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NA OKŁADCE: Kraków - fragment od
nowionych Sukiennic (fot M.A. Brzezi
ńska) oraz zniszczona zabudowa po
między ulicami Floriańską a Szpitalną 
(fot. Z. Dubiel). SPACERUJĄC PO KRA- 
KOWIE spotykamy (zbyt!) wiele takich 
kontrastów...
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Od redakcji
W maju 1981 r. powstał w Krakowie Obywatelski Komitet 
Ratowania Krakowa jako społeczny i rodzimie krakowski ruch 
zmierzający do definitywnego uratowania miasta od ostatecz
nej zagłady. Nie było votum nieufności wobec powołanego 
w 1978 r. (zob. „Spotkania z zabytkami”, z. 3-1980) Społeczne
go Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. OKRK postawił spra
wę w ten sposób: Pewne rzeczy nam się podobają, inne nie. 
Społeczny Komitet nie może być ciałem stojącym ponad wła
dzami Krakowa. My tu w Krakowie będziemy decydować, jakie 
ma być nasze miasto. Nie będziemy dublować Społecznego 
Komitetu. Wchodzimy w tematy, którymi SKOZK nie zajmuje 
się. Przewodniczący SKOZK, prof. H. Jabłoński oświadczył: 
Niech się krakowianie spierają między sobą co i jak czynić dla 
dobra Krakowa należy. My zaś starajmy się im pomóc, by 
plany, które z tych sporów narodzą się, mogli jak najlepiej 
realizować.
W tym wszystkim, co do tej pory dzieje się w Krakowie, najmniej 
ważna wydaje się liczba powołanych komitetów lub komisji, 
mających za cel obronę takich czy innych zabytków. Byle tylko 
zabytki te były rzeczywiście ratowane. W deklaracji 
OKRK czytamy: Żadne okoliczności, nawet najcięższy kryzys 
nie zwalnia nas z obowiązku przekazania naszego wspólnego 
dziedzictwa następnym pokoleniom. Warto przypomnieć, że 
z tą myślą przygotowywany był „czarny” zeszyt „Spotkań 
z zabytkami” (8-1982), na temat którego ciągle jeszcze 
napływają do redakcji listy od Czytelników.
Opinia redakcji na temat odnowy Krakowa pokrywa się z tym, 
co w 1981 r. powiedział historyk sztuki prof. Mieczysław Poręb
ski: ... ratowanie starego Krakowa jest nieodzowne, ale należy 
przy tym pamiętać, że groźnej infekcji organizmu nie leczy się 
przypudrowywaniem ropiejących pryszczy. Trzeba także do
dać, że takiego organizmu nie należy leczyć drogą szybkiego 
ucinania schorowanych członków...
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Janusz
Profesor Jan Szczepański dzieli życie ludzkie na 
trzy okresy: pierwszy - odkrywanie świata i sie
bie, drugi - realizacja siebie, swoich możliwości, 
zdolności i energii, wszystkiego, co wypełnia 
człowieka, dzięki czemu może tworzyć dzieła 
wzbogacające świat i kulturę oraz przeżycia 
i doznania innych ludzi; trzeci okres-to wyczer
panie i odejście. Janusz Kubiak był zaledwie 
w połowie drugiego okresu, kiedy 27 grudnia 
1982 r. zatrzymało się Jego serce, mające zaled
wie 47 lat...
Do redakcji „Spotkań z zabytkami” przyszedł 
dopiero w 1979 r., ale znałem Go już wiele lat, 
także przed tym, nim został członkiem redakcji 
kwartalnika „Ochrona Zabytków”. Historię sztu
ki ukończył w 1955 r. na Uniwersytecie Warszaw
skim, przez 5 lat pracował w Polskim Radio, a od 
1960 r. do dnia śmierci - czyli przez 22 lata - 
w warszawskim oddziale Pracowni Konserwacji 
Zabytków, najpierw w Pracowni Dokumentacji 
Naukowo-Historycznej, zaś od 1980 r. w Oddzia
le Badań i Konserwacji. Najbardziej interesował 
się urbanistyką, zwłaszcza urbanistyką małych 
miast oraz architekturą. Wykonał - wspólnie lub 
sam - około 70 naukowych opracowań, tzw. 
studiów historyczno-urbanistyczno-architekto- 
nicznych, m.in. dla Biłgoraja, Oleśnicy, Żyrardo
wa, Chęcin i ostatnio dla Podkowy Leśnej. 
W opracowaniach, referatach czy artykułach na 
ten temat - szczególnie ostatnich - Janusz 
zwracał uwagę przede wszystkim na ludzi żyją- 
cych w zabytkowych miastach lub obiektach. 
Znał dobrze ich kłopoty i liczył się z nimi - 
w konserwatorskich wnioskach był nie tylko 
urbanistą-naukowcem, ale przede wszystkim 
humanistą (zob. np. artykuł „Na przykład: Chęci
ny” w z. 11-1983 „Spotkań” lub publikowana 
przez Ośrodek Informacji PKZpraca „Teraźniej
szość rzeczy minionych”). Sprawy ludzkie inte
resowały Janusza także w działaniach społecz
nych, m.in. w związkach zawodowych, radzie 
pracowniczej, Stowarzyszeniu Historyków Sztu
ki, Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Trzeba 
dodać, że miał wiele atrakcyjnych ofert w pracy 
zawodowej i społecznej, gwarantujących tzw. 
karierę - Janusz odrzucał je zdecydowanie, a je
śli przyjmował, to na bardzo krótko, kiedy uzna
wał, że właśnie tu będzie najpotrzebniejszy, 
przede wszystkim ludziom i sprawie.
W Oddziale Badań i Konserwacji PKZ mógł 
stworzyć własną Pracownię Badań Urbanistycz
nych i zorganizować zespół młodych ludzi - 
historyków sztuki. Potrafił wpoić im pasję w rato
waniu zabytkowych miast. Nawet więcej - prze
jęli od Niego żywy, zrozumiały język, daleki od 
dokumentacyjnych schematów różnych facho
wych opracowań. Przyprowadził ich także do 
„Spotkań” - Ewa Kozłowska i Jacek Serafino- 
wicz wielokrotnie już gościli na naszych łamach.

Z poręczenia Janusza pojawiło się także wielu 
innych autorów. Była to jedna z najważniejszych 
Jego cech - otwartość dla wszystkich ludzi i ich 
spraw.
Pisał w wielu naszych zeszytach. Przypomnijmy: 
recenzje z książek (1979), artykuł „Domowe pa
miątki” (z. 3-1980), artykuł „Sandomierz -1000 
lat” (z. 4-1980), felieton „Co oznacza skrót 
PKZ?” (z. 6-1981), „Złe spotkania z zabytkami 
(czyli o dawnych zakładach Norblina)” (z. 
7-1982), artykuł „Na przykład: Chęciny” i felie
ton „Groby prapradziadków” (z. 11-1983) oraz 
w tym zeszycie felieton „Dziedzictwo czy narzę
dzie?” i artykuł „Historia to też legendy!”. Warto 
do nich powracać!
Te materiały, pozbawione jakiegokolwiek sche
matyzmu, wyróżniają się głęboką erudycją, logi
ką wywodu i pięknem języka. Janusz studiował 
coraz więcej dzieł tematycznie, wydawałoby się, 
odległych od spraw, którymi zajmował się na 
co dzień. J. Szczepański, W. Tatarkiewicz, T. Ko
tarbiński, B. Suchodolski, socjologowie, psy
cholodzy, antropolodzy kultury - to byli twórcy, 
którzy inspirowali wiele Januszowych przemy
śleń konserwatorskich, artykuły w „Spotka
niach”, „Ochronie Zabytków”, „Biuletynie His
torii Sztuki”, a także inne, większe prace. Wiem 
o tym z rozmów, do których okazję dawały każ
de, nie tylko redakcyjne, spotkania.
„Spotkaniom z zabytkami” Janusz przypomniał 
m.in. o poezji - stąd trzecia strona okładki z cy
klem „Zabytki i poezja”; uważał, że prezentacja 
inwentaryzatorów zabytków w z. 10-1982 będzie 
uboga, jeśli pominie się wiek XIX - stąd wstęp 
Jego pióra i wybrany przez Niego opis inwenta
ryzacyjny miasta Szydłowa z połowy XIX w.; 
dlaczego nie można pokazać w „Spotkaniach” 
obszernych fragmentów z dzieł wybitnych twór
ców, np. z „Dziejów sześciu pojęć” W. Tatarkie
wicza - tego już nam przygotować nie zdążył... 
To tylko kilka przykładów Jego pracy w redakcji. 
Nie zdążył także wziąć udziału w przygotowaniu 
zeszytu 13. Był w redakcji na dzień przed zawa
łem, jak zwykle pogodny, lekko uśmiechnięty. 
Umówiliśmy się, że po świętach 1982 zakończy
my prace nad koncepcją tego numeru. I właśnie 
wtedy doszła do nas wiadomość o Jego śmierci. 
Nie doczekał nawet chwili przyznania informa
torowi statusu kwartalnika, o co wspólnie tak 
długo zabiegaliśmy.
Moment umierania - to zakończenie porozumie
wania się, po śmierci człowiek pozostaje w nas 
wspomnieniem, pozostawia także dorobek w ro
dzinie, środowisku, kulturze. Janusz nie lubił 
sloganów, ale w tym jednym wypadku wybaczy 
mi, jeśli zakończę: nikt i nic - nawet Twój doro
bek - nie zastąpią nam Ciebie żywego. Zegnaj, 
Janku...

Krzysztof Nowiński
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Tadeusz Chrzanowski

Krakowskie paradoksy
Ktoś kiedyś powiedział, że Polska to kraj paradoksów. Jeśli stwierdzenie to oparte jest w jakimś stopniu na rzeczywistości (a 
obawiam się, że jest), to wówczas dawna stolica tego kraju jest szczególnym przykładem paradoksu. Pierwszym 
paradoksem jest to, że Kraków jest tym, czym jest: jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych zespołów zabytkowych 
w skali światowej, co zawdzięcza swemu ubóstwu jako stolicy szczególnego tworu: Republiki Krakowskiej, powołanej do 
życia z łaski Świętego Przymierza, i jako nadgranicznego miasta monarchii habsburskiej zatrzaśniętego w pierścień fortecy, 
którego aż po schyłek ubiegłego stulecia przekraczać nie mógł. Dzięki temu ubóstwu i małej aktywności gospodarczej 
w epoce kapitalistycznego „boomu” minionego wieku nie została przeorana jego starodawna tkanka, gdzie wiekami 
nawarstwiały się rozmaite style, mody, potrzeby, a w końcu - historia. Historii Krakowa nie musi się wciąż jeszcze 
dokumentować napisami, tablicami i pomnikami, że tu coś kiedyś było, bowiem to coś jeszcze jest na swoim miejscu.

I. Rynek Krakowski - „salon miasta” - jeden z najpiękniejszych placów staromiejskich na świecie

Drugim parado

ksem jest to, że 

słynny manewr 

wojsk radziec

kich, ratujących 

miasto przed zni

szczeniem przez 

hitlerowców, po

zwolił zachować 

ową bezcenną 

tkankę, ale równo

cześnie na wiele 

dziesięcioleci ka- 

zai zapomnieć o tym, że trzeba tu coś ratować, zabez

pieczać, odbudowywać. Gdzie indziej odtwarzano wy

palone, pokiereszowane pociskami starówki, w Krako

wie cieszono się, że miasto ocalało i... zakładano ręce. 

A innymi słowy: nie kierowano tu odpowiednich środ

ków nie tylko na jakieś większe inwestycje konserwator

skie, ale na zwyczajną akcję zabezpieczającą, ba - na 

kosmetykę...

Dalszych paradoksów wyliczać nie będę, bowiem te 

dwa wystarczają zupełnie, by ukazać podstawowe czyn

niki wpływające na obecny stan miasta. Aten stan jest- 

nie zamierzam się bawić ani w Kassandrę, ani tym 

bardziej w Tartuffe a - tragiczny. Miasto się wali, kruszy, 

parszywieje, i to nie tylko dlatego, że otoczono je 

w sposób ekologicznie bezsensowny przemysłem ma

ksymalnie „brudnym". Z tych słynnych miast-zabytków, 

które znam, status Krakowa przypomina w jakimś sto

pniu Wenecja. No tak, ale Wenecja ma tylko z jednej 

strony Mestre, a Adriatyk był tu zawsze. My zaś mamy 

nasze Mestre niemal dokładnie z czterech stron miasta, 

a Wisła nie jest bynajmniej tą rzeką, która płynęła przez 

miasto zawsze, bowiem dawniej nie był to cuchnący 

ściek fabryczny.

A obecny stan Krakowa jest wynikiem owego idiotycz

nego przekonania, że skoro miasta nie zniszczyli hitle

rowcy, to już nic mu zagrozić nie może, że będzie trwało 

niezmiennie i ściągało rzesze turystów. Dziesięciolecia 

niezwykle ograniczonych przedsięwzięć konserwator

skich i dziesięciolecia rachitycznych remontów, nikłego 

zainteresowania problemami komunikacji, zagadnie

niami ogrzewczymi i w ogóle infrastrukturą sprawiły to, 

co obserwujemy dziś: w przytłaczającej większości za

budowa jest zagrożona, ulice wyglądają jakby od króla 
Ćwieczka nie zmieniano tu nawierzchni (zwłaszcza 

chodniki), a faceci znoszący wiaderkami do piwnic swe 

przydziały węgla - to widok równie „normalny" jak 

nieustannie rozkopywane jezdnie i podparte drągami 

elewacje.

W pewnym momencie - przed mniej więcej dziesięcio

ma laty - sytuacja była już tak nabrzmiała, że trzeba było 

zakasać rękawy. Ponieważ u nas każdą robotę musi 

wyprzedzać wizja, a następnie podniosłe akty prawne 

i deklaracje, zrodziła się więc idea rewaloryzacji Krako

wa, a z niej wywiedziona została słynna ustawa rządo

wa. I znów zapanowała euforia, powstała bowiem okaz

ja do obsadzenia kolejnych stanowisk dyrektorskich 

i do sążnistych artykułów i reportaży. Nie chcę popadać 

w ton satyryczny, choć zwykły, najnormalniejszy gniew 

i żal do tego pobudzają. Chcę raz jeszcze (czyniłem to 

bowiem już na innych łamach) przejść pokrótce od 

teorii do realiów.

Zapytajmy więc na samym początku: co to jest (czy też: 

czym powinna być) rewaloryzacja? Nasi uczeni wypra

cowali co najmniej pięć definicji tego pojęcia. Mnie nie 

zadowala żadne, bowiem nie ujmuje istoty zagadnienia. 

Ja wychodzę od podstawowego znaczenia tego słowa, 

które do problematyki konserwatorskiej przetranspo

nowane zostało ze skarbowości. Rewaloryzacja to po 

prostu przywrócenie wartości. Jeśli idzie o walutę, to 

rzecz wyjaśnia się w sposób o tyle nieskomplikowany, 

że chodzi tu o ustabilizowanie i podwyższenie jej kursu. 

Ale co to znaczy wodniesieniudo pewnej ilości budowli 

istniejących w pewnym określonym zasięgu i porządku 

urbanistycznym? Otóż w moim przekonaniu poszcze

gólne części składowe urbanistycznej całości przecho

dzą pewne zasadnicze przeobrażenia, jedne awansują 

stając się dzielnicami dobrymi (w Ameryce mówi się 

o „dobrym adresie”), inne natomiast podupadają, mar

nieją, a więc - tak jak pieniądz - dewaluują się.
Czy w Krakowie grozi taka dewaluacja jego najcenniej

szym, tym najstarszym i najgęściej zapełnionym zabyt

kami dzielnicom? Przecież zawsze Wawel będzie skar

bem narodowym, podobnie jak Sukiennice i kościół 

Mariacki. Będą tu przyjeżdżać turyści i robić fotografie. 

Ale czy równocześnie cały ten miąższ miasta, w którym 

- niczym rodzynki - tkwią wymienione zabytki, będzie 

nadal skarbem narodowym i „perłą w koronie"? W Kra

kowie wystarczy przejść się po ulicach Kazimierza, 

a nawet po ulicach centrum miasta (proponuję spacer 
ul. Św. Marka, zwłaszcza na odcinku między Floriańską 

a Szpitalną), by przekonać się, że degradacja owej 

tkanki posunęła się tam bardzo daleko.

Rewaloryzacja więc to nic innego jak przywrócenie 

wartości tym wszystkim częściom składowym organiz

mu urbanistycznego, które ową wartość utraciły. Do

brze, powie ktoś, ale przecież nie utraciły swej najwyż

szej, bowiem zabytkowej wartości gotyckie, renesanso

we i barokowe kamienice, nawet jeśli chwilowo są 

zaniedbane. Oczywiście, że nie utraciły, przynajmniej 
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do momentu, dopóki się za nie nie zabiorą ekipy wybu- 

rzeniowców, ale mnie chodzi tu o wartość w sensie 

ogólniejszym: o wartość także społeczną, a więc wy

mierną. Bowiem wartość zabytkowa nie jest wymierna: 

jest to owo praetium affectionis nieprzeliczalne na 

żadną walutę, a już w szczególności niewymienialną. 

Natomiast druga wartość - ta społeczna - jest w pełni 

wyliczalna: jest to wartość jakiejś określonej kubatury 

o określonych możliwościach użytkowych. I dopiero 

obie te wartości stwarzają pewną całość, wedle której 

ma być sterowana rewaloryzacja. Innymi słowy: przy

wracanie wartości społecznej starym, zużytym, wynisz

czonym w ten czy inny sposób (bo także niedbalstwem) 

dzielnicom, dokonywane według najwłaściwszych za

sad konserwatorskich, z tym podstawowym przykaza

niem: szacunku wobec wszelkiej substancji zabytko

wej , dają w efekcie coś, co można określić jako dokona

nie rewaloryzacyjne.

Wynalazek „rewaloryzacji" - tym zbawienniejszy, im 

A teraz wizje: mój Boże, w tym mieście, które wciąż nie 

posiada swego planu szczegółowego, ileż ja już wizji 
widziałem, ile miraży, ile ślicznie wyrysowanych projek

tów tak absolutnie abstrakcyjnych, że aż pusty śmiech 

brał, choć po prawdzie należałoby płakać!!! To chyba 

najbardziej charakterystyczna cecha obecnej „polskiej 

szkoły konserwacji". Tu mała dygresja: za pierwszą 

„polską szkołę konserwacji" zgodziłbym się uznawać 

okres od 1945 do około 1960 r„ kiedy dokonano gigan

tycznych rekonstrukcji w zespołach wyniszczonych 

przez wojnę. Cechą jej było odbudowywanie, jak też 

odtwarzanie, w sumie kreowanie pewnej wizji bar

dziej, niż rzeczywistości. W drugim okresie dominować

cy, ale ekonomiści i socjologowie. Rola historyka sztuki 
i architekta jest pomocnicza: on może dać informacje, 
jakie procesy adaptacyjne są możliwe i dopuszczalne, 
on może uczulić na pewne uwarunkowania wytworzone 
przez istnienie określonych wartości artystycznych, ale 
nie on ma decydować, czy w remontowanym budynku 
ma się znaleźć: biuro, muzeum, sklep z podwiązkami, 
kawiarnia, a może nawet jakieś mieszkanie prywatne. 

Dawny, społeczny profil miasta kształtował się w jakiejś 
mierze spontaniczne, ale nie tak znowu spontaniczne, 
jakby się to mogło zdawać: np. powstanie sklepów 
w parterach kamienic warunkowało przemieszczenie 
się handlu z rynkowych kramnic do domów, w ulice, 
a powstawanie określonych lokali gastronomicznych - 

2. Widok na Wawel 
z wieży ratuszowej - jed
no z najcenniejszych za
łożeń urbanistycznych 
w skali światowej
3. Barbakan i mury miej
skie - nastrój średniowie
cza - niezła konserwator
ska ekspozycja cennego 
zespołu
4. Ul. Kanonicza 5 17- 
niezły przykład ekspozy
cji konserwatorskiej: na 
parterze gotycki wątek 
ceglany, na wyższych 
kondygnacjach zacho
wane porządki z czasu 
klasycystycznej przebu
dowy w początku XIX w.

mniej kto wiedział o znaczeniu tego terminu - przyniósł 

w pierwszym euforycznym okresie pewną ilość wizji 

i pewną ilość terminów. Ja sam się nawet dałem przez 

chwilę unieść owej euforii, ale od samego początku 

przestrzegałem: ogłaszanie urbi et orbi, że rewaloryza

cję Krakowa przeprowadzi się w lat dziesięć, później, że 

w piętnaście, jeszcze później, że w dwadzieścia - to był 

od samego początku nonsens i kompletna bzdura. 

Rewaloryzacja, żeby nią była rzeczywiście, musi trwać 

stale, musi towarzyszyć miastu, gdyż nawet przy najwię

kszych nakładach i najlepszych realizacjach opieka nad 

Zabytkami musi trwać permanentnie. Obok nas drep

cze, a może śmiga czas - nieubłagany nasz wróg, wróg 

zabytków i rewaloryzacji. Jeśli wytoczyliśmy wojnę cza

sowi, to trzeba ją toczyć nieustannie. Bo on nie zatrzy

ma się nigdy.

zaczyna już tylko wizja, bardzo rzadko i bardzo kulawo 

doprowadzana do jakiegoś efektu finalnego. Badania 

stały się sztuką dla sztuki, projektowanie stało się sztu

ką dla sztuki, natomiast realizacja - zwłaszcza w dzie

dzinie architektury- coraz mniej zaczęła mieć coś 

wspólnego ze sztuką... konserwatorską. Nie będę roz

wijał tu tego wątku, bowiem jest i obszerny, i bardzo 

skomplikowany. Chciałbym podkreślić jedno: w odmę

tach studiów i wizji najczęściej tonęły najprostsze spra

wy związane z wartością społeczną. Wizja rewaloryza

cyjna otwierała szerokie horyzonty przed dyletantami, 

zwłaszcza tymi z wyższych szczebli, na których spłynęła 

charyzma nomenklatury.

O funkcji danego obiektu czy zespołu obiektów, o funk
cji całych dzielnic decydować powinni nie architekci, 
historycy sztuki czy-zwłaszcza! - urzędnicy magistrac

przeobrażenia w życiu społeczeństwa. Z kolei o roz
mieszczeniu rozmaitych kategorii funkcji decydowało 
rozwarstwienie ekonomiczne społeczności. Dziś ten 
ostatni czynnik uległ poważnej redukcji. W miejsce 
planowania regulowanego przeobrażeniami życia spo
łecznego, a więc tego niby-spontanicznego procesu, 
pojawiło się planowanie centralne. I tego planowania 
po prostu w Krakowie nie ma. Miasto nie posiada planu 
szczegółowego - więcej: nie posiada nawet określone
go programu funkcji dla poszczególnych dzielnic. I do 
dziś nie wiadomo, czy Rynek Główny ma być „salonem 
miasta", czy też poczekalnią wycieczek i czy wobrębie 
Plant miasto ma się wyludnić i przeobrazić w siedlisko 
publicznych lokali, urzędów, instytucji kulturalnych, 
a więc po południu, a najdalej wieczorem opustoszeć 
i zamrzeć? I nie wiadomo, czy Kazimierz ma być nadal 
dzielnicą slumsów, a Podgórze krzyżówką slumsów 
z węzłami komunikacyjnymi?

Przesadzam? Nie - nie przesadzam. Nad Krakowem 
unoszą się wizje, może nie tak wspaniałe, jak'owo 

wawelskie Akropolis Wyspiańskiego, ale z pewnością 

równie nierealne. Nie ma natomiast zwykłego ekonomis
ty, który by zaczął wyliczać wartość społeczną rewalory
zacji: to znaczy - co najlepiej zaadaptować, w ramach 
istniejących potrzeb, na dany cel, tak, żeby to było 
najrentowniejsze i dawało rękojmię właściwej opieki - 
także po procesie konserwacji. Pamiętam wstrząs prze
żyty w maleńkim austriackim miasteczku Durnstein, 
kiedy od dwóch robotników w czyściutkich kombinezo
nach, którzy remontowali jednoizbową chałupkę przy
klejoną do stromej uliczki (taką psią budę, którą u nas 
natychmiast tryumfalnie by się wyburzyło), dowiedzia
łem się, że za dwa, trzy miesiące pan Meier (a może pan 
Schmidt) otworzy tu sklep pamiątkarski. Panu Schmid
towi (a może Meierowi) opłacało się przeprowadzić 
remont, ale on po prostu przeliczył wszystko w szylin
gach. Przeliczył dla własnego zysku. I w ten sposób 
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przyczynił się do wzbogacenia wartości społecznej tego 
ślicznego organizmu urbanistycznego nad Dunajem. 
Uczestniczyłem niedawno w posiedzeniu Komisji Re
waloryzacji i Ochrony Zabytków Rady Narodowej mias
ta Krakowa (której wciąż jeszcze jestem członkiem) 
i słuchałem omówień wykonania planu za rok 1981 oraz 
projektu planu na rok 1982. Były to jednak wyłącznie 
plany budżetowe, a więc przez kilka godzin siedziałem 
nudząc się i nic nie rozumiejąc z owej magii cyfr, którą 
niektórzy wyraźnie się upajali. Jedyne co do mej tępej, 
nieekonomicznej mózgownicy dotarło, to fakt, że „plan 
dochodów" wykonany został w 1981 r. w 113,6%, nato
miast „zadania w działalności remontowej wykonano 
w 86,7%”. Ja wiem: w ubiegłym roku podrożała robo

s
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cizna, a już niezwykle wysoko skoczyły ceny materia
łów, transportu itd. Stąd wydano więcej niż p!anowano, 
a zrealizowano znacznie mniej niż planowano. I wszy
scy byli z tego pierwszego bardzo dumni, a o drugim... 
po prostu się nie mówiło. Toteż gdy powiedziałem na 
ten temat kilka słów, większość spoglądała na mnie jak 
na kogoś, kto nie umie zachować się w towarzystwie, 
kto nie panuje nad... odruchami.
A ja nadal twierdzę, że przerosła nas i uniosła w krainę 
wizji magia cyfr, coraz bardziej odrywająca się od nie- 
pięknych realiów. My wciąż martwimy się, skąd wziąć 
pieniądze, natomiast ich wydatkowanie i efekty za nie 
osiągane są jakby drugorzędne, o ile w ogóle mają 
jakiekolwiek znaczenie. Przerób, przerób, ale naprawdę

to w 1981 r. wykonano tylko 86,7% zadań, a te zadania to 
była dosłownie kropla w morzu potrzeb miasta. Na ten 
rok zanosi się, że jeszcze bardziej ulegnie zmniejszeniu 
zakres prac, chociaż pieniędzy pójdzie pewnie jeszcze 
więcej. A mnie, do diabła, nie interesuje, czy zastosuje 
się przelicznik 1,6 czy 2,5, ani też z jakich źródeł pozy
skane zostaną środki, bo to naprawdę nie moja sprawa. 
Ja się na tym nie znam i nie widzę potrzeby znać, a jeśli 
wyżej pisałem o konieczności ekonomicznego wylicze
nia wartości społecznej konserwowanych obiektów 
i ich zespołów, to myślałem o rzeczywistym rachunku 
ekonomicznym, a nie o abstrakcji cyfrowej, która, jak 
grzyb podłogi czy stropy krakowskich kamienic, atakuje 
mózgi krakowskich decydentów i realizatorów. Dla nich 
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5. Kamienica ul. Mi
kołajska 14: udany 
przykład częściowej 
rekonstrukcji gotyc- 
ko-renesansowej fa
sady przy zachowa
niu późniejszego II 
piętra
6. Kościół Sw. Woj
ciecha na Rynku Kra
kowskim. w tle tzw. 
kamienica Bonerow- 
ska z attyką zrekons
truowaną przed ok. 
20 laty z zachowa
nych autentycznych 
elementów rzeźb ka
miennych; sama re
konstrukcja kwestio
nowana z punktu wi
dzenia merytoryczne
go, wykonawstwo - 
po kilku latach wystą
piło zagrożenie zawa
leniem i przeprowa
dzono wtórną kon
serwację
7. Akcje-monstra: 
malowanie tzw. Drogi 
Królewskiej - ul. Flor- 
jańska w rusztowa
niach
8. Dalszy ciąg prac 
przy tzw. Drodze Kró
lewskiej - ul. Grodzka
9. Ul. Józefa na Kazi
mierzu - domy odna
wiane w latach pięć
dziesiątych, odtąd 
nieremontowane
10. Ul. Michałow
skiego 13: piękna 
eklektyczna fasada 
odnowiona z pietyz
mem w latach 
1980-1981; rok 1982: 
od wielu miesięcy 
urwana rynna niszczy 
przyziemia dwóch są
siednich kamienic
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istnieją cyfry - abstrakcyjne, bowiem utajniające np. 
ogromne koszty biurokracji i krypto-opodatkowania ze 
strony państwa. Dla mnie istnieje olbrzymia masa zabyt
ków zagrożonych, które trzeba ratować. Ale - pomimo 
że nie jestem ekonomistą, a oni podobno się na tym 
znają - nie chcę, by konserwowano drogo i by efekty, 
a więc to, co nazywam wartością społeczną, było nie
rentowne społecznie. Chciałbym, żeby prezydent Kra
kowa, dyrektor Zarządu Rewaloryzacji, Konserwator 
(pardon, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków), Głów
ny Arch itekt i wiele jeszcze dalszych person postępowa
ło jak ów pan Meier (czy Schmidt) z Durnstein: aby 
zaczęto liczyć co się opłaca zrobić, żeby nie psia budka, 
ale najwspanialsze kamienice, świadczące o „niegdy-

wanie - o tym wiedzą doskonale - nigdy żadna nie 
spotka ich kara!
Powróćmy jednak na grunt krakowskich realiów. 
Wspomniałem o wyburzeniach. Nie tylko przyjezdni, ale 
nieraz rdzenni krakowiacy nie mają pojęcia o skali 
wyburzeń dokonywanych codziennie na obszarze ich 
miasta. Wszyscy pamiętają wprawdzie wiekopomne 
dzieło któregoś z bywszych prezydentów (którym nikt, 
jak Dietlowi, nie wzniesie pomnika): zamienienie daw
nej drukarni Anczyca na parking (róg Zwierzynieckiej 
i Straszewskiego), ale kto wie o potwornych postaciach 
wyrąbywanych we wnętrzach bloków? Jedne już „zago
spodarowano” pojemnikami na odpadki i trzepakami. 
W chwili obecnej to samo dzieje się w blokach pomię
dzy ulicami Floriańską a Szpitalną. Od strony ulicy 
utrzymuje się pozór żywego miasta (choć baczniejsza 
obserwacja okien na piętrach ujawnia, ileż nich to pust
ki i ciągnące się od lat niby-remonty), ale jeśli ktoś trafi 
na zaplecze - znajdzie się w istnym krajobrazie po bit
wie: ruiny, ruiny, ruiny... I niech nikt mi nie opowiada o 
stanie zagrożenia. Prawdziwy stan zagrożeniato buldo
żery i ekipy rozbiórkowe przedsiębiorstw państwowych. 
A stan zagrożenia można bardzo łatwo sprowokować 
w gęstej zabudowie śródblokowej, gdzie istotnie wiele 
nabudowano marnych oficyn i to na zasadzie domków 
z kart. Usunięcie jednej wywołuje reakcję łańcuchową. 
A cóż z tego, że przy okazji lecą także wiekowe zabytki ?

Dwa dalsze poligony wyburzeń, to Kazimierz, który 
wygląda z roku na rok coraz dziurawiej i koszmarniej, 
i Podgórze, ale*nie brak ich także w rejonie Zwierzyńca, 
Krowodrzy, Bronowie itd.
Za to wspaniale zabetonowuje się obszary zielone. Ileż 
radości z każdego wyciętego drzewka, z każdego zala
nego asfaltem metra kwadratowego trawnika. Ostatnio 
gruchnęła wieść, że będzie się powiększać jezdnie na 
obwodnicy alei Trzęch Wieszczów, oczywiście kosztem 
biegnących środkiem skwerów i alejowego drzewosta
nu. Już dzisiaj obwodnica ta, której w żaden sposób nie 
można - mimo wieloletnich dyskusji - odbarczyć, to 
kanał zatrutego spalinami powietrza w dobrej do nie
dawna dzielnicy. Wiem z własnego doświadczenia: ile
kroć przyjdę popracować w Bibliotece Jagiellońskiej, 
już po godzinie zaczyna mnie ogarniać przemożna 
senność i zmęczenie. Pracownicy tejże wyjaśnili mi 
przyczynę - są, zwłaszcza latem, gdy otwiera się okna, 
podtruci spalinami, które tu napływają z alei Słowackie
go. No to doskonale: wobec tego trzeba jeszcze zinten
syfikować tu ruch, porobić nowe pasy, powycinać drze
wa, zlikwidować zieleńce, niech żyje nowoczesność 
asfaltowo-spalinowall!
Pominę tu cały szereg innych problemów (wilgotność, 
kanały międzyblokowe, komunikacja itd.), bowiem 
chciałbym zwrócić uwagę na zwyczajne niedbalstwo. 
Niszczenie zabytków było zawsze uznawane przez pro-
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siejszych śniegach” wspaniałości Krakowa „zaczęły się 

rentować”.

Niedawno byłem też na innej jeszcze „nasiadówce”: na 
sesji ICOMOS poświęconej partycypacji społecznej 
w ochronie zabytków. Była to dla wielu panów okazja do 
pokazania pięknych slajdów z ich wyjazdów służbo
wych. Tylko, że to, co pokazywali z Włoch i Francji, 
Skandynawii, Kanady czy Peru, nie przystawało w żaden 
sposób do polskich realiów. Niechby tu kto spróbował 
partycypować - szybko dostałby od władz po łapach. 
A domiarek od wzbogacenia? A podateczek obrotowy? 
A zgodność z absurdalną gęstwą przepisów? Zawsze 
coś się znajdzie. U nas też są panowie Meierowie 
i panowie Schmidtowie (tyle, że nazywają się Kowalscy 
i Nowakowie), którzy także liczą. I z tego liczenia abso
lutnie nie wychodzi im - bo wyjść nie może - zysk 
z inwestowania w zabytek. Natomiast za jego dewasto-

11. Rewelacyjne od
krycia konserwator
skie: gotycko-rene- 
sansowe obramienia 
okien w kamienicy 
przy ul. Floriańskiej 7

12. Typ niszczycielstwa 
„konserwatorskiego”:

ekspozycja dwu okien 
o kamieniarce renesan
sowej (ok. 70% rekons
trukcji) rozsadzająca 
eklektyczną, jednolitą fa
sadą z ubiegłego wieku

13. Wyrok dożywo
cia na kamienicą przy 
ul. Miodowej; wkrót
ce konstruktorzy 
ogłoszą stan awaryj
ny i nastąpi rozbiórka

12 13
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powiedzieć tylko jedno: niektórzy mają na sumieniu 
grzechy młodości, ja mam grzech wieku dojrzałego - 
zmarnowane trzy lata pracy w PKZ.
Mógłbym z pasją i żółcią pisać jeszcze długo, ale - 
ponieważ siedzi we mnie mały pragmatyścik - chcę 
teraz przejść krótko do konkluzji. Przestańmy się okła
mywać: rewaloryzacji w Krakowie nigdy NIE BYŁO, NIE 
MA i nie zanosi się, by miała być w najbliższej przyszłoś
ci. Jest pewna ilość - za mała, stanowczo za mała 
w stosunku do lawiny potrzeb - przedsięwzięć konser
watorskich i pewna ilość, też za mała, bieżących remon
tów. Bowiem rewaloryzacji nie można traktować ina
czej, jak tylko jako zagadnienia globalnego, sterowane
go wedle określonego planu ku określonym perspekty
wom. Żadnego planu nie ma i nigdy nie było (nie mylić

kuratorów za„nikłą szkodliwość społeczną”. Więc bez

karnie dzieją się takie wypadki, jak ten, który obserwuję 

w swym najbliższym sąsiedztwie, i który jest symptoma
tyczny, bynajmniej bowiem nie należy do wyjątków. Cała 

ulica, przy której mieszkam, to świetna zabudowa ze 
znakomitych lat działalności Mączyńskich, Stryjeńskich, 
Knausów, Zarębów, no i samego Talowskiego, którego 
osobiście uwielbiam jako krakowskiego Gaudiego. 
Otóż o trzy kamienice od mojej przeprowadzono dwa 
lata temu remont i - przynajmniej na oko - przeprowa
dzono go dobrze, sprawnie, wcale szybko. Od pół roku 
od połowy świeżo „wypucowanej” fasady widnieje 
czarny zaciek, bowiem od połowy wysokości brak ryn
ny. Nikt nowej nie wstawia i dopiero co wykonana 
robota marnieje, a co więcej, woda wdzierasię niewątp
liwie w głąb tkanki murów i rozpoczyna swą niszczyciel
ską działalność, która teraz trwać będzie latami. 
Niepołatane dziury w dachach, pourywane rynny, nie- 
wymienione w porę instalacje (potop w Bibliotece Ja
giellońskiej i mniejszy w „nowym" Gmachu Muzeum 
Narodowego - ten ostatni stat się zabytkiem zanim go 
jeszcze ukończono, na co się nadal zresztą nie zanosi). 
Oto cząstkowa lista niedbalstwa, które jeszcze bardziej 
dostrzegalne jest w rozwalonych chodnikach, w fatal
nym oświetleniu (im bardziej modernizowanym, tym 
gorszym), w brudzie, nieuprzątaniu, szmondactwie.
No i wreszcie sprawa najtragiczniejsza: proces niszcze
nia zabytków przez konserwację. Byłem przed kilku 
miesiącami w hotelu „Grand”, w.tzw. hotelu „Saskim” 
i kilku jeszcze obiektach, w których roboty ślimaczą się 
latami. Zgroza ogarnia! Te niedawno jeszcze żywe, 
funkcjonujące budowle zostały wewnątrz doszczętnie 
wyprute z całej substancji, mniejsza o to, czy starej, 
zabytkowej, czy niezabytkowej - kto zresztą wie na 
pewno co jest, a co nie jest zabytkiem? Pokazano nam - 
jako niby przykład pietyzmu -zachowany w „Grandzie” 
gab i net I ust rżany: aż dz iw, że jest tam jeszcze n ierozbite 
lustro, bo cała reszta splugawiona i zdegradowana, tak 
że kiedy konserwacja obiektu zbliży się do końca (czy 
jeszcze za mego życia?), to wówczas okaże się, że 
trzeba będzie i tak ten strupieszały zabytek fin-de-siec- 
le’u wyrzucić i zastąpić nowym.
Ostatnio powiedział prof. Janusz Bogdanowski (i to 
bardzo słusznie): to architekci niszczą zabytki, to prze
de wszystkim oni je degradują. Zaczynając od projek
tantów, którzy projektują wszystko na nowo (pecunia 
non olet), lepiej niż było (vide kawiarnia Noworolskiego 
w Sukiennicach, gdzie autentyczne wnętrza ustąpiły 
miejsca eklektycznym pastiszom), a kończąc na eki
pach budowlanych, które najpierw doszczętnie prują 
i niszczą wszystko, co zabytkowe pod obojętnym okiem 
kierowników robót (bowiem z kolei projektanci prawie 
nigdy nie egzekwują przysługującego im nadzoru au
torskiego). Przez kilka lat miałem bezpośrednio do 
czynienia z PKZ (a jest to i tak najlepsze przedsiębiors
two wśród realizatorów zadań konserwatorskich w Kra
kowie!) i napatrzyłem się na to wszystko... Dziś mogę

15

16 17

18 19

14. Adekwatne w 
stosunku do odrapa
nych fasad spękane, 
sfalowane, niebez
pieczne dla prze
chodniów chodniki 
(ul. Józefa)

15. Śmierć „natural
na” kamienia: stęże
nie siarczków i fluoru 
rozlasowuje piasko
wiec (dawny portal 
przy ul. Józefa)

16. Dawna ul. Kupa na 
Kazimierzu: rozbiórki na
stąpiły wkrótce po woj
nie, nieudanąarchitekto- 
nicznie plombę (po lewej 
stronie) wbudowano 
przed 20 laty, puste place 
czekają cierpliwie na wy
pełnienie treścią archi
tektoniczno-urbanisty

czną

17. Ten odcinek ul. Józe
fa przyStarej Bóżnicy po
siadał zabudowę jeszcze 
we wczesnych latach sie
demdziesiątych; do koń
ca zniszczono ją podczas 
realizacji filmu „Noce 
i Dnie” inscenizując tu 
pożar Kalisza

18. „Rewaloryzacja” 
wnętrza blokowego 
w obrębie ulic Floria
ńskiej i Św. Marka

19. Częściowo „zre
waloryzowane” wnę
trze śródblokowe na 
zapleczu ul. Grodz
kiej: budynek z otwo
rami w ścianach ma 
pozorować „substan
cję zabytkową"

20-24. Nie, to nie jest 
wynik bombardowa
nia miasta, ale „rewa
loryzacji” - wnętrze 
śródblokowe pomię
dzy ulicami: Floriań
ską, Św. Markaaśzpi- 
talną

25. Kamienica z XIX 
w. przy ul. Św. Marka 
19 - w mglisty krako
wski poranek jawi się 
obraz .„rewaloryzo
wanych” budynków 
(zdjęcia: 1-6, 9-19 - 
T. Chrzanowski, 7,8- 
M. Kornecki, 21-24 - 
Z. Dubiel, 25 - K. No
wiński)
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z wizjami!), a o perspektywach lepiej nie mówić. Jak nas 
kiedyś będzie stać na rewaloryzację, jeśli znajdą się 
ludzie dostatecznie kwalifikowani, by jej zaprogramo
waniu podołać, będę pierwszy, który przyklaśnie 
i udzieli takiemu działaniu prywatnego, świeckiego bło
gosławieństwa. Na razie nas na to nie stać.
Stać nas, musi być nas stać na ratowanie tego wszyst
kiego, co można, co trzeba uratować. Pojedyncze 

konserwacje przy najbardziej zagrożonych obiektach to 
nie rewaloryzacja, bowiem rewaloryzować można tylko 
większe całości, a nie wyabstrahowane cząstki. Dlatego 
nie ma rewaloryzacji, choć jest wiele prac zrobionych, 

rozpoczętych i zaplanowanych, a jeszcze więcej takich, 
które czekają swej kolejki (oby doczekały). I trzeba 
maksymalnie zintensyfikować te inicjatywy z przyzna-

20

23

21

24

niem prymatu pracom zabezpieczającym przed wielki
mi i luksusowymi zamierzeniami.
Bowiem decydenci mają po trosze mentalność księży 
proboszczów: jak odmaluję kościół, to ludzie zobaczą, 
że ich grosz się nie marnuje i chętnie dadzą na tacę na 
budowę nowej plebanii. To jest mentalność zdrowa, ale 
w skali parafii - i to wiejskiej. A Kraków, mimo wszystko 
co o nas myślą w Warszawie, to jednak miasto, a nawet 
od Warszawy nieco starsze. I dlatego robi się od czasu 
do czasu - a to płytę rynkową, a to malowanie Drogi 
Królewskiej, a to konserwację we wcale niezłym stanie 
znajdujących się Sukiennic. Oni chcą widocznych efek
tów, a ja chcę, żeby moje miasto miało zdrowy orga
nizm, żeby nie makijażem się wyróżniało, ale zdrowym 
sercem, wątrobą i dwunastnicą.
Dlatego zamiast głosić baliwernie o rewaloryzacji, ude
rzmy na wielki alarm: trzeba Kraków ratować, po prostu 

ratować od podstawy, od jego wnętrzności. To prawda - 
sami przespaliśmy lat niemal trzydzieści, bijemy się 
w piersi, ale Kraków to jednak nie tylko nasza własność. 
I teraz potrzeba nam pomocy całego kraju, tych wszyst
kich bogatych przedsiębiorstw, fabryk, które dawniej 
zgodziły się na działalność patronacką, a teraz - pod 
pozorem reformy - szybko się z niej wywinęły, a także 
pojedynczych Kowalskich i Nowaków, aby nie żałowali 
na ten cel grosza czy osobistego wysiłku. Ale jest jeden 
podstawowy warunek - albo się będzie z tych fundu
szów robić dobry, albo zły użytek. W przedstawianych 
naszej Komisji elementach planu budżetowego wystę
pują pozycje: środki społeczne, środki terenowe, bu
dżet centralny. Ja wiem, żęto z jakichś buchalteryjnych 
względów musi się jakoś tam dzielić, ale równocześnie 
wiem, że nie ma w istocie żadnych budżetów tereno
wych czy centralnych, bowiem WSZYSTKIE są fundu

szami społecznymi: same nam z nieba nie spadły (chyba 
że partycypują w tym pożyczki zagraniczne, w co wąt
pię) - zostały przez nas, przez SPOŁECZEŃSTWO wy

pracowane. I dlatego mają się przetworzyć w WAR
TOŚĆ SPOŁECZNĄ także w tym drobnym (z punktu 

widzenia wydatków budżetowych państwa) wycinku, 
który nazywa się KRAKÓW.

A na rewaloryzację przyjdzie czas, gdy niebezpieczeńs
two zostanie zażegnane, a proces destrukcji i degrada
cji miasta powstrzymany. Rewaloryzacja to pewnego 
rodzaju luksus, szczególnie w okresie stale pogłębiają
cego się kryzysu. Ale nie ma kryzysu, który mógłby 
usprawiedliwić marnowanie i niweczenie dorobku na
szej historii.

Tadeusz Chrzanowski
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Tadeusz L. Kubica

Kryzys 
rewaloryzacji 
Krakowa

Korzenie obecnego kryzysu tzw. re
waloryzacji sięgają pierwszych lat 
powojennych, dla pełnego więc 
przedstawienia sytuacji cofnąć się 
należy w czasie.
1. Wprowadzenie bezpośrednio po 
wojnie nowego prawa lokalowego 

i publicznej gospodarki lokalami spo
wodowały, że posiadanie kamienicy 
przestało być intratnym interesem 
a stało się uciążliwym ciężarem. Właś
cicieli domów pozbawiono w zasadzie 
wszelkich praw, poza prawem do pła
cenia podatków. Władza poprzez swe 

urzędy decydowała i decyduje nadal - kto i gdzie mieszka i jaki 
czynsz opłaca. W dodatku czynsze ustalono na tak niskim pułapie, 
że nie wystarczyły nawet na pokrycie bieżących kosztów eksploa
tacyjnych, a co dopiero mówić o akumulacji na większe remonty. 
Powstała dziwna sytuacja, do złudzenia przypominająca to, co 
działo się przez długie lata w naszym rolnictwie. Formalnie mieliś

my gospodarstwa indywidualne, faktycznie natomiast pozbawio
ne one były wszelkich możliwości rozwoju. Podobnie i właściciele 
kamienic - teoretycznie zainteresowani byli w ich należytym 
utrzymaniu, praktycznie możliwości tej nie mieli.
Przeludnienie, brak remontów i konserwacji bieżących, brak do
zorców, słowem cała ta gospodarka doprowadziła do total
nej dekapitalizacji budynków mieszkalnych nie tylko na Sta

rym Mieście, ale i na Kazimierzu, Stradomiu i między I a II 
obwodnicą. Stan setek, a nawet tysięcy obiektów zabytkowych, 

nawet tych najmłodszych z przełomu XIX i XX w., z roku na rok 
pogarszał się w zastraszającym tempie. Niewiele się czyni, aby tej 
katastrofie zapobiec. Odnowienie kilku czy kilkunastu kamieni
czek w okolicy Rynku Głównego jest tylko kroplą w morzu potrzeb.

2. Z końcem lat 40-ych zrodził się jakiś specyficznie negatywny 
stosunek władz do Krakowa, w tym także do jego zabytków 
przeszłości i tego wszystkiego, co określamy jako genius loci. 
Przykładem może być budowa konkurencyjnego zespołu miejskie

go w Nowej Hucie, zupełnie sztucznie przyklejonego do Krakowa. 
Zmarnowano wtedy wspaniałą szansę rzeczywistej rozbudowy 

i modernizacji miasta. Inne przykłady tego negatywnego stosunku 
do przeszłości miasta to zmiany nazw historycznych ulic z takich 
czy innych względów, usuwanie godeł domów, zamalowanie de
koracji ściennej wykonanej przez J. Mehoffera w sali posiedzeń 
Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Długiej 1, itd., itd.

Możemy więc powiedzieć, że zabytki miasta i jego przeszłość stały 
się sprawą polityczną. W tej atmosferze łatwo było przeforsować 
decyzje o wyburzeniach czy przeróbkach zabytkowych budowli, 
a trudno postulować ich konserwację czy odnowę. Przykładem 
mogą być rozbiórki fortów poaustriackich wokół Krakowa, mimo 

protestów wielu światłych ludzi. Na tej fal i zrodził się, naszczęście 
nie zrealizowany, szalony pomysł jednego z czczonych dziśojców 
miasta dotyczący wyburzenia całej pierzei ul. Grodzkiej od pl. 
Wiosny Ludów do ul. Poselskiej celem rozbudowania na tym 

miejscu magistratu.
Owoce lat 50-ych i mentalności, którą wtedy ukształtowano, 
przyszło zbierać także później. Zakrojona na szeroką skalę tzw. 
akcja modernizacji handlu polegała na masowym przerabianiu 

witryn sklepowych - najczęściej stylowych, secesyjnych - na 
„nowoczesne”, szklano-metalowe oraz przyozdabianiu sklepów 
neonami. Niszczono przy tym zabytkowe portale i inne detale 

architektoniczne oraz wystrój wnętrz sklepów i kawiarń. Przykła
dy: modernizacja kina „Uciecha”, które straciło swój wyjątkowy 
wystrój secesyjny wnętrza projektu Henryka Uziębło, zburzenie 
drukarni Anczyca, likwidacja pięknych secesyjnych lamp w cen
trum i zastąpienie ich okropnym oświetleniem sodowym, masowe 
burzenie zabytkowych oficyn a nawet kamienic frontowych, 
szczególnie na Kazimierzu i Podgórzu, kradzieże zabytkowych 
detali i wywóz ich do podwarszawskich rezydencji prominentów, 

itd., itd.

3. W latach 1961 i 1967 zapadają uchwały Rady Ministrów wspra- 
wie „zabezpieczenia zasobów lokalowych dzielnicy Starego Mias

ta”. Już sama nazwa wskazuje, że staromiejską zabudowę trakto

wano przede wszystkim jako substancję mieszkaniową, a nie 
zespół zabytków. Podjęto prace jedynie o charakterze interwen
cyjnym - 267 remontów kapitalnych i 1946 remontów zabezpie
czających. Nie mogły one dać oczekiwanego rezultatu. Przy okazji 
na wielką skalę eksmitowano ludzi z mieszkań w Śródmieściu, 

wprowadzając na to miejsce wszelkiego rodzaju biura, urzędy 
i instytucje. Zgodne jest to z tendencją ogólnokrajową-adminis
tracja, a właściwie biurokracja przeżywa okres prosperity. Jeśli 
miasto przeżywa akurat okres zastoju inwestycyjnego, to rozwój 
biur i gabinetów może się odbywać wyłącznie kosztem „mieszka- 
niówki”. Liczba mieszkańców Starego Miasta stale się więc 

zmniejsza. Tendencja ta utrzymuje się także w latach ostatnich, 
a nawet przybiera na sile. Poszczególne instytucje na własną 
najczęściej rękę dokonują przeróbek i adaptacji pomieszczeń, 
niszcząc często ich zabytkowy wystrój. Przykłady takich działań 
spotkać można było nawet zupełnie niedawno (rozbudowa 
Urzędu Probierczego przy ul. Kanoniczej).
W tym też czasie rodzi się świadomość konieczności budowy 
nowego centrum administracyjnego, handlowego, usługowego 
i kulturalnego miasta. W krakowskiej prasie pojawiają się artykuły 
o śmiałych projektach i wizjach architektów. Niestety, na tym 
etapie zamierzenia się kończą.

4. W 1974 r. zapada uchwała Rady Ministrów nr 186/74 oraz 
uchwała Biura Politycznego KC PZPR w sprawie zabytków Krako
wa. Rodzi się termin rewaloryzacja. Powstaje Zarząd Rewaloryza
cji Zespołów Zabytkowych Krakowa i Wydział Ochrony Zabytków 

w Urzędzie miasta Krakowa (początkowo jeszcze prezydium RN). 
Przypomnieć tu należy, że integralną częścią uchwały były m.in. 

takie punkty: rozbudowa dworca kolejowego, modernizacja Ron
da Mogilskiego, budowa tunelu drogowego, tramwajowego i pie
szego pod dworcem kolejowym, budowa nowych dworców PKP 
i PKS z jednoczesną modernizacją ulic i budową nowych, budowa 
nowego centrum usługowego w Śródmieściu.

Zadania te były, podkreślmy raz jeszcze, integralnie związane 
z akcją rewaloryzacji. Jasne bowiem stało się, że stare centrum 
odnawiać można dopiero po odciążeniu go od ruchu drogowego 
i pieszego, urzędów, instytucji i lokali handlowo-usługowych. Do 
dnia dzisiejszego uchwała ta nie została zrealizowana. Odpowie

dzialny za jej wykonanie był przede wszystkim przewodniczący 
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (w 1974 r. M. Jagielski, 
a od 1975 r. T. Wrzaszczyk). i.

5. W 1976 r. zapadła decyzja prezydenta miasta Krakowa nr 149 
„w sprawie przeniesienia działalności jednostek organizacyjnych 
z zespołów zabytkowych Krakowa”. W decyzji tej zaleca się 
jednostkom ujętym w wykazie-załączniku podjęcie starań o nakła
dy inwestycyjne niezbędne do wybudowania nowych lokali poza 
zabytkowym centrum. Te same jednak władze centralne, które 
dwa lata wcześniej podejmowały uchwałę o rewaloryzacji, teraz 
odmawiają przyznania limitów i otwarcia tytułów inwestycyjnych. 

Staje w miejscu budowa tunelu pod dworcem głównym. Cała akcja 
musiała więc zakończyć się fiaskiem. Równocześnie pojawiająsię 
inne niepokojące zjawiska takie, jak: spory kompetencyjne i roz
grywki personalne między poszczególnymi uczestnikami procesu 
rewaloryzacji, przeciąganie w nieskończoność rozpoczętych re

montów czy błędne i często zmieniające się decyzje władz miasta 
co do przyszłych użytkowników odnowionych obiektów.

Powstałe wówczas Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków 
50% tzw. mocy przerobowych miało zaangażowanych w obiek
tach niezabytkowych, a krakowski oddział PKZ tylko 30% mocy 
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wykorzystywał na terenie Krakowa, wobec poleceń centrali od
nośnie prowadzenia prac na innych obiektach. Coraz częściej 
specjaliści z PKZ wyjeżdżają na budowy za granicę lub do Warsza

wy. Brak materiałów budowlanych, sprzętu, fachowców itd. Non
sensowne przepisy budowlane, a także finansowe preferują styl 
wielkiej budowy, a nie konserwacji zabytków.

6. Z roku na rok wzrasta zanieczyszczenie środowiska naturalnego 

Krakowa, przyspieszając destrukcję zabytków. Problem jest po
wszechnie już chyba znany, więc nie ma sensu szerzej go tu 
prezentować. Dlaczego dopiero teraz powstał Polski Klub Ekolo
giczny i zamknięto hutę aluminium w Skawinie? Czy wcześniej 
nikt nie dostrzegał tego problemu?

7. I tak wobec fiaska większości planów rewaloryzacyjnych po
wstał w 1978 r. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. 
W kraju pogłębiał się kryzys ekonomiczny i społeczny. Nie ma już 
więc mowy o budowie nowego centrum Krakowa dla odciążenia 
ginącego starego. Operację „rewaloryzacja” przeprowadzać się 
będzie na żywym ciele i to bez znieczulenia. Przykładem może być 

wykwaterowanie w ciągu 24 godzin rodzin z domów przeznaczo
nych do odnowy, tuż przed wizytą dygnitarzy, którym chciano 
zaprezentować tzw. front robót przygotowany dla wykonawców. 
Dlatego też później okaże się, że zamiast mieszkań odnowione 

obiekty pomieszczą nowe urzędy, organizacje społeczne, instytu
cje, hotele, restauracje, itp. Każdy teraz chce dostąpić nobilitacji 
poprzez lokalizację swej siedziby w centrum. Tak to na jednym 

ogniu będzie się usiłowało upiec dwie pieczenie - nowe centrum 
Krakowa i odnowę zabytków. Zamiast budować nowe centrum 

pomieści się je w odpowiednio przekształconym starym. I to 
wszystko za pieniądze społeczne, także od Polonii z zagranicy. 
Dlatego też wykwaterowało się dziesiątki, jeśli nie setki przede 
wszystkim domów mieszkalnych. Stare Miasto zmienia się wieczo
rem w wymarłą pustynię. W dodatku cała ta operacja ma być 
przeprowadzona jak najtańszym kosztem - przy maksymalnych 
wyburzeniach wszystkiego, czego nie widać od ulicy, to jest 
oficyn. Skutki rezygnacji z budowy nowego centrum to zahamo
wanie na wiele lat rozwoju miasta i wobec tak masowych wykwate
rować wydłużenie kolejki oczekujących na mieszkania.
Struktura organizacyjna rewaloryzacji nie tylko nie uległa uprosz
czeniu, ale jeszcze się skomplikowała. Obok Społecznego Komite

tu Odnowy pojawili się tacy decydenci, jak sekretarz KK PZPR, 
któremu poruczono specjalną pieczę nad rewaloryzacją i naczel
nik dzielnicy Śródmieście, mianowany pełnomocnikiem prezy

denta. Urząd Konserwatorski, w całej tej strukturze chyba najważ
niejszy, sprowadzony został do rzędu małego trybiku w ogromnej 
machinie. Miejskie Biuro Projektów stało się biurem wiodącym 
w projektowaniu, ale - jak fama głosi - nawet jego dyrektor nie 
wiedział, na czym to „wiedzenie” ma polegać. Do robót angażuje 
się w ramach tzw. systemu patronackiego przedsiębiorstwa nie 
mające z zabytkami hic wspólnego, rozciąga się nadmiernie front 

robót, powiększa liczbę pustostanów, itd.
Przykłady ewidentnych błędów, niedociągnięć czy potknięć moż
na by długo mnożyć, ale nie o ich wykazanie tu chodzi. Robi to już 

od dłuższego czasu prasa krakowska i ogólnopolska. Wiadomo 

powszechnie, że z rewaloryzacją jest źle. Tylko że nie uzdrowimy 
jej lecząc tylko objawy. Sięgnąć trzeba do przyczyn choroby. 
A trudno doszukiwać się ich tylko w Krakowie. Raczej w ogólnej 

sytuacji w naszym kraju.

8. Tzw. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa powstał

nie jako inicjatywa oddolna, ale na odgórne polecenie i składał się 
w większości z mianowanych przedstawicieli władzy. Większość 
decyzji w sprawie rewaloryzacji, także i po powstaniu Społeczne
go Komitetu, podejmowanych było - podobnie jak i inne decyzje 
w naszym kraju - arbitralnie, bez oglądania się najakiekolwiek ra
cje społeczne. Nie jest rzeczą przypadku, że uchwały o ratowaniu 
Starego Miasta w Krakowie zapadały na posiedzeniach rządu, 
a nie w Sejmie. Trudno się też dziwić, że nikt nie rozliczał rządu 

z ich realizacji. ............... ...............
Istniejąca przy prezydencie miasta Krakowa komisja opiniodaw
cza, rzeczywiście reprezentująca głos środowisk naukowych 
i twórczych Krakowa, nigdy nie doczekała się realizacji swych 

postulatów. Podobnie bez echa pozostawały memoriały przesyła
ne do władz przez stowarzyszenia i związki twórcze Krakowa. 
Dopiero dziś, po 1980 r. zaczyna się w tej materii coś zmieniać. 

Tak, to prawda - ogólne plany rewaloryzacji zatwierdzane były 
przez Radę Narodową miasta Krakowa i dzielnicową Radę Naro
dową Śródmieścia.

Nie ominęła rzecz jasna rewaloryzacji także propaganda sukcesu. 
Pisanie w tonie krytycznym o tym, co działo się po powstaniu 
SKOZK było praktycznie niemożliwe, a jeśli już - to bardzo ryzy

kowne. Mieliśmy za to na użytek kraju i zagranicy wspaniałe foldery 

i biuletyny SKOZK z lukrowaną rzeczywistością. Trudno się więc 

dziwić, że w takiej sytuacji powstawały tak chybione realizacje, jak 
„Wierzynek" czy hotel „Juventuru”, że projektowano i wykonywa

no fatalne niby-zabytki-makiety, pełne nowobogackiego blichtru, 
a odarte z autentyczności, że przy okazji rewaloryzacji załatwiano 

swoje prywatne interesy, jak urządzanie mieszkań, biur i reprezen
tacyjnych gabinetów i to w sytuacji, gdy od lat nie mogą się 
doczekać na pomieszczenia np. unikatowa kolekcja Muzeum 
Farmacji czy Muzeum Walki i Męczeństwa Ziemi Krakowskiej. Nie 
przyniosło też spodziewanych efektów podniesienie stanowiska 
generalnego konserwatora zabytków PRL do rangi wiceministra 
kultury i sztuki.

9. Rekapitulując - czego potrzeba dziś rewaloryzacji? Po pierw
sze - demokracji. O tym co i jak będzie się robić winno decydować 
społeczeństwo poprzez swych uprawnionych przedstawicieli

i przy wysłuchaniu opinii specjalistów, a nie jednostek i ignoran
tów.
Po drugie - prędzej czy później budowy nowego centrum. Nie ma 
chyba w Europie drugiego tak dużego miasta, które by podobnie 

jak Kraków dusiło się w centrum średniowiecznym. Po trzecie - 
ochrony środowiska naturalnego. Po czwarte - wykorzenienia do 
reszty starych nawyków niechęci a nawet wrogości do zabytków 
i przeszłości miasta, zaszczepienie szacunku dla nich i dla właści

wie pojętej konserwacji.Po piąte - natychmiastowego, doraźnego 
zabezpieczenia przed dalszą dewastacją tych obiektów, których 
z braku możliwości na razie nie będziemy mogli generalnie rewa
loryzować. W tym punkcie mieści się także natychmiastowe 

wstrzymanie wszelkich rozbiórek. To zabezpieczenie przed dalszą 
dewastacją winno mieć charakter trwałych rozwiązań, a nie jedno
razowych fajerwerków - np. zmiany niektórych przepisów.

Tadeusz L. Kubica
Przewodniczący Zarządu 

Obywatelskiego Komitetu 
Ratowania Krakowa



Maria Borowiejska-Birkenmajerowa

Miasto ginące
Jedno z najbardziej dojrzałych i pełnych założeń 

urbanistycznych w Europie... powstaje i rozwija 

się na ziemiach polskich i staje się pierwszą 

stolicą Rzeczypospolitej. Powolne i kolejne od

działywanie poszczególnych czynników urbanis

tycznych tworzy - w Krakowie - zwarty łańcuch 

objawów pełnego rozrostu organizmu miej

skiego.

(T. Tołwiński, Urbanistyka, 1948)

Analiza zagadnień związanych z sze
roko zakrojoną akcją odnowy zabyt
ków Krakowa, prowadzoną od kilku 
lat szczególnie intensywnie przy po
parciu i zaangażowaniu szerokich 
rzesz społeczeństwa w kraju i poza 
granicami, pozwala zauważyć naras
tanie potrzeb zarówno badawczych, 
jak i konserwatorskich, oraz trudności 
realizacyjnych.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi 
na dwa współzależne postulaty urba- 
nistyczno-konserwatorskie, bez wąt
pienia podstawowe dla zachowania 

wartości zabytkowych, kulturowych Krakowa. Są to: po pierwsze- 
zabezpieczenie zgodnego z naturalną, historyczną tendencją roz
wojową, koncentryczno-promieniowego układu przestrzennego1 

miasta w dalszym jego rozwoju, oraz, po drugie - konieczność 
ograniczenia przemysłowych funkcji Krakowa. Brak przestrzega
nia tych zasad już spowodował i nadal powoduje poważne, często 
nieodwracalne szkody w substancji zabytkowej miasta, zalicza
nego przecież nie tylko do narodowego, lecz także światowego 
dziedzictwa kultury.
W świetle dotychczasowych wyników badań urbanistycznego 
rozwoju Krakowa w minionych stuleciach, jak również na podsta
wie doświadczeń z odnowy i konserwacji krakowskich zabytków 
należy stwierdzić, że rewaloryzacji Krakowa nie można ograniczać 
do zajmowania się poszczególnymi obiektami zabytkowej archi
tektury, a nawet większymi partiami średniowiecznego miasta 
ujętego pierścieniem Plant, założonych w pierwszej połowie XIX 
w. na miejscu zburzonych fortyfikacji. Ochroną i odnową objąć 
trzeba historyczne zespoły osadnicze całej aglomeracji miejskiej, 
poczynając od tych, które początkami sięgają czasów Wiślan 
(VIII—X w.), a kończąc na powstałych w ciągu XIX w. Sporo uwagi 
trzeba też poświęcić zabytkowej zieleni, ciekom i lustrom wody 
oraz zasługującym na zachowanie elementom dawnej morfologii 
terenu, panoramie miasta.
Narastające z biegiem stuleci zespoły osadnicze Krakowa - wza
jemnie ze sobą sprzężone - stanowią o indywidualnym kształcie 
miasta, w tym jego panoramy, a także o specyficznym „klimacie 
kulturowym”. Świadczą one zarazem o historycznej roli Krakowa, 

związanego nierozerwalnie zdziejami polskiego narodu. Są doku
mentem wielorakich przemian, także politycznych, społecznych, 
gospodarczych i kulturowych, jakie się tutaj dokonywały w ciągu 
długiego - ponad tysiącletniego - okresu. W trosce o zachowanie 
tych właśnie wartości należy nie tyiko dbać o ich ochronę i rewalo
ryzację, lecz także zwracać uwagę na stale postępujący rozwój 
przestrzenny miasta oraz konieczność utrzymywania więzi - za
równo funkcjonalnej, jak i kompozycyjnej - historycznego Krako
wa z nowo powstającymi dzielnicami-osiedlami. Więź tę w znacz
nym stopniu zapewnić może kontynuacja w urbanistycznym pla
nie rozwoju Krakowa - właściwego dla niego, uwarunkowanego 
historycznie i fizjograficznie układu przestrzennego koncentrycz
no-promieniowego, z ewentualnością pewnych tylko modyfika
cji. Odstępstwo od tego układu i naruszenie jego równowagi, 

zarówno funkcjonalnej jak i kompozycyjnej, dokonane przez nie
dostatecznie przemyślaną lokalizację Nowej Huty w Mogile pod 
Krakowem, dało w konsekwencji skutki groźne dla krakowskiego 
środowiska naturalnego i kulturowego.
Należy przeto dokładnie rozważyć zasadność realizowanego 
obecnego układu prostokątno-rusztowego2 - mocno teoretyzują

cego -w kompozycji wielkiego Krakowa. Układ prostokątno-rusz- 
towy odbiega bowiem w sposób zasadniczy od układu koncentry
czno-promieniowego, wynikającego przecież z krakowskich 
realiów.
Nie można zapominać, że Kraków w procesie urbanizacji ziem 
polskich zajmuje miejsce szczególne i nie jest obojętne, czy dalszy 
jego rozwój przestrzenny będzie zgodny z naturalną, przez wieki 
występującą tendencją, czy też - wbrew niej - zostanie sztucznie 
ukierunkowany. Odnawia się obecnie organizm żywy, o wspania
łej przeszłości i nie można zamykać go w granicach drugiej 
obwodnicy bez możliwości kontynuacji rozwoju nawiązującego 
do tradycji, która sprawdziła się w ciągu stuleci. Istnieje poza tym 
poważna, obawa, że realizacja rozbudowy miasta w układzie 
prostokątno-rusztowym, niezgodnym zresztą z ukształtowaniem 
terenu, może ułatwić przenikanie prądów zanieczyszczonego po
wietrza i pyłów przemysłowych do miasta w większym stopniu niż 
dotychczas, zwłaszcza z Chrzanowa, Trzebini, Sierszy, przy częs
tych dla Krakowa wiatrach zachodnich.
Z zagadnieniem przyjęcia właściwego układu przestrzennego dla 
rozwijającego się Krakowa, wiąże się - nader istotny dla prawidło
wości rewaloryzacji - problem stopniowego i konsekwentnie 
realizowanego ograniczenia funkcji przemysłowej miasta. W cią
gu trzech dziesięcioleci Kraków przekształcił się z miasta 
300-tysięcznego w 750-tysięczne, stając się silnie rozbudowanym 
ośrodkiem przemysłowym. Stosunkowo szybki i znaczny rozwój 
przemysłu uciążliwego, przy równoczesnym zaniedbaniu wymo
gów ochrony środowiska, spowodował poważne zagrożenie, za
równo dla mieszkańców, jak i dla zabytkowej substancji. Na 
obszarze wielu dzielnic Krakowa w ciągu ostatnich kilkunastu lat

i

niejednokrotnie następowało przekroczenie dopuszczalnych 
norm opadu pyłów przemysłowych. Trzeba dodać, że około 64% 
zapylenia Krakowa pochodzi z kombinatu hutniczego w Nowej 
Hucie. Ogółem przemysł krakowski emituje około 150 tysięcy ton 
pyłów rocznie. Substancjom pyłowym towarzyszą gazy. Również 
w ostatnich latach intensywność oddziaływania czynników natury 
chemicznej, pochodzących z emisji przemysłowych na terenie 
Krakowa, uległa zwielokrotnieniu, przyspieszając procesy nisz
czenia krakowskich zabytków, zwłaszcza architektury, rzeźby i po
lichromii, a także historycznych założeń zielonych.

Kraków - ocalały z pożogi ostatniej wojny - ginie po wojnie, do 
czego w znacznym stopniu przyczyniają się zanieczyszczenia 
powietrza. Zahamowanie tego procesu jest bezsprzecznie con
ditio sine qua non, zarówno dla ratunku zabytkowego miasta, jak 
i jego prawidłowej, dalszej egzystencji.
Nie można tutaj pomijać faktu, że oprócz tych najgroźniejszych 
zanieczyszczeń powietrza pochodzenia przemysłowego, destruk
cję krakowskich zabytków powodują także zanieczyszczenia po
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chodzące ze spalania węgla i koksu przy ogrzewaniu mieszkań. 
Wraz z dymem do atmosfery emitowane są różne szkodliwe 
substancje, przy czym najgroźniejsze są związki siarki, zwłaszcza 
dwutlenek siarki. Dlatego konieczne jest wyeliminowanie palenisk 
węglowych i przejście na ogrzewanie gazem, przynajmniej na 
terenie średniowiecznych zespołów miejskich, a w przyszłości aż 
po linię drugiej obwodnicy.
Zanim możliwa będzie pełna realizacja tych postulatów, trzeba 
przynajmniej zapewnić, choćby częściowo, ochronę krakowskie
go środowiska naturalnego i kulturowego przed zgubnym działa
niem emitowanych pyłów i substancji chemicznych, przez zasto
sowanie odpowiednich urządzeń filtrujących i pochłaniających 
w najbardziej uciążliwych zakładach przemysłowych, jak huty, 
elektrociepłownie i inne. Należy także zrezygnować z niektórych 
gałęzi produkcji, przestawiając się na mniej uciążliwe, jak to 
uczyniono już w hucie skawińskiej. 

podatne na destrukcje są również piaskowce, w których zachodzą 
zmiany z wypłukiwaniem lepiszcza, co powoduje rozpad nawet 
dużych kamiennych elementów zabytkowych budowli. W ciągu 
ostatnich lat zaobserwowano także na terenie Krakowa - w wy
padku rzeźb i detali kamiennych-zniszczeniapowodowane przez 
działanie szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu, 
a wywołujące destrukcję idącą od wnętrza elementu, przy zupełnie 
nieuszkodzonej jego powierzchni. Powoduje to rozsadzanie po
zornie znajdujących się w dobrym stanie rzeźb i detali architekto
nicznych. Przebieg tego procesu nie jest jeszcze dostatecznie 
wyjaśniony, choć w skutkach bardzo groźny.
Zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki i innymi substan
cjami pochodzenia przemysłowego, przy znacznej wilgotności 
krakowskiego powietrza, ułatwia też inwazję i rozwój mikroorga
nizmów, przyspieszając dynamikę procesów degradacji zabytko
wego tworzywa Krakowa. Nic więc dziwnego, że w tych warun-

2

2. Zniszczone cegły na wieży 
ratusza

3. Pokryty osadami rzygacz na wie
ży ratusza

4.5. Kościół franciszkanów - nisz
czejąca polichromia S. Wyspiań
skiego w prezbiterium

1. Fragment kamienicy Mały Rynek
6, odnawianej około 10 lat temu 
(sic!)

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że bez spełnienia tych postulatów, 
choćby w ograniczonej formie, nie ma warunków do efektywnej 
odnowy starego Krakowa, jak również dla ochrony zabytkowej 
substancji miasta.
Odnowiona przed około 10 laty z dużą starannością wschodnia 
pierzeja Małego Rynku (PKZ, Oddział w Krakowie) wymaga już 
dzisiaj ponownej konserwacji, na skutek poczernienia oraz nieko
rzystnych zmian w strukturze kamienia, tynku, cegły i polichromii, 
spowodowanych przez niszczące oddziaływanie pyłów i substan
cji chemicznych znajdujących się w mocno zasiarczonym krakow
skim powietrzu. Oprócz związków siarki, potężne zakłady przemy
słowe i stale rozwijająca się motoryzacja emitują do atmosfery 
jeszcze inne groźne substancje, jak związki fluoru, ołowiu, cynku. 
Sporą grupę materiałów budowlanych, malarskich i rzeźbiarskich 
stanowią różnorodne w strukturze węglany wapnia np. marmury, 
kreda, wszystkie wapienie, które pod wpływem pojawiającego się 
w atmosferze kwasu siarkowego podlegają reakcjom chemicz
nym, prowadzącym do destrukcji materiału wyjściowego. Bardzo 

kach, podobnie jak wschodnia pierzeja Małego Rynku, tak i inne, 
często pieczołowicie odnowione obiekty wymagają po upływie 
kilku czy kilkunastu lat ponownej interwencji konserwatorskiej. 
Tak było w wypadku renesansowej attyki kamienicy Bonerów 
w Rynku Głównym, zrekonstruowanej w latach sześćdziesiątych, 
która dziesięć lat później musiała być znowu odnawiana. Obecnie 
podejmuje się ponowne prace konserwatorskie przy pięknej, 
kopułowej kaplicy Myszkowskich, dziele warszatu Santi Guccie- 
go, w krakowskim kościele dominikanów. Konserwacji wymaga 
większość kamiennych detali zachodniej fasady tego kościoła, 
odnawianych przed kilkunastu laty. Niestety, nie są to wypadki 
sporadyczne; wystarczy spojrzeć na ubytki kamienia przy bifo- 
riach romańskiego kościoła Św. Andrzeja, odnawianych w latach 

pięćdziesiątych, czy na niektóre budowle Krakowa, przede wszyst
kim Kazimierza, objęte pracami renowacyjnymi w tym, a nawet 
późniejszym okresie.
Niepokojący jest stan zabytkowej architektury, licznych kamien
nych detali i rzeźb wysokiej klasy, które czekają dopiero na 
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odnowienie i konserwację. Przykładem może być tutaj pałacowa 
zabudowa ul. Kanoniczej, odnowiona jak dotąd w niewielkim 
procencie. Niekorzystne zmiany zaobserwować można także we 
wnętrzach zabytkowych budowli, do których przenika zanieczysz
czone powietrze, jak uszkodzenia polichromii i stropów. Należy do 
nich m in. wnętrze'kościoła franciszkanów, gdzie w szybkim 
tempie znika wspaniała polichromia-dzieło Stanisława Wyspiań
skiego. A przecież oprócz czynników natury chemicznej substan
cję zabytkową niszczą także inne czynniki - biologiczne i chemi

czne.
Warto dodać, że z szybko postępującym niszczeniem zabytkowej 
architektury, szczególnie kamiennej, zetknięto się już w latach 
trzydziestych obecnego stulecia w innych krajach Europy, przede 
wszystkim wsilnie uprzemysłowionych miastach Francji, Niemiec, 
zwłaszcza w Nadrenii, a także w Anglii. Starając się zaradzić temu 
problemowi zebrano sporą sumę doświadczeń, z których w wy
padku Krakowa można byłoby skorzystać.

Zasygnalizowane tutaj problemy o podstawowym znaczeniu dla 
uratowania zabytkowego Krakowa zawierają w sobie wiele zróżni
cowanych zagadnień, które oczekują rozwiązania w ramach rewa
loryzacyjnej odnowy miasta oraz przewidywanej i projektowanej 
rozbudowy przestrzennej wielkiego Krakowa. Obecnie można 
wysunąć następujące wnioski:

Po pierwsze - podejmując i realizując odnowę Krakowa, należy 
nie tyle operować strefami ochrony konserwatorskiej, ile pojęciem 
zabytkowych zespołów urbanistycznych (osadniczych), które 
wchodzą w skład obecnego organizmu miejskiego, np.: Wawel, 
Okół, miasto Wielkiej Lokacji, Kazimierz, Kleparz, Stradom, Zwie
rzyniec, Garbary, Podgórze, poszczególne jurydyki, założenia 
rezydencjonalne. wiejskie osady, tereny zieleni. Zespoły te to 
dziedzictwo przeszłości, które powinno podlegać pieczołowitej 
ochronie konserwatorskiej i urbanistycznej. Szczególną uwagę 
należy poświęcić zabezpieczeniu i eksponowaniu elementów do- 

6

6.7. Kościół Św. Norberta w kilka 
miesięcy po odnowieniu na murze 
pojawiły się zanieczyszczenia i zaa
takowały go mikroorganizmy.
8.9. Kościół dominikanów, kaplica 
Św. Jacka - fragmenty ..rozsadzo
nej od wewnątrz” ręki stiukowego 
putta z ok. 1700 r
(zdjęcia: 1, 4-9 - J. Krzyszkowski. 
2. 3- K. Nowiński)
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komentujących historyczny ciąg narastania organizmu miejskie
go w ciągu wieków.

Po drugie - należy zrewidować i zaktual izować koncepcję projek
tu urbanistycznego rozwoju Krakowa dla uwzględnienia, w wię
kszym niż dotąd zakresie, walorów historycznych zespołów osad
niczych. Jednym z tych walorów jest historyczna panorama mias
ta, traktowana dotychczas po macoszemu. W ramach postulowa
nej rewizji i aktualizacji projektu należy przywrócić rozwijającemu 
się miastu koncentryczno-promienisty układ przestrzenny. Prze
budowa tej koncepcji jest jeszcze możliwa.

Po trzecie działając konsekwentnie i bez zwłoki trzeba dążyć do 
oczyszczenia krakowskiego powietrza. W pierwszym etapie należy 
egzekwować zakładanie sprawnie działających urządzeń filtrują

cych, których koszt - w porównaniu ze stratami płynącymi z des
trukcji zabytkowego Krakowa - jest znikomy. Następnie trzeba 
przystąpić do stopniowego ograniczania przemysłowych funkcji 
miasta i do zmniejszania szkodliwego oddziaływania produkcji 
uciążliwych zakładów przemysłowych na środowisko kulturowe 
i naturalne, wprowadzając konieczne zmiany w systemie lub 
rodzaju produkcji.
Z tym, tak bardzo istotnym dla ocalenia Krakowa postulatem wiąże 
się potrzeba tworzenia dużych przestrzeni zieleni, izolującej prze
mysł od zabytkowego miasta oraz konieczność otoczenia specjal
ną opieką istniejących już terenów zielonych - w tym Plant 
krakowskich - i wód, wymagających szybkiej rekultywacji.

Maria Borowiejska-Birkenmajerowa 
Przypisy
1. Układ koncentryczno-promieniowy - plan miasta o zdecydowanie wy
dzielonym centrum z ulicami wylotowymi odchodzącymi od niego promie
niście.
2. Układ prostokątno-rusztowy - plan miasta o prostokątnym narysie z sie
cią ulic przecinającą się pod kątem prostym.
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Karolina Grodziska-Ożóg

Cmentarz 
w Krakowie

Przy pełnej
świadomości 

rangi tego 
cmentarza za
dziwiający jest 
fakt, że tak nie
wiele o nim wó
wczas pisano: 
pierwsza próba 
monograficz

nego opraco
wania, zainspi

rowana przez 
dzieła Kazimie

rza Wójcickiego i Eustachego Marylskiego, 
a podjęta w latach sześćdziesiątych ubiegłegc 
stulecia przez dziennikarza Antoniego Kostec
kiego - spaliła na panewce. Tematu nie podjął 
też żaden z badaczy dziejów Krakowa, choć np. 
w rękopisach Ambrożego Grabowskiego czy 
Żegoty Paulego można znaleźć dowody ich du

żego zainteresowania tematyką Cmentarza Ra
kowickiego. Tak więc jedynym i wciąż niezastą
pionym źródłem do dziejów cmentarza jest wy
dany w 1908 r. przez Stanisława Cyrankiewicza 
„Przewodnik po cmentarzach Krakowa, Podgó
rza i Zwierzyńca”, pomyślany jako dziełko 
o charakterze użytkowym, gdyż główną jego 
część stanowi alfabetyczny spis osób, pocho
wanych na omawianych cmentarzach. Dopiero 
w ostatnich latach odżyła w społeczeństwie 
świadomość, że Cmentarz Rakowicki, trakto
wany dotychczas jako instytucja o charakterze 
użytkowym, jest już pomnikiem dziejowym 
o wielkiej wartości historycznej i artystycznej, 
a jako taki wymaga opieki i troski.
Historia Cmentarza Rakowickiego nieodłącznie 
związana jest z dziejami Krakowa i jego miesz
kańców. Likwidacja miejskich cmentarzy przy
kościelnych i założenie jednego, dużego cmen
tarza poza miastem planowane było jeszcze 
w ostatnich latach Rzeczypospolitej. Mimo po
rozumienia krakowskich władz miejskich i koś
cielnych oraz zasięgnięcia fachowej opinii 
w Kolegium Fizycznym Akademii Krakowskiej,

1. Grób rodzinny hrabiów Łosiów z Grodkowa 
wykonany według projektu J. Nowaka w firmie 
kamieniarskiej braci Trembeckich na początku 
XX w

Rakowicki

plany te nie zostały zrealizowane wobec ów
czesnej biedy i zacofania miasta oraz nawału 
wydarzeń bieżących: były to przecież czasy Sej
mu Czteroletniego, Insurekcji Kościuszkow
skiej i III rozbioru Polski. Ostatecznie likwidacja 
I icznych w Krakowie cmentarzy przykościelnych 
i założenie pozamiejskiego cmentarza „gene
ralnego” przypadło na przełom stuleci i odbyło 
się zgodnie z panującym na ziemiach zagarnię
tych przez Austrię ustawodawstwem oświeco
nego absolutyzmu cesarza Józefa II.
Krakowski cmentarz miejski, w XIX w. zwany też 
generalnym, wytyczono na ziemiach folwarku 
Bosackie we wsi Prądnik Czerwony. Folwark 

ten stanowił własność klasztoru oo. karmelitów 
bosych w Czernej, a wszedł w ich posiadanie po 
kasacji krakowskiego konwentu karmelitań- 
skiego pod wezwaniem św. Michała. Bliższej 

daty zakupu ziemi pod założenie cmentarza nie 
znamy, gdyż aktu transakcji najprawdopodob
niej nie sporządzono; powierzchnia nowego 
cmentarza liczyła 10 morgów (ok. 5,75 ha), 
a koszta jego zagospodarowania ponieśli mie
szkańcy Krakowa i przedmieść, specjalnie na 
ten cel opodatkowani. Tuż przy cmentarzu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami austriac
kimi, wybudowano natychmiast kostnicę i dom 
mieszkalno-administracyjny, nie spieszono się 
natomiast z wzniesieniem kaplicy, stawiając je
dynie prowizoryczną, drewnianą kapliczkę, od 
początku nie odpowiadającą potrzebom ani 
gustom mieszkańców miasta.
Dziesięciomorgowy cmentarz wystarczał na po
trzeby Krakowa w czasach zaboru austriackie
go i Księstwa Warszawskiego, tym bardziej że 
miasto liczyło wówczas niewielu mieszkańców. 
Dopiero w latach trzydziestych władze Rzeczy
pospolitej Krakowskiej stanęły wobec koniecz
ności szybkiego powiększenia cmentarza. 
W1836 r. dokupiono kolejne 10 morgów gruntu 
od księży karmelitów z Czernej. Zgodniez ogól
ną koncepcją upiększania i unowocześniania 
miasta, realizowanąprzez Senat Wolnego Mias
ta Krakowa, przystąpiono też do należytego 
zagospodarowania i upiększenia Cmentarza 
Rakowickiego. O akcji tej wspomina Ambroży 
Grabowski, pisząc o wysypywaniu ścieżek tłu

1

Wśród zabytkowych cmentarzy polskich - miejsc wiecznego spoczynku 
wielu bardzo zasłużonych Polaków, krakowski Cmentarz Rakowicki zajmu
je poczesne miejsce. Dziewiętnastowieczna publicystyka i literatura pa
miętnikarska dowodzę, że w ówczesnym Krakowie wysoko ceniono zarów
no jego walory artystyczne (choć mocno krytykowano niewyrobiony gust 
najzamożniejszych fundatorów grobowców), jak też rolę Cmentarza Rako
wickiego jako szczególnego miejsca narodowej pamięci, jedynego skraw
ka ziemi, na którym można było wystawić pomnik ofiarom walk o niepodle
głość czy wielkim twórcom narodowej kultury.
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czonym kamieniem i sadzeniu świerków, mo
drzewi i akacji. Autorem planu, jaki nadano 
cmentarzowi byt znany architekt krakowski, Ka
rol Kremer (1812-1860), zaś nadzorcą prowa
dzonej regulacji i upiększania Rakowic - sena
tor Wolnego Miasta Jacek Księżarski.
Do kolejnych powiększeń Cmentarza Rakowic
kiego doszło w 1863 r. (ok. 5,5 morgi) i 1886 r. 
(ok. 16 morgów). W międzyczasie, po przewle
kających się dyskusjach i licznych trudnoś
ciach, stanęła wreszcie na Rakowicach muro
wana kaplica. Na inwestycję tę długo brakowało 
władzom miejskim funduszów, toteż w latach 
pięćdziesiątych inicjatywę przejęła zamożna ro
dzina kupiecka Helclów. Niełatwo było jednak 
pokonać opory stwarzane przez austriackie 
władze wojskowe, a wynikające z bezpośred
niego sąsiedztwa wałów fortecznych, biegną
cych blisko cmentarza. Trudności te udało się 
pokonać dopiero wówczas, gdy sporządzenie 
planów kaplicy powierzono austriackiemu pod
pułkownikowi i architektowi zarazem, Józefowi 
Czeszce: położenie kamienia węgielnego odby
ło się 27 lipca 1861 r., zaś 28 października roku 
następnego biskup Ludwik Łętowski uroczyś
cie poświęcił gotowy kościółek, który otrzyma) 
stosowne do swej funkcji wezwanie Zmartwy
chwstania Chrystusa Pana. Wymogi stawiane 
przez władze wojskowe zdeterminowały w pew
nym stopniu kształt i rozmiary kaplicy- musiała 
to bowiem być budowla niska, nie przenosząca 
wysokością pobliskich wałów, i wykonana z su
rowców trudno palnych.

Uroczystym aktem darowizny fundatorzy kapli
cy - Anna i Ludwik Helclowie - przekazali

wzniesiony przez siebie kościółek i całe jego 
wyposażenie na własność społeczeństwu Kra
kowa. Spod darowizny wyłączone zostały jedy
nie podziemia kościółka, przeznaczone na grób 
rodzinny Helclów. Szczegółowe rozporządze
nia fundatorów regulowały sprawę opieki nad 
tym grobem i określały, którzy członkowie ro
dziny mogą w nim być pochowani. Wśród tych 
zastrzeżeń szczególnie jedno uderza swoją wy
mową, świadcząc o szybkiej polonizacji i dużym 
patriotyzmie fundatorów: prawa do spoczynku 
w grobie familijnym odmówiono tym wszystkim 
członkom rodziny, którzy by się z krajów pol
skich ekspatriowali, lub za życia nie władali 
językiem polskim.

Wydawałoby się, że powiększony w 1886 r. 
Cmentarz Rakowicki długo jeszcze będzie wy
starczał na potrzeby Krakowa, tym bardziej, że 
w 1900 r. założony został również nowy cmen
tarz na Podgórzu. Sytuacja w tej dziedzinie 
zmieniła się jednak szybko na niekorzyść w la
tach pierwszej wojny światowej. Ponieważ nie 
było w Krakowie odrębnego cmentarza wojsko
wego, poległych w niedalekich od miasta wal
kach lub zmarłych z ran żołnierzy chowano na 
cmentarzach komunalnych, które też szybko 
się zapełniały. Inicjatywa władz miejskich po
szła wobec tego w dwóch kierunkach: nakłania
no dowództwo wojskowe do założenia własne
go cmentarza (ostatecznie został on otwarty 
latem 1920 r. na gruncie dawnego placu ćwi
czeń saperów za ul. Prandoty), a równocześnie 
wywłaszczano grunta pod poszerzenie Cmen
tarza Rakowickiego. Ostatecznie powiększono 
go w 1933 r. o ponad 15 ha, likwidując też 
i włączając w obszar cmentarza biegnącą rów
nolegle do ul. Prandoty ul. Modrzewiową. 
Cmentarz uzyskał wówczas swój dzisiejszy 
kształt i obszar 42 ha, po wojnie powiększano 
już tylko wojskowy cmentarz za ul. Prandoty.

Mówiąc o znaczeniu Cmentarza Rakowickiego 
nie sposób pominąć jego roli jako źródła do 
dziejów Krakowa w XIX w. Mam tu na myśli 
zarówno informacje natury demograficznej, jak 
też dane, tyczące poszczególnych osób, uwido
cznione w napisach nagrobnych, a trudne do 
uzyskania nawet drogą poszukiwań archiwal
nych. Dla historyka ma to duże znaczenie, gdyż 
Kraków, podobnie jak i Lwów, był w XIX w. 
owym „matecznikiem Polski”, gdzie osiedlano 
się po powrocie z zesłania, po latach pobytu na 
emigracji czy wreszcie wobec zagrożenia are
sztowaniem przez pruską lub rosyjską policję. 
Dawni powstańcy, spiskowcy i działacze, ucze
ni i nauczyciele, artyści i twórcy narodowej 

kultury - wielu spośród nich przybywało do 
Krakowa, by przeżyć tu ostatnie lata życia i tu 
zostać pochowanym. Na cmentarz odprowa
dzano ich tłumnie i uroczyście, traktując te 
pogrzeby jako swoiste manifestacje patriotycz
ne, a groby miały często charakter pomników 
otoczonych pamięcią narodu. Jest więc w pew
nym sensie Cmentarz Rakowicki także źródłem 
poznania mentalności i obyczajów.

Równocześnie Cmentarz Rakowicki jest cen
nym zabytkiem, zarówno jako ciekawe założe
nie parkowe z fragmentami pięknego staro
drzewu, jak też jako swoista galeria rzeźby i ma
łej architektury XIX i XX w. Wśród nazwisk 
wybitnych architektów, którzy pozostawili na 
Rakowicach swe prace, spotykamy: Teofila 
Żebrawskiego, Feliksa Księżarskiego, Sławomi

ra Odrzywolskiego, Jana Raszkę, Franciszka 
Mączyńskiego, Teodora Talowskiego i Zyg
munta Langmana. Ta strona ich twórczości 
często bywa zapominana, a projektowane przez 
nich grobowce rzadko wylicza się wśród ich 
prac. Obok architektów, będących najczęściej 
projektantami dużych grobów rodzinnych lub 
zakonnych, autorami sporej liczby nagrobków 
byli cenieni rzeźbiarze. Ich dzieła wyraźnie od
bijają od masowej, seryjnej produkcji nagrob
ków i rzeźb wykonywanych przez zakłady ka
mieniarskie, stanowiąc często śmiałe i oryginal
ne kompozycje. Tak więc na grobie Antoniego 
Kurzawy stanęła wierna kopia jego kompozycji 
„Geniusz zrywający pęta”, wykonana przez Mi
kołaja Szlifierza. Tadeusz Błotnicki był autorem 
rzeźb na grobach Marcelego Gujskiego, Oskara 
Kolberga i Mikołaja Zyblikiewicza, a Wacław 
Szymanowski zaprojektował grób małżonków 
Anny i Erazma Jerzmanowskich, oryginalną 
kompozycję z dwoma nagimi atlasami, dźwiga
jącymi trumnę, na której widnieje płaskorzeźba 
przedstawiająca dwoje ludzi i niknącą w oddali 
drogę. Podobny motyw drogi występuje też na 
płaskorzeźbie wkomponowanej w grób samego 
Szymanowskiego, zapewne jego autorstwa. Jan 
Nowak był twórcą posągu Madonny ozdabiają
cego jego grób oraz projektantem niezwykle 
sugestywnego modernistycznego grobu rodzi
ny Łosiów. Konstanty Laszczka rzeźbił posąg 
Anioła Zemsty, stojący nad grobami ofiar bom
bardowania Krakowa w 1848 r., zaś Karol Hukan 
byt twórcą grobu rodziny Falterów z przepięk
ną, pełnoplastyczną figurą leżącej kobiety.

Popularnym sposobem uczczenia pamięci 
zmarłego było wkomponowanie w nagrobek 
jego portretu; w zależności od stopnia zamoż
ności fundatora mogło to być albo zdjęcie, albo

3
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2. Grób rodziny Schutzerów, rzeźbił W. Popek

3. Fragment najstarszej i bardzo zaniedbanej 
części cmentarza, od lewej strony: grób rodziny 
Romerów z Chyszowa, neogotycki grób rodziny 
Markiewiczów i grób Austriaka Thomasa Beera

4. Pokryta zanieczyszczeniami podstawa gro
bu Juliusza Lea(1861-1918), profesora UJ, poli
tyka i prezydenta m.Krakowa

5. Niszczejący grób rodziny Strzeleckich z koń
ca XIX w.

6. Grób aktorki Rozalii Ładnowskiej z Brzozo
wskich (1818-1892); rzeźba powinna stać na 
cokole

7. Groby ofiar rewolucji 1848 r.; pomnik przed
stawiający Anioła Zemsty rzeźbił K. Laszczka 

5

8

8. Stan grobu Ignacego Żółtowskiego (zm. 
1901), powstańca 1831 r.
(zdjęcia: P. Szewczyk)

płaskorzeźbiony medalion. Te ostatnie były 
dziełami znanych i cenionych rzeźbiarzy, i sta
nowiły doskonale utrafione portrety zmarłych. 
Tak np. na grobie Heleny Modrzejewskiej znaj
duje się jej portret dłuta Stanisława Romana 
Lewandowskiego, zaś wspomniany już wyżej 
Tadeusz Błotnicki wykonał doskonały portret 
profesora medycyny i rektora UJ, Ludwika Tei- 
chmanna. Młodo zmarła rzeżbiarka, Antonina 
Rożniatowska jest autorką portretu malarza 
Stanisława Chlebowskiego, zaś spod dłuta Piu
sa Welońskiego wyszedł medalion, stanowiący 
świetny portret satyryka i literata Artura Bar- 
telsa.
Lista znanych twórców oraz zasłużonych i wy
bitnych osób pochowanych na Cmentarzu Ra

kowickim jest bardzo długa. Pozostaje tylko ża
łować, że nie wykształcił się dotychczas w Pol
sce obyczaj zwiedzania cmentarzy, co jest zre
sztą o tyle dziwne, że powszechnie ogląda się 
groby królewskie na Wawelu czy Kryptę Zasłu
żonych na Skałce.
W XIX w. mieszkańcy Krakowa wysoko cenili 
rangę Cmentarza Rakowickiego. Wiedzieli, że 
obok Wawelu - Panteonu królów i bohaterów 
narodowych, obok Skałki - Panteonu artystów 
i uczonych, na ich niejako oczach wyrósł kolej
ny Panteon wybitnych Polaków - Cmentarz 
Rakowicki, inny wprawdzie, lecz równie godny 
troski, szacunku, a przede wszystkim pamięci. 
Czas, by ta świadomość znowu odżyła.

Karolina Grodzlaka-Ożóg
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i
Pisząc o rato
waniu Cmenta
rza Rakowic
kiego trudno 
powstrzymać 

się przed umie
szczeniem na 
początku kilku 
zdań, które bę
dą miały cha
rakter samokry- 
tyczny. Nie 
o mnie tylko 
w tym wypadku 

idzie, ale o nas - krakowian. W potocznej świa
domości mieszkańców Krakowa głęboko zako
dowane jest trwanie. Niemal wszystko, co mias
to to stanowi, zastaliśmy już trwające od wielu, 
wielu lat, trwa to nadal i stąd przekonanie, że 
trwać będzie zawsze, no bo jakże mogłoby być 
inaczej - przecież to Kraków! Trzeba niekiedy 
mocnego wstrząsu, czyjegoś głośnego krzyku, 
by uświadomić krakowskiej społeczności, że 
temu trwaniu musimy pomóc i ratować to, co 
ma przetrwać. Tak było przecież z odnową kra
kowskich zabytków, z zaledwie rozpoczętą wal-

Konto Obywatelskiego Komitetu 
Ratowania Krakowa, na które 
można wpłacać również pienią
dze na ratowanie Cmentarza Ra
kowickiego:

ką o czyste powietrze nad miastem, tak w końcu 
było i z Cmentarzem Rakowickim.
Na własne usprawiedliwienie możemy stwier
dzić, że docenianie cmentarzy jako zespołów 
zabytków i pamiątek narodowych ma w naszym 
kraju krótką historię. Przed kilkunastu zaledwie 
laty cmentarna rzeźba weszła w krąg zaintere
sowań historyków sztuki, układ cmentarzy - 
w krąg zainteresowań historyków architektury 
i zieleni, w końcu zaś dołączyli historycy - 
badacze dziejów kultury i cywilizacji.
Głosy o tym, że Rakowice są jednym z dwu 
największych i najstarszych polskich cmentarzy 
i jako taki zasługują na szczególną opiekę, 
zaczęły rozlegać się, niezbyt donośnie, przed 
kilku laty. Niewątpliwie baczniejszą uwagę na 
Rakowice kazała nam zwrócić warszawska ak
cja ratowania Starych Powązek. O powołaniu 
komitetu ratowania Rakowic zaczęto poważnie 
myśleć w gronie członków Towarzystwa Miłoś
ników Historii i Zabytków Krakowa, zbierając 
skrzętnie informacje i doświadczenia warszaw
skie w tym względzie. Stało się jednak w końcu 
tak, że na dobre sprawą ratowania Rakowic 
zajął się powstały w roku 1981 Obywatelski 
Komitet Ratowania Krakowa, w łonie którego 
we wrześniu 1981 r. powołano Komisję ds. Ra
towania Cmentarzy Krakowa i Ziemi Krakow
skiej. Na jej czele stanął prof. Aleksander Kraw
czuk, a wiceprzewodniczącymi Komisji zostały: 
wielka orędowniczka sprawy Rakowic, długo
letni redaktor naczelny „Echa Krakowa" Teresa 
Stanisławska oraz dr Halina Baryczowa z krako
wskiej WSP.
Od tego momentu zrobiono wiele, aby sprawa 
Rakowic stała się popularna wśród krakowian, 

by konieczność ich ratowania zakodowała się 
równie silnie w świadomości, jak poprzed
nio świadomość ich trwania. Mające już wcześ
niej miejsce publikacje prasowe na ten temat 
przybrały jesienią 1981 r. na częstotliwości 
i wnikliwości. Przypomniano, że Rakowice jako 
całość stanowią zabytek, że są miejscem po
chówku wielu wybitnych Polaków, niecodzien
nym zespołem XIX-wiecznej i XX-wiecznej rzeź
by, jednym z piękniejszych w Krakowie zespo
łów zieleni.
Problemem bardzo poważnym, wykraczającym 
poza ratowanie Rakowic, jest sprawa budowy 
w Krakowie nowego, reprezentacyjnego cmen
tarza. Chodzi przede wszystkim oto, aby decyz
ja o zamknięciu Rakowic dla nowych pochów
ków mogła być w praktyce realizowana. Przez 
wiele lat bowiem na Rakowicach, które były i są 
nadal „modne”, dość bezceremonialnie trakto
wano stare groby, jeżeli przepisy pozwalały na 
dokonanie ponownego pochówku. W wielu ta
kich wypadkach chodziło o groby opuszczone, 
tzn. takie, co do których nikt nie zgłaszał praw 
własności, a z wielu względów zasługujące na 
zachowanie i opiekę.
Problem budowy nowego cmentarza komunal
nego wiąże się zresztą nie tylko z ratowaniem 
Rakowic, ale i innych, dziś już zabytkowych 
cmentarzy na Podgórzu i Salwatorze. Mamy 
nadzieję, że m.in. dzięki ustawicznemu przypo
minaniu o tej sprawie budowa cmentarza w Ba- 
towicach posuwać się będzie sprawnie.
Powstała zaledwie we wrześniu 1981 r. Komisja 
już w październiku zorganizowała społeczną 
akcję porządkowania cmentarza. W dwie kolej
ne soboty i niedziele pracowali na cmentarzu
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1.2. Przykłady de
wastacji - LUDZIE
3. Przykład dewasta
cji - ZANIECZYSZ
CZENIA POWIETRZA
4. Przykład dewasta
cji - ROŚLINNOŚĆ 
(zdjęcia: P. Szew
czyk)

4

uczniowie i studenci, osoby indywidualne. 
Zbiorową pomoc zadeklarowali i spełnili stu
denci krakowskiej Akademii Rolniczej. Prace 
polegały na porządkowaniu grobów w kwate
rach: Legionów, Powstańców Styczniowych, 
w najstarszej części cmentarza. Usunięto mchy 
porastające groby, rozsadzające je krzewy, 
przycięto żywopłoty.
W dni Święta Zmarłych, 31 października i 1 

listopada odbyła się kwesta na ratowanie Rako- 
wic. Nie zabrakło życzliwości wielu dziennika
rzy, aktorów, ludzi nauki, którzy dzielnie zbierali 
do puszek datki na Rakowice. Zebrano 460 tys. 
300 zł. Nie jest to kwota oszałamiająca, ale 
zważyć trzeba, że tego typu kwesta organizowa
na była w Krakowie po raz pierwszy, a przygoto
wana została w prawdziwie ekspresowym tem
pie. Konto, na którym gromadzone są środki na 
ratowanie Rakowic, wzbogacił niebawem po
kaźną sumą 100 tys. zł krakowski Klub Kolek
cjonerów, uzyskując te pieniądze ze specjalnie 
zorganizowanych giełd staroci.
Pierwsze zebrane pieniądze postanowiono 
przeznaczyć na remont 7 nagrobków w alei 
głównej, wytypowanych wspólnie przez Komis
ję i konserwatorów. Nagrobki odnawiane są 
w pracowni kamienia krakowskiego Oddziału 
PKZ, pod społecznym nadzorem sekcji konser
watorskiej Komisji. Przewodniczy jej prof. Wła
dysław Zalewski - dziekan Wydziału Konserwa
cji krakowskiej ASP.
Wspomniani już przy okazji porządkowania 
cmentarza w jesieni 1981 r. studenci i pracowni
cy naukowi Akademii Rolniczej nie poprzestali 
na tej jednej akcji. Dalej wspierają sprawę rato
wania Rakowic, przeprowadzając społecznie 

inwentaryzację zieleni cmentarza i formułując 
wnioski odnośnie sposobów jej ratowania. 
Jednym z bardzo poważnych problemów do 
rozwiązania jest sprawa zanieczyszczeń najsta
rszej części cmentarza przez graniczące z nim 
przez mur wojskowe zakłady remontowe. Na 
starych grobowcach Rydlów, Estreicherów, Le
pszych i wielu innych w tej części Rakowic 
odkłada się grubsza z każdym rokiem warstwa 
drobniutkiego, piaskowego pyłu, a zieleń w ich 
okplicy staje się niemal szara. To z pewnością 
jedna z trudniejszych spraw, przed jakimi staje 
Komisja, ale wierzmy w dobre chęci obu stron, 
które pozwolą na zachowanie cennych dla pa
mięci pokoleń grobowców.
Z inicjatywy Komisji podjęto prace nad przygo
towaniem planu-przewodnika po cmentarzu 
oraz osobnego planu cmentarza. Od kilku też 
lat prace nad inwentaryzacją grobowców 
z uwzględnieniem nazwisk najwybitniejszych 
postaci polskiej kultury, nauki, życia publiczne
go prowadzi mgrKarolinaGrodziska-Ożóg. Wy
danie monografii poświęconej Rakowicom jej 
autorstwa, złożonej już w Wydawnictwie Lite
rackim, przyczyni się z pewnością do znaczne
go wzrostu zainteresowania tym zabytkowym 

cmentarzem.
Sporo na tym cmentarzu grobów postaci bar
dzo wybitnych, ale nie wszystkie mają opieku
nów. Często z rodziny nie pozostał już nikt 
i grobowiec stopniowo popada w ruinę. Komis
ja sporządziła listę takich grobów i zwróciła się 
do instytucji, stowarzyszeń i organizacji o spo
łeczne przejęcie nad nimi opieki. Wystosowano 
kilkanaście listów z prośbą o zainteresowanie 
się tą sprawą. Odzew jest na razie znikomy, 

inicjatywę podjęła jedynie krakowska Kuria Ar
cybiskupia. Nie tracimy nadziei, że i pozostali 
adresaci, może po ponownym monicie, zechcą 
wziąć sobie do serca społeczne apele.
Rakowice są oczkiem w głowie Komisji, która 
podjęła się także działalności na rzecz innych 
zabytkowych cmentarzy. Nie zawsze zresztą 
chodzi o całe cmentarze, ale o kilka zabytko
wych grobów na cmentarzu. Na 180 istnieją
cych w Krakowskiem cmentarzy, zinwentaryzo
wanych jest zaledwie 34. Tym więKSza więc 
zasługa panów: Bogusława Krasnowolskiego, 
Zbigniewa Beiersdorfa, Jerzego Banasia i Pa
wła Szewczyka, którzy podjęli się wędrówek po 
cmentarzach Ziemi Krakowskiej, przygotowu
jąc społecznie ich inwentaryzację. Dotychczas 
zinwentaryzowali cmentarze dwu gmin: Koc- 
myrzów-Luborzyca i Czernichów. Całość przy
gotowanej przez nich dokumentacji przekaza
na zostanie Wydziałowi Ochrony Zabytków.
Kto zna krakowskie Rakowice, ten wie, jak pięk
nym są zespołem rzeźby, architektury, zieleni. 
Nie tylko dla tych wartości, ale przez szacunek 
dla pamięci tych, którzy byli przed nami, którzy 
pozostawili nam bezcenne nieraz wartości - 
Rakowice musimy ratować. Tego wymaga także 
szacunek dla siebie samych. Wierzymy, że spo
łecznikowska pasja wielu ludzi troszczących się 
o Rakowice, życzliwość dyrekcji Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, której 
liczne mamy już świadectwa, w końcu przesyła
ne na konto Obywatelskiego Komitetu pienią
dze pozwolą Rakowicom nie tylko przetrwać, 
ale zachować wszystkie walory.

Elżbieta Grzegorczyk
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GinqCE KRRJOBRRZV
Andrzej Rzempołuch

GDZIE NIE MA NAS...
Zdarzają się wypadki niszczenia obiek
tów zabytkowych nieuniknione lub trud
ne do uniknięcia. Katastrofy dziejowe, 
naturalna kruchość i nietrwałość bu
dowli, niekorzystne warunki terenowe - 
to powody „wyższego rzędu”, zrozumia
łe. Do podobnych wymiarów urastać za
czyna problem zupełnego braku gospo
darzy bądź problem nieodpowiedniego 
użytkowania zabytków, bo ustawa 
o ochronie dóbr kultury zdążyła się ze
starzeć, a nikt jeszcze nie odczuł jej 
zobowiązującej obecności. To samo do
tyczy zjawiska, o którym będzie tutaj 
mowa, najtrudniejszego bodaj do zwal
czenia: ludzkiej złośliwości, a może na
wet nienawiści dotykającej rzeczy mar
twych, acz przez ludzi pozostawionych. 
Największe straty substancji zabytko
wej w terenie ponosimy właśnie teraz. 
O wiele łaskawsze były dla zabytków 
architektury lata pionierskie na Zie
miach Odzyskanych, i odbudowy znisz
czeń w pozostałej części Polski. Obecnie 
natomiast mnożą się przykłady niechęci, 
ignorancji i niegospodarności, zwłasz
cza władz terenowych. Jakże często 
obiektom niechcianym pomaga się w za
kończeniu żywota.
Oo przyjęcia pewnych tez (jak ta, że profanacja jest 
aktem świadomym i wyraźnie adresowanym) skłaniają 
fakty. Śmiem jednak twierdzić, że do wielu podobnych 

wypadków nie doszłoby, gdyby nie sprzyjały temu okoli
czności zewnętrzne i gdyby wiedza historyczna była 
powszechna i nie jednostronna. Inny byłby zwłaszcza 
los zabytków i pamiątek poewangelickich na tych tere
nach naszego kraju, gdzie po dziś dzień żywe jest 
przekonanie o „niewłaściwości" i obcości wyznania 
protestanckiego oraz o tym, że należy tępić wszelkie 
jego ślady. Moje słowa są zapewne nieco przejaskra
wione, lecz tyle widziałem i nadal widzę zwykłego bar
barzyństwa, że trudno mi twierdzić inaczej. Do zilustro
wania i uwiarygodnienia poglądów, które tu przedsta
wiam, niech posłuży jeden tylko przykład, za to tak 
barwny, że na pewno wart pokazania z bliska.
Wieś leży w połowie drogi między Świętą Lipkąa Wilko
wem, niecałe dziesięć kilometrów na południe w linii 
prostej od Kętrzyna. Jej nazwa: Bezlawki jest uwspół
cześnioną odmianą pierwotnej nazwy pruskiej. Przed 
laty była to ludna wieś parafialna, ośrodek skupiający 
kilkanaście pobliskich miejscowości. Lokację otrzyma
ły Bezławki w 1371 r„ już jako osada z tradycjami. 
Istniało tutaj bowiem grodzisko pruskie którego ślady 
odnaleziono kilkaset metrów od dzisiejszej wsi, nad 
rzeką Dajną.
Już w czasach papiestwa - jak pisał przed wiekiem 
pastor Agathon Harnoch z Nidzicy - byt tutaj kościół, 
który należał do archiprezbiteriatu Reszel.W roku 1480 
plebanem w Bezławkach ustanowiony został Johannes 
Tolk, pochodzący zapewne z Warmii. O kościele wiado
mo jeszcze, że spłonął w 1541 r. Nowy kościół w Bezław
kach powstał dopiero po około czterdziestu latach, 
jednak wyjaśnienie okoliczności tego wydarzenia wy
maga od nas cofnięcia się do początku XV w. Wtedy 
bowiem Krzyżacy wybudowali opodal wsi, na rozległym, 
obronnym wzgórzu nieduży zamek, będący - jak twier
dzi większość badaczy - ogniwem z łańcucha umoc
nień na rubieży krzyżacko-litewskiej. Sądzić można, że 
budowniczowie zamierzali nadać mu kształt inny niż 
zrealizowany, bardziej okazały i umożliwiający wielo
funkcyjne użytkowanie. Ostatecznie jednak zamek skła
dał się z prostokątnego (25 x 12 m) budynku mieszkal- 
no-magazynowego oraz wielekroć łamanego muru 
obronnego, który otaczał obszerny majdan przed 
domem.
Około 1583 r. zamek przebudowano na kościół ewange
licki. Przebudowa była przedsięwzięciem raczej pros-
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tym, należało bowiem jedynie znieść podział wewnętrz
ny budynku: rozebrać ściany i stropy oraz dostosować 
otwory do uzyskanej w ten sposób przestrzeni. Od 
zewnątrz dobudowano zakrystię i malutką kruchtę, aby 
zadośćuczynić wymaganiom funkcji kultowych. Prze
kształceniu uległ północno-wschodni szczyt budowli, 
utrzymany nadal w tradycji gotyckiej, lecz pozbawiony 
tego wyczucia proporcji, jakie cechowało wszystkie bez 
wyjątku dzieła tutejszego gotyku. Niczemu już nie słu
żący mur obronny został obniżony do wysokości około 
1.5-2 m, a w jego odcinku północno-wschodnim posta
wiono nową bramę, którą wiodło teraz główne wejście 
przed kościół.
Dalsze dzieje budowli są, niestety, słabo udokumento
wane, co historykowi architektury nie przysparza wpra
wdzie trudności, jednakże utrudnia badania sposobu 
użytkowania kościoła i jego otoczenia. Tak naprawdę to 
dopiero teraz, w bardzo przykrych okolicznościach, 
otwierają się możliwości wyjaśnienia wielu kwestii. His
torycy podają informację o wybudowaniu w latach 
1726-1730 wieży przy południowo-zachodnim szczycie 
świątyni. Miało to w dodatku nastąpić na miejscu wieży 
wcześniejszej, która uległa jakoby zniszczeniu. Wysta
wiona przed 1730 r. wieża to najwspanialszy zachowany 
przykład konstrukcji ryglowej w budownictwie wiejskim 
Warmii i Mazur, na obszarze, jaki objęto tym terminem 
po 1945 r. Wskutek oblicowania cegłą wieża w Bezław
kach czyni wrażenie masywnej i nieproporcjonalnej. 
Dopiero rozwiązanie przestrzeni wewnętrznej i opraco
wanie ciesiołki dają dowód biegłości i swobody, z jaką 
miejscowi mistrzowie radzili sobie z drewnianym budul
cem. Nie byli to na pewno cieśle wiejscy, lecz zespół 
cieśli cechowych, pod kierunkiem wyspecjalizowanego 
mistrza. Ośrodkiem, gdzie działali tak dobrzy rzemieśl
nicy, był podówczas pobliski Reszel.
W rok po obchodach 300-lecia (1884) kościół został 
poddany pierwszej i jedynej renowacji, którą objęto 
głównie wnętrze. Wykonano wtedy nowe przekrycie 
nawy - drewnianą pseudokolebkę o bardzo interesują

cej konstrukcji, a wnętrze upiększono. Mimo to budow
la zachowała purytański, właściwy kościołom ewange
lickim charakter. Wspomnieć jednak należy o umiesz
czonych w oknach części ołtarzowej trzech witrażach - 
ważnych z uwagi na ich dokładne datowanie i fakt, że 
wyprzedzały rozprzestrzenienie się pseudogotyku oko
ło 1900 r. na ziemiach Prus Wschodnich. Przedstawiały 
one kolejno: lewy - św. Pawła, środkowy - Ukrzyżowa
nie, prawy - Marcina Lutra. Ponadto gmina wystawiła 
gospodarczy budynek przy parafii, co o tyle godne jest 
wzmianki, że stanowi on najbliższe otoczenie kościoła 
po stronie północnej.
Od połowy ubiegłego stulecia datuje się na ziemiach 
ówczesnego państwa pruskiego akcja inwentaryzacji 
zabytków i związane z nią Iiczne publikacje. Dzięki temu 
wiadomo z kilku źródeł, jakie skarby sztuki i historii 
ozdabiały wnętrze naszego kościoła. Warte upamiętnie
nia okazały się trzy rzeźby gotyckie: siedzący św. Jan 
oraz Matka Boska i św. Jan z grupy Ukrzyżowania. 
Ponadto świecznik z głową jelenia (ok. 1700 r.), dwa 
świeczniki ołtarzowe (1793 r.j, puszka (1687 r.), patena 

z wyobrażeniem Marii z Dzieciątkiem w otoczeniu czte
rech aniołów, wspomniane trzy witraże i marmurowy 
krucyfiks (1884 r.). Z 1884 r. pochodziła kazalnica, 
drewniane empory oraz organy, prawdopodobnie firmy 
elbląskiej. Na parapecie empory organowej umocowa
na była spreparowana głowa tura, zabytek dla odmiany 
przyrodniczy.

Pora przenieść się z kościoła na dawny majdan krzyżac
kiego zameczku. Z chwilą przekształcenia domu na 
kościół, obszerny plac, zamknięty niskim kamiennym 
murem, stał się wprost znakomitym miejscem nacmen- 
tarz. Od jak dawna jednak w ten sposób go użytkowano, 
trudno obecnie stwierdzić. Z całą pewnością zaraz po 
połowie XIX w., gdyż znane są nagrobki z tego czasu. 
Mimo braku wyraźnych śladów, jest to zapewne cmen
tarz znacznie starszy, ponieważ już w latach siedem
dziesiątych ubiegłego stulecia - z braku miejsca na 
niegdysiejszym majdanie - chowano zmarłych na stoku 
po przeciwległej stronie kościoła oraz na zewnątrz 
południowo-wschodniego odcinka murów.
Do kościoła podjeżdża się pod górę krętą ścieżką po
między przerzedzonymi ostatnio kępami drzew. Niemal 
u szczytu mijamy po prawej stronie posadowiony na 
zboczu wzniesienia budynek gospodarczy dawnej ple
banii i stajemy przed bramą. Dalej wjechać raczej nie 
można, ponieważ przejazd bramny jest niski, niewygod
nie usytuowany i ma tylko nieco ponad 2 m szerokości 
(szczegół ten okaże się jeszcze istotny). Trochę w głębi, 
na lewo od bramy, miejscowi gospodarze wiązał i kiedyś 
konie do specjalnie w tym celu urządzonej barierki. 
Teren wokółzdziczały, nie uporządkowany. Wchodzimy 
zatem przez bramę - mając nad głową miejscami czytel
ną inskrypcję z końca XVI w. - na ślicznie ocieniony 
cmentarz. Rosnące tu dęby, jesiony, brzozy i osiki liczą 
sobie po sto lat i więcej. Zza ściany drzew prawie nie 
widać muru naprzeciwko, bo między pniami gęstnieją 
krzewy lub skarlałe samosiejki. I coś jeszcze: żelazne 
bądź żeliwne ogrodzenia rodzinnych kwater, rozmiesz
czone wzdłuż muru i wsunięte w jego załomy. Wiele 
z nich pochodzi z reszelskiej odlewni Festa. Spojrzenie 
przez lewe ramię - dwie współczesne mogiły, więc 
jesteśmy na cmentarzu chyba użytkowanym?
Wszystko zarośnięte, z daleka można dostrzec tylko 
metalowe kratownice, gdzieniegdzie pochylone sylwet
ki krzyży. Nagrobki współczesne, oczywiście lastryko, 
jakby zadbane, na jednym odłamany krzyż i ślad po
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oderwanej tablicy, na drugim brak daty śmierci, ale 
nagrobek na pewno z lat sześćdziesiątych. Zupełnie 
niedawno odnalazłem jeszcze grób z 1978 r. Teraz do 
kościoła... Dwa razy opisywałem w regionalnej gazecie 
obecny stan kościoła w Bezławkach. I chyba o dwa razy 
za dużo. Osobnicy bowiem, którzy zdewastowali koś
ciół i cmentarz, rychło tutaj wrócili, by dokończyć ha
niebnego dzieła. Dziś konieczny jest alarm. Grudzień 
1981 r. oznacza istnienie w kościele już tylko drewnia
nych empor, częściowo porozbijanych, oraz czegoś, co 
zostało z kazalnicy. Ocalałe fragmenty ceramicznej po
sadzki sąsiadują z połaciami szarożółtego piasku tam, 
gdzie ją usunięto i na miejscu dwóch rzędów ławek. 
Jakieś pół metra pod poziomem posadzki wyzierają 
poprzez wybite otwory - trzy sklepione beczkowato 
krypty. Trochę luźnych kości i okucia jednej trumny - 
oto, co zostało po złożonych tam ludziach. Kim byli? Na 
skrawku zetlałej szarfy, który znalazłem przy pierwszej 
krypcie, odczytać można napis: „Unsem lieben Vater u. 
Grossvati ais letzten Scheidegruss".
Pouczające jest wejście na strych kościelny i na wieżę. 
Ze strychu otwarty widok na konstrukcję pseudoskle- 
pienia nawy, umocowaną poniżej poziomu dawnej kon
dygnacji spichrzowo-obronnej, której ukształtowanie 
zachowało się doskonale. Dwie płatwie więźby dacho
wej, zwalone w dół, napierają na pseudokolebkę. W jej 
narożnikach zacieki, grzyby, deski zbutwiałe. Przez 
dach wieży w kilku miejscach prześwituje niebo. Nie ma 
wątpliwości - to specjalnie przygotowane otwory (I). 
Tak „przysposobiony" obiekt nie oprze się długo nisz
czącemu działaniu natury. Nawet gdyby człowiek miał 
już do tego nie przyłożyć ręki.
Casus Bezławek to chyba czyjaś prywatna wojna, chęć 
postawienia na swoim, by jednak zniszczyć ten wraży 
przybytek. Przesada? Być może. Kiedy jednak zapyta
łem w ubiegłym roku przechodnia w byłym mieście 
powiatowym o kościół ewangelicki, reakcja była taka: 
Ewangelicki? Znaczy się - niemiecki? I jakie tu może 
mieć znaczenie fakt, iż kościół, o który mi chodziło,

uchował się w niemieckiej literaturze najnowszej pod 
nazwą kościoła polskiego, chociaż polskich nabo
żeństw nie odprawiano w nim już od 1880 r.? W Bezław
kach natomiast działalność tajemniczego sprawcy była 
akurat odwrotna do starań pastora W dodatku natych
miastowa odpowiedź na publikację prasową1 nie po
zostawia cienia wątpliwości.
Kościół w Bezławkach należał po drugiej wojnie do 
parafii ewangelicko-augsburskiej w Kętrzynie. Ze 
względu na niewielką liczbę wiernych w okolicy, nie 
było przy nim stałej posługi, jednak jeszcze trzy lata 
temu odprawiano tutaj nabożeństwa przynajmniej raz 
w miesiącu. Kiedy wnętrze już się do tego nie nadawało, 
zbierano się w zakrystii. Potem i to nie było możliwe. 
A przecież przetrwał bezławecki kościół najgorsze, zda
wałoby się, lata. Zaginęły nie wiadomo gdzie i kiedy 
najcenniejsze zabytki ruchome - było to zapewne zaraz 
po zakończeniu działań wojennych - ale to, co we 
wnętrzu najbardziej widoczne i znaczące, zachowało 
się do lat siedemdziesiątych. Przed dziesięcioma laty 
w siatkach chroniących od zewnątrz witraże nie do
strzegłem ani jednego uszkodzenia. Teraz zostały ramy 
siatki i pamięć witraży. Nigdy nie widziałem wnętrza 
budowli przed dewastacją, ponieważ wszystkie wejścia 
zawsze były zaryglowane. Potem obserwowałem sto
pniowe pustoszenie świątyni. Z dawnego wystroju, po
za resztkami wyposażenia na miejscu, zachowały się 
jeszcze - dzięki zabezpieczeniu przez pastoraw Kętrzy
nie - zdemolowane organy oraz najmniejszy i chyba 
najmłodszy (1843) dzwon, jeden z trzech, jakie wisiały 
na wieży, bogato dekorowany i gęsto pokryty inskryp
cjami.
Opis cmentarza już przedstawiłem. Latem roślinność 
pleni się tam bujnie i nieskrępowanie, że można odnieść 
wrażenie, iż tak było zawsze i że to stan naturalny: 
malowniczo i we wspólnocie z ziemią. Któż by odgadł, 
że ten stary zapuszczony cmentarz do n iedawna jeszcze 
był jakby „ludniejszy", bo w ogrodzonych kwaterach na 
dawnym majdanie, tam, gdzie stoją dziś pojedyncze

1. Rekonstrukcja zamku w Bezławkach według 
C. Steinbrechta
2. Widok kościoła w Bezławkach około 1890 r. 
według A. Bottichera
3. Kościół w Bezławkach od północnego 
wschodu
4. Rozwalony mur dawnego zamku, obecne 
ogrodzenie cmentarza
5. Zniszczona brama cmentarza z 1583 r.
6. Widok na fragment zarośniętego i zdewasto
wanego cmentarza
(zdjęcia: 1, 3-6 - A. Rzempołuch, 2-A. Śliwa) 
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krzyże i wystają z ziemi fragmenty płyt, znajdowały się 
nagrobki granitowe i marmurowe lub w najgorszym 
wypadku - z imitacji czarnego marmuru. Na jednej 
z mogił ustawiony był posąg anioła w długiej, „lejącej 
się” szacie. Identyczną figurę spotkałem w kościele 
metodystów (poewangelickim) w Ostródzie. Pusty 
w środku posąg wykonany był z kilku cienkich warstw 
miedzi. Cmentarze pozostają zapomniane, dopóki nie 
okażą się do czegoś potrzebne - czy to ponownie na 
cmentarze, czy na tereny rekreacyjne, czy jako źródła 
materiałów budowlanych. Chyba ta ostatnia możliwość 
przesądziła o losie cmentarza w Bezławkach, ponieważ 
rabunek kamiennych nagrobków wygląda na dobrze 
zorganizowaną akcję. Zniknęły one prawdopodobnie 
w ciągu jednego dnia (nocy?). Tak czy inaczej, potrzeb
ny był odpowiedni transport i przeznaczenie. Nie ułatwi
ła zadania ciasna brama z 1583 r.
Brak inwentaryzacji nagrobków złożyć mogę na karb 
własnego niedopatrzenia, gdyż mogłem podczas licz
nych wyjazdów niedzielnych w tamte strony spisać 
choćby wszystkie inskrypcje. Nadarza się natomiast 
okazja przeprowadzenia w Bezławkach badań architek
tonicznych i archeologicznych, co pozwoliłoby na wy
jaśnienie wątpliwości związanych z pierwotnym zame
czkiem, ostatnim z tej grupy umocnień krzyżackich, 
jakie dotrwało do naszych czasów. Otrzymalibyśmy 
odpowiedź na pytanie o zamiary budowniczych zamku, 
a ponadto wiele wiadomości na temat tutejszego osad
nictwa i życia codziennego w średniowieczu. Cmentarz, 
wcześniej majdan zamkowy, a może nawet siedlisko 
Prusów, dawnych mieszkańców tej ziemi, to miejsce 
nawarstwiania się różnych czasów i różnych kultur, 
wymarzone wprost do spenetrowania. Początek badań 
(tak!) uczyniony został przez wandali, którzy przeorali 
posadzkę i chcą naruszyć mury. Tak więc zabezpiecze
nie obiektu trzeba będzie połączyć z gruntownym prze
badaniem. Kto i kiedy? - oto jest pytanie. Kościół, 
o którym należałoby już mówić „były”, pozostaje bo
wiem w jakiś dziwny sposób poza nawiasem. Macie
rzysta parafia, nie mając środków na utrzymanie i nie 
znajdując sposobu przeciwdziałania siłom, jakie sprzy
sięgły się przeciw niemu, wystąpiła w 1979 r. z wnio
skiem o przekazanie go na własność Skarbu Państwa. 
Sprawa gdzieś utknęła i nie widać końca Za to, co się 
dzieje z budowlą i jej otoczeniem, dawnego gospodarza 
winić nie wolno, gdyż jego bezsilność jest ogólnie 
znana; nowego nie ma i nie wiadomo, czy w ogóle 
będzie. A wszystko to jest skutkiem pokrętnego biegu 
historii, ponieważ nic innego, tylko położenie między 
Wilkowem a Świętą Lipką, przy czwartorzędnej drodze 

lokalnej, spowodowało degradację Bezławek, wsi 
obecnie umierającej, gdzie nikt nie chce wprowadzać 
niczego nowego.
Jaką funkcję powinien spełniać kościół wiejski? Do
tychczasową, co najwyżej w innych rękach. Ale co 
począć, jeżeli 3 km na wschód od niego znajduje się 
pieczołowicie utrzymywany katolicki kościół parafialny, 
a 3 km na zachód stawne sanktuarium pielgrzymkowe? 
Mimo to wierzę, że kościół zostanie uratowany. Pozos
taje więc cmentarz, którego przyszłość można przewi
dzieć bezbłędnie, jeżeli się zna inne jemu podobne, na 
przykład w Ornowie koło Ostródy. Tamtejszy kościół 
ewangelicki w 1945 r. został przejęty przez napływo
wych katolików. Trzyma się mocno, jest zadbany, taki, 
jakim zostawili go wyznawcy nauki Lutra. Cmentarz 
ornowski - duży i z rzadka porośnięty - znajduje się 
jakby w innym świecie:

Andrzej Rzempołuch

1. Jest takie miejsce, „Gazeta Olsztyńska”
4-5.X.1980 r. oraz Jeszcze nie koniec, „Gazeta
Olsztyńska” 31.VII.-1,2.VIII.1981 r.
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Andrzej Lubański

Kalisz - „...perłą 
jest park jego”
Dotychczasowy rejestr parków i ogrodów zabytkowych 
w Polsce nie jest pełny. Materiały zebrane w Archiwum 
Architektury Krajobrazu Politechniki Warszawskie], 
oparte na danych liczbowych uzyskanych z rejestru orze
czeń o uznaniu za zabytek, ankiet, źródeł bibliograficz
nych i archiwalnych, obejmują około 6000 istniejących 
parków. Nie są to wszystkie parki, gdyż ich pełną liczbę 
szacuje się na około 10 000. Systematyczne ewidencjo
nowanie ma za zadanie zarejestrowanie wszystkich tere
nów parkowych na obszarze kraju, następnie wyselek
cjonowanie obiektów najcenniejszych stylowo i nadanie 
im statusu dobra kultury, prawnie chronionego przez 
państwo, zgodnie z artykułem 5 Ustawy z 15 lutego 1962 r. 
o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Z danych Zarządu 
Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztu
ki wynika, że większość parków ma wartości zabytkowe, 
mimo dużego zaniedbania i ciągle postępującej dewas
tacji. Zakwalifikowanie ich do objęcia ochroną konserwa
torską i wpisanie do rejestru zabytków jest w chwili 
obecnej jedyną formą ochrony prawnej, którą można 
objąć takie obiekty.

Park w Kaliszu od dawna uznawany jest za jeden z najstarszych i najładniej
szych parków miejskich w Polsce oraz wysoko ceniony zabytek architektury 
ogrodowej. Wyjątkowa wartość założenia, jak również wielkie bogactwo 
form roślinnych zadecydowały o objęciu całego parku ochroną krajobrazo
wą. Historycznie teren ten znajdował się poza miastem, gdzie łączył się 
z krajobrazem naturalnym. Lokalizacja była bardzo trafna-niskie położenie 
i wilgoć sprzyjały wegetacji roślin, rozległy krajobraz przecinała w kilku 
miejscach wi jąca się wśród łąk rzeka. Dzisiaj ogromną zaletą parku jest jego 
śródmiejskie położenie. Wraz z plantami, które powstały na zasypanej 
w latach 1940-1944 odnodze Prosny, tworzy on system zieleni opasującej 
pierścieniem centrum miasta.
Historia parku zaczyna się w 1798 r. Wówczas to zapadła decyzja kamery 
pruskiej o założeniu tzw. dzikiego ogrodu. (W 1795 r. Niemcy utworzyli 
w Kaliszu siedzibę kamery, wchodzącej w skład nowo powstałej prowincji 
Prus Południowych). Na ten cel przeznaczono grunty dawnego ogrodu 
jezuickiego i przyległe do nich pastwiska podmiejskie. Na rozgałęzieniach 
Prosny, w granicach powstającego parku, zaborcy zbudowali śluzy i groble 
oraz przerzucili nad odnogą most drewniany, zwany Kadeckim. W parku 
zostały wytyczone pierwsze aleje spacerowe.
W dobie Księstwa Warszawskiego park był już w znacznym stopniu zadrze
wiony. Główna aleja prowadziła od wejścia z ul. Łaziennej. Nad rzeką i jej 
odnogami w kilku miejscach przerzucono mostki, przy alejkach i dróżkach 
ustawiono ławki dla spacerowiczów, a cały park został ogrodzony.
Okres Królestwa Polskiego to czasy szczególnie dynamicznego rozwoju 
parku. Jego powierzchnia zostaje kilkakrotnie powiększona, wprowadzono 
wiele nowych elementów, zwiększyła się także gęstość parkowych alejek. 
Przy końcu głównej alei, nad odnogą Prosny zbudowano nowy drewniany 
most, nazwany Majowym. Poza nim i mostem Kadeckim w parku znajdował 
się jeszcze jeden, przerzucony także nad odnogą Prosny, tuż przy głównym 
korycie rzeki. Przy moście tym znajdowała się śluza i stąd wzięła się jego 
nazwa - Upustowy.
W 1826 r. park został znacznie powiększony o tereny leżące naprzeciw 
pałacu gubernatora. Nad odnogą Prosny wybudowano kolejny most, tzw. 
most Panny Marii, prowadzący z parku naTyniec. Jednocześnie przystąpio
no do gruntownych porządków, park oczyszczono z resztek gruzu pozosta
łego po dawnym murze miejskim, a od strony ul. Łaziennej wzniesiono 
okazałą bramę wejściową. Rok 1830 przyniósł powiększenie parku w kie
runku wschodnim. Z lasów miejskich przesadzono wtedy wiele lip, wiązów, 
jesionów i brzóz. W tym okresie nowe tereny parku leżące po drugiej stronie 
odnogi Prosny nie były jeszcze całkowicie urządzone; charakter parkowy 
nadano im dopiero później.

i

W latach 1840-1850 nastąpiły dalsze przestrzenne przekształcenia parku. 
Aby zapobiec ustawicznym wylewom Prosny, wykopano dwa kanały: Rypin- 
kowski i Bernardyński, zwany powszechnie Bernardynką. Równocześnie 
usypano otaczający park półkolem wał, który miał stanowić ochronę przed 
wylewami. Część łęgu leżącego między starą odnogą Prosny a nowo 
wybudowanym kanałem Bernardyńskim obsiano trawą i włączono do 
parku. Wzdłuż grobli ciągnącej się obok kanału Bernardyńskiego posadzo
no olchy. W tym czasie rozebrany został most Kadecki. W1843 r. w połud
niowej części parku wykopano staw z wysepką pośrodku, a wodę doprowa
dzono specjalną rurą z Prosny. Urządzono też wysepkę i postawiono na niej 
altankę. Staw od początku nosił miano „Kogutka”. Wyspę na „Kogutku” 
z parkiem połączono oczywiście mostem. W następnym roku wybudowano 
„Domek Szwajcarski”, stojący w parku do dziś. Mieszkali w nim kolejni 
ogrodnicy, między innymi: Franciszek Smogorzewski, August Muller, Anto
ni Wodiczko, Józef Adamczewski, Edward Weppel, Karol Gross. Służył 
także za przechowalnię narzędzi ogrodniczych.
Mimo wałów usypanych wokół parku i wybudowania dwóch kanałów, 
katastrofalna powódź w 1854 r. spowodowała duże szkody. Zniszczeniu
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uległ most Panny Marii, w wielu miejscach rozmyte zostały wały przeciwpo
wodziowe.
Kronikarz historii Kalisza Adam Chodyński snuł wizje rozwoju parku i kie
runku jego rozbudowy: Piękne są okolice i położenie Kalisza, lecz ich perłą 
jest park jego. Żadne z miast Królestwa, nie wyłączając Warszawy, nie ma 

tak prześlicznego ogrodu publicznego. Sztuka nie odgrywa tu żadnej roli: 
nie ma kaskad, kiosków, posągów, grot i innych upiększeń, prócz troskli
wości o byt i rozkwit tego pięknego miejsca. Położenie naturalne, urocze, 
bez monotonii i przymusu, z każdej strony coraz to inne. Tumany kurzu, tak 
dojmujące w Saskim Ogrodzie w Warszawie, tu nie są znane, murawa 
roszona rzeczną wilgocią i cień drzew gęstym, miłym chłodem przepełniają 
powietrze. A miejsca i obszaru tu obfitość, że sześć razy większa ludność, 
niż ją ma Kalisz, jeszcze by swobodnie i bez ścisku przechadzki używać 
mogła. Położenie nawet parku jest tak szczęśliwe, że gdyby z niewielkiego 
grodu miało wyróść kiedy w przyszłości jakie miasto ludne i rozległe, to 

zwaną obecnie Starym Parkiem, między płynącą z południa na północ 
sztucznie wytyczoną rzeką Bernardynką a wijącą się w łagodnych, esowa- 
tych skrętach Prosną. W czasie tych przekształceń w północnej części 
parku wykopano sadzawkę, urządzono zwierzyniec, wytyczono nowe aleje, 
wzniesiono bramy oraz zasadzono wiele młodych drzew i krzewów. Istnieją
ce aleje spacerowe poszerzono. Park zaczynał powoli nabierać cech 
charakterystycznych dla ogrodów krajobrazowych. W 1886 r. założono 
oranżerię. Na polecenie gubernatora kaliskiego Michała Piotrowicza Dara- 
gana w 1888 r. zbudowano sztuczne ruiny, istniejące w parku jeszcze 
w okresie międzywojennego dwudziestolecia. Z początkiem XX w. powstały 
przed oranżerią wspaniałe klomby i pomnik Flory. Wśród klombów umiesz
czono - zachowany do dziś - marmurowy zegar słoneczny. Ta część parku 
stała się najbardziej uroczym i najchętniej odwiedzanym zakątkiem.
Ten z rozmachem urządzony park nie miał jednak szczęścia. Malownicze, 
ale niskie położenie w widłach rzeki połączonej systemem kanałów naraża-

1. W przeszłości Prosną niszczyła drzewa i urządzenia 
parkowe groźnymi wylewami
2. Współczesny plan parku kaliskiego: 1 - Stary Park 
z XVIII w., 2 - założenie parkowe z XIX w., obecnie 
cmentarz żołnierzy radzieckich, 3-Nowy Park z począt
ku XIX w.
3. Zachowany odcinek dawnej odnogi Prosny, wyty
czony w latach 1873-1875
4. Tzw. Domek Szwajcarski z 1844 r.
5. Domek parkowego z 1900 r.
6. Dawny budynek „Hydroterapii", obecnie przed
szkole
7. Pomnik Flory z początku XX w.
8. Jeden z wielu mostków w Starym Parku
9. Malownicza grupa sosen wejmutek w Starym Parku
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jeszcze łęgi ku Rypinkowi i Staremu Miastu oraz pastwisko ku Winiarom 
i Rajskowu na rozprzestrzenienie ogrodu posłużyć by mogły...
Częściowo urzeczywistniły się wizje rozbudowy parku nakreślone przez 
Chodyńskiego. W 1871 r. powołano Komitet Parkowy, którego zadaniem 
było w krótkim czasie doprowadzenie parku do należytego porządku. Prace 
Komitetu uwidoczniły się w następnych latach, przynosząc znaczące zmia
ny. W latach 1873-1875 wykopano nowy przekop na odnodze Prosny, 
nadając jej inny przebieg oraz wzmocniono obwałowanie brzegów rzeki 
i kanałów. Po zasypaniu dawnego koryta odnogi, uzyskany teren włączono 
do parku. Dzięki temu część północną połączono z południową w jeden 
zespół.
Park liczył już przeszło 80 lat, kiedy największe spustoszenie w jego 
dziejach poczyniła najpierw powódź, a później gwałtowny huragan, który 
przeszedł nad Kaliszem 12 sierpnia 1880 r. Wiele starych drzew zostało 
połamanych i poprzewracanych, trzeba było je wyciąć przy porządkowaniu 
parku. W 1881 r. ponowne rozplanowanie parku powierzono cenionemu 
architektowi-ogrodnikowi z Warszawy, Edmundowi Jankowskiemu. Wyko
rzystując naturalne walory terenu, zamknął on zasadniczą część ogrodu, 

ło park na częste zalewanie. Ciągłe powodzie wyrządzały poważne szkody; 
jedna z takich katastrof zniszczyła zwierzyniec.
Dalszy rozwój parku kaliskiego związany jest z nazwiskiem Franciszka 
Szaniora - również znanego i cenionego planisty. Według jego projektu 
powiększono park o tereny leżące za teatrem, po przeciwnej stronie Prosny. 
Wtedy także wprowadzono wiele nowych gatunków drzew i krzewów, 
przeważnie rodzimego pochodzenia. Wzdłuż wytyczonych alejek posadzo
no drzewa, ponownie został urządzony zwierzyniec. Alejki i dróżki przecięły 
tereny parkowe we wszystkich kierunkach, tworząc regularny system ko
munikacyjny. W ten sposób park osiągnął w pełni styl naturalny.
Tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej powierzchnia parku zosta
ła powiększona o tereny wystawy ogrodniczej leżące za kanałem Rypinkow- 
skim. Ten najmłodszy fragment nazwano Nowym Parkiem. Wojna światowa 
przyniosła Kaliszowi nie notowane dotąd zniszczenia - w sierpniu 1914 r. 
miasto zostało barbarzyńsko zbombardowane, co nie ominęło także parku. 
Do prac porządkowych przystąpiono jeszcze przed zakończeniem wojny. 
Nadal utrzymano rozplanowanie według założeń Jankowskiego i Szaniora, 
wprowadzając tylko niewielkie poprawki. Trudne lata odbudowy zniszczo-
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10. Tzw. Dąb Asnyka - pomnik przyrody
11. Inny pomnik przyrody - rozłożysty buk pospolity
12. Nowoczesna mała architektura parku - rzeźba 
„Kobieta" (1975 r.) (rys. i zdjęcia: A. Lubański)
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wejściu do parku z pl. Kilińskiego oraz skromniejszą na „Kogutku”. Fontan
nę na „Kogutku” miała zasilić woda z Prosny. Wybudowano więc w pobliżu 
stawu niezbyt gustowną przepompownię.
W Nowym Parku dawne tereny sportowe, wykorzystane po wojnie na ogród 
jordanowski, ostatnio przekształcono na Ośrodek Ruchu Drogowego. Naj
nowszymi elementami w parku - zaliczanymi do tzw. małej architektury - są 
rzeźby: „Kapela”, „Eurydyki tańczące”, „Kobieta"-plon zorganizowanego 
w 1975 r. w Kaliszu pleneru rzeźbiarskiego.
Park miejski w Kaliszu należy do nielicznych w kraju, gdzie występuje tak 
wiele gatunków i odmian drzew i krzewów ozdobnych. Zmienność gatunko
wa i zróżnicowanie wieku tworzą tu szczególne wartości przestrzenno-plas- 
tyczne. Na właściwy wzrost i rozwój gatunków wpływa wiele czynników, 
przede wszystkim zaś zasobna w składniki pokarmowe gleba, jej właściwa 
wilgotność oraz korzystne warunki mikroklimatyczne, związane z obecnoś
cią cieków wodnych. Optymalna wilgotność powietrza stwarza korzystne 
warunki bytowania dla większości gatunków rosnących w parku. Małe 
zwarcie drzewostanu parkowego sprzyja prawidłowemu formowaniu koron 
drzew. Poszczególne okazy zwiększają przez to swoje walory dekoracyj
ne. Wiele z nich osiągnęło rozmiary koron i pni rzadko spotykane w innych 

miejskiego, położonej za kanałem Rypinkowskim. Przekształcenie w ostat
nich latach zostało tak daleko posunięte, że pierwotny układ przestrzenny 
znaczony jest jedynie śladami resztek zadrzewienia pozostawionego na 
obrzeżu. Wszystkie inne elementy kompozycyjne zostały zniszczone. Teren 
ten jest jednak zagospodarowany - powstał tu plac zabaw dla dzieci 
i Ośrodek Ruchu Drogowego, a więc i ta część parku miejskiego pełni 
-ważne funkcje społeczne. Szkoda tylko, że ukształtowanie nowego założe
nia nie uwzględniło harmonijnego powiązania z istniejącym nie opodal 

układem zabytkowym.
Andrzej Lubański

Literatura
1. A. Chodyński, Noworocznik kaliski na rok 1875, Kalisz 1874.
2. G. Ciołek, Ogrody Polskie, Arkady. Warszawa 1978.
3. W. Kwiatkowski, Przewodnik po Kaliszu. Wyd. Kaliski Oddział 
PTK, Kalisz 1932.
4. L. Majdecki, Historia ogrodów, PWN, Warszawa 1978.
5. E. Po I a no ws k i, W dawnym Kaliszu,Wyd Poznańskie, Poznań 1979.
6. M. Szachówna, Kalisz i jego okolice, Kalisz 1927.
7. J. Zakrzewska. Odbudowa Kalisza po wielkiej wojnie, Wyd. Kaliski 
Oddział PTK, Kalisz 1936.

24

^



1. Nabożeństwo odprawiane pod ziemią (według P. Stachiewicza,

Kopalnia Soli w Wieliczce była ostatnio przedmiotem wielu artykułów, 
alarmujących apeli i dyskusji dotyczących jej zagrożenia i sposobów 
ratowania. Wpisanie jej na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO w 1978 r. uzmysłowiło, nawet tym najbardziej 
obojętnym, bezcenną wartość kopalni, ale i nałożyło ogromnie trudne 
zadanie: uratowanie tego zabytku dla przyszłych pokoleń. Niniejszy artykuł 
można również traktować jako odzew na apel o zachowanie Wieliczki, 
chociaż dotyczy jednego tylko zagadnienia. Prowadzone przeze mnie od 
kilku lat badania obiektów sakralnych w podziemiach kopalni ujawniły całą 
złożoność i bogactwo tego problemu. Jakkolwiek wiele spraw nie jest 
jeszcze całkowicie jasnych, ogłoszenie obecnego stanu wiedzy o kapli
cach, a tym samym uzyskanie pełniejszego obrazu wartości kopalni stało 
się niemal koniecznością, zwłaszcza że jedyne, skromne opracowanie tego 
tematu opublikował - jak dotąd - Edward Windakiewicz w 1938 r. w czaso
piśmie „Zycie Techniczne”; był to czterostronicowy artykuł pt. „Kaplice 
w kopalni wielickiej”, rejestrujący stan kilkunastu obiektów przed drugą 
wojną światową.

Każdy, kto zwiedzał Wieliczkę, pamięta kaplice 
Św. Antoniego, Bi. Kingi i Św. Krzyża-wnętrza 

kształtowane architektonicznie, zdobione rzeź
bą i płaskorzeźbą, bogato oświetlone żyrando
lami z soli kryształowej. Jednakże nieliczni tylko 
wiedzą, że te trzy kaplice, znajdujące się na 
trasie turystycznej, jedynie reprezentują zespół 
podobnych obiektów, których liczba sięga 40. 
Należą do niego zarówno stosunkowo duże 
kaplice, gdzie ze względu na ich charakter, 
warunki sytuacyjne i przestrzenne istniały moż
liwości odprawiania zbiorowych modłów i na
bożeństw, jak i te mniejsze - w kształcie wnęki 
z jednym przedmiotem sakralnym, a także po
szczególne obrazy i rzeźby rozmieszczane 
w różny sposób w korytarzach i komorach oraz 
pozostałe po nich ślady.
Wiadomo, że tradycja budowania kaplic w ko

palni sięga po wiek XVII, a prawdopodobnie 
nawet XVI. Początkowo były to skromne miej
sca kultu z obrazem lub rzeźbą, przyniesionymi 
do kopalni z zewnątrz. Lokowano je w miej
scach najbardziej dostępnych i uczęszczanych 
- na podszybiach, przy skrzyżowaniach po
dziemnych dróg i w pobliskich komorach. Naj
starsza wzmianka o takim obiekcie, pochodzą
ca z protokołu Komisji Królewskiej wizytującej 
kopalnię w 1642 r., brzmi: W szerzynie nad 
Oporowem stoi słup wielki, obeszły. W nim 
wyciosany macloch, w maclochu obraz NM 
Panny sznicerski1. Chodzi tu o rzeźbę Najświęt

szej Panny Marii umieszczoną we wnęce wycio
sanej w filarze solnym. Tego typu przedmioty 
otoczone staranną opieką zyskiwały coraz to 
bogatszą oprawę. Kuto dla nich regularne ni
sze, ołtarze z mensą, kolumnami i zwieńcze

niem. Przeznaczano też na ten cel wyeksploato
wane komory, które przeobrażały się w po
dziemne świątynie z obrazami, posągami świę
tych i patronów. Miejsce kultu oddzielano za
zwyczaj drewnianymi wrotami, balasami, 
a wnętrza ozdabiano kotarami, kwiatami, choi
ną; paliły się tam „wieczne lampki" i świece. 
Pierwsze wyobrażenie kaplicy kopalnianej po
jawiło się na sztychach Wilhelma Hondiusa 
z 1645 r., ozdabiających najstarsze plany kopal
ni, sporządzone przez MarcinaGermana w 1638 
r. Na winiecie przedstawiającej I poziom kopalni 
widzimy krzyż z krucyfiksem we wnęce, oświet
lony świecami w stojących lichtarzach i modlą
cych się przed nim górników. Wyobrażenie to 
można odnieść do kilku najstarszych miejsc 
sakralnych. Tak mogła wyglądać, oznaczona na 
tymże samym planie, „Kaplica nad Świdwą", co 

do której istnienia nie ma żadnych innych infor
macji. Podobieństwo wykazuje również opis 
tzw. kaplicy korytnianej, mówiący o istnieniu 
tam „Passyi Drewnianej”. Kaplica ta istniała już 
w 1674 r„ a niewykluczone, że założona była 
o wiele wcześniej. Tam też w latach sześćdzie
siątych XVIII w. Ojciec Rezydent... Wielicki... 
Msze św. dla robotnika kwartalnie miewa. Miej
sce to do dziś jest dostępne w chodniku „Go
spoda", niedaleko szybu „Boża Wola”; zacho
wało swój kształt z resztkami obudowy drewnia
nej o wymiarach 440 x 320 x 730 cm5 
Równocześnie istniała kaplica Św. Krzyża koło 

komory „Koniki”, w pobliżu szybu „Górsko". 
Była ona bogato wyposażona: wielki krucyfiks 
w ołtarzu głównym, a po bokach obrazy: Anioła 
Stróża - z lewej strony i Najświętszej Marii 
Panny Studziańskiej - z prawej. Z zewnątrz 
obudowano ją drewnianą kratą z oknami szkla
nymi, oprawionymi w ołów. Wnętrze oświetlała
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lampa skarbowa, zapalana codziennie rankiem, 
przy której odmawiano litanię przed rozpoczę
ciem pracy. Około 1730 r„ w obliczu grożącego 
tam zawału, wyniesiono krucyfiks i dokonano 
robót zabezpieczających. Kaplica ta od pozos
tawionego na miejscu obrazu zyskała nazwę 
kaplicy Anioła Stróża i chociaż utraciła po
przednie znaczenie, spełniała swoją rolę przez 
cały XVIII w. Rejon ten jest obecnie niedostę
pny, ale zachował się obraz, który po długim 
pobycie w kopalni trafił do zbiorów Muzeum 
Zup Krakowskich.
Do grupy kaplic drewnianych i najstarszych 
zaliczyć trzeba jeszcze kaplicę Św. Kunegundy 

w komorze „Boczaniec". I ona pierwotnie wy
posażona była podobnie: ... balasy drewniane

3

ołtarz okrążające... ołtarzzdrzewa...naołtarzu 
figura Męki Pańskiej wielka drewniana ... przy 
tejże figurze cztery anioły z papieru klijone... 
stół zwyczajnie, jak przed ołtarzem zawsze... 
obrusami nakryty i na nim dla ozdoby kwiaty 
papierowe tudzież świece na lichtarzach drew
nianych. Tak opisali kaplicę świadkowie groź
nego dla kopalni pożaru, powstałego od prze
wróconej czy wypalonej świecy w 1697 r. Spło
nęła wtedy kaplica i dwa sąsiednie kaszty. Ko
misja Interregni wizytująca w tym czasie kopal
nię wydała surowy zakaz wyposażania i ozda
biania kaplic materiałami łatwopalnymi. Kaplicę 
tę odbudowano stosunkowo szybko, bo w la
tach 1698-1700. Na jej wystrój złożyły się: ołtarz 
z solną skrzynią i jednostopniową predellą wy
kutą w białej, spiżowej soli, po bokach ołtarza 
dwie figury na wysokich postumentach - z lewej 
strony św. Klemensa, z prawej prawdopodobnie

św. Stanisława; w centrum przypuszczalnie 
umieszczono - zgodnie z wezwaniem - wyobra
żenie bł. Kingi, a przy stopniach ołtarza znajdo
wały się postacie dwóch mnichów w postawie 
klęczącej - figury wykute w soli.
Rekonstruuję dawny wygląd tej kaplicy jedynie 
częściowo, bowiem na miejscu zachowały się 
jej elementy dające się porównać z rysunkiem 
przedstawiającym stan z połowy XIX w. Obecnie 
to niewielkie wnętrze, o wymiarach: 350 x 310 
x 440 cm, zamknięto imponującej wielkości 
kasztem (stos poziomych belek drewnianych 
stanowiących podporę stropu). Pomiędzy jego 
osmolonymi w niektórych miejscach belami 
można przecisnąć się do środka, gdzie po bo
kach skrzyni ołtarza tkwią dwie figury, mocno

4

Krakowie

1. Krakow z wieży kościoła Bożego Ciała, w głębi Wawel
2. Ul. Grodzka 32 po „bombardowaniu"
3. Jak długo będzie trwała „kompleksowa rewaloryzacja" kamienicy przy ul. Floriańskie 

25?
4. I znów widok jak po wojnie (ul. Szpitalna)
5. Tak nie powinno się odnawiać zabytków - hotel „Pod Różę" przy ul. Floriańskiej

6.7. Ul. Kanonicza - na wysokości naszych oczu pokryte liszajami ściany kamienic (6) 
a trochę wyżej zżerany zanieczyszczeniami portal (XVI w.) (7)

8. Napis przy kinie „Sztuka" (ul. Św Jana 6): „Miejsce szczególnie niebezpieczne!"
9 Zadumany ale też otoczony spalinami Wawel

10. Jesienna cisza i spokoj cmentarza na Ra ko wicach
11. Nasz fotoreporter napotkał na jednej z ulic zagadkową postać w bieli. Czyżby w sukurt 

konserwatorom podążał krakowski „genius loci"?!
(zdjęcia: 1. 2. & 11 - L. Kowalski, bez numeru oraz 3- 5, 8 Z. Dubiel)
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2. Kaplica Św. Kune- 
gundy w komorze 
„Boczaniec" - znisz
czony ołtarz z figurą 
św. Stanisława Bisku
pa (?)

3. Ołtarz główny ka
plicy Św. Antoniego 
w połowie XIX w. we
dług MA. Seykotty

4. Przedsionek kapli
cy Św. Antoniego

5. Kaplica Św. Krzyża 
w komorze „Lizak” 
w połowie XIX w. we
dług MA. Seykotty

6. Kaplica Św. Krzyża 
w komorze „Piżmo
wa" w połowie XIX w. 
według M.A. Seykotty

7. Stan obecny kapli
cy Św. Krzyża w ko
morze „Piżmowa"

8. Stan obecny kapli
cy Błogosławionej 
Dziewicy Marii

8

9. Kaplica Św. Jana 
w komorze „Lipo
wiec"

już wyługowane, bez głów; posąg św. Klemen
sa, z wyraźnym atrybutem - kotwicą, przewróci
ła obsypująca się ściana. Odbudowani kaplica 
była widocznie wzorowana na nowej, prawie 
ukończonej w roku pożaru kaplicy Sw. Anto
niego.
Znajdująca się w obrębie trasy turystycznej, 
obok szybu „Danilewicza”, kaplica Sw. Anto
niego wykuta została w caliźnie skały solnej 
i uzupełniona wolno stojącymi figurami, rów
nież rzeźbionymi w soli. Założenie jej było pla
nowe i przemyślane zarówno pod względem 
architektonicznym, jak i treściowym; zrealizo
wano je z dużym rozmachem i konsekwencją. 
Wnętrze złożone z prezbiterium, nawy i przed
sionka ma wymiary. 390-560 x 720-766 x 1500 
cm. W prezbiterium, na całej szerokości ściany 
wykuto barokowy ołtarz z głęboką wnęką po
środku, w której pierwotnie znajdował się obraz 

św. Antoniego - patrona górników kruszco
wych, zamieniony później na krucyfiks, a przed 
nim figura Matki Boskiej przekazującej Dzie
ciątko św. Antoniemu. Po bokach wnęki, po
między kolumnami, umieszczono postacie św. 
Stanisława - patrona diecezji krakowskiej i św. 
Klemensa - patrona parafii wielickiej i górni
ków. W zwieńczeniu - półpostać Boga Ojca. 
Przed stopniami umieszczono dwóch klęczą
cych zakonników. Po lewej stronie ołtarza, w ni
szy, ustawiono posąg ówcześnie panującego 
króla Augusta II, z białej, przezroczystej soli. 
Posąg ten ofiarowano królowi do Warszawy, ale 
z powodu szybkiego ługowania w odmiennych 
warunkach niż kopalniane przywrócono go tej
że kaplicy. Naprzeciwko wykuto scenę Ukrzyżo
wania z postaciami Matki Boskiej, św. Jana i św. 
Marii Magdaleny. W oddzielonej arkadą nawie 
o „krzyżowym” sklepieniu mieszczą się dwa 
ołtarze boczne: św. Piotra z Alcantary - po 
stronie lewej i św. Kazimierza Królewicza - po 
prawej, „strzeżone" przez pary nadnaturalnej 
wielkości aniołów. W przebiegającym „stycz
nie” do kaplicy chodniku prowadzącym od szy
bu wydzielono i zorganizowano architektonicz
nie przestrzeń - rodzaj przedsionka dla wier
nych. Tu, na osi ołtarza, wykuta została ambo
na, przy niej posągi św. Piotra i św. Pawła, a przy 
wejściu do nawy - św. Franciszka i św. Domi

nika.
Ten maksymalnie skrócony opis nie obejmuje 
wielu szczegółów (zwłaszcza ornamentyki) 
składających się na bogactwo całego wnętrza. 
Jakkolwiek dokumenty mówią o jednym „koło 
ołtarza robiącym robotniku” nie wymieniając 
jego nazwiska, to niewątpliwie całe przedsięw
zięcie nie obyło się bez fachowej pomocy geo-

2 3
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metrów i finansowej - zarządców żupy. Rów
nież logiczna koncepcja ikonograficzna, odda
jąca hołd miejscowym patronom i podkreślają
ca obecność zakonów, poprzez przedstawicieli 
franciszkanów, dominikanów i reformatów (św. 
Piotr z Alcantary), wskazuje, że jej autora należy 
szukać wśród niedawno osiadłych w Wieliczce 
reformatów.
W kaplicy tej - i najprawdopodobniej po raz 
pierwszy w kopalni - odprawiono mszę św. 
w 1698 r. Na odprawianie codziennych nabo
żeństw uzyskano zezwolenie z Rzymu, a Komis
ja Królewska przyznała 300 florenów pensji ro
cznej dla kapelana. Zwyczaj odprawiania co
dziennych nabożeństw kultywowano do końca 
XVIII w., kiedy cesarz Austrii Józef II cofnął

10

ii

zezwolenie i odtąd msze odbywały się jedynie 
okazjonalnie do 1897 r.

Wymienione kaplice należą do najstarszych 
znanych nam obiektów sakralnych w kopalni. 
Wśród nich kaplica Św. Antoniego-zachowana 

w niezmienionej strukturze, pomimo ogrom
nych zniszczeń - stanowi swego rodzaju klej
not; równocześnie wskazuje na wielką dbałość 
wielickich górników o sprawy duchowe, przeja
wiające się w łączeniu kultu z umiejętnością 
wydobycia i podkreślenia piękna kopalni.
Wiek XVIII to dalszy rozwój tradycji budowania 
kaplic; powstają nowe obiekty, a równocześnie 
upiększa się i konserwuje już istniejące. Wy
kształca się typ kaplicy solnej, zapoczątkowany 
przez twórców kaplicy Św. Antoniego, gdzie sól

12

jest zarówno materiałem konstrukcyjno-archi- 
tektonicznym, jak i tworzywem rzeźbiarskim. 
W tym typie odbudowano opisaną powyżej ka
plicę w komorze „Boczaniec", a w 1730 r. po- 
wstaje trzecia, nie mniej okazała solna kaplica 
w komorze „Lizak” pod wezwaniem Św. Krzyża. 

Komora Lizak ad praesens kaplica... gdzie 
ołtarz Passionis Dni ze wszystkim porządny 
wystawiono... Passyą spod Górska przeniesio
no, po bokach kolumny solne, między nimi 
dexstra w caliźnie wycięta Najświętsza Panna. 
Dalej obraz tejże sznycerską robotą, dalej S. 
Józef a sinistra S. Jan, dalej upadek P. Jezusa 
a dalej S. Kunegunda, wszystko w caliźnie sol
nej wycięte. Przed kaplicą balasy z forsztów 
wyrzynane w drzewie, robotą stolarską osadzo
ne- głosi protokół Komisji w żupach Wieliczki 
i Bochni z tegoż roku. Zestawiając opis z istnie
jącymi rysunkami M.A. SeykottyzpotowyXIXw.
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13

10. Figura Matko Boskiej z Dzieciątkiem z XVII 
w. w kaplicy Św. Krzyża
11 Ołtarz kaplicy Św. Krzyża
12. Fragment kapliczki Ukrzyżowania w po
przeczni „Lipowiec I"
13. Widok na ołtarz i prawą ścianę nawy kapl icy 
BI Kingi

oraz z jej obecnym stanem, można stosunkowo 
dokładnie zrekonstruować pierwotny wygląd 
kaplicy. Drewniane rzeźby - krucyfiks przenie
siony z tzw. kaplicy korytnianej i Matka Boska 
Zwycięska - zachowały się i obecnie są pod 
opieką muzeum, pierwsza nie eksponowana, 
drugą umieszczono we wnęce kaplicy Św. Krzy

ża na trasie turystycznej.
Sama kaplica, z pozostałymi na miejscu rzeźba
mi solnymi, jest opuszczona i zniszczona, głów
nie z powodu obwału stropu. Solny gruz leżący 
pośrodku przesłania do połowy postać Matki 

Boskiej z grupy Ukrzyżowania, zaś przez rzeźbę 
św. Jana przebito chodnik. Stosunkowo dobrze 
widoczne są postacie św. Józefa - z lewej i bł. 
Kingi - z prawej strony, usytuowane na krań
cach ciągu przedstawień. Elementy architekto
niczne, pomimo wyługowania i pokruszenia 
w wielu miejscach, są wyraźne i czytelne. Wnę
trza urzeka surowym, dramatycznym pięknem 
i nawet pozostawione w tym stanie, po usunię
ciu gruzu i górniczym zabezpieczeniu stropu, 
stałoby się obiektem nie mniej interesującym 
niż inne kaplice zwiedzane na trasie.
Kaplic drewnianych powstało jednak więcej, 
były mniej pracochłonne, łatwiejsze do urzą
dzenia, ale i skromniejsze. Roboty ciesielsko- 
stolarskie ograniczały się najczęściej do wyło
żenia deskami przygotowanej wnęki, stworze
nia niejako oprawy dla obrazu czy rzeźby. Tego 
typu obudowa zachowała się przy szybiku „Mi

rów". W tym niewielkim wnętrzu, o wymiarach 
255 x 260 x 220 cm, znajdował się od 1726 r. 
obraz Błogosławionej Dziewicy Marii. Bardzo 
podobna była do niej kapliczka Św. Jana Nepo

mucena w poprzeczni „Blum”, powstała przed 
1743 r., której obudowa zachowała się fragmen
tarycznie.
W XIX w. powstają dalsze kaplice, najczęściej 
pod wezwaniem Św. Krzyża. Na początku wieku 

urządzono kaplicę w komorze „Piżmowa”, zwa
ną też „Pistla" od nazwiska jej założyciela. 
Kształt ma regularny (wymiary: 100x315x1100 
cm). Prostokątną w rzucie wnękę, sklepioną 
„kolebkowo”, z ołtarzem i krucyfiksem, odgro
dzono drewnianą furtą od przylegającego doń 
chodnika. W chodniku - na wprost ołtarza - 
wykuto niszę dla uczestników nabożeństw. Zni
szczone już wnętrze zawiera jeszcze pusty, sre
brzony niegdyś krzyż i fragmenty furty drewnia
nej; zachowały się też dwa stopnie ołtarza.
Prawie kompletna jest chyba najpiękniejsza 
z kaplic drewnianych - kaplica Św. Jana w ko

morze „Lipowiec”. Jej drewniana konstrukcja, 
o wymiarach 517 x 500 x 564 cm, wpuszczona 
jest częściowo w ściany komory. W ołtarzu 
znajduje się dużej klasy artystycznej krucyfiks, 
na tle ideowego wyobrażenia Jerozolimy. Po 
prawej stronie znajdował się grób Chrystusa, 
obecnie zdewastowany. Kaplica jest polichro
mowana, dekoracyjne elementy architektonicz
ne wyróżniono kolorem, a na półkolistym skle
pieniu znajduje się prymitywne, ale pełne eks
presji malowidło przedstawiające Boga Ojca 
i Jezusa Chrystusa siedzących w obłoczkach. 
Kaplica ta przy niewielkim wysiłku może odzy
skać swój pełny blask.
Na poziomie I kopalni, po którym poruszaliśmy 
się do tej pory, istniały jeszcze inne miejsca 
sakralne, obecnie niedostępne, o których wie
my jedynie z dokumentów, rysunków czy za
chowanych elementów wyposażenia.
Na poziomie II wyższym jest znana, bo umiesz
czona na trasie turystycznej, kaplica Św. Krzy

ża, zwana dawniej kaplicą Franciszka Józefa, 
urządzona w drugiej połowie XIX w. W niewiel
kiej komorze przeciętej chodnikiem, po jednej 
stronie - w niszy z solnymi kolumnami - mieści 
się drewniany ołtarz z siedemnastowiecznym 
krucyfiksem, odgrodzony balaskami. U stopni 
ołtarza znajdują się dwa posągi klęczących 
mnichów, przyniesione tu prawdopodobnie 
z kaplicy w komorze „Boczaniec”. Naprzeciwko 
w wylocie chodnika ustawiona jest rzeźba Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w., która przedtem 
znajdowała się w kaplicy w komorze „Lizak". 
Mamy tu do czynienia z wyposażeniem dość
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14

14. Kaplica Bł. Kingi - ściana prawa z płasko
rzeźbą „Rzeź Niewiniątek" wykonaną przezTo- 
masza Markowskiego
15. Kaplica Bł. Kingi - płaskorzeźba Antoniego 
Wyrodka „Niewierny Tomasz"

15

charakterystycznym dla naszych kaplic, zesta
wionym z elementów pochodzących z innych, 
zniszczonych już obiektów.

W poprzeczni „Lipowiec I’’, na poziomie II niż
szym zachowała się mała, prymitywna, ale nie
zwykle interesująca przez swą odmienność ka
pliczka pochodząca z dwudziestych lat XIX w. 
W prostokątnym wnętrzu, na prawej stronie 
znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca sce
nę Ukrzyżowania. Toporne, przysadziste figury 
zostały pomalowane farbami - białą, czarną 
i czerwoną - używanymi do znakowania robót 
w kopalni. Nie można się tu oprzeć wrażeniu, że 
kapliczkę tę wyrzeźbił nieznany górnik, w chwi
lach wolnych od pracy, na swój prywatny 
użytek.

Na III poziomie zachował się drewniany ołtarz 
z krucyfiksem w obudowanej niszy, przy rozwi
dleniu dróg - poprzeczni „August” z podłużnią 
„Geramb”. Podobno znajdował się na podszy
biu szybu „Danilewicza", którego elementy są 
obecnie w stałej ekspozycji muzeum.
Kaplica Św. Krzyża z podszybia „Daniłowicza” 

na poziomie IV została w całości przeniesiona 
do muzeum; na podstawie dokumentacji może 
być odtworzona.

Z niższych rejonów kopalni warto wyróżnić cie
kawą, niewielką kapliczkę z podszybia „Kinga”, 
na poziomie VII. Jest to ołtarzyk złożony z ele
mentów architektonicznych, o cechach baro
kowych, wyciętych w różnych gatunkach soli. 
Przyniesiono go tutaj prawdopodobnie ze star
szej kaplicy i po zmontowani u zawieszono oleo
druk przedstawiający Matkę Boską Częstocho
wską.

Ukoronowaniem twórczej działalności wielic
kich górników jest najbardziej znana i najwię
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ksza kaplica a właściwie podziemny kościół Bł. 
Kingi, usytuowany na trasie turystycznej, na II 
poziomie. Autorami jej planu i wystroju byli 
wyżsi urzędnicy i inżynierowie tutejszej kopalni, 
a współautorami i wykonawcami - górnicy, 
wśród których wyróżnili się: Józef i Tomasz 
Markowscy oraz Antoni Wyrodek. Prace trwały 
od 1895 do 1963 r. W tym okazałym wnętrzu 
zespoliły się stare tradycje budowania kaplic 
solnych, wzbogacone różnorodnymi nowymi 
wzorami. Wielowątkowość przedstawień i ich 
niejednolitość stylową integruje budulec i two
rzywo rzeźbiarskie, jakim jest szara, połyskują
ca w świetle sól.

Zastanawiając się dłużej nad istnieniem kaplic 
w salinach krakowskich, stwierdzamy odręb
ność i niepowtarzalność tego zjawiska. Są one 
wyjątkowe dzięki usytuowaniu w podziemiach, 
w środowisku solnym. Możliwości takie stwa
rzała struktura wielickiej kopalni, zawierającej 
urozmaicone wnętrza dogodne do ich różno
rodnego wykorzystania. Obok odpowiednich 
warunków, niebagatelnym czynnikiem w wy
tworzeniu tej tradycji było zamiłowanie do pięk
na i pobożność górników. Pobożność tym wię
ksza, im trudniejsze były warunki pracy, gdzie 
stałe zagrożenie stanowiły woda, ogień gazy 
i zawały. Z podobnych powodów pojawiały się 
kaplice i winnychośrodkachsalinarnychzakła
danych przez polskich górników. Do dziś istnie
je kaplica Św. Barbary w rumuńskiej kopalni 

w miejscowości Cacica. Kopalnia ta powstała 
dzięki górnikom z Bochni, Wieliczki i Kałusza, 
którzy w XIX w. osiedlili się wtej miejscowości, 
leżącej wówczas w granicach monarchii aus- 
tro-węgierskiej. Jest to niemalże klasyczny 
przykład „transportu kulturowego", jakich wię

cej dostarczają nam dokumenty z dawnego 

archiwum salinarnego.
Na tym tle interesującym ewenementem -1 to 
w skali światowej - jest podziemny kościół, 
również w kopalni soli, w miejscowości Zipaqu- 
ira w Kolumbii. Jest to świątynia o powierzchni 
8000 m2, p.w. Matki Boskiej Różańcowej z Gua- 

sa, mająca nowoczesne, surowe wnętrze, ozdo
bione nielicznymi rzeźbami z polichromowanej 
terakoty. Konsekrowana w 1950 r„ spełnia funk
cje kościoła parafialnego i jest obiektem zainte
resowania turystów.
Przytoczone tu przykłady wykluczają raczej ja
kiekolwiek inspiracje z innych ośrodków sali
narnych w tej sferze działania wielickich górni
ków. Jest to twórczość oryginalna i jedynie w 
pewnym stopniu uzależniona od zmieniających 
się stylów w sztuce profesjonalnej.
Przedstawiając tu w olbrzymim skrócie najważ
niejsze kaplice wielickie, z pominięciem tych 
nie zachowanych, starałam się ujawnić złożo
ność i wartość tego zjawiska. Badania inwenta
ryzacyjne i dokumentacyjne istniejących jesz
cze obiektów wykazują dobitnie, jak daleko 
posunięty jest proces ich destrukcji, nasilający 
się w ostatnich latach z wielu przyczyn, chociaż 
wydaje się, że w kilku wypadkach proces ten 
można zahamować niewielkim nakładem. Ura
towanie całego zespołu kaplic powinno być 
jednym z pierwszych i najpilniejszych zadań 
nakreślonych w programie zabezpieczenia za
bytkowej Kopalni Soli w Wieliczce.

Przypisy Elżbieta Kałwajtys
1. Cytowane tu informacje źródłowe pochodzą z karto
teki zebranych materiałów dotyczących tego tematu, 
znajdującej się w Muzeum Żup Krakowskich w Wieli
czce.
2. Wymiary podają w kolejności: wysokość, szerokość, 
długość, ew. głębokość wnęki.



Hanna Domańska

Północny kraniec Polski
Mi Hólanie nie znajomi woza ani koni,
Bo nóa darmo wozy wiatertej toni,
Naszi chiczi grodzą nama srodze drodźie scani,
Bo z rozbitech je okrętów mómi zbudowane.
Las wspaniały nama tworzą przed oknami maszti
I podnoszą z dumą w górę głowi swe spiczaste. - tak pisał o Helu i jego 
mieszkańcach Jan Hieronim Derdowski w znanym poemacie „O Panu 
Czórlihsclm co do Pucka po sece jachdł”1. Mimo zawartych w cytowanym 
tekście żartobliwych akcentów, oddaje on wiernie charakter miasta jako 
osady rybackiej, leżącej nad brzegiem morskim, a ściślej na półwyspie 
noszącym ze wzglądu na swój kształt nazwy: „Krowi Ogon”, „Krowi Jązyk”, 
„Gęsia Szyja” lub „Helska Kosa".

Początki Helu sięgają prawdopodobnie XII w. 
W pierwszej połowie XIII w. (data nie znana) 
otrzymał od książąt pomorskich przywilej loka
cyjny oparty na prawie lubeckim. Przywilej ten 
potwierdzony został w 1378 r., gdy miasto opa
nowali Krzyżacy. W Helu znajdował się już w tym 
czasie kościół NMPanny, zorganizowany byt 
samorząd i działało Bractwo św. Katarzyny, któ
re zajmowało się m.in. grzebaniem zmarłych 
rozbitków. Na przełomie XIV i XV w. w obrębie 
osady zbudowano ratusz, szpital Bożego Ciała, 
karczmę, łaźnię, więzienie i port rybacki. Niewy
kluczone, że w tym samym czasie powstało 
przedmieście nazywane już w 1417 r. Nowym 
Helem. Przedmieście to miało swój własny koś
ciół ŚŚ. Piotra i Pawła, szpital oraz zajazd. 

Głównym zajęciem ludności zamieszkującej 
Hel było rybołówstwo morskie. W latach dwu
dziestych XV w. zaczęto również trudnić się 
łrachtem i handlem, co kupcy gdańscy, obawia
jący się konkurencji, przyjmowali bardzo nie
przychylnie. Nic więc dziwnego, że stosunkowo 
szybko spowodowali oni stałą ingerencję Rady 
Miasta Gdańska w sprawy wewnętrzne Helu. 
W dalszej konsekwencji doprowadzili do całko
witego podporządkowania sobie osady. Fakt 

ten przypieczętowany został w XVI w. odpo
wiednim dokumentem, na podstawie którego 
Hel uczyniono posiadłością Gdańska. Zwiastu
nem nieszczęść, jakie zaczęły spadać odtąd na 
miasto stał się pożar w 1572 r. Strawił on wów
czas najstarszą część Helu, którą zrównano 

z ziemią w XVII i na początku XVIII w. Ze średnio
wiecznego założenia ocalało tylko przedmieś

cie, nazwane Nowym Helem. Przedmieście to, 
w głównych zrębach zachowane do dziś, w XVII 
w. przejęło wszystkie uprawnienia miejskie Sta
rego Helu. Według planu z 1670 r. Nowy Hel miał 
kształt wydłużonej ulicy zabudowanej dwu
stronnie 85 domkami rybackimi. W ciągu ulicy 
umieszczony był również kościół ŚS. Piotra 

i Pawła z cmentarzem, dom pastora, dom wójta 
i budynek szkolny. Stała tu także cysterna prze
ciwpożarowa z wieżą dzwonową. Po południo
wej stronie ulicy, poza obrębem jej zabudowy, 
znajdowała się latarnia morska z wartownią 
i budynkami gospodarczymi. Tak ukształtowa
na osada rybacka leżała w odległości około 80 

kroków od brzegu morskiego, co powodowało 
jej częste niszczenie w czasie sztormów. Do 
dewastacji budynków przyczyniały się także 
wojny i postępujące z biegiem lat zubożenie 
mieszkańców Helu, wynikłe z restrykcji wpro
wadzanych przez Radę Miasta Gdańska. Res
trykcje te dotyczyły w głównej mierze handlu 
morskiego i rybołówstwa, a więc podstawy bytu 
miejscowej ludności. Pewien wpływ na stan 
miasta miała także izolacja helan od współ
ziomków z półwyspu, spowodowana całkowi
tym przejściem na protestantyzm (rok 1525).

Dalszy upadek znaczenia Helu jako miasta na
stąpił po 1733 r., gdy przejęły go władze pruskie. 
Nie pomógł mu nawet moment pewnego oży
wienia, jaki nastąpił na początku XIX w., z chwi
lą gdy na półwyspie pojawiać się zaczęli pierwsi 
turyści zwabieni swoistą egzotyką miejscowego 
budownictwa i krajobrazu. Turystów przywożo
no z Pucka rodzajem łodzi motorowej nazywa
nej batem, natomiast z Gdańska statkiem paro
wym. Ten ostatni typ żeglugi zapoczątkował 
w 1827 r. K. Wolicki z Warszawy, który założył 
spółkę żeglugi parowej na Wiśle. Zakupił on 
w Anglii parowiec, który nazwał „Książę Ksawe
ry". Ow statek odbył jednak tylko kilka prób
nych rejsów między Gdańskiem, Sopotem i He
lem. Pasażer jednego z takich rejsów tak potem 
opisywał swoją podróż z Sopotu:

Za danym z działa wystrzałem popłynęliśmy na 
batach ku okrętowi (...). Ruszył statek przy od
głosie wojskowej muzyki, która w całej odzywa
ła się podróży. Płynął siłą dwudziestu koni 
i przestrzeń czterech mil polskich we dwóch 
odbył godzinach.2

2

1

1. Plan zabytkowych obiektów Helu
2. Wpływamy do helskiego portu

W tym samym 1827 r. ukończono budowę 
pierwszej murowanej latarni morskiej. Prze
trwała ona, mimo pewnych zmian konstrukcyj
nych, do 1939 r., kiedy ze względów obronnych 
musiano ją zniszczyć. Jej następczynię, istnie
jącą do dziś przy południowo-wschodnim krań
cu półwyspu, zbudowano w roku 1942 r. Na 
początku obecnego stulecia obok latarni umie
szczono dodatkowo sygnalizację dźwiękową. 
Była to armata strzelająca w czasie mgły, zastą
piona później przez buczki przeciwmgłowe 
i boje sygnalizacyjne.

Wszystkie te usprawnienia w żegludze nie wpły
nęły jednak na zahamowanie postępującej de
gradacji miasta. W efekcie końcowym w 1872 r. 
władze pruskie odebrały Helowi jego uprawnie
nia i zdegradowały go do gminy miejskiej. Dwa
dzieścia lat później pojawiła się jednak nowa
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spodarstwa Krajowego. W obrębie tejże dzielni
cy powstały również nowe ulice noszące obec
nie nazwy: Sikorskiego, Boczna, Plażowa, Ry
backa, Lipowa, Obrońców Helu, Kapitańska 
i Komandorska.
Do dalszej rozbudowy Helu przystąpiono dopie
ro po drugiej wojnie światowej. Przywrócenie 
praw miejskich w 1963 r. oraz uprzemysłowie
nie rybołówstwa - przyczyniło się do napływu 
ludności potrzebującej stałego miejsca zamie
szkania. Na wzrost zaludnienia wpłynął również 
fakt osadzenia na Helu stałego garnizonu woj
skowego, wraz z rodzinami. Dla nich to założo
no po stronie wschodniej starego centrum no
wą dzielnicę, zabudowaną w ostatnich latach 
kilkukondygnacyjnymi blokami mieszkalnymi. 
Ustawiono je przy ulicach: Bosmańskiej, Bał
tyckiej, Leśniej i Gen. Steyera.
Nowa zabudowa weszła również w obręb ul. 
Gen. Waltera, przy której zlokalizowano naj
ważniejsze urzędy, a także na jej obrzeże za
chodnie, gdzie wzniesiono masywne budynki 
należące do Przedsiębiorstwa Połowow i Usług 
Rybackich „Koga”. W rejonie kościoła ŚŚ. Pio

tra i Pawła, który w 1961 r. przeznaczono na cele 
muzealne (zob. o muzeum w dziale „Rozmai
tości”), urządzono bulwar nadmorski z pawilo
nami sklepowymi. Pawilony te postawiono rów
nież przy ul. Gen. Waltera, w miejscu zniszczo
nych przez wojnę i czas domków rybackich. 
Tych ostatnich w 1960 r. było jeszcze dwanaś
cie, obecnie jest ich już tylko osiem
Niestety, zespół urbanistyczny Helu nie został 
wpisany do rejestru zabytków. Umieszczono 
w nim tylko ul. Gen. Waltera, i to dopiero w roku 
1973, gdy na obrzeżu i w centrum starej zabudo-

3. Ul. Gen. Waltera dawna zabudowa
4. Ul. Gen. Waltera - za XIX-wiecznym domem 
rybackim współczesna, ohydna „plomba”
5. Chałupa rybacka z 1817 r. przy ul Gen. 
Waltera, obecnie klub SD
6. Dwie szachulcowe chałupy rybackie z XIX w. 
przedzielone ceglanym domem z początku XX 
w. (ul. Gen. Waltera 29, 31 i 33)
7. Sklep z bursztynami mieści się w rybackim 
domku z połowy XIX w. (ul. Gen. Waltera 39a)
8. Rybacki domek z połowy XIX w. zamieniony 
na oryginalną kawiarnię „Maszoperia" (ul. Gen. 
Waltera 110)
9. Związane z morzem emblematy kawiarni 
„Maszoperia”
10. Tą ulicą idzie się na plażę - ul. Leśna 
zabudowana standardowymi domami bez ża
dnego związku z tradycją helskiej architektury 
(zdjęcia: 2. 4 Z. Kosycarz. 3. 5 10 K. No
wiński)

ośrodków wypoczynkowych w Juracie i Jastar
ni. Stąd po 1928 r. nastąpił zwrot w kierunku 
turystyki masowej, jednodniowej. Kierunek ten 
utrzymał się niestety do dziś, wskutek czego Hel 
i półwysep formalnie „zadeptywany" jest przez 
turystów spragnionych słońca, czystej plaży 
i pięknych widoków. A tych m.in. dostarczała 
główna ulica starej osady, jeszcze w latach 
dwudziestych obecnego stulecia zabudowana 
obustronnie szeregiem sympatycznych i przy
tulnych domków na kamiennych podmurowa- 
niach. Domki te male, malowane na biało, 
z czarnemi mocno nasyconemi smołą wiązania
mi z drzewa, są kryte dachówką, posiadają 
charakterystyczne drzwi wejściowe, równo po 
dwie połowy przecięte, tworzące, po odemknię
ciu górnej połowy, rodzaj okna bez ram. Okien
ka są szerokie, czyste, pełne kwiatów, zasłonię

te białymi firaneczkami, z wnętrzami, przypomi
nające wnętrza domów holenderskich. łV mie
szkaniu znajdują się półki z talerzami ze starej 
porcelany i kaflowe piece, nierzadko spotkać 
tam można stylowe, stare meble gdańskie3. 

Owe domki pochodziły przeważnie z pierwszej 
połowy XIX w. Obok nich stały także parterowe 
lub dwukondygnacyjne domy murowane z dru
giej połowy XIX w. oraz z początku obecnego 
stulecia (np. nr 30). Mimo nieraz pewnej dziwa- 
czności formy (np. nr 28) domy te nie wprowa
dzały jednak jakiegoś wyraźnego dysonansu 
w zabudowę ulicy. Dysonansu takiego nie 
wprowadziły także budynki, które po roku 1927 
ustawiono przy północnym krańcu osady. Była 
to cała dzielnica składająca się z około 60 jed
norodzinnych domków rybackich, zbudowa
nych z kredytów udzielonych przez Bank Go- 

wy postawiono już nowe budynki. Wpis ten 
zresztą nie uratował ulicy przed dalszą „moder
nizacją", może jedynie przyhamował tempo ni
szczenia zabytkowych domków rybackich. Nie
które z nich zaadaptowano nawet na sklepy, 
dom kultury czy kawiarnię. W sumie jednak 
okazało się, że wegetacja na poziomie wioski 
była dla zachowania specyficznego charakteru 
Helu o wiele bardziej korzystna niż przywróce
nie mu statusu miasta. Hanna Domańska 

Przypisy

1. J.H. Derdowski. O Panu Czorlińscim co do 
Pucka po sece jachół. Gdańsk 1976 (pierwo
druk: Toruń 1880), s. 113.
2. I. Fabiani - Madeyska . Odwiedziny 
Gdańska w XIX wieku. Gdańsk 1957 s 116
3. A. S w i e r k o s z. Z Wybrzeża Polskiego. 
Hel-Puck 1930. s. 39.
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Maria Lewicka

Porozmawiajmy 
o architekturze 
polskiej (2)
W poprzednim zeszycie „Spotkań z zabytkami” mówiliś
my o zabytkach polskiej architektury średniowiecza i po
czątku doby nowożytnej (renesans i manieryzm) charak
teryzując też specyfikę rodzimego nurtu naszej archi
tektury, zrodzonego w XVI i trwającego do połowy XVII w. 
W tym artykule zajmiemy się zabytkami powstającymi 
w czasie od około 1600 r., kiedy krajobraz architektonicz
ny był jeszcze bardzo zróżnicowany (zabytki późnogotyc- 
kie, renesansowe, manierystyczne, wczesnobarokowe), 
do około 1800 r. W sztuce, w okresie tym dominował styl 
barokowy, jego architektura będzie przedmiotem tej 
„rozmowy”.

Barok polski charakteryzuje duża różnorodność i bogactwo form 
na ogromnych obszarach ówczesnej Rzeczypospolitej, zróżnico
wanej etnicznie, kulturalnie i religijnie; przechodził też różne 
przemiany. Budowano wówczas bardzo dużo-w samym tylko XVII 
w. więcej niż we wszystkim minionych stuleciach. Tło historyczne 
tłumaczy w znacznej mierze to, co działo się w architekturze na 
przestrzeni tych dwóch stuleci.
Pierwsza połowa XVII w. - okres panowania Wazów - to rozwój 
kontrreformacji, wzrost autorytetu Kościoła, zwycięskiego po za
chwianiu się jego potęgi w dobie reformacji. W architekturze był to 
okres kontynuacji wielu form z poprzedniego stulecia (wiemy już 
o wciąż żywym nurcie architektury rodzimej) oraz przyjmowania 
się nowego stylu, baroku, któremu kontrreformacyjny Sobór Try
dencki narzucił bardzo zdecydowany program. Barok wkraczał do 
Polski z końcem XVI w., niemal równolegle z narodzinami tego 
stylu we Włoszech. W pierwszej fazie jego propagatorami byli: 
czołowy i wpływowy zakon epoki - jezuici oraz królewski dwór 
Wazów. Sztuka powstająca pod ich mecenatem zyskała specyficz
ne, wyróżniające ją od późniejszego dojrzałego baroku cechy 
(nadawano jej niekiedy nawet określenie „styl Wazów"). W archi
tekturze, bliskiej ciągle renesansowi, barok ten odznaczał się 
daleko posuniętą oszczędnością środków i skromną dekoracją: 
ogólne koncepcje opierały się nazusadach symetrii, ukształtował 
się monumentalny portal, eksponowano solidność i kosztowność 
materiałów (marmur chęciński, w późniejszej fazie czarny dęb
nicki).
Odbudowa kraju po kataklizmach wojen „potopu” w drugiej 
połowie XVII w. odbywała się „pod dyktando" zwycięskiego baro
ku, który wyszedł już poza kręgi elitarne; przejmowały go nawet 
warsztaty cechowe. W swoim rozwoju nabrał on ogólnie znanych 
cech - monumentalności, dynamizmu w dążeniu do wydobycia 
wrażeń przestrzennych, gry światłocieni. Efekty te osiągano przy 
pełnym zdyscyplinowaniu dla uzyskania ostatecznej jedności 
kompozycyjnej przestrzeni, objawiającej się w utrzymaniu zasady 
osiowości i podporządkowania jej jednemu akcentowi. Rozwój 
form szedł w kierunku komplikacji i wzbogacania środków oddzia
ływania tej sztuki, która sprzęgnięta z rzeźbą i malarstwem miała 
zachwycać, zdumiewać i olśniewać.
Ostatnia ćwierć XVII w. obejmuje panowanie króla-Sarmaty, Jana 
III Sobieskiego, mecenasa sztuki. Zrozumienie wielu zjawisk 
w sztuce tego okresu ułatwia uświadomienie istoty sarmatyzmu - 
związanej ówcześnie z warstwą szlachecko-ziemiańską mody, 
postawy, umysłowości. Łączy się on z mitem wywodzącym pocho
dzenie szlachty polskiej od starożytnych Rzymian (stąd zamiłowa
nie do sztuki antyku). Charakterystyczny dla sarmatyzmu konser
watyzm, wynikający z chęci utrzymania „złotej szlacheckiej wol
ności”, hamował entuzjazm dla nowości, którym przeciwstawiano

1. Kościół jezuitów w Kra
kowie (fundacja Zygmunta 
III Wazy) ukształtowanie 
wnętrza i fasady zawdzię
cza królewskiemu architek
towi, Włochowi Janowi 
T revano (działającemu 
w latach 1605-1619), który 
przeniósł do Polski wczes
ne formy baroku rzym
skiego

2. Zrekonstruowane zało
żenie portalowe prowadzą
ce z nawy głównej do 
przedsionka archikatedry 
Św. Jana w Warszawie; ry
sunek tego portalu znajduje 
się w odnalezionym szki- 
cowniku architekta królew
skiego Jana Baptysty Gisie- 
niego

3. Wnętrze bazyliki empo- 
rowej - kościół jezuitów 
w Kaliszu (1587-1595), 
wzniesiony przez zakonne
go architekta Jana Marię 
Bernardoniego, jest jednym 
z najwcześniejszych baro
kowych kościołów polskich 

zamiłowanie do tradycji i form rodzinnych, przy jednoczesnym 
umiłowaniu parad, bogactwa, egzotyki (elementy Wschodu 
w sztuce). Propagował przy tym ideał życia ziemiańskiego. 
Panowanie królów z dynastii saskiej w pierwszej połowie XVII w. 
nie pozostało bez wpływu na architekturę polską. Modne formy 
francuskiego rokoka przejmowaliśmy głównie za pośrednictwem 
Saksonii, gdzie, jak w innych dworach monarszych Europy, bujnie 
wówczas rozkwitała sztuka dworska. Domeną rokoka, które cha
rakteryzuje przede wszystkim ornament (drobny, asymetryczny, 
o nieregularnej formie, imitujący kształty muszli, wodorostów, 
kogucich grzebieni), było wnętrze, zarówno świeckie, jak i kościel
ne. Terminem rokoko określa się też niekiedy architekturę późne
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go baroku, kiedy spotęgowały się w niej przejawy miękkości, 
malarskości, nadając budowlom specyficzny wdzięk i lekkość. 
Termin „architektura doby Oświecenia", spotykany często w lite
raturze fachowej dla określenia architektury drugiej połowy XVIII 
w., dotyczy jedynie ideologicznego tła epoki, której wpływ na tę 
dziedzinę sztuki wyraził się przede wszystkim w jej nowych funk
cjach, a nie w stylu. Architektura na przestrzeni tych pięćdziesię
ciu lat ma obraz bardzo niejednolity. Kontynuowane były wówczas 
formy barokowe i rokokowe, które zwłaszcza na wschodnich 
rubieżach Rzeczypospolitej przejawiały się nie tylko w dekoracji, 
ale i w monumentalnych formach architektonicznych. Zjawiskiem 
o podstawowym znaczeniu stał się jednak zwrot ku formom 
antycznym, klasycznym, które początkowo wystąpiły w zestawie
niu z barokowymi (barokowy klasycyzm), aby następnie usamo
dzielnić się i w ostatniej ćwierci wieku zadomowić w naszej

4. Kościół parafialny przy klasztorze paulinów 
w Pińczowie (po 1642 r.) jest wytworem cechowe
go budownictwa prowincjałnego
5. Kopula fary w Tarłowie (1645-1655); stiukowa, 
figuralno-ornamentalna dekoracja kościoła, dzie
ło wybitnego warsztatu, jest nierozerwalnie zwią
zana z architekturą i zawiera w sobie przemyślany 
program łączący się z tematyką śmierci
6. Centralny kościół filipinów w Gostyniu na pla
nie ośmioboku, zbudowany został na życzenie 
fundatorki na wzór weneckiego kościoła Santa 
Maria della Salute przez Jana i Jerzego Cantena- 
cichfok. 1679 r.j; bryła architektoniczna została tu 
podporządkowana dominującej nad całością ko
pule zaprojektowanej przez Pompeo Ferrariego 
(1732-1736)

7. Kościół Św. Anny w Krakowie (1689-1704) - 

monumentalne dzieło Tylmana z Gameren, czoło
wego architekta baroku
8. Kościół cystersów w Krzeszowie (1733-1735)- 
jeden z najwybitniejszych zabytków późnego ba
roku na Śląsku

6

Reprezentatywnymi budowlami baroku były: kościół, pałac i dwór. 
Spróbujmy przyjrzeć się zachowanym zabytkom; jest ich wiele, 
a niektóre zyskały sławę najwyższej rangi artystycznej, nie ustępu
jąc poziomowi europejskiemu. Warto może tylko na wstępie 
zwrócić uwagę na fakt, że zachowane zabytki nie mogą w pełni 
oddać architektonicznego krajobrazu epoki, którego podstawo
wym materiałem budowlanym było łatwo podlegające niszczeniu 
i pożarom drewno.

Sformułowany z końcem XVI w. kontrreformacyjny program bu
downictwa sakralnego nakazywał projektowanie architektury 
o silnie oddziaływujących na widza, ekspresyjnych formach; miała 
ona stwarzać ramy dla wspaniałych uroczystości i ceremonii 
religijnych, wzmagając ich efekt. Duże znaczenie przypisywano 
sytuacji budynku kościelnego, jego maksymalnemu wyekspono
waniu. Okazałe fasady kościołów, ustrojone rzeźbami świętych, 
miały zapraszać do przestronnego i jasnego wnętrza, a stopniują
ce się efekty architektoniczne miały zmierzać do wyeksponowania 
ołtarza głównego.

Wymogi te realizowano w polskiej architekturze baroku w różnych 
układach przestrzennych. Najbardziej nowatorski i postępowy był 
schemat kościoła jezuickiego, którego wzorcowym modelem był 
rzymski kościół II Gesu, a wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dia 

naszej architektury stało się wzniesienie jego (pierwszej za Alpa
mi) repliki na początku XVII w. w Krakowie. Jest to kościół ŚŚ. 

Piotra i Pawła, zbudowany na planie krzyża z dominującym akcen
tem kopuły na skrzyżowaniu transeptu i nawy głównej, na którą 
otwierają się arkady naw bocznych, przeistoczonych w rzędy 
kaplic. Ten typ kościoła powtarzany był w mniej lub bardziej 
zredukowanej albo przetworzonej formie w architekturze jezuic
kiej; propagowany był silnie przez karmelitów bosych, a potem 
przejęły go inne zakony. Nie był to jedyny schemat - nasz barok 
lansował również zmodyfikowany, znany układ bazylikowy, w któ
rym wyrównanie wysokości nawy głównej i prezbiterium stworzyło 
nie znane przedtem efekty przestrzenne (np. kolegiata w Łowiczu). 
Nowy układ prezentowała bazylika emporowa z otwierającymi się

architekturze - zapanował wtedy nowy styl nazywany klasycyz
mem albo neoklasycyzmem. Pomówimy o nim, podobnie jak 
o występujących w architekturze drugiej połowy XVIII w. innych 
jeszcze nurtach (neogotyckim i egzotycznym) w następnym zeszy
cie „Spotkań”, tu ograniczając się do problematyki baroku. Wiąże 
się z nim i eksponuje swoim indywidualnym wyrazem w sztuce 
mecenat ostatniego króla Polski.
Sztuka zrodzona pod światłym protektoratem Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, zwłaszcza w późniejszych latach jego panowa
nia, zapisała się cechami tak indywidualnymi, że próbowano ją 
wyodrębnić, nadając nazwę „klasycyzmu” lub „stylu Stanisława 
Augusta”. W sztuce stanisławowskiej odstępowano od motywów 
uzależnionych francuskimi wpływami epoki Ludwika XVI na ko
rzyść kompozycji samodzielnych, stanowiących swoiste połącze
nie form baroku i klasycyzmu. Te specyficzne cechy, dotyczące 
przede wszystkim wnętrz, pojawiły się w budowlach warszawskich 
- reprezentacyjnych salach Zamku Królewskiego, a także w pod
miejskiej rezydencji króla - Łazienkach. 

na nawę główną galeriami na pierwszym piętrze (jak np. w kościele 
jezuitów w Kaliszu). Masowe budownictwo sakralne, głównie na 
prowincji, łączące się najczęściej z rodzimym nurtem architektury, 
kontynuowało średniowieczny schemat kościoła jednonawowego 
z nową dekoracją; charakterystyczne dla niektórych kościołów tej 
grupy było stosowanie tzw, systemu ścienno-filarowego - opięcie 
wnętrza opilastrowanymi wnękami (np. kościół parafialny w Tar
czynie). Stosunkowo nieliczna grupa kościołów centralnych (na 
planie krzyża greckiego, elipsy, ośmioboku) charakteryzowała się 
utrzymaniem barokowej zasady podkreślenia kierunkowości.
Kopuła - na skrzyżowaniu naw, nad prezbiterium, nad przykoś
cielnymi kaplicami, w budowlach centralnych wieńcząca budowlę 
- występuje często w sakralnym budownictwie Polski doby baro
ku. Element ten w związku ze swoim specyficznym znaczeniem 
treściowym (symbolizował niebo) wzbogacany był szczególnie 
silnie efektami dekoracji rzeźbiarskiej czy malarskiej, która pod
kreślała to znaczenie.
Fasady naszych barokowych kościołów były byrdzo różnorodne:
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9. Kościół parafialny w Lubartowie (1733-1738), zaprojektowany na planie 
elipsy, z obejściem i dwuwieżową fasadą, przez wybitnego architekta Pawła 
Fontanę

10. Kościół karmelitów w Warszawie; jego potężna fasada zbudowana 
przez Efraima Schroegera w latach 1761-1783 jest przykładem stylistyczne
go połączenia cech baroku z klasycznymi (kolumny i pilastry podtrzymują 
proste, nie wyłamujące się gzymsy)

najczęściej dwukondygnacjowe, z trójkątnym szczytem wieńczą

cym, często związanym ślimacznicami z fasadą, zdobionym nie
rzadko obeliskami (symbol stawy i nieśmiertelności), figurami 
świętych, które niejednokrotnie umieszczane byty też we wnękach 
niższych kondygnacji. Występowały zarówno fasady bezwieżowe, 
jak jedno- (rzadko) i dwuwieżowe; stosowano też czasem 
narożne wieżyczki ujmujące szczyt (tzw. ośle uszy). Fasady póź
nej fazy baroku nabierają coraz więcej płynności, sprawiają 
wrażenie, .falowania” (np. jezuicki kościół w Kobyłce, warszawski 
kościół Wizytek).
Kościoły lokalizowano w miarę możności w warunkach jak najle
piej je eksponujących (np. w zamknięciu ulicy). Pomyślne warunki 

••przestrzenne stwarzały czasem możliwość wkomponowania świą
tyni w większe założenie w obrębie cmentarza przykościelnego, 
ogrodzonego, z reprezentacyjną bramą wjazdową, w narożach 
którego sytuowano dzwonnice (np. Rzeszów, Koniecpol). Dużymi 
założeniami były typowe dla dewocji kontrreformacyjnej tzw. 
kalwarie - kościoły związane z zespołem rozmieszczonych na 
dużym terenie kaplic, stanowiących stacje Drogi Krzyżowej (Kal
waria Zebrzydowska, Pakość, Wejherowo). Rozbudowanymi ze
społami były kościoły wraz z klasztorami, fundowane w miejscach 
odpustowych i stanowiących cel pielgrzymek; łączone były z kruż
gankami otwierającymi się na dziedziniec odpustowy (np. zespół 
karmelicki w Kcyni, jezuicki w Świętej Lipce).

W pierwszej połowie XVII wyróżnia się twórczość architektów 
królewskich (twórcą sławnego kościoła SS. Piotra i Pawła w Kra
kowie był Jan Trevano), jak i zatrudnianych na dworach magna
tów, związanych z ich mecenatem. Takim był np. Andrea Spezza, 
pracujący dla marszałka Wolskiego - twórca podkrakowskiego 
kościoła kamedułów na Bielanach, Maciej Trapola, pracujący dla 
wojewody Lubomirskiego - twórca kościołów i rezydencji w Wiś
niczu, jak też równie ciekawa postać - Wawrzyniec Senes, twórca 
eliptycznej kolegiaty w Klimontowie i znanego nam z poprzednie
go artykułu („Spotkania z zabytkami", z. 11-1983) zamku Krzyżto- 
pór, pracujący dla kanclerza Ossolińskiego i jego brata wojewody. 
Oba wymienione kościoły wzbogacił bardzo wówczas rozpowsze
chniony wystrój w postaci dekoracji stiukowej, wykonanej przez 
wybitny warsztat włoskiego mistrza Jana Baptysty Falconiego, 

któremu niejeden nasz barokowy zabytek zawdzięcza swoją wspa
niałą oprawę dekoracyjną.

W drugiej połowie wieku barokwyszedł poza elitarny krąg dworów 
królewskiego i magnackich; przejęły go warsztaty cechowe, wciąż 
budujące kościoły bez rezygnacji ze swoich odrębności nabytych 
w minionym okresie np. Jan Michał Link (kościół benedyktynek 
w Sandomierzu). Największą indywidualnością tego okresu był 
Tylman z Gameren, spolszczony architekt pochodzenia holender
skiego, nobilitowany przez króla. Z jego niezwykle bogatej twór
czości architektonicznej zachowało się w Polsce wiele cennych 
obiektów. Wśród zabytków budownictwa sakralnego wymieńmy 
kościoły: Św. Anny w Krakowie, parafialny w Węgrowie, warszaw

skie kościoły centralne: ss. sakramentek na Nowym Mieście i ber
nardynów na Czerniakowie. Wpływ Tylmana uwidocznił się w ar
chitekturze tego okresu (np. kościół pijarów Józefa Pioli w Śzczu- 

czynie).

W XVIII w. tendencje ubiegłego, zapatrzonego w Rzym stulecia 
kontynuują wykształceni tam architekci - np. Polak Kacper Bażan- 
ka, twórca kościołów norbertanek w Imbramowicach, pijarów 
i misjonarzy w Krakowie, a także Pompeo Ferrari, którego dziełem 
jest przekomponowanie cysterskiego kościoła w Lądzie oraz uko
ńczenie zaprojektowanego przez jana i jerzego Catenaccich cen
tralnego kościoła filipinów w Gostyniu. Już jednak nie Rzym, 
a architektura środkowoeuropejska stawała się przewodnia, kon
cepcje architektoniczne stają się coraz wymyślniejsze, coraz bar
dziej dynamiczne, coraz chętniej operuje się efektami kontrastu 
i świetlnymi, coraz więcej w nich swobody i sięgania do efektów 
pozaarchitektonicznych (malarstwo iluzjonistyczne); rygory ar
chitektury kontrreformacyjnej należą już do przeszłości. Charak
terystyczna jest grupa kościołów, w których podstawą kompozycji 
była elipsa (trzy kościoły Pawła Fontany: w Chełmie, Włodawie, 
Lubartowie). Barok śląski reprezentują liczne zabytki dużej klasy, 
np. kościół cystersów w Krzeszowie, benedyktynów w Legnickim 

Polu, dzieło wybitnego praskiego architekta Kiliana Dientzenhofe- 
ra). W późnej fazie baroku nie brak licznych odmian lokalnych (np. 
środowisko lwowskie, wileńskie). Dostrzec też można kontynua
cję nurtu siedemnastowiecznego, związanego z sarmatyzmem, 
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czego przykłady znajdujemy w architekturze prowincjonalnej (np. 
kościół parafialny Józefa Karśnickiego w Szewnej).
O przykościelnych kaplicach grobowych, charakterystycznych dla 
architektury sakralnej XVI i XVII w., mówiliśmy w poprzednim 
artykule. Przypomnijmy tylko, że renesansowa koncepcja kaplic 
na planie kwadratu, zwieńczonych kopułą, utrzymała się w XVII w., 
przy zmieniającej się dekoracji i pogłębieniu treści ideowych. 
W okresie baroku czołowe miejsce w budowie kaplic zachował 
Kraków i okolice (wspaniały przykład czarno-marmurowej kaplicy 
Zbaraskich przy kościele dominikanów). Powszechnie stosowano 
dekorację stiukową, tak w założeniach skromniejszych, jak i oka
załych kaplic (np. kaplica Oświęcimów w Krośnie, Lubomirskich 
w Niepołomicach - obie ze stiukami Falconiego). Jeszcze w XVIII 
w. notuje się trwanie tradycji wznoszenia lub przebudowy kaplic 

pośrodku długiej elewacji klasztornej (np. klasztor pijarów w Rze

szowie, projektowany przez Tylmana z Gameren, ogromne opac
two cystersów w Lubiążu). W XVIII w. klasztory zaczęły upodab
niać się do pałaców nie tylko w założeniach zespołów architekto
nicznych i bryłach (np. klasztor misjonarzy w Siemiatyczach), ale 
również w dekoracji wnętrz.

Dokonywana na przełomie XVI i XVII w., pod kierunkiem Trevana, 
odbudowa zniszczonego pożarem skrzydła zamku wawelskiego 
pokazała walory wnętrz nowego stylu (z nowym rozwiązaniem 
klatki schodowej, stiukową dekoracją, motywami dekoracji), na
stępna realizacja założeń wazowskiej architektury odbyła się 
w Warszawie, gdzie na zlecenie króla, prawdopodobnie pod 
kierunkiem tego samego architekta, przebudowywano gruntow-

11. Póżnobarokowe 
wnętrze kościoła ber
nardynów w Piotrko
wie Trybunalskim 
z późnobarokowym 
wystrojem pokazuje 
dobitnie harmonijne, 
nierozerwalne zespo
lenie architektury ba
rokowej z rzeźbą 
i malarstwem (tu: 
iluzjonisty cznym)

12. Fragment kruż
ganka odpustowego 
z jedną z czterech na
rożnych kaplic w ze
spole jezuickim 
w Świętej Lipce 
(1700-1708); w XVIII 
w. powstało wiele po
dobnych założeń
(kościół, klasztor, 
krużganki odpusto
we) w miejscach sta
nowiących cel piel
grzymek

13. Refektarz klaszto
ru paulinówwCzęsto- 
chowie (ukończony w 
1670 r.) - epoka baro
ku znacznie wzboga
ciła Sanktuarium Ma
ryjne na JasnefGórze

14. Drewniany koś
ciół odpustowy w 
Oleśnie wzniesiony 
przez mistrza ciesiel
skiego Macieja Snop
ka na planie gwiazdy 
(1668-1670); w archi
tekturze drewnianej 
epoki baroku realizo
wano nowe koncep
cje planów

grobowych i wtedy dopiero barok wkroczył w ich architekturę (np. 
kaplica Potockiego projektu Pompeo Ferrariego w katedrze 
gnieźnieńskiej).

Zachowane zabytki drewnianej architektury kościelnej pokazują, 
że od połowy XVII w. przejmowano nie tylko barokowe elementy 
dekoracji, np. kościół w Szalowej, ale również przyjmowano nowe 
koncepcje planów oraz kształtowania przestrzeni (np. cen
tralne kościoły w Buku i Bralinie, na planie gwiazdy w Oleśnie). 
Faktura drewna nie mogła sprostać wymogom baroku; płaskość 
ścian wynagradzały hełmy wież i ozdobne sygnaturki, niejedno
krotnie kilkukondygnacjowe. Tradycje dawnej ciesiołki prześle
dzić można w budownictwie cerkiewnym, którego zabytki, tak 
charakterystyczne dla krajobrazu wschodnich i południowych 
terenów naszego kraju, datują się od XVII w.

Barok przyniósł pewnego rodzaju „zeświecczenie” architektury 
klasztornej. Znane są układy założeń z kościołem wtopionym 

nie dawny zamek książąt mazowieckich naokazałąsiedzibę króle
wską i urzędów państwowych.
Do miasta, które zyskiwało rangę stolicy, zjeżdżały za królem 
rodziny magnackie, budując tu swoje siedziby pałacowe i dwory. 
Nowy kierunek w budownictwie pałacowym zapoczątkowała pry
watna rezydencja króla w podwarszawskim wówczas Ujazdowie 
oraz kilka, nie zachowanych niestety, zbudowanych na wiślanej 
skarpie pałaców magnackich. Łączyły je wspólne cechy, które 
przejęły nowatorskie założenia baroku -osiowość założenia kom
pozycyjnego, skupiającego pałac z paradnym dziedzińcem przed 
i ogrodem za nim (stąd nazwa założenia: „między dziedzińcem 
a ogrodem”), akcentowanie budynku pałacowego alkierzami czy 
ryzalitami, przekrywanie stromymi dachami, które wyeliminowały 
renesansową attykę, dbałość o reprezentację i wygodę w miejsce 
dawnej dbałości o obronność, amfiladowe układy wnętrz z repre
zentacyjnym piętrem („piano nobile”). Nowatorskie pałace doby 
wazowskiej nawiązywały do modnych willi włoskich, bez utraty
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15. Opactwo cystersów 
w Lubiążu na Śląsku to 
jedno z największych ba
rokowych założeń klasz
tornych w Europie; koś
ciół wkomponowany zo
stał w środek elewacji 
klasztoru, upodobnione
go do pałacu o reprezen
tacyjnych wnętrzach

16. Brama Grodzka Za
mku Królewskiego w Wa
rszawie dobrze ilustruje 
cechy architektury epoki 
Wazów

17. Pałac Krasińskich 
(później Rzeczypospoli
tej) w Warszawie - wspa
niale dzieło Tylmana 
z Gameren

18. Wilanów, fragment 
pałacu (od strony ogro
du) zbudowanego przez 
Augusta Locci; niezwykle 
bogaty program dekora
cji rzeźbiarskiej elewacji 
oraz wnętrz stworzył 
z pałacu wyjątkową rezy
dencję, która stała się 
apoteozą sławy króla Ja
na III Sobieskiego

związku z miejscową tradycją i gustami. Pojęcie o wyglądzie tego 
typu rezydencji daje wspaniale zachowany pałac biskupi w Kiel
cach.
Wyodrębnioną pozycję w dziejach naszej architektury ma pałac 
w Wilanowie, zbudowany przez architekta króla Jana Sobieskiego, 
Augustyna Locci. Początkowo parterowy dwór ziemiański rozbu
dowany został w dwóch kolejnych etapach, upodobniając się do 
barokowej willi włoskiej, wtopiony w osiowe założenie dziedziń
ców i ogrodu. Niezwykle bogaty program dekoracji malarskiej 
i rzeźbiarskiej elewacji oraz zakomponowanych według francu
skiej mody amfiladowych wnętrz, nawiązujący zgodnie z sarmac
kimi zamiłowaniami króla dó antyku, stworzył z pałacyku wyjątko
wą rezydencję, która stała się apoteozą sławy króla. Obecną 
postać zyskał pałac w latach trzydziestych następnego wieku - 
dostawiono wówczas skrzydła boczne, nadające narysowi kształt 
podkowy.

Wspaniały rozdział w historii architektury pałacowej w Polsce 
napisał Tylman z Gameren, z którego nazwiskiem łączy się wiele 
rezydencji w środkowej (np. w Starym Otwocku i Nieborowie) 
i południowej Polsce, a także w Warszawie (najwyższą ocenę 
wystawiają badacze pałacowi Krasińskich) w drugiej połowie XVII 
i na przełomie wieków.
Cechą tylmanowskiego pałacu było powiązanie kubicznego 
kształtu korpusu budynku z narożnymi elementami alkierzy lub 

wież. Monumentalna architektura Tylmana przez stosowanie form 
antyku reprezentuje nurt klasycyzujący baroku północnoeuropej- 
skiego, w kompozycji wnętrz pałacowych wiąże się z najnowszą 
modą francuską - na parterze centralnie sytuowane pomieszcze
nie reprezentacyjne, w którym znajdowały się monumentalnie 
zaprojektowane schody i wielopokojowe apartamenty.

Od końca XVII i w XVIII w. Francja nadawała ton budownictwu 
pałacowemu, kontynuując w zasadzie znane w Polsce schematy 
kompozycji, jednak w znacznie rozbudowanej formie przy poważ
nym zwiększeniu ilości części składowych założeń. Charakterysty
czna tendencja tego okresu - tworzenie dużych kompozycji prze
strzennych i pałacowo-ogrodowych - wyraziła się w zaprojekto
wanym i zrealizowanym według koncepcji saskiego architekta 
M D. Póppelmanna tzw. Osi Saskiej - barokowej, wieloczłonowej 
kompozycji urbanistyczno-ogrodowej Warszawy. Rokoko zmieni
ło w architekturze pałacowej skalę i detal. W ogromnych zespo
łach wznoszono chętnie małe pawilony. Warszawę doby saskiej 
i stanisławowskiej, z jej licznymi pałacami, znamy za pośrednic
twem obrazów malarza - weducisty, słynnego Canaletta. Charak
terystyczne były dachy łamane lub mansardowe, wiele rzeźb 
zdobiących budowle i ich otoczenie, bogato zdobione bramy 
wjazdowe z pięknymi kratami. Na prowincji, gdzie warunki prze
strzenne pozwoliły na realizację wielkich założeń, powstało w po
łowie wieku kilka wspaniałych zespołów ogrodowo-pałacowych.
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19. Pałac w Białymstoku - ogromny, rozbudowany przez Jana Z. Deybla i Jana H. 
Klemma zespół pałacowo-ogrodowy (1728-1758) nazwany został „Wersalem podla
skim"
20. Fragment pałacu w Radzyniu Podlaskim; pałac rozbudowany przez Jakuba Fontane 
w latach 1750-1758; rokokową dekoracje fasad wykonał Jan Redler
21. Sala Balowa pałacu w Łazienkach (1788-1893), której twórcą był Jan K. Kamsetzer- 
jedno z ostatnich wnętrz epoki stanisławowskiej o wyraźnej przewadze cech klasycysty- 
cznych
22. Barokowy dwór w Ożarowie (1757) z charakterystycznymi alkierzami narożnymi 
i łamanym, krytym gontem dachem
23. Dwór barokowo-klasycystyczny w Żyrzynie (koniec XVIII w.) z ganeczkiem wspartym 
na kolumnach, który na długo zadomowił się w polskiej architekturze dworskiej 
(rysunki:K. Wieszczycki,zdjęcia:2,14-J.Langda,3-W. Wolny,5-M.Moraczewska, 11, 
22-E.Kozłowska-Tomczyk, 12-W.Straus, 13-T. Chrzanowski. 18-K. Nowiński, 19-K. 
Jabłoński)

23

Należą do nich m.in. tzw. Wersal podlaski - pałac w Białymstoku 
zbudowany przez Tylmana, rozbudowany na ogromną rezydencję 
z zespołem dziedzińców, dobudowanymi skrzydłami, galeriami, 
oficynami przez Jana Z. Deybla i Jana H. Klemma dla hetmana 
Branickiego oraz pałac w Radzyniu Podlaskim, rozbudowany 
przez Jakuba Fontanę dla gen. Potockiego.

Mówiliśmy już o tym, że specyficzne cechy architektury barokowo- 
klasycystycznej powstałej w kręgu mecenatu Stanisława Augusta 
Poniatowskiego przejawiły się w rezydencjach króla - przebudo
wywanych apartamentach Zamku Królewskiego i jego prywatnej 
rezydencji - Łazienkach. Głównym realizatorem pomysłów króla 
był jego architekt Dominik Merlini, wiele wnętrz projektował Jan 

Chrystian Kamsetzer. Na unikatowy zespół łazienkowski, powstały 
na terenach dawnego zwierzyńca przekształconego w angielski 
ogród urozmaicony efektami wodnymi, składa się wiele pawilo
nów mieszkalnych, altan, oranżerii, teatrów itd., których ośrod
kiem jest usytuowana na wyspie siedzi ba króla, powstała w efekcie 
kilkuetapowych rozbudów (przerobiona z dawnej łazienki, projekt 
Tylmana). W dwóch elewacjach pałacu - południowej o przewa
dze cech baroku i północnej, już klasycystycznej, niejako odbija 
się zmiana w stylistycznych tendencjach epoki.
Dwór barokowy był typową budowlązwiązanąz sarmatyzmem, dla 
którego tak znamienne było przywiązanie do dostatniego życia na 
wsi. Od XVII w. nazwa ta dotyczyć zaczęła głównie budynku 

mieszkalnego, w odróżnieniu od dotychczasowego określania 
tym terminem całego kompleksu zabudowań wraz z gospodarczy
mi. Podobnie jakpałac, przechodził dwór proces przeistaczania się 
w wygodną siedzibę, wyzbytą cech obronnych, przejmując z archi
tektury pałacowej nowe, modne motywy. W pierwszej połowie XVII 
w. kształtował się typ budynku mieszkalnego, najczęściej partero
wego, o trójdzielnym układzie wnętrza z centralnie sytuowaną 
sienią, często z gankiem lub ryzalitem pośrodku, o bryle urozmai
conej narożnymi alkierzami lub wieżyczkami. Upowszechnił się 
w trakcie odbudowy kraju po kataklizmach wojen szwedzkich 
w drugiej połowie wieku i przetrwał w tej formie przez wiek 
następny. Wzbogacały go nowe, podpatrzone z architektury koś
ciołów i pałaców formy; charakterystyczne dla sylwety budynku 
dworskiego były łamane dachy, występujące w licznych odmia
nach, od frontu osłaniał wejście ganeczek wsparty na słupach lub 
kolumienkach - w tej formie reprezentował sarmacki nurt budow
nictwa późnobarokowego. Przeważały dwory drewniane; z muro
wanych w dawnej formie zachowało się niewiele.
W ostatnim artykule o architekturze polskiej powrócimy jesz
cze do drugiej połowy XVIII w., aby przyjrzeć się zabytkom 
innych nurtów poza barokiem i pomówimy o nowych funkcjach 
architektury w dobie Oświecenia.

Maria Lewicka
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Andrzej Gruszecki

W obronie starych 
fortów
Jest to artykuł o dziejach i problematyce konserwatorskiej fortyfikacji 
nowożytnej, to znaczy: zamkach, obwarowaniach miast, twierdzach i syste
mach obronnych z okresu ostatnich pięciuset lat, od XV w. do końca drugiej 
wojny światowej. Redaktor Naczelny „Spotkań z zabytkami” już od kilku 
lat kusił mnie propozycjami napisania tych rozważań, w zasadzie godziłem 
się, ale ciągle nie miałem czasu. W końcu po uświadomieniu sobie, że 
pewnie już nigdy go nie będę miał (co nie jest takie złe, jakby się wydawało, 
bo długo się żyjel), przystąpiłem do pisania, wykorzystując podróż do 
Zamościa - wspaniałej twierdzy renesansowej. Gdy zatem współtowarzy
sze w moim przedziale przeglądają gazety lub drzemią, ja piszę. Pociąg miło 
kołysze, jest rześki czerwcowy poranek...

Fortyfikacja jest zapewne dla Czytelników nie
zbyt znanym tematem, toteż zanim przystąpię 
do właściwego o niej wykładu, pragnę przedsta
wić kilka myśli, które przybliżą problematykę jej 
badań i ochrony oraz pozwolą uświadomić so
bie wagę tego zagadnienia. Szkoda, że nasi 
przodkowi osiedlili się na tak niebezpiecznym 
i otwartym obszarze Niżu Europejskiego, tere
nie wręcz buforowym między germańskimi i ro
mańskimi a słowiańskimi narodami Europy. Li
czne tu były zatem wojny i wzniesiono wiele 
fortyfikacji, będących ich materialnym odbi 
ciem. Mimo ogromnych zniszczeń wiele jeszcze 
ich przetrwało, począwszy od ginących w po- 
mroce dziejów grodów, które doszły do wspa
niałego rozkwitu w zaraniu państwowości pol
skiej, w czasach Bolesława Chrobrego. Ogrom
ne obwarowania Poznania czy Wrocławia były 
nie do zdobycia, liczyły po kilkadziesiąt tysiący 
metrów sześciennych potężnych konstrukcji 
drewniano-ziemnych. Nawet dzisiaj wywołują 
podziw, mimo naszego przyzwyczajenia do 
wielkich dzieł techniki. Później nastąpił okres 
budowy średniowiecznych zamków i obwaro

wań miejskich - dzieła Kazimierza Wielkiego, 
systemy obronne już odrywających się Śląska 
i Pomorza Zachodniego i wysoki poziom bu
downictwa Krzyżaków, zakonu rycerskiego, 
który przybył z Bliskiego Wschodu, przynosząc 
przechowywaną tam tradycję i nżynierii wojsko
wej antyku. Siedziba Wielkiego Mistrza - Mal
bork należy do najcenniejszych zabytków śred
niowiecznej i rodzącej się nowożytnej fortyfika
cji i architektury.
Wreszcie w związku z rozwojem broni palnej, 
artylerii, pojawiły się systemy z basztami ognio
wymi. bastejami, bastionowe i inne łamane geo
metrycznie, poligonalne z kaponierami, twier
dze pierścieniowe, forty, grupy fortowe. Wpro
wadzano coraz potężniejsze osłony żelbetowe 
i stalowe, obniżano profile, zagłębiano się 
w ziemię i pod ziemię, czy też rozdrabniano 
fortyfikacje, nasycając nimi znaczne obszary 
(np. Wał Pomorski).
Zrazu były to systemy polskie. Twierdze królew
skie - państwowe i coraz bardziej rozrastające 
się w ramach refeudalizacji prywatne twierdze 
magnackie, jak chociażby Zamość, wzniesiony 
przez potężnego hetmana i kanclerza Jana Za
mojskiego. który mógł zostać królem Polski, 
gdyby nie sprawa Zborowskich, a wtedy inaczej 
mogły potoczyć się nasze dzieje: w każdym 
razie nie wplątałby nas w wyniszczające wojny

szwedzkie. A tak osłabione tendencjami od
środkowymi i nierządem potężne państwo pol
skie, w swoim czasie drugie w Europie, chyli się 
ku upadkowi i upada. Paradoksem jest, że roz
biory przyniosły nam w spadku potężne systemy 
fortyfikacji trzech zaborców, którzy przez po
nad czterdzieści lat przygotowywali się do póź
niejszej wojny światowej, a teren Polski był dla 
nich najważniejszym i najczulszym obszarem 
przyszłych walk. Również Napoleon organizo
wał na terenie naszego kraju podstawę inżynie
ryjną swego pochodu na Moskwę w 1812 r. 
Powstawały wówczas także fortyf ikacje poIskie: 

konfederacji barskiej, powstania kościuszkow
skiego i powstania listopadowego. Z czasów 
najnowszych istnieją u nas polskie umocnienia 
z okresu przygotowań do drugiej wojny świato
wej oraz niemieckie i radzieckie z czasów tej 
wojny.

Polska jest chyba jedynym krajem, może nawet 
wskali światowej, na którego terenie istnieje tak 
wiele, tak różnorodnych i cennych zespołów 
fortyfikacji i to głównie z okresu, gdy fortyfika
cja osiągnęła szczytowe stadium swego rozwo
ju. Należy dodać, że przy istnieniu broni jądro
wej fortyfikacja w tradycyjnym pojęciu raczej 
traci sens, a na pierwszy plan wybija się jej 
funkcja osłony w postaci głębokich podziem
nych schronów i pojęcie rozproszenia, pojawia
jące się już pod koniec XIX w., wobec nieopła
calności niszczenia drogimi pociskami zbyt 
małych celów. Tak więc można powiedzieć, że 
Polska stanowi wręcz rodzaj skansenu wielkich 
systemów obronnych. Niestety, jest to daleka 
analogia, bo w większości również zespoły naj
cenniejsze są praktycznie nie chronione i nie 
objęte pracami konserwatorskimi; w niewielkim 
zakresie są także opracowywane naukowo.

Największą przeszkodą w mobilizacji opinii 
społecznej w odniesieniu do fortyfikacji dzie
więtnastowiecznych jest niepolski, a nawet an
typolski charakter wielu z nich. Były one bo
wiem wznoszone również przeciw nam, jak np. 
Cytadela Warszawska - zbudowana zaraz po 
upadku powstania listopadowego (1832-1834) 
dla trzymania w szachu „buntowniczej" War
szawy czy potężny Modlin, który obok znacze
nia strategicznego, również „pilnował" War-

1. Zamek bastejowy 
Senigalia we Wło
szech (1480 r.) - pod
trzymujące przed- 
piersie piękne pseu- 
domachikuły to wol
no wygasający w for
tyfikacji nowożytnej 
atrybut średniowie
cza

2. Fortezza Vecchia 
w Livorno we Wło
szech (1535 r.) - je
den z wcześniejszych 
przykładów fortyfika
cji bastionowej 
w ważnym dla Floren
cji porcie

3. Narożnik bastio
nowego zamku Bari 
we Włoszech; zadzi
wiające, że władająca 
nim królowa Bona i li
czni, jeżdżący tam 
Polacy nie przenie
śli" tych fortyfikacji 
do Polski; musiało 
minąć ponad pół wie
ku, aby hetman Jan 
Zamojski po raz 
pierwszy zbudował 
pełen obwód for
tyfikacji bastiono
wych w Zamościu 
(1585-1618)

4. Oblężenie Smole
ńska przez wojsko 
polskie w latach 
1609-1611 według 
sztychu z epoki; mi
mo tradycyjnej forty-
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szawy. Podobną funkcję pełniły twierdze pru 
skie i, aczkolwiek mniej drastycznie, austriac
kie. Należy jednak zdać sobie sprawę, że dawne 
wojny i zabory to historia. Zresztą, my też atako
waliśmy Niemców i Rosjan i występowaliśmy 
przeciwko Habsburgom. Jak powiedział Stalin 
w Jałcie, nie tylko w naszej historii Rosjanie 
przyszli do Polski, ale i Polacy dwa razy zajęli 
Moskwę. Dzisiaj jest odmienna sytuacja, pozos- 
tajemy w przyjaznych stosunkach z byłymi za
borcami, musimy wznieść się ponad wąski na
cjonalizm i dostrzec wartości ponadnarodowe, 
ogólnoludzkie, dając dowód naszej dojrzałości 
i kultury. Bo fortyfikacje, co może wyglądać na 
paradoks, niosą w sobie ładunek najbardziej 
twórczej myśli ludzkiej. Postaram się szerzej tę 
myśl wyłożyć, ale wcześniej - dla zamknięcia 
moich „narodowych" rozważań - opowiem 
o dwóch spotkaniach.
Na greckiej wyspie Kerkyrze spotkałem dwa

4

fikacji, przy znakomi
tej obronie Rosjan 
oblężenie trwało pra
wie 2 lata

5, Oblężenie Torunia 
w 1658 r. przez woj
sko polskie z posiłka
mi austriackimi; 
świetnie broniący się 
Szwedzi częściowo 
nie obsadzili nowo
czesnych fortyfikacji 
bastionowych, czy
niąc z nich morder
czą pułapkę - Polacy 
kilkakrotnie je zajmo
wali i za każdym ra
zem musieli wycofy
wać się pod ogniem 
szwedzkich baterii 
z górujących, podsy- 
panych ziemią fortyfi
kacji średniowiecz
nych (sztych wg. rys. 
Dahlberga z połowy 
XVII w.)

6. Drewniano-ziemne 
obwarowania Piń
czowa; wiele miast 
w Polsce, szczegól
nie położonych na jej 
centralnych, mniej 
zagrożonych tere
nach miało lżejsze, 
tradycyjne umocnie
nia, uważane przez 
niektórych history
ków za rodzaj ogro
dzenia porządkowo- 
policyjnego (sztych 
wg rys. Dahlberga 
z połowy XVII w.)

5

6

dzieścia lat temu młodego NiemcazRFN, które
go rodzice w czasie „zimnej wojny”, bojąc się 
„wojny gorącej", wysłali do Stanów Zjednoczo
nych. Kilkuletni tam jego pobyt jako robotnika 
pozwolił mu poznać prawdziwe, od podszewki, 
oblicze tego kraju i pozostawił do niego głębo
ką niechęć. Niestety, równie głęboką niechęć 
miał on do wszystkiego na wschód od Odry, co 
wywołało zażartą dyskusję. Żadna strona dru

giej nie przekonała, ale znamienna była jego 
reakcja, gdy powiedziałem, że właśnie pieczo
łowicie odbudowujemy Malbork - dla niego 
symbol Prusactwa i,,Drang nach Osten”. Po
wiedział, że to nieprawda, że nawet gdybym mu 
pokazał zdjęcia, to i tak by nie uwierzył: bo wy 
Polacy nie możecie być tacy dobrzy.

Na Krecie, w I raklion oglądałem wtedy ogromne 
bastionowe fortyfikacje weneckiej twierdzy 
Candia, której bohaterska, długotrwała obrona 
przed Turkami w XVII w. była wielkim wydarze
niem ówczesnej Europy. Była to wówczas jedna 
z najsławniejszych twierdz. Zaniepokojony bra
kiem ochrony nieźle jeszcze zachowanych wiel
kich bastionów Candii, zapytałem o to na Uni
wersytecie w Atenach doktora, historyka archi
tektury. Popatrzył na mnie bardzo zdziwiony 
i powiedział: przecież to nie jest twierdza grec
ka. Chyba nic mu na to nie odpowiedziałem, ale 
pomyślałem sobie: gdy wspaniała starożytna 
Grecja tworzyła podstawy obecnej kultury euro
pejskiej i nie tylko europejskiej, Polski w ogóle 
jeszcze nie było, nasi przodkowie, nie bez racji, 
uważani byli wtedy za dzikich barbarzyńców, 
czytać i pisać nauczyli się dopiero półtora tysią
ca lat później, ale Malbork konserwujemy... 

Należy się Czytelnikom wyjaśnienie, dlaczego 
uważam, że w fortyfikacjach zawarty jest znacz
ny ładunek myśli ludzkiej, postępu i cywilizacji. 
Jestem całkowicie za walką o trwały pokój, ale 
nie da się niestety ukryć, że wojny, obok znisz
czeń i nieszczęść, niosły skokowy rozwój nauki 
i techniki. Chociażby ostatnio: lotnictwo, rakie
ty, radar, energia atomowa, lasery, łączność; 
można by wymieniać bardzo długo dziedziny, 
których rozwój byłby znacznie wolniejszy, gdy
by nie potrzeby wojenne.

Jest to zrozumiałe, bo przegrana bitwa czy 
wojna dawniej oznaczała na ogół śmierć miesz
kańców lub, niewiadomo czy lepszy, los niewol
nika. Nawet tak kulturalny i racjonalny Juliusz 
Cezar, który - wydawało się - nie nadużywał 
gwałtów, po zdobyciu Alezji w 53 r. p.n.e., gdzie 
bronił się Wercyngetoryks walczący o wolność 
Galii, rozdał jeńców jako niewolników swoim 
żołnierzom. Nie zawsze był jednak tak „łagod
ny": wtej samej kampanii po zdobyciu bohater
sko broniącego się miasta Biturygów Awarikum 
„około 40 000 ludzi bez różnicy płci i wieku 
padło ofiarą zaciekłości zdobywców”, jak to 
krótko skwitował historyk.' Można by tak cia 
i krótko skwitował historyk. Można by tak cią- 

bo przecież ostatnia przegrana kampania wo
jenna Polski z Niemcami w 1939 r. kosztowała 
nas 6 000 000 ludzi, a gdyby była przegrana cała 
wojna - groziła eksterminacja narodu.

Obrona grodu czy państwa była i jest nadal 
sprawą najważniejszą, dla niej skierowywane 
były i są najlepsze siły i środki, najświetniejsze 
umysły pracują nad optymalnym rozwiązaniem 
tych spraw. Więc i fortyfikacje są świadectwem 
najwyższego wysiłku intelektualnego i material
nego człowieka, zaś zabytki fortyfikacji są zna
komitym źródłem naukowym nie tylko dla histo
rii wojskowości, ale nauki i techniki, dla historii 
cywilizacji.

41



7. Obwarowania i obwałowania Warszawy od średniowiecza do końca XVII w.: 1 -zokresu średniowiecza, 2-z XVII w.. 
3 - z XVIII w.. 4 - z okresu Królestwa Kongresowego (wg O. Sosnowskiego)
8. Rosyjska twierdza Warszawa (1883-1909); obszar ujęty fortyfikacjami z XVIII w. na poprzednim rysunku odpowiada 
tutaj w przybliżeniu zabudowanej (zaczernionej) części lewobrzeżnej Warszawy; litera M - fort Mokotów
9. Fort Mokotów w wewnętrznej linii obwarowań Warszawy
10. Pancerna wieżyczka w wysadzonych umocnieniach żelbetowych z lat 1912-1914 rosyjskiego fortu VIII (1878-1880) 
twierdzy Modlin
11. Ślady walk z drugiej wojny światowej; pancerna osłona strzelnicy rosyjskich magazynów amunicyjnych „Zającz
ka", zapewne z lat 1912-1914 na terenie twierdzy Modlin
12. Przyczajone stanowisko karabinu maszynowego z drugiej wojny światowej w wale międzyfortowym twierdzy
w Łomży (Zdjęcia: 2-MG. Tognoli, 3, 10-12 -A. Gruszecki)

Utrudnieniem ochrony zespołów obronnych, 
szczególnie tzw. dziewiętnastowiecznych, jest 
ich ogromna skala. Dla przykładu: jedna tylko 
twierdza Modlin ma długość zewnętrznego ob
wodu fortów około 50 km. Poza wielką cytadelą 
z dwoma obwodami obronnymi, w której tylko 
budynek dawnych koszar liczy 2,8 km długości 
(podobno najdłuższy budynek w Europie), za
chowało się 37 obiektów, z których każdy jest na 
ogół większy od średniowiecznego zamku. Ta
kich twierdz jest na naszych ziemiach wiele. 

Zmusza to do badań, waloryzacji i koncentro
wania wysiłków na obiektach najcenniejszych. 
Zainteresowanie naukowców jest jednak rów
nież niedostateczne. Gdyby nadal istniała spe
cjalność wojskowego inżyniera-fortyfikatora, 
niektórzy z nich o zainteresowaniach humanis
tycznych mogliby zająć się historią fortyfikacji. 
Ale taki zawód już nie istnieje, a „normalni” 
historycy wojskowości fortyfikacjami, jako do
meną techniki, mało się interesują. Natomiast 
historyków sztuki i architektury dzieła te, nale

żące w zasadzie do inżynierii, obchodzą w nie
wielkim stopniu, jakkolwiek w ostatnim okresie 
wystąpiła na tym polu wyraźna poprawa. 
Wypada zakończyć te rozważania na temat nie
wesołej sytuacji dawnych fortyfikacji. Wynika 
z nich jednak konieczność szeroko zakrojonej 
akcji popularyzacji, aby zwrócić uwagę na trud
ny, lecz ważki problem ochrony i zagospodaro
wania zabytków nowożytnej myśli militarnej.

Andrzej Gruszecki
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nasz felieton Warszawiak o ratowaniu Krakowa (1)

Dziedzictwo czy narzędzie?

Janusz Kubiak

w obrębie której człowiek odnajduje swoje miejsce. 
Przyroda to pewien zapas, magazyn złóż, służą
cy do przetworzenia ich w sztuczne wytwory cywili
zacji. Złoża te różnią się naturalnie od siebie jakoś
ciowo: ropa naftowa nie jest tym samym co ruda 
żelaza, czy las jako materiał drzewny. Ale te różnice 
jakościowe są rejestrowane o tyle tylko, o He pro
wadzą do innych produktów cywilizacji. Jakość nie 
stanowi tu przedmiotu uwagi samego w sobie, jest 
ona - by tak rzec - przezroczysta ze względu na 
możliwy cel, do którego może być użyta.
Przeczytajmy ten tekst jeszcze raz, zastępując sło
wo „przyroda” i wynikające z niego pochodne, na 
słowo „zabytek”, „dobro kultury”. W przerażający 
sposób treść będzie pokrywać się z przedstawiony
mi na wstępie myślami. Podziwiamy zawsze zdol
ność, z jaką zabytki splatają się z otaczającą je 
przyrodą, w tej chwili myślę z przerażeniem, czy nie 
dzieje się to na ich zgubę, gdyż stają się takim 
samym instrumentem w rękach ludzkich, jak przy
roda.
Nie jest odkrywcze twierdzenie, że szum propagan
dowy towarzyszący rewaloryzacjom zespołów sta
romiejskich w naszym kraju dawno już utracił jaki
kolwiek punkt styczny z dobrze pojętą ochroną 
naszego dziedzictwa kulturowego. Zabytki w tych 
działaniach traktowane są właśnie instrumental
nie, jako „pewien zapas, magazyn złóż, służący do 
przetwarzania w sztuczne wytwory cywilizacji”. Pod 
fałszywą przykrywką hasła głoszącego ochronę za
bytków, niszczymy je, piekąc przy tym dwie piecze
nie - funkcjonalną i propagandową.
Na takim gruncie rodzi się karygodna nonszalancja 
w stosunku do autentyku, zarówno w warstwie 
materialnej, jak i społecznej. Wymieniamy zarówno 
mury i ich wystrój (w większości rozkradziony), jak 
J grupy społeczne mieszkające w tych murach. 
"' imię źle pojętej modernizacji zespołów 
staromiejskich czynimy z nich martwe salony usłu
gowe i administracyjne, przetykane enklawami 
mieszkaniowymi, zasiedlonymi ludźmi, którzy rze
komo lepiej uszanują i bardziej docenią wartości 
zabytkowe zespołów. W Zamościu taka selekcja 
mieszkańców znalazła swój epilog w sądzie, nie 
lepiej było kiedyś w Sandomierzu. Nie zdajemy 
sobie natomiast sprawy, że zrywamy tym tradycyj
ne więzi kulturowe łączące te zespoły z zamieszku
jącą je społecznością. Pod przykrywką wzniosłych 
haseł kryją się zwykłe, brudne interesy materialne. 
Jakie są więc wspomniane na wstępie granice 
naszej ingerencji w autentyczną strukturę obiektów 
zabytkowych? Pewne jest, że winniśmy zawsze 
zatrzymywać się tam, gdzie kończy się przedmioto
we traktowanie zabytków, a zaczyna podmiotowy 
czy instrumentalny stosunek do naszego dziedzic
twa kulturowego.

Czytając zamieszczone w tym 
zeszycie „Spotkań z zabytka
mi” artykuły autorów krakow
skich na temat przebiegu i do
tychczasowych skutków prac 
rewaloryzacyjnych w ich 
mieście, nasuwa się zasadni
cze pytanie - częmu ma słu
żyć tak pojęta rewaloryzacja? 
Wydaje się, że ani zabytkom, 
ani ludziom tam mieszkają
cym. Jest to chyba jeden wiel
ki bluff i nadużycie, i to o bar

dzo, bardzo tragicznych skutkach. 
Wszelkie prace konserwatorskie są w jakimś sto
pniu ingerencją w narosłą historycznie strukturę 
materialną i funkcjonalną obiektów, w zespołach 
miejskich obserwujemy ponadto zwykle ingerencję 
w strukturę społeczną. Jakie są jednak granice tych 
ingerencji? Z ich wyznaczaniem najczęściej mieliś
my kłopoty, bowiem nie zawsze nasze działania 
zatrzymywały się tam, gdzie kończy się interes 
obiektu zabytkowego, zarówno w jego strukturze 
materialnej, jak i społecznej. Zbyt często na stare 
mury nakładaliśmy trudny do udźwignięcia bagaż 
treści symbolicznych, patriotycznych, propagando
wych, edukacyjnych. Nie byłoby w tym nic zdrożne
go, gdyby te dodatkowe funkcje nie skierowały 
programów prac konserwatorskich w stronę aran
żacji, pociągających za sobą radykalne przemiany 
w strukturze - przede wszystkim materialnej - za
bytków. Dzieje się tak dlatego, że te dodatkowe 
treści nałożone na barki zabytku zaczynają w pew
nym momencie grać rolę wiodącą, zaś jego auten
tyzm - zarówno w strukturze materialnej, jak i so
cjalnej - zaczyna być traktowany instrumentalnie 
i odgrywa jedynie funkcję podmiotu. ___ ,
Karol Tarnowski w swym szkicu „lnstrumentalnf^*^V 
czy sakramentalny stosunek do przyrody” („Znak”, 
nr 329) w interesujący sposób opisuje, podobną do 
sytuacji zabytków, sytuację przyrody opanowanej 
przez człowieka: Co to znaczy „instrumentalny sto
sunek do przyrody”? Jest to taki stosunek, w któ
rym przyroda traktowana jest jedynie jako na
rzędzie służące do zaspokojenia ludzkich celów. 
Narzędzie tym się odznacza, że nie stanowi przed
miotu zainteresowania ze względu na nie samo - 
nie jest np. wartością odczytywaną w kontemplacji. 
Narzędzia się w pewnym specyficznym sensie nie 
zauważa, choć jest się go pewnym, można na nie 
liczyć. Ale narzędzie w zwykłym sensie jest już 
ludzkim wytworem: młotek, gwoździe, maszyna. To 
natomiast, co specyficzne w instrumentalnym sto
sunku do przyrody, to traktowanie jej jako rezerwu
aru materiałów, surowców. Przyroda nie stanowi 
więc tu zespołu indywidualnych, obdarzonych ży
ciem bytów, z których każdy ma niepowtarzalną 
formę, kształt i sens; zespołu tworzącego całość,
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Warszawiak o ratowaniu Krakowa (2) delegację do Warszawy - chłopaki w naszych mi
nisterstwach już na niego czekają...

Krzysztof Kowalski

A w ogóle, problem rewaloryzacji jest tak złożony 
i trudny, że praktyka pokazuje, iż rewaloryzacja 
toczy się odpowiednio tylko w warunkach stołecz
nych. Jeżeli Kraków nie załatwi sobie chociażby na 
kilka lat przeniesienia do siebie stolicy - nie ruszy 
z miejsca z całą tą swoją rewaloryzacją; skończą 
rewaloryzować - oddadzą stolicę z powrotem. Wte
dy przeniesie się ją do Lublina - tam też się wali! - 
wobec czego zrewaloryzuje się Lublin i puści się 
stolicę dalej w Polskę: kłopoty mają Przemyśl 
i Wrocław, jeszcze rok, dwa i posypie się Toruń. My 
tu w Warszawie naprawdę nie widzimy sensownego 
wyjścia. W swoim czasie „cały kraj budował swoją 
stolicę”. A teraz stolica zrewaloryzuje cały kraj. 
Trzeba sobie przecież wzajemnie pomagać...

Poza tym, patrzymy stąd, z Warszawy, na to, co 
dzieje się pod Wawelem i śmiech nas ogarnia - jaje 
chce być mędrsze od kury! Ostatecznie co nieco 
zrewaloryzowało się w stolicy i pożytek byłby z na
śladowania naszej metody, a nie z robienia dokład
nie na opak. Nie było Zamku Królewskiego w War
szawie - ale jest, nie było Zamku Ujazdowskiego - 
ale jest, nie było Starego Miasta, Nowego Miasta 
i Nowego Światu - ale są. Metoda jest więc spraw
dzona. Teraz też robimy tak samo: zestarzał nam 
się hotel „Bristol”, wobec czego wykwaterowało 
się gości, budynek się zamknęło, i czekamy aż się 
zawali - wtedy raz dwa nastąpi rewaloryzacja i bę
dzie „Bristol” jak nowy, prezydent miasta Krakowa 
będzie w nim nocował będąc u nas w delegacji. Tak, 
tak, metoda jest niezawodna. Tymczasem co robią 
w Krakowie? Jeżeli coś już idzie dobrze - tak jak na 
Szewskiej i Jagiellońskiej, gdzie kamienice już pra
wie zawaliły się i można by przystąpić do rewalory
zacji - podnosi się alarm, że skandaliczny stan 
substancji zabytkowej, że ruiny i tak dalej, w tym 
stylu. W ten sposób, panowie, daleko nie zaje- 
dziecie!

Tam w Krakowie nie wiedzą, 
na jakim świecie żyją: przez 
trzydzieści kilka powojen
nych lat spacerowali beztro
sko po Plantach, chadzali na 
obiadki do „Wierzynka”, re
chotali w „Piwnicy pod Bara
nami” - a tymczasem miasto 
im parciało. Ocknęli się, gdy 
kamiennym gotyckim rzeź
bom zaczęły odpadać nosy. 
„Alarm dla Krakowa!” „Mias
tu grozi zagłada!” - histeryzo

wały krakowskie popołudniówki. Ale gdzie były wte
dy, gdy kraj się rewaloryzował? Załapał się Gdańsk, 
Sandomierz, Zamość, tylko Krakusom nie w smak 
było pofatygować się do stolicy załatwić co należy 
i z kim należy. No więc teraz radni musieli zobowią
zać prezydenta miasta do poszukiwań źródeł finan
sowania całego tego wielkiego odnawiania. I przy
szła koza do woza, nie wywinie się pan prezydent, 
będzie musiał wysiedzieć swoje w korytarzach 
u warszawskich ministrów. A co gorsze, naprawdę 
obfite „źródła finansowania” są w miejscowoś
ciach dużo mniejszych i duuużo młodszych od Kra
kowa. Dawniej burmistrz spod Wawelu za żadne 
skarby nie poszedłby po pożyczkę do wójta w Miel
cu lub sołtysa w Tychach; ale dawne czasy, proszę 
krakowian, pokazują w muzeum. Dziś trzeba rewa
loryzować, wszyscy się rewaloryzują, zgodnie z du
chem czasu - i Kraków nie wywinie się psim 
swędem.

No i jeszcze jedna rzecz, o której krakowscy „centu- 
sie” powinni jednak wiedzieć, a jeśli nie wiedzą, 
czas najwyższy, aby się dowiedzieli: musicie sobie 
tam, w Krakowie uświadomić, że zabytek to kosz
towna rzecz. Narzekaliście, że nie ma komu i jak 
odnawiać starych domów i że warunki w nich nie są 
takie, jak w nowoczesnych. Ale gdy specjaliści 
wzięli się do roboty, wasi dziennikarze zaczęli bia
dolić nad metodą: wypruwano wszystko z wewnątrz, 
zrywano stare stropy i posadzki, zostawał sam 
szkielet budowli. Nowe stropy są z żelbetu, trzeba 
wtedy koniecznie wzmacniać ściany. Powstaje 
w ten sposób makieta zabytku, której cena przekra
cza koszt budowy nowego domu. A owszem, ow
szem, u nas wcale nie inaczej. Kto chce mieć 
zabytki, nie może liczyć się z groszem - to tak na

No i chcielibysmy widzieć rewaloryzację bej^Marginesie 
uszczerbku dla kraju, nie tak samolubną, jak do tej 
pory: smrodziła pod Krakowem huta aluminium 
w Skawinie, więc ją zamknięto, i teraz nie ma 
w Polsce porządnych pompek do rowerów. Jak 
zamkną Hutę im. Lenina, nie będzie samych rowe
rów. Nadzieja w tym, że nasi ministrowie w stolicy 
już mają oko na Kraków i na drugi taki numer, jak ze 
Skawiną, nie dadzą się nabrać. Chyba że powstanie 
jeszcze trzeci komitet ratowania Krakowa - bo dwa 
już są - i w ministerstwach nie połapią się, co który 
chce i komu odmawiają. Ten drugi - „Obywatelski 
Komitet Ratowania Krakowa”, powstał podobno po 
to, aby zajmować się sprawami, którymi nie zajmuje 
się ten pierwszy - „Społeczny Komitet Odnowy 
Zabytków Krakowa”. My tu w Warszawie nie wiemy, 
dlaczego nie można kazać jednemu komitetowi 
zajmować się wszystkim, wydaje nam się, że idzie 
o to, aby było dwóch prezesów, w tym jeden z Kra
kowa. Ale i ten krakowski prezes będzie często brał

Jaje mędrsze od 
kury
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sylwetki Profesor
Alfred Majewski

■ Panie Profesorze, w imieniu Czytelni 

ków „Spotkań z zabytkami” chciałbym 

zapytać się, w jaki sposób mam Pana 

przedstawić?

- Oczywiście z dobrej strony - to zupeł

nie zrozumiałe! A poważnie - jestem dy

rektorem Kierownictwa Odnowienia Za

mku Królewskiego na Wawelu, nieprzer

wanie od 1947 r. jestem związany z siedzi

bą królów polskich. Właśnie w tamtym 

roku przyjechałem na Wawel, jako za

stępca ówczesnego kierownika tej pla
cówki prof. Witolda Minkiewicza, które

mu minister kultury i sztuki, po odejściu 

architekta Adolfa Szyszko-Bohusza, po

wierzył tę placówkę.

Prof, dr Alfred Majewski (ur. 
30.V.1907 r.) dyplom architekta uzy
skał w 1932 r. na Politechnice Lwow
skiej. Prowadził prace restaurator- 
skie m.in. na zamkach w Olesku, 
Zbarażu, Wiśniczu, Pieskowej Ska
le, Niedzicy, Baranowie, Krzyżtopo- 
rze, Niepołomicach oraz na krakow
skim Wawelu, gdzie od 1951 r. stoi 
na czele Kierownictwa Odnowienia 
Zamku Królewskiego. W latach 
1973-1975 był Generalnym Konser
watorem Zabytków PRL. Jest auto
rem licznych publikacji poświęco
nych średniowiecznym zamkom polskim, członkiem ICOMOS (od 1965 r.) 
i Rady Naukowej IBI (Internationales Burgen-lnstitut - Międzynarodowy 
Instytut Zamków Historycznych), wieloletnim prezesem Oddziału Kra-

■ Sądzę, że ten okres był i jest w pań

skim życiu osobistym pełen wyrzeczeń, 

aby można było coś dla W'a welu uczynić...

- Od samego początku - i nie będzie 

w tym żadnej przesady - z całym zapałem 

podjąłem się powierzonej mi pracy. Od 

kwietnia 1947 do 1951 r. byłem zastępcą 

kierownika odbudowy Zamku Królew

skiego na Wawelu, a potem powołano

kowskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej. W 1950 r. został wyróż
niony Nagrodą Państwową za wzbogacanie kultury narodowej odkryciami 
renesansowych krużganków arkadowych i loggii renesansowej na zamku 
w Pieskowej Skale. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Oficerskim 
i Komandorskim Krzyżem Polonia Restituta, imiennym medalem „Bene 
Merito Castellis” Międzynarodowego Instytutu Zamków Historycznych oraz 
odznakami za zasługi dla miasta Krakowa, województwa rzeszowskiego 
i tarnowskiego.

mnie na szefa tej placówki. Wawel jest 

sprawą fascynującą dla wszystkich Pola

ków, dla mnie-szczególnie. Poprzednio, 

od 1945 do 1947 r„ pełniłem odpowie

dzialną i samodzielną funkcję naczelnego 

dyrektora zrzeszenia wszystkich przed
siębiorstw na Dolnym Śląsku, a mimo 

tego przyszedłem na Wawel, gdyż zawsze 

pociągały mnie zabytki. Pierwszą pracą 

w dziedzinie ochrony zabytków była od

budowa zamku w Olesku (100 kilometrów 

od Lwowa), miejscu urodzin Jana III So

bieskiego. Było to w 1933 r. Pracowałem 

też w prywatnym biurze architektonicz

nym prof. W. Minkiewicza. I właśnie ten 

rodzaj pracy pociągał mnie i fascynował. 

W Olesku zostałem rzucony na przysło

wiową „wielką wodę”. Zamek był mocno 

zdewastowany - należało podciągnąć 

nadwątlone mury, wymienić stropy, poło

żyć nowy dach, wykonać wiele innych 

prac z zakresu konserwacji malarstwa, 

rzeźby i sztukatorstwa. Prace na zamku 

w Olesku prowadziłem do 1939 r. I stąd też 

potem ta fascynacja Wawelem. Ale wszys

tko to miało swoje początki jeszcze pod

czas studiów, gdy na III roku architektury 
Politechniki Lwowskiej przez dwa miesią

ce praktykowałem właśnie na Wawelu 

u A. Szyszko-Bohusza.

■ Czyli, jakbyśmy powiedzieli, połknął 

Pan wówczas przysłowiowego „bakcyla" 

- zainteresowanie zabytkami.

- Rzeczywiście był to ów - jak Pan po

wiedział- „bakcyl”, który potem rzutował 

na całe moje życie.

■ Ile już lat pracuje Pan Profesor przy 

ratowaniu zabytkowych obiektów?

- Właśnie wiosną 1983 r. minęło 50 lat 

mojej pracy zawodowej jako architekta- 

konserwatora starych murów. Pół wieku 

temu rozpocząłem prace przy wspomnia
nej już odbudowie zamku w Olesku. 

Przed wojną pracowałem również przy 

restauracji zamków w Zbarażu i Tarnopo

lu. Ponieważ równocześnie byłem zastęp

cą konserwatora lwowskiego, któremu 

podlegały także tarnopolskie i stanisła
wowskie, miałem możność poznać region 

niezwykle bogaty w zabytki. Na terenie 

między Zbruczem a Złotą Lipą istniała 

w siedemnastym stuleciu, jakbyśmy to 

dziś powiedzieli, „linia Maginota”. Wiel

kie zamczyska broniły Rzeczypospolitej 

przed Turkami, Tatarami i Kozakami.

■ A po wojnie prowadził Pan, równole

gle z Wawelem, prace przy innych obiek

tach architektury obronnej?

- Już w 1948 r., z inicjatywy prof. Jana 

Zachwatowicza, wówczas Generalnego 
Konserwatora Zabytków, podjąłem prace 

na zamku w Pieskowej Skale. Zajmowa

łem się tym obiektem do 1965 r. Trudność

polegała wtedy na tym, że nie było w do

statecznej ilości środków i materiałów, 

a poza tym dostawaliśmy rocznie zaled

wie po kilkaset tysięcy złotych na konser

wację. W rok później podjąłem się odbu

dowy zamków w Wiśniczu i Niedzicy. 

Obecnie po wielu latach przerwy wzno

wiono prace przy pierwszym obiekcie, 

a drugi od dawna jest Domem Pracy Twó

rczej Historyków Sztuki. Sądzę, że do 

1985 r. zamek w Wiśniczu, czołowy po

mnik architektury obronnej w Polsce, bę

dzie już gotowy. Ma tam powstać mu

zeum budownictwa obronnego, dzięki 

czemu w jednym miejscu obejrzeć będzie 

można makiety wszystkich ważniejszych 

zamków w Polsce.

■ Jak zdaniem Pana Profesora powinien 

działać konserwator, ten, który ma restau

rować zabytek lub zabezpieczać go przed 

dewastacją?

- Istnieje tutaj konieczność przyjęcia 

pewnej zasadniczej postawy, jakiej wy

maga się od człowieka, któremu powie

rzono czuwanie nad obiektami historycz

nymi. Musi ona wynikać z przyjęcia za 

podstawę działalności określonej doktry

ny konserwatorskiej. Jej najlepszym 

sprawdzianem jest postawa przyjęta 

przez nas na Wawelu. W tym wyjątkowym 

zespole działalność architekta-konser- 

watora nie może być dążeniem do uwypu- 
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kłania własnej osobowości. Najważniej

szy jest bowiem sam zabytek, będący po
mnikiem kultury narodowej, a zadaniem 

architekta-konserwatora winno być prze

de wszystkim zachowanie wszystkich je

go treści. Musi więc dbać o przedłużenie 

jego życia, przeprowadzać takie zabiegi, 

aby nie dopuszczać do dalszych znisz

czeń. Na Wawelu nie powinna mieć miej

sca daleko idąca rekonstrukcja, a tym 

bardziej realizowanie zupełnie nowych 

założeń. Na przykład Stanisław Wyspiań

ski widział na Wawelu polski Akropol. 

Oczywiście wizja ta tworzona była w in

nych warunkach społeczno-politycz

nych, stąd Wyspiański wymarzył sobie, 

aby umieścić tam Sejm, Senat, Akademię 

Umiejętności, jakieś miejsca recepcyjne 

dla króla. To wszystko miało symbolizo

wać narodową niepodległość. Projekt 

Wyspiańskiego i jego współpracownika, 

architekta Ekielskiego, był tak daleko in

gerujący w substancję zabytkową, że 

w wypadku zrealizowania stałby się przy

czyną totalnej katastrofy.

■ Innym wielkim człowiekiem działają

cym w dawnej siedzibie królów polskich 

był architekt Adolf Szyszko-Bohusz - his

toryk sztuki, konserwator, kierownik od

budowy Wawelu w okresie międzywo

jennym.

- Tak, robił to wszystko z dużym uszano

waniem dla zabytku, chociaż jego pierw

sza koncepcja z 1917 r. była próbą stwo

rzenia na Wawelu panteonu narodowego. 

Był zresztą autorem kilku wersji, aż po 

ostatnią opracowaną w 1945 r., w myśl 

której na dziedzińcu wewnętrznym miał 

powstać wielki amfiteatr, dla odbywania 

zgromadzeń. Co prawda Szyszko-Bohusz 

był wybitnym architektem-konserwato- 

rem, lecz w jego rozumieniu każda epoka 

winna zostawić po sobie ślad. Moim zda

niem, i wszystkich współczesnych kon

serwatorów, założenie architektoniczno- 

urbanistyczne na Wawelu zostało za

mknięte i nie wolno doń nic dodawać, ani 

ujmować. Wawel jest przecież wielką 

księgą historii tysiąclecia, należy go jedy

nie umieć odczytać i konserwować, a pod 

żadnym pozorem nie wolno dopisywać do 

tej księgi nowych rozdziałów.

■ Panie Profesorze, czym dla Pana jest 

zabytek?

- Przede wszystkim pomnikiem kultury 

i historii narodu. W wypadku architektury 

dochodzą również treści artystyczne. 

I właśnie to wszystko należy z pietyzmem 

chronić i zachować dla potomnych.

■ Pozwolę sobie zadać teraz Panu pyta

nie - czy spełniły się pańskie życiowe 

plany i zamierzenia?

- Uważam, że w znacznym stopniu tak. 

Kiedy rozpoczynałem pracę zafascyno

wała mnie ona bez reszty. Potem, 

w pierwszych dniach pobytu na Wawelu 

potwierdziło się to w pełni, a także później 

podczas prac przy takich zabytkach ar

chitektury obronnej, jak zamki w: Piesko

wej Skale, Wiśniczu, Niedzicy, Suchej Be

skidzkiej, Baranowie, Krzyżtoporze, Nie

połomicach czy Czorsztynie. Za główny 

cel mego życia uważałem i uważam urato

wanie czołowych zamków Polski połud

niowej. Sądzę, że chociaż część moich 

zamierzeń została zrealizowana.

■ Nie jest tajemnicą, że interesujące są 

również Pana działania na forum między

narodowym, właśnie w zakresie proble

matyki zamkowej.

- Zapewne z tytułu f unkcj i, jaką pełnię na 

Wawelu, powołany zostałem w skład Ra

dy Naukowej Międzynarodowego Instytu

tu Zamków Historycznych (IBI). Organiza

cja ta, afiliowana przy UNESCO, ma ota

czać opieką obiekty zamkowe w różnych 

krajach. Każdego roku odbywamy spot

kania, omawiając najpilniejsze zadania 

w tym zakresie. W 1982 r. spotkanie takie 

odbyło się w Turynie, zaś w 1979 r. w Kra 

kowie. Z każdego publikujemy materiały 

w „Biuletynie IBI". Ponadto co cztery lata 

odbywają się kongresy tej organizacji. 

Kilkanaście lat temu, w 1965 r. odbył się 

on w Polsce, a miejscem spotkania były 

Warszawa i Kraków. Od tamtego czasu 

jestem też stałym członkiem Międzynaro

dowej Rady Ochrony Zabytków 

(ICOMOS).

■ Ponieważ w tym roku przypada 50 lat 

pańskiej pracy zawodowej, pragnę zadać 

Panu pytanie - czy gdyby powtórnie miał 

Pan zdecydować o swoim losie, to uczy

niłby Pan tak samo?

- Na pewno tak, aczkolwiek o dalszym 

losie młodego człowieka wielokrotnie de

cyduje przypadek. Podobnie było i ze 

mną. Gdy skończyłem gimnazjum konie

cznie chciałem zostać lotnikiem. Wymu

siłem nawet na swym ojcu, aby poszedł ze 

mną do płk. Rajskiego, dowódcy pułku 

lotniczego we Lwowie (jestem Iwowia- 

kiem), z prośbą o przyjęcie do szkoły 

oficerskiej. Był to chyba rok 1926. Ponie

waż nie przyjęto mnie, postanowiłem bu

dować samoloty i zdawać na wydział me

chaniczny Politechniki Lwowskiej, jed

nakże oblałem egzamin z matematyki. Za

wsze miałem celującą notę z rysunków 

i za namową rodziców zapisałem się na 

architekturę. Egzamin zdałem bez trud

ności i zostałem słuchaczem wydziału ar

chitektury we Lwowie, nie zdając sobie 

oczywiście sprawy, jakie będą moje dal

sze losy.

■ A teraz pytanie bardzo osobiste: jaki 

jest pański,.sposób na życie”?

- Może to pana zdziwić, ale mój „sposób 

na życie" to być zawsze bardzo aktywnym 

i podejmować się realizacji wielkich pro

gramów, które niejednokrotnie mogą wy

dawać się nieosiągalne. To pierwsza z za

sad, a druga-umiejętność jednania sobie 

przyjaciół, umiejętność takiego postępo

wania z ludźmi, z którymi pracuję, aby 

zyskać ich aprobatę w działaniu. Osobis

tych celów nie mam, gdyż całe życie po

święciłem dla spraw związanych z działal

nością zawodową.

■ Aby Czytelnicy,, Spotkań z zabytkami'' 

nie sądzili, że ta rozmowa ma być dla 

Pana laurką, chciałbym powiedzieć, że 

w środowisku konserwatorskim panuje 

duża rozbieżność sądowna temat działal

ności Pana Profesora.

- Jestem doprawdy zdziwiony, gdyż nie 

spotkałem się z takim poglądem. Na przy

kład mogę powiedzieć, że w Krakowie 

zaprzyjaźniony jestem ze wszystkimi lu

dźmi zajmującymi się ochroną i konser

wacją zabytków. Dobre i przyjazne są mo

je stosunki z historykami sztuki Krakowa 

i Warszawy. Jeśli chodzi o architektów 

również nie spotkałem się z wrogością. 

Dlatego jestem zaskoczony pańskim py

taniem...

■ / na zakończenie tej rozmowy - czego 

można Panu Profesorowi życzyć?

- Przede wszystkim pragnąłbym dokoń

czyć odbudowy zamków w Wiśniczu i w 

Suchej Beskidzkiej, zaś w Baranowie - 

odbudowy założenia ogrodowego wokół 

zamkowej budowli, tzw. parku alejowego 
wysadzanego lipami. Dobrze byłoby także 

zakończyć remont zamku w Krasiczynie. 

W tym wypadku panują różnice zdań mię

dzy nami, tzn. konserwatorami, a użyt

kownikiem - Fabryką Samochodów Oso
bowych na Żeraniu w Warszawie. Chodzi 

tu o to, że zamek w Krasiczynie jest po 

Wawelu chyba czołowym obiektem rene

sansowej architektury obronnej w na

szym kraju i stąd obecna funkcja - dom 

wczasowy - dla tej klasy zabytku jest 

wysoce nieodpowiednia.

■ Czy w świetle tego, co Pan przed chwi

lą powiedział, zabytek musi być dostoso

wany do współczesnych potrzeb, czy też 

powinien być tylko zespołem muze

alnym?

- Nie! Nie musi być muzeum, ale powi

nien pełnić funkcję zbliżoną do tej, jaką 

miał pierwotnie. Nie w każdym wypadku 

jest to warunek możl iwy do spełnienia, ale 

winniśmy do tego dążyć.

■ Dziękuję Panu profesorowi za roz

mowę.

Rozmawiał: Andrzej Jeleński
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to też są zabytki
...motocykle
Pojazdy jednośladowe z własnym napę
dem towarzyszą człowiekowi już od bli
sko 100 lat. Traktowane początkowo jako 
ekstrawaganckie eksperymenty nielicz
nej grupy entuzjastów, stały się w niedłu
gim czasie przedmiotami produkcji fabry
cznej i pozostająw powszechnym użytko
waniu do dnia dzisiejszego. Już pierwsze, 
w pełni użytkowe motocykle, cieszyły się 
stale rosnącym powodzeniem, najpierw 
wąskiego grona odbiorców, traktujących 
jazdę motocyklem jako atrakcyjną roz
rywkę, a w miarę rozwoju produkcji także 
i szerszych warstw społecznych. Moto
cykl zaspokoił dążenia licznej grupy en
tuzjastów motoryzacji, którym zasoby fi
nansowe nie pozwoliły na zakup o wiele 
droższego samochodu, i w połączeniu 
z szeroko pojętą uniwersalnością zasto
sowania stał się głównym czynnikiem roz
woju naprawdę masowej motoryzacji.
Niepełne 100 lat to bardzo niewiele w po
równaniu z dziejami innych wytworów 
kultury materialnej człowieka. Dlatego 
też, a także z innych powodów, do których 
zaliczyć można ściśle użytkowe przezna
czenie pojazdów i ciągłość ich eksploata
cji, motocykle nie utrwaliły się w powsze
chnej świadomości jako zabytki techniki, 
a w pewnym sensie również jako dzieła 
sztuki użytkowej. Traktowane w katego
riach czysto użytkowych nie wzbudzały 

zainteresowań kolekcjonerów, nie były 
też przedmiotem badań historyków tech
niki i kultury materialnej.
Jednakże w ostatnich latach, w miarę 
wzrostu zainteresowania przeszłością, jej 
kulturą i techniką, zmieniły się nasze kry
teria. Historia rozwoju pojazdu mechani
cznego, a więc także i motocykla, historia 
przemian, jakie następowały w konstruk
cji jego elementów, jest doskonałym przy
kładem rozwoju myśli konstrukcyjno-te
chnicznej człowieka, zaś sam produkt jest 
istotnym świadectwem nie tylko rozwią
zań technicznych, ale także cech stylo
wych i mody minionego okresu. Wraz 
z postępem motoryzacji i wzrostem świa
domości historycznej społeczeństw roz
wija się na całym świecie muzealnictwo 
motoryzacyjne. Pomijając w tym miejscu 
specyficzne funkcje samego muzeum ja
ko instytucji powołanej m.in. dla ochrony 
i opracowywania dokumentacyjnego za
bytków techniki, stwierdzić należy, że 
ekspozycją motoryzacyjną posługują się 
nie tylko muzea specjalistyczne, ale rów
nież muzea techniki ogólnej, demonstru
jąc rozwój pojazdu mechanicznego jako 
dydaktyczny przykład postępu technicz
nego.
W wielu krajach pojazdy posiadające od
powiedni wiek uznano oficjalnie za zabyt
kowe. W Polsce ochroną prawną objęto 
pojazdy mechaniczne wyprodukowane 
przed 9 maja 1945 r., jednakże okres 
ochronny jest zdecydowanie zawężony. 
Przesunięcie granicy wieku do 1960 r„ 

czyli znowelizowanie wydanej przed dwu
dziestu laty ustawy byłoby istotnym eta
pem działań, zmierzających do ocalenia 
wielu wartościowych obiektów, 
Jednakże o wiele ważniejszym zadaniem 
powinno być wzmożenie kontroli nad sta
nem posiadania zabytków z tej dziedziny 
i ścisłe egzekwowanie ograniczeń okre
ślonych przez wymienioną ustawę. Jest to 
szczególnie potrzebne, bowiem w ostat
nich latach rozwinął się w Polsce ruch 
miłośników starych pojazdów. Nie za
wsze jest to zainteresowanie czysto ama
torskie i bezinteresowne. Uformował się 
już wewnętrzny rynek motocykli-wetera- 
nów i coraz częściej spotykamy się z wy
padkami nielegalnego eksportu zabytko
wych pojazdów. Powstały nawet grupy 
handlarzy, powiązane nierzadko z poważ
nymi kolekcjonerami w krajach Europy 
Zachodniej.
Historyczne motocykle znajdują się w na
szym kraju prawie wyłącznie w rękach 
posiadaczy prywatnych, zrzeszonych nie
kiedy w klubach motocykli-weteranów. 
Są to jednak zabytki w zasadzie niedostę
pne dla szerokiej publiczności, a jedyną 
formą ich popularyzacji są krótkotrwałe 
pokazy i zloty. Publiczną kolekcję moto
cykli posiada tylko Muzeum Techniki 
w Warszawie. Zbiory z tej dziedziny obej
mują blisko 40 pojazdów z różnych okre
sów, w tej liczbie 15 wyprodukowanych 
w kraju w czasach międzywojennych. Mu
zeum Techniki z racji profilu ogólnotech
nicznego tylko w niewielkim zakresie zaj
muje się historią techniki motoryzacyjnej, 
zaś zasób eksponatów z tej dziedziny jest 
nieco ograniczony. Konieczne jest więc

1. Pojazd Michaux-Perreaux 
z 1868r.;maszynaparowaizbiornik 
wody pod siodłem
2. Pierwszy motocykl produkowa
ny seryjnie - Hildebrand i Wolfmul- 
ler z 1894 r.; silnik chłodzony wodą, 
na zbiornik wody wykorzystano ra
mę pojazdu
3. Motocykle wyścigowe Martin 
z angielskimi silnikami JAP, 1903 r. 

• stworzenie Muzeum Motoryzacji, postu
lowane zresztą w pewnych środowiskach 
już od dawna.

Początki w Europie...
W1813, awedług innych źródeł w 1816 r. 
leśniczy badeński baron Karol von Drais 
po raz pierwszy zademonstrował publicz
nie swoją „maszynę biegową". Konstruk
cja Draisa stanowiła wprawdzie prawzór 
pojazdu, nazwanego później rowerem, 
lecz była jeszcze pozbawiona pedałów 
i zmuszała jeźdźca do odpychania się 
nogami od podłoża.
Myśl konstrukcyjna poszła dalej w dwóch 
kierunkach. Pierwszy, traktując w dal
szym ciągu prowadzącego pojazd jako 
źródło napędu, dążył do zmniejszenia je
go wysiłku przez zmniejszenie ciężaru 
roweru i wprowadzenie coraz doskonal
szych sposobów przeniesienia napędu, 
natomiast zwolennicy idei samojazdów 
pragnęli zastąpić siłę mięśni działaniem 
silnika. Ze znanych wówczas silników je
dynie maszyna parowa kwalifikowała się 
do napędu pojazdu mechanicznego. Ist
nieją przypuszczenia, że już w 1818 r. 
wykorzystano ją do napędu prymitywne
go pojazdu jednośladowego, nazwanego 
„Velocipedraisiva-porianna". Podobno 
w Ogrodzie Luksemburskim w Paryżu 
przeprowadzono nawet publiczny pokaz. 
Być może jednak, że wehikułten nigdy nie 
istniał, zaś informacje o nim były wytwo
rem ówczesnych satyryków, pragnących 
przystosować niedawno wynaleziony na
pęd parowy do prymitywnych „draisyn". 
W miarę rozwoju maszyny parowej coraz 
bardziej realne stawało się jej zastosowa
nie w użytkowych pojazdach jednoślado
wych. Pierwszym znanym przykładem jest 
pojazd Michaux-Perreaux, zbudowany 
w 1869 r. we Francji. Było to połączenie 
roweru Michaux (z pedałami na osi przed
niego koła) z niewielką jednocylindrową 
maszyną parową Perreaux. Pojazd ten 
dotrwał do naszych czasów i znajduje się 
w „Robert Grandesiegne Collection" we 
Francji.
Chociaż eksperymentowano wówczas n ie 
tylko w Europie, to jednak pojazdy z lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia niewiele przypomina
ły motocykle. Pierwszym, zbliżonym do 
naszego o nich wyobrażenia, był parowy 
motor Hildebranda zbudowany w 1889 r.
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Silnik jednocylindrowy, podwójnego 
rozprężania, umocowany był nad wierz
chołkiem ramy, zbudowanej na kształt 
rowerowej, zaś nad nim, pod górną belką, 
zawieszony był zbiornik na wodę. Prze
niesienie napędu odbywało się za pomo
cą mechanizmu korbowego, połączone
go z piastą tylnego koła. Motocykl miał 
szprychowane stalowe koła o jednakowej 
średnicy, zaś wyposażenia podwozia do
pełniały błotniki i hamulec ręczny, działa
jący dociskowo na ogumioną poręcz 
przedniego koła. Zawór sterujący dopły
wem pary do cylindra znajdował się 
w środkowej części górnej belki ramy, tak 
więc regulowanie szybkości jazdy wyma
gało oderwania od kierownicy prawej 
ręki.
W1882 r. Brownshil zaproponował wyko
rzystanie do napędu motocykla sprężo
nego powietrza, zaś w tym samym czasie 
angielska firma The Humber Company 
wybudowała pierwszy motocykl elektry
czny. Próby z silnikami innych rodzajów 
niż o spalaniu wewnętrznym czynione by
ły jeszcze długo, lecz nie one wytyczyły 
nowy kierunek w konstrukcji jednostek 
napędowych.
Na podstawie m in. doświadczeń Belga 
Etienne Lenoira (silnik gazowy) z 1860 r. 
i teoretycznych prac francuskiego uczo
nego Beau de Rochas (rok 1862 - stwo
rzenie teorii obiegu czterosuwowego) 
August Mikołaj Otto opracował w 1877 r. 
zasady działania czterosuwowego silnika 
tłokowego o spalaniu wewnętrznym. Sil
nik taki miał wiele zalet - był znacznie 
lżejszy, mniejszy, bardziej sprawny i eko
nomiczny, a więc dogodniejszy w eksplo- 
atacji w pojazdach jednośladowych niż 
np. maszyna parowa. Osiągnięcie to zo
stało wykorzystane przez kilku wynalaz
ców. Jeden z nich, Gottlieb Daimlerwyko- 
nał silnik o pojemności 264 cm3 i mocy 0,5 
KM przy 700 obr./min (obrotów na minu
tę), i tytułem próby wbudował go w naj
prostsze podwozie - drewnianą ramę, 
wspartą na dwóch kołach jezdnych. W ten 
sposób, nieświadomie, stał się twórcą po
jazdu jednośladowego stanowiącego is
totną nowość w jego historii. Zasadnicze 
założenia konstrukcyjne motocykla Da- 
imlera. jak: silnik spalinowy umieszczony 
centralnie pomiędzy kołami, zbiornik pa
liwa umocowany nad silnikiem, pionowy 
cylinder, napęd tylnego koła i dwa koła 
jezdne jednakowej średnicy, przetrwały 
bez mała 100 lat, znajdując zastosowanie 
w pojazdach współczesnych.
Następnym ważnym wydarzeniem było 
podjęcie w 1894 r. przez braci Hildebrand 
i Aloisa Wolfmullera seryjnej produkcji 
pojazdów, określonych po raz pierwszy 
mianem „motocykla" (Motorrad). Miały 
one ramy z rur stalowych, a napędzane

były dwucylindrowymi czterosuwowymi 
silnikami chłodzonymi wodą. Z pojem
ności skokowej 1800 cm3 (o 300 cm3 wię
cej od współczesnego Fiata 125p) osiąga
ły niedużą moc 2,5 KM, przy bardzo nie
wielkiej prędkości obrotowej wału korbo
wego - 240 obr./min. Silnik nie miał 
skrzyni korbowej i kół zamachowych, 
a napęd na tylne koło przenoszony był 
bezpośrednio za pomocą długich korbo- 
wodów (od 1897 r. za pomocą wałka). 
Pojazdów takich wyprodukowano kilka
set sztuk. Praca silników pozostawiała 
jednak wiele do życzenia, a pożar jednego 
z motocykli na wyścigach we Francji wy
robił im opinię niebezpiecznych. W rezul
tacie „Wolfmullery" zniknęły z rynku. 
Nieco później, bo w 1896 c pojawiły się 
produkowane przez 5 lat (3 tys. sztuk) 
trójkołowce francuskiej firmy De Dion-

Bouton, wyposażone w silniki o mocy 
1,75 KM, umieszczane nad tylną osią. Te 
trwałe pojazdy znane były w Królestwie 
Polskim (sprowadzone przez stołeczną 
firmę Stanisława Grodzkiego). Jeden 
z nielicznych egzemplarzy, jakie prze
trwały do naszych czasów, znajduje się 
w Muzeum Techniki w Warszawie. W tym 
samym czasie trafiły na ziemie polskie 
motocykle produkowane od 1897 r. w du
żej wytwórni braci Wernerów w Paryżu. 
Pojazdy te miały słabe, jednokonne silniki 
mocowane nad przednim kołem, a prze
niesienie napędu - bez sprzęgła i skrzyni 
biegów - odbywało się za pomocą krót
kiego skórzanego pasa.

Na przełomie XIX i XX w. powstaje wiele 
nowych wytwórni. Niektóre z nich, jak np. 
niemieckie Durkopp, NSU i Triumph oraz 
francuski Peugeot, powstały z fabryk ro
werów. Wymienić także warto czeskie 
Waltery i Laurin Klementy oraz niemiec
kie Wanderer, Brennabor, Victoria. Pro
gres i Hiller, angielskie Triumph, Eksel- 
sior, atakże Singer typu „motorowe koło" 
(silnik mocowany był na osi tylnego koła) 
oraz belgijską F.N. Motocykl F.N. z 1905 r 
miał czterocylindrowy, rzędowy czterosu- 
wowy silnik o mocy 3,5 KM przy 2500 
obr./min,, zapłon od iskrownika Bosch, 
napęd tylnego koła wałkiem oraz resoro
wanie koła przedniego na krótkim waha
czu pchanym. Ten system resorowania 
stał się wkrótce typowy dla ciężkich mo
tocykli amerykańskich marki Harley-Da
vidson, gdzie utrzymał się przez ponad 30 
lat. Trzeba dodać, że produkcja tej najbar
dziej znanej na drugiej półkuli firmy, za
łożonej w 1903 r. przez Williama Harleya 
i Artura Davidsona, stanowi doskonały 
przykład rozwoju amerykańskiego prze
mysłu motocyklowego. W1906 r. wypusz-
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czono na rynek 5 Harley-Davidsonów, 
w rok później już 150, zaś w latach 
1917-1918 około 20 tys. O osiągnięciach 
tego pionierskiego okresu świadczy także 
fakt, że już w 1904 r. motocykl Peugeot 
o ciężarze 85 kg przekroczył znacznie, bo 
o 22 km, „barierę" 100 km/godz.
Od około 1904 r. obserwujemy dalszy po ■ 
stęp, szczególnie w konstrukcji układu 
przeniesienia napędu. Większość pojaz
dów co prawda nadal przypominała rowe
ry z doczepionym silnikiem, lecz pas pła
ski służący do przenoszenia napędu ustę
pował coraz częściej na rzecz pasa klino
wego, a w drugim dziesięcioleciu także 
łańcucha. W dalszej kolejności wprowa
dzono 2 biegi z biegiem wolnym (typu 
rowerowego) najczęściej w piaście tylne
go koła. Zasadnicze ulepszenia, jak trzy- 
biegowa skrzynka przekładniowa, rozru
sznik nożny i oświetlenie elektryczne, sto
sowano sporadycznie na krótko przed 
wybuchem pierwszej wojny światowej. 
Około 1912 r. ukazało się (we francuskim 
motocyklu Deabon) zawieszenie przed
niego koła w widelcu teleskopowym, któ
re z czasem wyparło używany powszech
nie widelec trapezowy i stosowane jest 
w pojazdach współczesnych.
Motocykle uzyskały dużą popularność już 
przed pierwszą wojną światową (np. 
w 1914 r. po drogach Niemiec jeździło

4. Motocykl Laurin Klement, mo
del CCR, 1905 r.
5. Wanderer z czterosuwowym sil
nikiem w układzie „V” - typowa 
konstrukcja tej klasy z lat 1918 - 
1922
6. Przygotowanie angielskich mo
tocykli AJS przed startem do wyści
gu Tourist Trophy w 1924 r.
7. DKW ARe 175 z 1926 r.
8. Polski sportowy SM 500z 1933 r.
9. Rodzina Sokołów konstrukcji 
inż. T. Rudawskiego z lat 
1936-1939; od lewej: 600 RT, 500 
RS i 200
10. Motocykl S. Malcherka S.M 98 
na Międzynarodowych Targach Po
znańskich w 1936 r.
11. Polski MOJ 130 z 1937 r. był 
szczególnie popularny na Śląsku
12. Ziindapp KS 600 z bocznym 
wózkiem, wersja cywilna z okresu 
poprzedzającego drugą wojnę 
światową
13. Rodzynek wśród pojazdów 
z kontynentu - Harley-Davidson 
WLA - amerykański motocykl pro
dukowany masowo w czasie drugiej 
wojny światowej 

około 20 tys. tych pojazdów), lecz praw
dziwy rozwój ich konstrukcji, kształtujący 
sylwetkę nowoczesnego motocykla, na
stąpił dopiero w okresie powojennej pro
sperity. W niektórych krajach, a zwłasz
cza w Niemczech, wytwórnie motocykli 
powstawały jak przysłowiowe „grzyby po 
deszczu" i często nad byle szopą widniał 
dumny napis „Moterenbau". W latach 
dwudziestych olbrzymi rozwój produkcji 
obserwujemy szczególnie w okolicach 
Berlina (ponad 100 wytwórni) i Norymber- 
gi (około 40). Niektóre z nich, jak Gandig 
czy Rapid, były tworami efemerycznymi, 
lecz wiele przetrwało do naszych czasów 
(np. EFN-owski Hercules). Wiodącą rolę 
w motoryzacji naszego zachodniego są
siada odegrały jednak duże firmy, jak 
BMW, DKW, NSU, a później także Zun- 
dapp. Zatrzymajmy się przy dwóch pierw
szych.
Znana do dzisiaj BMW w 1923 r. wyprodu
kowała swój pierwszy model (R-32, o mo
cy 8 KM) skonstruowany przez Maxa Frit- 
za, a w niedługim czasie całą gamę do
skonałych pojazdów. W 1935 r. firma 
wprowadziła w zawieszeniu przedniego 
koła produkowanych seryjnie pojazdów 
widelec teleskopowy z tłumieniem hy
draulicznym. Nowość ta w istotny sposób 
wpłynęła na komfort i bezpieczeństwo 
jazdy. Konstrukcje BMW stały się wkrótce 
wzorem ciężkiego motocykla niemieckie
go, a stosowane wówczas rozwiązania 
(silnik czterosuwowy o przeciwsobnym 
układzie cylindrów i napęd tylnego koła 
za pomocą wałka) używane są w najnow
szych pojazdach tej firmy.
Z kolei pierwszym motocyklem firmy DKW 
- „specjalisty od dwusuwów" - był Rei- 
schfahrmodell z 1922 r„ wyposażony 
w silnik jednocylindrowy o pojemności 
142 cm3 i mocy 1.5 KM, bez skrzyni bie
gów. Napęd bezpośrednio z silnika prze
noszony był na tylne koło rzemiennym 
pasem klinowym. Aby uniknąć przegrza
nia w ciężkich warunkach pracy, silnik 
wyposażony był w wentylator. Pojazd wa
żył niewiele ponad 40 kg i rozwijał pręd
kość do około 60 km/godz. Po udanej 
premierze przyszły kolejne typy, a wśród 
nich LM-E 206 w wersji Sahara i Luxus 
200 - znany szerzej jako „Krwista bańka" 
(Blutblase) ze względu na nietypowy, 
czerwony kolor zbiornika oraz - znacznie 
później - motocykl z silnikiem dwucylin- 
drowym, chłodzonym wodą. Tradycje fir
my kontynuowane są dzisiaj przez moto
cykle MZ z NRD.
Nie bez znaczenia była także działalność 
wytwórni NSU, która w latach trzydzies
tych obok motocykli z silnikami czterosu- 
wowymi o większych pojemnościach (ty-
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py OSL) produkowała słynne „setki" - 
Pony i Quickz jednocylindrowymi dwusu
wowymi silniczkami o pojemności 97 cm3 
i mocy 2,4 KM, różniącymi się m.in. ilością 
przełożeń w skrzyni biegów, a co za tym 
idzie prędkością maksymalną ( odpo
wiednio 75 i 55 km/godz.). Od połowy lat 
trzydziestych wypuszczono na rynek nie
bagatelną liczbę ponad 100 tys. tych ta
nich pojazdów.
Osobnym rozdziałem w produkcji moto 
cykli są wytwórnie brytyjskie, bardziej 
konserwatywne w przyjmowaniu wszel
kich nowinek technicznych, ale nie po
zbawione istotnych osiągnięć konstruk
cyjnych. Z wielu produkowanych tam po
jazdów warto wymienić szczególnie mar
ki: Douglas, Francis-Barnett, HRD, Mat- 
cheless, Rudge, Velocette oraz najbar
dziej luksusowy, zwany Rolls-Roycem 
motocykli - Brough Superior, a także in
ne, które przetrwały do czasów współ
czesnych, np. AJS, JAP, Norton i Triumph. 
W tym czasie zasłynęła także firma Ariel, 
producent motocykli z silnikami cztero- 
suwowymi o dużej pojemności, posiada
jącymi cztery cylindry ustawione w kwa
drat. Natomiast wytwórnia Scott budowa
ła - jako wyjątek wśród „anglików” - 
motocykle z silnikami dwusuwowymi, 
chłodzonymi wodą. Inny model tej fir
my - „Flying Squirrel" („Latająca Wie
wiórka") z 1935 r. wyprzedził nieco 
epokę - w konstrukcji jego silnika zasto
sowano bowiem najbardziej racjonalne 
rozwiązanie, polegające na tym, że śred
nica cylindra przewyższa skok tłoka 

(układ ponadkwadratowy, stosowany 
obecnie w każdym prawie silniku). Fabry
ka wprowadziła oryginalny sposób ozna
czeń sportowych silników tego modelu - 
jednostki napędowe przeznaczone do 
wyścigów szosowych miały cylindry ma
lowane na czerwono, zaś do wyścigów 
torowych - zielone głowice.
We Francji w okresie międzywojennym 
działa wiele firm motocyklowych. Najpo
ważniejsze to m.in. Monet-Goyon, Moto- 
becane, Orial, Terrot i Zedel. Warto zwró
cić uwagę na produkt fabryki Terrotw Di
jon - model HD 350, montowany również 
w Czechosłowacji. Były to motocykle bar
dzo wytrzymałe, a swoją niezawodność 
udokumentowały w czasie bezawaryjnej 
podróży na trasie 10 tys. km wiodącej po 
bezdrożach Afryki. Firma Zedel produko
wała pojazdy we Francji oraz w Szwajca
rii, gdzie działała jeszcze wytwórnia cięż
kich czterosuwowych marki Uniwersał 
i Motosacoche, znana z doskonałych sil
ników, montowanych także w pojazdach 
innych fabryk.
We Włoszech, obok firm Bianchi, Ducati, 
Gillera i innych, motocykle wytwarzała 
(od 1921 r.) fabryka Moto-Guzzi. Najsłyn
niejszymi jej wyrobami były modele Do- 
ndolino i Gambalunga z resorowanym 
tylnym kołem. Typ sportowy 500 OHV 
z 1929 r. miał jednocylindrowy leżący sil
nik o mocy 30 KM, skrzynię biegów o czte
rech przełożeniach, już zblokowaną z sil
nikiem i osiągał prędkość maksymalną 
około 160 km/oodz.

Z innych ciekawszych pojazdów wypusz
czanych na rynek przez wytwórców za
chodnioeuropejskich warto zaprezento
wać jeszcze kilka. Jednym z nich jest 
szwedzki motocykl Berthold Ericsson 
z 1935 r., w którym napęd za pomocą 
łańcuchów - przenoszony był na przednie 
i tylne koło (sic!). Podobnie udziwniony 
był jeden z typów motocykla Bohmerland 
(produkowanych od 1924 r. w czeskich 
Kunraticach), tak długi, że z łatwością 
mieściły się na nim trzy osoby. Charakte

rystyczną sylwetkę tego pojazdu podkre
ślały jeszcze dwa zbiorniki paliwa, umie
szczone nad tylnym kołem oraz pełne 
koła, odlewane z lekkiego stopu. Rekord 
siedzeń pobił jednak czteroosobowy Pen
nington. Obok nich powstawały i inne 
nietypowe konstrukcje, jak np. motocykl 
z silnikiem 10-cylindrowym, z silnikiem 
lotniczym, w wypadku Opla nawet odrzu
towym, z chłodzeniem olejowym, sprę
żarkami, etc. Do wyjątków należały także 
pojazdy z silnikami o gwiaździstym ukła
dzie cylindrów, jak Millet i dwie wersje 
niemieckiej Megoli (pierwsza z 1925 r.) 
oraz z napędem gąsienicowym i samo
chodowym silnikiem, jak lekkie niemiec
kie ciągniki (NSU, Zundapp, itp.) z czasów 
drugiej wojny światowej.
W okresie międzywojennym przemysł 
motocyklowy rozwinął się także w Cze
chosłowacji. Największe uznanie zyskały 
wówczas dwie marki - Jawa i CZ. Pierw
sza Jawa powstała w 1929 r. w Pradze. Był 
to ciężki i drogi motocykl klasy 500 cm3, 

budowany na podstawie licencji niemiec
kiej firmy Wanderer przez „Zbrojovka ing. 
F. Janefcek”. Z połączenia pierwszych li
ter nazwisk producenta i licencjodawcy 
powstała nazwa wyrobu. Po trzech latach 
rozpoczęto produkcję lekkich i trwałych 
motocykli z dwusuwowymi silnikami 175 
cm3, a później także 98 cm3 (Jawa-Robot). 
Od 1930 r. motocykle z silnikami 98 cm3 
wytwarzane były również przez zakłady 
teska Zbrojovka (CZ). W niedługim jed
nak czasie ukazały się CZ-ki z dwusuwo
wymi silnikami, lecz o większych pojem
nościach (125,175 i 250 cm3) - nie były to 
jednak konstrukcyjne rewelacje.
Wybitnych osiągnięć konstrukcyjnych nie 
miał przemysł Związku Radzieckiego (w 
carskiej Rosji motocykli w ogóle nie pro
dukowano). W latach trzydziestych budo
wano tam seryjnie wytrzymałe pojazdy 
oznaczone symbolami L-300 (dwusuwo
wy, o mocy 6,5 KM i PZM-A 750 (z silni
kiem czterosuwowym, dwucylindrowym 
w układzie widlastym), zaś wyproduko
wany w 1936 r. jednocylindrowy motocykl 
TJZ-AM 600 nawiązywał wyraźnie do kon
strukcji niemieckich. Znane Iż-e zapro
jektowano w 1928 r. (seria pięciu modeli), 
lecz dopiero w cztery lata później ukazał 
się na rynku pierwszy model - Iż 7, z silni
kiem dwusuwowym o pojemności 250 
cm3. Wyprodukowany 5 lat później Iż8 był 
prawzorem Iż-a 49, popularnego na na
szych drogach po drugiej wojnie świato
wej. Współpraca z potężnym przemysłem 
motocyklowym Niemiec spowodowała, 
że na drogach ZSRR ukazały się znane 
do dzisiaj ciężkie motocykle M-72. Była 
to wojskowa wersja popularnego BMW 
R-71, opracowana specjalnie dla potrzeb 
wschodniego kontrahenta.

... i w Polsce
Na rozdartych zaborami ziemiach pol
skich przemysł motocyklowy w zasadzie 
nie istniał. Po odzyskaniu niepodległości, 
gdy w połowie lat dwudziestych pokona
no już pierwsze trudności okresu zjedno
czenia, w krótkotrwałym okresie wzmo
żonej koniunktury gospodarczej nastąpi
ło zainteresowanie produkcją motocykli. 
W tym właśnie czasie powstała pierwsza 
polska wytwórnia motocykli w Opalenicy 
koło Poznania. Jej właścicielem (współ
właścicielem?) a zarazem i konstrukto
rem produkowanego tam ciężkiego mo
tocykla Lech był Amerykanin polskiego 
pochodzenia, inż. Władysław Zaleski. Po
jazdy ukazały się na rynku w 1928 r. (we
dług innych źródeł w 1926 r.) i brały nawet 

udział w licznych imprezach sportowo- 
wytrzymałościowych organizowanych na 
terenie kraju, lecz małoseryjna produkcja 
nie była opłacalna i już w 1931 r. (?) 
została zaniechana.
Pierwszymi motocyklami wytwarzanymi 
w kraju na skalę przemysłową były ciężkie 
dwucylindrowe CWS M 55 produkowane 
w latach 1928-1930/31 przez Państwowe 
Zakłady Inżynierii w Warszawie. Twórca 
pojazdu, por. inż. Fuksiewicz, otrzymał 
polecenie oparcia się na wzorach dosko
nałych motocykli amerykańskich - Indian 
(silnik) i Harley-Davidson (podwozie). 
W wyniku niedociągnięć konstrukcyjnych 
i nieprzemyślanej technologii (co było 
przyczyną wielu niedomagać i uszkodzeń

całych zespołów) CWS M 55 nie był pojaz
dem udanvm i oo wykonaniu serii 100 
motocykli produkcję wstrzymano. Zdecy
dowano wówczas, że zostanie opracowa
ny nowy typ ciężkiego motocykla, bar
dziej nowoczesny i odpowiadający swe
mu przeznaczeniu. Państwowe Zakłady 
Inżynierii miały większe możliwości kon- 
strukcyjno-badawcze niż wytwórcy pry
watni, zaś jako wieloprofilowa jednostka 
państwowa (udział Skarbu Państwa 
w majątku Zakładów wynosił 84%) były 
bardziej niezależne od zmiennej sytuacji 
rynkowej.
Wiosną 1933 r., na organizowanym coro
cznie konkursie piękności samochodów 
w Parku Paderewskiego (dzisiaj Skary-

14. Jednostka napędowa słynnych 
francuskich trójkołowców De Dion- 
Bouton z lat 1896-1901
15. Silnik niemieckiego Wanderera 
z lat 1918-1922
16. Leżący górnozaworowy silnik 
włoskięgo Moto-Guzzi z około 1935 
r., typowy dla pojazdów tej 
wytwórni

17. Duński Nimbus 750 z 1937 r. 
miał silnik czterocylindrowy, rzędo
wy, górnozaworowy o mocy 18-22 
KM

18. Nowoczesna jednostka napę
dowa polskiego motocykla Perkun, 
wykonana w 1939 r. (zdjęcia: 1-3,8, 
10-18-J. Cieślikowa, 7, 9-J. Tar
czyński: zb. Muzeum Techniki NOT 
i autora)
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szewski) w Warszawie zaprezentowano 
nowy pojazd, nazwany CWS M 111 (od 
1936 r. - Sokół 1000 M 111). Głównym 
konstruktorem motocykla, nawiązujące
go w układzie elementów do swego po
przednika, był inż. Zygmunt Okołów, szef 
Biura Studiów PZInż. CWS M111 wyposa
żony został w silnik czterosuwowy, dwu- 
cylindrowy w układzie widlastym, o po
jemności 995 cm3 i mocy („gwarantowa
nej" - jak podaje instrukcja obsługi) 18 
KM przy 3000 obr./min, zblokowany ze 
skrzynią biegów o trzech przełożeniach. 
Zawieszenie przednie zrealizowane zo
stało za pomocą widelca trapezowego 
resorowanego 6 sprężynami i miało cier
ny amortyzator skoku; koło tylne nie mla

sku sfer wojskowych. Konstruktorem po
jazdu był młody, zdolny inżynier, Tadeusz 
Rudawski. W ciągu tylko dwóch lat kon
strukcja została opracowana, prototypy 
wykonane i objeżdżone, a rysunki oddane 
do przygotowania technologicznego. 
W drugiej połowie 1935 r. pierwsza seria 
motocykli Sokół 600 RT M 211 ukazała się 
na rynku. Jednocylindrowy, czterosuwo
wy silnik rozwijał z pojemności 560 cm3 
moc 15 KM przy 3200 obr./min. i zezwalał 
na osiąganie prędkości do 110 km/godz. 
Zużycie paliwa wynosiło wówczas około 
4,51/100 km.
Sokół 600 stał się wkrótce pojazdem bar
dzo popularnym, spełniając założenia 
konstrukcyjne jako pewny i trwały środek 
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ło resorowania. Pojazd, wraz z bocznym 
wózkiem (także produkcji PZInż.), ważył 
aż 370 kg, co stawiało go w rzędzie najcię
ższych w swojej klasie. Zużycie paliwa 
także nie należało do najmniejszych - 
przy szybkości maksymalnej 90 km/godz. 
(bez wózka 105 km/godz.) wynosiło 7,5 
1/100 km. Motocykl przeznaczony był 
przede wszystkim dla wojska, tylko nie
wielką liczbę używała poczta i policja. Aby 
podnieść, nie najgorsze zresztą, walory 
terenowe pojazdu, opracowano wersję 
specjalną, z napędem także na koło wóz
ka (seria informacyjna).
Podjęcie produkcji krajowych motocykli 
stworzyło warunki dla dalszego rozwoju 
tzw. przemysłu pomocniczego, bowiem 
wiele firm specjalistycznych rozpoczęło 
kooperację z PZInż. Kosztowny import 
mógł być tym samym znacznie ograniczo
ny. Zarówno w CWS M111, jak i w wytwa
rzanych później pojazdach jedynie ok. 
5% części (gażnik, łożyska toczne i łań
cuch napędowy było pochodzenia za
granicznego.
Gdy model M 111 był już w produkcji, 
dział motocyklowy Biura Studiów przy
stąpił do prac projektowych nad motocy
klem średniolitrażowym, przeznaczonym 
dla użytkowników cywilnych. Z dwóch 
koncepcji - turystycznej i sportowej wy
brano pierwszą, nie bez wyraźnego naci

komunikacji, a poszczególne jego egze
mplarze jeszcze dzisiaj poruszają się po 
naszych drogach. Motocykle brały udział 
w licznych crossach i rajdach, zaś swego 
rodzaju rekordem był wjazd dwóch 
„600-ek" i jednego Sokoła 200 prowa
dzonych przez inż. inż. Tadeusza Rudaw
skiego, Tadeusza Herynga i Józefa Dochę 
na szczyt Kasprowego Wierchu w lipcu 
1939 r.
Motocykl miał dwie wersje terenowe: kla
syczną, a więc z napędem także na koło 
bocznego wózka i niezwykle śmiałą kon
strukcyjnie - pojazd trzykołowy, o kołach 
ustawionych jedno za drugim i dwóch 
tylnych napędzanych. Odmiany te nie we 
szły jednak do produkcji seryjnej. Inż. 
Rudawski zaprojektował także wykonany 
w kilku egzemplarzach (trzech?) moto
cykl sportowy - Sokół 500 RS M 311 - 
wyposażony w silnik górnozaworowy 
o pojemności 493 cm3 i mocy 18 lub 22 
KM, w zależności od typu głowicy, przy
stosowanych do dwóch rodzajów paliwa 
- benzyny i mieszanki alkoholowej. Pręd
kość maksymalna pojazdu stała na pozio
mie europejskich motocykli tej klasy i wy
nosiła ponad 125 km/godz. Wojsko nie 
wykazało jednak zainteresowania mode
lem sportowym i produkcja nie rozwinęła 
się.
Wiele nowatorskich rozwiązań konstruk
cyjnych inż. Rudawskiego (po drugiej 
wojnie światowej konstruktora w znanej 
firmie samochodowej Aston Martin pod 
Londynem) zastosowanych w obu mode
lach, jak np. zawieszenie silnika na tule
jach gumowo-stalowych eliminujących 
wstrząsy i sposób osadzenia skrzyni bie
gów jako odrębnego zespołu w bloku 
silnika - co w znacznym stopniu uprasz
czało naprawę - uzyskało ochronę praw
ną jako patenty PZInż.

Ostatni motocykl tej wytwórni - Sokół 200 
M 411 - również był konstrukcji Tadeusza 
Rudawskiego. Ta lekka nowoczesna ma
szyna, przeznaczona dla masowego użyt
kownika, napędzana dwusuwowym silni
kiem o pojemności 200 cm3 i mocy 8 KM 
przy 4200 obr./min., miała-obok wspom
nianych powyżej nowości - nie spotykane 
w zasadzie rozwiązanie - sprężystą ramę 
(Patent PZInż.). Ugięcie ramy pod siodłem 
było równoznaczne z zastosowaniem re
sorowania tylnego koła, natomiast koło 
przednie zawieszone było w tradycyjnym 
widelcu trapezowym. Pojazd nie doczekał 
się realizacji, chociaż z innej niż Sokół 
500 przyczyny. Wybuch drugiej wojny 
światowej spowodował, że z pierwszej 
serii 800 motocykli wykonano jedynie 78, 
a ostatni egzemplarz zdjęto z pasa monta
żowego w momencie ewakuacji farbyki 3 
września 1939 r.
Równolegle z produkcją wielkoseryjną, 
finansowaną przez państwo, wiele firm 
prywatnych rozpoczęło na mniejszą skalę 
produkcję motocykli. W kilku wypadkach 
były to konstrukcje własne, przeważały 
natomiast pojazdy budowane niekiedy 
prawie w całości z importowanych podze
społów. W pierwszej grupie wymienić na
leży przede wszystkim poczynania.kato
wickiej Farbyki Maszyn i Odlewni Żelaza 
inż. A. Różyckiego i S. Malcherka w Po
znaniu.
W Katowicach po dwuletnim okresie 
przygotowawczym wypuszczono na ry
nek w 1937 r. małolitrażowy motocykl 
o nazwie MOJ (pseudonim właściciela 
wytwórni). Konstruktorem i kierownikiem 
produkcji był inż. Karol Zuber. Prawie 
wszystkie elementy pojazdu były własnej 
produkcji, a tylko niewielka ich liczba 
pochodziła od krajowych poddostawców. 
MOJ-e cieszyły się dobrą opinią jako osz
czędne i wytrzymałe. Kupowane były 
przeważnie na Śląsku. Mimo wprowadza
nych corocznie pewnych zmian konstruk
cyjnych, motocykl zachował niezmienio
ną charakterystykę podstawowych po
dzespołów: silnika dwusuwowego o po
jemności 130 cm3 i mocy 3,5 KM przy 3500 
obr./min., zblokowanego ze skrzynią bie
gów o dwóch przełożeniach, oraz podwo
zia - ciężkiej, mocnej prasowanej ramy 
(na wzór BMW) z tylnym kołem nieresoro- 
wanym i widelcem trapezowym z przodu. 
Stefan Malcherek, znany zawodnik po
znańskiego klubu motocyklowego 
„Unia”, rozpoczął w tym samym okresie 
wytwarzanie niezawodnych lekkich silni- 
czków dwusuwowych o pojemności 98 
cm3 i mocy 3 KM przy3500obr./min., zblo
kowanych ze skrzynią biegów o trzech 
przełożeniach. Stosowano je m.in. w lek
kich motocyklach S.M. Stefana Malcherka 
i Zuch z wytwórni Automatyk oraz w do
stawczych trójkołowcach WNP z fabryki 
braci Nowaczyk (obie wytwórnie w Po
znaniu).
Z grupy samodzielnych producentów wy
różnić trzeba także warszawskie firmy 
Steinhagen i Stransky oraz Perkun. 
Pierwsza wyspecjalizowała się w produk 
cji silników dwusuwowych małej mocy 
przeznaczonych dla przemysłu, do moto
pomp strażackich, dla lotnictwa i sportów 
wodnych. W 1938 r. zakończono prace 
przygotowawcze do produkcji trzykonne- 
go silniczka motocyklowego własnej kon
strukcji, wbudowanego w motocykle Tor- 
nedo, wytwarzane w Bydgoszczy. Silnik 
był udany - o jego osiągach i jakości 
wykonania świadczy m.in. fakt, że na za
wodach motocyklowych rozgrywanych 
w lipcu 1938 r. w Bydgoszczy zwyciężył 
w klasie „setek” zawodnik na Tornedo, 

pokonując w zaciętej walce tak znane 
firmy jak Villiers, Sachs czy Puch. Firma 
Perkun, która pod koniec okresu między
wojennego budowała lekkie motocykle 
w oparciu o angielskie silniki Villiers 98 
o mocy 3 KM, wypuściła w marcu (?) 1939 
r. serię pojazdów z własnym nowoczes
nym silnikiem o pojemności 123 cm3 i mo
cy przypuszczalnie 4,5 KM.
Na znacznie większą skalę rozpoczęto 
organizowanie produkcji w Fabryce Wy
robów Blaszanych i Maszyn Rolniczych 
w Kielcach. Tutaj właśnie, w 1937 r. po
wstała pierwsza popularna SHL-ka. Wy
trzymałe podwozie, całkowicie własnej 
konstrukcji, wzorowane było na czeskiej 
Jawie 175, zaś silnik pochodził z importu 
(Villiers 98 o mocy 3 KM). Dyrekcja fabryki 
dążyła jednak do wyeliminowania impor
tu i przejścia na produkcję krajową, opar
tą na licencji. W połowie 1939 r. już około 
40% części silnika wykonywano w Kiel
cach.
Lekkie motocykle o bardzo podobnych 
parametrach wytwarzały pod marką Pod
kowa i Niemen dwie fabryki. Pierwszy z 
nich budowany był w Poniatowie koło 
Legionowa, drugi zaś w Grodnie. W obu 
wypadkach opierano się na wspomnia
nych już silnikach Villiers 98, zaś podwo
zia były tylko częściowo składane z krajo
wych elementów. Pojazdy nie miały ża
dnych nowatorskich rozwiązań konstruk
cyjnych, lecz były trwałe, proste i niedro
gie, a system sprzedaży ratalnej ułatwiał 
ich nabywanie. Motocykle klasy 100 cm3, 
faworyzowane przez ówczesne przepisy 
podatkowe i drogowe (od ich posiadaczy 
nie wymagano praw jazdy), miały realne 
szanse upowszechnienia motoryzacji 
w naszym kraju.
Okres międzywojenny obfitował w liczne 
próby, mniej łub bardziej udane, rozwija
nia polskiego przemysłu motocyklowego. 
Pojazdy 12 marek produkowane były se
ryjnie, zaś co najmniej 8 konstrukcji po
wstało w prototypach lub seriach prób
nych, często z myślą o dalszym rozwinię
ciu produkcji. Trzeba dodać, że niektóre 
z nich miały w założeniach jedynie wyko
rzystanie istniejącej koniunktury rynko
wej, a inne, nie oparte na solidnych pod
stawach ekonomicznych, były tylko prze
jawem twórczej myśli technicznej. Do 
drugiej kategorii zaliczyć należy m.in. jed
ną z ciekawszych konstrukcji okresu mię
dzywojennego - sportowy motocykl SM 
500 młodych inżynierów Schweitzera 
i Mandelota. Ten szybki pojazd (ponad 
125 km/godz.) miał silnik jednocylindro
wy, górnozaworowy z zaworami o agraf- 
kowych sprężynach typu lotniczego i bez- 
łańcuchowe przeniesienie napędu, a był 
tak wygodny w prowadzeniu, że jak poda
wała ówczesna prasa, gdyby służył siłom 
porządkowym, to patrolujący policjant 
mógłby wypisywać mandat nawet w cza
sie jazdy.
Motocykle polskie okresu międzywojen
nego pozostawały nieco w cieniu przodu
jących konstrukcji zagranicznych. Były to 
jednak wytrzymałe pojazdy o zasadniczo 
tradycyjnych rozwiązaniach technicz
nych, lecz w wielu wypadkach nie pozba
wionych nowatorskich cech konstrukcyj
nych.
Wiele z wymienionych tu zabytków tech
niki polskiej znajduje się w rękach pry
watnych, a krajowy stan ich posiadania 
szybko się kurczy. Część z nich powinna 
stać się niejako własnością publiczną, 
jako uzupełnienie cennej kolekcji pol
skich motocykli okresu międzywojenne
go, stworzonej w Muzeum Techniki.

Jan Tarczyński
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...fabryka 
tektury

We wsi Doły Biskupie, na prawym brzegu 
rzeki Świśliny, wpadającej do Kamiennej, 

znajduje się niewielka fabryka tektury, 
wraz z osiedlem przyfabrycznym określa
na nazwą „Witulin". Można do niej doje
chać zbaczając w Nietulisku z szosy łą
czącej Ostrowiec Świętokrzyski ze Stara

chowicami na drogę lokalną.
Malowniczy krajobraz doliny Świśliny - 

w Dołach przybiera formę wąwozu o bo
gato ukształtowanych, poprzecinanych 
głębokimi jarami, skalistych ścianach. 
Fabryka usytuowana jest przy jazie. Spię
trzone przez jaz wody Świśliny doprowa
dza na teren zakładu kanał dopływowy; 
spływają one na powrót do rzeki kanałem 
odpływowym, pół kilometra poniżej jazu. 
Ten prosty system wodny poruszał do 
niedawna dwie turbiny, a pomagała im 
lokomobila parowa. Fabryka, podobnie 
jak dawniej, produkuje tekturę twardą za 
pomocą ręcznych tekturówek, a makula
turę miele archaiczny gniotownik.
Dalsze losy tego starego i wysłużonego 
zakładu wymagały podjęcia niełatwej de
cyzji. Mając świadomość, że w grę może 
wchodzić całkowita modernizacja lub na
wet likwidacja zakładu, Wojewódzki Kon
serwator Zabytków w Kielcach zlecił 
w 1980 r. Pracowniom Konserwacji Zabyt
ków, Oddziałowi w Kielcach, opracowa
nie historycznej dokumentacji fabryki. 
W tym samym roku zespół zakładu prze
mysłowego i osiedla w Dołach Biskupich 
został uznany za dobro kultury. Ten wyjąt
kowy w Polsce zabytek dokumentuje cią
głość rozwoju kultury materialnej w do
rzeczu rzeki Kamiennej od wieku XVI po 
czasy współczesne. Jest zarazem przykła
dem zmiany tradycyjnego pojęcia zabyt
ku, które obecnie obejmuje także krajob
raz kulturowy.
Początki działalności przemysłowej na te
renach obecnej fabryki sięgają drugiej 
połowy XVI w. Niegdyś Doły Biskupie i są
siednie Doły Opacie stanowiły jedną wieś 
pod nazwą Doły. Część Dołów należała do 
biskupa krakowskiego, część zaś do dzie
dzica pobliskiej wsi Prawęcin. W1485 r. 
ówczesny właściciel tej części Dołów, Ra
fał Michowski, sprzedał ją klasztorowi 
świętokrzyskiemu na Łysej Górze. Od tej 
pory część należąca do klasztoru zaczęto 
nazywać Dołami Opacimi, a część bisku
pią - Dołami Biskupimi. W 1586 r. Piotr 
Myszkowski, biskup krakowski, na proś

bę opata Macieja Lesieckiego, zezwolił na 
przeniesienie młyna stojącego w części 
biskupiej w dół rzeki, ze względu na to, że 
stał on zbyt blisko młyna zakonników 
i wyrządzał mu szkody przez zatapianie. 
Wówczas przeniesiono młyn na miejsce 
dzisiejszej fabryki.
W 1782 r. postawiono nowy młyn drew 
niany „o jednym kamieniu i stępie", 
w którym gospodarował młynarz Jakub 
Plewa. Drewniany młyn z czasem zastą
piono murowanym. Wybudował go 
w 1817 r. Stefan Ulrych, poddany aus
triacki, który przybył w 1809 r. do kraju 
tutejszego jako cudzoziemiec w chęci 
osiędnięcia w nim. Młyn stał przy kanale, 
do którego spływała woda spiętrzona 
przez jaz. W pobliżu jazu ustawiono 
w 1830 r. (stojącą po dziś dzień) figurę św. 
Jana Nepomucena. Powyżej jazu oba 
brzegi rzeki łączył most. Nie opodal młyna 
wydobywano sporadycznie piaskowiec 
(m.in. na budowę śluz w Nietulisku).
W 1885 r. teren, na którym stal młyn, 
poszerzony o resztówki gruntów chłop
skich, zakupił ziemianin i przemysłowiec 
Ignacy Kotkowski. Nowy właściciel 
usprawnił istniejący system wodny, a na 
miejscu starego młyna wystawił trzy mły
ny przemysłowe. Rozpoczął również re
gularną eksploatację pokładów piaskow
ca, zakładając w 1895 r. przedsiębiors
two: Kopalnie Piaskowca - Fabryka Wy
robów Kamieniarskich „Doły i Święcie'' 
Ignacego Kotkowskiego. Wody Świśliny 

poruszały teraz, oprócz kamieni młyń
skich, również traki do cięcia kamienia. 
Bloki piaskowca poddawano dalszej ob
róbce w specjalnie do tego celu wybudo
wanej hali. Fabryka zatrudniała stu robot
ników, posiadała własne biuro sprzedaży 
w Warszawie, a swoje wyroby wysyłała 
w odległe strony Królestwa i poza jego 
granice. Zachowane do dnia dzisiejszego 
na terenie zakładu jej wyroby: wykuty 
z jednego bloku kamienia basen fon
tanny, kapliczka, schody, słupki ogro
dzeniowe, kwiatony itp., świadczą 
o wysokich kwalifikacjach zatrudnio
nych tu kamieniarzy. Kotkowski wy
budował biuro, budynek dyrekcji fabry
ki, a dla robotników wzniósł osiedle 
przyfabryczne. Nie zapomniał też za
łożyć przy nim parku, wystawić fontanny 
i zadrzewić teren fabryki. Właściciel dba 
o upiększenie miejscowości, zakłada 
ogród, zadrzewia każdy kącik podług 
wzorów, jakie widział podróżując po 
świecie, a skoro mu będzie dozwolonem 
wszystko urządzić jak to rozumie, złoży 
jeszcze jeden dowód więcej, że kraj nasz 
ma bogactwa, które wyzyskać można, że 
są miejscowości piękne, byle mieć smaku 
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odrobinę, a przede wszystkim byle mniej 
prawić o postępie, a więcej cicho i wy
trwale uczyć się i pracować na swojskiej 
niwie-pisał w 1900 r. Władysław Fudale- 
wski. Już choćby z przytoczonego tu frag
mentu monografii Kunowa widać, że taki 
sposób kształtowania otoczenia zakładu 
przemysłowego był w tych stronach 
czymś wyjątkowym.
Wszystkie wzniesione przez Kotkowskie 
go budynki zachowały się do dnia dzisiej
szego. W dawnych młynach i warsztatach 
kamieniarskich mieszczą się obecnie ma
gazyny. Budynek biurowy pełni nadal 
swoje funkcje, podobnie jak wszystkie 
murowane budynki mieszkalne. Park nie 
zachował się; zniszczono go, przeprowa
dzając przez jego teren nasyp pod tory 

w 1911 r. spółkę akcyjną, której od imienia 
Witolda nadali nazwę „Witulin”. Był to 
jedyny bodajże „pomnik”, jaki wystawio
no znakomitemu pisarzowi i to wówczas, 
kiedy miał on zaledwie siedem lat. 
Dyrektorem budującej się fabryki i preze
sem zarządu Towarzystwa Akcyjnego 
„Witulin" został Jan Gombrowicz. Budo
wę istniejącego po dziś dzień systemu 
wodnego powierzył niemieckim specja
listom, sprowadził turbinę wodną syste
mu Francisa i w wybudowanych wzdłuż 
kanału dopływowego halach ustawił za
kupione w Austrii i Niemczech maszyny. 
Produkowano na nich tekturę brązową 
z tzw. ścieru brązowego, otrzymywanego 
z drewna, uprzednio parowanego i starte
go przy pomocy maszyny zwanej ściera-

1

3

kolejki wąskotorowej. Zachowało się na 
tomiast parkowe otoczenie budynków 
administracyjno-mieszkalnych, jak rów
nież obiekty małej architektury.

Po śmierci Ignacego Kotkowskiego 
w 1901 r. fabryka wraz z młynami i osie
dlem przyfabrycznym przeszła na włas
ność jego córki Marceliny Antoniny Gom- 
browiczowej. Jan Gombrowicz, który pra
cował w należących do Kotkowskich za
kładach metalurgicznych w Bodzecho
wie, został zarządcą odziedziczonego 
przez żonę majątku. Gombrowiczowie 
zdecydowali się na przedsięwzięcie mają 
ce na celu zabezpieczenie przyszłości ich 
najmłodszego syna Witolda. Postanowili 
na terenie Osacfy Młynarskiej „Doły" (pod 
taką nazwą majątekfigurowałw hipotece) 
wybudować fabrykę tektury, likwidując 
zakład kamieniarski. W tym celu założyli 

kiem. Arkusze tektury formowano na 
trzech tekturówkach ręcznych. W1914 r. 
zamówiono w Niemczech gniotownik, 
mający służyć do produkcji tektury ze 
słomy. W latach trzydziestych rozpoczęto 
produkcję tektury makulaturowej. Wyra
biano wówczas najlepsze gatunki tektury, 
m.in. sztuczną skórę na podeszwy butów. 
Towarzystwo, przemianowane w niepo
dległej Polsce na Zakłady Przemysłowe 
„Witulin" Spółka Akcyjna, przetrwało pod 
tą nazwą do 1949 r.

Lata ostatniej wojny są ciemną kartą 
w historii zakładu. Tu bowiem hitlerowcy 
masowo przecierali jako makulaturę cen
ne polskie zbiory biblioteczne i rodały 
żydowskie. Dla zwiększenia produkcji 
tektury makulaturowej wzniesiono wów
czas budynek „holendrowni".
Będący już własnością państwa zakład
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1. Widok fabryki od południa na 
zdjęciu z lat dwudziestych XX w.
2. Obecny widok zakładu i osiedla 
od południowego wschodu
3. Wnętrze obecnego „oddziału 
tektury” w latach dwudziestych 
XX w.
4. „Oddział tektury” obecnie
5. Jaz
6. Budynki produkcyjne przy kana
le odpływowym
7. Zespół administracyjno-miesz- 
kalny, widok od północnego 
zachodu
8. Osiedle mieszkalne-sześciorak
9. Fontanna w zespole administra- 
cyjno-mieszkalnym (zdjęcia: S. 
Machała)

8

pod nazwą „Fabryka Tektury w Dołach 
Biskupich" wszedł w skład Warszawskich 
Zakładów Papierniczych w Konstancinie- 
Jeziornej. Od 1 października 1981 r. nale
ży do Przedsiębiorstwa Usługowo-Pro
dukcyjnego w Kielcach. Jedyną większą 
inwestycją powojenną była budowa no
wej kotłowni (starą zachowano), sprowa
dzono też kilka maszyn z Ziem Odzyska
nych i zakupiono kilka nowych. Z końcem 
lat sześćdziesiątych i w latach siedem
dziesiątych zlikwidowano natomiast 
i przeznaczono na złom: turbinę wodną, 
ścierak, lokomobilę parową i jeden 
z gniotowników.
Obecnie fabryka korzysta wyłącznie 
z energii elektrycznej, produkując twardą 
tekturę makulaturową. Doskonale zacho
wany system wodny dostarcza tylko wody 
niezbędnej w procesie produkcyjnym. Za
chowało się jednak wiele maszyn z pier
wotnego wyposażenia fabryki, wszystkie 
budynki produkcyjne, a sposób produkcji 
tektury w zasadzie nie odbiega od pierwo
tnego (to znaczy nadal produkuje się ją na 
tych samych ręcznych tekturówkach). 
Godny podkreślenia jest fakt, iż pracujący 

w fabryce od pokoleń i całymi rodzinami 
robotnicy, mieszkający w osiedlu przy
fabrycznym wybudowanym przez Kotko
wskiego, są potomkami dawnych miesz
kańców wsi Doły.
Charakter rozwiązań konserwatorskich 
warunkuje fakt, że fabryka i osiedle pełnią 
nadal swoje pierwotne funkcje. Należy 
również pamiętać, że ochroną konserwa
torską objęto cały krajobraz kulturowy, 
a więc wszystkie składające się nań bu
dynki, obiekty małej architektury, system 
wodny, wyrobisko po kopalni piaskowca, 
tereny zielone, układ dróg, ukształtowa
nie terenu. Jest to jednak krajobraz żywy 
i nie znaczy, że pracujący i zamieszkali 
w dolinie ludzie mają służyć jedynie jako 
rodzajowy sztafaż. Chodzi o to, aby po
wstające formy uzupełniały harmonijnie 
układy nawarstwione w ciągu stuleci, 
a nie niszczyły ich czy też przesłaniały 
swoją skalą.
Zespół jest tak dobrze zachowany, że po
winien być tylko konserwowany, bez re
konstrukcji. Najszczęśliwszym rozwiąza
niem byłoby utrzymanie w kilku najstar
szych budynkach fabrycznych („oddział 

tektury”, „gniotowniki”, „hale cylin
drów") produkcji opartej na makulaturze 
jako surowcu, za pomocą istniejących 
maszyn. Natomiast w pozostałych halach 
można byłoby uruchomić produkcję tek
tury za pomocą nowoczesnych urządzeń, 
dopuszczalna wydaje się bowiem moder
nizacja technologiczna, a nie przestrzen
na. Wydzielona produkcja tektury na sta
rych maszynach dawałaby najlepsze ga
tunki tektury i nie wymagałaby zaangażo
wania zbyt wielu robotników. Osiągnięcie 
tego celu nie wymagałoby niemal ża
dnych zmian w tej części zakładu. Zęby 
jednak mógł on służyć jako ilustracja spo
sobu produkcji tektury z początku XX w., 
należy zrekonstruować turbinę wodną, 
która poruszy poprzez system pasów 
i pędni (jak to jest obecnie) tekturówki, 
a gniotownik, holender, prasa poruszane 
byłyby również poprzez system pasów 
silnikiem elektrycznym (zastępującym lo
komobilę). Według opinii fachowców naj
lepsze gatunki tektury uzyskuje się właś
nie na tekturówkach ręcznych, co rekom
pensuje pracochłonność i małą wydaj
ność tych maszyn. Jest to rozwiązanie 
najlepsze dla zachowania obiektu w jego 
historycznym kształcie, nie przeszkadza 
również modernizacji zakładu. Jeśli jed
nak okazałoby się niemożliwe utrzymanie 
starych maszyn w ruchu, należy zacho
wać wybrane urządzenia w pewnym ciągu 
sytuacyjnym, za pomocą którego można 
by objaśniać dawny sposób produkcji tek
tury. Byłby to wówczas rodzaj muzeum 
przyzakładowego. Rozwiązanie takie jest 
o wiele mniej atrakcyjne, ponieważ straci
libyśmy jedyną szansę, ażeby bez specjal
nych nakładów finansowych zachować 
zabytkową fabrykę znajdującą się 
w ruchu. Natomiast zupełnie niedopusz
czalne jest zniszczenie starych urządzeń. 

Odzysk stali z tych maszyn z całą pewnoś
cią nie zrównoważy straty, jaką ponio

sła historia techniki. Należy przyjąć jako 
zasadę, aby przeznaczając stare maszyny 
na złom, pozostawić co najmniej po jed
nej każdego typu. Przypuszczam jednak, 
że uda się utrzymać wydzieloną produk
cję na starych maszynach, zrekonstruo
wać turbinę wodną jednym słowem - 
zrealizować najpełniejszą wersję ochrony 
konserwatorskiej zespołu. Źródłem moje

go optymizmu jest przede wszystkim mie
szkająca w dolinie społeczność, żywo za
interesowana swoją własną historią.*

Jan Leszek Adamczyk
* Artykuł powstaf w oparciu o dokumenta
cję naukowo-historyczną fabryki tektury 
w Dołach Biskupich, opracowaną w 1981 
r. w Pracowni Dokumentacji Naukowo- 
Historycznej PP PKZ. Oddział w Kielcach.
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z warsztatu konserwatora
O konserwacji ołtarza Mariackiego
W prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie fa
chowcy z krakowskiego Oddziału Pracowni Konserwa
cji Zabytków wykonali niezbędne — po zniszczeniach 
spowodowanych szkodliwym oddziaływaniem zanie
czyszczonego przez przemysł powietrza - zabiegi kon
serwatorskie przy ołtarzu Wita Stwosza.
Warto w związku z tym przypomnieć, jak dawne poko
lenia troszczyły się o ten cenny zabytek — klejnot sztuki 
polskiej i jeden z symboli polskiego chrześcijaństwa.

Zachowanie 
w dobrym sta
nie ołtarza 
głównego za
przątało uwagę 
zarządu koś
cioła Mariac
kiego już 
w pierwszej po 
łowię XVI w. 
Z lat czterdzies
tych tego stule
cia mamy od

notowane w księgach dochodów i wydatków 
parafii wypłaty dla malarzy i snycerzy, którzy 
przez cały rok doglądali ołtarza i odkurzali go 
przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi 
Znamy też nazwiska niektórych rzemieślników: 
malarzy Stanisława Teplara, Krzysztofa Kwiato- 
nowskiego i Jana Fioła, oraz snycerza Jana, 
który w 1542 r. obejmując opiekę nad ołtarzem 
zobowiązał się naprawić wszystko, co byłoby 
w nim połamane lub uszkodzone.

Pierwsza większa restauracja ołtarza miała 
miejsce latem 1643 r„ przed zaplanowanym 
przez nowego biskupa krakowskiego Piotra 
Gembickiego na październik synodem diecez
jalnym, dla którego prezbiterium kościoła Ma
riackiego tworzyło ramy nie mniej godne, a za
razem znacznie obszerniejsze, niż ciasna nieco 
katedra wawelska. Aby nie raziły przybrudzone, 
a zarazem nie odpowiadające duchowi czasu 
barwy szat figur ołtarza, przemalowano je w to
nacji ciemniejszej,farbami olejnymi.Tymi samy
mi farbami przemalowano ręce i twarze, których 
policzki okraszono rumieńcami. Uszkodzoną 
pozłotę w niektórych miejscach naprawiono, 
w innych (jak np. na słupkach baldachimów nad 
„Koronacją Marii” oraz „śś. Stanisławem i Woj
ciechem” w szczytowej części ołtarza) za
stąpiono lakierem, co podczas kolejnego 
odnowienia sprawiło dużo kłopotu. Na szczęś
cie, najpewniej z powodu krótkiego czasu prze
znaczonego na restaurację, nie tknięto bezcen
nych malowideł pejzażowych, roślinnych i ar
chitektonicznych w tłach płaskorzeźb. Wyko
nawców tego odnowienia nie znamy, a jedynie 
fundatora, kupca i rajcę krakowskiego Marcina 
Paczoskę, który podczas najazdu szwedzkiego 
jako prowizor (zarządca finansów) kościoła Ma
riackiego własnymi pieniędzmi okupił skarbiec 
i dzwony przed rabunkiem.

W latach następnych troska o ołtarz osłabła. 
Typ ołtarza szafowego nie odpowiadał ówczes

nej pobożności i barokowym gustom artystycz
nym epoki, dlatego też ks. infułat Jacek Łopac- 
ki, sprawujący w latach 1723-1761 urząd archi
prezbitera kościoła Mariackiego, zamierzał 
przyozdobić kościół nowym ołtarzem głównym, 
zgodnym z „duchem czasu", w typie konfesji 
z baldachimem wspartym na czterech kolum
nach (model tego ołtarza zachował się do dziś 
w skarbcu kościoła). Urzeczywistnieniu tego 
zamiaru przeszkodziła śmierć pomysłodawcy 
i coraz bardziej opłakana sytuacja zmierzające
go ku katastrofie rozbiorowej kraju. W ten spo
sób ołtarz Stwosza ocalał, ale coraz pilniej wy
magał naprawy. Drewno toczone przez larwy 
kołatka osłabło, przez co wykruszyła się pokaź

na część ozdób architektonicznych nad płasko
rzeźbami i w baldachimach zwieńczenia. Toteż 
latem 1795 r. stało się konieczne przeprowadze
nie następnego, awaryjnego odnowienia ołta
rza. Jego wykonawca, krakowski malarz Karol 
Wochowski, o którego życiu i działalności nie 
wiemy dziś prawie nic, uwieczniając dokonaną 
przez siebie pracę napisem w tle jednej z pła
skorzeźb, określił ją słowami: „może już ostat
nia reperacja", czym oddał zarówno powszech
ną w swym pokoleniu niewiarę w możliwość 
i celowość uratowania ołtarza, jak też niewielkie 
rozmiary dokonanego przez siebie odnowienia. 
Sprowadzało się ono bowiem do ponownego 
przemalowania szat i karnacji figur oraz niektó
rych bardziej wypukłych fragmentów w płasko
rzeźbach (np. obramienia architektoniczne 
w „Ofiarowaniu Marii w świątyni” czy „Ofiaro
waniu Jezusa w świątyni"). Wtedy też najpew
niej figurki „Drzewa Jessego” w predelli, któ
rych spróchniałe i stoczone przez robactwo 
konary nie mogły już dźwigać, przybito do gład
kiego tła z desek, starając się mniej więcej 
zachować ich kolejność, a grożące runięciem 
ażurowe pinakle na baldachimach zwieńczenia 
usunięto.
Wiek XIX przyniósł dla ołtarza Mariackiego za
sadniczą poprawę sytuacji. W Krakowie, zacho-
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wanym przez Kongres Wiedeński jako niepo
dległe Wolne Miasto (zwane też chętnie - w na
wiązaniu do stołecznej rangi miasta w Polsce 
przedrozbiorowej - „Rzeczpospolitą Krakow
ską"), pojawiłosię z początkiem stulecia zainte
resowanie przeszłością ojczystą, czego wyra
zem było usypanie Kopca Kościuszki jako ana
logii do przedhistorycznych kopców Krakusa 
i Wandy, pochowanie Tadeusza Kościuszki 
i księcia Józefa Poniatowskiego w grobach kró
lewskich w katedrze wawelskiej, a także urzą
dzenie przez biskupa krakowskiego Jana Pawła 
Woronicza gabinetu historycznego w pałacu 
biskupim. Tym romantycznym przejawom kultu 
przeszłości towarzyszyły pierwsze rzetelne ba
dania oparte na źródłach historycznych. Pionier 
tych badań, krakowski księgarz Ambroży Gra
bowski odnalazł podczas poszukiwań w archi
wum parafii Mariackiej nazwisko twórcy ołtarza 
- Wita Stwosza, a na podstawie skąpych wiado
mości, jakimi dysponował, uznał go za Polaka 
i rodowitego krakowianina. To przekonanie, 
choć fałszywe, pomogło walnie sprawie odno
wienia ołtarza, którego zachowanie zaczęto 
uważać za moralny obowiązek narodowy. Toteż 
już w pierwszej połowie XIX w. rozpoczęła się 
dyskusja nad sposobami odnowienia, w której 
brali udział wybitni artyści: rzeźbiarz Jakub Ta
tarkiewicz i malarz Piotr Michałowski, i uczeni - 
pionier polskiej historii sztuki Józef Łepkowski 
i Józef Kremer, profesor filozofii na UJ. Sta
wiali oni ołtarz Stwosza na równi ze starożytny
mi rzeźbami greckimi i dziełami Michała Anioła, 
wobec czego przestrzegali, by przy jego odna
wianiu nie postępować lekkomyślnie i wystrze
gać się zarówno przemalowania rzeźb (co było 

w zgodzie z duchem klasycyzmu, uważającego 
polichromię za dodatek dla rzeźby zupełnie 
niepotrzebny), jak i dorabiania brakujących 
fragmentów, przez co wielkie dzieło straciłoby 
na oryginalności. Te ostatnie zdania wyprzedzi
ły europejską teorię konserwacji zabytków 
o dobre kilkadziesiąt lat, głoszący bowiem po
dobne zasady „Katechismus der Denkmalpfle- 
ge” Maxa Dvoraka ukazał się w roku 1916.
Po długo trwających przygotowaniach prace 
konserwatorskie podjęto wreszcie latem 1866 r. 
Ciągnęły się one do końca listopada 1869 r., 
a ich zakres wykroczył poza pierwotne progra- 

'my. Wszystkie prawie części konstrukcyjne 
ołtarza (z wyjątkiem ram bocznych szafy) zosta
ły wymienione na nowe; pracę tę wykonał jeden 
z najlepszych ówcześnie w Krakowie stolarzy, 
modelator Instytutu Technicznego, Wilhelm 
Sokolik. Kierownictwo restauracji, w którym 
głos decydujący mieli profesorowie krakow
skiej Szkoły Sztuk Pięknych Władysław Łuszcz- 
kiewicz i Jan Matejko oraz architekt Teofil Żeb- 

rawski, starało się w miarę możności dać wszę
dzie te same gatunki drewna, co pierwotnie; nie 
dało się tego zastosować jedynie przy tłach 
płaskorzeźb, których z powodu znacznego 
spróchnienia nie utrzymano. Ponieważ nie 
można było zdobyć drewna modrzewiowego, 
musiano w jego miejsce wprowadzić sosnowe. 
Zwichrowane ramy skrzydeł ruchomych wy
prostowano, okuto na narożach i zawieszono 
na nowych, lżej chodzących zawiasach. 
W kwestii polichromii, pozłoty i rzeźby Łuszcz- 
kiewicz i Matejko musieli ustąpić wobec żądań 
Komitetu Parafialnego, pragnącego mieć ołtarz 
odrestaurowany w stanie należnym wnętrzu 

kościelnemu. Z tego też względu szaty i karna
cje postaci oraz różne części wypukłe przema
lowano raz jeszcze farbąolejną w ogólnej ciem
nej tonacji; pracę tę wykonali dwaj poleceni 
przez Matejkę studenci SSP: Józef Bogacki 
i Antoni Gramatyka (ten ostatni skopiował też 

wnętrza architektoniczne w tłach dwóch pła
skorzeźb: „Zwiastowania" oraz „Zesłania Du
cha Św.”). Takie rozwiązanie sprawy, choć 

mocno następnie krytykowane, świadczy o roz
sądku kierującego restauracją Łuszczkiewicza. 
Zdawał on sobie bowiem sprawę, że oryginalna 
polichromia z czasów Stwosza znajduje się pod 
spodem, równocześnie jednak, świadomy nie
dostatecznych umiejętności własnych i innych 
zatrudnionych przy pracach konserwatorskich 
zrezygnował z jej odsłaniania, pozostawia
jąc to zadanie następcom. Jak dobrze wy
szedł na tym ołtarz, świadczy przykład twarzy 
Matki Boskiej w scenie głównej, na której zdra
pano wszystkie warstwy farby aż do gruntu, tak 
że całkiem nową karnację musiał malować 
Matejko.
Uzupełnienie brakujących detali rzeźby powie
rzono rzeźbiarzowi Kazimierzowi Wakulskiemu 
z Warszawy, wykształconemu w Monachium 
i Paryżu. Wywiązał się on z postawionego zada
nia dobrze, choć nie ustrzegł się błędów wynik
łych z niedostatecznej znajomości ikonografii 
(np. św. Józefowi w scenie „Bożego Narodze
nia” dorobił konewkę zamiast latarki ze świe
cą). W jednej tylko sprawie interweniował kon
serwator Paweł Popiel - nie dopuścił do rekons
trukcji pinakli usuniętych w XVIII w. z baldachi
mów zwieńczenia, wychodząc z założenia, że 
brak jest dostatecznych wiadomości, jak na
prawdę wyglądały. Złocenia odnawiali Antoni 
i Aleksander Krywultowie, przy czym zarządzo
na została jedna istotna zmiana: na płaskorzeź
bach zewnętrznych (widocznych przy zamknię
tych skrzydłach ołtarza) dano pozłotę matową 
zamiast polerowanej, tłumacząc to tym, że po 
usunięciu średniowiecznych witraży z okien bo
cznych prezbiterium (rozsypały się podczas 
nieumiejętnej rozbiórki około 1850 r.) pozłota 
„na glanc” będzie zbyt rażąca. Predella odno
wiona została nieco później, w latach 
1870-1871; figurki odnowione przez Aleksan
dra Krywulta i snycerza Franciszka Molinkiewi- 
cza zawieszono na konarach „Drzewa Jesse- 
go", wykonanych na nowo według projektu 
Łuszczkiewicza.
Kolejna restauracja ołtarza nastąpiła w latach 
1932-1933, jako jedno z wielu przedsięwzięć 
konserwatorskich podjętych przez archiprezbi
tera ks. inf. dra Józefa Kulinowskiego (osusza
nie fundamentów kościoła, utrwalanie sypiącej 
się ze ścian polichromii Matejki). Nadzór kon
serwatorski sprawowali: dr Tadeusz Szydłow
ski, profesor historii sztuki na UJ, który już 
wcześniej wydrukował krytyczną rozprawę 
o XIX-wiecznej konserwacji ołtarza, dr Stani
sław Tomkowicz, zasłużony badacz dziejów 
Krakowa, oraz konserwator wojewódzki w Kra-

1. Ołtarz zamknięty (1933 r.j

2. Ołtarz otwarty (1933 r.)
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kowie, inż. arch. BohdanTreter. Wykonawcami 
byli dwaj wybitni malarze-restauratorzy: prof. 
Juliusz Makarewicz, konserwator średniowie
cznych malowideł bizantyjskich w kaplicy Świę

tokrzyskiej na Wawelu, oraz Jan Rutkowski, 
kierownik pracowni konserwatorskiej Państwo
wych Zbiorów Sztuki w Warszawie, wsławiony 
udanymi konserwacjami dwóch najsławniej
szych obrazów maryjnych w Polsce: Jasnogór
skiego i Ostrobramskiego. Restauracja objęła 
sprawę, której nie ważył się tknąć Łuszczkie- 
wicz, mianowicie stopniowe zdejmowanie póź
niejszych przemalować. Z uwagi na krótki czas 
przeznaczony na restaurację i szczupłość środ
ków finansowych, a także z powodu ostrożnoś
ci Makarewicza, zatrzymano się w większości 
wypadków na warstwie XVII-wiecznej. Wydoby
to natomiast spod sczerniałych werniksów ma
lowane przez Stwosza tylne plany płaskorzeźb 
z pejzażami architektonicznymi i roślinnością. 
Trzymając się sztywno zasad „Katechizmu" 
Dvoraka nie dorabiano żadnych ubytków detali 
rzeźby, ani też nie odnawiano złoceń; zdjęto 
jedynie położoną w XIX w. na płaskorzeźbach 
zewnętrznych pozłotę matową, pozostawiając 
odsłoniętą dawną pozłotę polerowaną w stanie 
zastanym. Poprawiono także jeden błąd Łusz- 
czkiewicza: usunięto pinakiel umieszczony we
dług jego wskazań w kluczu zamykającego sza
fę łuku półkolistego, mający nadawać ołtarzowi 
„bardziej gotycki” charakter. Za poradą mala
rza Józefa Mehoffera zmieniono też kolor tła 
płaskorzeźb i pleców szafy, dając na miejsce 
wprowadzonej w XIX w. ultramaryny łagodniej
szy błękit z lekkim odcieniem zieleni.

Ostatnia, jak dotychczas, restauracja ołtarza 
dokonana została w latach 1946-1949, po jego 
powrocie z tułaczki wojennej, kiedy to według 
planów niemieckich miał być ponownie usta
wiony w Norymberdze. Restaurację przeprowa
dził zespół krakowskiej filii Państwowej Pra
cowni Konserwacji Zabytków Malarstwa pod 
kierunkiem Mariana Słoneckiego, w udostę
pnionych pomieszczeniach budynku dawnych 
kuchni królewskich na Wawelu. Oprócz konty
nuacji podjętego już w 1932 r. zdejmowania 
przemalować, które doprowadziło do prawie 
całkowitego odsłonięcia, lub rekonstrukcji na 
podstawie zachowanych resztek oryginalnej 
polichromii stwoszowskiej, przeprowadzono 
też impregnację drewna roztworem arszeniku 
w spirytusie dla zabezpieczenia przed inwazją 
drewnojadów, a najbardziej zaatakowane przez 
kołatka figurki predelli zdezynfekowano dwu
siarczkiem węgla. Ujemną stroną restauracji 
było niezrealizowanie żadnego spośród dysku
towanych pomysłów zabezpieczenia konstruk-

4

3. „Narodziny Marii” - stan po restauracji 
w 1932 r.
4. ,, Ukrzyżowanie” - stan po restauracji w 1932 
r.
5. „Zmartwychwstanie” - stan po restauracji 
w latach 1946-1949 (zdjęcia: S. Kolowca)

S

cji ołtarzowej i odizolowania jej od wstrząsów 
przenoszonych z podłoża; wpłynął na to rów
nież fakt, że z przyczyn politycznych przez 8 lat 
ołtarz pozostawał w pomieszczeniach pracowni 
w stanie rozmontowanym, w charakterze wysta
wy, i dopiero latem 1957 r. został ponownie 
umieszczony na swym miejscu w kościele Ma
riackim. Do osłabienia konstrukcji ołtarza przy
czynił się też utrwalony dopiero od początku lat 
sześćdziesiątych zwyczaj codziennego otwie
rania i zamykania skrzydeł, przez co jest ona 
narażana na silne wstrząsy (mimo założenia 
w 1932 r. nowych zawiasów na łożyskach kulko
wych). Ten problem obecnie powinien znaleźć 
rozwiązanie.
Na zakończenie stwierdzić należy, że podsta
wową sprawą, która w interesie tak ołtarza, jak 
i innych zabytków krakowskich musi być jak 
najszybciej załatwiona, jest radykalne oczysz
czenie krakowskiego powietrza z obecnych 
w nim kwasów; siarkowego i fluorowego. Bez 

tego wykonane prace konserwatorskie mogą 
się rychło okazać „trudem Syzyfa”.

Łukasz Walczy

Literatura
1. T. Dobrowolski, J. Dutkiewicz. 
Wit Stwosz-ołtarz krakowski, Warszawa 1951.

2. S. Dettlof, Wit Stwosz, Wrocław 1961.
3. T. Seweryn, Warsztat malarski Stwosza, 
„Sztuki Piękne", R.IX.1933.
4. T. Szydłowski, O polichromii ołtarza 
Mariackiego, tamże.
5. T. Szydłowski, O Wita Stwosza ołtarzu 
Mariackim i jego pierwotnym wyglądzie,,, Prace 
Komisji Historii Sztuki", R. II, 1920.
6. M. Słonecki, Konserwacja ołtarza Ma
riackiego Wita Stwosza, „Ochrona Zabytków”, 
R. II. nr 1,1949.
7. J. Z . R o b e I, Zwalczanie czerwotoku 
w Ołtarzu Mariackim. „Ochrona Zabytków”, R.
I. nr1, 1948

56



zabytki 
na turystycznych szlakach
Dwór 
Józefa Wybickiego 
w Będominie
Roku 1747 dnia 29 września urodziłem się we wsi dziedzi
cznej nazwanej Bendomin, w województwie pomorskim 5 
mil od Gdańska leżącej... Wychowany w zaciszu niewin
nego domu pod okiem cnotliwych i rządnych rodziców 
żyłem, jak dziś czuję, prawdziwie w wieku patryjarchów... 
Tak rozpoczyna swój pamiętnik Józef Wybicki, autor słów 
pieśni tak drogiej sercu każdego Polaka. Pisane u schył
ku życia słowa świadczą o wdzięcznej pamięci miejsca 
urodzin i szczęśliwego dzieciństwa. Poznajmy zatem bli
żej dzieje zespołu dworsko-parkowego w Będominie, 
w którym znalazło swą siedzibę wyjątkowe w skali euro
pejskiej muzeum Hymnu Narodowego.

Przy drodze z Gdańska do Koście
rzyny, kilka kilometrów za miejsco
wością Nowa Karczma, zwraca 
uwagę nowoczesny znak informa
cyjny oraz postument z popiersiem 
Wybickiego. Tutaj turysta skręca 
w drogę leśną, by po kilkuset me
trach znaleźć się na skraju malow
niczych, pofałdowanych pól. Przeci
nająca je długa aleja prowadzi do 
widniejących w dali zabudowań fol
warku. Przy nich widać już mury 
będomińskiego dworu i stare drze
wa otaczającego go parku. Całość 
zespołu, ujęta w ramy dotychczas 
nie zniszczonego naturalnego kra
jobrazu Pojezierza Kaszubskiego, 
położona jest na niewielkim wznie
sieniu, którego zbocza łagodnie 
opadają w kierunku przepływającej 
nie opodal rzeki Wierzycy. Okolica 
ta - to obszar dawnego majątku, 
którego głównym ośrodkiem był 
dwór.

Znane dokumenty historyczne z XVI 
i XVII w. wiążą Będomin z rodziną 
Doręgowskich. Oni to wznieśli 
w XVII w. okazały dwór drewniany, 
którego forma architektoniczna 
zgodna była z ówczesną tradycją 
budowlaną i panującą modą. Mimo 
że w fundamentach dzisiejszego 
budynku odkryto relikty starego 
dworu, jego dokładny wygląd nie 
jest znany. Nie wyjaśnia go również 
krótki opis zniszczeń wywołanych 
wojną północną w 1706 r., kiedy to 
... najpierw okna wycięto, których 
było we dworze 30, piece obalone, 
drzwi porąbane, szalów 6 obitych 
i porąbanych, między którymi jedna 
z włoskiego orzecha, która koszto
wała tynfów 400, to całe potłuczone 
i porąbane...
W roku 1741 właścicielem majątku 
w Będominie został sędzia ziemski 
mirachowski Piotr Wybicki. Wzniósł 
on prawdopodobnie w połowie 

1. Plan majątku Będomin z 1875 r.
2. Dwór na widokówce z około 
1930 r

XVIII w. dwór murowany. Jak wyglą
dał ten budynek? Nie wiemy, nie 
istnieją bowiem, niestety, żadne 
przekazy ikonograficzne z tamtych 
czasów. Jedynym źródłem informa
cji jest sam zachowany obiekt, za
mknięta w jego murach historia, 
przemawiająca do badacza wątka
mi murów, śladami zmian i przemu- 
rowań oraz formą architektoniczną 
i dawnym układem przestrzennym. 
Po analizie tych danych można zre
konstruować to założenie.

Wznosząc nowy murowany budy
nek wykorzystał Wybicki, jak to nie
jednokrotnie było w zwyczaju, 
część dawnych fundamentów ka
miennych. Wiązało się to z koniecz
nością rozbiórki drewnianych ścian 
starego dworu. Nie uległ on jednak 
całkowitemu zniszczeniu i jeszcze 
przez pewien czas jego skrzydło 
wschodnie pełniło swe funkcje mie
szkalne. Początkowo powstał za
tem dwór w części zachodniej 
i środkowej murowany, we wschod
niej drewniany. Główne wejście do 
obszernej sieni, przykrytej dekora
cyjnym stropem z profilowanych 
belek, prowadziło przez ganek 
w elewacji północne; Przeciwległe 
wejście południowe łączyło mniej
szą sień z dziedzińcem gospodar
czym. W niewątpliwie reprezenta
cyjnej części zachodniej znajdowa
ła się okazała izba stołowa, salon 
i alkierz. Ta część oświetlona była 
dużymi oknami z barokową stolar
ką. W ścianach salonu i alkierza 
wykonano wnęki z drewnianymi 
półkami, które służyć mogły jako 
miejsce przechowywania książek 
oraz cenniejszych dokumentów. 
Ogrzewanie zimą zapewniały piece 
kaflowe, wspomagane kominkami 
w jadalni, salonie i dużej sieni.
Nie znamy wyglądu i wyposażenia 

wnętrz z tego okresu. Na podstawie 
analogii z innymi dworami szla
checkimi możemy sobie tylko wyo
brazić panujący w nich nastrój. 
Drewniane ławy i skrzynie w sieni, 
szafy, komody i stoły w innych po
mieszczeniach mieszkalnych. Do 
tego bogate dywany i skóry rozłożo
ne na drewnianych podłogach oraz 
broń i portrety przodków wiszące 
na ścianach. Sam Wybicki nieco 
później tak opisuje wnętrza swego 
dworu:... dom mój zastał porządny, 
a w nim piękną bibliotekę, nieco 
obrazów, com sobie był w Wiedniu 
kupił i zbiór lubo mały, cząstków 
historii naturalnej nabyty jeszcze 
w Holandii... Budynek miał drew
nianą konstrukcję dachu, krytą sło
mą lub gontem.
Pomieszczenia dla służby oraz inne 
zabudowania gospodarcze znajdo
wały się poza budynkiem dworskim. 
Przy drodze przecinającej majdan 
dworski, na przeciwko elewacji po
łudniowej znajdowała się kamienna 
studnia, a nie daleko niej kuźnia, 
której fundamenty były jeszcze do 
niedawna widoczne. Ogród przydo
mowy zajmował w tym czasie nie
wielki teren i miał w głównej mierze 
charakter użytkowy. Był tu sad, wa
rzywnik i być może zielnik. Tylko 
dwa okazy drzew rosnących w tym 
okresie w Będominie przetrwały do 
naszych czasów. Są to około 
250-letnia lipa drobnolistna, rosną
ca przy północno-zachodnim na
rożniku dworu oraz ozdoba dzisiej
szego parku - górujący nad okolicą 
dąb szypułkowy, którego wiek sza
cować można na około 400 lat. 
W takim otoczeniu w pięknym kra
jobrazie i wygodnym, pełnym trady
cji dworze, przeżył Józef Wybicki 
wczesne, beztroskie lata swojego 

dzieciństwa.
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3. Park i dwór w 1977 r.: na pierw
szym planie dąb - pomnik przyrody
4. Dwór po pracach remontowych 
w 1979 r.
5. 6. Wnętrza dworu w 1982 r.: sa
lon (5) i widok w kierunku alkierza 
(6) (zdjęcia: 1-3,5.6- M. Gawlicki, 4

B. Lipińska)

4
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Młodość spędził już poza domem. 
Uczył się w Gdańsku, praktykował 
w Skarszewach, w końcu działał ja
ko poseł na sejm i konfederat bar
ski. Powrócił do rodzinnego domu 
po pierwszym rozbiorze Polski 
w 1772 r. i zajął się naprawą nisz
czejącej posiadłości. Wyremonto
wał i rozbudował dwór, rozpoczął 
usprawnianie zaniedbanej gospo
darki, wzniósł nad rzeką nową pa
piernię. W 1775 r. niespodziewanie 
zmarła żona, a wkrótce po niej mat
ka Wybickiego. Po stracie najbliż
szych opuścił Będomin, zostawia
jąc posiadłość pod opieką jednego 
z sąsiadów. Powrócił na krótko 
w 1783 r., aby dokonać ostatecznej 
sprzedaży swych dóbr Karolowi Le- 
walt Jezierskiemu i wyjechał w tym 
samym roku, aby więcej już nigdy 
do Będomina nie powrócić.

Pod koniec XVIII i na początku XIX 
w. będomińskie dobra, będąc tylko 
częścią większego klucza mająt
ków, powoli podupadały. Gospoda
rstwo zaniedbano, wschodnia 
drewniana część dworu spłonęła. 
Kolejne przebudowy budynku w XIX 
w. spowodowały zmiany w układzie 
wnętrz, zacierając ich dawny cha
rakter. Ostatnią istotną zmianą była 
budowa nowego skrzydła budynku 
w 1912 r. Zmiany nastąpiły także 
w kompozycji przestrzennej mająt
ku. W dniu 14.XI.1828 r. posiadłość 
przeszła w ręce niemieckie. W na
stępnych latach wprowadzono no
wą koncepcję przestrzenną parku, 
posadzono aleję lipową prowadzą
cą od drogi do północnego ganku, 
wokół dworu pojawiły się nowe ga
tunki drzew. Zespół od strony nowej 
drogi ogrodzono murem kamien
nym, od strony południowej 
i wschodniej powstał popularny 
w tej okolicy szpaler grabowy. Od
ciął on wizualnie i funkcjonalnie te
ren przydomowy od nowo założo
nego prostokątnego dziedzińca go
spodarczego, utworzonego z bu
dynków stajni, stodół, obór i innych 
obiektów pomocniczych. Ta kom
pozycja przestrzenna zespołu prze
trwała do czasów współczesnych. 
W okresie powojennym przystoso
wano dwór dla potrzeb szkoły wiej
skiej. W latach 1947 i 1970 w ściany 

wmurowano tablice pamiątkowe, 
a w 1962 r. jedna ze szkolnych sal 
przeznaczona została na Izbę Pa
mięci Józefa Wybickiego. Społecz
na inicjatywa środowisk nauko
wych i twórczych, poparta decyzja
mi władz, rozpoczęła nowy etap his
torii Będomina. Dwór oraz otacza
jący go teren stały się w 1977 r. 
własnością Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. Rok później, 
17.VII.1978 r„ po rekordowo szyb
kich i gruntownych pracach kon
serwatorskich, w dworze będomiń- 
skim rozpoczęło działalność Mu
zeum Hymnu Narodowego. Ekspo
zycja muzealna zajęła parter budyn
ku. Odrestaurowane pomieszcze
nia starszej części utrzymano w kli
macie wnętrz mieszkalnych drugiej 
połowy XVIII i początku XIX w., ob
razując życie i działalność J. Wybic
kiego. Część dwudziestowieczna 
zawiera pamiątki związane z dzieja
mi Hymnu.
Muzeum funkcjonuje już kilka lat, 
można więc z perspektywy czasu 
ocenić przeprowadzone działania 
konserwatorskie. Zasadniczym ce
lem prac było przywrócenie najstar
szego zachowanego układu archi
tektonicznego. Rekonstrukcję uła
twiły licznie zachowane elementy 
i detale dawnego wystroju. Najcen
niejszy jest drewniany strop belko
wy w osiemnastowiecznej części 
dworu. W tej samej części występu
ją autentyczne kominki, wnęki 
w ścianach oraz otwory okienne 
i drzwiowe. Dla potrzeb muzeum 
adaptowano jednocześnie nowszą 
część budynku. Wykonując nie
zbędne prace konstrukcyjne i insta
lacyjne zapewniono całości prawi
dłowe warunki eksploatacyjne i te
chniczne.
Przed gospodarzami muzeum stoi 
jeszcze wiele zadań. Przede wszyst
kim trzeba będzie kontynuować 
rozpoczęte już przed dwoma laty 
prace na terenie parku, w najbliż
szym otoczeniu dworu. Planowana 
wymiana podłóg może być znako
mitą sposobnością do zmian we 
wnętrzach muzealnych elementów 
dawnej architektury, jak np. wnęk 
i półek w ścianach czy urządzeń 
kominowych sieni. Niezwykle istot
ne dla charakteru wnętrza będzie 
otworzenie tradycyjnego wyjścia 
z dużej sieni przez ganek do malow
niczego parku. Nie można też za
pomnieć o zmianie wystroju dawnej 
reprezentacyjnej sali jadalnej, która 
dziś wyposażona w nowoczesne 
ekrany, zatraciła zupełnie swój pier
wotny charakter. Skorygowanie 
tych usterek podnieść może rangę 
muzeum, przybliżając zwiedzają
cym nastrój dworu polskiego z cza
sów Józefa Wybickiego.

Marcin Gawlicki
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Chodel -
kościół gotycko-renesansowy
W odległości około 12 km od Bełżyc, 
w kierunku Opola Lubelskiego, w torfias- 
tej dolinie rzeki Chodelki, leży niewielka 
osada - Chodel. Miejscowość to mało 
znana, położona poza głównymi szlakami 
komunikacyjnymi i turystycznymi, godna 
jednak zwiedzenia, gdyż posiada jedyny 
w swoim rodzaju zabytek: szesnastowie- 
czny, późnogotycko-renesansowy koś
ciół o walorach obronnych. Niepowta
rzalne cechy ma wieża tego kościoła, 
w podstawie na planie prostokąta, w gór
nych kondygnacjach owalna, ścięta od 
strony nawy, zwieńczona attyką w kształ
cie korony. Ponadto w odległości 1,5 km 
od Chodla znajdują się ruiny tak zwanego 
Loretu - osiemnastowiecznego kościoła 
jezuitów, w którym przechowywany był 
pochodzący z Włoch, a sprowadzony tu 
pod koniec XVI w., obraz Matki Boskiej 
Loretańskiej. Z dawnej, całkowicie drew
nianej zabudowy miasteczka, do naszych 
czasów nie zachowało się nic.
Pierwsza wzmianka o Chodlu (wówczas 
wsi Kłodnica) pochodzi z 1325 r. i dotyczy 
kościoła parafialnego Św. Piotra, zlokali

zowanego w zachodniej części wsi. Ten 
modrzewiowy kościół przetrwałwChodlu 
do 1781 r„ kiedy został sprzedany za 1000 
złotych polskich przez proboszcza Jaku
ba Gajewskiego do Księżomierzy, gdzie 
ks. Piekarski, proboszcz urzędowski, za
kładał parafię.
Lokacja Chodla jako miasta nastąpiła 
w 1440 r. na terenie wsi Kłodnica. W tym 
czasie zmieniła nazwę również parafia. 
Już wówczas Chodel i jego najbliższe 
okolice należały do rodziny Maciejow
skich, mających swoje dobra rodowe 
w Radomskiem. Około 1530 r. Bernard 
Maciejowski, dziedzic miasteczka Cho
dla, Kłodnicy i Ratoszyna, sędzia ziemski 
lubelski, rozpoczął budowę kościoła mu
rowanego. Akt erekcyjny, wystawiony 
przez biskupa krakowskiego Piotra Gam
rata 6 lipca 1541 r., ustanowił tu prepozyta 
oraz kolegium sześciu mansjonarzy. Bu
dowa póżnogotyckiego kościoła z cegły 
musiała być już wtedy zasadniczo zakoń
czona, na co wskazuje data umieszczona 
na wieży.

Fundator poczynił na rzecz kościoła licz
ne nadania, a dla Chodla w 1532 r. uzyskał 
3 lata wolnizny, przedłużonej następnie 
o dalsze lat 10. Konsekracji kościoła do
konał 28 sierpnia 1584 r. Hieronim Roz- 
drażewski, biskup włocławski. Kościół 
otrzymał wezwanie Świętej Trójcy i Naro 

dzenia Najświętszej Maryi Panny. W po 
dziemiach pochowano fundatora i jego 
żonę - Teresę z Rozdrażewskich (krewną 
biskupa włocławskiego, co wyjaśnia akt 
konsekracji, dokonanej przez ordynariu
sza innej diecezji).
Z rodziny Maciejowskich, właścicieli 
Chodla, pochodzili dwaj wybitni przed
stawiciele episkopatu polskiego: Samuel 
(zm. 1550) - biskup krakowski i kanclerz 
wielki koronny oraz Bernard (zm. 1608) - 
kardynał i prymas Polski, a także wybitna 
działaczka społeczno -charytatywna - Ka
tarzyna z Maciejowskich Wapowska 
(m.in. była współfundatorką lubelskiego 
kolegium jezuitów).
Kardynał Bernard Maciejowski, urodzony 
w Chodlu w 1548 r., syn Bernarda, kaszte
lana lubelskiego i Elżbiety z Kamieniec
kich, kasztelanki sanockiej - dokonał 
w 1582 r„ a więc jeszcze przed przyjęciem 
święceń kapłańskich, darowizny zadłużo
nych dóbr chodelskich jezuitom lubel
skim (połowy miasta z przyległymi wsia
mi: Godowem i Ratoszynem). Jezuici 
spłacili długi pieniędzmi ofiarowanymi na 
ten cel przez Wapowską-stryjecznąsios
trę kardynała. W 1580 r. Bernard wraz 
z Wapowską ufundował kolegium jezuic
kie w Lublinie (sam święcenia kapłańskie 
przyjął w 1586 r. w Rzymie). Kardynał 
Bernard sprowadził z Włoch obraz Matki 
Boskiej Loretańskiej, który ofiarował je
zuitom. Na jego polecenie jezuici wybu
dowali w 1616 r. kaplicę poza miastem,

1. Panorama Chodla z kościołem 
parafialnym
2,3. Kościelna wieża wieńcząca 
absydę prezbiterium: w wykuszu 
pod datą „1541” kopia obrazu Mat
ki Boskiej Loretańskiej z ołtarza 
głównego (3)

t
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4. 5. Ruina pojezuickiego kościoła 
z 1746 r. tzw. Loretu (4) i wnętrze 
nawy widoczne z prezbiterium (5) 
(zdjęcia: W. Stępień)

w której umieszczono obraz. Chodelski 
„Loret” stał sięmiejscem słynącym łaska
mi i ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego. 
Obok kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej 
jezuici wybudowali letnią rezydencję (sta
cja misyjna, ogród, dom wypoczynkowy 
dla członków kolegium lubelskiego oraz 
drewniany szpital, działający zwłaszcza 
w czasie epidemii).
W1746 r. jezuici na miejscu kaplicy z 1616 
r. wznieśli trzynawowy późnobarokowy 
kościół z cegły, który po kasacie zakonu 
(1773) uległ niestety zniszczeniu. Obraz 
Matki Boskiej Loretańskiej pod koniec 
XVIII w. umieszczono w ołtarzu głównym 
kościoła parafialnego. W 1610 r. dach 
kościoła został zniszczony przez pożar. 
Restaurację przeprowadzono na koszt 
plebana Korzeniowskiego i mieszkańca 
Chodla Jakuba Węgorka i pokryto go sło
mą. Dachówkę położono dopiero około 
1784 r. W latach 1790-1865 Chodel był 
siedzibą dekanatu. Warto dodać, że w la
tach 1843-1844 proboszczem chodel- 
skim był ks. Piotr Ściegienny.

Częściową przebudowę i gruntowny re
mont kościoła przeprowadzono w 1845 r.; 
obniżono wtedy dach. Kolejny remont na
stąpił w latach sześćdziesiątych ubiegłe
go wieku.
W tym czasie miasteczko liczyło 582 mie
szkańców i 74 domy mieszkalne, w tym 
tylko jeden murowany. Do 1825 r. Chodel 
był miastem, w latach 1825-1838 jako 
osada wiejska należał do gminy Ratoszyn, 
prawa miejskie odzyskał w 1838 r„ aby 
w 1865 r. stracić je, już chyba bezpowrot
nie. Na przełomie wieków Chodel posia
dał urząd gminny, szkołę początkową, 
dom schronienia dla starców, garbarnię, 
dwie cegielnie, cztery młyny i dwa tartaki. 
W 1884 r. kościół w Chodlu otrzymał, za 
zgodą kapituły katedralnej lubelskiej, am
bonę z rozebranej kolegiaty Św. Michała 

w Lublinie. W 1899 r. przeprowadzono 
gruntowną renowację kościoła, w trakcie 
której położono terakotową posadzkę. 
Kolatorem był wówczas Ludwik Nowako
wski, dziedzic Chodla i Ratoszyna, który 
ufundował m.in. zegar na wieżę koś
cielną.

W czasie bitwy pod Kraśnikiem w 1915 r. 
Chodel znalazł się pod silnym ogniem 
artyleryjskim zarówno rosyjskim, jak i au
striackim, który dokończył dzieła znisz
czenia „Loretu" oraz poważnie uszkodził 
kościół parafialny, zwłaszcza wieżę. Po 
pierwszej wojnie światowej przeprowa
dzono remont, a w latach trzydziestych - 
ponowny, z funduszy Wojewódzkiego 
Urzędu Konserwacji Zabytków.
Kościół parafialny w Chodlu usytuowany 
jest we wschodniej części miasteczka 
i okolony cmentarzem o kształcie niere
gularnego prostokąta. Zbudowany jest 
z cegły palcówki w układzie kowadełko
wym, na planie krzyża łacińskiego, z ze
wnątrz nie tynkowany. Oś głównąstanowi 
kruchta z wieżą nawa oraz prezbiterium 
zakończone poligonalną absydą. Na osi 
poprzecznej znajduje się zakrystia i skar- 
bczyk, przylegające do prezbiterium. Nad 
całością góruje wysoka i okazała, pięcio
kondygnacyjna wieża, zwieńczona attyką 
w elewacji frontowej. Całkowita długość 
kościoła wynosi 41,6 m, szerokość 25,4 m, 
wysokość nawy do okapu 16,4 m, a wyso
kość wieży 35 m. Dach dwuspadowy, kry
ty blachą, na wieży ma kształt stożka 
poligonalnego.
Najważniejszym akcentem elewacji fron
towej jest wieża. Po obu jej bokach widzi
my mury tylnej ściany nawy, zwieńczone 
półszczytami. Podstawa wieży zbudowa
na jest na planie prostokąta. Naroża do
lnej kondygnacji wzmocniono kamieniem 
wapiennym. W połowie kondygnacji 
umieszczony jest wąski gzyms, który 
przenosząc się na ściany nawy obiega 
cały kościół.
W ścianie frontowej wieży znajduje się 
portal główny z kamienia wapiennego 
oraz portal boczny. Pierwsza kondygna
cja na wysokości nawy ma trzy małe 
okienka, wychodzące na klatkę schodo
wą umieszczoną we wnętrzu wieży. Nad 
portalem głównym mieści się okrągłe 
okienko z profilowanym obramieniem. 
Druga kondygnacja wieży ma ścięte oba 
naroża zachodnie i po jednym z trzech 
stron oknie (prostokątne, zamknięte pół
koliście). Nad oknem zachodnim, w któ

rym umieszczono kopię obrazu z ołtarza 
głównego, znajduje się data „1541".
Z zewnątrz kościół wykazuje przewagę 
stylu gotyckiego: grubemury, dwuspado 
we ostre dachy, skarpy, wydłużone prez
biterium, jedna wieża z oknami mającymi 
charakter strzelnic, co wskazuje na obro
nny charakter kościoła. Elewacja fronto
wa (z wieżą) zwrócona jest w kierunku, 
który był najbardziej zagrożony - na pół
noc (z pozostałych stron dostępu do koś
cioła broniły rozlewiska rzeki, stawy i ba
gna). Elementem renesansowym w sylwe
cie zewnętrznej kościoła są ścięte naroża 
zakrystii i skarbca. Cech gotyckich nie 
mają również okna, zwieńczone półkoliś
cie, a zwłaszcza okrągłe. Wyraźnie rene
sansowa jest attyka na wieży i półszczyty 
zachodnie. Tendencje wertykalne są 
osłabione gzymsami.
Odmienne cechy posiada jednonawowe 
wnętrze kościoła, gdzie znajdujemy wy
raźną przewagę elementów renesanso
wych, np. nawa sklepiona kolebkowo, 
z lunetami bez dekoracji. Innym elemen
tem renesansowym wnętrza są nisze. Po 
„stronie ewangelii" w nawie umieszczo
no nagrobek fundatora Bernarda Ma
ciejowskiego, zaś po „stronie lekcji” - 
jego żony. Nagrobki nie mają żadnych 
inskrypcji. Pierwotnie były chyba umiesz
czone w posadzce, a z czasem dopiero 
przeniesione do nisz.
Z wyposażenia kościoła na szczególną 
uwagę zasługują: późnorenesansowa 
chrzcielnica z początku XVII w., obrazy: 
św. Anny, św. Joachima, Matki Boskiej 
i Trójcy Świętej z XVIII w., ambona pocho

dząca z kolegiaty lubelskiej, osiemnasto
wieczne figury świętych: Katarzyny, Bar
bary, Wojciecha i Stanisława, obrazy ma
lowane przez J. Buchbindera w 1899 r.: 
św. Barbara, św. Kajetan, św. Mikołaj i św. 
Piotr, a przede wszystkim szesnastowie- 
czny obraz Matki Boskiej Loretańskiej, 
cieszący się do dziś sławą łaskami słyną
cego, umieszczony w ołtarzu głównym. 
Najcenniejszym jednak zabytkiem wnę 
trza kościoła chodelskiego jest polichro
mia na sieciowym sklepieniu prezbite
rium, wykonana techniką a/secco praw

dopodobnie w latach 1548-1550. Malowi
dła te zostały w znacznym stopniu zreko
nstruowane na podstawie zachowanych 
fragmentów oraz wkomponowane w no
wą polichromię prezbiterium w latach 
1959-1960 pod kierunkiem E. Czuchor- 
skiego. Zrekonstruowano wówczas tuk 
tęczowy odsłaniając ornamentalną poli
chromię na podłuczu.
Centralne miejsce w polichromii sklepie
nia zajmują postacie aniołów, herby ro
dziny fundatorów i herb króla Zygmunta 
Augusta oraz ornamenty. Najbardziej wi
doczne pole sklepienia to tarcza herbowa 
z czerwonym polem, w które wpisany jest 
orzeł biały w koronie, opleciony dużą lite
rą „S” i zawieszoną w połowie jej wyso
kości dużą literą „A”. Jest to oczywiście 
herb Zygmunta Augusta: S(igismundus) 
A(ugustus). Nad tarczą znajduje się koro
na z obręczą, zwieńczona jabłkiem króle
wskim z krzyżem na kabłąku. Również 
w środkowym polu sklepienia znajduje 
się herb Ciołek z insygniami biskupimi 
Samuela Maciejowskiego (hipotetyczne
go autora tego programu ikonograficzne
go) i herb Rawicz (Katarzyny Janowej 
Maciejowskiej). Z lewej strony umiesz
czone są herby: Korczak (Anny ze Staja
nie Czyryłówny, żony Stanisława Maciejo • 
wskiego) i Pilawa (Elżbiety z Kamieniec
kich Bernardowej Maciejowskiej, matki 
kardynała), zaś z prawej tarcza bez go
dła i herb Janina (Jadwigi z Podlodow- 
skich Bernardowej Maciejowskiej) oraz 
Nałęcz (żony Kacpra - Anny Leżeńskiej). 
Dekoracja ornamentalna na podłuczu tu
ku tęczowego pochodzi prawdopodobnie 
z przełomu XVI i XVII w. Wykonawcy poli
chromii sklepienia prezbiterium pocho
dzili prawdopodobnie ze środowiska kra
kowskiego, na co wskazują podobieńs
twa do ołtarza z Szydłowca z 1510 r. 
Polichromia ta jest jednym z najstarszych 
znanych zabytków renesansowego ma 
larstwa ściennego na Lubelszczyźnie. 
W trakcie prac konserwatorskich odkryto 
również fragmenty polichromii nawy, ale 
ich niewielkie rozmiary i zły stan zacho
wania nie pozwoliły na rekonstrukcję. Na
wa w ostatnich latach pokryta została 
nową polichromią. Gotycko-renesanso- 
wy kościół w Chodlu stanowi jeden z naj
ciekawszych obiektów szesnastowiecz- 
nego budownictwa sakralnego nie tylko 
w Lubelskiem, ale także w Polsce.

Józef Styk
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Węgrów
- zwierciadło Twardowskiego
W kościele parafialnym w Węgrowie (woj. siedleckie), 
nad drzwiami zakrystii wisi zabytkowe zwierciadło. Tra
dycja przypisuje je legendarnemu czarnoksiężnikowi 
Twardowskiemu, działającemu w drugiej połowie XVI w. 
przy dworze zygmuntowskim.

Pozostawiając na razie na uboczu real
ność tej postaci, zajmijmy się samym lus
trem, którym interesowało się już wielu 
badaczy. Nikt jednak z historyków sztuki 
nie podjął badań mających na celu ustale
nie dokładnego czasu jego powstania, 
miejsca produkcji, analogii itd. Być może 
przyczyną takiego stanu rzeczy, swoistej 
zmowy milczenia wokół zabytku, tak bar
dzo wyjątkowego w skali nie tylko nasze
go kraju, lecz i całej Europy, jest fakt, że 
temat jest w jakimś sensie „bajkowy", co 
wynika z wątpliwości co do realności re
nesansowego maga.
Sprawą lustra i postaci jego właściciela 
zajął się w swej książce „Nauki tajemne 
w Polsce w dobie Odrodzenia" historyk 
Roman Bugaj i jemu zawdzięczać należy 
najdokładniejszy do tej pory zbiór wiado
mości o tym ciekawym, a nawet w pew
nym sensie fascynującym obiekcie. 
Zwierciadło badał, chyba jednak dość po
bieżnie, Tadeusz Przypkowski w 1958 r. 
Korzystając więc z tych informacji przy
stąpmy najpierw do opisu zabytku, aby 
następnie przejść do jego historii.
Jest to dość duże lustrooprawionew gru
bą, drewnianą, fazowaną ramę czarnego 
koloru, na której dokoła biegnie łaciński 
napis: „LUSERAT HOC SPECULO MAGI- 
CAS TWARDOVIUS ARTES, LUSUS AT 
ISTE DEI VERSUS IN OBSEQUIUM EST” 
(„Bawił się tym zwierciadłem Twardow
ski, wykonując magiczne sztuki, teraz na
rzędzie zabawy zostało przeznaczone na 
służbę Bogu"). Wmontowana w ramę pły
ta metalowa ma wymiary 560 x 465 mm, 
a jej średnia grubość wynosi około 8 mm. 
Strona zewnętrzna jest polerowana, we
wnętrzna natomiast wykazuje liczne nie
równości odlewu. Takie same nierównoś
ci znajdują się po zewnętrznej stronie 
lustra, na brzegach, tam gdzie nie do
tykała jej ręka polemika. Istniejący na 
obrzeżu rowek wskazuje na pierwotnie 
inne oprawienie zwierciadła. Najważniej
szą cechą samej płyty, całkowicie dotych
czas pomijaną, jest biegnący wokół niej 
grawerunek. Grawerunek ten - pisze T. 
Przypkowski - jest ledwo widoczny, gdyż 
został prawie całkowicie starty później
szym przepolerowaniem lustra, dość ła
two mętniejącego przez oksydowanie się 
powierzchni stopu. (...) Cały grawerunek 
jest wykonany dość prymitywnie, o ile 
można sądzić przy jego tak znacznym 
wytarciu, i amatorsko, lecz posiada wy 
raźne cechy zdobnictwa złotniczego po
łowy XVI wieku. (...) Płyta zwierciadła zo
stała wykonana z bardzo kruchego białe
go metalu, w skład którego wchodzi sreb
ro, cyna i cynk. Rama natomiast, co rów
nież zauważył Tadeusz Przypkowski, jest 
znacznie późniejsza i można ją datować 
na pierwszą połowę XVIII w. ze względu 
na formę i krój liternictwa. Zwierciadło 
w dolnej partii jest rozbite, a powstałe 
spękania podzieliły taflę lustra na trzy 
nierównej wielkości części.

Aby najkrócej podsumować stan faktycz 
ny obiektu, trzeba jednoznacznie stwier
dzić, że jest on zabytkiem renesansowym, 
powstałym w XVI w., a jego wyjątkowość 
podkreślają wielkość i forma. Natomiast 
oprawa - drewniana rama ze zdobieniami 
na wewnętrznych i zewnętrznych krawę
dziach wraz z cytowanym napisem - 
wskazuje, że powstała w pierwszej poło
wie XVIII w.
Teraz możemy przejść do spraw bardziej 
niepewnych, lecz prawdopodobnych i fa
scynujących. Spróbujmy w miarę dokład
nie określić, kiedy powstała nazwa 
„zwierciadło Twardowskiego”, co narzu
ca nam konieczność zajęcia się osobą 
czarnoksiężnika, choć może to wydawać 
się niektórym czytelnikom sprawą niepo
ważną. Lecz czy tak jest naprawdę?
Postać Twardowskiego została wymie
niona w XVI w. w „Dworzaninie" Łukasza 
Górnickiego. Jest to jedyna zachowana, 
dostępna obecnie wzmianka. Istnieje je
szcze jeden trop, w tej chwili zagubiony. 
Otóż K.W. Wójcicki, badacz i publicysta 
z połowy XIX w., przytacza fragmenty po
siadanego rękopisu, jak później historycy

1. Kościół parafialny p.w. Wnie
bowzięcia NPMarii w Węgrowie 
(XVI w., odbudowany 1703-1706 
według proj. Tylmana z Gameren)
2. Tzw. zwierciadło Twardowskie
go z drugiej połowy XVI w.

ustalili nie Jakuba, lecz Józefa Weresz- 
czyńskiego z roku 1587), w którym stwier
dzono. że przyszły biskup krakowski, 
Franciszek Krasiński znał Twardowskie
go, przebywał razem z nim na studiach 
w Wittenberdze, gdzie słuchał wykładów 
Filipa Melanchtona. Prawdziwość tego 
dokumentu wywoływała spory. Jego ist
nieniu, a także realnemu istnieniu Twar
dowskiego przeczy zdecydowanie sam 
Bruckner. Wszystko jest więc poplątane 
i niepewne.
Inną, dosyć ważną sprawą są znane fakty, 
że na dworach możnych przebywali w XVI 
w. magowie zajmujący się wiedzą tajem
ną, że Zygmunt August był nie tylko pro
pagatorem tej wiedzy, lecz nawet jej ule
gał i że na dworze królewskim znajdował 
się jakiś alchemik o nazwisku Dhur, które
go wymienia Jakub Pęgowski, łącząc go 

z otoczeniem wzrastających coraz bar
dziej w znaczenie Mniszchów. „Durus" 
znaczy po łacinie „twardy", awięc spolsz
czenie nazwiska czarodzieja i zmiana na 
Twardowski, a zarazem jego pozorne 
ukrycie przez Górnickiego są możliwe. 
Tenże Lorenz Dhur miał pochodzić z No- 
rymbergi i przyjechać do Polski wraz 
z Krasińskim.
W swym artykule K.W. Wójcicki pisze 
m.in.: Biskup (Krasiński) bawiąc w Nie
mczech poświęcił się naukom przyrodni
czym, głównie alchemii i astrologii, 
a Twardowski, który z Wittenbergi jako 
osobliwość przywiózł powiększające me
talowe zwierciadło, umierając zapisał je 
Krasińskiemu, już wówczas biskupowi 
krakowskiemu. To wskazuje, że nasz 
czarnoksiężnik umarł przed rokiem 1577, 
a Wereszczyński podaje powyższą wiado
mość w rok po śmierci biskupa Krasiń
skiego, jako dobrze tej rzeczy świadom. 
Sprawa jest więc niesłychanie zawikłana, 
prawie dochodzeniowa, są wątki, rwą się, 
znów się pojawiają, jak np. nazwisko 
czarnoksiężnika Twardowskiego w ręko
pisie Possela z 1624 r. Nie w tym jednak 
rzecz - czy istniał, czy też nie. Tematem 
tego szkicu jest przecież jedynie konkret
ny, renesansowy zabytek w kościele wę
growskim, a inne uwagi mogą posłużyć 
dla zainteresowania się tematem.
Węgrów w XVI w. był jednym ze znaczniej
szych ośrodków reformacji w naszym kra
ju, nie ustępował w tym zakresie Rakowo- 
wi. Znajdowały się tu szkoła i drukarnia

wydająca książki desydenckie oraz, aż do 
1788 r„ odbywały się synody ewangeli
ków. Właścicielami miasteczka byli w XVI 
i XVII w. Radziwiłłowie - ród sprzyjający 
reformacji, jeżeli nie sami zagorzali desy- 
denci. W1664 r. Węgrów został sprzedany 
przez Bogusława Radziwiłła podskarbie
mu wielkiemu koronnemu, Janowi Kazi
mierzowi Krasińskiemu. Czas wolności 
wyznania minął bezpowrotnie. Krasiński 
był gorliwym katolikiem, on to ufundował 
w mieście klasztor reformatów, dokoń
czony przez jego syna Jana Bonawenturę 
(zm. w 1717 r.). W latach 1693-1706 istnie
jący w Węgrowie gotycki kościół parafial
ny, będący potem zborem protestanckim 
i znowu świątynią katolicką, został prze
budowany według projektu Tylmana 
z Gameren i Karola Ceroni. Doskonały 
obiekt architektury barokowej, w jej najle

pszym w naszym kraju okresie samodziel
ności, w latach 1707-1711 pokryły we
wnątrz polichromie wykonane przez M.A. 
Palloniego. Obok kościoła parafialnego 
wzniesiono budynek szkoły prowadzonej 
przez księży zwanych bartoszkami. Ce
lem tego zakładu naukowego była walka 
z reformacją, umacnianie wiary rzymsko
katolickiej.
Już w XIX w. spotykamy pierwsze zapisy 
mówiące o istnieniu w kościele omawia
nego zwierciadła. Tenże K.W. Wójcicki 
podaje, iż: Marcin Szelutta w diariuszu 
swoim małym (...) mówi, że napis na tym 
zwierciadle dał nie biskup Krasiński, ale 
go kazał wyryć pierwszy proboszcz w Wę
growie, gdy owo zwierciadło otrzymał 
testamentem dla kościoła tamecznego po 
pomienionego biskupa za czasów Stefa
na Batorego... Istnieje więc prawdopodo
bieństwo, przyjmując prawdziwość zapi
su Wereszczyńskiego, żeTwardowski po
darował lustro Krasińskiemu, a ten nastę
pnie - bo jak wykazują liczne zapisy nie 
był to człowiek, który wierzył w gusła 
i czary - przekazał po jakimś czasie (czy 
jak chce napis: po swej śmierci) zwiercia
dło kościołowi. Inne dane o obiekcie po
chodzą z początku XIX w. - inwentarz 
z dnia 11 czerwca 1811 r. wymienia już to 
zwierciadło.
Bardziej wnikliwie zajął się obiektem 
w 1828 r. historyk Teodor Narbutt. Pisze 
on: W Węgrowie jest wspaniała bazylika 
poświęcona na kościół farny (...) Jan hra
bia Krasiński w pierwszych latach nie
dawno upłynionnego wieku wzniósł ten 
pomnik gorliwości obywatelskiej, klasz
tor i zakład naukowy dla młodzieży przy 
nim założywszy. Piękna sala przy tym koś
ciele znajdująca się, poświęcona na za
krystię, zawiera między innymi darami 
fundatora zwierciadło godne uwagi. Tu 
następuje opis zwierciadła i powołanie 
się na tradycję, że jest to lustro Twardow
skiego. Sprawa pęknięcia tafli, podana 
już przy opisie zabytku, znajduje takie 
wytłumaczenie: Mnie się zdaje, że to 
uszkodzenie nastąpiło od spadnięcia 
zwierciadła z wysoka; przecież podanie 
miejscowe, za najpewniejsze głoszone, 
mieć chce: Iż uczniowie dawniej ciskali 
w zwierciadło ciężkimi rzeczami dlatego, 
że w nim ukazywały im się postacie wy
krzywiające się w przeraźliwy sposób. Na 
ostatek jeden cisnąwszy kluczami koś
cielnymi, roztrzaskał zwierciadło tak, że 
już odtąd ukazywać masek dziwnych za
przestało.
Jak było naprawdę, nie ma sensu ani 
możliwości dochodzić. Może spadło, mo
że rozbił je młody chłopak ulegający po
kutującym wokół tego obiektu tradycjom 
o jego czarodziejskiej, a więc i diabelskiej 
mocy. Jedno jest w tym wszystkim ważne. 
Zapomniane nieco, renesansowe lustro 
w kościele w Węgrowie wiąże się może 
nie tyle z bajkowym Twardowskim, co 
z istniejącym, działającym i współpracu
jącym z Mniszchami przy dworze Zyg
munta Augusta biskupem Franciszkiem 
Krasińskim. A działo się to w okresie naj
bardziej smutnym w życiu tego niezbyt 
szczęśliwego króla, kiedy omotany przez 
dworską kamarylę, która podsunęła mu 
Barbarę Giżankę, ponoć do złudzenia 
przypominającą ukochaną Barbarę Ra
dziwiłłównę, już w zasadzie nie panował, 
a zbliżał się do śmierci. To są fakty dające 
się sprawdzić.

Tomasz Jurasz
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Wang - świątynia szczęśliwych małżeństw
Niemal u stóp najwyższego wzniesienia Karkonoszy - Śnieżki (1605 m), w Bierutowi
cach, w krajobrazie gołoborzy i zarośli kosodrzewiny, na wysokości 885 m spotykamy 
niezwykły kościół noszący egzotyczną nazwę - WANG. Ta drewniana, zbudowana 
z sosny skandynawskiej świątynia, pochodząca z dalekiej Norwegii, znalazła tu klimat, 
dający jej doskonałe warunki trwania. Służą temu bowiem zarówno silne, ostre wiatry, 
jak i najwyższa w Europie, poza Alpami, ilość opadów, która obok Wangu wynosi 1232 
mm (na Śnieżce 1158 mm). W rubryce „miejsce urodzenia” kościół Wang ma wpisany 
brzeg jeziora Vang, niedaleko miejscowości Miós, w prowincji Walders, w południowej 
Norwegii. Ale już z „datą urodzenia” kościoła są pewne trudności - przyjmuje się, że 
powstał on prawdopodobnie w XII w.

rszy drewniany kościół na 

świecie").

Kościoły norweskie wyraźnie 

kontrastują z prostotą kamien

nych świątyń romańskich tej 

epoki. Ani swą architekturą, 

konstruowaną niejako „po go- 

tycku” w górę, ani zdobieniem, 
„stavkirke” niesą naśladownic

twem architektury romańskiej 

Europy. W ich planach obowią-

Historia przeniesienia kościoła 
z Norwegii na Śląsk ma wiele 

cech dobrej anegdoty history

cznej, w której występują, jak 

przystało dawnym czasom, król 

i arystokracja. Rozmiary 

skromnego kościółka drewnia

nego nie mogły sprostać wy

mogom rozrastającej się para

fii koło Miós, toteż postanowio

no go rozebrać i sprzedać jako 

drewno opałowe. W jego obro

nie stanął autor zeszytów zaty

tułowanych „Zabytki rozwinię

tej architektury drewnianej 

w krajobrazie Norwegii”, pro 

fesor Akademii Sztuk Pięknych 

w Dreźnie, pochodzący z Nor

wegii malarz Jan Kristian Dahl. 

Dzięki jego zabiegom kościół 

został zakupiony przez króla 

pruskiego Fryderyka Wilhelma 

IV. Po dokonaniu inwentaryza

cji rysunkowej, przy nadzorze 

architekta Friedricha W. Schir- 

tza, kościół starannie rozebra

no. Latem 1841 r. elementy 

przewiezione zostały z Bergen 

do Szczecina, a stamtąd do 

Muzeum Królewskiego w Berli
nie. Swoją ostateczną lokaliza

cję w Bierutowicach zawdzię

cza Wang hrabinie Julianie von 

Reden, zaprzyjaźnionej z kró

lem wdowie po ministrze. Tak 

więc wciąż spakowane ele

menty kościoła przypłynęły 

drogą wodną z Berlina do Le

gnicy, a stąd już podwodami na 

miejsce zwane Czarną Górą, 

położone w połowie drogi 
z Karpacza na Śnieżkę. Trzeba 

było tu rozsadzać skały, aby 

uzyskać odpowiednią płasz

czyznę dla postawienia budow

li, należało też wzmocnić zbo

cze góry.

Wraz z częściami przywieziono 

także ich spis, z którego dowia

dujemy się, iż na miejsce dotar

ło 61 desek czopowych, 98 bali, 

67 desek stropowych, 3 drzwi, 

itd.
Uroczystość poświęcenia koś

cioła 28 lipca 1844 r. zgroma

dziła tłum wiernych; byli także 

obecni król Ryderyk Wilhelm 

z małżonką, następca tronu, 

książę holenderski Fryderyk 

i wielu innych. Od tego czasu 

kościół nosi oficjalną nazwę 

„Kościół Górski Naszego Zba- 

wiciela na Wangu" i jest świąty

nią wyznania ewangelicko-au

gsburskiego. Obok niewątpli

wej pobożności kierującej 

wszystkimi, którzy przyczynili 

się do uratowania kościoła i je

go przenosin za morze, godna 

podkreślenia jest ich świado

mość, że ów kościół jest pierw

szorzędnym zabytkiem archi

tektury norweskiego średnio
wiecza. Świadomość tę miał 

zarówno prof. Dahl, jak i możni 

protektorzy demontażu, prze
nosin i odbudowy. Świadczy 

o tym chociażby czasowe 

umieszczenie elementów koś

cioła w muzeum. Dobrze też się 

stało, że nie znalazł się on w ja

kimś skansenie, że stoi w wa

runkach zbliżonych do rodzi

mych i nadal służy wiernym. 

Jak można przypuszczać, świą

tyń podobnych do naszego 

Wangu mogło być w średnio

wiecznej Norwegii kilkaset. Do 

dnia dzisiejszego zachowało 

się ich 24. Chrześcijaństwo za

prowadzone zostało w Norwe

gii przez Olafa I Trygvassona, 

a umocnione ostatecznie przez 

Olafa II Haraldssona, ogłoszo

nego świętym kościoła katolic

kiego, w początkach XI w. Już 

w wieku XII powstaje tu klasy

czny dla tego kraju typ kościoła 

- „stavkirke”. Niezbyt łatwo da

jąca się przetłumaczyć nazwa 

oznacza kościoły drewniane, 

budowane z bali, o charakte

rystycznym strzelistym kształ

cie. Pierwotnie miały one za

pewne konstrukcję szkieleto

wą, opartą na palach bezpo

średnio wbijanych w ziemię, 

bez podwalin. Ten typ konstru

kcji powodował, że nawy nie 

mogły mieć zbyt wielkich roz

miarów, a kościoły nie miały 

wież. Kościoły o tym typie kon

strukcji nie zachowały się. Te, 

które możemy oglądać obec

nie, w tym i Wang, posiadają 

typ konstrukcji podwalinowej 

jako nowość konstrukcyjną 

z drugiej połowy XII w. (zob. też 

w tym zeszycie artykuł „Najsta-

zuje wprawdzie podział na na

wę, chór i absydę; nawy od

dzielone są kolumnami z rom
boidalnymi kapitelami. Strome, 

dwuspadowe dachy, wznoszą

ce się schodkowe wzwyż spra

wiają, że kościoły te przypomi

nają wieże. Kalenice przy wierz

chołkach szczytów mają zako

ńczenie w kształcie ażurowo 

rzeźbionych smoczych głów. 

Kościół otaczają zewnętrzne 

ganki. Pierwotnie służyły one 

jako miejsce składania sprzętu 

myśliwskiego i rybackiego, sta

nowiły także zewnętrzną otuli

nę chroniącą wnętrze przed
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mroźnymi podmuchami wiatru, 

zacinającego deszczem lub 

śniegiem. O długości trójnawo- 

wego wnętrza decyduje w za

sadzie długość drewnianego 

budulca, to jest na pół przepiło

wanych bali. W górnej części 

ściana kończy się oczepem, na 

którym wspierają się belki stro

pu. Wiązania w kształcie krzyża 

św. Andrzeja przypominają nie

co romańskie triforia. W gór

nych warstwach występuje 

wiązanie krzyżowe. „Siostrza

ne” dla naszego Wangu koś

cioły spotkać można w prowin

cji Sogn w miejscowościach 

limes i Borgund.atakżewHid- 

dertal.

Niewątpliwą atrakcją Wangu 

jest jego dekoracja rzeźbiarska 

składającasięzportali i kapiteli 

kolumn. Najstarsza, zachowa

na dekoracja tego typu znajdu

je się w kościele w Urnes. Jego 

portal północny powstał, jak 

się przypuszcza, ok. 1060 r. i re

prezentuje styl młodszej epoki

2

4

6

1.2.3. W zewnętrznym 
wyglądzie kościoła 
Wang nie trudno do
szukać się skojarzeń ze 
średniowiecznymi ło
dziami wikingów

4. Bogata i rytmiczna 
drewniana dekoracja 
wnętrza

5. Fragment portalu

6. Kapitel jednej 
z kolumn

7. Nawa środkowa
i ołtarz główny 

7

wikingów, zwany niekiedy „sty

lem z Urnes”. Portal przedsta

wia zmagania Iwa Judy z apo

kaliptycznym wężem, a więc 

klasyczną antynomię dobra 

i zła. Fascynuje tu ogromna dy

namika i rytmiczna gra form. 

Ornamentyka kapiteli przypo

mina nieco formy romańskiej 

plastyki kamiennej. Na dekora

cję rzeźbiarską kościoła skła

dają się portale o ornamentyce 
roślinnej oraz z motywami 

zwierzęcymi. Uwagę przyku

wają zwłaszcza figury lwów

z portalu zachodniego, stojące 

jak gdyby na straży wejścia do 

świątyni. Pierwotnie portale te 

znajdowały się oczywiście na 

zewnątrz, obecnie oglądać je 

można wewnątrz kościoła. Jak 

wynika z dawnych opisów, 

Wang był pierwotnie dekoro

wany malowidłami bardzo po

dobnymi w typie do malowideł 

zdobiących kościół w Torpo 

oraz w Al.

Daleka podróż, jaką kościółek 

Wang odbył z Norwegii na 
Śląsk, nie pozostała bez wpły-
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wu na pewne rozproszenie ele

mentów i dotyczących go do

kumentów I tak jeden z frag

mentów dekoracji snycerskiej 

pozostał na zawsze - jako jedy

ny ślad po Wangu - w jego 

ojczyźnie, w Muzeum History

cznym w Oslo. Rysunki J.K. 

Dahla wraz z jego notatkami 

trafiły do Kunstgewerbe Mu

zeum Królewskiego w Berlinie. 

Między innymi, jak się przypu

szcza, miały one posłużyć za

ciażby malowniczego położe

nia, to czuję, że sprawiłbym 

wielki zawód paniom, gdybym 

nie wspomniał o szczególnej 

właściwości, jaką odznacza się 

Wang, o szczególnym „genius 

loci” tej świątyni. Mianowicie 

Wang uchodził i uchodzi za 

„świątynię szczęśliwych mał

żeństw”. Niegdyś stawało tu na 

ślubnym kobiercu około 300 

par rocznie. Dla zawarcia 

związku małżeńskiego przyjeż-

8. 9. 10. Drewniane i kamienne na
grobki na przykościelnym cmenta
rzu z XIX i początku XX w. (zdjęcia: 
Z. Dubiel)

wzór dla malowideł projekto

wanych dla wielkiego refekta

rza w Malborku, w ramach pro

wadzonej w połowie XIX w. res

tauracji.

Choć nie kuszę się tutaj o napi

sanie monografii tego obiektu, 

ani też nie staram się opisać 

wszystkich jego uroków, cho

dżano z całej Europy, choć 

oczywiście najwięcej par było 

z Niemiec i Polski. Po obu stro

nach ołtarza, na postumentach 

stoją lichtarze. Obydwa ozdo

bione są łabędziami i serdusz

kami - symbolami wierności 

małżeńskiej. Zgodnie z niepi

sanym prawem Wangu zapala 

się je jedynie na śluby i może to 

one właśnie przynoszą szczęś

cie młodym parom.

Michał Maliszewski

Wojkowice Kościelne - lawaterz
W czasie objazdu redakcyjnego wykony
wanego do „Katalogu Zabytków Sztuki” 
województwa katowickiego, przeprowa
dzanego w 1960 r., uwagę naszą zwrócił 
brązowy, gotycki lawaterz (liturgiczne na
czynie służące do mycia rąk) w kościele 
parafialnym w Wojkowicach Kościelnych 
koło Będzina. Stało się to z kilku powo
dów. Przede wszystkim lawaterze śred
niowieczne należą w polskich świąty
niach i zbiorach muzealnych do unika
tów. Pochodzące z czasów romanizmu 
kościelne naczynia na wodę to tzw. 
urceolusy - brązowe, niekiedy cynowe 
zbiorniki w formie prawdziwych lub fan
tastycznych zwierząt, a nawet głów ludz
kich. Tego rodzaju naczynie w kształcie 
Iwa przechowywane jest na przykład 
w katedrze krakowskiej, powstało w XII 
w., a pochodzi z kościoła parafialnego 
w Koniuszy - wsi leżącej opodal Pro
szowic.
Lawaterzowi w Wojkowicach Kościel
nych nadano formę architektoniczną. Ma 
on kształt trójbocznej wieży o wysokim, 
wyodrębnionym uskokiem cokole. Wieżę 
tę zdobi, jak warowną basztę, rodzaj wy
datnej hurdycji z krenelażem, przykrywa 
zaś piramidalny hełm, podzielony gzym
sem na dwie kondygnacje, na którym 
w schematyczny sposób zaznaczono da
chówki. Aby wzbogacić powierzchnię 
ścianek lawaterza, środkową część po
kryto rytą dekoracją figuralną. Składają 
się nań wyobrażone w dość prymitywny 
sposób postaci Matki z Dzieciątkiem 
w otoczeniu dwóch aniołów (w części 
środkowej) oraz św. Jana Ewangelisty 
i nieokreślonego biskupa (Marcina?) na 
cokole. Ponadto „hurdycja" i frontowa 
ścianka cokołu wzbogacona została de
koracyjnym fryzem naśladującym litery. 
Dla dopełnienia opisu dodać należy, że 
aby ułatwić zawieszenie zbiornik ma po 
bokach części środkowej dwa półkoliste 
ucha, wylew zaś umieszczono w masce 
w formie lwiej głowy. Wodę wlewano 
przez otwór przykryty piramidalnym 
hełmem.

Wrażenia, jakie odebraliśmy oglądając 
wojkowicki lawaterz, który - co warto 
podkreślić - był nadal czynny, zawrzeć 
można w kilku słowach. Logiczna kompo
zycja, zwarta kubiczna sylwetka przy 
skromnej dekoracji umieszczonej na naj
bardziej odpowiadającej temu celowi 
części naczynia, wreszcie specyficzny 
urok „starożytności", oto narzucające się 
cechy lawaterza z Wojkowic Kościelnych. 
Sposób stylizacji przedstawionych w gra- 
werunkach postaci wskazuje na powsta
nie obiektu we wczesnych latach XV w. 
Przez długi czas notatki z Wojkowic cze
kały na swoją kolej, aby posłużyć dla 
powstania artykułu lub naukowego ko
munikatu. Materiały sprzed ponad dwu
dziestu lat zyskały aktualność, jak to za
zwyczaj bywa, na drodze przypadku. 
W czasie prowadzonej ostatnio w Dziale 

, Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego 
w Warszawie dokumentacji fotograficz
nej, wykonano zdjęcie gotyckiego lawate
rza, który jest niemal identyczny z wojko- 
wickim (wiadomość tę zawdzięczam dr. J. 
Pietrusińskiemu, któremu w tym miejscu 
serdecznie dziękuję). Ma on również for
mę wieży ozdobionej hurdycją z krenela
żem i piramidalnym hełmem. Dekorację - 
jak i w Wojkowicach - stanowią ryty figu
ralne przedstawiające Matkę Boską 

z Dzieciątkiem w otoczeniu śś. Katarzyny 
i Barbary (w części środkowej) oraz św. 
Jana Ewangelistę w otoczeniu dwóch bi
skupów. Lawaterz przechowywany w Wa
rszawie (nr inw. SZM 1702 MN, wys. 57,7 
cm, rozpiętość nóżek 21,5 cm) poza ucha
mi służącymi do zawieszania ma jeszcze, 
co warto podkreślić, od przodu dwie cien
kie, wychodzące z lwich paszczy długie 
nóżki. Oba obiekty są tak sobie bliskie, że

1. Lawaterz w kościele parafialnym w Wojkowi
cach Kościelnych (fot. IV. Wolny)
2. Lawaterz w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie (fot. S. Stępniewski)

bez wątpliwości uznać je można za dzieła 
jednego warsztatu. W jakim środowisku 
je wykonano, przy obecnym stanie badań 
nad odlewnictwem w Polsce, trudno roz
strzygnąć. Jak wiadomo, w średniowie
czu miało ono wysoki poziom w miastach 
pomorskich i na Śląsku, w pobliżu które
go leżą wszak Wojkowice. Ale i w stołecz
nym Krakowie, ku któremu ciążyły te tere
ny, nie brak było ludwisarzy, o czym świa
dczy choćby wspaniała chrzcielnica 
z 1423 r. w kościele Św. Krzyża w Krako
wie i inne tego rodzaju obiekty zachowa
ne na miejscu i w prowincjonalnych koś
ciołach. Mało finezyjny, choć ekspresyjny 
sposób wykonania rytów zdobiących na
sze lawaterze raczej wyklucza import, 
choć i to jest możliwe. Warto tutaj poin
formować czytelnika, że lawaterze w for
mie wież znane są z terenu Niemiec, np. 
cynowy lawaterz w kształcie wieży przy
krytej trzema stożkowatymi hełmami 
w Kreaunstein, datowany na ok. 1530 r. 
Kończąc warto zasygnalizować, że w cza
sach baroku lawaterze, a właściwie ich 
zbiorniki, przybierały nieoczekiwane for
my, na przykład delfinów.

Jan Samek

Literatura
1. Katalog zabytków sztuki w Pol
sce, t. VI, z. 1, Warszawa 1961, 
s. 28
2. J. Samek, Rzemiosło artys
tyczne w Polsce. Średniowiecze 
(maszynopis złożony do druku 
w Wydawnictwach Artystycznych 
i Filmowych).
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z zagranicy

Najstarszy 
drewniany kościół 
na świecie

Panu Franciszkowi Strzałko z Londynu 
znakomitemu znawcy architektury drewnianej 

i wspaniałemu przewodnikowi z Greensted

Wśród większości profesjonalistów 
panuje powszechne przekonanie, 
że najstarsze drewniane kościoły 
w Europie zachowały się na terenie 
Skandynawii, ściślej w Norwegii. Są 
to tak zwane z języka norweskiego 
„stavkirke” (ang. Stave-church, 
niem. Stabkirche) - drewniane bu
dowle kultowe o konstrukcji słupo- 
wo-ramowej, zwanej również masz
tową, smukłej i strzelistej, z budulca 
o bardzo dużych rozmiarach (sosna 
skandynawska).

Najstarsze z zachowanych zabytków - kościoły 
w Borgund, Torpo, Urnes pochodzązXII w., tj. 
z okresu rozkwitu sztuki romańskiej w krajach 
skandynawskich i przez niektórych badaczy 
określane są wręcz jako romańskie kościoły 
drewniane. W samej tylko Norwegii wzniesiono 
przeszło 800 tego typu obiektów. Do dziś zacho
wało się ich zaledwie około 30, z czego w Nor
wegii około 25. Jedna z takich świątyń, datowa
na na początek XIII w., przeniesiona została 
w 1841 r. z miejscowości Vang w południowej 
Norwegii na Dolny Śląsk, do Bierutowic koło 

Karpacza (zob. artykuł „Wang - świątynia 
szczęśliwych małżeństw” w tym zeszycie).
Prowadzone od połowy ubiegłego stulecia ba
dania skandynawskich „stavkirke” oraz bada
nia archeologiczne wykazały istnienie dwóch 
faz rozwojowych tych budowli. W pierwszej 
fazie (do XII w.) kościoły te budowano tzw. 
systemem palowym, polegającym na wbijaniu 
obok siebie w ziemię bali dużych rozmiarów, 
często nieokorowanych, z jednego końca ostro 
zaciosanych. Tworzyły one zwartą ścianę pali
sadową, jak w urządzeniach obronnych. Zmia
ny konstrukcyjne, jakie nastąpiły w systemie 
palowym, polegały na podłożeniu pod palisado
wą ścianę odpowiednich rozmiarów drewnia
nego kloca-podwaliny, łączonej z palami na 
„wpust i wypust".

Powracając do naszych rozważań, musimy 
zwrócić uwagę na zaskakujący fakt, że jedyna 
zachowana budowla palisadowa, będąca naj
starszą drewnianą świątynią na świecie, jest nie 
tylko mało spopularyzowana, ale niewielu pro
fesjonalistom po prostu znana. Jeszcze dziw
niejsze jest, że budowla ta, wprawdzie znacznie 
przekształcona, zachowała się w Anglii. Bu
downictwo bowiem Wysp Brytyjskich utożsa

mia się przede wszystkim z architekturą muro
waną, kamienną i ceglaną. Rzeczywiście, gdy 
z lotu ptaka spojrzeć na Anglię wiosną lub latem 
i gdy wzrok przyzwyczai się do intensywnej 
zieleni pól, łąk, zagajników i wspaniałych strzy
żonych trawników parkowych, w wyobraźni wy
eliminuje się z krajobrazu wielkie, rozlane ni
czym brudne plamy oliwy, przemysłowe miasta, 
to pozostają wśród zieleni tylko białawoszare 
skały i rozsiane pośród nich setki zrujnowanych 
lub też jeszcze użytkowanych zamków, kaszteli, 
dworzyszczy, pałaców, osad - wzniesionych 
z kamienia lub z cegły.
Najstarszy drewniany kościół na świeciezacho
wał się w miejscowości Greensted („zielone 

-miejsce”) w hrabstwie Essex koło Ongar pod 
Londynem, położonej niegdyś przy rzymskim 
jeszcze szlaku, wiodącym z Woodford do Clave, 
późniejszej drodze z Londynu do Suffolk. Dziś 
z samego centrum Londynu, o czym nie każdy 
wie, dojeżdża się do Ongar metrem (czerwona 
linia centralna), a stąd już tylkotrzykilometrowy 
odcinek prowincjonalnej, asfaltowej drogi wio
dącej przez uroczy krajobraz, który można 
przejść pieszo lub skinąć na oczekujące ta
ksówki.
Tradycje tego regionu, zawarte w historii i lege
ndzie, są bogate. Sięgają czasów jeszcze przed
chrześcijańskich i łączą się z imionami wielu 
świętych Anglii (m.in. Cedd, Edmund, Rule). 
Trzeba też wspomnieć, że według legend na 
miejscu dzisiejszego kościoła miała stać 
w okresie przedchrześcijańskim (VI w.) drew
niana świątynia pogańska, a pierwszy kościół 
chrześcijański (czy też starsza świątynia pogań
ska przekształcona na chrześcijańską) miał po

chodzić z lat 600-700. Zachowane natomiast 
dziś fragmenty kościoła, określane jako drugi 
kościół, datowane są na podstawie badań den
drologicznych na połowę IX w. (wymienia się 
rok 845). Inni badacze uważają jednak, że koś
ciół zbudowano na początku XI w. (około 1013 
r.) i datowanie to wydaje się bardziej prawdopo
dobne.
Kościół w Greensted składa się obecnie z pros
tokątnej drewnianej nawy z czworokątną wieżą 
od zachodu i taką samą kruchtą od południa, 
oraz murowanego, szerokości równej z nawą, 
prezbiterium z zakrystią od północy. Każda 
z tych części świątyni ma odrębną historię. 
Oczywiście pierwotny wygląd zabytku różnił się 
zasadniczo od dzisiejszego, obecny wygląd 
świątyni powstał w trakcie restauracji przepro
wadzonej w połowie ubiegłego stulecia, opartej 
na idei historyzmu konserwatorskiego, nie li
czącego się z autentyczną substancją zabytko
wą, która doprowadziła do radykalnych zmian 
w wyglądzie i strukturze obiektu.
Dziś drewniana nawa ma kształt wydłużonego 
prostokąta, ale nie wiadomo, czy jej wymiary 
odpowiadają pierwotnym, czy też był to począt
kowo jedynie kościół salowy, jednoprzestrzen- 
ny, jeszcze bardziej wydłużony, z ewentualnie 
wyodrębnionym wewnętrznie prezbiterium. In
ną możliwością mogłoby być węższe i mniejsze 
prezbiterium przy obecnej nawie. Pierwotny 
kościół wzniesiony systemem palowym nie miał 
otworów okiennych, a jego wnętrze oświetlały 
pochodnie zatknięte w specjalnie wiercone 
w ścianach otwory. Świadczą o tym odsłonięte 

po zbiciu wewnętrznych tynków w 1848 r. częś
ciowo zachowane po nich ślady oraz liczne 

i
1. Greensted, koś
ciół p.w. Św. Andrzeja 
Apostoła
2. Nawa - najstarsza 
część kościoła, widok 
od południa

2
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w tych miejscach osmolenia bali. Wnętrze nie 
było przykryte stropem, lecz otwarte bezpo
średnio na ozdobnie potraktowaną wieźbę. Na 
niej wspiera) się dwuspadowy dach, kryty słomą 
lub trzciną.
Zachowane pierwotne ściany zaskakują nie
zwykle pomysłową techniką wykonania. Ściany 

dłuższe, dźwigające na sobie ciężar więźby da
chowej, wykonane zostały z bali znacznie wię
kszych od tworzących ściany boczne. Wpraw
dzie dębowe bale były okorowane, ale nie ocio
sane, toteż ich powierzchnia zewnętrzna pełna 
jest nierówności i załamań, które zostały praw
dopodobnie częściowo wyrównane w czasie 
remontu kościoła w 1848 r. Natomiast od strony

3

3. Wygląd kościoła przed restauracją 
1848-1849, poniżej rzut poziomy, powyżej 
drewniana ściana palowa

4. Północno zachodni narożnik nawy

ze sobą systemem „na wpust i pióro”. Interesu
jąco, a zarazem niezwykle prosto wygląda łą
czenie narożne dwu ścian. Tutaj umieszczano 
bal dużych rozmiarów wycinając w nim 1/4 jego 
średnicy i uzyskując w ten sposób kąt prosty, 
łączono go z obu sąsiednimi (większym i mniej
szym) tym samym systemem na „wpust i obce 
pióro".
Według tradycji pierwsze murowane prezbite
rium zostało wzniesione podobno około 1099 r„ 
wokresiezwanymwhistoriiAngliinormańskim. 
Pozostałością tego prezbiterium są jakoby wiel
kie głazy kamienne w przyziemnej partii murów. 
Drugie, ceglane, do dziś istniejące prezbiterium 
pochodzi z około 1500 r. W tym czasie zostało

4

5. Fragment palowej konstrukcji ściany pół
nocnej

6. Rysunek konstrukcji palowych ścian - prze
krój poprzeczny w południowo zachodnim na
rożniku nawy

7. Rysunek konstrukcji palowej ściany - prze
krój pionowy ściany północnej

8. Wnętrze kościoła z widokiem konstrukcji 
więźby dachowej

9. Otwór w północnej ścianie nawy

10. Obramienie otworu okiennego w zachod
niej ścianie wieży (zdjęcia: R. Brykowski; re- 
prod.: J. Janson; rys.: P. Szczepański) 

wewnętrznej budowli bale były ściosane i two
rzyły gładką taflę. Pojedynczy zatem pionowy 
bal był swego rodzaju półokrąglakiem, chociaż 
przecięcie nie nastąpiło przez środek, ale na ok. 
1/3 jego średnicy. Również boki każdego pala 
były częściowo ściosane, aby zapewnić mu ści
ślejsze przyleganie do pali sąsiednich. Poszcze
gólne pale były ostro zaciosane z obu stron. 
Można jedynie domniemywać, że strona prze
znaczona do wbicia w ziemię była zaciosana 
ostrzej, zaś zacios z drugiego końca był łagod
niejszy. Wchodził on bowiem w odpowiednio 
przysposobioną belkę poziomą (oczep) leżącą 
na wbitych palach, która je przykrywała i zara
zem konstrukcyjnie ściągała. Dopiero na niej 
spoczywały betki stropu i więźby dachowej. 
Pionowe bale są ponadto przytwierdzone do 
belki oczepowej za pomocą kołków i połączone

9

ono powiększone i zbudowano przy nim zakrys
tię, niewiadomo bowiem czy istniałaonawkoś- 
ciele pierwotnym i przy pierwszym prezbiterium 
murowanym. Dach miał otrzymać wówczas po
krycie dachówkowe. Nie wiadomo też dokład
nie, kiedy pojawiła się przy kościele drewniana, 
słupowo-ramowa wieża. Niektórzy badacze łą
czą ją już z XIV, inni z XVII w. i to ostatnie 
datowanie wydaje się trafniejsze. Sugeruje to 
konstrukcja wieży dzwonowej oraz detal deko
racyjny otworu okiennego z zachodniej ściany. 
W XVII w. nastąpiła znaczna modernizacja koś
cioła, zwłaszcza jego wyposażenia. Z 1618 r. 
zachował się dzwon odlany przez ludwisarza 
Williama Lenda. Z tego też czasu najprawdopo-

s

10
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Emblematy na praskich kamienicach
W miastach o bogatej historii często spotykamy się z nazwami więżącymi 
się nierozerwalnie z konkretnymi obiektami; dzieje się tak w Warszawie 
i Pradze, a także w wielu innych miastach. Spośród kamienic warszawskich 
przypomnijmy choćby kamienicę „Pod Krokodylem” czy „Pod Bazylisz
kiem”. Rodowód emblematów umieszczanych na domach jest jednak 
różny. Z całą pewnością pełniły one funkcję rozpoznawczą, a ich zadaniem 
było dokładne określanie poszczególnych domów. W najstarszych źródłach 
pisanych, takich jak księgi miejskie i hipoteczne, odnotowujących zmiany 
właścicieli domów, przy poszczególnych obiektach podawana była nie 
tylko nazwa ulicy, ale także opisywano budynki znajdujące się w sąsiedz
twie. Wymieniano ich właścicieli, niekiedy nawet podane były cechy cha
rakterystyczne kamienicy znajdującej się po drugiej stronie ulicy. I tak na 
przykład w zapisie dotyczącym sprzedaży w 1481 r. domu (nr hip. 145/1) przy 
dzisiejszej ul. Karłowej (Karlovś) na Starym Mieście w Pradze znajdujemy 
uwagę, że stał on pomiędzy kamienicą Jana Legata i Piotra Fuksa1. W owym 
czasie ul. Karłowa nazywała się na tym odcinku ulicą Zlatnicką (Zlatnickś). 
Trzeba przyznać, że takie oznaczenie domów nie było ani najkrótsze, ani też 
najwygodniejsze.

dobniej pochodzi południowa kruchta, chociaż 
niektórzy badacze uważają ją za starszą o stu
lecie.
Na początku ubiegłego wieku kościół był bar
dzo zaniedbany, i dopiero w 1837 r., za rektora 
Filipa Raya, przystąpiono do przygotowywania 
zasadniczej restauracji budowli. Z tego też cza
su zachował się jedyny przekaz ikonograficzny 
sprzed restauracji dokonanej w latach 
1848-1849. Nie tylko dokumentuje on ówczesny 
wygląd zabytku, ale pozwala też zorientować 
się, choć częściowo, w zakresie przeprowadzo
nych w nim w trakcie restauracji zmian.
Z pierwotnego, najstarszego kościoła zachowa
no palowe ściany, które rzekomo skrócono wó
wczas od dołu i posadowiono na drewnianej 
podwalinie, na wysokim ceglanym podmurowa
niu. Wydaje się jednak, że posadowienie ścian 
na podwalinie nastąpiło znacznie wcześniej, co 
najmniej w XVII lub nawet w XVI w., a podczas 
dziewiętnastowiecznej restauracji jedynie wy
mieniono podwalinę i umieszczono ją na wyso
kiej podmurówce. W czasie restauracji wymie
niono też całą więźbę dachową łącznie z deko
racją. Zbudowano nową kruchtę południową 
oraz sześć wstawek na dachu, po trzy od półno
cy i południa. Nie wiadomo jednak dokładnie, 
w jakim stopniu wymiana ta, zwłaszcza więźby 
i płaskorzeźb, nawiązywała do poprzedniego 
stanu i czy odtwarzała pierwotne formy. Analiza 
bowiem wyglądu kruchty i południowej wystaw
ki sprzed restauracji oraz kruchty i wystawek 
zachowanych do dziś wykazuje, że są one od
mienne i zostały wykonane w stylu neogotyc
kim. Ostatni remont wieży odbył się w 1949 r., 
a kościoła w 1969 r. Tym razem starano się 
ratować istniejącą substancję, nic w niej nie 
zmieniając.
Takie są dzieje budowlane najstarszego zacho
wanego drewnianego kościoła na świecie, nie 
wolne od białych plam i znaków zapytania. 
Wprawdzie zabytek ten przeszedł w ciągu wie
ków zasadnicze przeobrażenia, a jego pierwo
tna palowa konstrukcja częściowo uległa prze
kształceniu, stanowi on jednak cenny materiał 
dla badań nad drewnianym budownictwem, 
zwłaszcza nad najstarszą drewnianą architek
turą sakralną w Europie.
Potężne zaś pnie drzew użyte do budowy palo
wych ścian mogą pobudzić wyobraźnię, nie
zbędną do badania przeszłości, z której pozos
tały tylko niewielkie relikty i ułomki.*

Ryszard Brykowski

* Autor serdecznie dziękuje za przetłumacze
nie tekstu szwedzkiego Barbarze Orskiej- 
Klajn ze Sztokholmu oraz za pomoc w tłuma
czeniu tekstów angielskich Róży Król i Hannie 
Orzechowskiej.

Literatura
1. E. E k h o f f, Kyrkan i Greensted, Essex En
gland (w) Syenska Starkyrkor, Stockholm 
19,14-1916,5. 66-70.
2. A. T u u I s e , Skandynawia romańska. Za
bytki architektury i sztuki Danii, Norwegii 
i Szwecji, Warszawa 1970.
3.0. Lindholm, StabkircheninNorwegen, 
Stuttgart 1979, s. 79.
4. Greensted Church. A compact History of the 
World's oldest wooden Church, Londyn (b.d.).
5. World Architecture, Londyn (b.d.).

Analizując większość emblematów znajdujących się na 
praskich kamienicach, można stwierdzić, że wiązały się 
one z zawodem wykonywanym przez ich właścicieli 
albo wskazywały na wykonywane tu rzemiosło. Dom 
„Pod złotym kluczem” był własnością ślusarza, a w ka
mienicy „Pod trzema strusiami” pracował rzemieślnik 
wykonujący - tak modne w epoce rudolfińskiej - ozdo
by ze strusich piór do męskich kapeluszy. Nie powinien 
nas dziwić fakt, że ten typ emblematów pojawił się 
w Pradze stosunkowo późno. Przepisy rad miejskich 
jeszcze w XIV w. nakładały na rzemieślników obowiązek 
sprzedaży niewielkiej ilości wyrobów na targowiskach 
publicznych. Dopiero z chwilą jego wygaśnięcia sprze
daż przeniesiona została do mieszczańskich kamienic, 
co nie pozostało bez wpływu na rozwój sztuki ozda
biania domów odpowiednimi formami emblematów2.

Inny charakter mają nazwy i oznaczenia wywodzące się 
od nazwisk lub przydomków właścicieli domów, a także 
związane ze szczególnymi cechami obiektu lub odwo
łujące się do ważnego wydarzenia historycznego. Nie
które z nich mają wyjątkowy urok i odznaczają się 
poetyckością. Niekiedy są żartobliwe, czasami nawet 
groteskowe. Ich niecodzienność miała przyciągać uwa
gę przechodniów i służyć lepszemu zapamiętywaniu 
poszczególnych domów.

Praskie emblematy przybierały różne formy artystycz
ne; znajdujemy wśród nich znaki malowane, rzeźby, ale 
w większości są to wyroby rzemiosła artystycznego. 
Stosunkowo wcześnie zwrócono uwagę na pełnioną 
przez nie funkcję rozpoznawczą, ułatwiającą porusza
nie się po mieście. By jednakże móc umieścić emblemat 
na kamienicy należało otrzymać zgodę Rady Sześciu. 
Urząd ten w historycznych miastach praskich pełnił 
funkcję urzędu budowlanego3. Dbano też o to, by 
w miastach praskich wchodzących w skład całego ze
społu miejskiego nie pojawiły się identyczne oznacze
nia, a jeśli nawet tak się działo, to aby różniły się między 
sobą barwą. Nie wolno było też przenosić emblematów. 
Jednak powodowało to, że niekiedy znak wskazujący 
pierwotnie na rzemiosło wykonywane przez właściciela 
domu nie pozostawał w związku z nowym jego miesz
kańcem, który często nawet zmieniał nazwę swej siedzi
by. Ogólnie jednak trzeba powiedzieć, że funkcja rozpo
znawcza emblematów dominuje - w wypadku kamienic 
praskich - nad pozostałymi funkcjami tych znaków. 
Istotną kwestią jest również związek między ich charak
terem użytkowym aformą artystyczną. Poza nielicznymi 
wyjątkami nie pojawia się wśród praskich znaków forma 
emblematu - szyldu. Z rozwiązaniami takimi spotykamy 
się tylko w odniesieniu do niektórych rzemiosł, nigdy 
zaś samych kamienic. Szyldy takie, nie mające związku 
z nazwą domu, stosowano jeszcze do czasów ostatniej 
wojny. A oto przykład; szyld przedstawiający wymąlo- 
wane na żelaznej blasze proporce rzeźników ze zna
kiem herbowym czeskiego Iwa o dwu ogonach, który 
dzierży tasak. Znak ten na mocy przywileju otrzymali 
staromiejscy rzeźnicy od króla Jana Luksemburskiego 

za pomoc udzieloną mu w czasie wjazdu do Pragi 
w 1310 r. Innym przykładem szyldu cechowego jest 
mosiężna miska - symbol golibrodów. W przeważającej 
jednak mierze emblematy na praskich kamienicach 
umieszczano - nie jak w wypadku szyldów na żelaznych 
uchwytach wysuniętych na ulicę - bezpośrednio na 
domu. Wkomponowane w fasadę, narożnik czy portal 
tworzyły z nimi nierozerwalną całość. Jedną z najstar
szych nazw nosi dom (nr hip. 504/I) wzniesiony na rogu 
ulic Melantrichowej (Melantrichova) i Hawelskiej (Have- 
Iska) na Starym Mieście. Już w 1352 r. wymieniany był 
jako własność Jana Junosza, a zwano go „Domem pod 
ciosaną wieżą" - „Domus ad sculptam turrim”. Nazwa 
wiązała się z typem architektury budynku. Jak wykazały 
przeprowadzone niedawno badania, dom miał monu
mentalną fasadę ze starannie ociosanych wielkich brył. 
Fasadę zdobiły też znacznych rozmiarów okna gotyc
kie. Niestety, po wielu przebudowach - zwłaszcza po 
dokonanej w latach trzydziestych naszego stulecia - 
niewiele pozostało z architektonicznego bogactwa 
domu4.
Innym elementem związanym ściśle z domem (nr hip. 
605/1) na Rynku Staromiejskim jest wielki kamienny 
dzwon. Najstarsza informacja o nim pochodzi z począt
ku XVfw„ ale jego rodowód sięga czasów dawniejszych. 
Stanowi on eiement odkrytego podczas badań bogate

go zdobienia rzeźbiarskiego zachodniej fasady domu. 
Była ona regularniezakomponowana, a każdyfragment 
- w tym także dzwon - wpisano w siatkę geometryczną 
pięciokąta i kwadratu. W niszach na I piętrze fasady 
stały cztery rzeźby wyobrażające panującego króla 
i królową oraz dwóch rycerzy w książęcych płaszczach. 
Z całą pewnością był to Jan Luksemburski z małżonką 
Elżbietą z rodu Przemyślidów, córką Wacława II, i jego 
dwóch synów: Karol oraz Jan Henryk. Fragmenty odna
lezione zostały przy odsłanianiu barokowych przemu- 
rowań. Nie zachowały się natomiast rzeźby z czterech 
nisz na II piętrze. Dzwon niewątpliwie nawiązuje do 
herbu nadanego w 1310 r. przez kapłana królowej 
Elżbiety, Berengara, wojsku króla Jana i jego sprzymie
rzeńcom - przede wszystkim członkom cechu rzeźni
ków - obozującym pod murami staromiejskimi. Bogate 
zdobienia fasady tego gotyckiego pałacu, a wśród nich 
kamienny dzwon umieszczony na narożniku, pochodzą 
z drugiej ćwierci XIV w.5.
Niektóre emblematy z praskich kamienic, dziś już znisz
czonych, przechowywane są w Muzeum m. Pragi. Na 
temat innych znajdujemy informacje w dokumentach. 
A są one nieraz zadziwiające. Na przykład dom (nr hip. 
145/1) na ul. Karłowej nazwano „Pod kogutem, nad 
którym anioł stoi". Dom (nr hip. 55/111) na ul. Mosteckiej 
(Mostecka) na Małej Stranie po dziś dzień nazywany jest 
„Domem saskim”, ponieważ cesarz Karol IV ofiarował 
go w 1348 r. księciu saskiemu Rudolfowi I. W wyniku 
prac badawczych odkryto na jego fasadzie pod nowszy
mi tynkami siedem nisz przeznaczonych na rzeźby. 
Liczba ta wskazuje, że w niszach według wszelkiego 
prawdopodobieństwa stały rzeźby elektorów. Miały one

67



1
7

1. Dom „Pod białym lwem"

2. Dom „Pod trzema strusiami"

3. Dom „Pod dwoma złotymi nie
dźwiedziami"
4. Dom „Pod zieloną żabą"
5. Dom „Pod złotą lilią"

6. Dom „Pod złotą wagą"

7. Dom ,.Lapidea Columna"

8. Dom „Pod białym kręglem"

9. Dom „Pod trzema bociananii '

10. Dom „Pod złotą różą"
11. Dom „Pod krzyżem"
12. Dom „Pod kamiennym stołem” 
(zdjęcia: J. Janatkova)
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podkreślać dostojeństwo właściciela domu, Rudolfa 
I Saskiego, sojusznika Karola IV, który jako król Czech 
był również elektorem Rzeszy Niemieckiej.
Na domu (nr hip. 143/1) „Pod białym lwem” na Małym 
Rynku (Male Namesti) znajdował się emblemat, od 
którego przyjęła nazwę nie tylko kamienica. Nazwa ta 
związała się trwale także z właścicielem kamienicy. 
W dokumentach wymieniany jest Szymon z Chrasti, 
który przez małżeństwo z Anną, wdową po Piotrze 
Habarcie, wszedł w posiadanie domu „Pod białym 
lwem" i sam potem nosił ten przydomek. „Szymon spod 
białego Iwa” znajdował się w grupie posłów wysłanych 
do króla polskiego w 1420 r„ a także uczestniczył 
w naradach z wysłannikami na sobór w Bazylei w 1433 
r.6 Emblemat w kształcie pochylonej tarczy herbowej 
z godłem czeskiego Iwa o dwu ogonach wkomponowa
ny został w archiwoltę portalu.
Już pod koniec XIV w. daje się zaobserwować wzboga
canie form emblematów umieszczanych na praskich 
kamienicach. Dotyczy to zwłaszcza znaków malowa
nych. niewątpliwie wpływ na to zjawisko miało nadanie 

przywileju przez króla Wacława IV nowomiejskim twór
com herbów w 1392 r.7 Pod koniec XV w. w pełni 
doceniano użytkowy walor emblematów ułatwiających 
poruszanie się po mieście. Rozkwit tej dziedziny rze
miosła przypada jednak na okres renesansu i baroku. 
Z zachowanych dotąd emblematów renesansowych na 
uwagę zasługuje kamienny baranek na domu (nr hip. 
551/1) na Rynku Staromiejskim, pochodzący z pierwszej 
połowy XVI w. Jest to relief przedstawiający baranka 
prowadzonego przez dziewicę. Z lat dziewięćdziesią
tych XVI w. pochodzi malowany znak „Pod trzema 
strusiami" na domu (nr hip. 76/111) na Placu Drażickiego 
(Drażickeho nam.) w pobliżu mostu Karola. Jest on 
dziełem malarza Daniela Aleksiusa z Kwietnej i został 
wykonany dla Jana Fuksa. Znak wiązał się - jak już 
wcześniej wspominaliśmy - z profesją właściciela. Em
blemat „Pod dwoma złotymi niedźwiedziami" pochodzi 
również z końca XVI w. i jako relief został wkompono
wany w ościeże głównego portalu wejściowego naroż
nego domu przy ul. Kożnej (Kożna) i Melantrichowej (nr 
hip. 475/1). Napis na portalu innego domu (nr hip. 13/1) 

datuje emblemat „Pod zieloną żabą", dawniej „Pod 
złotą żabą”. Ten ostatni typ nazwy stosowany był przy 
oznaczaniu domów już od początku XV w. W kamienicy 
mieści się winiarnia, której wnętrze zdobi odsłonięty 
niedawno strop belkowy. 0 ile w wypadku tego zabytku 
nie udało się odnaleźć pierwotnego, gotyckiego emble
matu - to w domu (nr hip. 458/1) na Małym Rynku 
dokonano w czasie badań odkrycia starszego znaku. 
Według V.V. Stechy znak złotej lilii pochodzi z XVII, 
a być może nawet z XVI w. Gotycki emblemat w postaci 
wyrytych i pozłacanych lilii zachował się po obu stro
nach wejścia do kramu aptekarskiego8.
Najbardziej jednak charakterystyczne są dla Pragi em
blematy barokowe. Niektóre z nich mają znaczenie 
symboliczne. Przykładem może być dom (nr hip. 511/1) 
przy ul. Hawelskiej „Pod złotą wagą". Na jego fasadzie 
znajduje się fresk przedstawiający archanioła Michała 
w zbroi z ognistym mieczem i wagą. Mamy tu zatem do 
czynienia z motywem religijnym. Jeżeli jednak odczyta
my odpowiedni zapis w księgach podatkowych z 1653 
r.9, to stwierdzimy, że w 1647 r. dom nabył Zygmunt
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Urbach, radny Starego Miasta i Dozorca Wagi, poborca 
eta importowego zwanego „ungelt”10 A zatem waga - 
jeden z atrybutów archanioła Michała - odnosi się w tym 
wypadku do godności i urzędu piastowanego przez 
właściciela domu, nadając jednocześnie miano obiek
towi. Na domu (nr hip. 160/IV) przy ul. Uwoz (Uvoz) 
zachował się emblemat przedstawiający kamienną ko
lumnę - Lapidea Columna. Wiązał się najpewniej z po
stacią kamieniarza Jana Tischera. Małżonka jego wy
mieniana jest w księdze podatkowej z 1654 r. W1697 r. 
dom ten kupił malarz Kristian Luna. Według datowania 
zaznaczonego na napisie „Lapi DeaCoLVMna”, znajdu
jącym się na bazie kolumny, na której umieszczona jest 
postać Niepokalanej, dom został przez niego odnowio
ny w 1706 r. Zapewne wówczas także umieścił na jego 
narożniku - wychodzącym poza linię ulicy - rzeźby 
alegoryczne Księżyca (Luna) i Słońca (Sol). Popiersie 
Luny wiąże się z nazwiskiem właściciela domu, może 
jednak mieć również związek z postacią Marii Panny 
umieszczoną w emblemacie.
Jakże wiele jest w historycznej Pradze barokowych 
emblematów! Są wśród nich proste i nieskomplikowa
ne, ale także wieloznaczne i bogate w swej symbolice. 
Po dziś dzień nie zawsze potrafimy zgłębić wszystkie 
ich tajemnice. Nadają one niepowtarzalną atmosferę 
praskim ulicom i placom. Klimat tego miasta - to swois
ta atmosfera podwórek i małych dziedzińców, rysująca 
się na horyzoncie linia dachów kamienic i pałaców, ale 
to także urok detali ozdabiających portale i okienne 
ościeże...
Wspomnieliśmy już, że liczne emblematy powtarzają 
się; odnajdujemy je na domach Starego Miasta i Małej 
Strany, na Nowym Mieście i Hradczanach. Wszystkie te 
dzielnice stanowiły niegdyś samodzielne organizmy 
miejskie. Niejednokrotnie emblematy nie różniły się 
między sobą nawet kolorem. Zawsze jednak odmienna 
była ich kompozycja i sposób umieszczenia na domu. 
Tak na przykład znak winorośli na domu (nr hip. 158/IV) 
przy ul. Uwoz na Hradczanach namalowany jest w for
mie scalonej, choć widoczne są poszczególne grona 
obwiedzione liśćmi. Natomiast w domu (nr hip. 361/1) 
przy ul. Rewoluczni (Revolucni) na Nowym Mieście 
winna latorośl jest smuklejsza, a grona bardziej uwido

cznione. Pękatą kiść winorośli na emblemacie z domu 
(nr hip. 544/1) przy ul. Żelaznej (Żelazna) na Starym 
Mieście osłania daszek, zaś winorośl z narożnego domu 
(nr hip. 267/111) na Placu Małostrańskim (Malostranske 
nam.) została umieszczona pod gzymsem w kartuszu 
z festonami i maszkaronem.
Emblematy na osiemnastowiecznych domach z upodo
baniem umieszczano w kartuszach o najróżnorodniej
szych formach, przyozdabianych draperiami i baldachi
mami. Często znaki łączono z rzeźbami przedstawiają
cymi postacie świętych. W narożnym domu (nr hip. 
12/111) przy ul. Miszeńskiej (Miśeńska) znajduje się „Bia
ły kręgiel" otoczony bogatym zdobieniem stiukowym, 
a ponad nim w równie bogatej oprawie stiukowej w ni
szy umieszczony został relief przedstawiający postać 
św. Józefa naturalnej wielkości.
Zadziwiająca jest różnorodność barokowych emblema
tów. Są to wyroby rzemieślnicze, godła cechowe, kwiaty 
i rośliny, ptaki, zwierzęta prawdziwe i fantastyczne, 
a także gwiazdy i postacie ludzkie. Wszystkie one świa
dczą o pomysłowości praskich patrycjuszy, rzemieślni
ków, handlarzy, a przede wszystkim o niezwykłej wyo
braźni artystów.
Zwyczaj wprowadzania emblematów wskazujących na 
związek między obiektem a właścicielem przeniesiony 
został też na pałace szlacheckie. Nie mamy tu oczywiś
cie na myśli wykorzystywania herbów rodowych zgod
nie z zasadami ich kompozycji, ale zjawisko wprowa
dzania elementów herbowych do formy samego emble
matu. Przykładem mogą być postacie czarnoskórych 
atlantów, dźwigających balkon nad portalem Pałacu 
Morzinskiego (Morzinsky pałac) przy ul. Nerudowej 
(Nerudova) na Małej Stranie, wykute przez Ferdynanda 
Maksymiliana Brokoffa. Po przeciwnej stronie tej samej 
ulicy widzimy wielkie orły, na których wspierają się 
woluty portalu dawnego Pałacu Kolowratskiego (Kolo- 
wratsky pałac), później własności rodu Thun-Hohensz- 
tejnów (dziś siedziba ambasady Włoch). Orły stanowią 
element herbu Kolowratów.
W 1770 r. wprowadzona została w Pradze numeracja 
domów. Ponieważ jednak była niepena, kamienice po
numerowano ponownie w 1805 r., wprowadzając dla 
każdej dzielnicy odrębne numery hipoteczne. Dalszą 

numerację - policyjną, czyli orientacyjną - wprowadzo
no dla każdej ulicy i placu w 1878 r. I tak znaki na 
domach straciły swą dawną rozpoznawczą funkcję. 
Mimo to w XIX w. emblematy nadal cieszyły się powo
dzeniem. W czasie remontów kamienic i napraw fasad 
poddawano je zabiegom zabezpieczającym, a niekiedy 
nadawano im nowy kształt. Tworzono też zupełnie no
we znaki.
Spośród emblematów z końca XVIII i początku XIX w. na 
uwagę zasługuje znak „Pod złotym słońcem” umiesz
czony na domu (nr hip. 1045/11) na Porziczi (na Porići) 
na Nowym Mieście, a także znak „Pod trzema bociana
mi” na rogu Placu Valdsztejnskiego (ValdStejnske 
nam.) na Małej Stranie czy wreszcie „Pod czarną różą" 
Na Przikopie (Na Prikopfe). Ten ostatni interesujący jest 
nie tylko ze względu na formę, ale także z punktu 
widzenia techniki wkomponowania go w litą żelazną 
poręcz balkonu domu (nr hip. 83/11).
Nowe emblematy pojawiają się na przedmieściach Pra
gi. Przy ulicy Witkowej (Vitkova) w Karlinie znajduje się 
dom „Pod złotą różą” (nr hip. 186) z lat trzydziestych XIX 
w. Na tej samej ulicy ćwierć wieku wcześniej w naroż
nym domu (nr hip. 91) stała rzeźba przedstawiająca 
myśliwego z psem, która pełniła funkcję swego rodzaju 
emblematu. Na Smichowie za dawną Bramą Ujazdską 
do dnia dzisiejszego stoi dom „Pod numerem 1”, łączą
cy w szczególny sposób formę emblematu z wymogami 
administracyjnymi.
Sztuka przyozdabiania domów specjalnymi znakami 
nie zanikła z końcem XIX w. Występują one wszędzie 
tam. gdzie pojawiają się nowe domy. Przykładem może 
być dom „U Goliata” przy ul. Żelaznej. Nawet w XX w. 
powstają, stworzone przez współczesnych artystów, 
nowe emblematy zdobiące nowoczesne budownictwo. 
Pałac Koruna z lat 1910-1913 wzniesiony na Placu 
Wacława (Vaclavske nam.) ozdobiony jest stylizowaną 
koroną. Nowoczesną formę emblematu ma też Pałac 
Lucerna przy ul. Wodiczkowej (Vodifckova) pochodzący 
z 1912 r. Jarosław Horejc był projektantem interesujące
go reliefu przedstawiającego stół (ze sztucznego ka
mienia), zdobiącego narożnik dawnego domu „Pod 
pelikanami” na Placu Karola (Karlovo nam.), niegdyś 
Targu Bydlęcym. Emblemat ten pochodzi z 1911 r. 
i z tego samego okresu wywodzi się nazwa domu „Pod 
kamiennym stołem”. Tu bowiem znajdował się dawniej 
stół, przy którym wypłacano pieniądze za sprzedane na 
targu bydło. Ten sam artysta jest również autorem 
emblematu na domu (nr hip. 219/1) przy ul. Konwiktskiej 
(Konviktska), wykonanego także ze sztucznego kamie
nia; dom nosi nazwę „Pod dwoma jeżami”.
Tradycja ozdabiania praskich domów emblematami nie 
wygasła przez stulecia. Obecnie nadająone miastu urok 
z racji bogactwa i różnorodności form. Zabytki te pod
dawane są troskliwej konserwacj i i restauracji, by mogły 
służyć przyszłym pokoleniom.

Josef Mayer
(tłum. Magdalena Gumkowska)
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Historia to również legendy!

sztuki

Janusz Kubiak

rozmaitości

w Polsce zwłaszcza dzięki interesu
jącej formie architektury kościoła. 
A. Miłobędzki w swym dziele „Ar
chitektura polska XVII wieku” (1980 
r.) napisał: Pierwotny kościół para
fialny (później bernardyński) byl bu
dowlą osobliwą zarówno przez swój 
układ tetrakonchowy, zapożyczony 
z idealnych świątyń renesansowych 
(do czego bez wątpienia przyczyniły 
się włoskie wojaże fundatora) i od
powiadający maryjnemu wezwaniu, 
jak i przez sposób interpretacji tego 
układu środkami warsztatu północ- 
noeuropejskiego. Apsydy są półko
liste, ale oszkarpowane i do tego 
wewnątrz wieloboczne; renesanso
wa kopuła środkowa ukształtowana 

w 1616 r.). Złoczew w tym czasie 
posiadał już prawa miejskie, nada
ne mu przez Zygmunta III w 1605 r. 
We wspomnianej już kronice klasz
toru zanotowano, że w 1616 r. wpro
wadzono do kościoła cudowny ob
raz NM Panny, przeniesiony z dwo
ru Andrzeja Ruszkowskiego. Szcze
gółową historię obrazu kronikarz 
zanotował w sposób następujący:... 
Obraz Błogosławionej Dziewicy 
Marii Cudownej. Ten Obraz pewien 
wieśniak szukający w lesie drew od
powiedniejszych do swego użytku 
znalazł pod drzewem i z powodu 
wielkiej biedy sprzedał obywatelowi 
złoczewskiemu za jedną miarę 
pszenicy. Obraz ten ucałowawszy 

fakt kulturowy jest też wswej istocie 
elementem obiektywnym, bardziej 
zbliżającym nas do atmosfery cza
sów i do świadomości ówczesnych 
Polaków. Faktu, że klasztor był bu
dowany przez jakiegoś budowni
czego i że zawarto z nim kontrakt 
sami moglibyśmy się domyśleć, 
treści legendy - nie. Nie myślmy 
zresztą, że czasy legend to jakieś 
czasy niedzisiejsze, my pewnie też 
żyjemy w świecie „faktów", które 
po stuleciach będą odbierane jako 
legendy.

rżenie nowej parafii, wydzielonej 
z parafii unikowskiej. Budowa trwa
ła jeszcze w 160? r., zakończono ją 
w roku 1603. W tym też roku, po 
opisanym wyżej cudownym widze
niu, Andrzej Ruszkowski podjął no
wą inicjatywę: postanowił do 
wzniesionego kościoła wprowadzić 
oo. bernardynów, zaś dla parafii 
zbudować inną świątynię.
W 1603 r. sprowadził więc do Zło
czewa muratora Jerzego Hoffmana 
i zawarł z nim kontrakt na otoczenie 
murem cmentarza kościelnego 
i budowę „kamienicy", tj. budynku 
klasztornego. Jak wynika z później
szych przekazów źródłowych, 
wzniesiono wówczas wolno stoją
cy, piętrowy budynek, który w koń
cu XVII w., w czasie rozbudowy kla
sztoru, włączono do zespołu jako 
skrzydło południowe. Konsekracji 
kościoła dokonał prymas Bernard 
Maciejowski w dniu 18 marca 1607 
r. W następnym roku klasztor i koś
ciół przejęli oo. bernardyni.
Nowy kościół parafialny wzniesiono 
w latach 1614-1617. Jednocześnie 
Ruszkowski przystąpił do budowy 
swojego dworu (ukończonego

jest na zasadzie sklepienia klasztor
nego, wyciągniętego ku górze 
i otwierającego się tulejowatym 
przewężeniem do hełmu (nowsze
go), będącego kulminacją central
nej bryły kościoła.. Podkreśla się 
również świetne wkomponowanie 
bryły zespołu w urbanistykę miaste
czka.
Nie o tym jednak chciałem pisać, 
nie po to przytoczyłem wyżej ob
szerne teksty z archiwum ojców 
bernardynów. Poprzez przedsta
wienie legendarnych opisów cu
dów towarzyszących sprowadzeniu 
bernardynów do Złoczewa i wpro
wadzeniu do kościoła (a właściwie 
do specjalnie zbudowanej kaplicy) 
obrazu NM Panny chciałem zasy
gnalizować fakt, że we współczes
nych nam monografiach, jak 
i w opracowaniach syntetycznych 
programowo pomijamy przekazy 
legendarne. Nie o to chodzi, bym 
kazał wierzyć w autentyczność opi
sanych tam faktów, sam Kościół ka
tolicki jest w tej mierze bardzo 
sceptyczny i ostrożny. Rzecz w tym, 
że gubimy atmosferę czasów, któ
rych dotyczą zapisy, zubożamy 
dzieje naszej kultury. W „poważ
nej” monografii zespołu klasztor
nego w Złoczewie przytoczony zo
stanie jedynie tekst kontraktu z bu
downiczym Jerzym Hoffmanem, 
znajdujący się w Archiwum Prowin
cji 00. Bernardynów w Krakowie, 
i ewentualnie inne dokumenty, jako 
fakty obiektywne, zaś pominie się 
legendę. Jednak ta legenda jako 

1. Dwór Ru
szkowskich 

w Złoczewie 
z 1616 r„ 
przebudowa
ny w XVIII w.

... Gdy Najdostojniejszy Fundator 
nie przestawał najgoręcej błagać 
Boga, aby mu objawił swą Boską 
wolę i oznajmił jakich zakonników 
należałoby wprowadzić do tej fun
dacji, przychylił się wreszcie Bóg do 
pobożnych ślubów i próśb Funda
tora, zaraz więc na początku tego 
roku, gdy pewnego dnia otoczony 
dosyć licznym orszakiem udawał 
się na polowanie do pobliskich la
sów, oto dwaj bracia naszego Zako
nu idą naprzeciw niego w szatach 
zupełnie podobnych do tych jakich 
widywał w Krakowie, Warszawie 
i innych miejscowościach... Gdy uj
rzał ich z oddali, niezmiernie ucie
szony, że dane mu jest powitać na 
drodze tak znakomitych i rzadkich 
gości i gdy podążył na ich spotkanie 
i gdy bracia zbliżyli się już do niego 
prawie na taką odległość aby mogli 
się nawzajem powitać i gdy już 
chcial powitać ich i zapytać skąd są 
i dokąd zmierzają i wiele z nimi 
porozmawiać o ich stanie i innych 
sprawach duchowych - owi bracia 
nagle zniknęli, co napełniło wielkim 
osłupieniem i podziwem zarówno 
najdostojniejszego Fundatora jak 
i wszystkich, którzy mu towarzyszy
li. Najdostojniejszy Fundator uznał, 
że Ojcowie ci to byli święty Franci
szek i święty Antoni, jeden z nich 
wyglądał na bardziej podeszłego 
w latach, drugi był młodszy, jak 
stwierdzili sam Najdostojniejszy 
Fundator i inni naoczni świadkowie' 
cudu. Pomny tym cudownym wi
dzeniem najdostojniejszy Fundator 
uznał, że Bóg wyraził wolę aby 
wprowadzono takich a nie innych 
zakonników. Zaraz więc Najdostoj
niejszy Fundator kieruje list do Naj
jaśniejszego Zygmunta III Króla Pol
ski i do Jego Eminencji Bernarda 
Maciejowskiego, Kardynała, Arcy
biskupa Gnieźnieńskiego, prosząc 
o pozwolenie na wprowadzenie wy
żej wymienionych braci...
Tę cudowną historię zanotowano 
w kronice klasztoru bernardynów 
w Złoczewie, położonego niedaleko 
Wielunia. „Najdostojniejszy Funda
tor” - to Andrzej Ruszkowski z Ro- 
kszyc, herbu Pobóg, miecznik kali
ski. O życiu jego niewiele mamy 
wiadomości. Urodził się w 1563 r. 
W końcu XVI w., jak głosi tradycja 
nie znajdująca potwierdzenia 
w źródłach, jeździł do Rzymu, aby 
uzyskać odpuszczenie grzechów za 
popełnione rzekomo zabójstwo. 
Przypuszczalnie po powrocie do 
kraju nabył dobra złoczewskie 
i zgodnie z powziętym ślubem fun
dował budowę kościoła parafialne
go. W dokumencie fundacyjnym, 
spisanym w 1600 r. w grodzie siera
dzkim, Ruszkowski zobowiązał się 
wznieść w Złoczewie murowaną 
świątynię p.w. Narodzenia NM Pan
ny. W następnym roku prymas Sta
nisław Karnkowski zatwierdził erek
cję kościoła oraz zezwolił na utwo- 

2. Kościół 
NMPanny (ss. 
kamedułek) 

w Złoczewie 
(zdjęcia: K 
Nowiński) 

z wielką radością obywatel ten za
niósł do domu. Gdy o cudownym 
jego znalezieniu dowiedział się 
Fundator przywołał do siebie oby
watela i wieśniaka i niezmiernie się 
w tym obrazie rozmiłował. Na pod
stawie ugody z obywatelem za je
den korzec, (pszenicy?) obraz 
otrzymał i umieścił w honorowym 
miejscu swego domu i modlił się 
przed nim do Boga. Niebawem licz
ni ludzie a również sam Najdostoj
niejszy Fundatorzaczęli dostrzegać 
wokół tego obrazu niezmierną 
światłość i za sprawą Boga i Dziewi
cy Jego Matki zaczęły się dziać cu
da. Ślepi odzyskiwali wzrok, kulawi 

chód, chorzy i słabi zdrowie. Lecz 
nie długo pozostając Najświętsza 
w domu Najdostojniejszego Funda
tora przeniosła się pod mury koś
cioła braci naszych. Trzykroć przy
jęta przez Najdostojniejszego Fun
datora, trzykroć przeszła (wróciła 
pod mury kościoła). Poznawszy Jej 
wolę Najdostojniejszy Fundator na- 
juroczyściej i z wielką celebracją 
z Jej miejsca, to jest spod muru, 
wprowadził Ją do naszego kościoła, 
potem zaś zatroszczył się o zbudo
wanie dla Niej kaplicy i zbudował. 
W ciągu następnych stuleci kościół, 
a zwłaszcza klasztor ulegały licz
nym przebudowom i rozbudowom. 
Po kasacie konwentu w 1864 r. ze
spół pobernardyński przejęty został 
przez parafię, zaś w 1949 r. oddany 
siostrom kamedułkom.
Zespół klasztorny w Złoczewie trafił 
do podręczników historii 
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Czy nie ma ratunku 
dla zabytków 
Milanówka?
W odległości zaledwie 27 

km od centrum Warszawy, 

przy linii kolejowej Warsza- 
wa-Żyrardów leży 15-ty- 

sięczne miasto zieleni - Mi

lanówek. Powstało niedaw

no: prawa miejskie otrzy

mało w 1951 r. Jeszcze 

w XIX w. tereny te zajmował 

pokaźny kompleks leśny 

należący do majątku Mila

nówek, stanowiący włas

ność rodziny Lasockich. 

Gdy pod koniec XIX w. co

raz bardziej wzrastało 

wśród mieszkańców War

szawy zainteresowanie po

bliskimi miejscowościami 

letniskowymi, właściciele 

majątku przystąpili do par

celacji terenów leśnych.

W ten sposób w latach 

1899-1923 na g ru ntach ma-

wicz, światowej sławy rzeź

biarz Jan Szczepkowski, 

śpiewak operowy Stanisław 

Gruszczyński, muzyk i pe

dagog Feliks Dzierżanow

ski, artyści cyrkowi, a zara

zem założyciele i właścicie

le stałego cyrku w Warsza

wie - Bronisław i Henrietta 

Anna Staniewscy i inni. 

W ciągu pierwszych 38 lat 

XX w. Milanówek wzboga

cał się wcorazto nowe wille 

o ciekawej architekturze, 

nawiązujące swym wyglą

dem i elementami dekora

cyjnymi do zameczków 

i dworków polskich lub do 

narodowego budownictwa 

regionalnego. Na szczegól

ną uwagę zasługują wśród 

nich obiekty drewniane, 

przeważnie wille letnisko-

2

3
jątków Milanówek, Grudów 

i Czubin powstało atrakcyj

ne letnisko, szczycące się 

bogatymi w stare dęby 

i sosny działkami budowla

nymi i pięknymi willami. 

Twórcami ich byli doskona
li architekci, wśród któ

rych warto wymienić nazwi

ska: Oskara Sosnowskie

go, Bohdana Pniewskiego, 

Czesława Przybylskiego, 

Władysława Kozłowskiego 

i innych. Właścicielami willi 

byli m.in. przedstawiciele 

świata artystycznego, jak 

np. znany aktor scen war

szawskich Rufin Morozo-

4

1. Już nie istniejący dwór Lasoc
kich z końca XVIII w w Milanówku

2.3.4.5. Rok 1979 - kamera zareje
strowała agonię milanowskiego 
dworu
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we z bogato rzeźbionymi 

werandami, gankami, kolu

mienkami, gzymsami, obra- 

mowaniami okien itp.

W starym dworze Milanó

wek, położonym w ładnym 

niegdyś parku tuż poza pół

nocną granicą powstałego 

letniska, mieszkali nadal je

go właściciele - Lasoccy. 

Dwór był stary, wybudowa

ny na początku XIX w. na 

piwnicach pochodzących 

z przełomu XVII i XVIII w. Był 

to budynek drewniany, 

otynkowany, parterowy, na

kryty czterospadowym gon

towym dachem, z charakte

rystycznym, klasycystycz- 

nym gankiem. Niestety - 

o milanowskim dworze 

można mówić już tylko 

w czasie przeszłym. Nie ma 

go już... Nowy właściciel, 

którym jest Dyrekcja Okrę

gowa Kolei Państwowych, 

doprowadził dwór do stanu 

zupełnej ruiny, a wreszcie 

w 1982 r. rozebrał jego po

zostałości. Bardzo dziwna 

i smutna to sprawa. Lasoc

cy mieszkali tu do 1945 r. 

W 1950 r. dwór wraz z całym 

majątkiem został przekaza

ny w użytkowanie warszaw

skiej DOKP. Jeszcze w la

tach pięćdziesiątych 

w dworku mieszkali pra

cownicy powstałego wtedy 

PGR. Na jego terenie wybu

dowany został duży gmach 

Domu Zasłużonego Koleja

rza. Gospodarstwo rolne, 

sad oraz uznane za obiekty 

zabytkowe dworek i park 

podworski pozostawały we 

władaniu DOKP. Od 1952 

do 1980 r. trwały zmagania 

o uratowanie systematycz

nie niszczonego zabytku. 

Pisze o tym Joanna Iwasz

kiewicz w artykule zatytuło

wanym „Pani Walewska 

i tuczniki”, zamieszczonym 

w czasopiśmie „Kierunki” 

(nr 40/1216 z 7.X.1979). 

Dziwny może tytuł artykułu 

nawiązuje do tego, że La

soccy byli spokrewnieni 

z „polską żoną Napoleona” 

- Marią Walewską, zaś kie

rownictwo majątku założy

ło w bezpośrednim sąsiedz

twie dworu chlewnię.

W ciągu wielu lat konserwa

tor zabytków, Oddział PTTK 

w Milanówku, Towarzystwo 

Opieki nad Zabytkami, mie

szkańcy miasta, którym le

żała na sercu sprawa utrzy

mania w stanie nieznisz- 

czonym i odpowiednie za

gospodarowanie dworku, 

czynili starania, pisali, pro

jektowali, pertraktowali 

z DOKP i z przedstawiciela

mi władz na różnych szcze

blach. Nie mieli pieniędzy 

na pokrycie kosztów re

montu i adaptacji obiektu, 

a koszty te w miarę postę

pującego zniszczenia stale 

wzrastały. Kierownictwo 

majątku walczyło również, 

ale nie o ratowanie obiektu, 

lecz o skreślenie go z ewi

dencji zabytków. Projekty 

były różne. Jeszcze w 1952 

r. Ministerstwo Komunika

cji polecało właścicielowi 

adaptować dworek, park 

i teren przy stawach na 

ośrodek akcji socjalnej 

PKP. Wykonano nawet in

wentaryzację, projekt tech

niczny, rysunki robocze, ale 

sprawa ucichła i do 1958 r. 

nadal w dworku mieszkali 
lokatorzy, przyczyniając się 

do jego zniszczenia. DOKP 

dowodziła, że dworek nie 

jest zabytkiem narodowym, 

że jest zniszczony w 75% 

i że należy go rozebrać, a na 

jego miejscu wybudować 

dom mieszkalny dla 48 ro

dzin. Wojewódzki Konser

wator Zabytków nie zgodził 

się z tym wnioskiem i naka

zał zabezpieczenie budyn

ku. Korespondencja między 

DOKP a Urzędem Wojewó

dzkiego Konserwatora Za

bytków trwała, problem 

„ratować czy rozebrać” 

stale istniał, a stan budynku 

był coraz gorszy.

W 1974 r. powstał projekt 

utworzenia w dworku filii 

Muzeum Archeologicznego 
w Pruszkowie z działem 

przyrodniczym i działem 

historii rozwoju przemysłu 

w Milanówku. Znów radzo

no, projektowano, liczono, 

przygotowywano doku

mentację. PTTK skłonne 

było przejąć dworek i przy 

finansowej pomocy władz, 

zakładów przemysłowych, 

funduszów miejskich i po

wiatowych oraz dużym 

wkładzie pracy społecznej 

przystosować obiekt dla ce

lów turystycznych, tj. na 

muzeum i miejsce wystaw,

6

6. Willa „Henrysia Chata" z 1923 r,. 
wykonana przez miejscowych cieśli
7. Willa przy ul. Granicznej 19 
z około 1910 r
8. Willa przy ul. Wielki Kąt 4 z lat 
1905 1910 (zdjęcia: P. Wesołowski)
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które byłyby odwiedzane 

przez turystów. Stan bu

dynku był już w tym czasie 

zły, ale można go było jesz

cze ratować. Do 1975 r. wy

konano wiele prac przygo

towawczych, takich jak: in

wentaryzacja, plany, rysun
ki, kosztorysy itp. Niestety, 

reforma administracyjna 

spowodowała pewne kom

plikacje, szczególnie 

w możliwościach uzyskania 

dotacji. I znów społeczny 

wysiłek, zapał i wielkie pla

ny spełzły na niczym. Dwór 

niszczał dalej. W jego wnę

trzach można było zoba

czyć przechowywane czy 

też przejściowo składowa

ne warzywa i owoce, space
rujące kury, przez dziurawy 

dach wyrastały młode 

drzewka, a na wyrwanych 

z zawiasów drzwiach wy

wieszona była tabliczka 

z ostrzeżeniem ,.Wstęp 
wzbroniony”. Dworek ginął 

wśród zupełnie zdziczałego 

parku, zarosły chwastami 

i krzakami. Kierownik go

spodarstwa mógł być z sie

bie dumny. Zwyciężył. Za

bytkowy dworek przestawał 

nadawać się do remontu 

i odbudowy. Istniał jeszcze 

na jesieni 1981 r., świad

cząc o dawnych czasach 

i o trosce, jaką otaczał go 

nowy właściciel. W 1982 r. 

zawalił się i został roze

brany...

Czy taki sam los ma spotkać 

wille powstałe przed 1939 r. 

w Milanówku? W latach sie

demdziesiątych Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków na 

zlecenie Stołecznego Kon

serwatora przeprowadził 
dokładną inwentaryzację 

istniejącej zabudowy, która 

powinna być objęta ochro

ną ze względu na wartość 
architektoniczną. Według 

spisu z 1978 r. w Milanówku 

znajduje się 255 takich 

obiektów. Z tej liczby 70-80 

ma rzeczywiście wysoką 
wartość. Niestety, prawie 

wszystkie wille są nadmier

nie przeludnione, nie re

montowane i coraz bardziej 

popadają w ruinę. Trudno 

tu jest opisać stan i los każ

dej z nich, choćby tylko tych 

najbardziej wartościowych. 

Jest ich zbyt dużo. Krótki 

spacer ulicami Milanówka 

nasuwa smutne refleksje. 
Spośród chaszczy zapusz

czonych ogrodów i niegdy

siejszych założeń parko

wych, tu i ówdzie wyzierają 

obłażące z tynku domy, nie

które z walącymi się weran

dami. Jeszcze jakiś kartusz 

w zwieńczeniu szczytu bu

dynku, obramienia okien, 

mocno wyszczerbione tral- 

kowe balustradki doku

mentują ich świetną prze

szłość. Ale jaką przyszłość 

wróży ten widok? Wię

kszość willi zewnętrznie za

chowała swoją dawną for

mę, ale w wielu z nich roz

gościł się grzyb i wilgoć 

spowodowane przeciekami 

w dachach, łatanych doraź

nie według możliwości mie
szkańców, oraz niedostate

cznym ogrzewaniem i wie

trzeniem pomieszczeń. 

Wiele z tych domów nie ma 

obecnie właściciela. Admi

nistracja i lokatorzy patrzą

c.d. na str. 74

„Pierścień Karola 
F. Schinkla” 
dla profesora 
J. Zachwatowicza

Miło nam donieść Czy
telnikom „Spotkań z za
bytkami”, że nasz stały 
współpracownik i autor 
wielu ważnych artyku
łów, prof, dr Jan Za
chwatowicz otrzymał 
w 1982 r. zaszczytne wy
różnienie Narodowego 
Komitetu Ochrony Za
bytków RFN - „Pierś
cień Karola Fryderyka 
Schinkla” (K.F. Schin- 
kel (1781-1841) - nie
miecki architekt i ma
larz, twórca m.in. Teatru 
Królewskiego w Berli
nie i pałacu Potockich 
w Krzeszowicach). To 
wysokie odznaczenie 
honorowe ustanowione 
zostało w 1977 r. przez 
Narodowy Komitet 
Ochrony Zabytków
RFN. W ubiegłych la
tach „Pierścieniami” 
wyróżnieni zostali m.in.: 
Lord Duncan-Sanyss, 
prof. Nicolaus Pevsner 
i dr h.c. Alfred Toepfer. 
Obecnie do grona naj
bardziej zasłużonych 
osób w ochronie dóbr 
kultury europejskiej 
włączony został uczony 
i konserwator polski - 
prof, dr J. Zachwato
wicz, którego sylwet
kę przedstawiliśmy w 
„Spotkaniach z zabyt
kami” - 1979 (s. 32).
W uzasadnieniu wnio
sku o przyznanie „Pier
ścienia” podkreślono 
wielkie zasługi prof. J. 
Zachwatowicza na po
lu międzynarodowym, 
m.in. jako współautora 
„Karty Weneckiej” 
i współzałożyciela ICO- 
MOS, oraz Jego olbrzy
mi wkład w ratowanie 
zabytków polskich po 
zniszczeniach drugiej 
wojny światowej.

Redakcja 
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na siebie wzajemnie i cze

kają jedni na drugich z na

prawianiem dziurawego 

dachu czy walącej się balu

strady przy schodach. A jak 

się zawali nawet cała willa, 

to Urząd Miejski będzie mu- 

siał dać mieszkanie zastę

pcze.
W Milanówku znajdują się 

wille, na których widać tro

skliwą rękę właściciela. 

Przykładem może tu być 

„Garbatka” przy ul. Pod

górnej 18 czy „Matulinek" 

przy ul. Mickiewicza 8/10. 

Na specjalną uwagę zasłu

guje willa państwa Mickie

wiczów przy ul. Krasińskie

go, w której wiele lat swego 

życia spędził wspomniany 

Jan Szczepkowski. Po jego 

śmierci, córka artysty Han

na Mickiewiczowa urządzi

ła w swym mieszkaniu nie

zwykle ciekawe muzeum je

go rzeźb. Niestety, muzeum 

to nie budzi zainteresowa

nia u władz miasta ani 

u mieszkańców.

Są i takie wille, które przez 

żle przeprowadzony re

mont straciły wiele ze swej 

wartości. Willa „Sulima”, 

zwana także „Willą pod 

Matką Boską” przy ul. Pod

górnej 26, której autorem 

jest Oskar Sosnowski, przy 

remoncie zamiast czerwo

nej dachówki została po

kryta blachą, a jeszcze wię

cej szkody przyniosły jej ja

kieś dziwne dobudówki. 

Cóż, może jednak lepszy 

dach kryty blachą niż dziu

rawy...
Wiele zniszczonych budyn

ków nadaje się do remontu 

i to z zachowaniem ich 

piękna i stylu. Ale np. willa 

„Kresy” przy ul. Słowackie

go 3, która ma bardzo cie

kawą przeszłość, już jest 

skazana na zagładę. A szko

da, bo willa ta na początku 

swego istnienia była pens

jonatem. Zatrzymał się 

w nim Jan Szczepkowski, 

gdy jeszcze jako kawaler 

przyjechał w odwiedziny do 

swej narzeczonej - Marii 

Morozowicz, córki słynne

go aktora Rufina Morozo- 

wicza. Później przez wiele 

lat willa dawała pomiesz

czenie szkole prywatnej, 

przygotowującej dzieci do 

gimnazjum, przekształco

nej z czasem na szkołę pod

stawową nr 3. Obecnie bu

dynek wygląda jak umiera

jący żebrak w połatanych 

szmatach. Mieszka w nim 

wielu lokatorów w mieszka

niach kwaterunkowych.

Jakie są tego wszystkiego 

przyczyny? Oczywiście za

wsze znajdą się przyczyny 

obiektywne, jak: brak mate

riałów, brak wykonawców 

dla przeprowadzenia re

montów, brak funduszy itp. 

A może także brak społecz

nej troski mieszkańców? 

Może brak poczucia odpo

wiedzialności za powierzo

ny im dom czy mieszkanie? 

W tym sensie coś się w Mila

nówku zmieniło na nieko

rzyść. W okresie międzywo

jennym i w pierwszych la

tach powojennych dumą 

miasta było bowiem zaan

gażowanie społeczne jego 

mieszkańców. Mało jest 

miast tej wielkości, które 

mogłyby się poszczycić 

zbudowaniem w ciągu kilku 

lat pięciu dużych szkół, 

przede wszystkim dzięki 

inicjatywie obywateli i ich 

ofiarności. Kto zaś przyj

dzie na ratunek umierają

cym dawnym, pięknym wil

lom? To dobrze, że powsta- 

ją nowe domki jednoro

dzinne, budowane w innym 

stylu i mające inny charak

ter. Budując nowe domy nie 
można jednak dopuścić do 

zniszczenia zabudowy 

o wysokich wartościach ar

tystycznych i architektoni

cznych, świadczącej 

o przeszłości naszego mło

dego miasta.

Helena Wesołowska

NIECODZIENNE MUZEA

Muzeum Rybackie 
w Helu
Nie trudno tu trafić. Tuż 

przy wyjściu z helskiego po

rtu wznosi się gotycki koś

ciół poewangelicki z XV w., 

a wokół niego widoczne zza 

niskiego muru dzioby i rufy 

rybackich łodzi. Jest to ory

ginalne lapidarium Mu-

1

1. Kościół poewangelicki p.w. Św. 
Piotra z XV w. - siedziba Muzeum 
Rybackiego w Helu
2. 3. 4. Fragmenty lapidarium przy 
helskim muzeum (zdjęcia: K. Nowi
ński)

zbiory związane z rybołów

stwem morskim - sieci 
i różne przyrządy do łowie

nia ryb, m.in. ości, a także 

kotwice różnych statków, 

części ich wyposażenia 

oraz rybackie łodzie przy

brzeżne.

zeum Rybackiego w Helu - 

Oddział Centralnego Mu

zeum Morskiego w Gdań

sku.

Muzeum ma charakter 

przyrodniczo-morski. Na 

początku (od 1961 r.) była to 

tylko skromna wystawa zor

ganizowana w poewange- 
lickim kościele. Z upływem 

lat zbiory powiększały się 

dzięki licznym darowiznom, 

często miejscowych ry

baków. Kiedy wystawę 

przejęło pod swoją pieczę 

Centralne Muzeum Morskie 

w Gdańsku, pojawiły się 

także eksponaty zakupione. 

Dziś Muzeum Rybackie pre

zentuje przede wszystkim 

Dzięki zbiorom ornitologi

cznym można tu także po

znać nadmorską przyrodę, 

a przedstawiony na plan

szach zarys historyczno- 
geograficzny Helu i Półwy

spu Helskiego znakomicie 

przygotowuje licznie od

wiedzających muzeum tu

rystów do pobytu na letnim 

wypoczynku.

Ta placówka jest bardzo 
potrzebna właśnie w Helu. 

Choć czynna tylko w sezo

nie letnim, dzięki swojemu 

usytuowaniu na trasie,,port 
- osada - plaża” nie narze

ka na brak zwiedzających. 

Wydaje nam się, że taka ini

cjatywa przydałaby się w in

nych miejscowościach pół

wyspu. I one mają przecież 

swoją „rybacko-wypoczyn- 
kową” przeszłość.

(kmn)
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ZABYTKI NA ZNACZKACH

Skarby sztuki rosyjskiej
28 listopada 1978 r. poczta ZSRR wprowa
dziła do obiegu serią czterech wielobarw
nych znaczków poświęconych skarbom sta
rożytnej kultury rosyjskiej. Na znaczkach 
ukazano:
— złote naczynie do wina z XII w., dzieło 
mistrza Bratiły, Muzeum w Nowogrodzie — 6 
kop.;
— świątynię Pokrowa nad Nereą z XII w., 
pomnik architektury, za odrestaurowanie 
którego prof. Woronin otrzymał w 1965 r. 
Nagrodę Leninowską — 10 kop.;
— „Św. Jerzy zabijający smoka”, dzieło 
szkoły nowogrodzkiej z początku XV w. — 12 
kop.;
— wyjątkowy zabytek sztuki odlewniczej — 
„Car Puszka” z 1586 r„ dzieło Andrieja Cze
chowa (laweta z 1835 r.), znajduje się obok 
dzwonnicy Iwana Wielkiego, na dziedzińcu 
Kremla — 16 kop.
Znaczki tej emisji wykonano techniką offse
tową, według projektów G. Komlewa.

Siedem cudów świata
W 1980 r. poczta węgierska wprowadziła do 
obiegu serię znaczków poświęconych sied
miu cudom świata starożytnego. Na znacz
kach poszczególnych wartości przedsta
wiono obiekty znane z opisów antycznych 
autorów, monet i rekonstrukcji archeologi
cznych:
— wiszące ogrody Semiramidy (ok. 800 r. 
n.e.) będące sławą starożytnego Babilonu — 
40 fili.;
— Artemizjon w Efezie, świątynia z białego 
marmuru poświęcona Artemidzie, bogini 
nocy, księżyca, łowów, opiekunce dziewic 
i uroczystości weselnych, siostrze Apollina
— 60 fili.;
— posąg Zeusa, dzieło mistrza ateńskiego, 
Fidiasza (V w. p.n.e.), znajdujący się w świą
tyni olimpijskiej — 1 Ft.;
— mauzoleum w Halikarnasie, grobowiec 
Mauzolosa II, króla Karii (IV w. p.n.e ), jedne
go ze starożytnych państw — 2 Ft.;
— kolos rodyjski, posąg boga słońca Helio
sa, stojący u wyjazdu na wyspę Rodos — 3 
Ft.;
— latarnia morska na wyspie Faros pod Ale
ksandrią, w delcie Nilu, wzniesiona 280 lat 
p.n.e. — 4 FT.;

— piramidy egipskie, grobowce władców 
starożytnego Egiptu, pochodzące z III tysiąc
lecia p.n.e., w kształcie ostrosłupa o kwa
dratowej podstawie - 5 Ft.

Eligiusz Ristau

75



Listy do redakcji •

Redaktor Naczelny ,, Spot

kań z zabytkami".

Miło nam zakomunikować, 

że na II Nadzwyczajnym 

Walnym Zebraniu Delega

tów Towarzystwa Opieki 

nad Zabytkami, które miało 

miejsce w dniach 27 i 28 

listopada 1982 r. w Zamku 

Królewskim w Warszawie 

została podjęta uchwała 

o następującej treści: „II 

Nadzwyczajne Walne Ze

branie Delegatów Towarzy

stwa Opieki nad Zabytkami 

składa wyrazy uznania i po

dziękowania dla Redakcji 

Informatora Popularnonau

kowego „Spotkania z za

bytkami" za wielkie zaan

gażowanie i fachowość 

w dziedzinie popularyzacji 

idei ochrony zabytków. De

legaci i uczestnicy Walnego 

Zebrania życzą sukcesów 

w tej niezwykle potrzebnej 

i słusznej działalności".

Przyłączając się do wyra

zów uznania wyrażonych 

przez uczestników Walne

go Zebrania, Zarząd Głów

ny Towarzystwa Opieki nad 

Zabytkami prosi o rozważe

nie możliwości zamieszcza

nia w Waszym poczytnym 

piśmie informacji o działal

ności naszej organizacji. 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Zarządu

Głównego TOnZ

Prof, dr Janusz Durko
Warszawa

Szanowna Redakcjo!

Z napisaniem tego listu 

zwlekałem dość długo, 

a nawet zrezygnowałem już 

z tego zamiaru, lecz w os

tatnim (9/1982) numerze 

„Spotkań z zabytkami" któ

rych jestem stałym czytelni

kiem, natknąłem się znowu 

(bo w każdym numerze in

formatora je znajduję) na 

artykuł nawołujący swoją 

treścią do ratowania na

szych zabytków za wszelką 

cenę, wszelkimi sposobami 
i przez wszystkich, którym 

ich los nie jest obojętny. Ar

tykuł „Konkurs na najlep

szego użytkownika obiektu 

zabytkowego", bo o nim 
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mówię, powiększył moje 

wzburzenie, którego przy

czyną była „przygoda", ja

ka przydarzyła mi się pół 

roku temu. Nim wyjaśnię 

w czym rzecz, pozwólcie, że 

przedstawię się: mam 24 la

ta i nowoczesne, dobrze 

prosperujące gospodars

two pozwoliło mi myśleć 

o budowie nowego domu 

mieszkalnego. Wpadłem 

jednak na pomysł, jak się 

później okazało niezbyt for

tunny, że zamiast budować 

nowy dom z drogich i trud

no dostępnych materiałów, 

można wyremontować 

i przystosować do zamiesz

kania któryś z obiektów za

bytkowych znajdujących 

się w pobliżu mojego miej

sca zamieszkania. Kiedy ro

zejrzałem się wokół siebie, 

znalazłem kilka obiektów, 

które nadawały się do tego 

celu. Połowa z nich - to 

obiekty nieduże, dość do

brze zachowane i dlatego 

twierdzę, po wstępnych ob

liczeniach, że remont które

goś z nich zmieściłby się 

w kosztach budowy nowe

go domu. Kierowany takimi 

pobudkami zwróciłem się 

do wojewódzkiego konser

watora zabytków. Spróbuj

cie wyobrazić sobie, pano

wie redaktorzy, jak duże by

ło moje zdziwienie, a nade 

wszystko rozgoryczenie, 

gdy otrzymałem list nastę

pującej treści:

„W odpowiedzi na pismo 

Obywatela powiadamiamy, 

że na terenie naszego woje

wództwa obecnie nie dys

ponujemy małymi obiekta

mi zabytkowymi, które mo

glibyśmy zaproponować do 

zagospodarowania. Obiek

ty na naszym terenie wyma

gające zagospodarowania 

posiadają dużą kubaturę 

i nadają się do przejęcia 

przez instytucje lub zakłady 

posiadające odpowiednio 

wysokie środki finansowe. 

Zatem nie możemy być 

Obywatelowi pomocni. 

Wojewódzki Konserwator

Zabytków"

Nie wiem, jak Wy zrozu

mieliście treść a właściwie 
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sens tych kilku zdań, bo 

mnie wpierw uderzyło sło

wo „obywatelu". Wybacz

cie mi ten zwrot, ale: ludzie! 

Do ratowania zabytków 

trzeba serca i szczerych 

chęci płynących z jego głę

bi, a nie urzędowych zwro

tów, którymi ludzi dobrej 

woli można tylko zniechę

cić. Być może wydaje mi się 

tylko, ale ja między wiersza

mi odczytałem radę: „Chło

pie, nie wychylaj się. bo na

robisz sobie kłopotów". 

Chciałbym zauważyć, że 

może to jest nieodpowiedni 

człowiek na odpowiedzial

nym stanowisku, ale załóż

my, że rzeczywiście są ja

kieś obiektywne przyczyny 

decyzji pana konserwatora 

(a może zniechęciły go mo

je 24 lata!).

Spodziewałem się po 

prostu większego zaintere

sowania sprawą i wyrozu

miałej interwencji. Nie 

chciałbym być żle zrozu

miany, nie mam zamiaru ni

kogo oskarżać ani skarżyć 

się, przyznajcie jednak, że 

oburzenie moje nie jest 

bezpodstawne - przecież 

z dobrej i nieprzymuszonej 

woli odpowiedziałem na 

apel Waszej redakcji, która 

drukując artykuły w rodzaju 

„Komu zabytek do dewas

tacji" („Spotkania z za

bytkami", z. 7) nawołuje 

wszystkich, którym los pol

skich zabytków nie jest 

obojętny, do wzięcia udzia

łu w akcji ratowania ich za 

wszelką cenę i wszelkimi 

możliwymi sposobami. Po 

raz wtóry prosząc o wyba

czenie stwierdzam, iż czuję 

się przez redakcję oszuka

ny, domyślam się jednak, że 

nieświadomie uczyniło to 

samo życie.

Jeśli wolno mi podsumo

wać wspomniane artykuły 

i opisane zdarzenie, to po

wiem, wcale nie złośliwe, 

a w dalszym ciągu z rozgo

ryczeniem, że Wasza akcja 

przypomina walkę Don Ki

chota z wiatrakami. Osobiś

cie widzę jedną olbrzymią 

przeszkodę, tzn. dopóki 

w każdym prywatnym użyt

kowniku obiektu zabytko
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wego widzieć się będzie 

malwersanta, spekulanta 

itp., to żadna osoba tzw. fi

zyczna nigdy więcej nie od

powie na Wasz apel, a tylko 

w osobach prywatnych 

„mecenasów" widzę ratu

nek dla niektórych zabyt

ków, bo nie wierzę, aby 

przedsiębiorstwa, PGR czy 

wszelkiego rodzaju spół

dzielnie, po przejściu na 

własny rozrachunek, zde

cydowały się „marnować 

pieniądze na jakąś tam ru

derę". Niewłaściwe wydaje 

mi się również uszczęśli

wianie na siłę przeróżnych 

instytucji państwowych od

restaurowanymi zabytkami, 

które to instytucje w myśl 

przysłowia „łatwo przyszło, 

łatwo poszło" nie przykła

dają się zbytnio do konser

wowania odnowionego 

obiektu. Przypuszczam, że 

pół roku temu wystąpiłem 

w roli „ostatniego Mohika

nina" i patrząc na okładkę 

dziewiątego zeszytu „Spot

kań z zabytkami" zastana

wiam się, z kogo śmieje się 

porcelanowy Chińczyk: ze 

mnie, czy z szanownych pa

nów redaktorów. Myślę, że 

z naszej naiwności...

Przepraszam za tę złośli

wość i proszę nie obawiać 

się - nie straciłem mojego 

optymizmu i pochwalam 

Waszą działalność. Przede 

wszystkim chwała temu, kto 

wpadł na pomysł redago

wania tego informatora. 

Jest on potrzebny, a „strza

łem w dziesiątkę" był pesy

mistyczny ton ósmego ze

szytu - więcej takich. Jeśli 

można zauważyć to syste

matyczność ukazywania się 
„Spotkań" wyszłaby im na 

dobre.

Wracając zaś do tematu, 

dodam, że zaistniała sytua

cja i brak choćby odrobiny 

nadziei na doprowadzenie 

sprawy do pomyślnego 

końca zmusił mnie do roz

poczęcia budowy domu, 

domu brzydszego od hotelu 

„Forum" (cóż, widocznie 

dzisiaj trudno jest zaprojek

tować coś ładnego!). Dłużej 

czekać nie mogę, przypusz

czając zresztą, że sposób
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w jaki dziś ratuje się zabytki 

nieprędko się zmieni. Tak 

kończy się historia, w której 

próżno szukać ,,happy en- 

du”, a w której bezmyślnie 

zaprzepaszczono szansę 
na uratowanie jednego 

z bardzo cennych i wartoś

ciowych obiektów...

(nazwisko i adres znane re
dakcji)

Od redakcji: Zgodnie z ży
czeniem Autora listu nie pu

blikujemy nazwisk ani nazw 

miejscowości. Niemniej 

jednak uważamy, że opisa

na w liście sprawa - bardzo 

przykra przede wszystkim 

dla terenowych ogniw służ

by konserwatorskiej - sta

nowi cenny przyczynek do 

toczącej się na łamach 
„Spotkań zzabytkami" dys

kusji na temat odnowy za

bytków w naszym kraju, za

początkowanej „czarnym" 

zeszytem 8 z 1982 r. Nie 

chcemy zniechęcać poten

cjalnych nabywców obiek

tów zabtkowych, ale, rze

czywiście, czasami ręce 

opadają...

Szanowna Redakcjo!

Po przeczytaniu w Wa

szym zeszycie „Spotkań 

z zabytkami" (8 1982) an

kiety pt. ,, Przyszłość ochro

ny zabytków" postanowi

łem i ja wtrącić kilka swoich 

uwag na ten temat. Zabyt

kami naszej przeszłości in

teresuję się od trzech lat 

(obecnie mam dwadzieś

cia). Z początku było to tyl

ko zbieranie starych pienię

dzy (monet i banknotów), 

gazet, dokumentów i róż

nych ciekawych dla mnie 

rzeczy, w miarę upływu cza

su zainteresowania moje 

powiększały swój zasięg. 

Od półtora roku interesuję 

się także swoim regionem: 
Żywiecczyzną, a gdy dowie

działem się od swego nau

czyciela historii, że na 
Żywiecczyźnie w dawnych 

czasach istniały cztery,,pa

ństwa": żywieckie, suskie, 

ślemieńskie i łodygowickie. 

to zafrapowały mnie dzieje 

,,państwa ślemieńskiego", 

ponieważ mieszkam we wsi
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sąsiadującej ze Ślemieniem 

- stolicą dawnego ,,pańs

twa". Zacząłem gromadzić 

różne dawne przedmioty 

z naszych okolic: doku

menty, artykuły, wypiski 

z gazet, książek i czaso

pism, a później zacząłem 

zapisywać legendy, przy

śpiewki, obrzędy ludowe. 

W kwietniu 1982 r. podją
łem się wykonywania kart 

adresowych zabytków ar

chitektury w gminie Gilowi- 
ce-Ślemień. Obecnie kon- 

tynuję tę pracę. Jestem tak

że w stałym kontakcie z Wo

jewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Bielsku-Białej 

mgr. Karolem Gruszczy

kiem. Po obejrzeniu kilku

dziesięciu obiektów zabyt

kowych, m.in. kościołów, 

kaplic, figur, domów, stodół 

czy piwnic, nasuwa mi się 

bardzo dużo spostrzeżeń 

i wniosków, którymi chciał- 

bym się z Wami podzielić.

Zacznę może od stanu 

zachowania ocalałych 

,,świadków" naszej prze

szłości na terenie gminy Gi- 
lowice-Ślemień. Najlepiej 

użytkowane, ze względu na 

swoją funkcję, są obiekty 

sakralne, a więc kościoły, 

kaplice, kapliczki i figury 

przydrożne. Gorzej jest 

z zabytkami dawnego bu

downictwa wiejskiego. Sta

rych zagród w całej gminie 
Gilowice-Ślemień jest oko

ło 30. zaś pojedynczych za

bytków - np. stodół lub piw

nic - około 60. Zabytki daw

nego przemysłu i rzemiosła 

są bardzo nieliczne: piec 

hutniczy tzw. Piekło z XVIII 
w. w Ślemieniu, kilka tarta

ków wodnych i parowych, 

kilka kuźni. Stan wszystkich 

tych zabytków jest bardzo 

kiepski, najgorzej przedsta

wiają się dachy. Najczęściej 

takie obiekty z dziurawymi 

dachami są opuszczane 

i pozostawiane bez opieki 

właściciela. Pozostałe 

obiekty, choć mają dachy 

gontowe pokryte papą, też 

nie grzeszą pięknością 

i czystością, mieszkają 

w nich bowiem ludzie starsi 

i samotni, toteż trudno się 

temu dziwić. Zabytki daw-
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nego przemysłu, np. tartaki, 

gniją i rdzewieją. W wię

kszości tych obiektów znaj

duje się ciekawe wyposaże

nie z dawnych lat: maszyny 

rolnicze, urządzenia go

spodarcze, sprzęty domo

we, obrazy świętych itd. Ale 

nie wiadomo, czy przetrwa

ją one najbliższe 5 lat. przy 

braku zainteresowania od

powiednich ludzi i czyn

ników.

A oto jak marzy mi się 

ocalenie zabytków w naszej 

gminie:

1. Wytypować w każdej wsi 

najciekawsze obiekty archi

tektury (może to być cała 

zagroda, kuźnia lub poje

dynczy dom) i utworzyć 

w nich - staraniem całej wsi 

- coś w rodzaju izb regio

nalnych. Opiekę nad nimi 

mogłaby sprawować Rada 

Wiejska z sołtysem na czele 

lub najstarsi mieszkańcy 

wsi, którym zabytki te przy

pominałyby dzieciństwo 

i młodość. Myślę, że właś

nie ci najstarsi mieszkańcy 

najlepiej nadawaliby się na 

opiekunów izb regional

nych, a Rada Wiejska była

by tylko koordynatorem ich 

poczynań.

2. Eksponaty do wyposa

żenia izb regionalnych na

leżałoby zebrać z całej wsi.

3. Organizować tam moż

na różne spotkania, zebra

nia Rady Wiejskiej, skuba

nie pierza, itd., aby obiekty 

te żyły codziennym życiem 

wsi.

4. Parki i pozostałości po 

dworach, karczmach, itd. 

należałoby odrestaurować 

z funduszu gminy i użytko

wać jako obiekty wypo

czynkowe.

5. Przy odnawianiu kapli

czek, figur świętych, itd. 

(czym zajmują się miesz

kańcy wsi) trzeba tylko 

sprawować fachowy 

nadzór.

6. Przede wszystkim zaś 

należy zlikwidować zarzą

dzenie Wydziału Architek

tury i Budownictwa o tzw. 

estetyzacji wsi. Jest to za

rządzenie, które głosi, że 

po wybudowaniu nowe

go budynku mieszkalnego 
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należy natychmiast wybu

rzyć stary ze względów este

tycznych i przeciwporaro- 

wych. I co gorsza jest to 

jeden z głównych warun

ków zatwierdzania planu 

budowy nowego budynku 

mieszkalnego. W ten spo

sób bezpowrotnie ginie 

wiele ciekawych obiektów 

architektonicznych z dru

giej połowy XIX w.

Myślę, że chociaż w takiej 

małej postaci w obecnych 

ciężkich, kryzysowych cza

sach. przy minimalnych ko

sztach ze strony Państwa, 

tę zapomnianą już często 

przeszłość można by 

ocalić.

Jeśli chodzi o pytania za

warte w ankiecie, to nie 

czuję się na siłach, aby 

w tak ważnej sprawie poda

wać jakiś ,.złoty środek" na 

ocalenie naszej spuścizny 

kulturalnej. Nie mam ża

dnego wykształcenia w za

kresie ochrony zabytków, 

zajmuję się tym społecznie, 

z wewnętrznej potrzeby. 

Jest u nas wielu mądrych 

i światłych ludzi, którzy na- 

pewno coś trafnego wymy

ślą. Chciałem tylko, pisząc 

ten list, podzielić się z Wami 

moimi troskami o zabytki 

w naszym regionie, gdyż za

mierzam zająć się tą sprawą 

poważnie.

Chciałbym teraz pokazać 

bardzo ciekawy przykład 

mecenatu zabytków w na

szej okolicy. ,,Mecenasem" 

jest dyrekcja Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Ślemie

niu, a zabytek to stary park 
podworski. SKR jest użyt

kownikiem tego parku od 
1945 r. Od tego czasu,,zre

alizowano" w centrum 

dawnego założenia parko

wego punkt omłotowy, któ

ry zapyla teren wokół 

Ośrodka Zdrowia i bezpo

średnio budynek Ośrodka. 

W odległości 30 m od punk

tu omłotowego SKR wybu

dował schron (przeciwde

szczowy czy wietrzny, tego 

nie wiem), a odległość jed

nego skrzydła schronu od 

pomnika przyrody (lipy 

wielkolistnej, o obwodzie 

pnia 512 cm) wyniosła „aż"
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10 m. Schron ten ma około 

2,5 m głębokości, czyli że 

SKR wykonał świetną dre- 

nację wokół zabytkowego 

drzewa, które tego obniże

nia wód gruntowych może 

nie wytrzymać i najzwyczaj

niej w świecie uschnąć. 

Podczas przygotowywania 

terenu pod schron spy

chacz natrafił na podziem

ne resztki jakiegoś dużego 

pieca; rozgarnięto je razem 

z ziemią i tylko jeden z ro

botników powyciągał kilka 

rusztów długości około 80 

cm (mam je obecnie w swo

im posiadniu). Nikt oczy

wiście nie domyślił się, że 

trzeba o odkryciu zawiado

mić Wojewódzkiego Kon

serwatora Zabytków.

SKR zamierza w parku 
zrealizować tuczarnię świń 

w zabudowaniach gospo

darczych dawnej weteryna

rii, a w perspektywie wybu

rzyć wszystkie pozostałe 

zabudowania podworskie. 
Tymczasem dawny budy

nek weterynarii niszczeje, 

dach choć kryty dachówką, 

też już przecieka. Park użyt

kowany jest także przez 

nadleśnictwo Jeleśnia, 
z siedzibą w Ślemieniu. 

W jednym z pokojów daw
nej leśniczówki ma swoje 

biuro, a w jednym z trzech 

stawów rybnych znajdują

cych się w parku - magazyn 

sadzonek leśnych (oczy

wiście w stawie tym nie ma 

wody). Droga wokół stawu 

jest rozjeżdżona ciężkim 

sprzętem leśnym. Nie

szczęsny park o powierzch

ni 2 ha ma aż pięciu użyt
kowników: SKR Ślemień, 

Ośrodek Zdrowia, Nadleś

nictwo Jeleśnia, Weteryna

ria, Urząd Gminy Gilewice- 
Ślemień. Jeśli będzie tak 

dalej, to po parku, który 

można jeszcze uratować, 

pozostaną tylko mgliste 

wspomnienia. Podobna sy

tuacja jest w parkach po

dworskich w Okrajniku 

i w Rychwałdzie. Bezduszni 

ich użytkownicy nie dbają 

o zachowanie pierwotnego 

wyglądu parków, lecz wpy

chają do nich na siłę tandet

ną ,.nowoczesność", częs
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to burząc ocalałe z pożogi 

wojennej zabudowania 

dworskie. Urząd Gminy nie 

czyni nic, co by pomagało 

w zabezpieczeniu obiektów 

zabytkowych. Przedstawi

łem moje propozycje zaję

cia się zabytkami na terenie 

gminy jej naczelnikowi. Wy

słuchał i... obiecał pomóc. 

Nie zdążyłem się jednak do

wiedzieć, w jaki sposób, bo 

był,.ważny" telefon, a póź

niej przyszła jakaś delega

cja. Z tych moich małych 

doświadczeń zrozumiałem 

i wyczułem podczas rozmo

wy z naczelnikiem gminy 
i z dyrektorem SKR, że mnie 

lekceważą i uważają za ja

kiegoś nienormalnego za

paleńca oraz smarkacza, 

który chce im coś dyktować 

i zawraca głowę, a oni prze

cież próbują wszelkimi siła

mi „wydżwignąć gminę 

z kryzysu". Są to ludzie -już 

nie mówię o tych dwóch, ale 

o wielu innych z aktywu 

społeczno-gospodarczego 

- którzy mają bardzo wyso

kie mniemanie o sobie 

i swojej robocie. Ale gdy 

Grupa Operacyjna Wojska 

Polskiego wizytowała na

szą gminę, byli potulni jak 

baranki, lecz kiedy wojsko

wi odeszli powrócił do gmi

ny nieporządek.

Bardzo uważnie czytam 

Wasze wydawnictwo, gdyż 

ciekawi mnie los zabytków 

w różnych stronach kraju 

i sposoby rozwiązywania 

rozmaitych problemów 

związanych z ich ochroną. 

Jest to mój ,,podręcznik" 

do nauki ochrony za

bytków.

Z poważaniem

Jan Płonka
Kocoń, woj. Bielsko-Biała

Szanowny Panie Redak

torze!

W nawiązaniu do artyku

łu ,,Zabytki, których już nie 

spotkacie” zamieszczone

go w,,Spotkaniach z zabyt

kami", z. 8-1982, w którym 

autor bije na alarm w związ

ku z kradzieżami dzieł sztu

ki z obiektów sakralnych, 

pragnę poinformować Pa- 
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na i Pańskich Czytelników, 

że Przedsiębiorstwo Polo- 

nijno-Zagraniczne ARPEX 

- Usługi Remontowo-Bu

dowlane, Renowacja, Kon

serwacja Architektury, 

05-806 Komorów k. War

szawy, ul. Brzozowa 9, tel. 

58-84-79, z inicjatywy Ge

neralnego Konserwatora 

Zabytków dr. B. Rymaszew

skiego rozpoczęło działal

ność związaną z projekto

waniem, produkcją, instala

cją i konserwacją elektroni

cznych systemów zabez

pieczeń antywłamanio- 

wych, które mogą być sto

sowane w obiektach muze

alnych i sakralnych. Mam 

nadzieję, że zainteresuje to 

administratorów obiektów, 

w których znajduje się wiele 

bezcennych dzieł sztuki. 

Z poważaniem

mgr inż. Andrzej 
Wawrzeńczak 

z-ca dyrektora ds. konser

wacji obiektów zabytko

wych

Redakcja ,,Spotkań z za

bytkami"!

Apokaliptyczny obraz 

stanu polskich zabytków 
ukazany w z. 8-1982 „Spot

kań z zabytkami" winien 

być dedykowany jako me

mento całemu społeczeńs

two. Jak długo jeszcze na

sze zaślepienie i indolencja 

będą pastwić się nad tym, 

co świadczy o naszej prze

szłości, o korzeniach na

szego istnienia?! Nie, nie

potrzebny jest patos powo

jennej odbudowy zrujno

wanej warszawskiej Sta

rówki, lecz zwykłe, perma

nentne działania mające na 

celu ochronę ocalałych wa

lorów zabytkowych. „Za

bytki są to kotwice naszej 

przeszłości" - powiedział 

Jerzy Waldorff, i tak powin

niśmy rozumieć rolę zabyt

ku. Ale dopóki takie rozu

mowanie nie trafi do świa

domości Polaków, długo 

oglądać będziemy martyro

logię zabytków.

Zdjęcia w z. 8 oskarżają. 

Oskarżają nas! A co my jako 

obywatele naszego kraju
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mamy na obronę? Czy 

w ogóle możemy się 

bronić?

To prawda, że są sprawy 

ważniejsze w naszej ojczyź

nie. Przeżywamy przecież 

kryzys gospodarczy, społe

czny, a nawet moralny. 

Trzeba wielkiego uporu i re

alizmu, pracy i poświęce

nia, aby przezwyciężyć tru

dy dnia codziennego, ale 

nie można, ba, nie mamy 

prawa przyjmować postawy 

nihilistycznej czy wpadać 

w marazm, nie mamy prawa 
przechodzić obojętnie 

obok pomników prze

szłości.

Ratowanie zabytków to 

problem bardzo złożony, 

wielopłaszczyznowy. To za

bezpieczenie odpowied

nich funduszy, to prężnie 

działające służby konser

watorskie, to rozbudowa 

bazy PKZ, to wreszcie 

wszczepienie do świado

mości narodu znaczenia 

zabytków w naszej kulturze 

i historii.

Ponieważ nie zajmuję się 

profesjonalnie ochroną 

dóbr kultury, pozwalam so

bie skupić uwagę na zagad

nieniu świadomości rangi 

zabytków. No bo cóż będą 

warte miliardowe nakłady, 

zastępy konserwatorów, je

śli całe społeczeństwo nie 

będzie widziało w zabytku 

materialnych, jak i pozama- 

terialnych wartości; jeśli nie 

będzie świadome faktu, że 

zabytek to dobro wspólne, 

które należy szanować, 

bronić, leczyć i pielę

gnować.

Daleki jestem od morali

zatorstwa, od szermowania 
słowami. Posłużę się przy

kładami: wieś Skępe-Wy- 

myślin w woj. włocławskim. 

Znajduje się tu wysokiej 

klasy barokowy zespół kla

sztorny z kościołem, dzie

dzińcem odpustowym, inte

resującym wyposażeniem 

wnętrza. Jako ośrodek kul

tu religijnego, cel wielu pie

lgrzymek - żyje swoim 

własnym życiem. Nie ma tu 

powybijanych szyb czy po

łamanych drzwi, dach też 

się nie zarywa, ale... kiedy
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po kilkunastu latach wróci

łem tam ogarnęło mnie 

przerażenie. To, co kiedyś 

pokazywałem grupom tu

rystów, teraz przedstawiało 

obraz koszmarny, wręcz 

upiorny: drzwi z malowaną 

sceną Zwiastowania (roko

kowe z drugiej połowy XVIII 

w.) przemalowano i to 

w sposób bardzo dyletanc

ki; prospekt organowy, bo

gato profilowane belkowa

nie nawy przemalowano 

z użyciem dużej ilości farby 

złotej i „wściekłego różu"; 

żelazna krata pomalowana 

na czarno i złoto (I), kartusz 

herbowy i drobne ozdoby 
w kracie lśnią „złotem"; 

orły znajdujące się na wol

no stojących kolumnach 

przy ołtarzu „ozdobione" 

zostały kolorem dziwnej 

czerwieni (być może farbą 

odblaskową); zniknęły 

(sic!) XVIII-wieczne ławy 

stojące w nawie, które z po

zostałym sprzętem stano

wiły jednolity wystrój me

blarski tego obiektu, itd., 

itd. (...)

Również we wsi Skępe - 

w ramach swoiście pojętej 

rewaloryzacji rozebrano 

budynek główny zajazdu, 

by potem na tym miejscu 

„odbudować", ale tylko 

atrapę dawnego budynku. 

Oficyna z ciekawym pod

cieniem wspartym na sześ

ciu drewnianych kolum

nach nie została już odbu

dowana (zdjęcie tej oficyny 

z podcieniem zamieszczo

ne było w jednym z zeszy

tów „Spotkań z zabytka

mi") (...)

Czy zakonnicy ze Skępe- 

go-Wymyślina nie są świa

domi, że w ich gestii jest, 

jakby nie było, cenny zaby

tek? Włożono pieniądze, 

zatrudniono „fachowców” 

i jaki wynik? Przecież jest to 

z premedytacją dokonana 

dewastacja. (...) Czy ostatni 

administrator dawnego za

jazdu nie zdawał sobie 

sprawy, że niszczy dobro 

kultury narodowej? Tych 

pytań można stawiać dużo 

więcej. Ale czy stawiane te

raz mają swój sens? Może 

tylko dla prokuratora. Czy 

w ogóle można było dopro

wadzić do sytuacji, aby te 

pytania mogły powstać?

Biadoleniem jednak ni

czego się nie osiągnie. 

Trzeba szukać dróg wyj

ścia. Temu, jak sądzę, ma 

służyć m.in. przeprowadzo

na przez Redakcję ankieta. 

Wypowiadają się w niej 

znawcy przedmiotu. Dają 

recepty na rozwiązanie pa

lącej przecież sprawy rato

wania zabytków, usiłują 

wskazać drogi wyjścia, szu

kają skutecznych sposo

bów ochrony dóbr kultury. 

Oby ich głos nie pozostał 

bez echa!

Uważam jednak, że wiele 

problemów nie miałoby 

dziś racji bytu, gdyby pro

wadzono wcześniej właści

wą „politykę ochrony za

bytków ''; gdyby każdy z nas 

znał i rozumiał rolę zabytku; 

gdyby każdy, nim przyłoży 

dłoń do dewastacji obiektu 

zabytkowego, zdał sobie 

sprawę, co czyni (...)

Bardzo dużą rolę w pro

pagowaniu ochrony zabyt

ków mają do odegrania 

przewodnicy wycieczek. 

Wiem z własnego doświad

czenia, że przewodnik dla 

grupy wycieczkowej jest jak 

Guru dla wyznawców danej 

religii. Jego wypowiedź, to 

jakby głoszenie dogmatów. 

Ma więc u słuchających 

wielki kapitał zaufania, któ

rego chociaż część warto 

zainwestować w propago

wanie ochrony zabytków. 

Jeśli przewodnik w swojej 

wypowiedzi czy w sposobie 

bycia akcentował będzie 

swój pełen szacunku stosu

nek do zabytku, do sprawy 

jego ochrony, jeśli będzie 

z niego tworzył relikwię na

rodowej kultury - to spełni 

bardzo ważną powinność 

w propagowaniu ochrony 

zasobów kultury naro

dowej.

Nie mniejszą rolę od 

przewodników mają do 

odegrania ci wszyscy, któ

rzy zajmują się profesjonal

nie edukacją dzieci i mło

dzieży. Lekcje zajęć plasty

cznych czy lekcje wycho

wawcze, wreszcie niektóre 

kółka zainteresowań czy 

zajęć pozalekcyjnych, są 

doskonałą okazją do popu

laryzacji treści związanych 

z ochroną substancji zabyt

kowej. Jeśli nauczyciele nie 
czują się na siłach podołać 

temu, można zaprosić kom

petentną osobę z zewnątrz. 

Trzeba tylko dobrej woli.

Wreszcie społeczni opie

kunowie zabytków. Uwa

żam, że tutaj leży klucz do 

rozwiązania wielu proble

mów. Jako ludzie, którzy 

z racji swoich zaintereso

wań i posiadanych upraw

nień mogą w porę i chyba 

skutecznie przeciwdziałać 

dewastacji zabytków, nie są 

w pełni doceniani jako part

nerzy. Według moich 

15-letnich doświadczeń, 

przynajmniej tu, gdzie dzia

łam, zapomniano o nich. 

Wojewódzki Konserwator 

Zabytków, jak i PTTK mieli 

w ręku wspaniały oręż, lecz 

zgubili go!

Reasumując, jedno po- 

zostaje poza wszelką dys

kusją: przestępstwem jest 

dewastacja zabytku, ale po 

dwakroć przestępstwem 

jest, gdy świadomi tego fak

tu patrzymy na to bez

czynnie.

Andrzej Szczepański
Włocławek

Szanowna Redakcjo!

Wasze zaproszenie do 

dyskusji o stanie zabytków 

w naszym kraju („Spotka

nia z zabytkami”, z. 8-1982) 

ośmieliło mnie do napisa

nia tego listu, chociaż nie 

o zabytkach, ale o ustawie, 

która miała im przynieść 

niezawodny ratunek, 

chciałbym kilka uwag prze

kazać.

Ustawa z 1978 r. umożli

wia przejęcie obiektu zabyt

kowego nie tylko przez in

stytucje, ale także przez 

osoby prywatne. W prakty

ce istnieją tu dwie możli

wości - zamieszkania 

w charakterze opiekuna 

społecznego oraz wykupie

nia budynku na własność 

na ogólnie przyjętych, 

a więc nie uwzględniają

cych specyfiki zabytków, 

zasadach. Wspomnę tylko, 

że ustawa wyraźnie dyskry

minuje osoby fizyczne, wy

kluczając w ich wypadku 

możliwość wydzierżawie

nia budynku, którą mają in

stytucje, tak, jakby były one 

bardziej godnymi zaufania 

użytkownikami. Jak to fak

tycznie wygląda, nie muszę 

opisywać.

Ta pierwsza możliwość, 

istniejąca zresztą od daw

na, zobowiązuje konserwa

tora zabytków do przygoto

wania opiekunowi niewiel

kiego mieszkania. W za

mian osoba ta pełni funkcję 

nie opłacanego stróża. Nie 

ma żadnych praw do obiek

tu i nie jest bezpośrednio 

zainteresowana jego utrzy

maniem czy remontem. 

Z chwilą znalezienia użyt

kownika może być przenie

siona gdzie indziej.

Druga możliwość - wyku

pienie obiektu pozwala już 

czuć się w pełni gospoda

rzem i angażować się w je

go odbudowę i utrzymanie. 

Rodzi to jednak wiele nie

bezpieczeństw. Prywatny 

właściciel może odbudo

wać i urządzić obiekt tak, 

jak będzie to uważał za 

właściwe dla swoich celów, 

pomijając wytyczne kon

serwatorskie, bo do ich 

przestrzegania nie będzie 

się czuł zobowiązany. Może 

to w wielu wypadkach pro

wadzić do przebudowy 

wnętrz, które przecież częs

to na równi z elewacją sta

nowią o wartości zabytku, 

w sposób zupełnie nie przy

pominający dawnych zało

żeń. Po jego odremontowa

niu może traktować jako 

swoje prywatne mieszka

nie, a więc udostępniać do 

zwiedzania tylko w takim 

stopniu, w jakim będzie 

uważał to za stosowne lub 

pod przymusem komisji 

konserwatorskiej. Społecz

nie więc taki obiekt może 

okazać się stracony.

Wykupienie obiektu wią- 

źe się z konkretnymi wydat

kami. Trzeba wpłacić dzie

sięć procent wartości 

obiektu już na samym wstę- 
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pie, co często nie jest sumą 

bagatelną. Poza tym poło

wę wartości obiektu spła

cać w ratach na skarb pańs

twa. Pieniądze wyciągnięte 

w ten sposób od właściciela 

zabytku są praktycznie dla 

jego ratowania stracone. 

Nigdy po prostu nie wrócą 

na konto konserwatora za

bytków.

Czy nie warto się zasta

nowić nad uruchomieniem 

możliwości dzierżawy 

obiektu nie tylko przez in

stytucje, ale i osoby prywat

ne? Myślę, że przy bardzo 

głębokim, indywidualnym 

rozpatrzeniu każdego wy

padku. zawarciu może nie

typowych, ale indywidual

nych umów uwzględniają

cych wymagania konserwa

torskie, finansowe i prawa 

użytkownika (niekoniecz

nie właściciela) można by 

lepiej przysłużyć się wielu 

obiektom. Może zwiększy

łoby to zainteresowanie za

bytkami tych wszystkich, 

których do tej pory przeraża 

koszt remontu i spłat a przy 

wspólnym działaniu, wkła

dając dużo swojej pracy 

i serca, zobowiązaliby się 

do zagospodarowania wie

lu straconych i popadają

cych w ruinę obiektów. Czy 

nie warto też zastanowić się 

nad rozszerzeniem ęnożli- 

wości działania i uprawnień 

społecznych opiekunów? 

Może by i tu znalazły się 

jakieś rezerwy.

Pragnę jeszcze tą drogą 

podziękować Wam za cie

kawe artykuły. Może po

zwolą one uczulić społe

czeństwo na poruszane 

przez Was problemy i zro

zumieć ich znaczenie. 

Łączę wyrazy szacunku

Mirosław Patecki
(art. plastyk) 

Przybyszów 

woj. zielonogórskie

Szanowna Redakcjo!

Kirkut w Szczebrzeszynie 

zajmuje rozległy cypel les

sowy między grodziskiem 

z XI w. a wzgórzem, na któ
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rym stoi cerkiew ,,Uspień- 

ja”, ufundowana przezGór- 

ków około 1560 r. Znajduje 

się na nim ponad 500 gro

bów. W niewielkiej odle

głości od cmentarza, w cen

trum Szczebrzeszyna 

wznosi się renesansowa 

bożnica z XVII w., obecnie 

siedziba Domu Kultury. 

Mieści się tam sala widowi

skowa i duża biblioteka. 

Obiekt jest zadbany, odby

wają się w nim liczne impre

zy kulturalne dla mieszkań

ców miasta. Natomiast kir

kut przedstawia opłakany 

widok. Porastają go zarośla 

drzew, krzewów i chwas

tów. Niszczeją obalone na 

ziemię macewy (niektóre ze 

śladami polichromii), wal

cowate płyty nagrobne po

rastają mchem. Na różno- 

kształtnych macewach wy

stępują charakterystyczne 

motywy świeczników, pta

ków, rulonów papirusu, 

świątyń, kolumn, rąk wznie

sionych w geście błogosła

wieństwa oraz różne moty

wy roślinne. Na naziem

nych, walcowatych płytach 

nagrobnych występuje 

ornament sznura.

W niektórych miejscach 

kirkut przypomina śmietnik 

(butelki, puszki po konser

wach, papiery), odbywają 

się tu spotkania miejscowej 

„złotej młodzieży”. Nisz

czejącym cmentarzem po

winny się zająć władze 

miasta Szczebrzeszyna 

i PKZ w Zamościu, aby tak 

ciekawy obiekt nie uległ 

całkowitej dewastacji.

Przy ulicy Moniuszki 

w Łańcucie, między posesją 

nr 15 i 17, na skarpie, znaj

duje się niewielki kirkut. 

Dziesięć lat temu można by

ło znaleźć tu jeszcze kilka 

obalonych, porastających 

mchem macew, zdobio

nych reliefem wypukłym. 
Niedawno Żydzi ze Stanów 

Zjednoczonych postawili tu 

swoim zmarłym brzydką ka

pliczkę z kolorowymi szyb

kami w oknach. Uporząd

kowanie cmentarza, posta

wienie na nim chociażby ta

blicy informacyjnej po
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wstrzymałoby postępującą 

dewastację i uchroniłoby 

ten obiekt od zapomnienia.

Elżbieta Kłosińska
Lublin

Szanowna Redakcjo!

Chciałabym podzielić się 

z Czytelnikami ,,Spotkań 

z zabytkami" interesujący

mi - wydaje mi się - infor

macjami na temat pińczow- 

skich kamieniołomów.

Wjeżdżając do Pińczowa 

od strony Kielc, tuż przy 

granicy miasta mijamy po 

prawej stronie zabudowa

nia fabryczne. Tablice in

formują, że są to Zakłady 

Kredowo-Gipsowe ..Dolina 

Nidy”, korzystające z miej

scowych zasobów skal

nych. Eksploatowany ka

mień to jasnożółty wapień, 

łatwy w obróbce (zwłaszcza 

świeżo wydobyty ze złoża) 

i twardniejący po okresie 

tzw. leżakowania. Dzięki ła

twości, z jaką poddaje się 

rzeźbiarskim dłutom, był 

używany do wykuwania de

koracyjnych elementów ar

chitektonicznych i rzeźb, 

stanowiących dziś zabytki 

często wysokiej klasy. Pięk

nym przykładem jest kapli
ca Św. Anny, górująca nad 

całym miastem. Jest to 
dzieło warsztatu Santi Guc- 

ciegoz 1600 r. Włoski artys

ta kierował kamieniołomem 

pod koniec XVI w., znacznie 

rozbudowując istniejące 

już spółki warsztatowe. Po 

nim kierownictwo przejął 

Błażej Gosman. Towarzy

szyli mu emigranci znad je

ziora Como, którzy trudnili 

się z pokolenia na pokole

nie kamieniarką. Osiedlili 

się, założyli rodziny i dziś 

w wielu pińczowskich na

zwiskach, choć już spolsz

czonych, można doszukać 

się pierwiastków włoskich. 

Spośród przybyszów ślad 

pozostawili: Andrzej i Joa

chim Bocci, Jerzy Belety, 

Benedykt Bonanoni; w XVIII 

w. działali: Wacław Bara

nek, Ignacy Barankiewicz.

Niejako kontynuatorami 

tradycji są obecni tzw. skal

nicy. Warunki ich pracy nie

wiele różnią się od tych, ja
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kie panowały za ich po

przedników. Nadal najczęś

ciej stosowaną metodą roz

łupywania bloków skalnych 

jest ich rozsadzanie za po

mocą klinów: metalowych, 

pobijanych ogromnym mło

tem, bądź drewnianych, pę

czniejących pod wpływem 

wody. Oczywiście, sprzęt 

nowoczesny też jest w uży

ciu, ale... Skalnicy opowia

dają z dumą, że specjalna 

aparatura do badania ja

kości bloku ustępuje do

świadczeniu skalnika, który 

na podstawie wyglądu 

i dźwięku skały bezbłędnie 

określa, czy blok jest,,zdro

wy”, tzn. czy nie ma wewnę

trznych pęknięć lub obcych 

wtrąceń. Do prac na wielką 

skalę należało wydobycie 

wapienia na okładzinę dla 

Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie. Zdarzały się 

i przygody - wydobyto raz 

blok z kośćmi mamuta, któ

re znajdują się w Państwo

wym Muzeum Archeologi

cznym w Warszawie.

Artystyczne tradycje tego 

starego kamieniarskiego 

warsztatu podtrzymują 

rzeźbiarze. Pracują tu też 

na corocznych plenerach 

studenci z dwu uczelni - 

Uniwersytetu Mikołaja Ko

pernika w Toruniu, z kie

runku konserwacji detalu 

architektonicznego, i z 
PWSSP Gdańsk, z kierunku 

rzeźby. Wykonane przez 

nich rzeźbiarskie dzieła de

korują Pińczów.

Zwiedzając Kielecczyznę 

warto zajrzeć do kamienio

łomu, którego dzieje wiążą 

się z wieloma dziełami sztu

ki w naszym kraju.

Ewa Świątkowska
Toruń

Tomasz Kwiatkowski - 20-021 Lu
blin, ul. Solna 4 m 27 - poszukuje 
„Spotkań z zabytkami”: zeszyt 
z 1979 r. (bez numeru) i zeszyt 
4-1980; proponuje sprzedaż lub 
wymianę.

Informacji o warunkach 
prenumeraty udzielają Od
działy RSW „Prasa-Książ- 
ka-Ruch” i urzędy poczto
we.
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Fragment ołtarza Wita Stwosza w kościele 
Mariackim w Krakowie (fot. K. Nowiński)

Robota
Pracowali śpiewający stolarze 
w ogrodzie, nad brzegiem rzeki, 
a gdy w zmierzch kończyli stolarze, 
zaczynały śpiewać słowiki.

A była to już pora jaśminu, 
pora ptaków i pora blasku - 
i odbity w Wiśle Kraków płynął 
jak dziecinne, pozłacane cacko.

Czas upalny był i zielony 
i niejeden papieża się nie bał, 
i dzwoniły, dzwoniły dzwony, 
zapraszając biednych do nieba.

Gdy kończyła się noc księżycowa, 
do tej szopy nadrzecznej i dużej 
znów przychodził mistrz i snycował 
włosy, nosy, ręce i uszy,

betlejemskie dziwa i dary, 
i kubraki, i szuby na plecach, 
pięknie wargi podbarwiał Marii, 
a łajdaków sromotnie oszpecał;

i siepaczów nękanych kiłą 
także w drzewie skrzypcowym wykonał, 
z księżycowym okiem, że aż miło, 
jakbyś patrzał na kamratów Wilona -

/ żeby to wszystko wiatr obracał 
jak borem ciemnym przed burzą - 
a co do aniołków, to jeden rajca 
powiedział, że o jednego za dużo.

kładł jabłuszka na złotych talerzach, 
wyżej gwiazdki, by świeciły nocą; 
sam się dziwił, że tyli świat mieszka 
w ordynarnym lipowym klocu.

jakby obstąpiły cię poczwary, 
bazyliszki, trzcina Styksowa, 
jakbyś zasnął w dzień i ciemny Paryż 
ujrzał w oknie zamiast Krakowa.

I gadka już chodzi miastem, 
że z wykusza od mistrza Wita 
wylatują aniołki pierzaste 
z organkami, z lutniami, gdy świta;

A tych kwiatków ileż nasiał wkoło, 
tych konwalii mdlejących z tęsknoty! 
a jak oczy podniósł apostołom, 
by patrzały jak na samoloty!

Potem złotem wszystko porozświecał 
(choć mu skradli niejedną uncję), 
w złoto zadął, aż strach obleciał 
zamki, diabły i dęby burgundzkie;

A tu pośpiech. Jeszcze drzewo Jessego 
musi być, i Anna, i Joachim, 
jeszcze taniec króla murzyńskiego 
i ta księga, i ten baldachim.

Co do króla, to naprawdę nie wiem, 
bom nigdy nie oglądał Maura - 
i te figury z tyłu - o, robak w drzewie - 
i tych aniołków co niemiara.

i że łeb mu skwierczy jak pochodnia 
od owego snycerskiego wysiłku, 
i że nawet pewnego przechodnia 
mistrz uwiecznił wśród swoich figur.

Tylko jednej figury dla siebie 
mistrz nie umiał wyrzeźbić jaskrawej: 
kurtyzany z puzonem przy gębie, 
swojej doczesnej sławy.

Konstanty Ildefons Gałczyński 
(z poematu „Wit Stwosz”, 1951)



Wokół krakowskiego 
rynku
Oto kilka faktów: utworzony w 1257 r., kiedy 
Bolesław Wstydliwy wytyczał plan miasta, 
ma 40 000 m2 i należy do największych w Eu
ropie. Na nim odbyły się m.in.: hołd pruski 
(1525) i przysięga Tadeusza Kościuszki 
(1794). Zabudowa rynku reprezentuje pra
wie wszystkie style architektoniczne: od ro
mańskiego (kościół Św. Wojciecha, XI- 
XII w.), poprzez renesans (Sukiennice, po 
1555 r.). do neoklasycyzmu (pałac Potoc
kich, koniec XVIII w.). Oprócz zabytków 
najbardziej charakterystyczne cechy kra
kowskiego rynku to: dużo ludzi, dużo gołę
bi, dużo kwiatów...

1. Sukiennice, w głębi wieża ratusza (fot. Z. 
Dubiel)
2. Scenka rodzajowa - kibice Cracovii pod 
pomnikiem Adama Mickiewicza (fot. L. Ko
walski)
3. 4. Krakowskie kwiaty - na tle zabytkowej 
zabudowy zawsze najpiękniejsze (fot. A.M. 
Brzezińska, Z. Dubiel)
5. Inna scenka - cygańska orkiestra pod 
arkadami Sukiennic (fot. A.M. Brzezińska)
6. Sąsiad Rynku Głównego - Mały Rynek, 
pierzeja wschodnia (fot. J. Krzyszkowski)

krajowa 
agencja 
wydawnicza Cena zł. 120.-


