległych jednakże silnemu zarządowi
centralnemu (np. Generalnemu Konserwatorowi Zabytków). Cały ten sys

3 Należy sprecyzować wiele aktów prawnych w sprawie:

urzędów konserwatorskich - regionalnych (wojewódzkich) i miejskich -

- powołania Funduszu Odnowy Zabytków (na tej samej zasadzie co inne
fundusze: Sportu i Rekreacji, Turystyki, Ochrony Środowiska, Ochrony

tem winien funkcjonować na zasadzie pryncypiów rzeczywistego demokra

Zdrowia),

trolnie z niezależnymi, demokratycznie powołanymi (wybranymi społecz
nie?) Radami Ochrony Dóbr Kultury - regionalnymi, miejskimi oraz Cen

- precyzyjnie, jednoznacznie określić przepis i zsynchronizować z przepi
sami o gospodarce terenami i gospodarce rolnej oraz wszystkimi pozostały

tycznego centralizmu oraz być sprzężony doradczo, opiniodawczo i kon

mi resortami możliwość nabywania obiektów zabytkowych przez osoby

tralną.
W pracach nad kształtowaniem nowych struktur służb konserwatorskich

fizyczne;
- założyć księgi wieczyste i dokonać jednoznacznego z punktu prawnego

oraz ram ich przyszłej działalności merytoryczno-finansowej należy pamię
tać o nowelizowaniu odnośnych aktów prawnych i ustaw, m.in. o radach

przekazania obiektów i określenia wynikających z tych przepisów konsek

narodowych lub o ochronie dóbr kultury i o muzeach.
Z uwagi na merytoryczną odmienność problematyki i działalności konser

wencji w razie ich nieprzestrzegania (rygory natychmiastowe).

W obecnej sytuacji należy skoncentrować się na obiektach wytypowanych

watorskiej od działalności par excellence artystycznej, twórczej oraz zwią

w pierwszej kolejności do zabezpieczenia i remontu (w woj. jeleniogórskim
jest ich 7: Krzeszów - zespół dawnego opactwa cysterskiego, Siedlęcin -

zanej z upowszechnianiem kultury - uważam za celowe wyłączenie struk

wieża. Maciejowiec. Płakowice - dwory, Ocice, Jastrowiec, Łomnica, Rado-

kowanie go bezpośrednio premierowi.

tury pionu konserwatorskiego z resortu kultury i sztuki oraz podporząd
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Łowicz tradycje,
zabytki i co
z tego
wynika?
Tradycyjne skojarzenia

nionymi od XIV w. tytularnym poję

cza architektoniczne i urbanistyczne

ciem Księstwa Łowickiego. Historyk

czasów najnowszych hasło „Łowicz”

tradycje Łowicza, mimo zmiennych
kolei dziejów, mimo zniszczeń i po

utożsami z przepływającą przez
miasto rzeką Bzurą, nad którą w tej

trwały do dziś.

żóg - ciągle żywe i rozwijane - prze

okolicy pod dowództwem gen. Ku
trzeby polskie armie stoczyły bodajże
największą bitwę kampanii wrześ

Historyczne wartości planu

niowej 1939 r.
Reprezentantom wielu dyscyplin Ło

Przede wszystkim bardzo ważny jest

wicz kojarzy się z miastem, które

Stary (dziś Kościuszki) z przyległymi

plan

Łowicza.

Prostokątny Rynek

„...w XVI w. było zaliczane do najbar

doń ulicami należał do układu Stare

dziej ludnych i zamożnych miast
w Polsce, liczyło bowiem aż około

go Miasta, lokowanego już w XIII w.

3000 mieszkańców i blisko 500 do

niowieczną jeszcze w swej genezie

mów, słynęło z rzemiosła i handlu... ”

ul. Zduńską (dziś Bieruta), usytuowa
ny na zachód od Starego Miasta trój

- stwierdza historyk sztuki, znawca

Połączony z Rynkiem Starym śred

Hasło „Łowicz” w świadomości chy

tego regionu dr Irena Popławska. Na

kątny Rynek Nowy (dziś Kilińskiego)

ba niemal każdego Polaka budzi na

poparcie swej tezy ma argument nie
byle jaki: graficzny wizerunek Łowi

był ośrodkiem powstałego w pierw

cza i jego budowli, wiernie i po mis
trzowsku opracowany przez Franci

kim Nowego Miasta. Rynkom i uli

tychmiastowy odzew. Najczęściej za

pewne kojarzy się z upowszechnio
nymi przez niestrudzoną „Cepelię”
słynnymi wycinankami, barwnymi
pasiakami, a także tańcami, obycza
jami ludowymi i strojami, populary

szka

Hogenberga,

zamieszczony

w 1618 r. w słynnej publikacji Jerzego
Brauna Civitates Orbis Terrarum,

zowanymi na co dzień przez zespoły

prezentującej najznamienitsze w tym

amatorskie i zawodowe, zarówno re

czasie miasta ówczesnego cywilizo
wanego świata. Podobnie okazały

gionalne, jak i centralne, np. „Mazo
wsze", zaś od święta przy okazji słyn

nej w kraju i za granicą dorocznej
procesji Bożego Ciała.

niegdyś zespół zamku - łowickiej re
zydencji

prymasowsko-książęcej,

„Łowicz” skojarzy się

opracowany rysunkowo zapewne
przez utalentowanego Szweda Eryka

przede wszystkim z tradycjami jednej
z najstarszych w Polsce kasztelanii

Dahlberga, został spopularyzowany
w końcu XVII w. w sławnym i pomni

oraz sięgającymi XII w. związkami
z archidiecezją gnieźnieńską umoc

kowym dziele Samuela Puffendorfa.

Historykowi

I rzeczywiście, artystyczne, a zwłasz

szej połowie XV w. na prawie średz-

com obu średniowiecznych części

miasta, zwłaszcza od strony połud

niowej, towarzyszyły charakterysty
czne, bardzo długie działki budowla
ne, częściowo zapewne wykorzysty

wane również do celów rolniczych.
Na północny zachód od Nowego
Miasta ukształtowało się Podgrodzie
- rejon dzisiejszych ulic: Bonifrater
skiej, Żabiej, Brudki, Długiej i Pod-

rzecznej. Nie jest pewne, czy funk

cję rynku Podgrodzia pełniło niewiel
kie poszerzenie ul. Podrzecznej w re
jonie dawnego Zespołu Szpitalnego
Św. Krzyża, czy znany z ikonografii
plac w rejonie dzisiejszej ul. Bonifra

terskiej.
Wielowiekową tradycją legitymowały
się łowickie przedmieścia: południo
we (dziś rejon ulic Sienkiewicza -

dawniej Glinki i Wojska Polskiego)
oraz północne, ukształtowane u roz
jazdu dróg w kierunku Kiernozi (ulice
Blich i Kiernozka), Iłowa (ul. Żymier
skiego), Strzelcewa, Rybna i dalej do

Wyszogrodu oraz Płońska (ul. Cheł
mońskiego) - tzw. Korabka - wresz
cie do Sochaczewa i Warszawy (ciąg

OZNACZENIA ----------
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1. Plan okolic Łowicza: A - miejscowości
o historycznych tradycjach miejskich, B - wsie, C podkreślone nazwy miejscowości z ludowymi
tradycjami łowickimi, D - siedziby ważniejszych
parafii, przede wszystkim istniejących w początkach
XVI w. i związanych z archidiecezją gnieźnieńską, E szosy główne, F - inne ważniejsze drogi, G - linie
kolejowe, H - wody, I - lasy. K - ważniejsze pola bitew
z lat 1939-1945 (oprać, autor, rys. M. Szybińska)
2.3. Łowicz w początkach XVII w. według ryciny F.
Hogenberga z dzieła J. Brauna ..Civitates Orbis
Terrarum” - perspektywiczny plan miasta i obrzeży (2)
oraz zamek (3): A - Zamek Wysoki, B - Zamek Niski,
C - kościół i szpital Św. Krzyża. D - domniemany
rynek podgrodzia, E - rynek staromiejski z ratuszem.
F - rynek nowomiejski z ratuszem, G - Glinki, H Bratkowice (repr. autor)
4. Próba rekonstrukcji planu Łowicza z początku XVII
w : A - drogi i ulice, B - zabudowane pierzeje dróg
i ulic, C - wały obronne, D - wody, E - mury, F niektóre ważniejsze obiekty i dominanty: 1 - Zamek
Wysoki, 2 - Zamek Niski, 3 - zespół kolegiaty, 4 ratusz staromiejski. 5 - zespół dominikański, 6 ratusz nowomiejski. 7 - kościół parafialny Św. Ducha,

8 - domniemane położenie kościoła św, Krzyża
i szpitala. 9 - domniemane położenie kościoła św.
Jana i szpitala, 10 - zespół bernardyński, 11 - kościół
Św. Leonarda ze szpitalem. 12 - bramy miejskie, 13 ważniejsze domy patrycjuszowskie i kapitulne, 14 zespół młyna wodnego. 15 - zespół karczmy (?)
(oprać, autor, rys. M. Szybińska)
3

2

ulic Nadbzurzańskiej i Sochaczew-

skiej). Nowszą natomiast tradycją ma
usytuowany u zbiegu ulic 1 Maja
i Gen. Klickiego, projektowany na

zamkowego dziś pozostały jedynie

początku XIX w. romantyczny zespół

wo nawodnionych, oraz bezkształtna

rezydencjonalno-parkowo-folwarczny, sumptem generała Stanisława

masa murów.
Osobne wzmianki należą się zakodo

Klickiego. Zespół ów, tak jak wiele

wanym w planie Łowicza reliktom
dawnych układów wiejskich. Przede

atrakcyjnych

budowli

w

mieście

zarysy ziemnych układów, częścio

kadia), powstał w głównej mierze

wszystkim na południowy zachód od
Podgrodzia i Nowego Miasta, w prze

przy wykorzystaniu materiałów bu
dowlanych i dekoracyjnej kamieniar-

chowała się do dziś prastara wieś

i okolicy (np. słynna nieborowska Ar

4

ki z rozbiórki książęco-prymasowskiego zamku. Przeto z kompleksu

dłużeniu ul. Wojska Polskiego za

5. Zamek łowicki około połowy XVII w. według
ryciny z dzieła S. Puffendorfa „De rebusa Carolo Gustavo... gestis...", widok ogólny od strony
północnej: po prawej - bryła Zamku Wysokiego
(z attyką), po lewej - Zamek Niski (repr. autora)
6. Rynek staromiejski (Kościuszki) w Łowiczu:
po prawej - klasycystyczny ratusz, po lewej fragment zespołu kolegiaty; stan z 1981 r. (fot.
A. Bruszewski)
7. Rynek nowomiejski (Kilińskiego) w Łowiczu;
widok naroża wschodniego w kierunku wylotu
ul. Bieruta; stan z 1981 r. (fot. A Bruszewski)

8. Ul. Podrzeczna z widokiem na zachodnią
fasadą kolegiaty, stan z 1981 r. (fot. A. Brusze
wski)
5

dzące wraz ze swym głównym dopły
wem - rzeką Zwierzyniec (bądź Ma

kówką) - do Bzury, od Starego Mias
ta na wschód.

Słowo o dawnej architekturze
W te wszystkie elementy planu, w wy
niku dziejowego procesu burzliwych

przemian miasta, wpisał się bardzo
ciekawy i zróżnicowany trzeci wy
miar układu przestrzennego Łowi
cza. Układ ten do niedawna tworzył

harmonijną, malowniczą, niemal ni
czym nie zakłóconą całość.
6

Bratkowice (obecna ul. Mickiewicza)

ze wschodnim trójkątnym placem
wiejskim. Na wschód od historyczne
go ośrodka miejskiego Łowicza,

a także na południowy zachód za
chowały się do dziś .czytelne w tere

nie i rozpoznawalne na najstarszych
planach kierunki granic działek rol
nych, czyli zagonów, najpewniej po

chodzące jeszcze z nadziałów śred
niowiecznych. Zachowały się także
relikty podłowickich wiejskich dróg

dojazdowych, np. na południe od ul.
Radzieckiej - dzisiejsze ulice Łyszkowicka, Zielna, Katarzynów i Czajki.
W

cały ów

historyczno-kulturowy

układ planu, poddany po 1827 r. tzw.
regulacji, wpisane są różne elementy

układu

topograficznego,

np.

sieć

rzek, kanałów, rowów, obszary zale
wowe i przeciwpowodziowe wały także nie pozbawione naturalnych
bądź spowodowanych przez czło
wieka nawarstwień przemian i prze
kształceń w przestrzeni i czasie, więc

również niejako historycznych. Pły
nie przez Łowicz Bzura ze swymi
łachami - reliktami starorzecza, oko

lona łąkami zalewowymi i bagnami
ujętymi w nasypy ochronnych wa
łów; nazachód od zespołu miejskiego
uchodzi do Bzury rzeczka Uchanka,

natomiast przez nizinne obszary na
południe od miasta starym i nowym
korytem

oraz

nowszymi

kanałami

płyną wody rzeczki Zielkówki, ucho18

9.10 Przykłady zabudowy wnętrza działki: Ry
nek Kościuszki nr 14, dom o tradycji XIX-wiecznej z gankiem i galerią(9) oraz oficyny w głębi
działki domu przy ul. Bieruta (10); stan z 1981 r.
(zdjęcia autora)
11. Relikty starej zabudowy przy ul. Zduńskiej
(Bieruta): zachowane relikty drewnianej kon
strukcji domu nr 16; stan z 1981 r. (fot. autor)
12. Parterowa, częściowo jeszcze drewniana,
na wpół wiejska zabudowa dawnej wsi Bratkowice (dziś ul. Mickiewicza); stan z 1981 r. (fot.
autor)

Bezpretensjonalna zabudowa - przy
obu Rynkach oraz głównych ulicach

Bieruta i Podrzecznej - o dominują

cych ostatnio układach:

kalenico

wym i jednopiętrowym, również i tu
taj zachowała jeszcze wyjątki w po

staci starszych szesnasto- osiemnas
towiecznych domów szczytowych,
np. przy ul. Bieruta 42 (ze sklepienia

mi i drewnianym, gotycko-renesansowym stropem z 1637 r. we wnę
trzach) lubwRynkuKilińskiego9,13,
34, a także w postaci budynków par
terowych, kalenicowych, nawiązują

cych raczej do wiejskich tradycji
okolic miasta i regionu. Oczywiście
w ostatniej grupie przeważają, za

chowane jeszcze nawet przy ul. Bie

ruta, liczne domy parterowe - muro
wane (np. nr 6, 25, 26, 28, 30, 33, 35,

36), z których wyróżnia się narożnik
ul. Bieruta i Rynku Kilińskiego, ma

załamany

lowniczo

i

zaopatrzony

niedawno w przebite podcienia,
adaptujące stare sklepienia. W śred

niowiecznym zespole miejskim są też
11

parterowe domy drewniane, np. przy
ul. Bieruta 16 (dziś już tylko od po
dwórza) lub dawna kanonia z XVIII w.
w zachodniej pierzei Rynku Kościu
szki 21-23 - przed fasadą kolegiaty.

Zabudowa parterowa z przewagą
drewnianej zdecydowanie domino
wała przy ulicach przedmiejskich:

Gen. Klickiego, Długiej, Wojska Pol
skiego, a także na terenie wsi Bratkowice - ul. Mickiewicza.
12

W układzie przestrzennym Łowicza
społeczną

funkcją,

bogactwem

-

kształtów i form, a przede wszystkim

łudniowo-zachodniej

skalą wyróżniają się liczne dominan
ty. Część z nich, zwłaszcza kościoły,

dawnego zamku i ul. Zamkowej. Wre

terenów

szcie dwuwieżowa bryła kolegiaty
i strzelista wieża neogotyckiego koś

jest zespół klasycystycznej

poczty

z 1829 r., z budynkiem głównym
o charakterze pałacu oraz skrzydłami

cioła mariawitów identyfikują pano

- stajni i wozowni.
Rzeczywistym zespołem pałacowym,

ramę całego miasta oglądanego naj
korzystniej od strony południowo-

o podkreślonych za pomocą gotycyzującej architektury romantycznych

barokowe

wschodniej, przede wszystkim z tra

i póżnobarokowe - wspaniała fasada

cechach kompleksu pseudowarownego, miała być rezydencja generała

północna dawnego kościoła pijarów.

sy linii kolei między dworcami: Łowicz-Przedmieście i Łowicz Główny.

Dzięki rozległym bryłom i strzelistym

Wysoką pozycją w historii architek

1822-1831.

akcentom wieżowym prawie wszyst
kie kościoły pełnią funkcję ważnych

tury polskiej i w krajobrazie Rynku

ukończona. Zachował się m.in. w zre
dukowanej formie pałac właściwy,

dominant lokalnych. Malowniczo za

czny, piętrowy, zwieńczony wysokim
dachem i wieżą ratusz, zapewne dzie

swoje tradycje, a nawet podstawową
substancję (kolegiata, fara Św. Du
cha) wywodzą ze średniowiecza. Pod
względem architektonicznym prze
ważają

wszakże

formy

mykają one wnętrza ulicznych cią
gów: kolegiata - ulic Świerczewskie

Kościuszki odznacza się klasycysty-

Klickiego,

kaplica

wznoszona

oraz

Niestety,

w

latach

nie

została

tylko jeden element

ło Bonifacego Witkowskiego z lat

z projektowanego zespołu obronne
go: wieża zwieńczona krenelażem.

1825-1828. Ratusz łowicki z jednej

Wszystkie obiekty - jak już wspom

strony ma wiele cech typowych dla

niałem - zostały bogato ozdobione

go, 1 Maja i Podrzecznej; fara - ulic
Długiej i Kurkowej; kościół Św. Leo
narda-ul. Dymitrowa; zespół pobernardyński - ul. Stanisławskiego,

ratuszy wznoszonych w tym okresie
na ziemiach Królestwa Polskiego,

Od około połowy XIX w. zaczął się

(dawną Piotrkowską), a klasycystycz-

z drugiej zaś należy do grupy ratuszy

proces włączania Łowicza w kształ

ny kościół ewangelicki - ul. Browar

najokazalszych, co wiąże się niewąt

tującą się kolejową sieć Królestwa

ną i częściowo Podrzeczną. Kolegia

pliwie z rangą, jaką w XIX w. cieszył

ta i zespół pomisjonarski (dziś mu

się Łowicz jako stolica tytularnego

Polskiego, a urządzenia linii oraz sta
cji wycisnęły silne, choć jeszcze

zeum) decydują o krajobrazie wnę

Księstwa Łowickiego. Drugim, wy

znośne piętno na organizmie prze

trza Rynku Kościuszki. Zespół podominikański w otoczeniu wspaniałej

różniającym się jeśli nie skalą, to

strzennym miasta, z czasem przyda

w każdym razie funkcją obiektem,
świadczącym również o znaczeniu

jąc mu nową funkcję i rangę ważne

zieleni stanowi dominantę krajobra

zu miasta oglądanego od strony po-

Łowicza w pierwszej połowie XIX w.

kamiennymi detalami zamku.

go węzła kolejowego. Zachowała się
do dziś część starych urządzeń, jak
19

OZNACZENIA
b. 3 4 4 4 3 4
u 7 77 7 7 7
''7 7 7 7 7 7

J. ----- ►

W

T I

np. wieża nastawcza lub budynek
dworca Łowicz-Przedmieście, które

obok

walorów

architektoniczno-

przestrzennych mają wartość doku
mentów rozwoju miasta w XIX w.
Uzyskanie połączeń kolejowych ze

i Rawką - na wschód od Łowicza
toczyły się walki, a samo miasto ule

gło poważnym zniszczeniom na sku
tek artyleryjskiego ostrzału, sytuacja

powtórzyła się w czasie drugiej woj

światem wpłynęło na znaczne oży

ny światowej. Bliskie sąsiedztwo jed
nej z głównych scen wydarzeń wo

wienie miasta, czego przestrzennym

jennego teatru kampanii wrześnio

dowodem są m.in. licznie powstałe

wej 1939 r. także i tym razem silnie

domy i kamienice eklektyczne. Nale

wciągnęło

ży wszakże stwierdzić, że w Łowiczu

W rezultacie hitlerowskich bombar

budynki te swoją skalą (przeważnie

dowań uległa m.in. zniszczeniu za

jednopiętrowe) i bogactwem wystro

budowa
okolicy:

ju zachowały należyty umiar, na ogół
harmonijnie włączając się w krajob

raz architektury zastanej, w znacz
nym stopniu (zwłaszcza przy ul. Pod-

w

akcję samo miasto.

Rynku Kościuszki i jego
zabytkowe domy, część

kompleksu pomisjonarskiego, a czę
ściowo także sama kolegiata..
Terror okupacyjny powodował kon

rzecznej) powstałej w wyniku „re

spiracyjną kontrakcję polskich sił pa

gulacji” planu miasta po 1827 r. -

triotycznych - również zbrojną, któ

klasycyzującej.

Również adaptacje

rej kolejnymi etapami kulminacji by

wielu obiektów i zespołów, np. zapo

ły:

czątkowane już dawniej przebudowy

partyzanckie w lasach położonych

zespołów podominikańskiego i pobernardyńskiego, jakkolwiek przy

a rok później - partyzancka akcja

sporzyły znacznych szkód

i strat,

zwłaszcza w architekturze dawnych

bitwa stoczona przez oddziały

przeciwko ośrodkom okupacyjnej
władzy w Łowiczu. Ofiarą tych wyda
rzeń padł m.in. budynek zabytkowe

negatywnych zmian w krajobrazie
miasta.

go ratusza. W ostatnich dniach oku
pacji tym razem niemal całkowitemu
zniszczeniu uległ ponownie zespół

Podobnie jak w latach pierwszej woj

pomisjonarski.
Odbudowa miasta ze zniszczeń dru

ny światowej, kiedy to nad Bzurą

giej wojny światowej oraz jego zabyt-

20

14 Wschodni odcinek ul. Bieruta, w głąbi nowa zabu
dowa jednopiętrowa harmonijnie wkomponowana
w całość ulicy; stan z 1981 r (fot. A. Bruszewski)

na zachód od miasta w maju 1943 r.,

wnętrz, nie spowodowały wyraźnie

W czasie wojny i tuż po wojnie

13. Szkic planu centrum Łowicza z naniesionymi waż
niejszymi informacjami o stanie przestrzennym wartoś
ci kulturowych: A - drogi i ulice, B - istniejące jeszcze
w latach 6O-tych XX w. ważniejsze kierunki i granice
działek miejskich oraz rolnych (zagonów). C - odcinki
linii regulacyjnych ulic i dróg miejskich pochodzące
sprzed regulacji w 1827 r., D - niektóre ważniejsze
obiekty i dominanty architektoniczno-przestrzenne, E wały i skarpy, F - wody, G - zdegradowane w okresie od
około 1970 do około 1980 r. rejony o historycznych
kulturowych walorach przestrzennych. H - rejony histo
rycznych kulturowych walorów przestrzennych zagro
żone degradacją. J - obiekty i kierunki poza zasiągiem
opracowania; 1 - ruiny Zamku Wysokiego, 2 - teren d
Zamku Niskiego, 3 - zespół kolegiaty. 4 - kościół Św.
Ducha. 5 - zespół podominikański, 6 d kościół pija
rów. 7 - zespół pobernardyński, 8 - kościół i klasztor
bernardynek, 9 - kościół św. Leonarda. 10 - zespół
pomisjonarski. dziś muzeum, 11 - kościół ewangelicki,
12 - kościół mariawitów. 13 - szpital (ul. Podrzeczna
73). relikt szpitala Św. Jana. 14 - ..kapliczka zarazy"
(1847-1852) w Bratkowicach, 15 - kapliczka dokumen
tująca tradycje komunikacyjne wschodniego skrzyżo
wania lewobrzeżnego przedmieścia zwanego ,,Korab ka", 16 - klasycystyczny ratusz z lat 1825-1828. 17 klasycystyczny zespół poczty z 1829 r., 18 - d. szpital
wojskowy z 1827 r.. późniejsza siedziba władz powiato
wych, 19 - zespół rezydencji gen. Klickiego - część
południowa z pałacem, kaplicą i domem dozorcy, 20 zespół rezydencji gen. Klickiego - część północna
z wieżą. 21 - budynek hotelu ,,Turystycznego", 22 Sufragania, dwór dziekanów kolegiaty (XVII—XVIII w.).
23 - eklektyczny budynek dworca kolejowego towiczPrzedmieście, 24
zespół zabudowy parceli Rynek
Kościuszki 14 (XVI-XIX w.) 25 - d. kanonia - budynek
drewniany z XVIII w.. Rynek Kościuszki 21-23, 26 - dom
szczytowy z 1637 r. przy ul. Bieruta 42, 27 - drewniany
dom kalenicowy przy ul. Bieruta 16,28 - dom kalenico
wy ze sklepieniami. Rynek Kilińskiego 1, 29 - dom
szczytowy (XVII-XVIII w ). Rynek Kilińskiego 9.30 - dom
szczytowy (XVII-XVIII w ), Rynek Kilińskiego 13. 31 dom szczytowy (XVII w ). Rynek Kilińskiego 34. 32 zespół powojennej zabudowy szeregowej przy ul. Dzięgielewskiego (przykład pozytywny). 33 - Osiedle
15-lecia PRL (oprać, autora, rys. M. Szybińska)

15. Studium panoramy miasta Łowicza od strony po
łudniowo-wschodniej: 1 - obiekty o dużej wartości
krajobrazowej, 2 - inne obiekty posiadające pozytywne
walory krajobrazowe. 3 obiekty szpecące krajobraz. 4
- zieleń towarzysząca głównemu zespołowi panoramy,
5 - zespół dominujący, 6 - kulturowo-przestrzenne
dominaty panoramy. 7 - inne obiekty pozytywnie domi
nujące w panoramie, 8 - inne obiekty nieobojętne,
eksponowane w panoramie (akcenty); A - d. kościół
pijarów. B - kolegiata, C - kościół mariawitów. D
pałacyk gen. Klickiego, E - komin cieplarni, F - zespół
z kominem drugiej cieplarni, X - zakłócające harmonię
panoramy nowe bloki osiedlowe, Y - przeszklone cie
plarnie wybijające się agresywnymi jasnymi plamami
w krajobrazie panoramy (oprać, autor)

17

16

18

16.17. Punkt widokowy u zbiegu ulic Wodociągowej i Sienkiewicza: pano
rama miasta widoczna przed wzniesieniem budynku szkolnego - na lewo
kolegiata, w środku d. kościół pijarów, na prawo wieża kościoła mariawitów
(16). stan z 1977 r. oraz zamkniecie wglądu w panoramą po wzniesieniu
budynku szkolnego (17); stan z 1981 r. (zdjęcia autora)
18. Rynek nowomiejski - urągający średniowiecznym tradycjom placu
sposób jego „zagospodarowania" z drobnomieszczańską, pretensjonalną
fontanną; stan z 1981 r. (fot. autor)

19. Nowo wzniesiony pawilon handlowy zamykający wschodni kraniec
południowej pierzei ul. Bieruta; chociaż utrzymany w skali całej ulicy, swą
pretensjonalną architekturą, detalem i reklamami stanowi bardzo agresyw
ny wtręt w bezpośrednim sąsiedztwie wspaniałej architektury d. kościoła
pijarów; stan z 1981 r. (fot. A. Bruszewski)
ków została przeprowadzona sto
sunkowo sprawnie i szybko, z niemal

pełnym

uwzględnieniem

przestrzennych

walorów

historycznego

ze
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spół szpitalny przy ul. Podrzecznej,

we segmenty nowych budynków in

to jednak związanego z nim, spalo

westorzy, przy pomocy architekta,
potrafili tutaj doskonale dostosować

nego i później rozebranego kościoła
Św. Jana, niestety, nie odtworzono.

do skali starych budynków zastanych

Pozytywnie należy ocenić również

i utworzyć niemal jednorodną, har

Rynku Kościuszki i częściowo jego

sytuowanie i kształtowanie do około
1960 r. nowo wznoszonych budowli

monijną całość. Pozytywnie można
chyba również ocenić podobną no

społu oraz jego konserwatorskich
uwarunkowań. Odbudowano domy

obrzeży, usunięto uszkodzenia kole

społecznych oraz nowych osiedli.

wą, jednopiętrową zabudowę połud

giaty, a odbudowując zespół pomis-

Powstawały one w odpowiednim od

niowej pierzei ul. Bieruta (nr 5-19).

jonarski zaadaptowano jego wnętrza

daleniu od historycznego ośrodka

i otaczający teren na cele muzealne.

i jego bezpośredniej otuliny, a także

Na zapleczu muzeum utworzono ma

nie wchodziły w znaczące kolizje

ły, związany z nim etnograficzny
skansen łowicki ludowej architektury

przestrzenne z krajobrazem history

Zdawać by się mogło, że powszech

cznych wnętrz miejskich oraz pano

nie znane i uznawane tradycje Łowi

i sztuki.

ramą całości. Dobrym przykładem

cza oraz ich wypunktowane wyżej

Przy odbudowie ratusza i zespołu

jest tutaj np. wzniesione około 1960

walory kulturowe, a także ranga tych

Karta odwraca się na niekorzyść

klasycystycznej poczty wiernie od

r„ odpowiednio odsunięte od cen

tradycji w polskiej kulturze, często

tworzono bryły i architekturę zewnę

trum Osiedle 15-lecia PRL, położone

kroć utożsamianych, wręcz stawia

trzną, przydając wnętrzom, ich kon

między ulicami Ułańską i Stanisław

strukcjom i układom formy zupełnie

skiego. Inicjatywa prywatna z dużą

nych na pozycji jednego z głównych
czynników tę kulturę identyfikują

nowe, wręcz funkcjonalne, w nie

kulturą przestrzenną elementami po

cych - w miarę oddalania się od lat

wielkim stopniu lub częściej w ogóle

wtarzalnymi zagospodarowała luki

wojennej

nie nawiązujące do stanu sprzed wo

w zabudowie ul. Dzięgielewskiego,

jennych zniszczeń. Jakkolwiek od

położonej w bezpośrednim sąsiedz

i rozwoju nowej świadomości społe
cznej powinny ulegać trwałemu

budowano zniszczony w 1939 r. ze

twie Rynku Kościuszki. Jednopiętro

umocnieniu.

zmory

oraz

narastania
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Niestety, stało się inaczej. Próbując
ocenić rzecz z perspektywy posier
pniowej odnowy można wysunąć hi
potezę, że niekorzystne przemiany

przestrzenne, które zaczęły narastać
i pogłębiać się w Łowiczu od lat
sześćdziesiątych stanowiły logiczną

konsekwencję błędów polityki społe

cznej, ekonomicznej

i

kulturalnej,

ogarniających zresztą cały niemal
kraj i większość dziedzin życid.

W swym założeniu pozytywny pro
gram poprawy warunków mieszka
niowych ludności zaczęto realizo

wać z jednej strony w zupełnym ode
rwaniu od tradycyjnych, przestrzen
nych walorów kulturowych Łowicza,

z drugiej zaś - preferując prymityw

nie obliczane efekty ekonomiczne
oraz ilościowe kosztem rozwiązań ja
kościowych.

Efektem takiej polityki w zakresie go
spodarki

przestrzennej

stało

się

wzniesieniewobrębie otuliny

historycznego centrum w skali Łowi
cza wręcz monstrualnego osiedla,

złożonego z długich, gęsto ustawio
nych, brzydkich, pięciokondygnacyj

nych pudeł mieszkalnych i standar

dowych punktowców - na południe
od Al. Sienkiewicza i na północ od ul.
Broniewskiego, a nawet wręcz na

terenie średniowiecznego układu
Nowego Miasta, w obrębie bloku
* przylegającego do Rynku Kilińskiego
i ul. Wodociągowej. W ten sposób

zniszczono tutaj znaczną część śred
niowiecznych
jeszcze
podziałów
parcelacyjnych. Wszystkie te bloki
nakładają się plamą swej agresywnej

masy na odsłoniętą od strony połud

niowej panoramę miasta i część tej
panoramy przysłaniają.

Efektem takiej „polityki przestrzen
nej”, a właściwie raczej jej całkowite
go braku, stało się oddanie w pacht

budownictwu indywidualnemu tere
nów położonych na południowy
20

wschód od historycznego centrum,
przy ulicach 1 Maja i Gen. Klickiego,

obiektów odbudowywanych z wojen

gdzie powstały rozległe kolonie stan

nych zniszczeń zrezygnowano tutaj

dardowych, katalogowych jednopię
trowych
„sześcianów
palladiań-

z programowych działań rewaloryzacyjno-modernizacyjnych, a często
nawet z doraźnych działań remonto-

skich”, które nie tylko weszły na ob
szar dobrze zachowanych tutaj linii

wo-konserwacyjnych,

średniowiecznych

skazując

zagonów

wiej

skich, lecz także na teren kompleksu

praktycznie

historyczne struktury na

przyspieszoną dekapitalizację, wy

rezydencji gen. Klickiego, przekre

ludnianie, a w konsekwencji - na

ślając walory przestrzenno-kompo-

20. Zespół rezydencji gen Klickiego. romanty
czna wieża obronna stanowiąca element kom
pozycji parkowo-architektonicznej zespołu re
zydencji; stan z 1977 r. (fot. autor)
21 Łowicki skansen przy muzeum; po pożarze
odremontowano uszkodzone dachy pokrywa
jąc je zamiast strzechą - brutalnym eternitem;
stan z 1981 r. (fot. autor)
22 Takim blokom ustąpiła miejsca przed kilku
laty tradycyjna parterowa zabudowa starej uli
czki podmiejskiej - dzisiejszej ul. Wojska Pol
skiego; stan z 1981 r. (fot. autor)

parko

zagładę.
W pierwszej kolejności najbardziej

wego.

zostały zagrożone struktury history

nie ulic Długiej i Wojska Polskiego.

Równocześnie, koncentrując środki

cznych przedmieść, ofiarami proce

W tym ostatnim standardowymi blo

na budownictwie nowym, całkowicie
zaniedbano zabytkową w swej sub
stancji architektonicznej, a przynaj

su rozpadu, a następnie systematy
cznej rozbiórki padły i padają nadal

kami osiedlowymi budownictwa-tutaj już nawet wielkopłytowego(l)

ciągi drewnianych, nierzadko klasy-

mniej w skali urbanistycznej, zabu

- zaatakowano skutecznie od stro
ny zachodniej otulinę Nowego Mias

dowę historycznego centrum Łowi

cystycznych, a nawet jeszcze star
szych, parterowych domków pod

cza. Poza nielicznymi przypadkami

miejskich przy ul. 1 Maja oraz w rejo-

zycyjne

22

całego

założenia

ta, a od wschodniej - Bratkowic. Na
leży ze zgrozą podkreślić, że tę ostat-

centrum

historycznego

noramy

Łowicza.

W moich jednak oczach wręcz sym
bolicznym przejawem lekceważenia
wartości kulturowych Łowicza stały

się fakty następujące: dopuszczenie
do pożaru skansenu, zlokalizowane

go w obrębie muzeum, a następnie
dopuszczenie do pokrycia odbudo
wanych dachów łowickich zagród

czworobocznych zamiast strzechą ohydnym,

szarym,

falistym

eter

nitem.

I co dalej?
Zagrożenia zabytkowej tkanki i sub

stancji, zagrożenia kulturowych wa
lorów Łowicza tkwią nie tylko w za
szłościach dotychczasowych, lecz
zakodowane są także - i to przede
wszystkim - w różnego rodzaju pla

nach i projektach sporządzanych dla
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tego miasta. Plany te przygotowywa
no w okresie trendu propagującego
linię efekciarskiego „wzrostu”, żąda

jącego za wszelką cenę ewidentnych
sukcesów. Historyczne walory kultu

rowe w tych planach i projektach były
tolerowane z przysłowiową już „aro

gancją” i tylko o tyle, o ile pozwalały
one tanio

i łatwo wyeksponować

efekty „sukcesu”.

Nie inaczej należy więc ocenić spo
rządzone w latach siedemdziesią

tych założenia do aktualizacji planu

ogólnego perspektywicznego zago
spodarowania przestrzennego Łowi
cza.

Z

przerażającą

nonszalancją

projektowano tutaj nowe ulice, zwła

szcza trasy komunikacyjne. Na przy

kład, prowadząc skrót powiązania
kierunków Warszawa - Łódź w bez
pośrednim
sąsiedztwie
Starego

Miasta - ulicami 1 Maja i Al. Sienkie

wicza - odcięto m.in. od zespołu
Rynku Kościuszki trzy zabytkowe ze

społy sakralne i stworzono poten
cjalne zagrożenie dla wglądu pano
ramicznego na miasto bd strony po

otwierając

nią inwestycję zrealizowano mimo

wzniesiono w ekstrawaganckiej for

łudniowo-wschodniej,

ogłoszenia w kręgach administrują

mie ustawionego pionowo... walca,

możliwość

cych gospodarką przestrzenną Łowi

w bezpośrednim sąsiedztwie
zabytkowych kościołów Św. Leonar

przedpola. Z podobną beztroską wy

kompletnej

zabudowy

alarmu dla tego miasta.
Równocześnie także i Bratkowice

da i mariawitów, w rejonie osi wido

tyczono obwodnicę zachodnią, wię
żącą kierunki: Poznań-Warszawa-

kowej prowadzącej ulicą Dymitrowa

Łódź, atakującą otulinę Bratkowic

zostały zaatakowane szturmującą od
strony zachodniej i południowo-za

z Rynku Kościuszki.
Mimo ostrych protestów zrealizowa

niowieczne zagony na zachód od ul.

chodniej indywidualną zabudową
pseudowillowych,
standardowych

no w końcu u zbiegu ulic Ciemnej
(dawnej Na Glinki) i Sienkiewicza,

kiej. Nie wspomnę już o projektowa

sześcianów. Sześciany takie poja

wiają się zresztą także w samych

w obrębie średniowiecznego bloku
zabudowy Rynku Kilińskiego i ul.

niu licznych monstrualnych skrzyżo
wań - węzłów komunikacyjnych.

cza i w kręgach konserwatorskich

i tnącą, a praktycznie niszczącą śred
Ułańskiej i po obu stronach ul. Łódz

Bratkowicach przy ul. Mickiewicza,

Bieruta kompleks szkolny. Zniszczo

a nawet w historycznym centrum

no w ten sposób nie tylko zachowany

Jakkolwiek same prace nad planem
ogólnym, prowadzone w końcu lat

miasta przy ul. Bieruta.

układ średniowiecznych działek, lecz

siedemdziesiątych

Dyskusyjne pod względem lokaliza
cji oraz formy są również inwestycje

także

przez

Oddział

otwarcia i wyeksponowania jednego

Biura Planowania Przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim (z siedzi

w zakresie budynków użyteczności

z istniejących najciekawszych we

bą w Łodzi) przy bardzo aktywnym

publicznej. I tak hotel „Turystyczny”

wnętrznych wglądów w krajobraz pa

zaangażowaniu doc. dra hab. Jerze

zaprzepaszczono

szansę
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go Samujłło z Politechniki Łódzkiej,

się zachować linie historycznych po

usiłowały przynajmniej częściowo
ograniczyć skalę zagrożeń, to jednak

działów

wnętrza utracą właściwy sobie, tro

sowej praktyce działań, zmuszają

nakręcony uprzednio walec inwesty

chę zatomizowany charakter ogrod-

cych do nowego myślenia i nowych

cyjny niemal do chwili obecnej kon
sekwentnie dewastował walory kul
turowe Łowicza, zgodnie z dawnymi

parcel.

Tak

dogęszczone

niczo-gospodarczy, a przede wszyst

bądź co bądź trudnych inicjatyw. In

kim zagęszczenie zabudowy musi
spowodować likwidację funkcjonu

ny

założeniami, m.in. niszcząc całkowi
cie nie tylko ul. Wojska Polskiego,

jących jeszcze w niektórych bloko

lecz także wchodząc w rejon ul. Dłu

miczne

giej i Bratkowic.

razu.
Najwyższy niepokój budzi wyraźnie

Studia nad projektem rewaloryzacji

nistracji i przedsiębiorstw do podej

mowania nietypowych w dotychcza

wych wnętrzach wglądów w panora

ujęcia

miejskiego

krajob

błąd,

szczególnie

pogłębiany

w epoce „propagandy sukcesu”, le
żał w preferowaniu efektów ilościo

wych nad jakościowymi, przy czym te

ostatnie, związane z konserwacją
i rewaloryzacją, musiały ustępować
przed „robiącym statystykę" budow
nictwem nowym. Podejrzewam wre

historycznego centrum przejęły PP
PKZ - Oddział „Zamek" w Warsza

spodarki przestrzennej, lecz także

wie, jednakże granice zainteresowań

czynników konserwatorskich do za

szcie
występowanie
„miejskiego
kompleksu" mieszkańców Łowicza

tego opracowania skoncentrowały
się wyłącznie na terenach Starego

nikających w zatrważającym tempie

i jego prominentów, tłumaczącego

szczególnie zagrożonych obiektów

podświadomą lub wręcz świadomą

i Nowego Miasta, praktycznie nie
obejmując znacznej części również

parterowej, drewnianej zabudowy
miasta. Obawiam się, że zjawisko to

zabytkowej

otuliny,

mającej

duże

znaczenie kulturowe i konserwator
skie; nie zajmując się w sposób nale

lekceważący stosunek nie tylko go

jest

wypadkową

kilku

wzajemnie

wspierających się kierunków błędne
go myślenia. Pierwszy z nich - to

niechęć do kulturowych reliktów tra

dycji wiejskich.
Podsumowując, uważam, że na Ło
wicz nie wolno patrzeć wyłącznie
z pozycji ciasnej skali ocen estetycz
nych tradycyjnej historii architektury
i urbanistyki. Miasto to jest ośrod
kiem

o bardzo rozległym zasięgu

wielowarstwowego

i

oddziaływania

jako takie winno być oceniane

i chronione, przede wszystkim pod
kątem widzenia potrzeb i wniosków

płynących z analizy walorów krajob
razu kulturowego.
Łowicz winien zostać wpisany na lis

tę polskich zespołów urbanistycz

nych specjalnej troski, jako pozycja
priorytetowa, wymagająca pilnych

zabiegów, par excellence rewaloryzacyjno-konserwatorskich.

Uprzedzając ewentualne demagogi
czne pohukiwania przeciw tworzeniu

dalszych

„martwych,

muzealnych

skansenów", chcę z całą stanow
czością podkreślić, że Łowicz jesz

cze w dużej mierze zachował układ
i substancję kwalifikujące się do
otrzymania statusu historycznego,
chronionego rezerwatu miejskiego

i podmiejskiego, urbanistyczno-ar
chitektonicznego i krajobrazowego.
Rygory i ograniczenia inwestycyjne
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żyty Bratkowicami, a już w ogóle nie
sięgając

do

problematyki

położo

nych dalej i mających walory kulturo

23. Typowa architektura standardowych do
mów jednorodzinnych atakuje zespól prastarej
wsi podłowickiej Bratkowice (dziś ul. Mickiewi
cza); stan z 1981 r. (lot. autor)

we elementów historycznego układu
urbanistycznego i ruralistycznego
w obecnych granicach administra
cyjnych miasta. Zresztą mając na

względzie tradycje i walory history-

czno-kulturowe Łowicza, należy za
kwestionować także niektóre konce
pcje projektu Oddziału „Zamek" od
noszące się do obszaru ścisłego cen
trum. Na przykład nie jest słuszne
przyjęcie zasady „dogęszczania"

niedocenianie tych

malowniczych,

w rezerwacie nie muszą oznaczać, że

miasto nie będzie żyło, że zostanie
zahamowany jego rozwój. Rozwój,

zwłaszcza wewnętrzny, na drodze ku
wyższej jakości -tak, ale nie namiarę

„dynamicznych wzrostów" epoki mi

mających walory przestrzenno-kul-

nionej!

turowe obiektów zarówno przez his
toryków sztuki i architektury (ubós

ki”

Postuluję przeto odłożenie „na pół

większości

dotychczasowych

planów i projektów rozbudowy Łowi

two lub brak form stylowych!), jak
i etnografów (jest to przecież zabu

cza i - gdy na to sytuacja ekonomicz

dowa „miejska"!). Kolejnym błędem
jest
fetyszyzacja
„obiektywnych

wych, rzetelnych, dogłębnie przemy

na kraju pozwoli - opracowanie no

trudności" z restaurowaniem i rewa

ślanych i prawdziwie konserwator

bloków

loryzowaniem tych obiektów, wyni

skich koncepcji rewaloryzacji zespo

z tworzeniem dodatkowych wewnę
trznych uliczek i przy nich najbar

kająca po prostu z wiary w rezultaty

łu całego miasta, które przecież na to
ze wszech miar zasługuje.

wnętrz

średniowiecznych

dziej nawet uroczej zabudowy, zwła

szcza szeregowej - nawet jeśli uda
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prymitywnego pseudoekonomiczne-

go rachunku strat i korzyści takich
działań, a zwłaszcza z niechęci admi

Jerzy Stankiewicz

Murowane
zabytki
wsi
Maniowy

w. Istnienie drewnianego kościoła

ży

najstarszych

latach

nia z zabytkami”, nr 6 - 1981).

wzmiankowane

W zakresie problematyki konserwa

1354-1355. Wizytacje z przełomu XVI

torskiej zajmowano się głównie za
bytkami budownictwa drewnianego
Maniów (m.in. kaplica Św. Se

i XVII w. wymieniają już kościół mu
my jeszcze wzmiankę o zniesieniu

bastiana, zagrody, unikatowy układ
„piwniczek” na obrzeżu wsi). Przy

go.

najmniej teoretycznie jest ono możli

dwóch obiektów, lecz bardziej praw

we

uratowania

dopodobne jest, że w 1622 r. powódź

skansenu

uszkodziła kościół murowany. Z ko

do

przez
Maniowy - wieś położona nad Dunaj
cem nieco poniżej ujścia Białki nale

rafii określane jest na początek XIV

la, którzy byli jednoznacznie prze
ciwni budowie zapory (zob. „Spotka

częściowego

przeniesienie

do

w Łopusznej, natomiast zupełnie
marginesowo traktowano dotych

jest

w

rowany, natomiast w 1622 r. spotyka
przez powódź kościółka drewniane

Może

to

oznaczać

istnienie

lei powódź w 1660 r. uszkodziła go tak

znacznie, że rozpoczęto na terenie
obecnego ogrodu plebańskiego mu

miejscowości

czas zabytki murowane; dwór pomi

Podhala. Założona już w XII w., była

wsią królewską wchodzącą w skład
starostwa czorsztyńskiego. Parafia,

jano zupełnym milczeniem.
Grupę tych zabytków tworzą: kościół
parafialny Św. Mikołaja, kaplica Św.

sołectwo i wybraniectwo decydowały

Marka Ewangelisty oraz dwór manio-

o znaczeniu wsi pośród okolicznych
osad1.

wski. Wszystkie położone są na
wschodnim krańcu wsi, powyżej

Mani owy były tematem wi el u j uż arty

głównego zgrupowania domów, w

lenia musiano go rozebrać. Wówczas

kułów. Decyzja o budowie zapory na

miejscu, gdzie skarpa Dunajca two

z funduszu skarbowego wybudowa

do

rowanie nowego kościoła, który zo

stał poświęcony w 1679 r. przez sufragana

krakowskiego

Mikołaja

Oborskiego
I temu kościołowi zagroził Dunajec:
z uwagi na niebezpieczeństwo zawa

Dunajcu w Niedzicy niesie zagładę

rzy jakby cypel wysunięty w głąb do

no na nowym, znacznie wyżej poło

wsi - cały jej obszar przewidziany jest
do zatopienia. Nie sposób wymienić

liny.
Kościół Św. Mikołaja pochodzi z lat

żonym miejscu obecny kościół, który

tu wszystkich negatywnych skutków

1817-1819, choć tradycja parafii się
ga kilka wieków wcześniej.,,Słownik

Grzegorza Tomasza Zieglera, bisku
pa tynieckiego2. Wydawać by się mo-

społecznych, przyrodniczych i kultu
rowych tej decyzji, wielokrotnie
kwestionowanej przez najwybitniej

szych naukowców - wspomnę tylko
nazwiska profesorów Szafera i Goet

poświęcony został w 1826 r. przez

Geograficzny Królestwa Polskiego”,

podaje datę wzniesienia pierwszego
kościoła - 1216 r., nie znajduje to
jednak potwierdzenia. Założenie pa

1. Kościół parafialny Św Mikołaja w Maniowach

25

gło, że to nowe położenie zapewni

dobnie

bezpieczeństwo - i tak było przez lat
150. Paradoksem jest, że technika

o

jak

architektura

tradycjonalizmie

budowli,

wykonawców

w 1959 r.4 Niewielkie rozmiary nie
wiele różnią kaplicę Św. Marka od

z początku XIX w. Wyposażenia do
pełniają organki, również o baroko

większych kapliczek przydrożnych.

zamiast ostatecznie ochronić wieś
przed Dunajcem - przez spiętrzenie

wej dekoracji, sprowadzone w 1958 r.

wód rzeki przynieść ma jej likwidację

z Tyńca.

murowanego, wielobocznie zam
kniętego
korpusu
dostawiono

wraz z kościołem, który tak,.uciekał"

Anachroniczność obiektu nie obni

drewnianą kruchtę i nakryto wspól

przed wodą.
Jak wygląda maniowski kościół: jest

ża, moim zdaniem, jego wartości.

nym dachem z wieżyczką na sygna
turkę. Dach ten, jeszcze po wojnie

jednonawowy,

z

nieco

węższym

prezbiterium zamkniętym półkoliście
i wieżyczką dwoma spływami wyras
tającą z zakończenia nawy. Wieżycz

Przeciwnie - czyni z niego dokument

Składa się ona z dwóch części: do

trwałości tradycji stylowej.

gontowy,

Co stanie się z tym zabytkiem? Prze

dziś blachą. Trudno w wypadku tej

pokryty

jest

zniszczoną

niesienie go nie jest możliwe. W pro

kaplicy mówić o charakterze stylo

wym. Jej bielone ściany, wyrastające

kę wieńczy baniasty hełm, delikat

jekcie zbiornika nie uwzględniono
obwałowań, umożliwiających zacho

nością formy równoważący przysa-

wanie obiektu in situ (postulowanych

dzistość całej bryły. Ramowe podzia

m.in. w opracowaniach Zakładu Ar

kiedyś nakryte ciemną czapą gonto
wego dachu, stanowią nierozłączny

ły i gzymsy tworzą na ścianach płaski

chitektury Krajobrazu Politechniki
Krakowskiej3), zatem czeka go roz

element krajobrazu, dodajmy - pięk

rysunek. Wyraźnie barokowy charak

ter tej architektury nie jest wynikiem

biórka. Ocaleć mają jedynie ołtarze,

jektanci zapory przeznaczyli do lik

z zieleni wzniesienia nad Dunajcem,

nego krajobrazu. I ten element pro

neostylu. Gdy budowano maniowski

przeniesione do budującego się koś

kościół, neoklasycyzm i romantyczny
neogotyk decydowały o stylu epoki.

cioła w Nowych Maniowach, lecz po

widacji.
Stojąca niedaleko kaplicy plebania,

zbawione

wbrew mało ciekawemu wyglądowi,

Tutaj w podhalańskiej wsi budowni

w obcym wnętrzu.

kryje zapewne w swych zrębach śla

czowie powtarzali nadal formy, które

potwierdziły swoją zgodność z kraj

Drugim obiektem sakralnym jest ka
plica Św. Marka Ewangelisty, poło

który w 1614 r. był przedmiotem za

obrazem kilkadziesiąt lat wstecz.

żona w ogrodzie plebanii. Zbudowa

miany między starostą Stanisławem

Wnętrze kościoła ma podobny cha

na została w 1855 r. z fundacji zakon
nika Marka Krzonowskiego (z pocho

Cikowskim a plebanem maniowskim

rakter: kolebkowe sklepienia z lune

właściwego

otoczenia

o barokowej dekoracji - dwa, w pełni

dzenia maniowianina, rektora semi
narium w Sibiu w Siedmiogrodzie),

barokowe, pochodzą z poprzednie

właśnie na fundamentach prezbite

go, rozebranego kościoła, pozostałe

rium rozebranego kościoła z 1662 r.
Jego zarys ustaliły badania terenowe

tami

wsparte

na gurtach,

ołtarze

(w tym ołtarz główny) świadczą, po
2
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dy domu zwanego „Dworzykiem”,

2. Drewniana kaplica Św. Sebastiana
3. Murowany dwór od strony rzeki
4. Dwór od podjazdu flankują wieżyczki

Stanisławem Wróblewskim. Zamianę

Ostatnim - najmniej znanym i zupeł

dynie drewniana weranda z dwuspa

tę sam król zatwierdzał (dokument
z 23 marca 1615 r.)5

nie pozbawionym opracowań - za

dowym daszkiem. Natomiast po stro

bytkiem murowanym wsi Maniowy

nie przeciwnej, od podjazdu, zaska

Na terenie plebańskim stał również

jest dwór, położony w pobliżu pleba

kuje nas to, że analogiczną werandę,

drewniany

nii, również nad skarpą terasy Dunaj
ca. Od strony rzeki niczym nie wyróż

bez wątpienia „nałożoną” później na
pierwotną elewację, flankują dwie

lamus-spichlerz,

kryty

czterospadowym dachem. Przenie

siono go na teren skansenu w Łopu

nia się - długi pas bielonej ściany

piętrowe wieżyczki nakryte namioto

sznej.

parterowego budynku przerywa je

wymi, gontowymi daszkami. Uderza

jące jest tu skojarzenie z dworami

alkierzowymi.
3

Tuż za dworem reszty kamiennych
zabudowań świadczą o układzie za
budowań

gospodarczych.

Rząd

świerków przy drodze i sosny na kra

wędzi skarpy wyznaczają zarys daw

nego założenia parkowego.
Kiedy powstał dwór maniowski? Lus
tracje
starostwa czorsztyńskiego
z 1619 i 1765 r. wymieniają „dwór,
czyli folwark” (starościński)6. Zatem
już wówczas istnieć musiał jakiś bu

dynek dworu, stanowiącego siedzibę
rządcy prowadzącego folwark.
rozbiorach

Polski

Maniowy,

Po

jako

„królewszczyzna”, stały się dobrem

kameralnym. Dobra te na terenie Ga

licji w pierwszej połowie XIX w. były
w większości sprzedawane osobom
prywatnym przez „C.K. Galicyiskądo

Sprzedaży Dóbr Skarbowych usta
nowioną Komissyę Nadworną” na

zasadach licytacji ,,więcej dające
mu". Tak stało się z Czorsztynem 4
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5

zakupił go w 1819 r. Jan Maksymilian
Drohojowski7, natomiast właścicie

terenie wsi jeszcze jeden murowany

lem Maniów stał się w latach
1830-1855 Józef Gerzabek8. W la

z przełomu XIX i XX w. Na Podhalu

tach 1861-1868 jako właściciel wy
mieniany jest
w 1886 r. -

Antoni
Gerzabek,
Sydonia Jerżabek,

Prócz trzech wymienionych jest na

5 Piwnice na obrzeżu wsi (zdjęcia autora)

budynek godny wspomnienia: szkoła

jest to chyba najstarszy zachowany
budynek szkoły wiejskiej.
Murowane zabytki wsi Maniowy rea

koszmaru ,,murowańców” które ze
szpeciły tyle już miejscowości Pod

hala i Spiszu. Wystarczy spojrzeć

a w w 1909 r. - Michał Waradyn.

lizatorzy zapory w Niedzicy przezna

z drugiego brzegu Dunajca na pano
ramę Starych Maniów, ciemnymi

Kolejne zmiany właścicieli następują

czają do likwidacji. Nie tylko: ten sam

barwami drewna wpisaną w zieleń

w 1911 i 1916 r., gdy dwór zakupiła

los podzielić ma dwór i Kaplica Fli

mieszkająca

sacka w Czorsztynie, kilkanaście ka

krajobrazu - i porównać z wyrosłą
powyżej „naroślą” na stokach Gor

Czy zatem dwór maniowski stoi na

pliczek
przydrożnych, większość
drewnianych budowli Maniów i Czor

ców - Nowymi Maniowami.
Tym bardziej należy Stare Maniowy

sztyna. Prócz zabytków woda po

ocalić.

rodzina

Dudzińskich,

w nim aż do 1949 r.
miejscu
,.folwarku starościńskie
go”? Położenie obecnego dworu

u szczytu ,.cypla”, jaki tworzy nad
rzeczna skarpa (miejsce obronne),

przemawia za tradycją miejsca. Ist
nieje notatka w kronice kościelnej9

mówiąca o budowie dworu przez Gerzabków (Jerżabków) na piwnicach

chłonąć ma unikatowe zespoły przy
rodnicze w rejonie Zielonych Skałek

i Harczygrundu. To straty całkowite.
Perły zamków polskich - Niedzica

i Czorsztyn pozbawione zostaną oto
czenia i zagrożone różnorakimi pro
cesami destrukcyjnymi. Szkodliwe

dawnej gorzelni - czy nie były to

oddziaływanie (zmiana mikroklima

jednak raczej piwnice wcześniejsze

tu) i pośrednie wpływy (przeciążenie

go dworu użytkowane jako składy?
Wyjaśnienie tego problemu mogłyby
przynieść badania terenowe. Umożli

wiłyby jednocześnie odpowiedź na

pytanie - czy wieże maniowskiego
dworu są pozostałością po wcześ

ruchem turystycznym i żywiołowa za

budowa rekreacyjna) obejmą znacz
ne
obszary
Pienin
i
Spiszu
Polskiego10.

Jest jeszcze szansa ocalenia. Przy

niejszym dworze alkierzowym, czy

pominając wartości zabytkowe Ma
niów trzeba dodać, że - paradoksal

też takich alkierzy bardzo późnym,

nie - zakaz wznoszenia budynków

na

wpół

twem?
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ludowym

naśladownic

nowych,

spowodowany

decyzją

o budowie zapory, uchronił wieś od

Piotr Stępień

Przypisy
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kościoła parafialnego we wsi Maniowy. ..Materiały
i sprawozdania...
5. Słownik Geograficzny
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dzów miejscowości Galicji z lat 1830, 1855, 1868, 1886
i 1909
9. H. Pieńkowska. T. Staich. Drogami skalnej
ziemi. Kraków 1956
10. T. Drewnowski. Uratować Piepiny. ..Polityka
41. 1980; J.S. Mac , Zapora. ..Prawo i Zycie". 2,1981
Ponadto wykorzystano informacje z Monografii parafii
Maniowy ks. A. Siudy

„Rewaloryzacja”
renesansowego
dworu w Graboszycach

ny. Po ucieczce Henryka Walezego
przeniósłsięnadwór Anny Jagiellon
ki i Stefana Batorego, używając ho
norowego tytułu sekretarza królew

skiego. W 1578 r. Batory powierzył
mu urząd poborcy cła wodnego we
Włocławku.
Brandys
utrzymywał

kontakty z wybitnymi osobistościami

swojej epoki i pomimo że w 1583 r.
otrzymał starostwo janowskie, nadal,
aż do śmierci w 1593 r., pozostawał
w służbie dworskiej.

fundamentów2.

Nic dziwnego, że to właśnie Dionizy
Brandys przebudował przed 1584 r

Graboszycki zespół obronny znajdu

i

je się niemal przy drodze łączącej
Zator z Wadowicami, na dawnych
terenach ziemi krakowskiej. Od 1974

nią przesuniętą nieznacznie z głów
nej osi, o dwóch komnatach po bo

r. Graboszyce należą do wojewódz

kach sieni. Podobny układ wnętrz

Teresa Jakimowicz - był symptomem

twa bielskiego.
Centrum renesansowego układu sta

miały mało znane dwory gotycko-renesansowe lub wczesnorenesanso-

pomyślnie rozwijającej się kariery,
także państwowej". Budowę dworu

nowi murowany dwór-pałac, który
pomimo kilku przemian dokonywa
nych w XVIII i XIX w. zachował postać

Najstarszy

dwór

Brandysów był jednotraktowy, z sie

we z terenu Małopolski, odkryte dzię
ki badaniom prowadzonym przez
PKZ. Na planie prostokąta i przy za

budynek dworu w swych dziedzicz
nych Graboszycach5.
,, Murowany

dwór pański w wieku XV/- jak pisze

murowanego

lub jego rozbudowę

przez szlachtę związaną z wyższymi
urzędami można uznać za ,,manifes

tację, równą tej, jaką była budowa
wielkich
zamków
przez
magnaterię"6.

1

Dwór w Graboszycach po renesan

sowej

przebudowie

ukształtowany

został jako budynek piętrowy, zało

żony na planie prostokąta, z ryzalita

mi od strony dłuższych boków
Wzniesiono go na dwukondygnacyj
nych, bardzo przestronnych piwni
cach i przesklepionych pomieszcze

niach parteru. Pomimo pewnej suro
wości dwór ma wiele cennych ele
mentów wystroju architektoniczne

go. renesansowe obramienia okien
i drzwi, różne formy sklepień koleb
kowych, stiukowe zdobienia listwowe w piwnicach i na parterze7 Uzy

skany w wyniku szesnastowiecznej

modernizacji kształt bryły i wprowa

dzony układ wnętrz zbliżają dwórwillę w Graboszycach do wspaniałe
go dzieła Santi Gucciego - pałacu
Myszkowskich
(1585-1595)8.

w

Książu

Wielkim

Szczególnie cenne są zachowane

1. Widok dworu w Graboszycach z pierwszej
połowy XIX w. według litografii Pillera

chowaniu jednotraktowego i trójo-

elementy obronnego systemu dwo

siowego układu wnętrz wzniesione

ru. Wznosił się on niegdyś w zakolu
rzeki Skawy, na cyplu otoczonym

były także pierwotne dwory w Niegoszowicach pod Krakowem i w Głębowicach3.

z trzech stron wodą. Z czwartej stro

z rozbudowy przeprowadzonej około

Najznaczniejszej przebudowy grabo-

1580 r. z inicjatywy Dionizego (Dziwi-

szyckiego obiektu dokonano dzięki

pem i w ten sposób powstała fosa
otaczająca rezydencję ze wszystkich

sza) Brandysa, dworzanina królew
skiego i starosty janowskiego’.

staraniom wspomnianego już Dziwisza Brandysa, który od wczesnej

Ród Brandysów herbu Radwan poja

młodości pragnął zrobić karierę na
królewskim dworze4. W 1547 r. został

wił się w okolicach Graboszyc w XV
w. i zapewne w drugiej połowie tego

stulecia lub na początku XVI w. po

dworzaninem królewicza Zygmunta
Augusta i przebywał w otoczeniu

wstał pierwotny dwór graboszycki.

dworskim późniejszego monarchy aż

Badania prowadzone przez krakow

do jego śmierci w 1572 r. Z ramienia

ny cypel został oddzielony przeko

stron. W kierunku fosy prowadziły
z piwnic podziemne korytarze, które
częściowo zachowały się. Przebudo

wy dworu w późniejszych okresach
były nieznaczne: w XVIII w. przykryty

został

dachem

mansardowym,

a w XIX w. przebudowano klatkę
schodową9. Stanowił wówczas włas

Pracowni Konserwacji

ostatniego z Jagiellonów przez pe

ność rodu Sołtyków i z tego okresu

Zabytków wykazały występowanie
warstw murów z drugiej połowy XV

wien okres był strażnikiem solnym
w Wielkopolsce, sprawował także

pochodzi litografia wykonana u Pille

ski Oddział

w.,

w

partiach

obecnych

piwnic

urząd kuchmistrza królowej Katarzy

ra we Lwowie.
Graboszycki dwór, od 1945 r. opusz
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czony i dewastowany przez przygod

łacowi Dziwisza Brandysa stacja tra

to słupowej lub wnętrzowej..Dnia

nych lokatorów, bardzo długo czekał
na możnego opiekuna. Ostatnio pro

to zlokalizowana została bezpośred

14.XI.1980 r. Wojewódzki Konserwa

nio na brzegu fosy obronnej naprze

tor Zabytków w Bielsku-Białej - mgr

tektor się znalazł, a jest nim Fabryka
Samochodów
Małolitrażowych

ciw pałacu.

Karol Gruszczyk przesłał pismo do

Pierwszy raz zwróciłem uwagę na ten

dyrektora Fabryki Samochodów Ma

„POLMO”, Zakład nr 2 w Tychach.

fakt w artykule zamieszczonym na

łolitrażowych - Zakładu nr 2 w Ty

Z dawnego zespołu dworskiego fab

łamach „Echa Krakowa” w sierpniu

chach, w którym zwracał się o po

1980 r. (nr 170/10725 z8-10 VIII 1980

nowne rozpatrzenie propozycji zmia

ryka

postanowiła

utworzyć

duży

ośrodek wypoczynkowy. Odrestau

r.). Ponieważ wykonane były wów

ny lokalizacji stacji transformatoro

rowany dwór ma spełniać funkcje
recepcyjne oraz znaleźć się w nim

czas dopiero roboty budowlane i bu
dynek stał pusty, oczekując na za

wej. „W chwili obecnej

mają sale biblioteczne i szkoleniowe.

montowanie urządzeń technologicz

oraz zmiana lokalizacji jest jeszcze

Na terenie przylegającym do parku

nych,

dworskiego, który także ma być pod

dalszych prac i zmianę skandalicznej
lokalizacji. Już bowiem wcześniej by

dany odnowie, zostanie zbudowa
nych

około 50 domków

letnisko

apelowałem

o

wstrzymanie

ła rozważana możliwość umieszcze

Gruszczyk

-

pisał mgr K.

demontaż

urządzeń

możliwa. Wzrost kosztów wynikły
z tego tytułu działań proponuję

uwzględnić w dofinansowaniu prac
remontowych w trybie uchwały 179

wych. W budynkach gospodarczych

nia stacji transformatorowej w parte

R.M.,

zaprojektowano kuchnię i jadalnię,

a w spichrzu - magazyn sprzętu

rowym budynku na terenie pobliskie
go SKR. Można by wówczas zmniej

z przedstawicielem Zarządu Muzeów
i Ochrony Zabytków MKiS w Warsza

sportowego. Do prac renowacyjnych

szyć nawet długości podłączeń ka

wie,

przystąpiono
bardzo
aktywnie
w pierwszej połowie 1980 r. I wszyst

blowych do budynków dworskich.

w przyszłym 1981 r. zostanie Wasze

Generalnemu

mu zakładowi przyznana I rata dofi-

kie zabiegi mające na celu uratowa
nie cennego zespołu obronnego
w Graboszycach zasługiwałyby tylko

na pełne poparcie, gdyby nie fakt, że

Artykuł

przesłałem

Konserwatorowi
Wiktorowi

wstępnie

uzyskując

omówiłem

zapewnienie,

iż

Zabytków - prof.

Zinowi

(pismo

z

11 .VIII.1980 r.), Wojewódzkiemu Kon
serwatorowi Zabytków w Bielsku-

„rewaloryzację" rozpoczęto od bu

Białej i Rejonowi Energetycznemu

dowy wieżowej stacji transformato

rowej... niemal dokładnie na przedłu

w Wadowicach.
Pierwszy odpowiedział Rejon Ener

żeniu osi głównej

renesansowego

getyczny. W piśmie z dnia 20 X 1980

dworu. Typowa dla obszaru całego

r. Rejon zobowiązał się, że,,zaakcep

kraju i wysokością dorównująca pa

tuje każdą inną lokalizację stacji tra

30

którą

2. Dwór w trakcie prac konserwatorskich
3. Stacja transformatorowa ustawiona bezmyśl
nie na głównej osi dworu
4 A oto widok kompleksowy otoczenia dworu
stacja transformatorowa oraz „dodatki”: slup
sieci energetycznej i przystanek PKS (zdjęcia
autora)

nansowania". W zakończeniu pisma

litrażowych „POLMO”, w którym sta

aby wybudowany obiekt, z dużym na

padła jakże słuszna uwaga: ,.żadna
inna możliwość, czy obsadzenie sta

nowczo postanowiono, że inwestor
„nie podejmie się zmiany lokalizacji

kładem kosztów oraz dużym wysił

drzewosta

stacji trafo”. „W naszym odczuciu

dowlaną,

nem, czy też obniżenie jej nie stworzy

byłby to akt godny potępienia - po

korzystnego efektu”. W pierwszych

dano w piśmie podpisanym przez za

jak: Zakład Energetyczny Wadowice,
Wojewódzki Konserwator Zabytków

dniach stycznia 1981 r. otrzymałem
pismo z Fabryki Samochodów Mało

stępcę dyrektora ds. technicznych,

w Bielsku-Białej, Urząd Wojewódzki

mgr. inż. Ryszarda Kłapkowskiego -

w Bielsku-Białej - miał być rozbiera

cji

transformatorowej

kiem załogi, zgodnie ze sztuką bu
uzgodniony z władzami,

ny i budowany od początku w innym
3

miejscu”. Inwestor wymienił kwotę
700 tys. zł, jaką w wypadku rozbiórki
wieżowej

stacji

transformatorowej

należałoby spisać na straty. Dotarłem
do

kosztorysu

projektu typowego

stacji z sierpnia 1973 r., opracowane
go przez „Energoprojekt” w Pozna
niu. Koszt robót budowlanych we

dług cen 1971 r. przyjęty został na

kwotę 70 tys. zł. Przyjmując stosowa
ny obecnie mnożnik przeliczeniowy
M-78 = 1,68, otrzymujemy kwotę 120

tys. zł, co przy całkowitych kosztach
pełnej restauracji zespołu obronne
go jest zapewne kwotą niewielką.
Kończąc pismo, Fabryka Samocho

dów wróciła do propozycji osłonięcia
stacji trafo... parawanem zieleni, przy
czym w ogóle nie wspomniała o de

cyzji Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków w Bielsku-Białej z listopa
da 1980 r. O stanowisku Fabryki Sa

mochodów Małolitrażowych-Zakła-
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du nr 2 w Tychach powiadomiłem
Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków

MKiS w Warszawie.

W marcu 1981
w

r. podczas pobytu

Graboszycach

zauważyłem,

że

prace przy skandalicznie ustawionej

Hrubieszów SOS dla karczmy

stacji transformatorowej są kontynu
owane. I nie tylko przy stacji. W jej

..Kultura

polskiej ciesiołki ma to do siebie, że

ny, zarysy profili drewna, złagodze

sąsiedztwie i oczywiście bezpośred

wypowiada się w najpiękniejszych

nie jego ostrych, szorstkich płasz

ludowa

będąca

kolebką

miał kontakt bezpośredni lub optycz

nio przed dworem zlokalizowano ...

formach najprostszymi środkami, że

czyzn, proporcje przystosowane do

podwójny słup sieci energetycznej.
Nie dość na tym. Pomiędzy słupem

jest w swym technicznym i artystycz

wymagań użytkowych, zdobnictwo -

nym wyrazie logiczna i zgodna z wa
runkami środowiska, właściwościa
mi tworzywa i duchem czasu"1*V,
.

bądź układ statyczny bryły, wykroje

a stacją trafo wyrasta przy drodze
obskurny przystanek PKS. W tle na

podkreślające

linie

konstrukcyjne,

na terenach

elementów i ich złącza zgodne były
z właściwościami budulca, wszystko

Krakowa”

Polski budynki karczem dziś już na
leżą do rzadkości i choć przestały

tów, świadczących o wysokiej kultu

z 10-12.IV.1981 r. ponownie powró

symbolizować pijaństwo, stanowiąc

rze technicznej i artystycznej budują

ciłem do sprawy niedopuszczalnego,

niezwykłe przykłady rodzimego bu

moim zdaniem, zniekształcenia zało
żenia obronnego w Graboszycach,

downictwa, nie znajdują opiekunów.

cego.
Charakterystycznym przykładem ta

w artykule: „Co się stało ze «słynną»

tylko elewacje owych obiektów, lecz

kiego budownictwa jest mało znana
karczma w Hrubieszowie. Wolno sto

polską szkołą konserwacji?" Tekst

i ich konstrukcje opierały się na for
mach kultywowanych przez miejsco

jący budynek dawnej karczmy usytu
owany został w samym centrum Hru

we budownictwo. Ten ścisły związek

bieszowa, nieopodal dawnego rynku

konstrukcji zfunkcją nadał budowni
ctwu drewnianemu cechę szczegól

siono na łagodnym grzbiecie, opada-

tomiast ledwie majaczy,,rewaloryzo
wany” renesansowy dwór Dziwisza

Brandysa.

W

„Echu

i ostatnio wykonane zdjęcia przesła
łem 13.IV.1981 r. do Zarządu Muzeów
i Ochrony Zabytków MKiS w Warsza
wie. Pomimo że upłynęło już kilka

miesięcy
małem10.

odpowiedzi

Niegdyś powszechne

Wielka to szkoda, bo przecież nie

nie otrzy

ną: czytelność w bryle, układzie i złą

Andrzej Gaczoł

czach.
Znaczne były wysiłki cieśli nad opra

cowaniem powierzchni i detali archi-

tektoniczych, z którymi użytkownik

Przypisy

1. Dziwisz Brandys w Graboszycach „wielkim
kosztem dwór zmurował" (1584), [w:] B. Pa
procki , Herby rycerstwa polskiego (1584),
wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858; S. Komor
nicki, Dwory murowane w Malopolsce z cza
sów Odrodzenia (1510-ok. 1630), „Prace KHS".
V, Kraków 1930; M. Kornecki . Zamki i dwo
ry obronne Ziemi Krakowskiej. Kraków 1966; T.
Żychiewicz, Dwór w Graboszycach, mps,
PKZ Kraków. Kraków 1955.
2. B. K r a s n o w o I s k i, wypowiedź w dys
kusji. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t.
XXIV. z. 4,1979, s. 384.
3. B. Krasnowolski, op. cit.
4. A. Kamiński, Brandys Dionizy (Dziwisz),
Polski Słownik Biograficzny, t. II, Kraków 1936.
5. B. Paprocki, op. cit.
6. T. Jakimowicz, Dwór murowany w Pol
sce w wieku XVI, Warszawa - Poznań 1979.
7. M. Kornecki . op. cit.
8. T. J a k i m o w i cz , op. cit., s. 170-171.
9. M. Kornecki. op. cit.; Katalog zabytkó w
sztuki w Polsce, t. I, Województwo krakowskie
(pod red. dra J. Szabłowskiego), z. 14. Powiat
wadowicki (oprać. J. Szabłowski), Warszawa
1953.
10 Już w trakcie druku tego zeszytu autor
nadesłał nam odpowiedź Zarządu Muzeów
i Ochrony Zabytków MKiS z 26.X.1981 r., w któ
rej czytamy, że „ze względu na zaistniały stan
i wykonana realizację oraz brak środków na
dokonanie zmian, ZMiOZz konieczności uznaje
za możliwe utrzymanie decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków". Mgr inż. A Gaczoł
skomentował, że w piśmie tym „nie ma słowa
dlaczego jest to pierwsza decyzja od sierpnia
ub. roku (1980). Wówczas realizacja nie była
jeszcze w pełni wykonana. "W ten sposób kolej
na sprawa kolejnego zabytku została „odfajko
wana" należy dodać w bardzo charakterysty
cznym urzędniczym stylu.
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to składało się na harmonię kształ

przy ulicy Partyzantów. Dom wznie

1. Północna elewacja hrubieszowskiej karczmy
2. Południowa elewacja karczmy
3. Tak w 1980 r. wyglądał fragment elewacji
południowej

czasów, istniejące w archiwum miej

norodny, wzniesiony został na planie

hipoteczne

prostokąta o wymiarach 14,7 x 12,5

nej w formie prostokąta.

przedstawiają właścicieli już z końca
XIX i XX w.: Rywkę-DwojręzSzerów

m, pierwotnie rozpoczynał zwarty
ciąg zabudowy ulicy. Jak większość

Karczma wzniesiona w pierwszych
latach XIX w. była własnością rodzin

Rozensztein, Kisel - Josefa i Chaię
Wajsbrot oraz wzmiankują przebu

dawnych polskich karczem, budynek
jest drewniany. Na ceglanych funda

żydowskich. Niestety, nie wszystkie
dokumenty przetrwały do naszych

dową karczmy w latach 1896 1897.
Budynek karczmy - stylistycznie jed

pową konstrukcją ścian, nakrytą da

jącym zarówno w kierunku północ
no-zachodnim,

jak

i

południowo-

wschodnim, na parceli ukształtowa

skim

skrócone

akta

mentach wzniesiono wieńcowo-słu-

chem
2

o

jątkowej

- dwusłupowej

wiąźbie, niegdyś z gontowym pokry

ciem.
Obiekt jest symetryczny - oś stanowi
sień przelotowa, w części podpiwni
czony, jednokondygnacyjny, z pod
daszem użytkowym, oświetlonym od
strony południowej trzema lukarna-

mi, a od strony wschodniej - oknami
w ścianie szczytowej. Po obu stro

nach sieni głównej na parterze bie

gną dwa trzypokojowe ciągi pomie
szczeń, połączonych amfiladą. Cha
rakterystyczny jest układ belek stro

powych: w sieni poprzeczny do jej
osi, a częściach bocznych - równole
gły. W sieni, z lewej strony od wejścia
znajduje się zwieńczona łukiem od

cinkowym wnęka pieca, a po prawej
stronie — jednobiegowe drewniane

schody prowadzące na piętro. Z ma

łego hallu na pierwszym piętrze trzy
pary dwuskrzydłowych drzwi wiodą
do

pokoju

mieszkalnego,

kuchni

3
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Drugi
remanent
zabytków
(dawny powiat Tomaszów Lubelski)
Stan zachowania zabytków - naro
dowych dóbr kultury - oraz ich po

wojenne losy można ilustrować na

przykładach pochodzących z całego
kraju. O wyborze zabytków z jednego

obszaru - dawnego powiatu Toma
szów Lubelski, zadecydowało kilka

czynników.
Po pierwsze - liczba i stan zachowa
nia zabytków na tym obszarze nie
odbiega od tzw. średniej krajowej.
Tutaj też, podobnie jak w innych re

gionach kraju, najlepiej przedstawia

się stan zabytków architektury koś

cielnej, natomiast już nieco gorszy
jest stan zachowania żaby*’ owego
wyposażenia

o planie trapezu, ciemnego pomiesz

czenia - przedpokoju oświetlonego

4 Detal bramy i niszczejący dach (zdjęcia
autorki)

tylko pośrednio do sypialni i do nie
użytkowej części strychu. W środku

poddasza znajduje się ciemne po
mieszczenie
spełniające
według

mami o rozlicznych daszkach i przy
budówkach, tworzonymi intuicyjnie,

ustnej tradycji funkcję kultową pod

budowanymi na miarę tamtych cza

czas cotygodniowych świąt żydow
skich.

sów i w zgodzie z tradycją miejsca.
Czy karczma stojąca jeszcze w cen

Niestety, nie dochowały się do na

trum Hrubieszowa ma podzielić los

szych czasów żadne elementy daw

setek jej poprzedniczek? Czy - póki

nego wyposażenia karczmy, uwagę

jeszcze czas - nie może być przezna

wzbudzają

detale: gzyms konsolkowy, drewnia

czona, po odpowiedniej konserwa
torskiej adaptacji, na zajazd „w sta

na rustyka na elewacji od strony po
łudniowej, wycięcie dymników stry

rym stylu”? Apelujemy do władz Hru
bieszowa - ratujcie swoją karczmę,

szku w formie stylizowanych ptasz
ków, zygzakowaty fryz na elewacji od

miasteczek naszego kraju, w których

zachowane

drewniane

nie naśladujcie innych zabytkowych

strony wschodniej, drewniane wrota

- mimo istnienia tego rodzaju zabyt

wejściowe do sieni, nabijane listew

kowych obiektów - stawia się nowo

kami tworzącymi ornament geome

czesne pawilony, tamte skazując na
zagładę. Powoduje to nie tylko straty

tryczny, w nadświetlu łagodnie zary

sowany kwiat - słońce. Najpiękniej

w kulturze materialnej, ale przede

sza przy tym jest miękkość form,

wszystkim świadczy o niegospodar
ności i braku znajomości podstawo

kształtów tej architektury, jej propor
cje, świetnie zespolone ze skalą czło

wych praw ekonomii.

wieka.
Opisany obiekt, podobnie jak i cała

grupa podobnych, przetrwałych do
dzisiaj w Hrubieszowie, ginie w za

straszająco szybkim tempie. Giną ca
łe zakątki, uliczki z drewnianymi do34

Jolanta Zwierzyńska
Przypis

1. T. Chrzanowski, Karczmy i zajazdy pol
skie, Warszawa 1958.

wnętrz

i..ralnych.

a szczególnie dramatyczny los opu

Również pod względem artystycz
nym zabytki te, pochodzące z róż

nów byłyby tylko „niezrozumiałymi

obiektami paleontologicznymi", jak

szczonych i niszczejących zabytków

nych dziedzin i okresów czasowych,
reprezentują poziom przeciętny, ale

pisał niegdyś Władysław Łuszczkie-

drewnianej architektury cerkiewnej
był przedmiotem wypowiedzi na ła

właśnie dlatego tak charakterystycz

wicz.
Po drugie - w latach siedemdziesią

ny dla naszego ojczystego, a tak bar

tych pisano o zabytkach tego dawne

wnego i wielowątkowego w prze
szłości krajobrazu kulturowego, bez
znajomości którego Wawel czy Wila

go powiatu stosunkowo często, tak
w regionalnej prasie codziennej, jak
i w ogólnokrajowych tygodnikach 1,

mach specjalistycznego kwartalnika
,.Ochrona Zabytków”2, kwartalnika
który przecież dociera (bo może nie
jest czytany!) do wszystkich przed

stawicieli centralnych i terenowych
cd. na s. 41
1. Bełżec, d. cerkiew parafialna, wznie
siona w 1756 r., przeniesiona na obecne
miejsce w 1838 r., po 1947 r. opuszczona,
w latach siedemdziesiątych użytkowana
była na magazyn starych sprzętów przez
miejscową szkołę. Stopniowo ulegała de
wastacji, chociaż można byłoby w niej
urządzić np. punkt pamięci narodowej,
mieszczący się w budynku szkolnym (fot.
J. Langda. 1975)
2. Bełżec, d. popówka, wzniesiona za
pewne w 1866 r. zdjęcie ilustruje stan, gdy
była wciąż jeszcze ,,pod zarządem” miej
scowej szkoły (fot. J. Langda, 1975)
3. Chodywańce, ruiny pałacowej korde
gardy - jedyna pozostałość obszernego
założenia z XVIII w., wzniesionego przez
Granowskich. Stan z 1979 r. Druga analo
giczna kordegarda, połączona późnobarokowym ogrodzeniem z bramą wjazdo
wą na osi wraz z nim rozebrana po 1969 r
Całość zabytkowego założenia (z resztka
mi parku) w użytkowaniu miejscowej
szkoły (fot. R. Brykowski, 1979)
4. Chodywańce, kościół parafialny, ka
mienna rzeźba św. Onufrego, późnobarokowa, XVIII w., porzucona koło muru
cmentarnego (fot. J. Langda. 1979)
5. Dub, kapliczka przydrożna, późnobarokowa, zapewne druga połowa XVIII w.
(dwie dalsze kapliczki, rzekomo analogi
czne. rozebrane zostały przez Niemców
w czasie budowy lotniska podczas dru
giej wojny światowej); brak zainteresowa
nia ze strony parafii (fot. R. Brykowski,
1976)
6-8. Grodysławice, d. dwór, wzniesiony
w 1839 r., wówczas własność Edwarda
Fredry, członka Stanów Galicyjskich.
Pierwotnie z mieszkalnym poddaszem ro
zebranym w 1930 r., wówczas też skróco
ny o połowę długości. Zabytek stanowi
własność prywatną, niszczeje pomimo
usilnych starań ze strony użytkownika po
zbawionego pomocy władz administra
cyjnych (fot. 6 - R. Brykowski. 1976; fot.
7- 8 M. Pcion, 1981)

5
7

4
6

8
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9 10. Kniazie, d cerkiew parafialna, wzniesiona w 1806
r. (lub raczej wówczas rozbudowana), po 1947 r opusz
czona Taki stan istniał jeszcze w 1977 r, obecnie
zawalona (fot. 9 J. Langda. 1971; fot. 10 - W. Górski.
1970)

11 Kniazie, dzwonnica cerkiewna, zapewne z XVIII w
nie użytkowana, obecnie jeszcze do uratowania przez
przeniesienie na inne miejsce, np do skansenu lub do
czynnego założenia sakralnego (fot. J. Langda. 1971)
12. Komarow, d. plebania, wzniesiona zapewne około
połowy XIX w Obecnie prawdopodobnie już rozebrana
w związku z budową nowej plebanii. Czyż nie można
było nowego budynku zlokalizować w innym miejscu,
a zabytek w dobrym stosunkowo stanie technicznym
zachować i użytkować na inne cele, np. nauczanie
religii, muzeum bogatej historii parafii i miejscowości?
13 14 Korczmin, d cerkiew parafialna, wzniesiona
w 1658 r, po 1947 r opuszczona, obok zrujnowana
drewniana dzwonnica, zapewne z połowy XIX w Zaby
tek należy do nielicznych zachowanych w naszym kraju
najstarszych drewnianych budowli cerkiewnych o nie
powtarzalnym detalu architektonicznym Obecnie
dzwonnica zawalona, cerkiew prawdopodobnie już nie
do uratowania, chyba przez przeniesienie do skansenu
i wykonanie znacznej rekonstrukcji Uratować można
jeszcze detal architektoniczny i zdobniczy (fot. J. Lan
gda. 1971)

15. Krynice, d. dwór Głogowskich, wzniesiony w pierw
szej połowie XIX w Przez długie lata użytkowany przez
miejscowy Ośrodek Zdrowia, po wzniesieniu nowego
(niby po co?), o znacznie mniejszej kubaturze, usytuo
wanego u podnóża wzniesienia parkowego, opuszczo
ny i stopniowo rozbierany, obecnie pozostały już praw
dopodobnie jedynie piwnice (fot. R Brykowski. 1975)

11

12
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17

16-19. Łaszczów, pojezuicki budynek klasztor
ny, wzniesiony w latach 1753-1758 (budową
kierował zakonny arch. Faustyn Ignacy Gro
dzicki), po kasacie zakonu w 1773 r. budynek
zamieniony na pałac, w latach 1902-1903 prze
budowany przez Szeptyckich na okazałą rezy
dencję, zapewne według projektu arch. Teodo
ra Talowskiego, niszczony w czasie pierwszej
i drugiej wojny światowej. Obecnie ruina, a tym
czasem w niewielkiej odeń odległości wzniesio
no podobnej kubatury szkołę rzemieślniczą,
usytuowaną przy ruchliwej szosie. O wykorzys
taniu zabytku i krajobrazowego parku o powie
rzchni około 9 ha nikt nie pomyślał. Tablica
z napisem: „Uwaga, budynek grozi zawale
niem" nie zmienia sytuacji tego cennego zabyt
ku i świadczy jedynie o postępującym zniszcze
niu (fot. J. Langda, 1974; fot. 18, 19-M. Pcion,
1981)
20. Łaszczów, d. „sala rycerska" zamku Łasz
czów, wzniesionego w połowie XVI w., prze
kształcona na póżnobarokową synagogę po
1770 r. Częściowo rozebrana przez Niemców
podczas okupacji (przybudówki), po 1945 r.
użytkowana przez miejscowy GS jako magazyn,
a po zdewastowaniu opuszczona. Ruina (fot. J.
Langda, 1975)
19

38

20

26

21-22. Lykoszyn, ruiny d. pałacu Świeżawskich oraz aleja dojazdowa ze
słupami bramnymi. Pałac wzniesiony zapewne około połowy XIX w. Zdjęcie
przedstawia stan z 1976 r„ wcześniej rozebrano dwie oficyny dworskie,
czworak, lodownię, a spichlerz gruntownie przekształcono (fot. R. Brykow
ski. 1976)
23. Posadów, obeliskowe słupy bramne oraz fragmenty dawnego ogrodze
nia cmentarza cerkiewnego, wzniesione wraz z cerkwią (przekształconą na
szkołę w 1928 r.) zapewne około 1826 r. (fot. J. Langda, 1975)
24. Rogoźno, d. dwór, wzniesiony w 1788 r„ z czasem przedłużony, przed
1959 r. rozebrano kryte przejście (rodzaj długiego ganku), łączące dwór
z również rozebraną oficyną gospodarczą. Rozbiórki zabytku dokonał
w 1975 r. jego wieloletni użytkownik - Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Tomaszowie Lubelskim.
25. Sielec, ruiny spichlerza, wzniesionego w pierwszej połowie XIX w.
Użytkownik - Międzykółkowa Baza Maszynowa (fot. R. Brykowski, 1974)
26. Siedliska, dzwonnica pocerkiewna, wzniesiona zapewne w XVIII w.
Obokwstanie ruiny prezbiterium d.cerkwiz1831 r. (fot. R. Brykowski, 1975).
25
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27. Śniatycze, d. cerkiew parafial
na, obecnie kościół filialny. Ikona
Chrystusa Pantokratora z 1739 r..
znaleziona na chórze muzycznym
(fot J. Langda. 1974)

28. Tarnawatka, d. zajazd (nr 51)
wzniesiony w pierwszej połowie XIX
w., zamieniony wraz z częścią go
spodarczą (stanem) na mieszkania;
nie remontowany i eksploatowany
niszczeje szybko, w związku z czym
przeznaczony do rozbiórki. A gdyby
tak odremontować i zlokalizować
tutaj współczesny zajazd! (fot. J.
Langda, 1974)
29. Teniatyska, d. cerkiew parafial
na, wzniesiona w 1754 r„ po 1947 r.
opuszczona. Obecnie do uratowa
nia już jedynie detal architektoniczno-zdobniczy oraz prawdopodob
nie jeszcze drewniana dzwonnica
(fot. R. Brykowski, 1975)
30. Tomaszów Lubelski, „stary"
kościół parafialny, wzniesiony za
pewne w latach 1627-1629, z funda
cji Tomasza Żamoyskiego; od lat
zaniedbany w związku z budową
nowego, murowanego wymaga
spiesznie kapitalnego remontu. Je
den z najcenniejszych zabytków
drewnianej architektury kościelnej
w Europie (fot. J. Langda, 1975)

31-32. Tomaszów Lubelski, „sta
ry" kościół parafialny, obrazy Wnie
bowzięcia i Koronacji NP Marii, po
chodzące z przełomu XVI i XVII w.,
wymagają wraz ze współczesną im
nastawą ołtarzową szybkiej konser
wacji (fot. J. Langda, 1974)
33. Tomaszów Lubelski, „stary"
kościół parafialny, stalle rokokowe
z drugiej połowy XVIII w., z niszcze
jącymi malowidłami kanoników na
zapieckach (fot. J. Langda, 1974)
34. Tomaszów Lubelski, tzw. Her
baciarnia, wzniesiona w 1902 r. Je
den z niewielu zachowanych zabyt40
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Kow drewnianego oudownictwa ro
syjskiego (z okresu zaboru) na zie
miach polskich. Wymaga remontu
i większej troskliwości ze strony
użytkownika - Lubelskiego Przed
siębiorstwa
Krawiecko-Kuśnierskiego (fot. J. Langda, 1976)
35. Tomaszów Lubelski, dom przy
ul. 1 Maja nr 90, wzniesiony przed
1928 r, interesujący przykład drew
nianego budownictwa mieszkalne
go (willowego) z tego czasu (fot J.
Langda. 1974)

36 37. Wierzbica, d. cerkiew para
fialna, wzniesiona w 1887 r., obok
kaplica grobowa Lityńskich z 1869
r Oba budynki przez wiele lat użyt
kowane na magazyny nawozów
sztucznych przez PGR w Machnówku. Cerkiew podobno rozebrano
w 1979 r. (fot. 36 - R. Brykowski,
1975: fot. 37-J. Langda. 1974)
37

organów państwowej służby konser

nogród” poruszony alarmami praso

wy użytkownik i ówczesne miejsco

watorskiej,

profesjonalistów

wymi z jeszcze większą furią atako

i „urzędowych działaczy od kultury”.

Nikt zatem nie może się tłumaczyć

wał i niszczył to, co pozostało z na
szej przeszłości. Gdy w lutym 1975 r.

we „czynniki” nie wiedziały, że mają
do czynienia z zabytkiem, w co uwie
rzyć jest bardzo trudno, to po publi

nieznajomością

zdjęcie

do

opisywanych

fak

zdewastowanego

dworu

kacji prasowej powinny inaczej spoj
rzeć na powierzony sobie niegdyś

tów. Niestety, wszelkie prasowe alar
my czy poufne rozmowy w zaciszach

z Rogoźna pod Tomaszowem, za
mieszczone na łamach „Literatury”3,

gabinetów

dyrektorsko-konserwa-

obiegło cały kraj, prawie natychmiast

działo i obecnie nie dzieje się nic, co

torskich były przysłowiowym „gro
chem o ścianę”. Więcej, można od

został on rozebrany, aby tylko od
siecz nie zdążyła przybyć na czas.

mogłoby

nieść wrażenie, że miejscowy „ciem

A przecież jeśli nawet dotychczaso

obiekt. Przez długie lata nic się nie
się

przyczynić

do

ura

towania choćby jednego zabytku
Jedyna
„pozytywna” wiadomość
41

38 40 Wożuczyn. d rezydencja
założona na przełomie XVI i XVII w
przez Jakuba Wożuczyńskiego, po
sła bełskiego; przekształcona około
1740 r. przez Wilhelma Miera, szambelana Augusta III, generała gwardii
koronnej naokazałe założenie pała
cowe; do 1944 r. własność Wydżgów; zniszczona w 1915 r. przez
artylerią austriacką. Mury rozbiera
ne przez okoliczną ludność po
pierwszej i drugiej wojnie świato
wej. Ostatnia pozostałość to frag
ment półkolistej bastei (z przełomu
XVI i XVII w.), obeliski bramne (za
pewne około 1740 r.) zagrożone
rozbiórką oraz znacznie przekształ
cony budynek bramny (zamurowa
ny przejazd, częściowo zniszczony
detal architektoniczny) (fot. J. Lan
gda, 1974)

41. Zwiartów, d. dwór, wzniesiony
około połowy XIX w., wówczas nale
żał do Stanisława Deboli. przed
1975 r. (zapewne od 1974 r.) użytko
wany jako szkoła, nie remontowa
ny; po opuszczeniu przez szkołę
przejęty przez miejscową Spół
dzielnię Produkcyjną, z miejsca
zdewastowany, przeznaczony do
rozbiórki (fot. J. Langda. 1974)
42. Zwiartów, kapliczka przydroż
na z rzeźbą św Jana Nepomucena,
XIX w., ludowa, uszkodzona i nie
zabezpieczona, w każdej chwili mo
że być wykradziona (jest to problem
ogólnokrajowy), jeśli to już się nie
stało (fot. J. Langda. 1974)

43. Żulice, d. dwór, wzniesiony na
przełomieXVIII iXIX w., uszkodzony
i zdewastowany przez UPA w 1944
r„ po 1947 r. użytkowany przez PGR
na mieszkania i doprowadzony do
stanu półruiny. Przykład „pozytyw
nej" odbudowy zabytku (około 1975
r.), podczas której gruntownie prze
kształcony z zatarciem pierwotne
go charakteru (nadbudowano wów
czas frontową wystawkę, taras oraz
zmieniono wysoki, czterospadowy
dach gontowy na mansadrowy, kry
ty dachówką) (fot J. Langda, 1974)

Katalogiem

w ostatnich kadencjach konserwator

nad
w

chów na blachę w przepięknej cerkwi

zabytków początkowo powiatowego,
a od 1975 r. wojewódzkiego miasta

Lubelski (1974 -1979). Według posia

w Hrebennem i realizacja tej decyzji.

Zamościa. Był on więc najpierw są

danych przez autora informacji nic

Dziwna to decyzja konserwatorska,

siadem (dobrze wiedzącym co dzieje

bo nie tylko zmieniającą autentyczny

się za miedzą), a potem „władyką”

się w ostatnich latach nie zmieniło na
lepsze, jedynie przed 1979 r. Muzeum

charakter zabytku, niszcząca piękno
jego proporcji, linii i faktury materia

tomaszowskich zabytków. Niestety
i ten fakt niczego nie zmienił i nie

z tego terenu, to wydanie zezwolenia
na zmianę gontowego pokrycia da

łowej, ale wydana v0 czasie, gdy w in

uratował żadnego obiektu zabytko

nych regionach kraju, podczas kapi

talnych remontów zabytków drew

wego.
Zatem zdjęcia fotograficzne, te nie

nianej architektury sakralnej, przy

kiedy niewygodne dokumenty ikono

wraca się w miejsce blachy-pierwo

graficzne - wymowniejsze będą od

tne poszycie gontowe.
Po trzecie wreszcie - tak się złożyło,

słów

Ryszard Brykowski

że jedyny przedstawiciel państwowej

Materiał powyższy zebrano w czasie

służby konserwatorskiej w Najwyż

prac nad dokumentacją drewnianej

szym Przedstawicielstwie Narodu
jakim jest Sejm Rzeczypospolitej -to

architektury sakralnej w Polsce
(1970-1971) oraz prac redakcyjnych

42

Polsce,

d.

Zabytków

powiat

Sztuki

Tomaszów

Wsi Lubelskiej przeniosło na swój
teren drewniany dwór z Huty Dzierążeńskiej (XIX w.) oraz ruiny popówki

z Bełżca.

Przypisy
1 Zob. J Górak. Budownictwo drewniane
Lubelszczyzny Stan badań, bibliografia, in
wentaryzacje, Lublin 1977.
2. R. Brykowski, W sprawie zabytkowej
drewnianej architektury cerkiewnej powiatu
Tomaszów Lubelski. „Ochrona Zabytków", nr
4, 1972, s. 276-287.
3. R. Brykowski. Remanent zabytków na
przykładzie jednego powiatu. „Literatura”
1975, nr 5 z dn. 13 lutego, s. 9.

„Gospodarze" w Kępnie
Dnia 15 lutego 1282 r. podpisany
został w

Kępnie

księciem

układ między

pomorskim

Mściwo

czym jest w tej

prac badawczych miały stać się

o tym,

podstawą do ewentualnego zor
ganizowania w miejscu, gdzie

i czym był niegdyś relikt zwany
dziś grodziskiem, nie tylko nie

znajduje się grodzisko, specjal

podnosił rangi tego zabytku, lecz

nej ekspozycji.

przeciwnie - przez wprowadze
nie nieszczęsnych alejek i mur

Władze miejskie Kępna dążyły do

chwili

utworzenia wokół grodziska i na

ków oraz niedopuszczalnej ziele

„parku 700-lecia”

ni wysokiej zacierał te informa
cje, które winno się o grodzisku

jem II a Przemysławem II, mający

jego terenie

istotny wpływ na proces zjedno
czenia
Polski.
Mija
więc

(teren ten to podmokłe łąki, które
niegdyś
stanowiły
naturalną'

700-letnia rocznica tego donio
słego wydarzenia, a środowiska

obronę grodu). Jeszcze w latach

projekt, który można było zreali

sześćdziesiątych powstał projekt

zować wszędzie, tylko nie na te
renie obiektu zabytkowego.
Po zapoznaniu się z powyższym

przekazać zwiedzającym. Był to

kulturalne Wielkopolski i Pomo

„zagospodarowania”,

rza podjęły prace związane z uro

przewidywał

czystymi jego obchodami. Mię

grodziska licznych alejek space

dzy innymi na grodzisku w Kę

rowych, zasadzenie drzew i krze

projektem,
prowadzący
prace
wykopaliskowe
na
grodzisku

w Kępnie poddał go surowej kry-

urządzenie

który

wokół

zostały

wów oraz otoczenie samego gro

w 1978 i 1979 r. badania wykopa

dziska, po jego dolnej krawędzi,

które przyniosły wiele

dotyczących

murkiem kamienno-betonowym
wysokości około 80 cm. Projekt

funkcjonowania obiektu w śred

ten, którego autorem mógł być

pnie

przeprowadzone

liskowe,

ważnych
niowieczu.

danych
Te

właśnie

wyniki

tylko człowiek nie mający pojęcia

1. Wygląd grodziska w Kępnie przed ..zagospo
darowaniem”...
2. ... i w maju 1981 r.
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tyce, która znana była władzom

- to

miejskim. Ustalono z Wojewódz

w Kępnie.

znają”. Zadziwia fakt, iż w tym

Zabytków

To, co zrobiono w Kępnie, jest

samym Kępnie, które leży na jed

w Kaliszu, że po zakończeniu ba

zjawiskiem
symptomatycznym
dla naszych czasów. Pojawiło się

nej z najbardziej zatłoczonych
dróg międzynarodowych E-12,

kim

Konserwatorem

dań, na ich podstawie będzie wy

dzieło

Urzędu

Miejskiego

nia, iż „na kulturze wszyscy się

konany projekt ewentualnej eks

nawet określenie „nikła szkodli

pozycji terenowej. I co się stało

wość

dalej?

rozgrzeszenie wielu urzędników,
którym przyszło odpowiadać za

przez wąskie i kręte uliczki mias

1979

Jesienią

r.

zrealizowano

społeczna”,

stanowiące

przez 36 lat nie został rozwiązany

problem
ciężkie

miejskiej
TIR-y

obwodnicy,

przeciskają

się

pierwszą

część

nieszczęsnego

popełnione wobec zabytków nie

ta, w którym komunikacja to wiel

projektu:

cały teren łąk wokół

ki, nie kontrolowany żywioł. I mi

grodziska pocięty został za po

wątpliwe przestępstwa. Nikogo
przecież nie dotknie fizycznie

mocą spychacza na „alejki”, któ

murek wokół

grodziska w Kę

jąłbym się tę fatalną sytuację ko

re wysypano białym żwirkiem
i ujęto w betonowe krawężniki,

pnie, za niski jest, aby mógł się na
kogoś zawalić. A to, że nie poma

munikacyjną uzdrowić (bo to
w końcu nie takie trudne), nigdy

posadzono wzdłuż nich drzewa
i krzewy. Natomiast w 1980 r.

ga w eksponowaniu grodziska,
lecz wręcz fałszuje prawdę histo

jednak nie przyszło mi do głowy,

u stóp grodziska, na linii zewnę

ryczną (stwierdzono tu wyłącznie

aby swoją propozycję zrealizo
wać. Są przecież fachowcy, któ

trznego wału obronnego (które

zabudowę drewnianą), to prze

rzy za ten odcinek życia gospo

go drewniane- relikty zalegają
w ziemi) postawiono mur ka

cież nikomu nie szkodzi. Ważne

darczego odpowiadają. Dlacze
go ludzie, którzy nie orientują się

mienno-betonowy,

kopiec

od

który opasał

wschodu,

południa

i zachodu (od północy nie mógł,
bo tam płynie rzeka). Inicjatywa

i wykonanie powyższych „prac”
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jest, że wokół grodziska coś się
dzieje

i

obchody

rocznicy od

mo że jestem archeologiem, pod

w problematyce ochrony zabyt

bywają się na terenie „zagospo

ków, tak ochoczo na tym polu

darowanym”.

działają, dlaczego pozwala im się

Przykład powyższy jest również
doskonałą ilustracją powiedze

działać?

Jerzy Augustyniak

Dewastacja
pałacu
W centralnym
leżącej

przy

punkcie Sitna, wsi

granicy

województw

szczecińskiego i gorzowskiego w po

elementów

czych

heraldycznych.

nego stanu zabytku. W roku 1970,

Podobne, lecz o prostszym rysunku,

gdy niezbędne okazały się ponowne

plafony dekorowały większość po

prace remontowe, o stosunkowo nie
wielkim zresztą zakresie, podjęto de

zostałych

pomieszczeń

na piętrze

i parterze.

Przebudowy pałacu podejmowane
w XVIII—XX w. ograniczały się naj
częściej

do

zmiany

dyspozycji

cyzję o opuszczeniu obiektu. Ostatni
mieszkańcy wyprowadzili się w roku

1974, później okresowo przechowy

wano w części pałacu zboże.
Stan pozbawionego opieki budynku

bliżu miasteczka Mieszkowice, uwa

wnętrz. Jedyną większą ingerencję

gę zwraca duży zaniedbany budynek
Jest to pałac dawnych właścicieli Sit

w wygląd zewnętrzny budynku sta

zaczął się szybko pogarszać. Już

nowiło wzniesienie w drugiej poło

na, wartościowy zabytek barokowy,

wie XIX w. ganków przed frontem

w roku 1973 Wojewódzki Konserwa
tor Zabytków w Szczecinie zlecił

tym cenniejszy, że przetrwał w pra

ryzalitu i zachodnią ścianą szczyto
wą. Do końca drugiej wojny świato

miejscowym

wie nie zmienionej formie i zachował
pierwotną dekorację wnętrz.

wej obiekt pełnił funkcje mieszkalne

mentacji

Pałac wzniesiono najprawdopodob

i znajdował się w dość dobrym stanie

cznej. Wnikliwe studium wykonane

latach

budowlanym.
Od 1945 r. pałac stanowi własność

przez mgr K. Kalitę pozwoliło m in
przesunąć datowanie pałacu o około

Państwowego Gospodarstwa Rolne
go w Sitnie, obecnie wchodzącego

20-30 lat wstecz w stosunku do po

niej

w

dziewięćdziesiątych

XVII w., tworząc wydłużoną, zwartą
bryłę

o

trzynastoosiowej

elewacji

frontowej, z niewielkim trójosiowym
ryzalitem. Otoczenie skromnego na

w skład KPGR Troszyn. Mieściły się

Pracowniom

Konser

wacji Zabytków opracowanie doku
historyczno-architektoni-

glądów autorów niemieckiej inwen
taryzacji zabytków z 1928 r. oraz

zewnątrz budynku stanowił trawnik

tutaj

od strony frontu oraz niewielki park
po stronie przeciwnej (nie istniejący

szkoła i sklep, część budynku zamie

sków konserwatorskich. Autorka po

szkiwali pracownicy gospodarstwa.

stulowała przede wszystkim zabez
pieczenie obiektu przez naprawę da

obecnie).

Bardziej reprezentacyjny

charakter miały wnętrza pałacu,
zwłaszcza duża sala na piętrze
w skrzydle wschodnim. Strop sali po

kryto ornamentem stiukowym o zna
cznej wartości artystycznej, złożo
nym z motywów roślinnych i pojedyn

biura

PGR,

okresowo także

W roku 1958 użytkownik wykonał po
ważne prace remontowo-adaptacyjne, które doprowadziły do dalszego

przyniosło wiele praktycznych wnio

chu, kanalizacji i oszklenie okien,
proponując następnie, wobec braku

rozdrobnienia pomieszczeń i usunię

zainteresowania

cia boniowań narożników elewacji

przeznaczenie zabytku na Wiejski
Dom Kultury oraz bazę noclegową
PTTK.

frontowej, jednak niewątpliwie przy
czyniły się do polepszenia technicz

ze

strony

PGR,

3

1 Widok
pałacu
w Sitnie
od strony
podjazdu

2. Elewacja
ogrodowa pałacu

3. Fragment
zdewastowanego
wnętrza parteru
2
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koło TOnZ w Brzegu do konserwatora

Prosto
z Brzegu

w Opolu czytamy: „Projekt Trasy Nadodrzańskiej zakłada poważną dezintegra
cję placu Młynów, odcięcie Starego Mias
ta od Odry (co narazi na powolną destruk

cję kościół pofranciszkański z XIV w.)
oraz naruszenie układu urbanistycznego,

Przykładów na to, że odnowę zabytków

a zarazem zagęszczenie ruchu w części
starego śródmieścia przez połączenie

trzeba „odświeżyć", jest wiele. Sięgnijmy

ulic Chrobrego i Kamiennej ".

po jeszcze jeden - prosto z ... Brzegu.
Dotyczy on problemu komunikacji, a więc

Trzeba jeszcze wiedzieć i to, że trasa

kwestii podstawowej, od której rozwiąza

obwodnicę na szlaku komunikacyjnym
Opole - Wrocław, że plac Młynów, mający

przecina teren dawnej fosy, że Brzeg ma

nia zależy dobry początek w każdym
mieście, jeśli jego dawny układ prze

znaczące wartości

strzenny chcemy rzeczywiście chronić..

szanse na przetrwanie i czekał po prostu

niejsze fragmenty plafonów i zapew

Niegdysiejsza stolica Piastów Śląskich

ne za kilka lat te właśnie stiukowe

z ochroną tego, co z niej ocalało, ma
nieustanne kłopoty. Członkowie Towa

Na tym amatorskim zdjęciu można dopatrzeć
się w głębi budynku magazynu. Przy jego budo
wie w XIX w. wykorzystano na jedną ze ścian
fragment średniowiecznego muru miejskiego.
Ten obiekt miał paść ofiarą na rzecz nowoczes
nej trasy

4. Strop
autora)

kondygnacji

parterowej

zabytkowe,

miałby

(zdjęcie,

W ciągu ośmiu lat od opracowania
dokumentacji właściciel pałacu nie
podjął żadnych kroków w celu zaha

mowania postępującego procesu ni
szczenia. Ostatnim dowodem zainte
resowania ze strony PGR posiada

nym zabytkiem było wystosowanie
w ubiegłym roku do ministra Kultury
i Sztuki wniosku o zezwolenie na

rozbiórkę. Wobec złego stanu obiek

tu istnieje duże prawdopodobieńs

two, że zezwolenie takie zostanie wy
dane. Obecnie na zlecenie Wojewó
dzkiego

Konserwatora

Zabytków

pracownicy PKZ zdejmują najcen

liście i girlandy stanowić będą jedyną
pozostałość po pałacu w Sitnie -

rzystwa Opieki nad Zabytkami, chcąc we

zabytku z grupy nielicznych na Po

sprzeć swoje dążenia autorytetami, zwo

morzu barokowych rezydencji wiej

łali

skich.
Odpowiedzialnością za przedstawio

problematyce rewaloryzacji zabytkowego
śródmieścia Brzegu. Był na niej obecny

ny stan rzeczy obciążyć należy dyrek
cję Kombinatu PGR w Troszypie -

również

nadrzędnej

jednostki

PGR

Sitno.

Trzeba jednak wątpić, czy dyrekcja
poczuwa się do odpowiedzialności,

nawet moralnej, bo przecież zabytku
nie niszczono rozmyślnie, dewasta

konferencję naukową poświęconą

zastępca

naczelnika

miasta

i gminy mgr Walerian Twardzik, który
zapewnił szanowne gremium o prioryte
cie dla spraw zabytków, pośród wszyst
kich innych ważnych dla miasta „Chcialbym zaakcentować - mówił w czerwcu

na swoją kolej w programie prac konser
watorskich, że bruków zabytkowych
w Brzegu już nie ma, bo widocznie w tro

sce o bezpieczeństwo zostały usunięte.

Społecznicy

nawoływali

do

rozwagi

w imię dobra publicznego. Miejscowe
władze trwały w uporze, wyszukując co

czenie ciężkiego transportu samochodo

raz to nowe argumenty. Nastał kryzys.
I ten wreszcie był władny budowę trasy
powstrzymać. Działacze TOnZ zdołali za
interesować MKiS problemami z Brzegu.

szów.

wego z centrum miasta, zwłaszcza z ryn
ku. Jest to sprawa bezpieczeństwa w ko

zapadły postanowienia przyznające w ca

Najnowsze dzieje pałacu w Sitnie

munikacji.

bruki

łej pełni rację społecznikom. Jaki będzie

ukazują, jak zwyczajne działanie
słońca, mrozu, wiatru i wody przy

stwarzają
takie niebezpieczeństwo(podkreślenie MG) Ruch ko

efekt? Trudno pozbywać się nadziei,

obojętności ze strony społeczeństwa

łowy, który się tam odbywa, ma również

dom handlowy w samym sercu Starego

cja
zachodziła
„samoczynnie",
a obojętność wobec jej postępów
można wytłumaczyć brakiem fundu

1980 r. naczelnik Twardzik - problem Tra
sy Nadodrzańskiej, która umożliwi wyłą

Zabytkowe

Na posiedzeniu komisji konserwatorskiej

choć Brzeg ma złe doświadczenia. Wielki

może spowodować, że zabytkowy

niekorzystny wpływ na obiekty zabytko

Miasta stanął jak na ironię. I nic już nie

obiekt przegrywa na naszych oczach

we. z uwagi na stężenie szkodliwych spa

wynika z bicia się w piersi, że w tym

swój parusetletni wyścig z czasem.

lin, ciągle wibracje, itp. '.
Natomiast w piśmie skierowanym przez

miejscu nie powinno go być

Marek Ober
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Marzenna Guzowska

Dzieci lubią
ten pałac,
ale...
Pałac w Ostromecku (woj. DydgosKiej z aaieka prezen
tuje się dobrze. Budowla ta. wzniesiona w połowie XVIII
w. w rozległym, niegdyś pięknym parkuj starszy o prze
szło sto lat pałacyk, zwany myśliwskim, stanowią razem
zespół bardzo cenny. Nic dziwnego, wszak twórcy tych
pałaców, Mateusz Daniel Póppelman i Karol Fryderyk
Schinkel. należeli do czołówki europejskiej w czasie,
w jakim przypadłe im żyć.
Z bliska urodę pałacu znacznie pomniejszają odrywają
ce się od murów płaty kiepskiej farby. Z bliska wspaniałe
i rzadkich gatunków drzewa i krzewy pokazują jeszcze
ślady założenia parku, dziś już całkiem zdziczałego.
Mieszkańcy pobliskiego osiedla wydeptał i ścieżki, skra
cając sobie drogę do sklepu, a miłośnicy piłki nożnej
ustawili bramki u podnóża schodów wiodących do
pałacowych wnętrz. Wnętrza te zamieszkują dzieci do
lat 15. Po wojnie bowiem pałac oddano Państwowemu
Zakładowi dla Głuchoniemych. W 1945 r. rodzina
Schenborn-Alsvensleben opuszczając posiadłość wy
wiozła co zdołała, reszta dobytku rozproszyła się, nie
wiadomo gdzie. Mieszkańcy pamiętają, jak białe szafy
pływały po stawie. Lecz nie czas ich żałować. W tamtych
pierwszych powojennych latach niejeden pałacowy me
bel zgnił pod płotem, niejeden kot pijał mleko z meissenowskiego półmiska. Właściciele Ostromecka nie za
służyli sobie na dobrą pamięć, a pozostałe po nich
zabytki z polskimi tradycjami niewielemiały wspólnego
Ot, po prostu, pałac dzieli los ani lepszy, ani gorszy od
tysiąca innych w naszym kraju.
Resort oświaty nigdy nie miał nadmiaru funduszów,
konserwator wojewódzki me daje żadnych znaków za
interesowania. Na temat niewłaściwego użytkowania
tego pałacu wypisano morze atramentu, była tez w Os
tromecku Polska Kronika Filmowa, podnosił alarm pro
kurator bydgoski, także bez rezultatu. Rzeczy mają się
niezmiennie, tak samo żałośnie. Ściany z zaciekami
i brudne, wielkie sale nie nadają się na dziecięce sypial
nie. a tym bardziej na łazienki. Na domiar złego umeblowanie więcej niż ubogie pośród resztek pałaco
wego wystroju. Myślano o tym, aby ostromecki pałac
przeznaczyć na cele ogólnospołeczne, na przykład na
bibliotekę dla rozbudowującej się wyższej uczelni
w Bydgoszczy. Przedni zamysł, ale dokąd odejdą stąd
dzieci? Nowa szkoła z internatem, na miarę ich potrzeb,
to marzenie ściętej głowy na pewno jeszcze przez
długie lata. Z zasady jestem przeciwna wszelkim szko
łom w zabytkowych obiektach. W tym wypadku jednak
skłonna byłabym uczynić wyjątek. Dlaczego dzieci głu
chonieme, więc tym bardziej wrażliwe na doznania
wizualne, pozbawić codziennego kontaktu z ładną ar
chitekturą, życia w symbiozie ze sztuką i otaczającą
pałac wspaniałą przyrodą? Zwłaszcza, że dzieci na
prawdę lubią ten pałac, ale ...jest on domem
niewygodnym, zaniedbanym, obskórnie urządzonym,
urągającym jakimkolwiek kanonom estetyki. Taki pałac
prowokuje wręcz do dalszej dewastacji i nie może uczyć
małych mieszkańców poszanowania dla rzeczy pięk
nych, bo ich tutaj już nie ma.
Marzenna Guzowska

Cmentarz żydowski
koło Otwocka
Przed

wojną Otwock, znane

tarz,

porośnięty wysokopien

uzdrowisko podwarszawskie,
popularny był wśród średnio
zamożnych Żydów, podobnie

nym lasem sosnowym i gęsty
mi zaroślami niższych świer
ków i drzew liściastych, nie był

miejsco

łatwy do spenetrowania, a tym

wości. W roku 1908 ludność
żydowska stanowiła 20% mie

Pionowych steli nagrobnych,

jak

inne

pobliskie

ale

Otwocka,

szkańców

w okresie międzywojennym

bardziej

fotografowania.

-

zwanych po hebrajsko mace
wa* (znak), było wówczas kil

prywatnych szkół żydowskich

kaset, niektóre leżały na ziemi,
częściowo porośnięte mchem

i trzy towarzystwa kulturalne.

i

większość.

Było

tam

sześć

poszyciem.

Gdzieniegdzie

i

Na początku okupacji, w paź

1 Jedna z macew (1975 r.)

dzierniku 1939 r. hitlerowcy
spalili w Otwocku wszystkie

synagogi.
Getto
utworzono
w końcu 1940 r. W sierpniu
1942 r. około 7000 osób wy
wieziono do Treblinki, a około
3000 ukrywających się zabito
na miejscu. Około 700 Żydów

widać było świeże doły

za

schronienia

pewne dzieło ,,poszukiwaczy

w
lasach
Niemcy wytropili
i dobili. Po wojnie około 400
Żydów osiedliło się - na krótko

skarbów”. Jednak przy całym

poszukujących

w Otwocku;

był tam dom

nieładzie,

charakterystycz

nym dla zaniedbanych cmen

tarzy

żydowskich

w

Polsce,

dziecka i sanatorium żydow

wiele macew widocznych było

skie. Po ludności żydowskiej

w całości, epitafia łatwe do
odczytania, a wieńczące je

pozostał tylko cmentarz.
Po raz pierwszy trafiłam na ten

cmentarz

przypadkowo

w

płaskorzeźby

dobrze zacho

wane. Te płaskorzeźby, wyko

1974 r., kiedy to zaprowadził

nane

nas tam mieszkający w pobli

a czasem prymitywnie, odzna

żu ksiądz. Zaintrygowana eg

czały się różnorodnością sym

mnie wówczas

boliki: otwarte księgi, całe ,.bi

zotyczną dla

mową epitafiów i płaskorzeźb,
wróciłam w lecie 1975 r., by
obejrzeć go dokładnie. Omen-

czasem

kunsztownie,

blioteki”, błogosławiące dło
nie kapłanów, dzbany i misy
Lewitów,
zwierzęta
pocho47

2 Cmentarz w 1976 r
3. Stan macew w 1979 r (zdjęcia autorki)

Zabytki, których już nie spotkacie
W numerze 2
z

1979

r.

srebrnym

dzące z Biblii i tradycji żydow
skiej, często ilustrujące imię
zmarłego,
wieloramienne

gwiazdy

świeczniki,

Dawida,

a także symbole śmierci - już

Spotkań z zabytkami

pisałem

o wspaniałym

pacyfikale,

fundowanym

proboszczowej próżności ale
za
pytuję
w ilu założono nierównie
tańszą elektryczną instalację alarmo

w pierwszej ćwierci XVII w. przez

wą9 Czy już ten prosty fakt nie rzuca

Felicję Brochowską, wojską socha-

światła na tych, którym powierzono

czewską. dla kościoła w Brochowie

w opiekę relikty naszej kultury, tak

w którym mimo licznych najazdów

przecież

grabieży i wojen dotrwał nie tknięty

do naszych czasów. Pokaźny ten za

wieków? Dziś wynosi się bezkarnie
z kościołów już nie tylko drobiazgi,

bytek sztuki złotniczej (75 cm wyso

ale ciężkie, duże przedmioty

zdewastowanej

w

ciągu

jak za

nie wyłącznie żydowskie: zła

mane drzewo, ucięta kolum
na. Współistniały tam nagrob
ki tradycyjne, typowe dla ma
łych miasteczek: zaokrąglone
macewy pokryte płaskorzeźbą

i długim hebrajskim epitafium,
i stosowane w postępowych
żydowskich

środowiskach

pionowe
w

obeliski,

kształcie

nagrobki

uproszczonego

sarkofagu lub poziomej płyty,

ze skromnym napisem i bez
dekoracji.
Zwracała
uwagę
różnorodność języków (i alfa

betów), w których wyryto epi
tafia: hebrajski, polski, jidysz,
niemiecki, rosyjski. Można by
ło odnaleźć nazwy dalekich

miast — miejsc narodzin zmar
łego. Ta różnorodność form

i stylów, znana z cmentarzy
żydowskich w dużych mias
tach,

ale

nietypowa dla ma

łych miasteczek, tłumaczy się

zapewne tym, że w pobliskich
sanatoriach

umierali

ludzie

z różnych stron Polski i róż

Srebrny pacyfikał
z Bolimowa (XVII w )
skradziony w 1981 r
(fot. S Deptuszewski)

nych środowisk.
Chcąc znaleźć potwierdzenie

tego przypuszczenia, odwie
dziłam
cmentarz
ponownie

w zimie 1976 r. Niestety, wię
kszość grobów już nie istniała.
Jeszcze

szczątki

raz

odwiedziłam

cmentarza

kości. 5 kg wagi) doczekał się w lu

tym 1981 r

następnej publikacji

czasów najazdu szwedzkiego

Pa

miętajcie włodarze tych dóbr, że his

jego zdjęcie i opis figurują w kolej

toria cichaczem notuje fakty i chcąc

nym komunikacie Biura Kryminalne
go Komendy Głównej MO. Skradzio

dziejów ojczystej kultury, tak jak tra

nie chcąc traficie z czasem na karty

lecie

ny został przez nieznanych spraw

fią tam przed wami ci. co życie swe

1979 r. i prawie nie rozpozna
łam tego miejsca. Pokryły je

ców Następne komunikaty przyno
szą wiadomość o kradzieży baroko

oddali chroniąc argentaria kościelne

trawa, młode akacje i sosny.

wej monstrancji z wyobrażeniem Pie

przed grabieżą czasu ostatniej woj
ny. Baczcie, jak wypadnięcie w takim

Ale pod nimi można znaleźć

ty (wysokość 76 cm) oraz trzech kieli

zestawieniu.

ułamki macew, z których moż
na ułożyć całą płaskorzeźbę:

chów w tym dwu barokowych z koś
cioła w Skrzatuszu (woj. pilskie), dwu

wiedziałem na temat ochrony zabyt

tu wizerunek jelenia, tam siedmioramienny świecznik, gdzie

wspaniałych świeczników z XVIII w
(wysokość 77 cm) z kościoła w Gło

ków sztuki sakralnej wiele gorzkich

indziej hebrajskie epitafium.

gówku

nie

wśród których były osoby wysoko

wspomnę już o rzeźbach, obrazach

postawione i wydawać by się mogło
mające wpływ na odnośne decyzje

w

Monika Krajewska

Przypis
* W większości polskich publikacji spotyka
się pisownię „maceba", jednak słuszniejsza
chyba jest pisownia „macewa”, zgodnie
z hebrajskim brzmieniem tego słowa; używana
zresztą najczęściej w publikacjach zagranicz
nych.

(woj

leszczyńskie),

i innych zabytkach. A kradzież słyn
nej monstrancji ze Świętej Lipki
potężnego obiektu o niebagatelnych
wymiarach! Przykładów takich moż

na

by

wymienić

wiele

ostatnimi

czasy.
Dziś w każdym najmniejszym nawet
kościółku można spotkać kosztowną

aparaturę nagłaśniającą

pomnik

Niedawno, po raz któryś z rzędu, po

słów w gronie dostojnych słuchaczy

Kiedy zszedłem rozindyczonyzmównicy. staruszek ksiądz, co od lat pa

trzy z bliska na te sprawy, poklepał
mnie po ramieniu i powiedział. .Glos
wołającego na puszczy". Może Ale
ja nie przestanę wołać. Ja was za
męczą tym wołaniem!

Michał Gradowski
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nasz felieton

Refleksje
Szymona Kobylińskiego

Zatruta uroda zniszczenia
Redaktor . Spotkań z zabytkami" wysypał mi na biurko

pressu, słowem mają swoją religię dróg żelaznych i jeżdżą

porcję zeschych liści z ,.zielonego drzewa życia” i pogłębił

cych kotłów parowych.
Fotografie naszych wraków, oprócz zrozumienia dla fran
cuskich maniaków, podsuwają obok poczucia krzywdy
zadanej ślepymi siłami historii pamiątkom przeszłości

żałość, która jeszcze niedawno była dotkliwą rozpaczą,
a teraz jest już tylko cichą, bolesną rezygnacją. Mawiał
przesławny Kożma Prutkow: ..Nie obejmiesz nieobjętego"

i ta tragiczna maksyma pasuje wyjątkowo ściśle do
zadumy nad zabytkami wszelakiej proweniencji oraz ga
tunku. Ot, z wycieczki po Kielecczyźnie przywozi mi syn,

filmowiec, olśniewającą laskę hebanową, okutą srebrem

i z gałką wyrobioną z kości słoniowej; wypatrzył ją w pryz

wrażenie szczególnie bolesnego piękna Urok dawnej epo
ki, każący chociażby Zemanowi tworzyć całe filmy trickowe
w nastroju ksylografii do Verne'a, pełne romantycznych
maszynerii, urok ten wynika z dwu sił. które się na tym
cmentarzysku spotkały. Jedna jest siłą zamierzchłej logiki

mie sieczki u jakiegoś chłopa. A sam z roku 1947 pamiętam

technicznej, zawartej w konstelacjach śrub, muterek i ni

tytaniczne zmagania kustosza kieleckiego muzeum i pew

tów, dźwigni i przegubów, pancerzy i rur, druga zaś to siła

nej damy tamtejszej, którzy własnym sumptem nabywszy
cały wóz fajansowej zastawy - objeżdżali okolice, wymie

wrażeń plastycznych, wizualnych, formalnych. Tragi

niając solidne talerze i grube kubki (ku zadowoleniu kon

czne rzeźby z żelastwa, kiedy indziej w pocie artystycznego
czoła spawane i nitowane po pracowniach - tu wynikły z,

trahentów wiejskich) na serwisy sewrskie, arcydzieła ko

rzekłbym. natury rzeczy i natury czasu, zjadającego swe

reckie, farfury, miśnieńskie cacka i inne skarby. Onże

dzieci. Nie ma zaś autentycznego dzieła sztuki bez logiki,

kustosz wydobył ze stodół i chlewów oszałamiające wręcz

a trudno o bardziej nieubłaganą logikę, niż konsekwencja

okazy meblarstwa sarmackiego, a na dokładkę jeszcze.,

ząb mamuta, używany akurat jako pieniek do rąbania drew

dawnych inżynierów plus konsekwencja rozpadu. Ich su
ma zatem wydała nam przed oczy tę galerię dramatycznych

Nie winię wsi, która najnaturalniejszym trybem dokładnie
opisanym przez Kossak-Szczucką i Wańkowicza, regulo

kształtów.
Trującą urodę destrukcji znamy od dość dawna, co naj

wała tradycyjnie rachunki z dworami, winić mógłbym chy

mniej od czasów, gdy zaczęto - jak w teatrze Łazienek
odtwarzać umyślnie ruiny starorzymskie czy starogreckie.

ba tylko Nemezis i Klio, lecz jak je pociągać do odpowie
dzialności za fakt (podany mi wielokrotnie przez fachow

ców, badaczy szlacheckiej kultury materialnej), że straty
narodowego dobytku w dobie powojennej - właśnie takie
meble, serwisy, mamucie zęby, czyli kolekcje dziwów,
dywany, broń, odznaczenia etc, etc - przewyższyły dwu
krotnie ubytki wywołane wojną. Na Kielecczyźnie działa

Z unicestwionej Brandkommandami Warszawy propono
wał ktoś, aby trybem Colosseum zachować rotundę koś
cioła Św. Aleksandra w stanie rozdarcia wybuchem bomby,

aby świadczyła o czasach zagłady, lecz także, by tkwiła
jako swoiste dzieło sztuki, okaz turpizmu naszych czasów

Tak zresztą długie lata służyła oczom (i pamięci zarazem)

wprawdzie pewien samotny pleban, który zbiera cuda

ażurowa bryła zbombardowanego PKO przy Marszałkow

przeszłości, ma nawet owalny Virtuti Militari i setki innych

skiej w Warszawie, pewnego razu nawet wciągnięta w nie

bezcenności, ale nie da rady uchronić od zagłady całej

ruchomy happening z powiększeniem plakatu Trepkow-

rozproszonej reszty klejnotów tradycji. Tak, jak nie mógł
ocalić sterty myśliwskich strzelb, stareńkich i zdobionych

skiego, zanim jeszcze narodziły się wszelkie konceptualizmy. Fascynuje nas obraz zagłady i - obok wszystkich

wszelakimi macicami perłowymi, niellowanymi okuciami,
intarsją, inkrustacją i wszelkim pięknem - które to zabytki

innych odczuć
oglądamy obiekty w rodzaju owych loko
motyw. umarłych w zielsku, jako wstrząsające kompozycje

zostały zebrane w chałupach jako okazy broni, skonfisko

wane i ..zezłomowane” zgodnie z prawem, nie pozwalają

przestrzenne, arcydzieła masochizmu.
Zauważmy wszakże, że ten sposób odczuwania narodził

cym na posiadanie przyrządów palnych... Czyż milicjant

się akurat wtedy, gdy znikł talent ludzkości do tworzenia

z jakiejś Iłży ma obowiązek być historykiem sztuki?
Nikt nie obejmie nieobjętego" - i dlatego ginie to

nowych stylów sztuki, gdy zaczęto przetrawiać, transponować, kontemplować odeszłe epoki estetyczne, a więc

wszystko, zapada się w otchłań, zsypuje w proch i pył, tonie
w nicości To nie tylko Kielecczyzna i nie tylko wyposażenie

zwalisk, literackie strachy i wszystko, co z tych mogilnych

domów krwiopijców, którzy tę wyssaną z ludu krew wymie

nastrojów się po dziś dzień wysnuło

niali przez całe wieki na prywatną ..Desę”. To pojazdy od

,,Szczęki" i ..Historie d’O” - świadczy posępnie o (bliskim

karet do linijek, to kandelabry, to machiny wszelakiego
typu i wieku, to... To właśnie owe zeschłe liście, sypniętemi

przed oczy ku pogłębieniu smętnej bezsiły. Mają one
postać fotografii, częściowo zamieszczonych tu obok,

w XVIII w Horrory neogotyku. kult zarosłych chaszczami

po Hitchcocka,

nastrojowi biczowniczemu średniowiecza z jego ówczesną
sztuką grozy) uwiądzie witalności. Smakujemy zgniliznę,
powielamy Totentanz, odnajdujemy w naszej od dwustu lat

istnieje u nas, jak istnieje we Francji, zrzeszenie wymierają

..umierającej klasie" poezję szmat, rdzy i brudu...
Szczęściem, jak poucza historia, po okresie dotkliwej roz
paczy, przeradzającej się w cichą, bolesną rezygnację

cych weteranów tamtej ery, w jakiej używano powszechnie
lokomotyw starego typu. Francuscy maniacy - wydający

i w biadanie sztuką nad własną marnością - przychodzi fala
ponownego ożywienia, przychodzi to, co jak najtrafniej

nawet swoje pismo TRAINS - potrafią w swym klubie
słuchać godzinami nagrań rozmaitych ,,Szu-szu-szu”

mu! Może wraz z naszymi lokomobilami na wysypisku

a ukazują resztki lokomotyw, ściślej... parowozów. Nie

nazwano Odrodzeniem. Wynikłym, zaznaczam, z Humaniz

i ..Puff-puff-puff”, rozpoznając bezbłędnie typ lokomobili,

złomu jesteśmy o krok, żyjemy w przeddzień jakiejś ogrom

kłócąc się, o której odchodziła z jakiegoś Gare du Nord

nej, rozległej, podnoszącej głowy z kurzu, podnoszącej nas

w 1928 r.; ciżsami kupują obrazy olejne, ukazujące np. koło

z kolan

z lewarami, owiane kłębem pary, czczą pamięć Orient-Ex50

odnowy?

Szymon Kobyliński

Zamieszczamy niżej owe „zeschłe
liściezzielonegodrzeważycia”zdjęcia wykonane przez Jerzego Wilde
na cmentarzysku starych lokomotyw
w Marculach koło Iłży. Te właśnie
zdjęcia spowodowały napisanie
felietonu przez Szymona
Kobylińskiego. Należy dodać, że autor
miał w 1981 r. wystawę
w Toruniu, na której prezentował m.in.
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to też są zabytki

...dzwony
.Dzwonnica - nieprzysłuszeństwo
Na której dzwon niesłychany.
Ma głos wdzięczny ukochany
Dwie oktawy, jedna niższa,
Ogromna, i druga wyższa.
To u mnie cud i rzecz dziwna
0 tym dzwonie i przeciwna;
Troszeczkę świata zwiedziłem,
Po cudzych stronach jeździłem
Byłem w Warce i Goszczynie.
W Małogoszcze w Garwolinie.
Ba, i * Czersku nie widziałem.
Jego dźwięk wypowiedziałem'.

kowie, Lwowie, Ołpinach w Wielko-

chodzenia niemieckiego (głównie

polsce), „Bernard” (fundacji arcy

norymberczycy), stąd w naszych ar

biskupa Bernarda Wilczka we Lwo

chiwaliach spotyka się takie okre

wie), „Wojciech" z katedry gnieź
nieńskiej i inne.

ślenie zawodu, jak Rotgisser, Kannen-Zinn-Grapen lub Glocken-Gis-

nieprzyjaciel, kiedy szalał pożar lub

Porządek dzwonienia regulowany

ser (polskie „ludwisarz" pochodzi

groziła powódź. Wierzono, że ich

był przez synody, u nas np. przez ' od niemieckiego Rotgisser). Naj
synod chełmiński (1583 r.), warmiń
słynniejsze ludwisarnie mieściły się
w Gdańsku i Toruniu. Szeroko zna
ski (1610 r.) czy żmudzkie (1636,

słońca. Biły na trwogę, gdy zagrażał

dźwiękiem można rozpędzić chmu

ry gradowe i ustrzec przed burzą.

Wykopaliska świadczą, że dzwony

1752 r.). Także na synodach ustala

ne były dzwony gdańskie, lane

już 4-5 tysięcy lat temu były używa
ne w Mezopotamii, Egipcie, Chi

no wysokość opłaty, tzw. dzwonne'

w warsztacie Benningków (1539

(„podzwonne”) i określano liczbę

nach i w Indiach. Stosowano je po

dzwonów przysługujących różnym

-1666) czy później Wittwercków (1664- około 1750) i rozsyłane

tem w Grecji, Rzymie i w Bizancjum

świątyniom: 5 dla katedry, 3 dla ko

po całej Polsce. Dziś najstarszą lud-

W VI w. rozpowszechniły się w kra
jach basenu Morza Śródziemnego,

legiaty, 2 dla kościoła parafialnego.

wisarnią w naszym kraju jest firma

1 dla kościoła klasztornego.
Odlewaniem dzwonów trudnili się

Pełczyńskich, istniejąca od 1808 r

a od VII w. wprowadzone zostały do
świątyń chrześcijańskich. Według

Tak o dzwonach kościoła Św. Anny

podania pierwszy wprowadził je św.

ludwisarze: fusor campanarum,
ruffifusor, cantrifusor, cuprifaber

w Warszawie pisał Adam Jarzębski
w swym dziełku pt. Gościniec abo

Paulin, biskup z Noli w Kampanii,

itd. Ludwisarz częstokroć wykony

około 420 r. Początkowo, od cza

wał z miedzi, brązu, mosiądzu czy

krótkie opisanie Warszawy, wyda

sów Karola Wielkiego, dzwony tylko

cyny także i przedmioty codzienne

nym w 1643 r. Ich dźwięk musiał
rzeczywiście brzmieć wspaniale,

poświęcano, natomiast później za
czął obowiązywać również ich

go użytku, co było domeną konwi-

skoro przykuł uwagę Jarzębskiego,

chrzest. W 968 r. papież Jan XIII,

graniczyć zakres robót obu rzemie

wybitnego ówczesnego kompozy

poświęcając dzwon kościoła late
rańskiego, nadał mu imię „Jan” i od

ślników, gdyż według przekazów

tora
Dzwony, niegdyś żywe, bijące serca
miast i wiosek, wieściły nieszczęś
cia i radości... Wołały na nabożeńs

sarza. Trudno zresztą wyraźnie roz

archiwalnych i jeden i drugi potrafili

w Przemyślu. Zanikający fach ludwisarza reprezentuje także założo

ny przed kilkunastu laty warsztat
Kruszewskich w Węgrowie.
Dzwon musi być doskonale odlany.
Nawet najmniejsza niedokładność
odlewu skazuje go na pęknięcie
i rozbicie, co zdarza się dość częs

to. Poza tym niezwykle istotne są
także kształt dzwonu, grubość jego
ścian bocznych, tzw. płaszcza
i skład chemiczny stopu, które

tego czasu każdy dzwon przed za
wieszeniem
jest
poświęcony

zrobić tak lichtarz czy konew, jak

działo. Oczywiście pierwsi ludwisa

twa, biły o wschodzie i zachodzie

i ochrzczony, przy czym najczęściej
otrzymuje imię fundatora lub pa

słońca, na Anioł Pański, trzy razy

trona świątyni. W Polsce, w prze

dziennie przypominały o odmówie

wili

niu modlitwy o pokój, wspominały

ciwieństwie do Włoch, były to
przeważnie imiona męskie: „Zyg

W Polsce do XVI w. przedstawiciele

stąd np. nazwa „Wieża srebrnych

zmarłych w godzinę po zachodzie

munt" (fundacji Zygmunta I w Kra

tego zawodu byli przeważnie po

dzwonów" katedry wawelskiej.

i ulać dzwon, a od XV w. - nawet

rze wywodzili się z klasztorów, a do
piero później, od XIII, XIV w., poja

się

rzemieślnicy

świeccy.

określają ton muzyczny-jego czys
tość i siłę, głębokość i barwę. Wie

rzono, że jakość dźwięku można
podnieść przez dodanie srebra do
stopu i częstokroć tak czyniono,

1

1 Dzwon z kurantu Ratusza Głównego w Gdańsku. Jan Moor z Brabantu
(1560 r.) (Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot A.Podlewski)
2 Dzwon z 1763 r Jan Gotfryd Anthony z Gdańska (Muz Nar w Gdańsku,
fot A Podlewski)
53

3. Dzwony w poznańskiej składnicy
złomu w 1955 r. (fot. E.Linette)
4. Nie używany dzwon z drugiej po
łowy XV w. w kościele Św. Wa
wrzyńca w Ryńsku kolo Wąbrzeźna
(fot. T.Chrzanowski)
5. Brązowy dzwonek zawieszony na
hebanowym
stojaku,
Chiny
1426-1436
(Glockenmuseum
Apolda)
6 Dzwon porcelanowy, Miśnia 1927
r. (Glockenmuseum Apolda)
waży około 110000 kg, dzwon

4

3

Kielichowa, do dziś stosowana for
ma dzwonu, którego średnica rów

niejsza inskrypcja wylicza wszyst
kie funkcje dzwonu: EGO CAMPA

na jest wysokości, ustal iła się w XIV

NA NUNQUAM DENUNCIO VANA.

w Proporcji tych, z małymi odchy
leniami, przestrzegano do końca

BELLUM,

XVII w. Na początku XVIII w. dzwon
został obniżony tak, że jego wyso
kość była dwu- lub trzykrotnie

w Pekinie (z 1403 r.) - 53000 kg
dzwon katedry w Kolonii (z 1447 r.)
26 250 kg, a jego serce - 765 kg.
Dzwony znalazły zastosowanie tak

Najsłynniejszym

i

największym

dzwonem w naszym kraju jest „Zyg

że w zegarach wieżowych. Już od
XIII w. pełniły funkcję prostego in

munt" wkatedrze wawelskiej, ufun
dowany przez Zygmunta Starego

strumentu muzycznego, wydzwa

VEL FESTUM, FLAMFUNDS HONESTUM

w 1520 r. Jest to dzieło Jana Beha-

Z czasem ów instrument stał się

(Ja dzwon oznajmiam niebez
pieczeństwo, wojnę lub święto, po

ma z Norymbergi. Płaszcz „Zyg

bardziej

munta” zdobią reliefowe przedsta

zwiększeniu liczby dzwonów, od

MAM,

VEL

żar lub napaść wroga). Treści in

wienia św. Zygmunta i św. Stanisła

mniejsza od średnicy. W XIX w. po

nych napisów to: Głos mój oznacza

wa

nownie przywrócono proporcje go

burzę,

tyckie. Oczywiście owe zmiany były

niającego godziny czy kwadranse

skomplikowany.

powiedniemu

dobraniu

Dzięki
tonów

Piotrowina

i wprowadzeniu mechanizmu uru

nieprzyjaciela lub ogień;

oraz tarcze z Orłem Polskim i Pogo

nią. Sam mistrz Beham, dumny ze

chamiającego
młotki
bijące
w dzwony można było wygrywać

wynikiem poszukiwań odpowied

Dzwon zwołuje ludzi; Dzwonię na
znak nabożeństwa i ognia. VJ XV w.

swego dzieła, dwukrotnie powtó

melodię. Zegary z kurantem dzwo

niej barwy dźwięku.
Jak zdobiono dzwony’ Najczęściej

obok łacińskich występują na pol
skich dzwonach także napisy nie

rzył na dzwonie nazwisko i gmerk.
„Zygmunt" waży 8000 kg (według

nowym, czyli tzw. zegary kariolowe

stosowano pasy ornamentalne i na

mieckie. Na początku XVI w. zanika

niektórych około 11 000 kg), jego

Do Polski znajomość budowy ku

pisy, nanoszone na górną część
płaszcza, tzw. szyję. Środkowa, naj

język niemiecki, a w drugiej połowie

średnica dolna ma 207 cm, a wyso

XVI w. pojawia się język polski, np.
na dzwonie w Tomicach w Wielko-

kość wynosi 160 cm. Aż ośmiu ludzi
trzeba, by dzwonić „Zygmuntem".

rantów dzwonowych przywędrowa
ła w pierwszej połowie XVI w„

zostawała przeważnie bez dekora
cji Tylko czasami zdobiły ją plakiet

polsce: Przez boszum (bożą) po

Jakimże nielada przedsięwzięciem

był Gdańsk. Właśnie w tym mieście

moc uliał mnie Hanus Renagel

musiało być samo zawieszenie ko

ki z przedstawieniami heraldyczny
mi lub figuralnymi. Te ostatnie na

losa, które odbyło się 12 lipca 1521

w 1560 r. Jan Moor z Brabantu wy
konał carillon umieszczony w wieży

ogół były wizerunkami świętych,

(1613 r.). Począwszy od renesansu
ludwisarze często uwieczniają swe
imiona na dzwonach i przestają być

których imię nosił dzwon Jednakże

wartość artystyczna tych przedsta

większa powierzchnia płaszcza po

wskrzeszającego

już w XV w. „śpiewały" we Flandrii

a głównym ośrodkiem ich produkcji

r. W kilkaset lat później wielka wyo

Ratusza Głównomiejskiego Z pożo

gi ostatniej wojny ocalał tylko jeden

anonimowi. Jeszcze wcześniej, bo

braźnia twórcza Jana Matejki pędz
lem znamienitym świetnie oddała

około 1500 r. w napisach zaczyna

patos i wielkie napięcie owego wy

wień jest najczęściej niewielka.

się spotykać daty pisane także cy

darzenia. Zresztą wykonany w 1874

Królewskich. Dziesięć lat wcześ

Chyba najciekawszym elementem

frami arabskimi, które dotychczas,

r. obraz „Podniesienie dzwonu Zyg

niej, 9 października 1550 r„ ówczes

dekoracji dzwonu, nie tylko ze

jeśli w ogóle występowały, to były

munta” prezentował temat specjal

względu na formę (często piękne
liternictwo), ale i treść, są napisy.

podane

rzymskimi.

nie bliski Matejce, który dla „Zyg

tował wielkie wydarzenie we Wroc

Dziś najstarszy dzwon w Polsce po
chodzi z końca XIII w. Jest to „No

munta” miał kult szczególny. Wi

Zawierają one formułki modlitwy,

ławiu. Tego dnia na wieży ratusza
zamontowano „śpiewający" zegar

sentencje religijne, imiona świętych

wak” w katedrze na Wawelu (nazwa

świadka dawnej chwały narodu.

który o każdej półgodzinie wydzwa

patronów, informacje o fundatorze

stąd, że został przelany ze starsze
go dzwonu, serce z 1541 r.). Naj

Współcześni Matejce wspominają,

że gdy „Zygmunt” miał dzwonić,

niał pieśń „Obdarz nas spokojem”,
a o każdej całej - dwie pieśni: „Veni

wcześniejszy, ściśle datowany za
bytek tego rodzaju znajduje się

zajęty, składał pędzle i paletę, by iść

Creator Spiritus” i „Magnificat",
Niestety, nie znamy jego twórcy.

i ludwisarzu itp. Najpopularniejsza

na dzwonach prawie całej średnio

wiecznej Europy była inwokacja
O REX GLORIAE VENITCUM PACE

(Król chwały przychodzi z poko

jem), bo przecież w środy wieczo
rem i w poniedziałki rano głosił
dźwięk dzwonu początek i koniec

dni, w których należało się wstrzy
mać od walk zbrojnych. W XVI w.
miejsce tej inwokacji zajmuje:
CHRISTUS REX VENIT IN PACE ET

cyframi

w kościele w Chodzieży. Został od
lany w 1363 r„ pochodzi z kościoła

dział w nim bowiem jakby żywego

mistrz, choćby najpilniejszą robotą

dzwon z tego kurantu, zdobiony
herbami Polski, Gdańska i Prus

ny kronikarz, Mikołaj Polius, zano

na Planty i słuchać dźwięczącej nad

Jednakże niedługo rozbrzmiewały

miastem mowy wielkiego dzwonu.
Drugi co do wielkości jest „Tuba
Dei" w kościele Św. JanawToruniu.

pieśni wydzwaniane z ratusza wroc

dzwoni z fary w Bieczu. Wymienio

dzieło toruńczyka Marcina Schnida

go zdemontować. Nowy zegar wy

ne zabytki są jednak dużo młodsze

z 1500 r„ o wadze ponad 7000 kg

od najstarszych, istniejących nie
gdyś dzwonów w naszym kraju. Jak

i dolnej średnicy 217 cm.

konał w 1580 r. wrocławski mistrz
Krzysztof Carll. Do dziś po drugim

Tu dla porównania warto wspom

zegarze zachowała się jedynie tar

podaje bowiem w swej kronice Kos

nieć o największym dzwonie na

benedyktynów w Lubiniu. Niewiele
młodszy odeń „Urban" (1382 r.)

ławskiego. Wkrótce bowiem kuran
towy zegar zepsuł się i trzeba było

DEUS HOMO FACTUS EST (Chrys

mas, Brzetysław podczas najazdu

świecie, odlanym w 1735 r. Jest to

cza na wschodniej elewacji ratusza
Jeszcze wcześniej, bo w 1524 r.

tus Król przychodzi w pokoju i Bóg

na Polskę w 1108 r„ łupiąc m.in.

„Car Kołokoł” na Kremlu w Mosk

ratusz w Krakowie otrzymał zegar

stał Się człowiekiem) i inne. Już od
początku XV w. pojawiają się napisy

katedrę

wywiózł

wie, ważący 201 916 kg, o dolnej

z niej wspaniałe dzwony. Wiemy, że

średnicy 574 cm, wysokości 580 cm

z „muzyką". Za pośrednictwem Jodoka Glacza, mistrza rodem z No

o treści świeckiej, np.: VOX MEA

kolegiata w Czersku miała dzwon

i grubości ścian 60 cm. W XIX w

rymbergi, osiadłego w Krakowie

VOX VITAE, VOCO VOS AD SACRA

z 1004 r„ w Wysocicach był dzwon

spadł z wieży i urządzono w nim

VENITE (Głos mój głosem życia

z 1025 r„ w Zakrońcu

z 1069 r

kaplicę, w której mieściło się 20

zamówiono zegar w jego rodzin
nym mieście. Według niektórych

woła was ku świątyni). Najpopular

a w Czaplach Wielkich

z 1111 r

osób Dzwon w Ohaka w Japonii

badaczy przytoczona na wstępie
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gnieźnieńską,

6

artykułu wzmianka Jarzębskiego
świadczy, że i w Warszawie przy
kościele Św. Anny byt w 1634 r
dwuoktawowy carillon.
W kurantach dzwonowych tony

nej funkcji nosi różne nazwy Mamy

właśnie to miasteczko, w którym

więc sygnaturkę na wieżyczce koś
cioła. dzwon pożarny albo strażacki

tradycja dzwonolejnictwa jest nadal
żywa, stało się siedzibą takiego
właśnie muzeum. Najciekawsze

zwołujący ludzi do gaszenia poża

wykazuje stan co najmniej niepoko
jący Nie mamy pełnej inwentaryza
cji tych zabytków. Prawie żadna

pracownia konserwacji metali nie

ru. dzwon dworski (folwarczny)
odmierzający przerwy w pracy,

kiego Wschodu i romańskie zabytki

dzwon kolejowy używany w kolej
nictwie rosyjskim w XIX i na począt

europejskie.

zajmowała się dzwonami.
Forma dzwonu i jego dekoracja, na
którą składają się przedstawienia

Stan badań nad naszymi dzwonami

figuralne, ornamenty, napisy, ele

ku XX w. dzwon drogowy

ostrze

jest wielce niezadowalający. Do

menty heraldyczne itd. powinny byc

dy jeden instrument liczył nawet 50

gający na przejazdach o zbliżają

dziś nie wiemy, ile ich posiadamy.

dzwonow. Do dziś w Apoldzie
w NRD istnieje przedsiębiorstwo

cym się pociągu, dzwonek paster

Nie wiemy także, jakie straty ponie

rozpatrywane równocześniezwartościami dźwiękowymi. Jest to bo

zawieszany na szyi zwierzęcia

trudniące się produkcją kurantów

przez pasterzy górskich, ręczny

śliśmy podczas ostatniej wojny.
Działające po 1945 r. Biuro Rewin

dzwonowych. Jest to VEB Glocken-

dzwonek sądowy służący do uci
szania sali czy wszystkim doskona

twa Kultury i Sztuki nie zamieszcza

za granicą dowodzą, że tylko kom

le znany dzwonek szkolny i wiele,
wiele innych. Właśnie te dzwonki,

żadnej wzmianki na ten temat w pu
blikacji pt. Straty wojenne zbiorów

pleksowe badania, uwzględniające

przeważnie ręczne, bywają wdzię

polskich w dziedzinie rzemiosła ar

na dzwony, mają szansę powodze

obejmowały do 5-6 oktaw. Owe
.śpiewające" zegary swój renesans

przeżyły w XIX w., głównie w Sta
nach Zjednoczonych, gdzie niekie

giesserei Apolda, która ostatnimi
laty wykonała carillon z 47 dzwona

mi do ratusza w Magdeburgu.
W1906 r tutejszafirmaFranzSchil
ling & Sohne zrobiła kurant dzwo
nowy dla kościoła Św. Katarzyny

ski

zbiory obejmują eksponaty z Dale

dykacji i Odszkodowań Ministers

wiem wyjątkowy zabytek, interesu

jący i muzykologa, i historyka, i his
toryka sztuki. Studia prowadzone

szerokie i wielostronne spojrzenie

cznym obiektem zainteresowań ko

tystycznego. wydanej w Warszawie

nia. Dzwony - co warto podkreślić

lekcjonerów.

w 1953 r. Dla porównania warto
dodać, że np. w RFN straty wynikłe

są wdzięcznym polem do popisu

tylko z użycia dzwonów jako złomu

i z powodzeniem stosowane za gra

no dzwonki także i z porcelany, jak

Mają dzwony swoje muzeum Jest
to Glockenmuseum we wspomnia

np. w kościele NP Marii w Miśni
(1930 r.) czy w drezdeńskim Zwin-

nym już niemieckim miasteczku
Apoldzie Początek kolekcji dały

w hutach podczas wojny szacuje się

nicą spawanie pękniętych dzwo

na 77% Rozpoczęta przez hitlerow

nów potrafi nie tylko przywrócić

gerze (1936 r.).

zbiory kolejnych właścicieli tutej

Porcelanowe i szklane dzwonki juz

szej ludwisarni. która istnieje od

ców już w marcu 1940 r. akcja rek
wizycji dzwonów na Śląsku bezpo

w Gdańsku W kurantach stosowa

i

dla

konserwatorów.

Szeroko

znaczenie funkcjonalne tym zabyt

w XVI w. wprowadzono do mecha

1722 r Jej założycielem był Johann

wrotnie pochłonęła wielką liczbę

kom. ale także i pierwotny ich
dźwięk. Być może większe zaintere

nizmów zegarów przenośnych z ku
rantami. a w drugiej połowie XIX w

Christoph Rose, czynny do 1758 r.

tych zabytków. Jeszcze pod koniec

sowanie dzwonami doprowadzi do

Następnie warsztat przeszedł w rę

wojny pozostało około 10 tys. dzwo

założenia w naszym kraju muzeum

do tzw. maszyn grających (szaf

ce rodziny Urlichow i w jej posiada

nów. których nie zdążono przeto

dzwonów, gdyż nie brak u nas nie
używanych, popękanych dzwonów
i ich fragmentów, rozsianych po

grających).

niu istniał aż do 1945 r. W 1876 r

pić, a które do dziś biją w kościo

Dzwon lub raczej dzwonek znalazł

powstała w Apoldzie druga firma

szerokie zastosowanie jako instru
ment sygnalizacyjny w życiu co

Iudwisarska; Franz Schilling & Soh
ne. która w 1972 r. została upańs

łach w RFN.
Przegląd prac dotyczących nauko

dziennym. W zależności od pełnio

twowiona. Nic więc dziwnego, że

wego opracowania i konserwacji
zabytkowych dzwonów w Polsce

magazynach, skarbczykach
cielnych itp.

koś

Jakub Pokora
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zabytki
na turystycznych szlakach
Francuski gust
rosyjskiej szlachcianki
Skompromitowana propaganda sukcesu ostat
nich dziesięciu lat i towarzysząca jej krótko

zakomponowano

takim właśnie zastałby pałac kolejny po królu

wzdłuż środkowej osi głównej, narzucającej
ściśle symetryczny układ.

właściciel Kozienic, gdyby nie tragiczne wyda
rzenia lat 1794-1830. Szymon Askenazy w bio

cznym

ogrodem.

Całość

Pałac potraktowany został jako element domi

grafii księcia Józefa Poniatowskiego wspomi

nujący w planie założenia, jego oś wyznaczała

na. że właśnie w Kozienicach doszło do rezy

kierunek osi głównej, a elewacje stanowiły per

gnacji księcia z naczelnego dowództwa nac

spektywiczne zamknięcie zarówno od alei wjaz
dowej, jak też głównej alei ogrodu. Od połud

armią. W kwietniu 1794 r. pałac został
dokumentnie splądrowany przez oddziały Apra

trwała hossa gospodarcza przejawiająca się

niowego zachodu rozciągał się przed pałacem

ksina. Nie zburzono go, jak pisze Tadeusz Ko

w podejmowaniu na ogół mało trafnych decyzji

obszerny prostokątny dziedziniec. Zamykały go

inwestycyjnych mimowolnie przywróciły naszej

ze wszystkich stron budowle: w głębi pałac,

rzon, „tylko dlatego, ze temu zapobiegł sam
Igelstróm listem swoim '. Ostateczna klęska

osi

głównej

spadła na pałac wraz z upadkiem Insurekcji

pamięci kilka zapomnianych, a bardzo interesu

usytuowany

jących miejsc na mapie Rzeczypospolitej, Jed

z obydwu boków duże oficyny, gościnna na

Kościuszkowskiej

nym z takich miejsc, leżącym na uboczu rekla

prawo, kuchenna na lewo, od przodu, równole
gle do pałacu, stajnie, łączące się z oficynami

się łupem generała Chruszczewa eskortujące

mowanych tras turystycznych, są Kozienice

poprzecznie

do

Resztki wyposażenia stały

go wziętego do niewoli Kościuszkę. Julian

Ursyn Niemcewicz towarzyszący w niewoli Na

Ponieważ jednak jest to historia długa, niesły

przez wąskie jednotraktowe budynki wozowni.
Plan pałacu miał kształt wydłużonego prostoką

chanie powikłana i dramatyczna zarazem,
skoncentrujemy się na ostatnim jej epizodzie

ta z występami na wszystkich bokach. Od strony
ogrodu i od dziedzińca na elewacjach występo

było nim nadanie założeniu pałacowemu w Ko

wały po trzy ryzality, jednoosiowe boczne oraz

ne do Wiednia.

zienicach cech stylowych renesansu francu
skiego. Dzieła tego dokonał w latach 1896-1900

trójosiowe środkowe. Również na osi podłuż
nej, przy ścianach szczytowych, wprowadzono

W okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa

sprowadzony do Polski przez słynnych śpiewa

jednoosiowe występy mające charakter ryza

ków operowych - braci Reszke paryski archi
tekt Franęois Arveuf. Przebudował on pocho

litów.
Jednopiętrowej fasadzie pałacu nadał Placidi

dzący z lat 1776-1782 barokowy pałac króla

Stanisława Augusta, zaprojektowany w 1775 r

układ horyzontalny poprzez optyczne zrówno
ważenie mansardowego dachu i górnej kondy

miasto, które historię swą związało z pałacem.

czelnikowi wspomina, że „w dniu jednym wszy
stko było rozbite, zabrane... "W roku 1796 oca
lałe z pogromu meble i obrazy zostały wywiezio

Kongresowego pałac wraz z dawną ekonomią
królewską stały się ponownie własnością rzą

dową. Stacjonowały tu liczne jednostki wojsko
we, m.in. Korpus Artylerii i Inżynierów.
Po upadku Powstania Listopadowego jednym
ze sposobów walki ze społeczeństwem polskim

przez znakomitego architekta Franciszka Płaci -

gnacji z kondygnacją parteru. Poziomy układ

stały się konfiskaty majątków tych osób, które

diego, przy czym ogólne założenie pozostało

podkreślony został nadto przez wprowadzenie

brały udział w walce oraz równoczesne nada

bez większych zmian
Planta generalna" opracowana przez Placi-

gładkiego cokołu, płaskiego gzymsu kordono

wanie dóbr zasłużonym wojskowym i urzędni
kom rosyjskim. Pomysł rozdawnictwa donacji

diego przewidywała obszerne założenie w for

wego i stosunkowo gęsto rozstawionych otwo
rów parteru. W podobnym duchu, również hory

mie wydłużonego prostokąta, wypełnionego

zontalnie, skomponowane zostały przez Placi-

dwoma elementami: kompleksem budynków

diego elewacje obydwu oficyn.

że umocnienie się rosyjskiej własności grunto

pałacowych oraz położonym za nimi geometry

Nie wdając się w szczegóły stwierdzić można, iz

wej w Królestwie będzie najlepszym środkiem

2
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wyszedł od Paskiewicza, cesarz zaś nadał temu
projektowi pierwszorzędne znaczenie, sądząc,

4

5

1. Projekt odbudowy pałacu w Kozienicach J K.Fontany z 1782 r (repr.
J.Janson)
2. Elewacja frontowa pałacu przed 1939 r. (repr J.Janson)
3. Fragment elewacji frontowej z częścią oficyny gościnnej przed 1939 r
(repr. JJanson)
4 Elewacja ogrodowa pałacu przed 1939 r. (repr J.Janson)
5. Fasada pałacu przed 1939 r (repr. J.Janson)

Mości Mikołaja I, a od roku 1869 senator. Wło

niu prestiżu właścicieli, którzy aspirowali do roli

Dla podkreślenia doniosłości całego przed

dzimierz Dehn kontynuował dzieło rozpoczęte
przez ojca, skupił się jednak przede wszystkim

arystokracji.
Arveuf, przebudowując pałac Dehnów, wyko

sięwzięcia pierwszą listę majoratów ogłoszono

na ekonomicznej stronie majątku. W Kozieni

rzystał w pełni istniejące mury i ogólne rozpla

w czasie pobytu Mikołaja I w Warszawie 4 (16)

nowanie budynków. Plan pałacu zachował
dawną wielkość i kształt prostokąta z wysunię

rusyfikacji i równie znakomitym panaceum na
wszelkie ruchy narodowościowe.

ków rosyjskich figurujących na owej liście, pią

cach przebywał bardzo chętnie i utrzymywał
dobre stosunki ze społeczeństwem polskim.
Zwolniony na własną prośbę ze służby pańs

tym z kolei był twórca cytadeli aleksandrowskiej

twowej w 1873 r„ osiadł w swym majątku na

cji frontowej przekształcone zostały w okrągłe

w Warszawie, naczelnik inżynierów czynnej ar
mii, jenerał lejtnant Iwan Iwanowicz Dehn

stałe i oddał się pisaniu pamiętników

wieże.
W zakresie planu znacznie mniejszemu prze

października 1835 r. Wśród szesnastu dostojni

(1786-1859). Na rządowej służbie inżynierskiej
pozostawał od 1804 r. Brał udział we wszystkich

kampaniach, a po powstaniu 1830 r. kierował

przebudową i budową nowo wznoszonych
twierdz: Modlina, Dęblina (Iwanogrodu), Brześ
cia i wymienionej już cytadeli warszawskiej. Był

również naczelnym inżynierem budowy kolei
warszawsko-wiedeńskiej, a w 1850 r. został
członkiem rady państwa. Za udział w kampanii

Niewiele wiadomo o wyglądzie pałacu w tym
okresie, brak bowiem materiałów archiwalnych
i ikonograficznych. Sądzić jednak należy, iż
budynki pałacowe zachowały się do czasów

przebudowy dokonanej przez Arveufa w formie,
jaką nadał im Placidi. Przeprowadzono jedynie
gruntowną restaurację całego założenia, doda
jąc wspaniałe schody przed elewacją ogro
dową.

przeciwko powstańcom otrzymał Kozienice

Włodzimierz Dehn rozstał się z tym światem 27

z dawnym królewskim pałacem, oficynami i par

lutego 1888 r. Dobra kozienickie otrzymała po
nim w spadku córka - Olga Władimirowna Won-

kiem oraz cały niemal obszar ekonomi i z docho
dem do wysokości 20 tys. złp.

tymi ryzalitami, jedynie narożne ryzality elewa

kształceniu uległa elewacja ogrodowa. Zmie
niono również rozkład wnętrz. Przebudowa,
której dokonał Arveuf w latach 1896-1900 obję
ła całe założenie pałacowe. Oficyny przebudo

wano podobnie w duchu renesansu francuskie
go, nadając im formy analogiczne do tych, które
spotykamy w pałacu. W swym projekcie archi

tekt skupił się na nadaniu budowlom pałaco
wym charakteru renesansowego przede wszys
tkim poprzez odpowiednią ich dekorację i inne
ukształtowanie dachów. Fasada pałacu pozos

tała jednopiętrowa, jednak piętrowość zazna

larlarska i ona to, wykorzystując znajomości

czono teraz wyraźnie poprzez zlikwidowanie

Formalne przejęcie dóbr nastąpiło 29 kwietnia

męża, sprowadziła do Kozienic popularnego już

(11 maja) 1839 r. Generał Dehn objąwszy Ko

wówczas w wyższych sferach architekta - Fran
ciszka Arveufa. Prosty w swej bryle i skromny

mansardowego dachu, który krył pierwsze pię
tro poprzedniej budowli. Pierwsza kondygnacja

zienice w posiadanie przystąpił do urządzania
pałacu. Wielkim nakładem kosztów wzniósł no

pod względem dekoracji pałac musiał się jej

została wyraźnie zaakcentowana przez wpro

wadzenie mocno wyodrębnionego gzymsu ko

we zabudowania, powiększył park, założył duży

wydawać budowlą zbyt mało reprezentacyjną.

ronującego, który oddziela ją od okien pomie

sad, poprawił lub na nowo usypał ochronne

Postanowiła więc nadać mu charakter wspania

szczeń poddasza. Architekt zlikwidował też

wały wzdłuż Wisły. Przebywał jednak w Kozieni

łej siedziby magnackiej, a ponieważ panowała

czworokątne ryzality boczne, nadając im cha

cach dość rzadko, mieszkał bowiem na terenie
warszawskiej cytadeli Zmarł w 1859 r. w Siedl

wówczas moda na renesans francuski, zdecy
dowano się na ten styl. Przyjęcie francuskiego

cach.
Dobra kozienickie odziedziczył na prawach ma

kostiumu renesansowego musiało być również
następstwem ściśle określonej asocjacji histo

pokryte zostały wysokimi stożkowymi dachami,

joratu syn generała - Włodzimierz Waldemar,

rycznej w umyśle architekta. Miało być uwierzy
telnieniem prawa własności i służyć podniesie

typowymi dla wczesnorenesansowej architek

jenerał major świty Jego Cesarsko-Królewskiej

rakter wież z wysuniętymi przed ich lico na

wysokości gzymsu koronującego machikułami
wspartymi na kamiennych kroksztynach. Wieże

tury zamków francuskich Dach nad pozostałą
sz

o kompozytowych kapitelach. Silnie zaznaczo
no nadproża okien o formie płaskorzeźbionych

mienkami biegnie fryz tryglifowo-metopowy
łi słabo profilowany gzyms. Loggia zwieńczona

To nowe rozwiązanie dachów zmieniło wyraz

płycin. Szczególnie dokładnie opracowano

jest attyką, składającą się z elementów kande

całej elewacji frontowej, równoważąc swą wer-

okna facjatek. Zyskały one bardzo bogaty wy

labrowych i wazonowych. Elementy te stanowią

tykalnością horyzontalne podziały. W nowej

strój o lekko manieryzujących formach. Mocno

dokładne powtórzenie form występujących

elewacji poszczególne kondygnacje oddzielo
ne zostały wyraziście rysującymi się gzymsami.

rozbudowane ich zwieńczenia złożone z form

w zwieńczeniach okien facjatek i niemająjasno

kandelabrowych, które w partii ryzalitu środko

określonego stylistycznego rodowodu. Trzony

Podobnie wyraźnie zaakcentowano cokół.
Arveuf nadał wszystkim elewacjom pałacu pięt

wego rozwijają się w ogromny kartusz herbowy,

odbijają wyraźnie od płaszczyzny dachu.

kolumienek, na których wspiera się loggia,
opracowane są na podobieństwo pilasterków

no architektury bezporządkowej, co stanowi

W kompozycji elewacji ogrodowej dominują

w obramieniach okien. Mocno podwyższone

cechę wspólną wszystkich jego budowli. W re
dakcji Placidiego dominującym elementem fa

cym akcentem pozostał nadal bogato opraco
wany ryzalit środkowy. Odpowiadają mu dwa

częścią pałacu utracił swój mansardowy cha

rakter, został przy tym wydatnie podwyższony.

bazy kolumienek otrzymały formę szlifu rustyki
diamentowej.
Przekształceniu według projektów Arveufa ule

sady pałacu był bogato opracowany trójosiowy

mniejsze ryzality boczne. W ryzalicie środko

ryzalit środkowy. W koncepcji Arveufa stanowił

wym zachował Arveuf, podobnie jak w elewacji

on również element bardzo ważny, ale jego

frontowej, trójosiowość. Arkadowo ukształto

gły też wnętrza pałacu, który wraz ze skrzydłami
zawierał teraz sto pokoi. Utrzymano je w róż

dominacja została częściowo zredukowana po

wane wejście pokryte zostało rustyką. Naroża
bocznych ryzalitów otrzymały wyraziste bonio-

nych historycznych stylach, głównie jednak

wania. Ryzalit środkowy nakryto, tak jak w wy

kowym ryzalicie pałacu zdobiła dębowa, bogato

nym piramidowym dachem, który silnie wyo
drębnia się na tle całości płaszczyzny dachu.

padku przeciwległej elewacji, identycznym
w formie dachem piramidowym. Kompozycja

rzeźbiona klatka schodowa i wielki kamienny,
rzeźbiony kominek, sprowadzony z bliżej nie

Dominującym akcentem w tej partii elewacji

frontowej są bardzo wysokie, dekoracyjnie po

tego ryzalitu stanowi wierną odbitkę odpowia
dającego mu ryzalitu fasady, z tą jedynie różni

znanego francuskiego zamku, nadto tkaniny,
stylowe meble i trofea myśliwskie. Obrazy, me

przez równie bogate opracowanie wież flanku
jących tę elewację. Ryzalit nakryty został osob

w renesansie francuskim. Hall główny w środ

traktowane kominy, które pozostały w tym sa

cą, że nie ma on balkonu nad arkadami wejścia.

ble i biblioteka zawierająca ponad 10 tysięcy

mym miejscu, co kominy w pałacu Placidiego.
Tej parze kominów odpowiada druga, rozmie

Dekoracja i rozczłonkowanie architektoniczne

tomów stanowiły dumę donatariuszy. Dla nada

pozostają te same w każdym szczególe.

szczona w identyczny sposób od strony elewa
cji ogrodowej.
O ile w pałacu Placidiego architektoniczne roz

Ryzality boczne w tej elewacji nakryto wysokimi

nia świetności tradycji znajdowały się w pałacu
wielkie portrety panujących. O ironio - obok

ostrosłupowymi daszkami, w których umiesz

portretów Aleksandra I i Mikołaja I wisiał rów

czono owalne okienka w lukarnach. Na wyso

nież wizerunek króla Stanisława Augusta pędz

członkowanie budynku wyczerpywało bez mała

kości gzymsu parteru zaprojektował Arveuf bal

program dekoracyjny, o tyle redakcja Arveufa
nadała dekoracji bardzo duże znaczenie. Obra
mienia otworów okiennych parteru i pierwsze

kon zaopatrzony w żeliwną balustradę. Podob

la Molinarego.
Oprócz pałacu przebudowie według projektów

na balustrada o bardzo delikatnym rysunku
biegnie wzdłuż kalenicy dachu, obiega też dach

także pozostałe części całego założenia. Do

Arveufa uległy - jak już wspomniano wyżej -

go piętra zostały bogato opracowane, toteż

nad ryzalitami środkowymi. Do lewego ryzalitu

dzisiaj zachowały się jedynie oficyna kuchenna,

okna znacznie mocniej kontrastują z murem.
Płaskie listwy obramień z pałacu Placidiego

Arveuf dobudował loggię, wspartą na sześciu

dawna wozownia i wieża. Oficyna, stajnie i wo

kolumienkach od strony elewacji ogrodowej
i trzech od strony elewacj i bocznej. Ponad kol u-

łac) mansardowych dachów. Na ich miejsce

zostały zastąpione dekoracyjnymi pilasterkami
58

zownia pozbawione zostały (podobnie jak pa

Wiele szczegółów powtórzono za historyczny

mi zamkami francuskimi, z Francji przywiezio
no część materiałów do budowy, jak np. łupek
na pokrycie wysokich dachów, stamtąd też

sprowadzono specjalistów dekarzy.
Można odnaleźć liczne podobieństwa Kozienic
do zamków francuskich, jednak najbardziej

zbliża się pałac w Kozienicach do zamku Azayle-Rideau nad Loarą. Zamek ten po zniszcze

niach na początku XV w. odbudowany został
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6. Tak wygląda! pałac w 1942 r. po pożarze (repr.
J Janson)
7. Istniejąca oficyna kuchenna (fot. K. Jabłoński)
B. Fragment lewej oficyny oraz wozownia i wie
ża (fot. Szczepkowska)
9. Fragment lewej oficyny (fot. Szczepkowska)
10. Środkowy ryzalit prawej oficyny w lutym
1980 r (fot Paszkowski)

0 przetrwanie kościoła
w Pisarzowicach
Około 4 km na północny wschód od Syco
wa, przy trzeciorzędnej szosie łączącej
dwie wioski: Pisarzowice i Słupię koło

Bralina, na niewielkim wzniesieniu stoi
w szczerym polu kościół. Jest to masyw

w stylu wczesnego renesansu w 1518 r. W spo

ny, murowany budynek, w tej chwili opu

sobie opracowania okien, lukarn i kominów

szczony i zdewastowany, niemniej jednak

zbliżają się też Kozienice do zamku Maintenon.

Około roku 1880 nastąpiła we Francji bardzo

na przypadkowym wędrowcu robi duże
wrażenie. Oglądając go, mimochodem

silna reakcja wielu architektów przeciwko do
ktrynie racjonalistycznej, której filarem był Viol -

wzniósł ten kościół o bardzo ciekawej

zadajemy sobie pytanie: kto i dlaczego

let-le-Duc. Wówczas to tacy architekci, jak Ne-

formie architektonicznej i bogactwie za

not, Laloux, Rouyer, a częściowo też J.L. Pascal

stosowanego materiału, w miejscu tak

i Daumet (żeby wymienić najwybitniejszych),

odległym od większych skupisk ludzkich,

mieli ponownie odkryć rodzimy renesans. Ruch

gdyż do najbliższej miejscowości - Pisa-

ten trwał we Francji do roku 1900 i oddziałał,
między innymi, na twórczość Franciszka

Kościół, na którego wejściowym portalu

wzniesiono dachy wysokie, odpowiadające

Arveufa.
Około 1880 r. pojawia się coraz więcej projek

gły, lecz elewacje wyłożono łupanym, nie

charakterem dachom pałacowym. Pionowe po

tów nawiązujących do wczesnego renesansu

działy elewacji oficyn zaznaczyły się jedynie
trzema niezbyt mocno wysuniętymi ryzalitami

francuskiego. Wśród nich znajdujemy projekt

przebudowy Chateau d’Esclimont, wykonany

nicznym (np. w obramieniach okien, por

ujętymi w pilastry. Ryzality te (po trzy w każdej

w latach 1865-1866 przez architekta H. Parent.

talach, kartuszu herbowym na północ

z oficyn) nakryte były oddzielnymi daszkami

W projekcie tym kompozycja elewacji ogrodo

nym szczycie pseudotranseptu) zastoso

w kształcie ściętej piramidy. Pozostałe części

wej wykazuje zdumiewająco wiele analogii do

budynku przykrywał niski dach dwuspadowy,

kompozycji elewacji frontowej Kozienicw reda

rzowic - jest ponad kilometr drogi?
figuruje data 1902, wzniesiony został z ce
regularnym kamieniem granitowym, a do
wykończenia ścian i w detalu architekto

niewidoczny spoza balustradowej attyki. W za

kcji Arveufa. Pomimo pewnych różnic w ich

wano różowy piaskowiec. Korpus przy
kryty został dachówką, natomiast hełmy
wież blachą miedzianą. Z rozwiązań tech

kresie dekoracji posłużył się tu architekt wzora

rozplanowaniu, ogólne założenie kompozycyj
ne pozostaje niemal identyczne. Poza Chateau

ba dachowa, odbiegająca konstrukcją od

mi znanymi z elewacji pałacowych.

nicznych zwraca uwagę nietypowa więż-

Wszystkim budowlom wchodzącym w skład za
łożenia pałacowego w Kozienicach nadał Ar

d’Esclimont można odnaleźć co najmniej parę

wszelkich

jeszcze analogii do pałacu w Kozienicach

veuf cechy francuskiego renesansu z okresu

„klasycznych"

systemów,

w ukształtowaniu innych budowli francuskich.

z użyciem metalowych gniazd i prętów
łączących i ściągających elementy.

Franciszka I i Henryka II, stosując formy typowe

Rozwiązania te wiele mówią o czerpaniu przez

Kościół ma interesujący asymetryczny

dla tego okresu w architekturze francuskiej.

architektów schyłku XIX w. motywów z epoki
Walezjuszy. Jak z tego wynika, formy, którymi

głównej, w której środkowe kwadratowe

Architektura ta w pierwszej połowie XVI w. cha

plan. Do szerokiej dwuprzęsłowej nawy

posłużył się Arveuf projektując przebudowę pa

przęsło jest dwukrotnie szersze od skraj

dowlach pałacowych zaczęła wówczas wystę

łacu kozienickiego, nie odbiegają od form po
wszechnie wówczas stosowanych dla nadania

nych, przylega od północy znacznie węż
sza i niższa nawa boczna. Nad niąznajdu-

pować tendencja do bardzo mocnego ryzalitowania elewacji, co stanowiło przeciwieństwo

budowlom francuskiego kostiumu renesanso

je się wyniosła empora, wysokością do

wego.

równująca nawie głównej. Zamknięte pół
koliście prezbiterium flankowane jest od

rakteryzowała się powolnym i bardzo ostroż
nym odchodzeniem od form gotyckich. W bu

założeń włoskich. W mocno wysuniętych ryzali

tach, będących wertykalną przeciwwagą dla
horyzontalnych podziałów elewacji, występują

W 1918 r. dobra kozienickie stały się znowu
własnością rządową. W ogromnym pałacu, zbyt

obszernym dla pomieszczenia jednej instytucji,

południa przez dwudzielną zakrystię, zaś
od północy mniejszą kruchtą, prowadzą

duże, wąskie okna. Ponadto wyróżniają tę ar

rozlokowały się: starostwo powiatowe, wydział

cą do nawy bocznej i stanowiącą niejako

chitekturę strome dachy z łupku, lukarny i wy

powiatowy, sąd grodzki, urząd pocztowy i admi
nistracja dóbr państwowych. W prawej oficynie

jej przedłużenie. Część zachodnią zajmu

znalazły siedzibę utrzymywane przez miasto:

przęsłowy przedsionek, a w przedłużeniu

gimnazjum oraz szkoła spółdzielczo-handlowa.
We wrześniu 1939 r. w zajętych przez wojsko

zalit mieszczący schody na emporę. Nad

sokie kominy. Lukarny w dachu, potężne komi
ny i stromy dach kontynuują, choć w innej już
redakcji, nawyki gotyckie, zmieniają się nato

miast detale architektoniczne. Francuski orna

je przez całą szerokość kościoła cztero-

nawy bocznej - półkolisty, wydłużony ry

ment renesansowy jest bardzo różnorodny.

budynkach pałacowych wybuchł pożar. Pałac

przedsionkiem wyrastają dwie asymetry

Stosuje równocześnie poszczególne formy
wczesnego renesansu, manieryzmu i remini

i prawa oficyna uległy poważnemu zniszczeniu.
Z gmachów pozostały jedynie wypalone mury,

czne wieże: jedna, wysoka, z wynio
słym hełmem iglicowym nad wejściem

scencje gotyckie. W okresie panowania Henry

które dotrwały do 1942 r. Jak pisze Zygmunt

ka II (1547-1559) coraz silniej przenikają do

Miechowski, autor znakomitego, nie publiko

głównym,
druga,
niska,
przykryta
16-połaciowym dachem namiotowym

architektury francuskiej wpływy włoskie, które

wanego studium o Kozienicach, „mimo, że stan

nad wejściem bocznym. Szerokie środko

popiera Katarzyna Medycejska. Ujawnia się to,

murów pozwalałby na odbudowę, wczesną

między innymi, w zakresie ornamentu przybie

we przęsło nawy głównej i empory tworzą
w bryle pseudotransept, przykryty odręb

rającego formy manierystyczne.

wiosną 1942 roku przystąpiono do ich rozbiór
ki". Z całego założenia pałacowego pozostały

Franciszek Arveuf, nadając rezydencji kozienic-

jedynie lewa oficyna (kuchenna), wozownia

zróżnicowana, o addycyjnej formie, inspi

kiej charakter francuskiego kostiumu renesan
sowego z lat 1515-1552, nawiązał bezpośrednio

i wieża. Ich stan po wojnie był zupełnie dobry.
W ciągu minionych 36 lat zamieniły się niemal

rowanej wyraźnie przez styl romański.
Wpływ tego stylu jest również widoczny

do jego oryginalnych form. Całość dokładnie

w ruinę.

w opracowaniu detalu architektoniczne
go: uskokowy portal główny, parzyste

przypomina renesansowe zamki znad Loary.

Jacek Serafinowicz

nym dachem. Cała bryła jest więc bardzo
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półkoliście zamknięte okna boczne, tryfo-

upadku z konia. Tym samym potwierdza

neoromański i neogotycki. Ten pierwszy

rialne okna w wieży. Nawet duże okna

łoby to zasłyszane podanie. Wspomniana

w pseudotransepcie o nieco zmodernizo

historia rodu mówi dalej, że powstała wte

miał
wyrażać
„deklarację
szczerej
chrześcijańskiej wiary, surowego chrześ

wanym kształcie inspirowane są przez

dy nowa parafia wyodrębniona z sycowskiej (zabudowania pastora znajdują się
ok. 100 m na zachód od kościoła). Kamień

wczesne maswerki. Także formy kapiteli
kostkowych i tarczowych, fryz ząbkowy

cijańskiego życia". Ten drugi również był
rozumiany jako symbol chrześcijaństwa

„szczególnie w odchodzeniu od neopo-

i kostkowy są zapożyczone z repertuaru
romańszczyzny. To samo można powie

węgielny położono 24 marca 1901 r. Auto

ganizmu". W architekturze protestanc

rem projektu był berliński architekt Ar

kiej przeważał neoromanizm, a po wstą
pieniu na tron pruski Wilhelma II (1881 r.)

dzieć o ambonie i chrzcielnicy z dekora

nold Hartmann, a prace budowlane pro

cją plecionkowo-palmetową. Natomiast
pozostałości polichromii sklepiennej sta

wadziła firma „Zeidler & Wimmel" z Bole
sławca. Poświęcenie kościoła nastąpiło

nowią imitację mozaiki bizantyńskiej.

16 grudnia 1902 r. W czasie tej uroczys

Miejscowa legenda mówi, że kościół zo

tości otrzymał on nazwę „Prinz Wilhelm

skirche” według projektu arch. F. Schwe-

stał wzniesiony przez właścicieli Sycowa
- Bironów von Curland - jako pamiątka

Gedachtniskirche” - kościół pamiątkowy

chtena w latach 1891-1895. Natomiast

w miejscu, w którym zginął ich syn przy
upadku z konia podczas polowania. Po

stał się on prawie stylem urzędowym. Dla
przykładu można podać realizację neoromańskiego „Kaiser Wilhelm Gedachtni

księcia Wilhelma.

wyjątek stanowi katedra protestancka

Idea świątyni upamiętniającej jakieś wy

w Berlinie, wzniesiona w stylu neorenesansowym przez J. Raschdorffa w latach
1894-1905. Jest ona istotna dla niniej

darzenie, osobę lub jej śmierć jest tak

danie to potwierdzone jest w znacznym

długa, jak długa jest historia Kościoła. Nie

stopniu w spisanej i wydrukowanej histo

miejsce tutaj na analizę tego zjawiska czy

szych rozważań, gdyż według intencji ce

rii rodu Bironów i tych terenów (J. Franzkowski,
Gesćhichte
der
freien

mnożenie przykładów. Należy jednak za
znaczyć, że w XIX w. w Europie zarówno

sarzy Wilhelma II i Fryderyka miała ona
łączyć kilka funkcji: miała być kościołem

Standesherschaft der Stadt und des land-

w Kościele katolickim, a jeszcze w wię

pamiątkowym (na cześć zwycięstw odnie

ratlichen Kreises Gross Wartenberg,
Gross Wartenberg 1912), w której znajdu

kszym stopniu w Kościele protestanckim

sionych nad Austrią i Francją), grobow
cem rodziny cesarskiej oraz normalną

je się krótka wzmianka o kościele w Pisa-

idea ta staje się ponownie dość popular
na. Znane są projekty np. C.F. Schinckla

rzowicach.

wzniesienia

dla katedry upamiętniającej wojny wy

wyrażać się poprzez odpowiednie kopuły,

ewangelickiego kościoła - tego wyznania
byli właściciele dóbr sycowskich - był

zwoleńcze (1819) czy dla mauzoleum kró

książę Gustaw Biron von Curland. Kościół

Inicjatorem

świątynią. Na zewnątrz funkcje te miały

w. problem ten zaczyna być interpretowa

przy czym największa kopuła środkowa
miała oznaczać kościół pamiątkowy (pro
blem neostyii i ich symboliki omawia do

ten miał rzeczywiście upamiętniać śmierć

ny przez teoretyków Kościoła i przez ar

kładniej: P. Krakowski, Teoretyczne pod

syna Wilhelma, który zmarł po nieudanej

chitektów w powiązaniu z zagadnieniem

stawy architektury wieku XIX, Kraków

operacji wyrostka robaczkowego. Niewy

stylu (czy raczej neostylów). W architek

kluczone, że operacja była wynikiem

turze sakralnej dominowały wtedy style

1979).
Oprócz
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lowej Luizy (1810). W drugiej połowie XIX

wspomnianego

zagadnienia

7

drzwiowej i okiennej oraz zabezpieczenia
tychże otworów. Niemało trudu musieli
sobie zadać nieznani sprawcy zdejmując
dzwony z wieży, zrywając miedzianą bla
chę oraz dewastując wyposażenie wnę

6

5

8

1. Plan kościoła w Pisarzowicach (pomiar
J. Dobrowolskiego)
2. Widok kościoła od strony północno-wschod
niej
3. Zachodnia fasada kościoła; umieszczone na
niej małe reliefowe emblematy (np. skorpion)
mogą stanowić klucz do głębszej symboliki
obiektu
4. Zwalona balustrada i wyrwane kolumienki
otaczające niegdyś trzon ambony
5. Zniszczony dach od strony prezbiterium
6. Niszczejące wnętrze kościoła - empora
boczna
7. Szkoda byłoby, aby zniszczeniu uległ ten
wspaniały parapet balustrady empory
8. Główna, północna elewacja kościoła z dwo
ma wejściami bocznymi i kartuszem herbowym
(zdjęcia autora)

trza. Ta dewastacja postępuje nadal, ale

obiekt nie jest jeszcze skazany na całko
witą zagładę. Można go bowiem jeszcze
uratować, ma mocne sklepienia, nie mó

wiąc już o masywnych murach. Trzeba
tylko naprawić dach i zabezpieczyć otwo

ry, a następnie znaleźć użytkownika.
Budowla z racji swego usytuowania nie
może chyba pełnić funkcji kultowej. Do
1980 r. obiekt - tak jak dziesiątki innych
przykładów architektury historyzującej -

nie był znany tak badaczom, jak i konser
watorom zabytków. Dopiero od roku zna

lazł się on w kręgu zainteresowania Woje
wódzkiego

Konserwatora

Zabytków

w Kaliszu. Jednak potrzeby innych zabyt
ideologicznego, w kręgach zaintereso

II, 1904, s. 409). Ciekawy jest jednak fakt,

wanych toczyła się dyskusja nad samą

że jego pierwszy projekt kościoła w Pisa

formą uzależnioną od skali budowli,
a więc od przeznaczenia jej bądź dla

rzowicach był neogotycki i w sumie mniej
interesujący. Czy zmiana koncepcji wy

ków, nie mniej wartościowych, ale będą
cych w bardziej dramatycznym stanie,
oraz niewystarczające środki finansowe

bądź mniejszej miejscowości.

szła z inicjatywy fundatora, czy od począt

nie pozwoliły nawet na umieszczenie koś
cioła w Pisarzowicach w planie finanso

■Dyskusja ta znalazła odbicie na łamach

ku istniały dwa projekty, z których wybra

wym Urzędu Konserwatorskiego na lata

■urzędowego pisma architektonicznego
.Zentralblatt fur Bauverwaltung". Po

no ten drugi - nie wiadomo. A może
zadecydowały o tym względy ideologicz

1981-1985. Tym bardziej należy jak naj
szybciej rozejrzeć się za użytkownikiem

szczególne roczniki tego pisma zamiesz

ne, o których była wzmianka wyżej, więżą
ce styl neoromański z „wyznaniem szcze
rej chrześcijańskiej wiary", którą w pew

westowania w ten obiekt. Wydaje się, że

■miasta,

czają oprócz artykułów teoretycznych li
czne projekty kościołów protestanckich,

chętnym do zagospodarowania i do zain
do czasu, kiedy kościół będzie można
przywrócić do dawnej świetności, należy

■są to tzw. wzorniki urzędowe (rodzaj dzi
siejszych „projektów typowych"). Dla

nym sensie potwierdzałaby herbowa de

małych miasteczek i wsi są to przeważnie

dans I’infortune" („Wierzcie Bironowi

dla jego zachowania znaleźć taką funk
cję, która pozwoliłaby na społeczne wy

•nałe proste kościoły neoromańskie i neo

stałemu w nieszczęściu"). Trudno jednak
obecnie udzielić odpowiedzi na te

korzystanie budynku. Mógłby on na przy
kład pełnić funkcję magazynu rolniczego,

pytania.
Kościół w

zatem

np. zbożowego. Propozycja moja wydaje
się szokująca, ale przecież wiele zabytko

twem formy i detalu nie dorównuje oma

obiektem ze wszech miar interesującym

wych kościołów protestanckich pełniło

wianemu tutaj obiektowi. Pod tym wzglę

dla historyka sztuki i kultury. Jego miej

lub pełni taką właśnie funkcję, która po

dem kościół w Pisarzowicach może śmia

sce powstania, cel i forma nie są przypad
kowe. Miała to być fundacja upamiętnia

dem niech będzie kościół w zespole za

gotyckie, niejednokrotnie asymetryczne,
dwunawowe z jedną wieżą. Żaden jednak

■z zamieszczonych tam przykładów bogac

ło konkurować z budowlami Wrocławia,

wiza Bironów: „Croyez Biron Constant

Pisarzowicach

jest

zwoliła przetrwać im do dzisiaj. Przykła

tawa Birona von Curland, upamiętniająca

mkowym w Kamieńcu Ząbkowickim, któ
ry pełniąc funkcję magazynu zbożowego

■projekt u berlińskiego architekta Arnolda

tragedię, która prawdopodobnie miała

zachował się do dziś w dobrym stanie,

Hartmanna, który miał nie tylko wyczucie

swój początek na tym właśnie miejscu.

podczas gdy cały zespół zamkowy, na

■formy i funkcji, ale także modną umiejęt
ność powiązania budowli z określonym

Styl kościoła jest odbiciem późnodzie-

czele ze wspaniałym zamkiem Schinckla,

więtnastowiecznych

został zdewastowany i zrujnowany. Koś
ciół w Pisarzowicach jak najbardziej na-

■Berlina czy Poznania.

Hojny fundator nie bez powodu zamówił

jąca śmierć Wilhelma - syna księcia Gus

treści

ideowych

■stylem historycznym. Architekt wsławił

Kościoła protestanckiego i uzależnienia

się głównie projektowaniem wielkich po■mników poświęconych cesarzom lub Bis

formy od symboliki.
Obecny stan budynku budzi niepokój:

marckowi (A. Brunning, Architekt Arnold

zniszczony dach, zniszczona w znacznym

scu, na wzniesieniu i ma suche mury.
Sądzę, że w obecnej sytuacji jest to dla

Hartmann, „Berliner Architekturwelt”, t.

stopniu więźba. dachowa, brak stolarki

niego jedyny ratunek.

daje się na taki cel: stoi w suchym miej

Karot Guttmejer
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z warsztatu konserwatora
Powrót do życia
flamandzkich gobelinów
Pracownia

Konserwacji

Tkanin

w Warszawskim Oddziale PP PKZ

czy przechowywania - dla każdego

cm), „Palenie zwłok” (wys. 206 cm,

przedmiotu opracowywany jest od

szer. 108 cm), „Zwycięski wódz od

rębny sposób postępowania,

przy

biera

klucze od

bram zdobytego

miasta” (wys. 211 cm, szer. 341 cm).

czym podstawowym warunkiem jest
zachowanie wszystkich cech stylu

Seria ta pochodzi ze zbiorów Mu

i charakteru danego obiektu.

zeum

Najczęściej od wielu lat wykonywa

Narodowego

w

Warszawie

w ciągu 30 lat swej działalności prze

nymi pracami są zabiegi związane

i przeznaczona jest na wyposażenie
Zamku Królewskiego. Gobeliny przy

prace konserwatorskie

z konserwacją gobelinów. Prace te

pisywane

prowadziła

są

warsztatowi

rodziny

dokładniej

Franza

a

przy 330 obiektach. Liczba ta jest

należą

imponująca, jeżeli weźmiemy pod

i czasochłonnych. Na podstawie jed

Geubelsa,

uwagę wyjątkową pracochłonność

nego przykładu postaramy się przed
stawić niektóre problemy, jakie łączą

1540-1590 w Brukseli - głównym

zabiegów, właściwą dla tej trudnej
i specyficznej dziedziny konserwacji.
Zakres wykonywanych prac obejmu
je wszystkie rodzaje obiektów zabyt
kowych, w których podstawowym
surowcem są włókna naturalne (we

do

najbardziej

żmudnych

się z trudnym zadaniem przywróce
nia możl iwie wszystkich walorów tym
wspaniałym tkaninom, służącym do
dekoracji wnętrz zamkowych, pała

Geubelsów,

który

działał w

latach

centrum tkactwa flamandzkiego od
końca XV do połowy XVIII w. Repre
zentują one typ tapiserii manierystycznych, w których obok elementów
póżnorenesansowych występuje na

wiązanie do koncepcji artystycznych

łna, jedwab, len, bawełna, konopie,

cowych i kościelnych.
Od dwóch lat w naszej pracowni

juta, ramia), a więc poczynając od

trwają prace konserwatorskie przy

gobelinów, dywanów, wiązanych ki
limów, obić ściennych, makat, obić

sześciu

cechą tych tkanin jest przede wszyst
kim ich dekoracyjność, polegająca

cych sceny z historii Rzymu. Jest to

na szczelnym wypełnieniu całej po

meblowych, szat i obiektów liturgicz
nych, wszelkiego rodzaju ubiorów,

seria o wspólnym tytule „Historia
Pompejusza”, a poszczególne gobe

wierzchni drobiazgowo traktowany

w tym pasów kontuszowych, strojów

liny ilustrują następujące
„Ucieczka
mieszkańców

drobnieniem plam barwnych.

ludowych, mundurów, a na sztanda
rach i koronkach kończąc.

gobelinach

przedstawiają

sceny:
miasta

późnego gotyku. Charakterystyczną

mi

realiami, z jednoczesnym roz

Te piękne tkaniny zachowały się do

przed nieprzyjacielem” (wys. 211 cm,

naszych czasów, niestety, w formie

różnorodności

szer. 203 cm), „Forsowanie bramy

destruktów. Pozbawione zostały sze

obiektów, różnego stanu ich zacho

miasta” (wys. 204 cm, szer. 201 cm),

rokiej, wypełnionej bogatą ornamen

wania, różnych przyczyn destrukcji,

„Bitwa" (wys. 208 cm, szer. 290 cm),

tyką bordiury, która zgodnie z ów

a także miejsca i sposobu ekspozycji

„Po bitwie” (wys. 208 cm, szer. 344

czesnym

Wobec

tak

dużej

2
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kanonem zamykała całą

iompozycję. Kiedy bordiury tezosta/ odcięte, trudno jest określić. Nie

chemiczną degradacją składników
włókien jedwabnych. Przy każdej

Wykruszenie się brązowej przędzy
wełnianej związane jest ze zmianami

namy też pewności, czy zachowane

manipulacji, pociągnięciu czy złoże

chemicznymi składników używanych

tzęści stanowią całość pola środko-

niu tkaniny pojawiały się wtych miej

vego każdego z gobelinów. Pomimo

wówczas do barwienia.
Przed właściwą konserwacją należy

ak znacznego defektu zdecydowano

scach pęknięcia lub przetarcia, spo
wodowane wykruszaniem się drob

się na przeprowadzenie konserwacji

nych włókienek. Zjawisko to należy

>mawianych tkanin, mając nawzglę-

do najbardziej niebezpiecznych, po

kien. W konserwacji tkanin zabytko

izie
przywrócenie
zachowanym
szęściom ich stanu pierwotnego i za

nieważ często na pierwszy rzut oka

wych czyszczenie stanowi do pewne
go stopnia konieczność, dlatego też

bezpieczenie przed dalszym niszcze-

liem.
Omawiając

jest niewidoczne, a dotyczy wszyst
kich gobelinów (również i innych tka

nin), których podstawowym surow
poszczególne

konserwatorskie,

usunąć kurz i brud, a więc jedną
z głównych przyczyn rozpadu włó

przedtem musi być opracowany na
podstawie prób szczegółowy plan

zabiegi

cem obok wełny jest przędza jedwab

się

na. Osiadający na tkaninie kurz staje

postępowania, który wyklucza ryzy
ko powiększenia zniszczeń, jakie

wiąże się zawsze ze wszystkimi spo

posłużymy

,,Forsowanie

się przyczyną nie tylko mechaniczne

bramy miasta”. Obiekt ten był bardzo

go uszkadzania, lecz także niekorzy

sobami czyszczenia. W tym wypadku

brudny i zakurzony. Wzdłuż prawego

stnych dla włókien procesów chemi

ze względu na stan zachowania partii

bbrzeża miał prowizorycznie dołąbzony
(dawniej
obcięty) 5-cen-

cznych (składnikami kurzu są sole,

jedwabnych zachodziła konieczność

zabezpieczenia tkaniny na okres czy

przykładem gobelinu

ymetrowy pasek pola środkowego.

które reagując pod wpływem wilgoci
atmosferycznej dają odczyn kwaśny

3onadto na całej powierzchni wido-

lub zasadowy, niszczący włókna).

szczenia, czyli inaczej na czas pra
nia. Zabezpieczenie to wykonuje się

bzne były bardzo liczne drobne ubyt-

W gobelinie tym występuje również

poprzez obustronne ujęcie całej tka

<i - dziury, poprzerywane osnowy
duża ilość nieprawidłowo i niesta
rannie
wykonanych
uzupełnień.

inne zjawisko destrukcyjne, charak

niny w cienką, mocną siatkę polies

terystyczne dla wszystkich gobeli

trową i kilkakrotne jej przefastrygowanie. Wten sposóbzostaje wyelimi

W partiach wykonanych przędzą jed
wabną można było wyraźnie zaob

znajdują się fragmenty wykonane
przędzą wełnianą o różnych odcie

serwować skutki powolnego rozpa

niach brązu. Przędza ta uległa prawie

wych zniszczeń przy kolejnych czyn
nościach związanych z praniem.

du włókien, tak typowego dla tkanin

całkowicie wykruszeniu, zachowały
się jedynie jej nieliczne ślady. Uzu

W czasie prania gobelin jest równo
rozłożony na specjalnych podestach,

nową

wykonanych zdrewnianych listewek.

starzejących się, a spowodowanego

nów (jak i innych tkanin), w których

pełnienie
1.2. Gobelin „Forsowanie bram miasta", frag
ment w trakcie konserwacji (1) i po konserwacji
(2)
3.4. Inny fragment tego gobelinu w trakcie kon
serwacji (3) i po jej ukończeniu (4)

tych

fragmentów

nowane ryzyko powstania dodatko

przędzą (niezbyt staranne) w trakcie

Pranie wykonuje się roztworem de

dawno

tergentu

wykonanej

konserwacji

wskazuje na fakt powstania tych zni
szczeń w bardzo odległym czasie.

„Pretepon C” w wodzie

o temp. 35 - 45°C, ostrożnie tampo
nując miejsce po miejscu miękkimi
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gąbkami morskimi. Następnie nastę
puje płukanie. Bardzo ważne jest

usunięcie nadmiaru wody jak naj
szybciej po płukaniu - najlepszym
sposobem jest odsączenie grubymi
warstwami ligniny. Po praniu gobelin

jest układany i napinany w celu unik

nięcia deformacji. Po wyschnięciu
prasuje się go ciężkim żelazkiem,
oczywiście przez grubą flanelę. Bar

dzo ważnym etapem prac jest przy
gotowanie materiałów do konserwa

cji, a więc wybór i przygotowanie
odpowiedniej

wełnianej

przędzy

i jedwabnej do uzupełnienia ubyt
ków. Przędza musi mieć taką gru
bość i skręt, jak nitki oryginalne.
Ważne jest .też, aby gatunek przędzy
był zbliżony do przędzy starej. Przy

gotowanie przędzy polega na ufar-

bowaniu wszystkich potrzebnych ko
lorów. Stosowane barwniki i sam
proces barwienia musi gwarantować
bardzo wysoką odporność, między

innymi, na światło, ścieranie, wodę.
Prawidłowe dobranie i przygotowa

nie materiałów w dużej mierze decy
duje o efekcie całej konserwacji.
Chociaż wydawałoby się, że w gobe
linie „Forsowanie bramy miasta” wy

stępują tylko podstawowe kolory, to
jednak należało przygotować aż oko

ło 40 kolorów!
Kolejnym zadaniem było dołączenie

5-centymetrowego paska, który skła
dał się z sześciu kawałków przecię

tych w poziomie, czyli wzdłuż osnów.

W dolnej

partii

brakowało jednej

części paska o wielkości 30 x 5 cm.
Zachowane fragmenty dopasowano
bardzo dokładnie, posługując się ry
sunkiem ornamentów.

Prawidłowe

połączenie paska z całością mogło
być wykonane tylko przez wprowa
dzenie w miejsce przeciętych nitek
nowej osnowy, wciąganej na odle

głość 5 cm po obu stronach przecię
cia. Oznaczało to, że przy gęstości 6
osnów na 1 cm wciągnięto około
1300 nowych nitek.
Po zakończeniu tego żmudnego za

biegu gobelin został założony na

krosno konserwatorskie i przystąpio
no do najważniejszej czynności uzupełnienia
ubytków.
Przedtem
oczywiście usunięto wszystkie do

tychczasowe uzupełnienia i cery.
Uzupełnianie ubytków wykonuje się

specjalnie dobranymi igłami i polega

ono na wprowadzaniu nowej przędzy
w miejsce starych, uszkodzonych lub
brakujących nitek, naśladując orygi
nalną technikę wykonania, w tym wy

padku splot gobelinowy. Najpierw
uzupełnia

się

brakujące

osnowy,

5.6.7.8. Prace przy konserwacji gobelinów
w warszawskiej Pracowni Konserwacji Tkanin
PP PKZ (zdjęcia M. Ratajczak)
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a

następnie

uszkodzonych

wątki.

W

miejscach

nać rekonstrukcję. Wytkanie gład

połą

kiej, neutralnej płaszczyzny byłoby

uzupełnienia

czone są z rekonstrukcją ornamen

nieuzasadnione.

talną i kolorystyczną. W partiach wy

W całym gobelinie uzupełniono łącz
nie ponad 8000 cm2 ubytków, a prace

konanych jedwabiem wykruszające
się wątki w około 70% musiały być

9. Cały gobelin „Forsowanie bram miasta” po
przeprowadzonej konserwacji (zdjęcia czarno
białe K Kowalska)

trzyosobowego zespołu trwały cały

blemów natury estetycznej czy tech

to, że stare wątki zostały usunięte.
Przez wprowadzenie nowych nitek

rok.
Gobelin ten nie miał bordiury, a tym
samym zamknięcia kompozycji. Po

technicznej, które wymagało wyko

partie te zostały tylko w znacznym

stanowiono

ziomie

stopniu wzmocnione i zabezpieczo
ne przed dalszym wykruszaniem się

5-centymetrową

zastąpione nową przędzą. Nie znaczy

więc

całość
wełnianą

obszyć

taśmą

ufarbowaną na kolor zgaszonej zie

włókien. W dolnym, prawym narożu

leni, występującej w gobelinie.

gobelinu brakowało fragmentu o po
wierzchni 150 cm2. Wykonywanie

W celu zabezpieczenia obiektu przed

większych rekonstrukcji w gobeli

rozciąganiem pod wpływem własne
go ciężaru w czasie eksponowania,

nologicznej. Było to zadanie natury

nania zabiegów manualnych na po
dorównującym

najlepszym

przykładom z tej dziedziny konser
wacji. Rezultat tej żmudnej pracy jest
w zasadzie mało widoczny, ponieważ
partie
zrekonstruowane,
dzięki

umiejętnościom wykonawców, trud

no jest odróżnić od oryginalnych.
Obiekt odzyskał jednak walory artys

nach jest zawsze dyskusyjne, ponie

podszyto go od lewej strony cienką,

waż jest to pewnego rodzaju oszus

tyczne, między innymi dzięki zwię

two wobec obiektu i oglądającego.

mocną siatką poliestrową, przymo
cowując ją ściegami w liniach skoś

W tym wypadku jednak, ponieważ

nych, łamanych w odległości 25 cm.

mentów, oraz - co wydaje się najważ
niejsze - na bardzo długie lata został

miał decydującego znaczenia dla ca

Poddany

łej kompozycji, postanowiono wyko

stawiał przed nami większych pro-

zabezpieczony przed zniszczeniem.
Helena Hryszko

fragment brakujący nie był duży i nie
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konserwacji

gobelin

nie

kszeniu czytelności drobnych ele

zagranicy

w Rzymie. Induscy konserwatorzy
prowadzą też prace poza granicami

w 1970 r. sporządzono rejestr waż
niejszych zabytków.

swojego kraju.
Nie Indusom jednak zawdzięcza się

wowitym właścicielem obiektów za

pierwsze kroki w kierunku ochrony

bytkowych. Od momentu utraty

Państwo indyjskie jest obecnie pra

Indie - ochrona
i konserwacja zabytków

zabytków w tym kraju. To brytyjscy

władzy przez maharadżów i po na

protektorzy pierwsi ulegli czarowi
bo już w 1861 r„ LordCunnringham

cjonalizacji ich własności wiele pa
łaców i innych budowli znalazło się
pod kuratelą państwa. Świątynie,

powołał do życia Archeological
Survey of Northern India. Urząd ten

jeżeli nie stanowią martwego po
mnika dawnej świetności i są ży

Próba obiektywnej oceny ochrony

sztuki indyjskiej. Bardzo wcześnie,

zabytków w Indiach jest niezwykle

jących od wieków poczucie zako
rzenienia w dawności i tradycji, ale

początkowo miał na celu sporzą
dzenie rejestru zabytków, później

wym elementem życia duchowego,
należą do wiernych i zarządzają ni

trudna, ponieważ jest to kraj wielki

na tle czasu odczuwanego, a nie

i wielkich kontrastów, które - zwła

znanego, akt „dziania się" widziany

zajmował się ich ochroną i rozsze
rzył swoją działalność terytorialną

w myśl zasady, że zabytek ma wtedy

szcza w dzisiejszych czasach - os
tro rysują się na tle kosmopolityz

jest w sakralnym, a nie historycz
nym wymiarze. To więc, co dla Eu

na cały kraj. A zatem Brytyjczycy

sens kiedy jest eksploatowany, fun

zostawiając w spuściżnie Indiom

kcjonują jako muzea, biblioteki,

mu, rozwoju nauki i techniki, eks

ropejczyka jest budowlą zabytko
wą, dla przeciętnego Indusa jest

organizację

plozji demograficznej i supremacji
pieniądza.
Indie nigdy nie były historyczną jed

miejscem wyznaczonym przez bo
gów, miejscem uświęconym, świę

mi bramini. Budowle zabytkowe,

politycznego,

składy, magazyny, wreszcie jako sa

ochronę zdrowia, prawodawstwo,
język, rozbudowaną sieć komuni

modzielne sanktuaria sztuki. Nawet

kacyjną, przekazali również dba
łość o relikty przeszłości.

stępne, są wykorzystywane przez
najbiedniejszych nierzadko jako

życia

ruiny zabytków, dla wszystkich do

nością, dzieliły się na państwa

tym. W znaczeniu ogólnospołecz

o sprzecznych często interesach
i niesłuszne jest rozpatrywąnietego

i „konserwacja", mają w Indiach

Późno sprawami dziedzictwa kultu
ry w krajach Trzeciego Świata

stałe domostwa.
Aby mówić o obecnym stanie zabyt

kraju we współczesnych katego-

zupełnie inne znaczenie.

zajęło się UNESCO, bo dopiero

ków w Indiach, należałoby w skró-

nym terminy takie, jak „zabytek"

2

3

riach. Jego struktura, uwarunkowa

Byłoby błędem mniemać, że Indu

nia religijne i społeczne zmuszają

som brakuje kadry konserwator

do tolerancji i wyrozumiałości w są

skiej lub zrozumienia ze strony rzą

Ocenianie jakiegokolwiek

problemu indyjskiego przez nas,

du potrzeby ratowania zabytków.
Zabytki są pod mecenatem pańs

Europejczyków, nie zawsze będzie
do końca sprawiedliwe. Będzie to

watorskie i ponosi koszty nielicz

dach.

twa, które utrzymuje służby konser

ocena na kanwie europejskiego

nych prac konserwatorskich. Indyj

myślenia i wartościowania, według

skie środowisko konserwatorskie

kryteriów człowieka homo historicus- identyfikującego się w ścisłym

powiązaniu z historią i czasem.
Indie dopiero budują swoją „indyj

ską świadomość narodową”, a tym
samym historyczną i społeczną. Bu

dują ją na gruncie wolnego kraju od
czasu uzyskania autonomii w 1947
r. klasycznymi metodami, woparciu

o historię i na przykładach reliktów
przeszłości. Jako samodzielny na

ród są więc opóźnieni pod tym
względem w stosunku do Europy
o kilkadziesiąt lat. Dla Indusów ma-

cieszy się wielkim uznaniem - od

Iranu, przez Azję południowowschodnią, po Australię. Corocznie

Ośrodek Ochrony Zabytków w Delhi
kieruje na stypendia swoich pra
cowników do Instytutu Paolo Mora
1. Maduraj, świątynia Meenakshi
z XVI w. - osypujące się malowidła,
którym grozi rychła zagłada
2. Maduraj, tysiącfilarowa świątynia
z XVI w. została wymalowana „od
A do Z" farbą olejną
3. Sarnath, przykład włączaniafragmentów zabytkowych do rekons
trukcji
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4. Delhi, czarne
nawarstwienia
znajdują się niemal
na każdej budowli
zabytkowej
5. Kanchipuram, dłu
gotrwałe
działanie
wody spowodowało
zniszczenie dolnych
partii świątyni Kailasanthy
6. Kanchipuram,
bramy i wieże
pokryte czarnym
nawarstwieniem są
nieczytelne
w szczegółach

skalę kamień i cegłę oraz rozszerzy

w tym kraju odnosi się wrażenie, źe

li zakres funkcji budowli, to Indusi

plagą ich, od Tamil Nadu po Kasz

przed ich przybyciem wznieśli naj

mir, jest czarna „patyna”. Dotyczy

wspanialsze budowle i wykształcili

to głównie zewnętrznej powierzch

oryginalne, rodzi me style w budow
nictwie. Godna uwagi jest niezwyk

ni, a przy wnikliwszej obserwacji -

ła umiejętność posługiwania się ka

wszystkich tych miejsc, do których
ma dostęp deszcz. Natomiast

mieniem przez Indusów zarówno

w miejscach wklęsłych gzymsów,

w sensie architektonicznym, jak
i rzeźbiarskim - zbudowali wspa
niałe, wolno stojące świątynie hin

pod daszkami i ornamentami, wszę
dzie tam, gdzie woda deszczowa
nie dostaje się, widać czysty ka

duistyczne i dżinijskie oraz buddyj

mień. Grubość i rodzaj czarnych

skie, wykuli ponad dwa tysiące świą

nawarstwień zależy od gatunku

tyń w formacjach geologicznych
Dekanu, wyrzeźbili wiele świątyń

i struktury kamienia, składu zapra
wy, faktury i wykończenia powierz

w blokach skalnych.

chni. Niewątpliwie przez owe sczer-

cie chociaż przypomnieć czas i wa

Wschód w XVI w. p.n.e., a nawet

Nie ma w przyrodzie materiału, któ

nienia, patynę wieków, budowle są

runki, w jakich się zrodziły i prze

jeszcze w epoce Aleksandra Wiel

ry oparłby się postępującej degra
dacji. Nie wytrzymuje jej też oczy
wiście kamień, a szczególnie w tak

bardziej ezoteryczne, tracą jednak

trwały do chwili obecnej. Pomijając

kiego, subkontynent indyjski zale

już tak olbrzymie zagrożenia dla

gały bezkresne dżungle i puszcze

obiektów kultury materialnej, jak

(dziś Indie posiadają zaledwie 16%

wymarzonych warunkach ekologi

pożary, klęski żywiołowe, to sam

lasów). Nic więc dziwnego, że pod

na wdzięku konstrukcji, lekkości,

czytelności i na efekcie płynącym
z charakteru materiału.
Miałem okazję zaobserwować od-

monsunowy i tropikalny klimat jest

stawowym budulcem było drewno.

cznych, jakie panują w Indiach. Ka
mień narażony jest tam na wszyst

bezkonkurencyjnym
czynnikiem
w dziele niszczenia. Oprzeć się zni

Klimat tropikalny, z pełnym udzia

kie znane nam czynniki niszczące:

łem całego asortymentu czynników

chemiczne, fizyczne, mechaniczne

czyszczanie sczerniałych tynków
założonych pobiałą w Cotla Feroz
Shah w Delhi. Odczyszczone z czar

szczeniu lub opóźnić je może budu

organicznych w postaci pleśni,

i biologiczne. Na ogół rzadko się

nych zabrudzeń fragmenty świad

lec, w tym wypadku kamień.

grzybów, owadów i bakterii, skute

zdarza, żeby występował tylko je

Znane mi najstarsze budowle w In

cznie i szybko skreślał wszystko to,

den czynnik. W konkretnych wy

czyły o łatwości usuwania nawars
twień. Również w zespole osiem

diach, do których wzniesienia użyto
kamień, nie pochodzą ze zbyt odle
głej przeszłości. Kultury basenu
Morza Śródziemnego wyprzedzają

co podlegało prawom przyrody. Nic

padkach może on być dominujący.

dziesięciu pięciu świątyń w Kajura-

więc praktycznie nie zostało po
wspomnianej w Rygwedzie cywili

Zwykle wiele czynników współdzia

ho, z których wiele liczy ponad ty

ła ze sobą w określonych propor

siąc lat, niemalże wszystkie pokryte
były czarnym nawarstwieniem.
Część z nich została odczyszczona

Dolinie

cjach i kolejności. W Indiach na

tektoniczne Indii wzniesione z ka

Indusu.
Aczkolwiek najeźdźcy muzułmań

czenia wysuwa się czynnik biologi

mienia o co najmniej dwa tysiące

scy (od XI stulecia naszej ery) wpro

lat. W czasie inwazji Ariów na

wadzili do architektury na szerszą

pod względem wieku zabytki archi
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zacji

z warowniami

w

czołowe miejsce w procesie nisz
czny.
Oglądając

zabytkowe

budowle

i udostępniona turystom do zwie
dzania. Pozostałe poddawane są

konserwacji. Czyszczenia dokonuje

8

7. Fatehpur Sikiri. kopula meczetu z niszczeją
cym malowidłem
8. Mahabalipuram, po wykutej w skale świątyni
pozostał już tylko fragment z portalem
9. Mahabalipuram, świątyniaSziwy z VII w. -tak
„rozmyć" granit potrafi morskie powietrze
10. Pałac w Tanjore, w kilka tygodni po otynko
waniu na ściany wracają grzyby i pleśnie

się szczoteczkami do zębów zmo:zonymi w wodzie. Stosuje się do
tego szczoteczki zarówno europej

skie, jak i rodzime, zrobione z roz
szczepionych na końcu świeżo ob
jętych patyków. Sczernienia te, jak
miałem okazję się przekonać, były
stosunkowo łatwo usuwane.

Również w miejscowości Tanjore

na południu Indii w świątyni Kaila-

go. Południe Indii ma co najmniej

Dobitnym przykładem opanowania

lami, opanowane przez mchy, pleś

dwa razy więcej opadów niż północ.

budowli przez zespół czynników

nie i grzyby nie mogą być przywró

Tym samym utrzymuje się tutaj dłu
żej wilgotność. Stąd na obiektach

organicznych, fizycznych i chemi
cznych na południu kraju może być

kim czasie. Nasączenie wodą ka

zabytkowych w południowych sta
nach, takich jak Tamil Nadu, Kerala,

pałac w Tanjore - rezydencja dy
nastii Maratha i Nayak - dziś mu

nie. Konieczny jest więc długotrwa

występuje o wiele wyższa aktyw
ność grzybów, pleśni i glonów niż

zeum i biblioteka. Niegdyś wspania

ły proces osuszania, odsalania i de

ły pałac, dziś robi wrażenie sukni

np. w północnej prowincji Uttar
Pradesh. Poza wysoką wilgotnoś

balowej po kilkuletnim używaniu

zynfekcji.
Sama temperatura, bez udziału in

przez żebraczkę. Zupełnie świeże

nych czynników, okazuje się też

cone do dawnej świetności w krót
mieni trwa krócej niż jej odparowa

cią, sięgającą na południu do około
90%, rozwojowi mikroorganizmów

tynkowanie na krótko i jedynie dla

niebezpiecznym elementem des

oka powstrzymało aktywne działa

sprzyja wysoka, bo wynosząca oko
ło 45 50:C temperatura. Szczegól

nie wyżej wymienionych czynni

trukcji kamienia wtamtym klimacie.
W zależności od pory roku i szero

ków. W obecnej chwili problem jest

kości geograficznej w czasie bez

ne nasilenie ich rozwoju następuje

o tyle trudny do rozwiązania, że

chmurnej pogody kamień rozgrze

w okresie pluwialnym. Wiele więc

bardzo grube mury nie są odizolo

wa się do temperatury 8O-85°C,

się zapewne z odmiennym klima

budowli, zwłaszcza na południu In

wane od podłoża i zachodzi stałe

tem na północy i na południu kraju

dii, jest zawilgoconych, porośnię

kapilarne podciąganie wody oraz

a nocą oziębia się do 2Q-30°C.
Współtowarzyszące
wahaniom

sanathy usuwano nawarstwienia ze

stiukowych okładzin rzeźb. Wyjąt
kowo jednak nawarstwienia te były

grubsze niż w Delhi czy Kajuraho,
ale również łatwo dawały się usu

wać. Grubość nawarstwień wiąże

oraz innym ich rodzajem, przypusz

tych mchami i glonami, z puszysty

brak cyrkulacji powietrza. Niestety,

czalnie pochodzenia organiczne

mi wykwitami i krystalizacją soli.

zawilgocone mury przesączone so

temperatury zmiany wilgotności
i ciśnienia, zgodnie z prawem roz
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niszczenie powierzchni kamienia.
Dobry przykład takiej destrukcji

nia schlapano wiele malowideł
ściennych i pomijając fakt trudnoś
ci usunięcia zachlapań, malowidła

można zaobserwować na płasko
rzeźbach z piaskowca w Belur w

czytelne. Trudno posądzać o tę

szerzalności minerałów, powodują

stały się w niektórych partiach nie
działalność

kompleksie świątynnym Chennakesava,

gdzie

konserwatorów,

bo

przede wszystkim zapewne zabez
pieczyliby osypujące się ze ścian

na towarzyszących

głównej świątyni sanktuariach od
strony operowania słońca lico pła
skorzeźb niszczeje osypując się.

stare malowidła. Niezrozumiałe dla

Natomiast od strony północnej,
gdzie znajdują się płaskorzeźby
z tego samego materiału, zachowu
ją one powierzchnię w niezmien

i dziwne, że obiekty zabytkowe tak
wysokiej klasy nie mają należytej
opieki konserwatorskiej. Smutne
jest to, tym bardziej że znalazło się

nym stanie. Również na południu

wielu naśladowców. Widziałem po

mnie są przesłanki takiej decyzji

Indii, częściej niż w innych regio

dobnie wymalowanych kilka świą

nach kraju, spotkać się można z pa

tyń w Kanchipuram.

sożytowaniem bakterii autotroficznych, odżywiających się związkami

nych ornamentów architektonicz

W wypadku zniszczeń mechanicz

nieorganicznymi. Rozwijają się one

nych w Indiach (podobnie jak w in

przy współudziale wysokiej tempe
ratury i wilgotności na niektórych

nych krajach Azji) uzupełnia się
brakujące fragmenty nowymi. Po

gatunkach kamieni.

wszechne to dosyć zjawisko po

Odmienną grupę zagadnień kon

gwałca niekiedy zasadę zachowa
nia substancji zabytkowej in situ.

serwatorskich stanowi specyficzna
technika wykończenia estetyczne

Przykłady takiego działania widzia

go architektury i rzeźb. Polega ona
na nakładaniu na kamień drobno

łem wKajuraho. nowe elementy sta

ziarnistej zaprawy (stiuku) i jej mo

przez dużą ekspresję działania
w stosunku do oryginalnych. Wy

ją się niekiedy konkurencyjne po

delowaniu, co pozwalało na precy

różniają się nie zawsze trafnym do

zyjne podkreślanie formy i rycie

11

ornamentu. Była to ulubiona tech
nika, zwłaszcza w państwie Palla-

ubytki urągają dawnej świetności

świątyni.

wów. Zagadnienia konserwatorskie
zniszczeń takich stiuków i zapraw

W Mahabalipuram natomiast, w sziwaickiej nadbrzeżnej świątyni z VII

są bardzo szerokie i niezwykle waż

w. n.e. zaprawa wraz z polichromią

ne. Głównie jednak sprowadzają się

pokrywała całą powierzchnię. Dziś

zabieg konserwatorski w stosunku

do problemu odpadania ich od ka
mienia. Zniszczenia te zubożyły wy

tylko w głębokich zakamarkach do

szukać się można świadków ich ist

do zagrożonych zniszczeniem
świątyń. Wiele z nich zabrała już

strój architektury o cenne malowi

nienia. Ze względu na specyficzny

woda, a resztki niektórych wystają

11. Kajuraho, po oczyszczeniu
z czarnego nawarstwienia czytelna
staje się dekoracja i konstrukcja
świątyni
(zdjęcia autora)

dła ścienne, których niewielki pro

rodzaj zniszczeń spowodowanych

jak wraki z morskich fal.

cent przetrwał do naszych czasów.

naturalnymi, nadmorskimi warun

Nie zawsze zagrożenie dla zabyt

Problem odpadania zapraw od

kami samo Mahabalipuram zasłu
guje na dużą uwagę. Miejscowość

ków bądź ich oszpecenie spowodo

ścian wykonanych z kamienia bądź
stanowiących kamień (świątynie

ta to dawny port Pallawów (IV-IX w.)

kute w skale) jest aktualny w całych

ze słynnymi świątyniami, kutymi

mi. Nieprawidłowe decyzje w rów
nej mierze mogą przyczynić się do

wane jest warunkami ekologiczny

Indiach. Natomiast kwestia odpa

w monolitowej skale magmowej.

dania stiuków od rzeźb ma najwię
kszy wymiar na południu Indii. Stiuk

Mahabalipuram jest doskonałym

tego przykładem jest świątynia Me

przykładem wietrzenia chemiczne

zniszczenia zabytku. Doskonałym

grubości najczęściej kilkunastu mi

go i eolicznego obiektów zabytko

enakshi z około 1.60 r. w Maduraju.
Przy odrestaurowanych bramach

limetrów, ulegając niszczeniu, frag

wych. Głównym materiałem des

podobno według oryginalnej poli

trukcyjnym jest tutaj sól, którą prze

chromii wspaniałe wnętrze sanktu
arium (z blisko tysiącem filarów)

mentarycznie odsłania nie zawsze
opracowany do końca kamień.

Rzeźby wskutek takiej destrukcji

sycone jest morskie powietrze.
W wymienionej świątyni Sziwy,

zostało odmalowane farbą olejną.

pasowaniem kolorystycznym, ma
teriałowym i fakturalnym. Wyczuwa
się ponadto brak należytego dozoru

przy ich wykonaniu. W czasie kilku
miesięcznej podróży po Indiach nie

spotkałem się z dużymi realizacjami
konserwatorskimi.
Za większe
przedsięwzięcie uznałbym prace
przy kompleksie buddyjskim w Sanchi, rekonstrukcję architektoniczną

świątyni Ramaswamy w Tanjore,
konserwację świątyń w Kajuraho.
Szczególną uwagę władze konser
watorskie koncentrują na obiek

tach najbardziej znanych i odwie

dzanych przez turystów. Jak wszę
dzie więc, odnowa podyktowana
jest opłacalnością. Trudno byłoby

się dziwić takim założeniom w kra
ju, w którym wiele decyzji dyktuje
prawo głodnego żołądka.
Długa lista zabytków, które czekają

na konserwację z pewnością będzie

zawierała takie miejscowości, jak

i tym samym deformacji stają się

wśród niezliczonej ilości gzymsów

Wprawdzie w gorącym klimacie far

niekiedy nieczytelnymi monstrami.

i ornamentów, nie sposób znaleźć

W dawnej stolicy Pallawów w Kan-

ostrą krawędź, a płaskorzeźby są

ba olejna nałożona na suchy ka
mień nie prowadzi do jego dezinte

Varanasi, Barodea, T rivandrum, po

nieważ klasa i zaawansowany sto
pień zniszczenia obiektów zabytko

chipuran elewacje świątyń i bram

prawie nieczytelne, mimo źe do bu

gracji, ale wnętrza straciły na este

(gopuram) obfitują w takie właśnie
wykończenia rzeźb i wiele z nich ma

dowli tej użyto granitowych ciosów.

tycznym wyglądzie. Nie istnieje już

Pełne rzeźby krów, tworzących nie

ekspresja

działania

wynikająca

ubytki wierzchniej warstwy. Szcze

gdyś aleję do świątyni, dzisiaj są

gólnie rażące są takie ubytki we

trudno czytelnymi obłymi formami.

z faktury i rodzaju materiału. Mono
tonia i martwota farby olejnej w to

wspomnianej już wcześniej świąty

Niegdyś wspaniały port, dzisiaj pla

nacji ciepłych żółci, z podkreślony

ni Kailasanathy, gdzie na rzeźbach,

że i ciągle coraz głębiej w ląd wdzie
rające się morze. Wały usypane tu

mi profilami i ornamentami w innym

taj z kamieni, zapobiegające wdzie
raniu się morza w głąb lądu, może

że oglądanie go w takim stanie nie
może wyzwolić w pełni doznań

my traktować jako profilaktyczny

estetycznych. Przy okazji malowa

gzymsach i kolumienkach wykona
nych z piaskowca, oprócz zaprawy
położona była polichromia o boga
tej
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gamie

kolorystycznej.

Duże

kolorze, tak dalece szpeci wnętrze,

Fatehpur Sikiri, Agra, Kaulatabad,

wych w tych miastach kwalifikuje je
do

natychmiastowej

interwencji

konserwatorskiej.
Niniejszy artykuł porusza tylko
część zagadnień konserwator

skich, a wybrane przykłady nie są

jedynymi możliwymi do przedsta
wienia.

Mieczysław Stec

rozmaitości
Nowocześnie, ale tradycyjnie...

własnej parafii. Wreszcie w 1969 r.

cie organizowana, inicjująca bar

filipini z Tarnowa otrzymali prawo
erygowania kościoła katolickiego

dzo wszechstronnie życie zbio

w zdewastowanym budynku daw
nej cerkwi Nawiedzenia NMP. Dzie

ło adaptacji kościoła, formowanie

nie śródgórskiej we wschodniej
części Sądecczyzny, jak większość

na tym obszarze - była owocem
średniowiecznego
osadnictwa
rdzennie polskiego. Już w końcu

i organizacja parafii

w Kamiannej decydująco wpłynęły
na nurt twórczości Jana Stefaniaka.
Urodził się w 1927 r. w Ochotnicy
Dolnej, w Gorcach. Jego ojciec miał

Jest to opowiadanie
o wybitnym
współczesnym
snycerzu
ludowym z ziemi
sądeckiej, sołtysie
i gospodarzu wsi
Kamianna, twórcy
nie szukającym
popularności,
a mającym już ważki i
bardzo wartościowy
dorobek rzeźbiarski.
Jan Stefaniak
tworzy przede
wszystkim dia
swojego
kościoła, toteż
przed prezentacją
jego sylwetki
i dokonań trzeba
przytoczyć pokrótce
interesujące dzieje
wsi i parafii Kamianna.
Wieś ta, leżąca w malowniczej kotli

rowe.
Atmosfera

małe gospodarstwo rolne, trudnił

się też wyrobem portek i kierpców
góralskich. W latach 1942-1945 Jan
Stefaniak przebywał w Niemczech
na
robotach
przymusowych.

W 1948 r. przyjechał do Kamiannej

i objął nowe, 14-hektarowe gospo
darstwo.

Początki jego snycerki sięgają mło
dości w Ochotnicy, ale były to jedy
nie drobne próby: drewniane ptasz

ki, wycinane ciupagi. Nikt też w ro

dzinie nie parał się działalnością
artystyczną, choćby pobocznie. Nie
miał też żadnego fachowego wy
kształcenia w dziedzinie, którą za

czął uprawiać - rzeźbie drewnianej.

Krąg jego wiedzy ikonograficznej

zamykał się właściwie w obszarze
sąsiednich parafii (Łabowa, Berest,
Polany) bądź znanych ośrodków
Podhala (Dębno) i Pienin (Kroś
cienko).

Tym większym więc fenomenem
jest eksplozja jego talentu rzeźbiar
skiego, ale i wielkiej dojrzałości my

ślowej (sam aranżował program
ideowy) - jakie przejawił w 1961 r. -

W1809 r. od kamery cesarskiej wio
skę tę wykupiły spółki ArnsteinEskales-Geymuller i Steiner, ale
szybko doszło do dalszych transak
cji. W1885 r. sporą część wsi posia
dał hr. Stadnicki herbu Śreniawa

1 Jan Stefaniak w swym warsztacie
rzeźbiarskim, maj 1981

gdy podjął się pierwszej i od razu
monumentalnej roboty twórczej:
kompletu wystroju i wyposaże
nia ołtarzowego w odbudowywa
nym kościele w Kamiannej.

nowej wspólnoty parafialnej i jej dy

Właściwie niemal w całości wnętrze

namiczny rozwój - jest owocem

tego kościoła jest jego autorstwa,

z Nawojowej, właściciel największej
fortuny szlacheckiej w Sądecczyźnie.

wspaniałej pracy duszpasterskiej

stąd poświęcę mu osobną uwagę,
przedstawiając najpierw charakter

W 1892 r. na miejscu starej cerkwi

i myśl ideowa wnętrza odbudowa

Pracuje wyłącznie w tworzywie

go znaczną część południowej
i wschodniej Sądecczyzny1. W re

unickiej zbudowano nową - pod
wezwaniem Św. Paraskewy4, ale już

nego własnymi siłami kościoła jest

drewnianym, na ogół wykorzystując
drewno lipowe, wierzbowe bądź

zultacie wtórnej kolonizacji, tym ra

w latach międzywojennych nastąpi
ła zmiana. Pod wpływem bardzo

XIV w. jest wzmiankowana w obrę

bie „państwa muszyńskiego" bi
skupów krakowskich, rozległego
dominium kościelnego zajmujące

zem łemkowskiej, uzyskuje przywi

i społecznej ks. proboszcza Henry
ka Ostacha. Kształt artystyczny

z kolei rezultatem twórczego wysił
ku Jana Stefaniaka. Ci dwaj ludzie,

jego twórczości.

w stałej współpracy i zrozumieniu,

osiki. Posługuje się zestawem na
rzędzi często własnego wyrobu. Są

lej lokacyjny na prawie wołoskim

brutalnej propagandy ukraińskich

w 1577 r. wystawiony dla zasadżcy
Jacka Łuczkowca2 Parochię unic

nacjonalistów coraz więcej miej

stworzyli piękne zręby dzisiejszego
kształtu Kamiannej. W 1976 r. koś

to dłuta różnych kształtów, osadzo
ne na drewnianych rękojeściach,

scowych Łemków porzucało starą

ciół w Kamiannej zyskał status sa

z żelaznymi ostrzami - płaskimi,

ką erygował tu w 1637 r. biskup
krakowski Jakub Zadzikzprebendą

rodzinną wiarę greckokatolicka
i przechodziło na prawosławie. Wó

modzielnego rektoratu (wikarii pa
rafialnej). W ostatnim czasie trwa

wąskimi, zagiętymi haczykowato,
dalej siekiera, kozik i piły. Czynnoś

dla popa Teodora Przysłopskiego.

wczas też, w latach 1935-1939, zbu

budowa wielkiego Domu Pszczela

ci rzeźbiarskie-struganie, klinowa

Jego potomek - pop Jan napisał

dowano tu drugą cerkiew - prawo

rza, który nie tylko ożywi ruch turys

nie,

w 1736 r. pieśni kościelne cyrylicą
i tłumaczył Psałterz Dawida na

tyczny, ale przede wszystkim zogni
skuje bujne życie społeczne maleń

w warsztacie umieszczonym w izbie
przy stajni. Są tam zgromadzone

gwarę łemkowską (łemkywśka go-

sławną, pod wezwaniem Nawiedze
nia NMP (obecnie parafialny koś
ciół katolicki). Cerkiew Św. Para

kiej wioski. Działa tu zespół śpiewa

narzędzia,

wirka) dodając głossy nowotestamentowe3. Ma więc historia

skewy przeniesiono po wojnie do
Bukowca. Po zakończeniu działań

czy, taneczny i orkiestra, a wszyst
kie te przedsięwzięcia wspiera

z imadłem, i rzeźby w różnych fa
zach obróbki.

unickiej plebanii w Kamiannej kar
ty bardzo szacowne. Po upadku

wojennych do Kamiannej, opusz
czonej przez ludność łemkowską,

oczywiście patronat i mecenat ks.

Stefaniak zachowuje zawsze natu
ralną fakturę drewna, nigdy swoich

Rzeczypospolitej nastąpiła kasata
biskupiego „państwa muszyńskie

go” przejętego na skarb Austrii.

napłynęli nowi osadnicy polscy wy
znania rzymskokatolickiego. Długo
czekali na możność organizacji

proboszcza. Parafia jest podobno
najmniejsza w Polsce (przed kilko

młotkowanie

wielki

-

stół

wykonuje

stolarski

rzeźb nie maluje, najwyżej powleka

ma laty -116 osób), ale pod wielo

przezroczystym lakierem dla lep

ma względami modelowa: sprężyś

szej konserwacji. Wszelkie zdobie71

zestawie figury maryjne: Serce Mat

chta. Całe wnętrze zostało w latach

ki Boskiej, Marii z Dzieciątkiem, Ró

1960-1961 wyłożone modrzewiową

żańcowej, Siewnej, obok Serca Pa

okładziną (wąskie, pionowe belecz-

na Jezusa i Chrystusa Frasobliwe

ki). Nawa ma sklepienie beczkowe,

go, a także motywy z hagiografii:
św. Kinga, św. Piotr z kluczem

płaski. Na przecięciu nawy i transe

Apostolskim, św. Józef z Dzieciąt

kiem, św. Krzysztof i św. Weronika
z chustą „Veraicon” i oczywiście

krótkie ramiona transeptu - strop

ptu wznosi się wysoka wieża - ko
puła z ośmiobocznym wykrojem
bębna. Bęben przepruwają okna,

św. Florian, czwarty patron Króles
twa Polskiego, obecny w każdej wsi

podniebie tworzy płaski strop. Wie

polskiej jako patron strażaków,

ty hełm, podobne hełmy ozdabiają

ukazywany przez rzeźbiarza w stro

trzy niewielkie sygnaturki na ramio

ju legionisty rzymskiego, gdy zale

nach transeptu i nad prezbiterium.
Od wschodu nawę zamyka ściana

wa wodą z dzbana dach płonącego

żę tę wieńczy spłaszczony cebulas-

kościoła. Taka rzeźba m.in. jest
w sali Remizy Strażackiej w Ka-

tarczowa z półkolistym wykrojem,

miannej. Zdarzają się też zamówie

stropem

nia specjalne: dla pewnego myśli-

prostą.

niższe prezbiterium pod płaskim
zamknięte jest ścianą

2
3

4

5

6

2. Kościół Narodzenia NMP w Ka
miannej
3. Ołtarz Chrystusa Frasobliwego
(1960-1961)
4. Środkowa nisza ołtarza Chrystu
sa Frasobliwego
5. Ołtarz św. Józefa (1965)
6. Ołtarz główny (1961-1965)
7. Rzeźba św. Piotra w ołtarzu
głównym
8. Stacja Drogi Krzyżowej „Odziera
nie z szat” (1977-1978)
9. Stacja Drogi Krzyżowej „Przybi
janie do krzyża" (1977-1978)

nia poza właściwą kompozycją fi

nuje

guralną uważa za zbyteczne, umie

z okolicznych wsi, niektóre dla mu

wego wykonał płaskorzeźbę ukazu
jącą św. Huberta wraz ze sforą psów

na

zamówienie

sąsiadów

szcza czasami jedynie drobny orna

zeów etnograficznych. Mimo jed

w pogoni za jeleniem.

ment na „podstawkach”, u dołu też

nak udziału w paru konkursach

wycina swą sygnaturę.
Duchową podstawą twórczości

(Przemyśl, Nowy Sącz) i paru na

Wielkim przeżyciem i nową inspira
cją twórczą była dla Stefaniaka

gród, a także kilku reportaży w pra
sie, pracuje on całkowicie poza

podróż do Włoch w 1978 r. wraz

ligijność, o charakterze bardzo ref

głównym nurtem popieranej bądź

z grupą parafian, przedsięwzięta
w okresie konklawe. Z mnóstwa ob

leksyjnym. U podstaw przekazu ar

propagowanej sztuki ludowej, w zu
pełnej odwrotności do dzisiejszej

razów, które sobie przyswoił, dwa
utkwiły mu najmocniej: fascynujący

Stefaniaka jest głęboka, żarliwa re

tystycznego w jego pojęciu leży po

atmosfery wokół specyficznego falansteru twórców ludowych w Pa

pejzaż wyspy Capri oraz filigranowy

szczególnie w tematyce sakralnej.
Przez to niezwykle charakterystycz

szynie koło Nowego Sącza. To zre

W to wnętrze Stefaniak wtopił drew

ny dla niego modelunek, bardzo do

sztą ocaliło najcenniejsze wartości

cula) zachowany we wnętrzu
olbrzymiej bazyliki Santa Maria de-

kładny, zachowuje zarazem pewną

gli Angeli przy drodze między Asy

syntetyzującą lapidarność, ze sporą

jego twórczości: o jej rytmie decy
duje wyłącznie wewnętrzne przeży

dozą

Najistotniejsze

cie. Wzruszeniu i satysfakcji z wy

trzył się w figurkę św. Franciszka

mensy i retabula ołtarzowe orazcykl Drogi Krzyżowej, a także krucy
fiks w kruchcie. Są to konstrukcje-

znaczenie ma jednak sam pomysł

konanej pracy towarzyszą skrom
ność, rzetelność i wielkie poczucie

z gołąbkami w dłoniach. Po powro

wypełnione rzeźbą wolnostojąct-

cie ten motyw odżył - wykonał całą

i reliefem wypukłym. Pierwszym

serię kopii, oczywiście przeniknię
tych własną imaginacją.
Dziełem, w którym talent Stefaniaka

chronologicznie jego dziełem by
ołtarz północny przy tęczy Chrystu

rozwinął się najpełniej - jest nowe

ołtarza

trzeba

dydaktycznego

surowości.

realizmu,

kompozycyjny, uderzający świe
żością i oryginalnością, przy dosko
nałym zresztą opanowaniu symbo
liki chrześcijańskiej. Stefaniak nie

mal zawsze realizuje tematy włas

nego pomysłu, zaczerpnięte z wyo
braźni, bez szkiców przygotowaw
czych, od razu rzeźbione. Rzadziej
podejmuje tematykę rodzajową: fi

gurki górali, jeleni, chłopów przy
pługu (orka), koni, a nawet ułanów

i huzarów (na wzór ilustracji książ
kowych). Wiele z tych rzeźb wyko
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odpowiedzialności, cechy natural

ne i mocno zakorzenione w jego
psychice.
Zdecydowaną dominację w twór

kościółek Sw. Franciszka (Porziun-

żem a Perugią. Tam właśnie zapa

kościoła w Kamiannej

czości Stefaniaka, jak już wspom

wnętrze

niałem, stanowi tematyka religijna,
a w niej pewne ul ubione motywy. Są

(1935-1939). Jest to kościół drew

to zazwyczaj kompozycje jednopostaciowe, wolno stojące rzeźby

niany, orientowany, jednonawowy,
z krótkim transeptem. Dwuspado

niane zespoły rzeźbiarskie: trzy,

sa Frasobliwego oraz konstrukcjagłównego

Nawiedzenia-

NMP (1960-1961); niektóre rzeżbytego ołtarza uzupełnił w 1965 r.
Ołtarz

Chrystusa

Frasobliwego

składa się ze skrzyniowej mensy
prostej skrzynki tabernaculum i pła
skiej nastawy, jednoplanowej i jed

niewielkich rozmiarów, nowe wa

we dachy nawy, prezbiterium
i transeptu, podobnie jak hełmy

rianty nieprzeliczonych snycer
skich świątków. Znajdziemy w tym

wież, obite są blachą. Elewację za

noosiowej.

chodnią poprzedza niewielka kru-

ciastowato miękkie, wycięte wolu-

Retabulum zamykaj;

owo kontury, wijące się pod posta-

została część dekoracji: medalion
z cyframi Nawiedzenia w zwieńcze

:ią nabrzmiałych wałków o wężo
wym kształcie. Tazamierzonaorga-

niu i monogram IHS na antepedium.
Rzeźbiarz starał się wyraźnie skupić

liczność abstrakcyjnego ornamen

tu, nasuwająca skojarzenia tak ze

uwagę wiernych na obrazie ołtarzo
wym, a nie przesłaniać go bogac

splotem węża, jak i grubą łodygą
roślinną - to jedna z samoistnych
:ech stylu Stefaniaka.
Środek omawianego retabulum zaj

twem zdobień. Tabernaculum zy
skało jednak obfitszy ornament ro
ślinny, a na górnej krawędzi nasta
wy przysiadły dwa małe putta. Nad
bramkami zaś Stefaniak ustawił

muje prostokątna ślepa nisza,
w której widnieje figura Chrystusa
Frasobliwego siedzącego na małym
cokole imitującym kamień. Światło

dwa

niszy wypełnia gąszcz gałęzi cier

Po dłuższej przerwie, w latach

niowych, tworząc ażurowe obra
mienie figury Frasobliwego. Po bo

Drogi Krzyżowej. Rozpoczyna się

posążki

apostołów:

Piotra

i Filipa.

1977-1978, rzeźbiarz wykonał cykl

kach i nad niszą płaszczyzny nasta

on pomysłem, który dobrze pokazu

wy zdobią reliefowe gałęzie kol
czaste. W półkolistym zwieńczeniu

je abstrakcyjny zmysł kompozycyj
ny Stefaniaka. Otóż w połowie na
8

wy na ścianie południowej (począ

7
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tek) i vis-a-vis, na ścianie północ
nej (koniec) wiszą na drewnianych

konsolkach dwie skrajne chronolo
gicznie stacje. Jak wiadomo jednak,
Droga Krzyżowa to przejście,
zarówno Chrystusa, jak i pielgrzy
mów. Wobec tego Stefaniak w fak

turze ściany (pionowe beleczki)
ułożył pas fakturowo odwrotny: po

ziome szczeble od podłogi do gór

nej listwy cokołu ściany, schodki
pielgrzymów - wejście i zejście
z Drogi Krzyżowej.
Czternaście stacji obiega ściany
kościoła:

południową, następnie

parapet drewnianego chóru muzy
cznego, by skończyć się w połowie
znajdujemy relief Serca Jezusa na

śli i doznań, i to jest zapewne naj

w dukcie fałdów i statyce bryły, ale

ściany północnej. Mają one kompo

tle wiązki Arna Passionis. Te same

piękniejszą tajemnicą owoców jego

nie podobna znaleźć w nich szcze

zycje podobnego typu: na prostej

symbole Narzędzi Męki zdobią w re

pracy.
Ołtarz południowy przy tęczy św.

gółów milczących. Wszystko prze

konsolce dwie, najwyżej trzy figurki

nika bujne, mocne, niewzruszone
życie podobne do tego, które rodzi

streszczające epizod ewangelijny.

liefie lico antepedium. Pierwotnie
na skrzynce tabernaculum stała mi
niaturka rzeźbiarska Stefaniaka:
Pieta z leżącym Jezusem. Drewnia

ne, kunsztownie opracowane figur
ki umocowane na prostym żelaz
nym świeczniku trójramiennym sta

nowią znakomite połączenie obu
tworzyw: drewna i żelaza.

Ołtarz ten, będący hołdem dla cier
pienia Odkupiciela, jest majstersz
tykiem

konsekwencji.

Wszystkie

elementy podporządkowane są teo
logicznej treści przedstawienia, ale

Józefa, wykonany w 1965 r., ma

identyczną budowę, ale różną de
korację, podporządkowaną tytulacyjnej postaci. Środkową prosto
kątną niszę wypełnia figura św. Jó

ło się pod uderzeniem młotka czy
dłuta kamieniarzy i snycerzy romań
skiej Europy. Ten paralelizm nie
jest gołosłownym wymysłem. Scep

zefa z gałęzią róży w dłoni, spowita

tykom radziłbym sięgnąć po ilustra

w długą szatę z drobnym duktem

cje rzeźb Wilhelma z Modeny czy
Antelamiego i porównać z rzeźbami

fałdów. Ta blokowa, pełna powagi
i surowości rzeźba przypomina mi

romańskie posążki apostołów z elewacyjnych reliefów bądź tympano
nów starych bazylik. Św. Józefa

flankują w niszy dwa krzewy różane,

Stefaniaka: rozkrzyżowaniem ra

Redukcja akcesoriów i surowość

samej kompozycji jest tu doprowa
dzona do maksimum. Czynnikiem,
który łączy te sceny, jest nieustan

nie obecny krzyż, niesiony przez
Chrystusa. Podtrzymywany przez
Szymona

Cyrenejczyka

stanowi

spoiwo kompozycji, oparty o ziemię
w Odzieraniu z Szat - tworzy tło

mion Chrystusa, gestem żalu Marii,

sceny, w scenie Ukrzyżowania - je

posępnym zamyśleniem Józefa.
Ołtarz główny, ukończony w 1965 r.,

dyną jej oś. Wyjątkowo bogaty jest

jest naturalnie konstrukcją najbar
dziej rozbudowaną. Środek nasta

w tej scenie modelunek ciała Ukrzy
żowanego. Podobnie doskonale

oddają tę treść w zróżnicowanej

a płaszczyzny nastawy oblepia re

skali dramatycznej. Miękkość i fa

fów zwieńczenia i antepedium pro

lief soczystych wici z dzwonkowymi
kielichami kwiatów. Zwieńczenie
zajmuje gloria Ducha Św., a antepe

wadzi nasz wzrok ku kolczastym
gałęziom coraz gęściej otaczają

dium - relief kielicha Najświętszego
Sakramentu, oplecionego łodyga

kład

cym Chrystusa. Ta kadencja grozy

mi roślin. I tu na tabernaculum po
łożył Stefaniak drewniano-żelazną

współczesnym. Artysta naśladował

krzyża w tle. Niektóre z tych scen

i męki osiąga kulminację w po

piętnastowieczne wizerunki z kwa

mają dynamikę teatru lalek-wydaje

ter ołtarzowych z dużą swobodą,
a zarazem umiarem. Reszta należa
ła do Stefaniaka. Obraz flankują re

się - że za chwilę ukryty mechanizm
ożywi je w takt gestu np. w Przybija

listość konturów, zmysłowość relie

staci Frasobliwego. Figura ta -

miniaturkę: Ukrzyżowanie. Już przy

prosta, blokowa, statyczna - kryje

opisie tych obu ołtarzy trzeba

w sobie ogromne napięcie, napię
cie zwycięzcy nad śmiercią. Rzeźby

wspomnieć o przedziwnym stylu
rzeźbiarskim Stefaniaka: wczesne

Stefaniaka mają bijące serca, zaś

jego prace zawierają patos i suro
wość rzeźby archaicznej, widoczne

twarze ściągnięte udręczeniem my-

wy zajmuje tytulacyjny obraz koś

skomponowana scena Opłakiwania
ukazuje spoczywające ciało Chrys

cioła „Nawiedzenie NMP", dzieło

tusa z głową na kolanach Marii.

Szuszkiewicza z Tarnowa

Kompozycja jest celowo asymetry

prof.

(1960), bardzo ciekawyjjdany przy
gotycyzacji

w

malarstwie

czna, równowagę przywraca częś

ciowo drabina przystawiona do

liefowe wici dziewięćsiłu, podobny

niu do Krzyża bądź Odzieraniu
z Szat. Inne krępuje wyraźna statyka

relief zdobi boczne płaszczyzny
bramek. Bardzo skromna jest po

dzy postacią stojącą a klęczącą np.

równo rozłożonych akcentów mię
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O pierwszej polskiej wystawie etnograficznej]
Rodzinnemu miastu

Pierwszą polską wystawą
etnograficzną była Etno

andry, cytryny i paprocie
oraz wiklinowe, plecione

graficzna Wystawa Pokucia

fotele,

w Kołomyi, zorganizowana
w dniach 15 -30 września

i kanapy.

1880 r. przez Oddział Czar-

w śródmieściu ulice bruko
wane,
ratusz murowany
z najwyższą w kraju wieżą,

tak

bardzo

zasłużonego, obok Towa

sześć

rzystwa

Krajoznawczego,

świątyń: barokową farę ka

w poznaniu i zagospodaro

tolicką, wzniesioną w poło

waniu

wie

karpac

regionu

Stoją przed nim nowe plany: ścianę
tęczową nawy pragnie wypełnić

Bernarda

(budowniczego

przez

Maretyna-

katedry,

nym Czytelnikom, że mia

cerkwie
greckokatolickie
(jedną drewnianą z XVI w ),

sce określano krainę poło

kościoły: ormiański, ewan

żoną nad górnym biegiem

gelicki i kalwiński oraz sy

Prutu,

ną czy w Spotkaniu ze św. Weroni

stulecia

XVIII

unickiej we Lwowie), dwie

nem Pokucia w dawnej Pol

w Spotkaniu ze św. Marią Magdale

arch.

chrześcijańskich

zorientowa

mniej

jaśnić

10

Miasto, liczące w tym czasie
18 tys. mieszkańców, miało

nohorski Towarzystwa Ta

kiego.
W tym miejscu wypada wy

10. Krucyfiks w kruchcie kościoła
(1979)
11 Ukrzyżowany na krzyżu misyj
nym przed kościołem (1980) (zdję
cia Z. Dubiel)

stoliczki

trzańskiego w Kołomyi
Towarzystwa,

ii

krzesła,

ograniczoną od

nagogę żydowską. W rynku

północy Ziemią Halicką, od

obok księgarni „pana Mich-

a

południa i zachodu - ów

ty ze Lwowa" znajdowały,

czesnymi granicami Króles

się: restauracja, cukiernie,

twa Węgier i Hospodarstwa

liczne winiarnie i składy wir

Mołdawskiego (Bukowina),

oraz kilka, jak pisali bywal

zaś od wschodu
Dnies
trem. Obszar ten obejmo

cy, nie najgorszych hoteli:
Mołdawski, Galicyjski, Eu
ropejski.

ką. Odmienna jest ostatnia stacja -

monumentalną kompozycją Wnie

wał sześć dawnych powia

Chrystus w Grobie: otwarta, łuko

bowzięcia Marii w obecności apos

tów:

borszczowski,

horo-

tołów. Można żywić nadzieję, że ob

deński, kołomyjski, kosow

Pokucie zamieszkane byłe

ski, śniatyński i zaleszczyc-

Jezus, nad Grobem ów prosty krzyż

darzy swój kościół, a może i okoli
czne zabytkowe kościoły, wieloma

występujący w poprzednich sta

jeszcze płodami bogatego talentu.

miasto Kołomyja położone

wówczas przez różne grup;
etniczne: Polaków, Rusi
nów. Ormian, Żydów, Niem

Przedstawiliśmy aranżację wnę

nad Prutem, centralnie do
całego obszaru Pokucia.

ców, Cyganów i etnografi
czne:
Hucułów,
Podola

trza cerkwi w Kamiannej nie bez
przyczyny. Pomyślmy - ile jest

Sto lat temu, w czasie orga

ków, a ta wielonarodowć-

nizowania wystawy, było to

i różnowyznaniowa mozai

w naszym kraju cerkwi lub kościo

jak na warunki galicyjskie

ka ludnościowa wytworzyłć-

faniaka. wynikłych - jak sądzę -

łów, których wystrój wewnętrzny

z pragnienia przejrzystości scen.

(cały lub fragmentami) uległ znisz

miasto zadbane i czyste.
Zabudowa śródmieścia by

bytowania swoistą kulturę-

Stale występuje symbolizacja i da

czeniu, a jego miejsce zajmują ko

ła murowana, zwarta i pię

i interesujące zwyczaje-lu

lekie uproszczenie fabuły epizo

trowa,

przed

dów. Wielkim aktorem jest tylko

szmarne, psudonowoczesne ma
lowidła lub rzeźby stanowiące kul

mieścia z drewnianymi do

dową obrzędowość i miesz
czańską obyczajowość. Nit

Chrystus, który pojawia się sam

turowy i estetyczny dysonans z po

bądź z uzupełniającą figurą (żoł
nierz. Szym n, Piłat). Żadnych prób

zostałym wyposażeniem, z zabyt

mami,
często okazałymi
willami, położonymi wśród

więc dziwnego, że regior
ten stał się dość wcześnie-

kową formą budowli. Tymczasem

ogrodów i sadów miały cha

zagęszczenia narracji. Jest to za

wystarczy sięgnąć do tradycji da
nego regionu, zachęcić właśnie lu

rakter miast południowych

bo już w latach trzydzies
tych
ubiegłego stulecia-

to potęgowały otwarte słu

wato sklepiona nisza, imitująca pie
czarę skalną, w niej spoczywający

cjach - wyrazisty symbol catego

cyklu.
Trzeba tu jeszcze zwrócić uwagę na
kilka oryginalnych modyfikacji iko
nograficznych podjętych przez Ste

bieg celowy.
W1979 r. w kruchcie kościoła Stefa

ki.

Stolicą

zaś

regionu

liczne

- „wołoskich"

było

a wrażenie

przez stulecia wspólnegc

przedmiotem
zaintereso
wania ówczesnych badacz’
etnograficznych, archeolo

niak umieścił swój krucyfiks, rok

dowych twórców takich, jak Jan
Stefaniak, do tworzenia - aby dać

później (1980) - drugi wizerunek

wnętrzu budowli aranżację nowo

powe
ganki,
biegnące
wzdłuż jednego z dłuższych

Ukrzyżowanego zawisł na wysokim

czesną, a jednocześnie nie odbie

boków, zwykle od wschod

nych. Tu też z czasem sku

krzyżu misyjnym przed wejściem do

gającą od regionalnej tradycji, na

niej strony, gdy z drugiej

kościoła. To już nowa faza w jego

którą przecież złożyła się praca

znajdowały

piła się spora grupa entuz
jastów - zbieraczy i kolek

twórczości - faza wszczęta Ukrzy

wielu pokoleń.

werandy, na których sku

żowanym ze stacji. Modelunek ciała
jest bogaty,

ne. Wolumen całej postaci znacznie
bardziej zróżnicowany, pełen niu

ansów. Rysy twarzy rzeźbione deli
katniej. Ta nowa faza, nieco,.baro
kowa". dowodzi, że talent Stefania

ka rozwija się i przeobraża.

oszklone

piona była cała główna de
koracja domu. Przez szkla

niespokojny, pełen

drobnych deseni, fałdy perisonium
suto marszczone, głęboko żłobio
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Tadeusz M. Trajdos

się

Przypisy

ne zaś tafle, tak typowe dla

1. K. P i e r a d z k a. Na szlakach
Łemkowszczyzny. Kraków 1939
s. 63.
2. Ibidem, s 68.
3. Ibidem.
4. Wszystkie dane dotyczące naj
nowszych dziejów parafii pocho
dzą z informacji parafialnej w Ka
miannej

miejskiego

gicznych

i

starożytnicz

cjonerów folkloru ludowe
go, zwłaszcza rękodzieł;

huculskiego i wyrobów ma
joliki pokuckiej (niesłuszni*

budownictwa

dziś nazywanej huculską)

miast rumuńskich ubiegłe

a także entuzjastów flor
i fauny oraz piękna krajob

go stulecia, widoczne były,
niczym w palmiarniach, li
czne

rośliny

w

wielkich

skrzynkowych donicach
głównie palmy fikusy, ole-

razu karpackiego
czarnohorskiego,

pasm;
pionie

rów pierwszych wypraw tu
rystycznych Zaistniały więi

Szkice związane z Wystawą Etnoraficzną Pokucia w Kołomyi
.3 Awers (2) i rewers.(3) medalu
amiątkowego wydanego z okazji
/ystawy Etnograficznej Pokucia
(zdjęcia A. Żórawski)

warunki

pecyficzne

organizowania

tutaj

wystawie moskiewskiej i na

łątajem poglądy te podzie
lali Tadeusz Czacki i Joa

kongresie zorganizowanym
z tej okazji - co zresztą pod

w swych wykładach Adam

austriacką.

wowczas

Na

chim

głosił

Lelewel,

kreśla sam Jan Bujak - był

Mickiewicz,

Ignacy

dla

tylko jeden Polak: Florian
Ceynowa, zaproszony jed

wy-

nak

ci Dąbrowskiego mieli swój

Polacy

Kaszub.

jako

propagował

Kraszewski.

Kosy

nierzy Kościuszki i legioniś

tawy, zwłaszcza że znalaz-

bowiem, jak pisze Bujak:

niezaprzeczalny

/ one oparcie w działalnośi licznych społeczników

..... mając w pamięci wypad

w kształtowaniu się takich

udział

ki niedawnego powstania

poglądów. Na polskich wy
stawach

zych dążących do rozwoju

styczniowego obawiali się
wrogich wystąpień gospo

ych dziedzin wżyciu Mało-

darzy, które to wystąpienia

zorganizowanej w 1821 r.

i

iulturalnych

gospodar-

gospodarczych,

pierwszej

od

począwszy

w Warszawie, elementy et

>olski Wschodniej.

legionem Pokucia od stra
ty badań etnograficznych

2

3

nograficzne były ich stałym
składnikiem, a wystaw ta

na

nteresowali się dwaj czoło-

kich

vi polscy badacze: poeta

miach polskich do pierw

Wincenty Pol, pierwszy wy-

szej wojny światowej około

Jadowca etnografii na Uni
wersytecie
Jagiellońskim

Uniwersytecie

v

skim

roku

urządzono

zie

2 tys. Wreszcie w 1851 r. na

akademickim

Jagielloń

pierwsza

powstaje

1851-1852, autor m in. pra

w kraju katedra etnografii

cy Rzut oka na północne
stoki Karpat i przyległe im

wykładowcą.

krainy, wydanej w 1851 r.
oraz Oskar Kolberg, zainte

rozdartym trzema zabora

z Wincentym

Na polskim gruncie, w kraju

resowany tym regionem już

holmska nie była w Europie

rzeczywiście miały miejsce

od 1861 r., autorfundamentalnych prac o tutejszej et

pierwszą wystawą etnogra
ficzną - bo taką była Wysta
wa Słowiańska w Moskwie

w czasie obrad Kongresu"

nografii. On też zajął się

stroną naukową kołomyjskiej wystawy, a udział ten

z 1867 r. - ale w swej nazwie

przesądził o jej poziomie,

pierwszy użyte to profesjo

zgodnym z ówczesnymi eu
ropejskimi założeniami na

pogląd (Jan Bujak), że wy

ukowymi.
W tysiącach wystaw rolni-

Polem jako

miała
nalne

świadomie

określenie.

po

raz

Istnieje

stawa moskiewska, podob

mi, pierwszą wystawą etno
graficzną, a drugą w Euro

i którym przeciwstawiał się
ostro F. Ceynowa. Oczywiś

pie była właśnie Wystawa

cie, elita polskiego społe
czeństwa mogła się zapoz

w Kołomyi z 1880 r., co też

nać

opisem

z

przebiegiem

wystawy,

obrad

i gło

Pokucia

Etnograficzna

skwapliwie podkreślane by
ło przez współczesnych,
tego

świadomych

faktu.

szonymi ideami z prasy kra
jowej i zagranicznej, ale

Obie zaś wystawy - sztok
holmska

i

kołomyjska

-

fakt ten nie mógł mieć tak

wyodrębniały

czo-gospodarczych, a po

nie jak Powszechna Wysta
wa Światowa w Wiedniu,

doniosłego znaczenia, jaki

czasowego

przemysłowo-gospo-

wywrzeć miała ,,szczegól

mu przypisuje Bujak. Zresz

darczych organizowanych
w Europie od końca XVIII w.

ny, a przy tym bezpośredni

tą podnieta taka była zbyte

twa
przemysłowo-gospodarczego element etnogra

wpływ na rozwój kolekcjo

zaznaczył

poważny

nerstwa i tym samym muze

czna.
Zainteresowanie

ficzny i nadawały mu samo
dzielny kierunek rozwojo

udział rękodzieła i przemy

alnictwa na ziemiach pol

w Polsce kulturą ludową

wy. Dopiero po nich organi

słu ludowego, a udział ten

skich, a także innych zie
miach słowiańskich". Z po

oraz świadomość potrzeby
badań etnograficznych były

zowano następne „czysto"

glądem tym jednak zgodzić
się nie można. W pierwszym

mocno zakorzenione i mia
ły swą dłuższą historię. Wy

i krajowe wystawy: Wysta

wypadku,
jeśli
Wystawa
Słowiańska w Moskwie is

starczy przypomnieć tylekroć cytowany fragment lis

polu w 1887 r.. Wystawę Et
nograficzną w Pradze Cze

konfrontacji

totnie wywarła jakikolwiek

z produkcją wielkoprzemy

wpływ, to był on minimalny,

tu księdza Hugona Kołłąta
ja, skierowany do Jana

skiej w 1895 r. i Łużycką
Wystawę Rzemiosł i Sztuki

słową. Wezwanie takie rzu
cił szwedzki pedagog a za

natomiast w drugim - to
właśnie Polacy wnieśli wiel

twa Przyjaciół Nauk w War

razem społecznik i wybitny
etnograf - amator Artur Ha-

ki wkład w rozwój europejs

szawie,

kiego wystawiennictwa et

tem

się

wzrósł znacznie, gdy w dru
giej

połowie

XIX stulecia

doszły do głosu idee ochro

ny kultury ludowej i jej wy
robów,

szybciej

ginących
w

coraz

bowiem

członka Towarzys

Maya,

w

którym

autor

z

dotych

wystawiennic

etnograficzne

regionalne

wę Etnograficzną w Tarno

Stosowanej

w

Dreźnie

w 1896 r. Nadal też element

etnograficzny

był

i

czynnikiem

znaczącym

stałym

zelius, organizując w 1872
r. w Sztokholmie wielką Wy

nograficznego.

wskazywał, że trzeba ,,po
znać wspólne cechy i różni

W tym czasie, kiedy w Mo

ce, jakie zachodzą w oby

czych

stawę

Skandynawskich

skwie

zorganizowana zo

czajach, zwyczajach i ob

wych i światowych.

Zbiorów
Wywarła

Etnograficznych.
ona decydujący

stała Słowiańska Wystawa

rzędach narodu polskiego"
i dać „obraz różnic w mo

Wniosek w sprawie zorga

za ziemie polskie, na któ

myi, złożony przez Leopol
da Wajgla, profesora gim

wpływ na dalszy, wzmożony

rych

się

wie, szczegółach ubiorów,

rozwój badań etnograficz

swobodnie polskie kolek

muzyce... i mieszkaniach...

mogło

rozwijać

nych, ochronę kultury ludo

cjonerstwo i muzealnictwo,

ludu polskiego", rozumia

wej i powstawanie muzeal

zresztą nie tylko etnografi

nego wówczas jako całego

nictwa

czne, można jedynie uznać
Małopolską
prowincję

przedrozbiorowej. Za Koł

etnograficznego.

Wprawdzie wystawa sztok-

ludu

na

obszarze

Polski

w przemysłowo-gospodar-

wystawach

krajo

nizowania wystawy w Koło

nazjalnego
(późniejszego
autora: O Hucułach. Zarys'

etnograficzny, „Pamiętnik
Towarzystwa Tatrzańskie75

go”, 11:1887, s. 49-86), nail
Walnym
Zgromadzeniu
Członków Oddziału Czar-

zontach, wypróbowani spo

Krajowej

łecznicy
w
działaniach
obejmujących niekiedy całą

czo-Przemysłowej we Lwo

nohorskiego

Towarzystwa

Rolni

Wystawy

godnie przed jej otwarciem.
Zebrane eksponaty podzie

wie w 1877 r., a następnie

lono

honorowym prezesem Ju

w

bileuszowej

wym dziale etnograficznym

na

działy

dwa

-

Kołomyi

Małopolską
Wschodnią.
Przewodniczącym Komite

w dniu 29 grudnia 1878 r„
przyjęty został przez akla

tu był Władysław Przybysławski z Czartowca, oby

Wystawy Krajowej w 1894 r.,

znalazło się 21 grup „do

której protektorat objął sam

mowych

Przygotowania do

watel ziemski, kolekcjoner

Franciszek Józef I.

nych”, w drugim 4 grupy

wystawy na pełną skalę
podjęte zostały jednak do

- archeolog; zastępcą prze

W organizacji działów etno

„płodów górskich”, jak ko

wodniczącego - Jan Gregorowicz z Żabiego, rządca

graficznych wystawy wie
deńskiej służyli pomocą

i radą Dzieduszyckiemu Wincenty Pol (z którym był

w

Tatrzańskiego

mację.

piero w rok potem.

Dla poznania całokształtu

dóbr Skarbkowskich, gorą

wystawy - jej zakresu, orga

cy miłośnik i zbieracz folk

nizacji, ekspozycji oraz na

loru huculskiego; sekreta

ukowego przygotowania -

rzem - Maurycy Głowacki,

pierwszorzędną wagę mają

sekretarz Rady Powiatowej;

publikacje Komitetu Wysta

skarbnikiem - dr Juliusz
Szmulański, komisarz sta

Powszechnej

zaprzyjaźniony) i przypusz
czalnie Oskar Kolberg. Ten

ostatni był na wystawie wie
deńskiej,
a
następnie

podstawo

pierwszym,

wyrobów

ręcz

nie, owce i bydło huculskie,
wyroby drewniane wycina
ne i wyplatane (meble, wóz

ki, narzędzia), okazy roślin
ności i minerały.

Pawilon wystawowy wznie

siono

na „Kurzweilówce”

współuczestniczył w orga

przy ul. Zielonej „kosztem
1300 złr (reńskich) prosty,

rostwa
oraz
członkami
min.:
Bogdan
Bohusie-

nizacji

wprawdzie drewniany, ale

Małopolsce

kształtny i ozdobny..., który

wystawy (z dn. 1 listopada
1879 r.), odezwa (z dn. 22

wicz, urzędnik sądowy, ko

(Kołomyja, Kraków - 1887

się składał z czworogra

lekcjoner drewnianych wy

r.). Kolberg zwiedzał rów

listopada 1879 r.), instruk

robów huculskich (opiekun

nież

niastej hali i dwóch po bo
kach wyciągniętych gale

wowego (drukowane w Ko
łomyi i Lwowie), dziś biblio

filskie białe kruki: program

kolejnych

krajowych

w

wystawę

wystaw

w

Paryżu

cja do badania właściwości

rzeźbiarza Jurko Skryblaka

i otrzymał tam brązowy me

ry]... Styl budynku był po

ludowych, formularz zgło
szeń, a następnie katalog

z Jaworowa); Jan d’Estel,

dal za swoje wydawnictwa

referent szacunkowy; Karol
Głuchowski, malarz; dr me

Wreszcie

ważny z zakrojem szwajcar
skim”, jak go opisuje Mar

współorganizatorem jedne

celi Turkawski. Pawilon ten
został „suto przyozdobiony

późniejszy

i medalionami pary cesar
skiej... Obicie wewnętrz

i sprawozdanie.

etnograficzne.

się

dycyny Michał Jakubowski;

miało „o ile możności to

Marceli Jasiński z Zahajpo-

go z działów wystawy wie
deńskiej
był
Władysław

wszystko, co się odnosi do

la, właściciel ziemski; Wła

Przybysławski,

poznania ludu w tych po

dysław Kawecki, rządca są

wiatach
zamieszkałego,
a więc... jego ubiory i stroje,

dowy; Oskar Kolberg, etno

przewodniczący Komitetu
Wystawowego w Kołomyi.

graf i inni.

Personalny zatem czynnik

i układ... nader szczęśliwy

pomysł dekoratora
mala
rza T. Rybkowskiego. „Całą

Na

wystawie

znaleźć

narzędzia

mieszkania,

chorągwiami

festonami,

ne...

białym

płótnem

wystawy zo

i osobiste kontakty tych lu

stał Włodzimierz hr. Dzieduszycki, postać niezwykle

dzi nie mogą być obojętne,

stawa „tym sposobem mia
ła... osiągnąć dwojaki cel:

zasłużona dla kraju, ściślej

linię rozwojową posiadane

zaboru.

doświadczenia

z jednej strony przyczynia

Dzieduszycki

bowiem

Tak więc Etnograficzna Wy

śród

jąc się do poznania ludu tu

nie tylko twórcą tak istotne

stawa Pokucia w Kołomyi

tejszego dać nauce pole do

go dla polskiej kultury przy

czynienia spostrzeżeń i ba
dań, z drugiej zaś strony

rodniczo-etnograficznego

została przez elitę ówczes
nego społeczeństwa pol

skór i barwnych przedmio
tów. Stanowiła ona główny

wszelkiego

rodzaju,

jako

też przemysł domowy”. Wy

Protektorem

dla

galicyjskiego

Muzeum

był

bowiem łączyły one w jedną

skiego:

Dzieduszyckich

przez

wiedzę.

i

działaczy,

środkową halę podparły
potężne słupy, których na

turalny kolor zniknął po
na

wiszących

nich

punkt, zbiorowisko wysta

wy, tu na środku i po bo

naukowców

kach ustawiono stoły (a na

go

i kolekcjonerów-włączona

spodarczego i kulturalnego
w
całej
Małopolsce

w ogólnoeuropejski nurt
poczynań na polu badań

nich) najciekawsze okazy
ludowej sztuki. Patrząc na

i wystawiennictwa etnogra

nych i prawdziwie pięknych

ficznego i to w okresie, gdy

nie można się oprzeć ra

a więc do podniesienia do
brobytu Pokucia” (M. Tur-

Wschodniej. Należał także
do organizatorów Powsze
chnej Wystawy Światowej

wystawiennictwo to zwią

dosnemu zdumieniu. Co za

w Wiedniu (1873 r.), szcze

zane dotąd z wystawiennic

świadectwo talentu, imagi-

kawski, Wystawa Etnograficzna Pokucia).

gólnie jej dwu działów etno

twem przemysłowym i rol

graficznych: przemysłu do

niczym

rozpoczęło

Członkowie Komitetu Wy

mowego i budownictwa lu

z

wyodrębniać we

przyczynienia się do pod
niesienia przemysłu ludo
wego w tych okolicach, do
wydoskonalenia

wyrobów

górskich i dostarczenia za

robku

biednej

ludności,

we

Lwowie,

ale

organizatorem

muzeologów,

również

życia

niego

nieprzebrane

sprawności organizacyj

kawski, Wystawa Etnografi

własną linię rozwojową.

Franciszka Józefa I delega

O

cach organizacyjnych prze

tem na kolejną Wystawę
Światową w Paryżu (1879

i

r.), a przygotowane przez

świadczą chlubnie

myjskiego
zamierzenia.
W Kom itecie znależl i się bo

Jakie

bogactwo pomysłów, jakie

poczucie smaku, jakie ar
tystyczne zacięcie” (M. T ur-

dowego. Był też z ramienia

sądził o pomyślnym dopro
wadzeniu do końca koło-

nacji i zręczności naszego
ludu.

wystawy

okazali się dobrze

dobrani, a ich udział w pra

stawy

się

tyle przedmiotów oryginal

rozmachu

nej Komitetu Wystawowego

czna Pokucia).

nastę

Wystawę w dniu jej otwar

jego lwowskie muzeum pol

pujące fakty: w ciągu roku

skie i ruskie ekspozycje et

zebrano i przygotowano do

cia zwiedzał wraz ze swym
dworem cesarz Franciszek

nograficzne budziły na obu
wystawach duże zaintere

ekspozycji

10 000

Józef I. Było to wydarzenie

scowi, znani z tytułu swych

przedmiotów, w większości

zawodowych stanowisk, ale

sowanie,

kup

specjalnie

zamawianych,

niebywałe. Ta od dawna za
powiadana, ale i stale od

byli to entuzjaści i miłośni

ców angielskich i amery

a „okazy” na wystawę moż

kładana podróż cesarza do

cy, a także znawcy i kolek

kańskich.

wreszcie

na było dostarczać jeszcze

Galicji,

cjonerzy folkloru ludowe

Dzieduszycki prezesem Ko

do dnia 1 września 1880 r.,

konserwatywnej części elity

go, ludzie o szerokich hory

mitetu

a więc zaledwie na dwa ty

społeczeństwa

wiem nie tylko ludzie miej

76

zwłaszcza

Był

Organizacyjnego

prawie

urosła

w

oczach

polskiego

lo rangi symbolu politycz-

produkcji, która stopniowo

z wyrobów użytkowch prze

trzy lata wcześniej pomnika
na polach wsi Piadyki pod

byłoby miejsce na występy

iego i wiązano z nią wielkie

ladzieje dla sprawy pol;kiej na przyszłość. Toteż

kształcać się zaczęła w wy

Kołomyją na pamiątkę hoł

widualnych

roby typu pamiątkarskiego.
Spopularyzowany został ni

du, jaki złożył tu w 1485 r.
hospodar mołdawski Ste

czy

ta trasie przejazdu, w Kra-

cowie,

Lwowie i Kołomyi

ski a wytrwały górski konik

fan Wielki (Stefan ćel Marę)

vsłuchiwano się w „łaska-

huculski i nastąpił szybki

ve słowa cesarskie”, a na-

rozwój jego hodowli. W wy

przed Kazimierzem Jagiel
lończykiem.

vet wpatrywano się w gesty

niku wystawy poczęły po
wstawać
towarzystwa
i
spółki
gospodarcze, jak

ąk i skrzętnie to wszyst;o odnotowywano. Umiesz
czenie więc w grupie ,.za
bytków przedhistorycznych
dawnych" namiotu turec
kiego, który wszak nie miał

np.

Towarzystwo Tkackie

w Kosowie (1882 r.).

wszystkim

Przede

jednak

wystawa w Kołomyi stała się

zespołów ludowych i indy
wykonawców

odtwórców

folkloru

wokalnego, muzycznego i
słownego oraz na spotka
nia z twórcami ludowymi,
którzy - podobnie jak na

Ekonomiczna strona wysta
wy była współcześnie moc

„cepeliadach” - powinni
tworzyć przy użyciu swych

no podkreślana: „Lecz to
była tylko wystawa Pokucia

autentycznych warsztatów,
z tym że ich wyroby byłyby

- pisał Marceli Turkawski

sprzedawane nie „na pniu",

(Wystawa

Etnograficzna

Pokucia) - a cóż mówić

lecz w ostatnim dniu wysta
wy - pokazu.

żadnego związku z etno

niezwykle

ogni

o innych częściach nasze

Takie regionalne wystawy

grafią Pokucia, a w nim na

wem w polskich badaniach

twórczości

tle broni polskiej „obok pła

etnograficznych, zwłaszcza

go kraju? Czy czegoś po
dobnego nie znaleźlibyśmy

skorzeźby biustu Jana III
Sobieskiego” popiersia ce

dotyczących
huculskiego
regionu. Spopularyzowała

rozrzuconem

sarza Franciszka Józefa I,

Pokucie

uważano za wielki akcent

narodowo-patriotyczny, co

,, wobec

zbliżającej

ważnym

i

folkloru

lu

Tatrach,

dowego, organizowane w
oparciu o zaplecze zabyt

Huculszczyznę,

w Beskidzie Niskim, na
Podhalu itd? Spróbujmy

kowe i instruktażowe muze
ów etnograficznych, w tym

ich folklor ludowy i piękno
czarnohorskiego krajobra

a przekonamy się. Biorąc

muzeów pod otwartym nie

otóż za wzór z Kołomyi po

bem (skansenów) w odpo

i

w

się

zu. Poczęli napływać turyś

winniśmy podobne wysta

wiedniej scenerii, wzmogły

200-letniej rocznicy odsie

ci, a niebawem stali letnicy.

czy

Powstawać zaczęły coraz li
czniejsze wille i pensjonaty

wy w pewnych odstępach
czasu urządzać i w innych

by zainteresowanie społe
czeństwa twórczością i wy

okolicach naszego bogate

robami

oraz zakłady uzdrowisko
we, aby wymienić jedynie

go, tylko chwilowo podupa
dłego ekonomcznie kraju".

oraz ożywiłyby samą twór

słynny zakład leczniczy dra

Współcześnie, pewnym na

nograficznej).

Adama Tarnawskiego w Ko

wiązaniem

Cesarz i jego otoczenie po

sowie. Zainteresowanie to
trwa po dzień dzisiejszy,

w którym materiał etnogra

odżycia

ficzny stanowił bądź ważki,
bądź wyłączny element eks

zamarłych już dziedzin lu

wiedeńskiej

w oczach

miało

współczesnych

głębokie znaczenie polity

czne"
(M.
Turkawski,
Wspomnienie Wystawy Et

czyniło wiele zakupów na
wystawie, zwłaszcza wśród
drewnianych i mosiężnych
wyrobów Skryblaka oraz

ceramiczno - majolikowych
wyrobów

Bachmińskiego.

Temu też artyście ludowe
mu cesarz złożył osobiście

o czym świadczą prace na
ukowe poświęcone regio

do

dawnego

wystawienniczego,

ruchu

nowi huculskiemu publiko
wane po 1945 r. oraz sze

organizowane

rzące się nadal kolekcjo

okazji i w różnych regio

nerstwo

nach kraju

wyrobów

hucul

pozycyjny, są niewątpliwie

z

„cepeliady” -

skich i majoliki pokuckiej,
jak choćby wspaniały jej

dę pieniężną. Nic już odtąd

zbiór liczący około 600 po

kami”. Jednak dotychcza

nie mogło zaćmić sławy ar

zycji przekazany w 1975 r.

sowy sposób ich organiza

spotkania z folklorem, zwa

ne też „kolorowymi jarmar

tysty. Być może, że zamó

do Muzeum Historycznego

cji pozostawia wiele do ży

wiony wówczas przez cesa

w Sanoku przez Aleksandra

czenia, a cele wybitnie han

rza piec kaflowy, wysłany

Rybickiego,

do Wiednia po zakończeniu
wystawy przez Bachmiń

muzeum przed wojną, a po

dlowe prowokują do dys
kusji. Coraz też częściej

skiego, znajduje się do dziś
w którymś z pokoi wiedeń

wojnie długoletniego dy
rektora Muzeum Budownic
twa Ludowego w Sanoku.

ty ludowy folklor, lecz jego

skiego Burgu.

Warto też wspomnieć, że

Na cześć pobytu cesarza na

w czasie trwania Etnografi

wystawie kołomyjskiej prze
mianowano ul. Zieloną na

cznej

Wystawy

Pokucia

otrzymujemy nie rzeczywis
pseudoludową namiastkę.
Może warto byłoby zatem
wzorem sprzed 100 lat po
wrócić

do

organizowania

co pewien czas w poszcze

ul. Franciszka Józefa I oraz

w Kołomyi odsłonięty został
pomnik Franciszka Karpiń

wybito

okolicznościowy

skiego, piewcy Pokucia, au

medal - srebrny i brązowy,
wykonane w fabryce H. Sza-

tora Kiedy ranne wstają zo

piry we Lwowie, stanowiące
dziś wielką rzadkość nu

ne sprawy, wykonany przez
rzeźbiarza Walerego Ga

mizmatyczną.

domskiego

Wystawa Etnograficzna Po

o

pokładane

A inicjatywa wyszła z tego
samego
kręgu
ludzi
-

w niej nadzieje. Przyczyniła

członków Czarnohorskiego

nym. Na takiej ekspozycji

się bowiem do spopulary

Oddziału Towarzystwa Ta

powinny znaleźć się zabytki

zowania wyrobów miejsco

trzańskiego, organizatorów

dawnej twórczości ludowej

wego rękodzieła ludowego,

wystawy, a zarazem projek

a tym samym do aktywizacji

todawców

oraz dziedziny wciąż żywe
i rozwijające się. Tu także

kucia

spełniła

rze i Wszystkie nasze dzien

z

Krakowa.

wzniesionego

gólnych regionach kraju
nie tyle „cepeliad” (już sa

mo to słowo budzi wiele
sprzecznych
uczuć)
co
dłuższych wystaw etnogra
ficznych (a nie jedno- czy

dwudniowych
możliwie

nym

imprez)
wszechstron

przekroju

czość ludową, zwiększając

niewątpliwie szeregi twór
ców ludowych oraz przy

czyniając się również do
niekiedy

nawet

dowej twórczości.
Ryszard Brykowski

różnych

gratulacje i wręczył nagro

twórcę tegoż

etnograficznymi

tematycz
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Beskid Niski i Pogórze
- cmentarze z pierwszej wojny
W listopadzie 1914 r. w wyniku ofensywy
wojsk rosyjskich Austriacy utracili znacz
ne połacie zachodniej Galicji Rosjanie
dotarli na przedpola Krakowa. Byt to
szczytowy okres powodzenia rosyjskiego
na froncie wschodnim. Wkrótce ofensy
wa rosyjska została zatrzymana. W ciągu
zimy 1914-1915 r. dowództwo rosyjskie
postanowiło sforsować przełęcze karpac
kie i wkroczyć na Nizinę Węgierską. Próby
przełamania frontu przez Austriaków
w styczniu i marcu 1915 r. nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów. Rozstrzygnię
cie sytuacji na froncie wschodnim miała
przynieść nadchodząca wiosna. Naczel
ne dowództwo niemieckie postanowiło
przenieść tutaj główny ciężar działań
i wspomóc swojego austro-węgierskiego
sojusznika. Zjednoczone siły niemieckoaustro-węgierskie pod wspólnym dowó
dztwem gen. pika kawalerii Augusta von
Mackensena przygotowywały się do za
dania druzgocącego ciosu pod Gorlica
mi W składzie sprzymierzonych armii
znalazły się liczne oddziały, do których
wcielono wielu Polaków.
W niedzielę, 2 maja 1915 r. rozgorzała
potężna bitwa, która przeszła do historii

pierwszej wojny światowej pod nazwą
„operacji gorlickiej”. 0 godz. 6 rano 2000
dział różnych kalibrów otworzyło ogień
na pozycję wojsk rosyjskich. Ten huragan
śmierci trwał równe cztery godziny, po
czym ponad 100 tys. żołnierzy austro-węgiersko-niemieckich poderwało się do
ataku na bagnety. Austriacy i Niemcy za
skoczeni byli zaciekłym oporem przeciw
nika. Wojska rosyjskie, wyparte z jednej
pozycji, umacniały się natychmiast na no
wej. Dopiero 5 maja 1915 r. został przeła
many opór Rosjan, którzy 6 maja utracili
Tarnów, a w centrum frontu - Jasło.
Po walczących wojskach w Beskidzie Ni
skim i na Pogórzu pozostały zniszczenia,
zgliszcza, zabici. Niezwłocznie przystą
piono do grzebania poległych żołnierzy
(niezależnie po której stronie walczyli)
i uczczenia ich pamięci.
Jeszcze w 1914 r. w Krakowie powołany
został Wojskowy Urząd Opieki nad Gro
bami Wojennymi, na którego czele stał
major Rudolf Broch. W ramach tego Urzę
du działały sekcje zajmujące się oczysz
czaniem pobojowisk, ustalaniem tożsa
mości poległych, ich grzebaniem, budo
wą cmentarzy.

Całą ówczesną Galicję zachodnią podzie
lono na 10 okręgów cmentarnych. Rejon
operacji gorlickiej objęły: okręg nr 1 Nowy Żmigród (na północ od granicy pań
stwa i na wschód od linii Wysowa - Wirchne), okręg nr 2 - Jasło (Pogórze) i okręg nr
3 - Gorlice (na północ od Magury Malastowskiej). Na czele każdego okręgu stał
projektant. Do jego zadań należało opra
cowanie koncepcji przestrzennej i archi
tektonicznej cmentarzy. Na czele okręgu
Nowy Żmigród stał Serb Duśan Jurkovic.
Jasło - Johann Jager, Gorlice - Hans
Mayr. Również Polacy uczestniczyli we
wznoszeniu niektórych cmentarzy. Nale
żeli do nich architekt Jan Szczepkowski
i malarze Stanisław Karpiński, Stanisław
Klimowski, Henryk Uziembło, Na terenie
byłego powiatu gorlickiego założono 134
cmentarze, w byłym powiecie jasielskim 52. Razem było ich 186. Spoczęły na nich
prochy wielu tysięcy żołnierzy.
Cmentarze lokowano na miejscach
otwartych, wyeksponowanych i widocz
nych z daleka. Wiele z nich stanowiło
imponujące założenia, np. cmentarze na
wzgórzu „Pustki", w Gorlicach, w Staszkówce. Były jednak również niewielkie
cmentarzyki, dziś zarośnięte i schowane
w gąszczu beskidzkich lasów, często mo
giły masowe.
Świadkowie wydarzeń sprzed ponad pół
wiecza odeszli, cmentarze okryła ludzka
niepamięć i zapomnienie. Na cmenta
rzach spoczywają żołnierze wielu naro
dowości. Są Austriacy i Węgrzy, Czesi
i Słowacy, Niemcy i Rosjanie. Są również
Polacy.
Dzisiaj większość cmentarzy z pierwszej
wojny światowej przedstawia opłakany

widok. Rozsypują się mury. gniją drew
niane elementy parkanów i bramek, groby
zarośnięte są zielskiem. A przecież „ope
racja gorlicka" w istotny sposób przyczy
niła się do przyspieszenia wydarzeń 1917
r. i pośrednio - poprzez rozwiązanie sytu
acji militarnej na froncie wschodnim wpłynęła na zakończenie wojny.
Choćby tylko z tych historycznych powo
dów cmentarzom należy się opieka i pa
mięć. Cmentarz to historia życia i śmierci,
historia człowieka i kraju, jego kultury.
Cisną się tutaj na usta słowa wypowie
dziane w czasie otwarcia wielkiego cmen
tarza wojskowego pod Verdun przez mar
szałka Francji, Wielkiej Brytanii i Polski,
naczelnego wodza wojsk koalicji na fron
cie zachodnim - Ferdynanda Focha: OJ
CZYZNA TO GROBY I PAMIĘĆ. NARODY
TRACĄC PAMIĘĆ - TRACĄ ŻYCIE. Godzi
się też w tym miejscu zacytować i sienkie
wiczowską maksymę: „Pamięć o zmar
łych odradza żywych'1. Niekiedy można
się spotkać ze stwierdzeniami, iż są to
cmentarze niemieckie, a na argumenta
cję, że spoczywają na nich Polacy, usły
szymy - to zdrajcy! Jakaż to hańba i krzyw
da dla nich, a należy pamiętać, że w sze
regach armii państw zaborczych znalazło
się 3,5 min Polaków i nie poszli tam
dobrowolnie, lecz jako poddani obcych
monarchów. Przemocą wbici w obce
mundury stanęli naprzeciw siebie w tej
bratobójczej walce.
Hans Hauptmann, uczestnik bitwy pod
Gorlicami, autor wielu napisów znajdują
cych się na tych cmentarzach, tak podsu
mował udział wszystkich walczących:
„Śmierć żołnierska jest święta.

I wszelki nakaz nienawiści maże,

i

2

Czy bratem był. czy wrogiem.

Niech nikt nie pamięta.
Lecz

cześć

i miłość

winniśmy

im

w darze

(napis na cmentarzu wojskowym w Gła
dyszowie).

1 Plan cmentarza wojskowego nr
123 Łużna - „Pustki"
2. Krzyże nagrobne na cmentarzu
wojskowym nr 9 projektowanym
przez Duśana Jurkovica w Łysej
Górze (fot R.Frodyma)
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Cmentarze ze względu na funkcje, jakie
pełnią, i symbolikę, którą im nadajemy
w naszym kręgu cywilizacyjnym i kultorowym, zasługują na lepszy los. Są ginącym
śladem bitwy, są źródłem naszej wiedzy
historycznej o niepodważalnym znacze
niu. Mają wreszcie często wysokie walory
architektoniczne.
Kształty cmentarzy są wymyślne i orygi
nalne, niekiedy się nie powtarzają. Po
szczególni projektanci realizowali własne
koncepcje architektoniczne. Nadporucznik landszturmu Duśan Jurkovic - Serb
z pochodzenia - kierujący okręgiem nr 1
Nowy Żmigród budował cmentarze w tzw
stylu starosłowiańskim. Obiekty central
ne jego dzieł mają formę gontyn i stołpów.
a cały cmentarz przypomina niekiedy
obronny gród. Dzieła tego architekta cha
rakteryzuje lekkość i smuklość kształtów

Występuje także staranny ornament de
koracyjny oraz urozmaicony kształt krzy
ża. Najciekawszym dziełem Jurkovica jest
cmentarz na wzgórzu „Pustki” koło Łuż
nej: budowany był wspólnie z architektem
Janem Szczepkowskim. Cmentarz ten ma
bardzo ciekawy plan. Co prawda mogił
dziś próżno szukać, ale zachowała się
w dobrym stanie kaplica projektu Jurkovi
ca w formie starosłowiańskiej gontyny.
Drugim ciekawym obiektem Duśana Jur
kovica byl cmentarz w miejscowości Łysa
Góra koło Nowego Żmigrodu. Dzisiaj jest
bardzo zdewastowany: pomnik rozpada
się w gruzy, agrobyzciekawymi krzyżami
zarośnięte są zielskiem.
Innym obiektem o bardzo interesującym
założeniu był cmentarz projektu niemiec
kiego architekta Johanna Jagera znajdu
jący się w Cieklinie koło Nowego Żmigro
du. Całość budowli łączyła dwukilometrowa ścieżka, wzdłuż której znajdowało
się drewniane ogrodzenie przedzielone
słupkami w formie kapliczek. Elementem
dominującym była okazała kaplica bramna, w której na dwóch marmurowych ta
blicach (już nie istniejących) umieszczo
ny był napis autorstwa kapitana Hansa
Hauptmanna:
..Przez ten las przeszła śmierć
Otarła się o groby młodych ciał

Kroczcie

jej

drogą

i siejcie

nowe

szczęście.
Które otrzymaliście od słońca pokoju
Na samotnych wzgórzach, które toną
w kwiatach

W czarze światowej wiosny'
Dziś obiekt ten sprawia wstrząsające wra
żenie: całość zarośnięta gęstymi krzaka
mi. ani śladu mogił, tylko gdzieniegdzie
stoi na wpół zbutwiały sam tny nagrobny
krzyż, świadczący o tym, że tu kiedyś był
grób. W głębi lasu na polanie znajduje się
wysoki dębowy krzyż z blaszaną koroną
cierniową. Pola białych zawilców rosną
cych wśród kamiennych złomów wyzna
czają zarysy zbiorowych mogił. Kaplica
bramna pozbawiona oryginalnego gonto
wego dachu chyli się ku ruinie. Jedynie
słupki - kapliczki zachowały się w dobrym
stanie. A przecież cmentarz ten jest naj
ciekawszym obiektem, ponieważ mogiły
zostały założone w okopach i obudowane
kamieniami.
W dość dobrym stanie zachował się
cmentarz wojskowy w miejscowości
Podzamcze koło Jasła, położony na skra
ju lasu, po prawej stronie trasy Jasło-Kołaczyce-Pilzno. Zbudowany został z ka
mienia i otoczony murem. tarasowo opa
dającym w dół. Spoczywają tutaj żołnie
rze 2 pułku gwardii pruskiej; na nagrob
kach dominują nazwiska polskie. W celu
upiększenia obiektu Johann Jager zasto
sował ciekawe pnącze, które opłata krzyż
centralny.

W miejscowości Sękowa pod Gorlicami
znajduje się nie dokończony cmentarz
wojskowy, którego projektantem był inż.
Hans Mayr. Obiekt ten ma bardzo intere
sujący układ tarasowy. „Fasadę” cmenta
rza stanowią cztery kilkumetrowe pylony
i trzymetrowy mur. Na pierwszym tarasie
na wysokim postumencie został umiesz
czony monumentalny betonowy krzyż.
Kilka stopni wyżej na drugim poziomie
wznosi się pergola, złożona z 16 betono-'
wych słupów. Na trzecim poziomie miała
stać budowla stanowiąca ukoronowanie
całości dzieła, a mianowicie wysoka ka
plica zwieńczona wspaniałą kopułą. Nie
stety ze względów oszczędnościowych
zamierzenie to nie zostało zrealizowane.
Cmentarz ten jest jednym z największych
- zajmuje powierzchnię 2131 m2, liczy
108 m git, w których znajduje się 1206
żołnierzy (366 Rosjan, 468 Austriaków
i 372 Niemców). Linie grobów i alejek są
prawie całkowicie zatarte. Żeliwne krzyże
lub betonowe postumenty nagrobne z że
liwnymi tablicami, zawierającymi nazwi
ska poległych, dają obraz dawnego roz
mieszczenia grobów. Wiele krzyży i po
stumentów jest poprzewracanych. Na
strój opuszczenia i zapomnienia pogłę
biają gęste trawy i krzewy.
Przed laty nikt nie zastanawiał się, czy
cmentarze z pierwszej wojny światowej
należy uznać za zabytki. Traktowano je
jako cmentarze austriackie i niemieckie
i niemal dosłownie wymazywano ze świa
domości społeczeństwa. Dziś inaczej pa
trzymy na te obiekty. Stanowią one cząst
kę naszej jakże tragicznej, żeby nie po
wiedzieć najtragiczniejszej historii, kiedy
Polak walczył przeciwko Polakowi w inte
resie skłóconych obcych mocarstw.
Cmentarzy wojskowych z pierwszej wojny
światowej nie można zostawić samym so
bie. Muszą one być objęte ochroną i opie
ką. tak ze strony władz konserwatorskich,
jak i społeczeństwa
Jacek Pajda
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W sprawie
Łaszczowa
W nawiązaniu do listów, jakie

napłynęły do redakcji w związ
ku z artykułem Losy polskich

miasteczek („Spotkania z za
bytkami". 1979, s. 9-10), pra
gnę jako autor odpowiedzieć

na zawarte w nich pytania:

1.

Dzieje miasta Łaszczowa

i jego zabytków podane zostały

na podstawie materiałów zbie
ranych do przygotowywanego

wówczas do druku kolejnego

ski,

wstępną

inwentaryzację

przeprowadziła Kazimiera Kutrzebianka), Warszawa (zeszyt
ukaże się przypuszczalnie na
początku 1982 r.)

4. Zasięg terytorialny omawia
nego zeszytu obejmuje obszar

dawnego powiatu tomaszow
skiego
sprzed

w

jego

zmian

granicach

administracyj

nych w 1975 r. Wstępne rozpo

znanie zabytków na tym obsza

rze przeprowadzone zostało
w latach 1954-1955, opraco
wanie autorskie tekstu, połą
czone z objazdem redakcyjnym

w latach 1974-1977, prace re-

dakcyjno-wydawnicze prowa
dzone

były

w

okresie

1978-1981.
5. Spośród zachowanych na

tym obszarze zabytków archi
tektury wyróżnia się farny koś

ciół w Tomaszowie Lubelskim,
czołowy zabytek polskiego ba
roku, zrealizowany w drewnie.
Czas budowy tego zabytku nie

został jednoznacznie ustalony,
toteż w Katalogu jego począt

kowe dzieje ujęto następująco:
,.W 1627 staraniem Tomasza

Zamoyskiego, wojewody kijo
zeszytu Katalogu Zabytków
Sztuki w Polsce dawnego po

tomaszowskiego,

wiatu

wskiego

erygowana

parafia

oraz wzniesiony (do 1629?)
kościół. Konsekrowany 1668.

w oparciu o wyniki kwerend

(...) Gruntowniej restaurowany

bibliograficznej i archiwalnej

lub wzniesiony na nowo 1727,

(Archiwum

staraniem Michała Zdzisława
Zamoyskiego, wojewody smo

Kurii

Biskupiej

w Lublinie) oraz na podstawie
redakcyjnej wizji lokalnej.

leńskiego". Dodać należy, cy

tując na odmianę tekst wstępu
log Zabytków Sztuki w Polsce

do omawianego Katalogu, że
..Wstępne badania architekto

ukazuje się od 1951 r. i wyda
wana jest przez Instytut Sztuki

całego zrębu (tzn. prezbiterium

2. Seria wydawnicza pt. Kata

niczne wykazały jednorodność

Polskiej Akademii Nauk (w po

wraz z bocznymi aneksami,

czątkowym okresie - Państwo
wy Instytut Sztuki). Pierwsze

korpusu oraz wież). (...) Analiza
skąpych informacji zawartych

zeszyty poświęcone zabytkom

w wizytacjach biskupich oraz

Literatura

województwa

lubelskiego

analiza porównawcza i stylisty

1. R. Brach.

(sprzed podziału administra

czna budowli stwarzają pewne

Die WestgalizischenHelden-

graber aus den Jahren des Weltkrieges
1914-1915. Krakau

1918.

2. W. Burkacki, „Opisu ciąg dalszy.
Gościniec”, nr 7-8.1980.
3. R., Montusiewicz. „Opis 'niewystarczy, ..Gościniec”, nr 10-12,1978.
4 M Wieliczko. 500zagadek o Rze
szowie i Ziemi Rzeszowskiej. Warszawa
1973.
5. M Zgórniak, Działania wojenne
w Polsce południowei 1914 1915. .Woj
skowy Przegląd Historyczny nr 2 1972.

cyjnego w 1975 r.) ukazały się

podstawy do domniemania, że

drukiem w 1960 r.

łączony niegdyś z budową koś

3. Pełny zapis bibliograficzny

prawdziwy.

omawianego zeszytu jest na

zabytku z Tomaszowa zmieni

stępujący: Katalog Zabytków
Sztuki w Po/sce.Tom VIII. Daw

łoby w sposób zasadniczy do
tychczasowy pogląd na dzieje

cioła rok 1627 może okazać się

ne

województwo

lubelskie

(pod red. Ryszarda Brykowskiego i Ewy Smulikowskiej)
Zeszyt 17

Tomaszów lubelski

i okolicefopr Ryszard Brykow-

Takie datowanie

drewnianej architektury baro
kowej w Polsce Problem ten
wymaga jednak dalszych ba
dań i ustaleń...

Ryszard Brykowski
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Zabytki na znaczkach

Polska porcelana i fajans
Dnia 15 czerwca 1981 r. Ministers
two Łączności wprowadziło do

fajansowa patera z portretem
króla Jana III Sobieskiego, namalo

obiegu sześć znaczków poczto

wanym przez Stanisława Thiele, wy

wych prezentujących najciekawsze
obiekty z porcelany i fajansu, znaj

borowie - 5 zł;

dujące się w zbiorach Muzeum Na
rodowego w Warszawie, wykonane

konana w latach 1880-1890 w Nie

secesyjny wazon fajansowy we
dług projektu Jana Szczepkowskie

w najsłynniejszych polskich manu

go, ucznia Konstantego Laszczki,

fakturach.
Na znaczkach poszczególnych war

wykonany w latach
w Dębnikach - 6,50 zł;

tości pokazano zabytkowe wyro
by z ceramiki szlachetnej, nazwy

manufaktur, w których powstały,

oraz okres, z jakiego te wyroby po
chodzą:

wazon z fajansu, wzorowany na
chińskich typu „KUAN", wykonany
w manufakturze królewskiej Stani

1900-1907

porcelanowy koszyczek z ple
cionych pałączków z dekoracją

kwiatową,

wykonany

w

latach

1840-1850 w Ćmielowie - 8,40 zł.

Znaczki

zaprojektowane zostały

przez artystki plastyczki Helenę
Matuszewską i Krystynę Tarkow

ską, na podstawie barwnych mate

sława Augusta Poniatowskiego
„Belweder" w latach 1770-1780

riałów fotograficznych wykonanych

-1 zł;

przez fotografika Zbigniewa Kapuścika, a wydrukowano je wielobarw

porcelanowa filiżanka ze spod

kiem, której dekoracją jest barwna
miniatura według Z. Vogla z napi

Projektantkami kopert i datowni

pierze kredowanym w formacie

ka są również plastyczki Helena
Matuszewska i Krystyna Tarko

ną techniką rotograwiurową na pa

sem Widok Łobzowa, wykonana
około 1820 r. w Baranówce - 2 zł;

31,25 x 39,5 mm.

wska.

W dniu wprowadzenia znaczków

Reprodukujemy znaczki i koper

porcelanowy dzbanek bogato

do obiegu w sprzedaży były trzy ro

zdobiony, wykonany około 1820 r.

dzaje kopert FDC, opatrzonych oko

tę „pierwszego
(FDC).

w najsłynniejszej polskiej manufak

licznościowym datownikiem stoso

turze - Korcu - 2,50 zł;

wanym w UPT Warszawa 1.

dnia

obiegu”

Sprostowanie

Do zeszytu 6-1981 „Spotkań z zabytka
mi” zakradł się przykry błąd drukarski. Na
str. 34, środkowy łam, wiersz 11 od dołu,
zamiast: „Nie brak i śmiesznych pomy
słów...", winno być: „Nie brak i śmiel
szych pomysłów. ” Czytelników, autora
oraz autorów projektu, o którym mowa serdecznie przepraszamy.
Redakcja

Eligiusz Ristau

7()a hi a lu

mi (U'^a

dla
Wycofane ze sprzedaży w kioskach zeszyty „Spotkań z zabytkami”
można nabywać w Klubach Międzynarodowej Prasy i Książki: Białys
tok, ul. Sienkiewicza 3, Bydgoszcz, ul. 1 Maja 10, Gdańsk, ul. Długi
Targ 30, Katowice. Rynek 18, Kielce, ul. Rewolucji Październikowej
3/5, Koszalin, ul. Zwycięstwa 106/108, Kraków, Mały Rynek 4,
Lublin, Krakowskie Przedmieście 20, Łódź, ul. Narutowicza 8/10,
Olsztyn, ul. 1 Maja 18/19, Opole, Plac Wolności 7/8, Poznań, ul.
Ratajczaka 39, Rzeszów, ul. Słowackiego 11, Szczecin, Al. Wojska
Polskiego 2, Toruń, ul. Wielkie Garbary 18, Wrocław, Plac Kościuszki
21/23, Warszawa, ul. Nowy Świat 15/17, Zamość, Plac Mickiewicza 6,
Zielona Góra, ul. Westerplatte 19

Teatr na Wyspie w warszawskich Łazienkach (fot. M. Domagalski)

Teatr na Wyspie

Jeżeli z twoich ruin coś jeszcze zostało
W tym mieście, które całe jest ruiną nową,
Jeżeli groźną, chmurną ocieniony chwałą,
Stoisz jeszcze na wyspie w noc listopadową
I jeśli greckie bóstwa tych dni się nie zlękły,
Jeżeli Niki w przestrachu nie złożyły skrzydeł,
I Ares od podniebnych nie zadrżał straszydeł,
A Kora i Demeter przed wrogiem nie klękły,
To ja wiem, co się teraz gra na twojej scenie:
Widzę łunę i milion podniesionych dłoni
I słyszę chór, co woła przy Pallas Atenie:
„Przekleństwo tym, co Polsce odmówili broni!”
Jan Lechoń

1. Zniszczony portyk dworu w Watiszewie
w woj. płockim (zob. nasza okładka)
2. Fragment elewacji zdewastowanego
dworu w Zagrodnie w woj. jeleniogórskim
z 1569 r. (własność Urzędu Gminy)

3. Zdewastowany pałac w Studzieńcu
w woj. płockim z około 1790 r. (architekt H
Szpilowski); stanowi własność Państwo
wego Funduszu Ziemi, a użytkują go pry
watni lokatorzy
4. Na skutek braku zabezpieczenia rynien
niszczeje elewacja i belkowanie pałacu
w Studzieńcu (zdjęcia K Guttmejer)

CHROŃ ZABYTKI
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Krajowa
Agencja
Wydawnicza

Cena zł 120.

