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NA OKŁADCE: Prace konserwa
torskie przy rzeźbach czy obra
zach wymagają olbrzymiej precy
zji, pewnej ręki i...fizycznej wytrzy
małości. To ostatnie nie jest bez 
znaczenia dla konserwatora w 
Muzeum Narodowym w Warsza
wie szczególnie w czasie kilkugo
dzinnej pracy w takiej pozycji, jak 
na zdjęciu, (fot. W. Pawelec)
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Od redakcji
Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że z grona 
naszych stałych współpracowników odszedł prof, dr Jan 
Zachwatowicz, wielki propagator popularyzacji ochrony 
zabytków, człowiek, który stworzył nową epokę polskie
go konserwatorstwa. O Jego działalności i zasługach 
przy ratowaniu naszych zabytków pisaliśmy w „Spotka
niach” w 1979 r.

Nasz apel skierowany w ostatnim numerze z ub. roku do Sejmowej 
Komisji Kultury, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Narodowej Rady Kultury 
- pozostał bez echa. PRZYPOMINAMY: trwa kryzys gospodarczy. Je
dyną logiczną i uzasadnioną ekonomicznie drogą ratowania pa
miątek narodowej przeszłości nie mogą być wielkie, nawet średnie 
inwestycje konserwatorskie, lecz DROBNE NAPRAWY, WZMOCNIE
NIA I ŚCISŁE NADZOROWANIE ZAGROŻONYCH ZABYTKÓW, aby do
czekały lepszych czasów. Potrzebna jest jednak jednoznaczna i wią- 
żąca DECYZJA. Jak to wynika z trzech kluczowych materiałów tego 
numeru - wypowiedzi poseł Marii Sarnik w Sejmie PRL, raportu z tere
nu mgr Marii Lubockiej oraz wywiadu z dyrektorem naczelnym PP PKZ 
dr. Tadeuszem Polakiem - rozwiązanie tej i wielu innych spraw leży w 
gestii resortu kultury. TA AKCJA MUSI ZOSTAĆ ROZPOCZĘTA...
Nawiązując do owych trzech materiałów - aż zadziwiająca jest zgod
ność ocen dotyczących stanu zabytków oraz wynikających z tego per
spektyw ich ochrony. Mamy w Polsce ludzi zaangażowanych i ofia
rnych, którzy dla zabytków chcą i mogą zrobić dużo.Gdzieś chyba jed
nak - być może w strukturze organizacyjnej - musi tkwić jakiś błąd, 
który narasta od lat i od lat hamuje dobre chęci, inicjatywy i potencjal
ne możliwości. To także wynika ze wspomnianych materiałów.
A oto przykład z drugiej połowy 1983 r., o czym informowała prasa. 
Funkcjonowanie Funduszu Rozwoju Kultury (o perypetiach z nim pisze 
M. Lubocka) sprawdzone zostało przez NIK w 6 urzędach wojewódz
kich oraz w 22 miejskich, gminnych i dzielnicowych. Okazało się, że: 1) 
zbyt późno wydane zostały zarządzenia wykonawcze, których niezna
jomość wywołała zjawiska negatywne, 2) oczekiwanie na pieniężną 
pomoc z FRK zahamowało inicjatywy kulturalne. Nic dodać, nic 
ująć...
PS. Omówienie ankiety Czytelnicy o „Spotkaniach" opublikujemy w następ
nym numerze.



Maria Sarnik

Wysoki 
Sejmie!
Architekt mgr inż. Maria Sarnik reprezentu
je w Sejmie PRL mieszkańców ziemi zamoj
skiej oraz... ochronę dóbr kultury. Jest bo
wiem - od lat 14 - Wojewódzkim Konserwa
torem Zabytków w Zamościu, co daje gwa
rancję, że problemy związane z zabytkami - 
te codzienne, najbardziej trudne - nie byty i 
nie są jej obce. Poniżej publikujemy autory
zowane, obszerne wypowiedzi Marii Sarnik, 
pochodzące z jej wystąpień w czasie sej
mowych obrad plenarnych w latach 1982- 
1983. Każde takie wystąpienie poprzedzo
ne było wieloma wypowiedziami w trakcie 
obrad Sejmowej Komisji Kultury, której 
spotkania można nazwać „fazą przygoto
wawczą” do narad plenarnych. Ochronie 
zabytków Sejmowa'Komisja Kultury ostat
nio poświęca jedno spotkanie rocznie, lecz 
poseł Maria Sarnik zabiera także głos przy 
okazji innych tematów obrad, jeśli tylko 
wiążą się one z zagadnieniami ochrony 
dóbr kultury w najszerszym rozumieniu 
tego pojęcia.

Publikując te materiały chcemy zwrócić 
uwagę Czytelników na fakt, że sytuacja 
ochrony zabytków znana jest naszemu par
lamentowi, a walka o zabytki toczy się nie 
tylko na łamach.......Spotkań z zabytkami”.
Również na sejmowym forum trwają poszu
kiwania właściwego miejsca dla zabytków 
w wewnętrznej polityce państwa, również 
tam trzeba pokazywać ich wartości nie tyl
ko kulturalne, lecz także gospodarcze.

(..) W obliczu toczących się wydarzeń w naszej ojczyź
nie społeczeństwo wpadło w wir regulowania podsta
wowych warunków swego bytu i jestem głęboko prze
konana, że nieświadomie gubi po drodze wartości kul
turalne, zaliczając je do tzw. luksusu. W tym tkwi nie
bezpieczeństwo i my, tu zgromadzeni, musimy o tym 
pamiętać, by w porę zapobiec - ośmielę się powie
dzieć - katastrofie. Sprawy bytu narodu i kultury są 
spójne. Mówię o tym dlatego, że w uzasadnieniu po
trzeby ratowania zabytków podnosiliśmy na ogół ich 
wzniosłe wartości artystyczne, pomijając ich oczywi
stą, wymierną wartość ekonomiczną. Mówiąc po pro
stu - zarówno obiekty murowane, jak i drewniane poło
żone w miastach, miasteczkach czy wsiach oraz zaby
tki zwane ruchomymi - mają sukcesywnie wzrastającą 
wartość. (...)
Ochrona zabytków - rozumiana szerzej jako ochrona 
dziedzictwa kulturowego - w świetle współczesnych 
potrzeb słusznie uważana jest za integralną część och
rony naturalnego środowiska i w polityce państwa win
na zajmować poczesne miejsce. Decyduje ona o racji 
stanu, a stosunek do dziedzictwa kulturowego jest za
sadniczym kryterium wartości zarówno jednostek, ca
łego społeczeństwa, jak i państwa. Stosunek do dzie
dzictwa, do własnej narodowej historii, w tym do zabyt
ku, silniej niż w wielu innych krajach utożsamia się w 
polskiej tradycji z postawą patriotyczną. Sprawiły to 
nasze dzieje. „Zabierzcie narodowi jego pamiątki a w 
ciągu jednego pokolenia przestanie być narodem”- 
brzmiała myśl Hitlera zawarta w Mein Kampf. Niejako w 
odpowiedzi na to w pierwszych latach po wojnie, w 
czasie, gdy dosłownie brakowało wszystkiego, wielkim 
wysiłkiem społecznym wzniesiono z gruzów stare mia
sta w Warszawie, Gdańsku,-Poznaniu. Trud utrzymania 
i odtwarzania pamiątek przeszłości integrował nasze 
społeczeństwo nawet wówczas, kiedy trwała ostra wal
ka polityczna. Była to troska o zachowanie dowodów 
naszej tożsamości narodowej. (...)
Uchwalona przez Wysoką Izbę ustawa o przedsię
biorstwach stwarza dla większości z nich podstawy do 

\ samodzielności, samorządności i samofinansowania.
Jest to na pewno jedna z właściwych dróg do dosko
nalenia organizacji wytwarzania. Wiemy również, że 
realizacja tego zadania tworzy pewne zagrożenia, które 
możemy i musimy eliminować. Jednym z nich może 
stać się odwrót od gospodarskiego dbania o wiele 
tysięcy obiektów zabytkowych, które były użytkowane 
przez różne zakłady pracy bądź też miały być im prze
kazane w przyszłości. W poprzednich latach, zwłasz
cza na wsiach, wiele znakomitych obiektów zostało 
odrestaurowanych i oddanych do społecznego użytku 
własnym sumptem. Natomiast w ostatnim okresie za
wisła groźba, w kilku wypadkach już realna, zaniecha
nia dalszego prowadzenia prac przy obiektach zabyt
kowych przez samofinansujące się zakłady pracy. Nie 
neguje się potrzeby dbania o istniejące obiekty, lecz 
koszty ich remontów ponoszone przez dane zakłady 
pracy. Można powiedzieć, że jest to racja: niech fabryki 
produkują maszyny, rolnicy płody rolne, a konserwato
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rzy dbają o wszystkie zabytki. Ten sposób rozumowa
nia odpowiada zasadom społecznego podziału pracy, 
ale twierdzę, że tylko pozornie. Prawda o ochronie ist
niejących obiektów zabytkowych wygląda inaczej. Za
bytki - to przecież w przytłaczającej większości służą
ca celom użytkowym kubatura, to mieszkania, lokale 
handlowe, rzemieślnicze, usługowe, rekreacyjne, kultu
ralne itp. Z uporem realizowane modernizacje miast, 
zwłaszcza średnich i małych, spowodowały ogromne i 
nieodwracalne straty kulturowe i ekonomiczne. Tysią
ce nadających się do remontu kamienic z XIX i XX stu
lecia znika, żeby zrobić miejsce dla ciągów komunika
cyjnych (jakże często prowadzących do nikąd!) lub dla 
zunifikowanych blokowisk.
Na ochronę zabytków należy spojrzeć po gospodar- 
sku, bo jest ona funkcją gospodarności i oprócz war
tości historycznych oraz ideowych stanowi przede 
wszystkim wymierną wartość użytkową i materialną. 
Zabytki budownictwa i architektury współtworzą zaso
by budowlane państwa, których niszczenie powoduje 
określone straty gospodarcze. Niejednokrotnie należy 
zadbać jedynie o rynny, dachy czy instalacje, nato
miast w procesie remontowym minimalny procent na
kładów stanowią koszty konserwacji wystroju lub ba
dań czy opracowań konserwatorskich. Zabytków nie 
możemy mierzyć miarą potrzeb jednego pokolenia i 
dlatego myślę, że zawsze, a szczególnie w obecnej 
sytuacji gospodarczej nie bez znaczenia jest fakt, że 
remontując zabytki otrzymalibyśmy wartościowe 
obiekty bez angażowania środków inwestycyjnych. 
Ponieważ większość prac przy obiektach zabytkowych 
ma charakter ogólnobudowlany, remonty można wy
konywać przy pomocy małych, własnych przedsię
biorstw, reaktywując przy tym znajdujące się w zaniku 
zawody rzemieślnicze. Stąd konieczna jest zmiana re
lacji pomiędzy inwestowaniem a dokonywaniem kapi
talnych remontów. Zubożenie tych ostatnich przez pre
ferowanie inwestycji doprowadziło do zaniedbań w 
gospodarce komunalnej.
W trosce o przyszłe losy zabytków kluczowy staje się 
problem kompleksowego rozwiązywania systemów 
ekonomicznych dla wszystkich właścicieli istniejących 
zasobów budowlanych. Rozwiązania te powinny zmie
rzać do tego, aby u nas, podobnie jak w większości 
krajów świata, opłacało się dbać o własny dom. Jak 
dotąd, systemy rozliczeniowe nie stwarzały motywacji 
zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawcy do podej
mowania małych remontów. Nic też dziwnego, że w 
rewaloryzowanych zespołach staromiejskich stosowa
na była przede wszystkim kompleksowa rujnacja z 
usuwaniem starej stolarki, podłóg, pieców, itp. Prze
cież nie opłaca się naprawiać nadwyrężonych, choć 
wykonanych z dobrego drewna drzwi!
Decydując się na zabranie głosu w dzisiejszych obra
dach zdawałam sobie sprawę, że nie sposób przed
stawić i uzasadnić ogrom problemów wiążących się z 
tym tematem. Z racji wykonywanego zawodu, w okre

sie kiedy w naszym parlamencie trwa wielka noweliza
cja aktów prawnych, mam moralny obowiązek skiero
wać uwagę Wysokiej Izby oraz Zespołu ds. Reformy 
Gospodarczej, a przede wszystkim kieruję swój głos 
do Pana, Panie Premierze, z prośbą o spojrzenie na 
ochronę dziedzictwa narodowego jako na problem 
gospodarczy, integrujący środowiska, problem, który z 
racji łączenia wielu dziedzin naszej gospodarki winien 
znaleźć właściwe zrozumienie na szczeblu ponadre- 
sortowym.
Żywię nadzieję, że w uchwalanych lub nowelizowanych 
ustawach związanych z reformą gospodarczą będzie 
miejsce na takie rozwiązania, które umożliwią należytą 
ochronę dóbr kultury. Szczególnie dotyczy to takich 
dziedzin, jak gospodarka komunalna, produkcja mate
riałów budowlanych, finansowanie, planowanie gospo
darcze i przestrzenne, prawo budowlane, gospodarka 
ziemią oraz prawidłowe ustawienie służb konserwator
skich w hierarchii administracji państwowej. Proponu
ję, aby na problem ten spojrzeć kompleksowo i podjąć 
rozwiązania systemowe. Moim zdaniem, zachowanie i 
zagospodarowanie, a więc remonty obiektów zabytko
wych powinny być ujmowane w narodowym planie 
społeczno-gospodarczym oraz w jego terenowych od
powiednikach.
Ochrona zabytków - to rzeczywiście reakcja współ
czesności na przeszłość. Reagujemy na nią z sercem, 
ale nie zapominajmy, że jest to zagadnienie na wskroś 
ekonomiczne. (...)
Zwracam się do Obywatela Premiera, by w ramach 
delegacji dla Rady Ministrów i w zarządzeniach wyko
nawczych zadbać o zapewnienie dostępności dóbr 
kultury, o ochronę i kontynuację tego dorobku, który 
uspołecznione instytucje wyniosły w rozwój kultury 
tworząc własne placówki, opiekując się zabytkami kul
tury, świadcząc na ich rzecz, rozwijając oświatę robot
niczą, pielęgnując tradycje zawodowe. (...)

(luty 1982 r.)

★ ★ ★

(...) Mówiąc o kulturze, na ogół pomijamy tę jej część, 
która stanowi podstawę do osiągnięć w dziedzinie 
twórczości i dotyczy estetycznego wychowania czło
wieka, kultury życia codziennego, w tym także kultury 
środowiska materialnego. Na ten problem kultury na
rodowej pragnę dzisiaj zwrócić szczególną uwagę - 
dotyczy on architektury.
Pojęcie architektury obejmuje całą przestrzeń, w której 
żyje człowiek. Odnosi się, niezależnie od skali, zarów
no do przestrzeni zewnętrznej, jak i do wnętrz zamknię
tych, do wszystkiego, co nas otacza. Związek człowie
ka z architekturą jest nierozerwalny. Architektura była i 
jest dla człowieka stałym źródłem oddziaływania na 
osobowość, kształtuje jego nawyki, upodobania i 
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wrażliwość. Należy powiedzieć, że wartościowa archi
tektura stanowi o naszym zadowoleniu, zdrowiu fizycz
nym i psychicznym, natomiast architektura o niskiej 
wartości deformuje psychikę, przytępia wrażliwość, 
działa przygnębiająco. (...)
Wszystko to, co powstaje w przestrzeni, co tę prze
strzeń kształtuje - składa się na architekturę. Jej mate- 
rializowanie dokonuje się w procesie inwestycyjnym, 
który obejmuje działania wielu specjalistów. Od spo
sobu zorganizowania tego procesu, od właściwego 
określenia kompetencji i odpowiedzialności między 
jego uczestnikami zależy jakość architektury, a tym 
samym jakość życia człowieka.

W odczuciu mego środowiska, w odczuciu architektów 
deprecjacja architektury nastąpiła na skutek błędnego 
rozumienia przez decydujące władze istoty tej twórczej 
dziedziny naszej gospodarki, lekceważącego stosun
ku do architektury oraz utożsamiania pojęć architektu
ry z budownictwem. To ostatnie zjawisko doprowadziło 
do nagminnego zastępowania słowa „architektura” 
słowem „budownictwo”, co jest oczywiście błędem. 
Budownictwo, najogólniej mówiąc, jest nauką tech
niczną, zajmującą się problemami technicznymi i prak
tycznymi wznoszenia budowli. To prawda, że najpo
wszechniejszym tworzywem architektury jest budow
nictwo, ale nie wolno zapominać, że oprócz budownic
twa mamy krajobraz naturalny, krajobraz miejski, prze
mysłowy, zieleń, wodę, światło, środowisko kulturowe, 
wnętrze historyczne, itp. Zadaniem architekta jest har
monijne jednoczenie wszystkich tych elementów. (...) 
Jak jednak pogodzić interesy społeczne j ambicje za
wodowe z interesami trzech głównych partnerów: re
sortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony 
środowiska, któremu podlega planowanie przestrzen
ne, gospodarka komunalna i lokalowa oraz środowi
sko naturalne, resortu budownictwa, w którego gestii 
spoczywają wykonawstwo i materiały budowlane oraz 
resortu kultury zajmującego się ochroną m.in. zespo
łów urbanistycznych i nieruchomych dóbr kultury. Wy- 
daje się, że wszędzie tam jest miejsce dla architekta, 
ale tak naprawdę trudno wskazać, który z resortów jest 
dla architektów macierzysty. (...)
Według jakich osiągnięć będą sądziły nas przyszłe 
pokolenia? My przywracamy życie, rewaloryzujemy 
uważane przez wszystkich za bezcenne zespoły urba
nistyczne Krakowa, Zamościa, warszawską i gdańską 
Starówkę, ale co pozostawimy po sobie? Trasę Ła
zienkowską, Muranów, MDM, czy pozbawione ludzkie
go wymiaru i funkcji osiedla mieszkaniowe? Należy 
przypomnieć, że dawniej o kształcie i działalności bu
dowlanej na życzenie inwestora decydował twórca - 
architekt, dziś trudno doszukać się autorstwa budowa
nego obiektu, tyle jest decyzji administracyjnych i sa
mowolnych zmian w trakcie realizacji. A przecież archi

tektura jest najwierniejszym, najdokładniejszym i trwa
łym zapisem obrazu życia narodu, jego kultury, rozwoju 
gospodarczego, życia społecznego i stosunków poli
tycznych. (...)

(maj 1982).

★ ★ ★
Dzisiejsze obrady Wysokiej Izby podsumowują nie
zmiernie trudną debatę, która sformułowała zadania i 
obowiązki zawarte w Narodowym Planie Społeczno-* 
Gospodarczym na lata 1983-1985. (...) Należy dać od
powiedź na pytanie, czego nie możemy i czego nie 
wolno nam w tym planie zgubić?
Ze zrozumiałych względów jednym z najbardziej nurtu
jących społeczeństwo problemów jest sytuacja mie
szkaniowa. Realizacja programu mieszkaniowego jest 
także jednym z pierwszoplanowych zadań rządu. Mó
wiąc o zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, główną 
uwagę skupiamy na nowym budownictwie. Jest to 
słuszne, jednak nie mniej ważnym zagadnieniem jest 
ochrona mieszkań znajdujących się w starej zabudo
wie miejskiej, pozostającej dotychczas na marginesie 
programu. Na to właśnie chcę zwrócić uwagę obywa
teli posłów. Moim zdaniem jest to jedna z tych wartoś
ci, których nie wolno nam stracić, gdyż zagraża nam 
utrata ponad miliona mieszkań. Gdyby to miało nastą
pić, konsekwencje gospodarcze i społeczne mogą 
okazać się dramatyczne. Należy dodać, że w ten spo
sób możemy bezpowrotnie utracić tożsamość więk
szości ośrodków miejskich, tożsamość opartą na nie
standardowej zabudowie, która w kolejnych pokole
niach kształtowała poczucie przynależności narodo
wej, piękna i przywiązania do miejsca zamieszkania i 
do Ojczyzny.
Obecnie w miastach znajduje się ok. 6,5 min. mie
szkań, z tego ok. 2,5 min. znajduje się w budynkach 
powstałych przed 1939 r., w tym ok. 370 tys. sprzed 
1900 r. i ok. 900 tys. z lat 1900-1917. Są to dane na rok 
1980. Utrzymanie eksploatacyjnej sprawności budyn
ków wymaga cyklicznych prac remontowych i przed
sięwzięć modernizacyjnych dla wyrównania standardu 
w stosunku do mieszkań nowo wznoszonych. Tymcza
sem z tych 2,5 min. mieszkań zaledwie 800 tys. odpo
wiada współczesnym wymaganiom. Milion mieszkań 
domaga się pilnej modernizacji, aby zapobiec losowi, 
jaki przypadł pozostałym 700 tys. mieszkań, w których 
dekapitalizacja przekroczyła barierę opłacalności re
montowej.
Nie posiadam pełnych danych odnośnie liczby obie
któw, w których stan techniczny jeszcze w 1945 r. był 
dobry, a które z powodu zaniedbań bądź też różnych 
nieprzemyślanych decyzji zostały rozebrane, niejedno
krotnie za pomocą spychacza, bez wtórnego wykorzy
stania dobrego jeszcze materiału. Wszyscy wiemy, że 
są to wielkości olbrzymie i nie omylę się, jeśli powiem, 
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że doszliśmy już do tego, iż obecny szósty plan bu
downictwa mieszkaniowego musi być realizowany pod 
kątem budowy mieszkań zastępczych dla rodzin z bu
dynków rozbieranych.
Spróbujmy zastanowić się, dlaczego tak się dzieje? 
Kto jest zainteresowany w utrzymaniu lub w rozbiórce 
starej zabudowy? I tak. Gospodarze miast w większoś
ci wypadków są emocjonalnie zainteresowani dawną 
zabudową, ale w praktyce rozliczani są z efektów w 
postaci nowego budownictwa i stąd remonty traktują 
drugoplanowo. Administracje domów mieszkalnych, 
którym nie zagrażają restrykcje ani nie pomagają żad
ne zachęty, obojętnie patrzą na przyspieszone ubywa
nie aministrowanej powierzchni. Właścicielom prywa
tnym, tzw. kamienicznikom, iluzoryczny tytuł własności 
przynosi wyłącznie kłopoty. Pozbawieni wielu praw, 
mają sporo obowiązków. Stracili motywację, by dbać o 
swój dom. Lokatorzy nie mogący doczekać się remon
tu i modernizacji, nierzadko zainteresowani są dopro
wadzeniem budynku do bezpośredniego zagrożenia, 
upoważniającego do szybszego uzyskania mieszkania 
w nowym budownictwie. Przedsiębiorstwa, przy braku 
tradycyjnych materiałów i prostego sprzętu, operując 
współczesną technologią wolą wznosić nowe osiedla 
na nowych terenach niż remontować starą, ciasną i 
brudną zabudowę, zaś powodem ogólnym jest brak 
rentowności. Dlaczego żadna ze stron nie ma motywa
cji, aby utrzymać stare kamieniczki w należytym sta
nie? Dlaczego swoistym paradoksem jest to, że oczy
wisty interes utrzymania majątku narodowego opiera 
się wyłącznie na racjach emocjonalnych, a nie gospo
darczych? O to nas pytają wyborcy.
Straty, które już ponieśliśmy w wyniku dekapitalizacji 
dawnej zabudowy miejskiej w dużym stopniu wynikają 
z braku wzajemnych uzależnień między własnością 
obiektu a dyspozycją nim, a więc między przydziałem 
lokali i użytkowaniem mieszkań a odpowiedzialnością 
za jego stan techniczny, dysponowaniem środkami fi
nansowymi a możliwościami wykonawczymi.
Bilans grożących nam strat w sposób drastyczny ilu
struje proste zestawienie. W Narodowym Planie Spo
łeczno-Gospodarczym na lata 1983-1985 planujemy 
wybudować 530 tys.-590 tys. nowych mieszkań. W tym 
samym czasie do rozbiórki kwalifikuje się podobna 
liczba mieszkań. Jeśli nawet będzie się jakoś podpie
rać czy łatać budynki skazane już na śmierć technicz
ną, to i tak w niedługim czasie może nam grozić pro
dukcja mieszkań przeznaczonych wyłącznie na wymia
nę z wyburzanymi.
Z praktyki wynika, że przy dobrym, gospodarczym eks
ploatowaniu budynku, co 30 lat konieczny jest jego 
kapitalny remont, a więc już obecnie powinniśmy roz
począć remonty w budownictwie okresu powojenne
go, z wielką ostrożnością decydując o zabudowie stry

chów zabytkowych i starych kąmienic. Zważywszy ist
niejące zaniedbania, około 50% posiadanych mocy 
przerobowych budownictwa mieszkaniowego powini
emy natychmiast zaangażować do prac remontowych. 
W przygotowanych planach przewiduje się zaledwie 
7% mocy dla remontów, dotychczas angażowało się jej 
poniżej 5%. Niektóre kraje europejskie przeznaczają 
znacznie więcej środków i mocy wykonawczych na 
remonty, co wynika m.in. z pobudek racjonalnych - z 
punktu widzenia dystrybucji energetyczno-paliwowej 
jest bardzo opłacalne. Przecież oszczędzając na pro
dukcji energochłonnych materiałów i elementów bu
dowlanych, transporcie i pracy ciężkiego sprzętu 
otrzymuje się wielkie zyski. Czynniki te sprawiły, że 
m.in. w Anglii i Francji problem urzymania i moderniza
cji starej zabudowy traktowany jest jako ważkie zagad
nienie gospodarcze, któremu służy m.in. polityka po- 
datkowo-kredytowa.
Utrzymanie i zagospodarowanie dawnej zabudowy w 
naszych warunkach w wielkim stopniu zależy od efek
tywności prac przedsiębiorstw i grup remontowych. 
Porównując stan dzisiejszy z sytuacją sprzed lat kilku
nastu, stwierdzamy niestety pogłębiający się zanik tej 
efektywności. Jestem przekonana, że jedną z przyczyn 
są wadliwe ustawione zasady rozliczeń między inwe
storem a wykonawcą i między przedsiębiorstwem a 
jego pracownikami. Nie wchodząc w szczegóły, nie 
mamy chyba wątpliwości, że reforma gospodarcza w 
stosunku do przedsiębiorstwa, brygad i ekip remonto
wych powinna wydobyć i wprowadzić w życie zasady 
motywacyjne dla uczestników procesu remontów oraz 
eksploatacji budynków. (...)
Rewaloryzacja zabytkowych zespołów staromiejskich 
to nic innego, jak kapitalny remont prowadzony na 
obszarze żyjącego miasta, gdzie oprócz zwykłych bu
dynków są i takie, których szczególne wartości kulturo
we podniosły je do rangi niezbywalnych zabytków. 
Ochrona zabytków, czyli ich rewaloryzacja, to także 
sprawa naszych głębokich narodowych uczuć, ale sa
mymi uczuciami nic nie da się uratować, również 
obiektu zabytkowego, i nawet gdy budynek zostanie 
odrestaurowany, natychmiast trzeba zacząć o niego 
dbać i ponosić koszty drobnych napraw i remontów. 
Musi się to stać przyzwyczajeniem.
Analizując przedstawiony Narodowy Plan Społeczno- 
Gospodarczy na lata 1983-1985 oraz program osz
czędnościowy, z nieukrywaną nadzieją odnotowuję 
jeszcze nieśmiałe, ale obiecujące zmiany w dziale „bu
downictwo mieszkaniowe i polityka mieszkaniowa” i 
jednocześnie jestem głęboko przekonana, że w sto
sunku do remontów i modernizacji dawnej zabudowy 
uda się wytworzyć przychylną atmosferę, sprzyjającą 
zachowaniu i rozwojowi naszej kultury materialnej oraz 
duchowej.

(kwiecień 1983 r.)
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Maria Lubocka

Raport 
z terenu
Województwo elbląskie jest jednym z zasobniejszych w kra
ju w dobra kultury. Dziedzictwo kuturowe tego terenu - to ok. 
3500 zabytków architektury i budownictwa, 200 parków, ok. 
10 tys. zabytków ruchomych, 1500 stanowisk archeologicz
nych i ok. 600 cmentarzy zabytkowych.
Dla wewnętrznych potrzeb służby konserwatorskiej zabytki 
architektury i budownictwa podzielone zostały na trzy kate
gorie określające ich wartości zabytkowe, historyczne i arty
styczne na tle regionu, województwa i kraju. Do grupy pier
wszej zaliczono ok. 120 obiektów, które konserwowane są w 
pierwszej kolejności. W grupie drugiej jest ok. 250 obiektów, 
równie wartościowych, lecz nie mających programu funkcjo
nalnego lub środków na remont. W grupie trzeciej mieszczą 
się obiekty pozostałe, skromnej klasy, ale reprezentatywne 
dla regionu, remontowane najczęściej z inicjatywy użytkow
ników; kryteria ochrony konserwatorskiej są tu znacznie luź
niejsze, formułowane bardziej elastycznie niż dla grupy pier
wszej i drugiej.

Stan techniczny substancji zabytkowej w województwie el
bląskim należy określić jako niezadowalający. Pomimo 
znacznej liczby obiektów znajdujących się w stanie dobrym 
lub bardzo dobrym, na ogólny poziom rzutują obiekty za
niedbane lub zdewastowane. To właśnie one tworzą spo
łeczny klimat wokół problemów ochrony dóbr kultury. O nich 
mówi się i pisze jako o przykładach braku troski i operatyw
ności służb konserwatorskich.
Zabytki umierają powoli. Służby konserwatorskie walczą o 
ich rewaloryzację do końca. Nierzadko z własnych, szczu
płych zasobów wykonują remonty zabezpieczające i inten
sywnie poszukują użytkowników. Zgoda na rozbiórkę jest 
ostatecznością, na którą konserwator decyduje się rzadko i 
ze świadomością, że kultura narodowa zubożeje o jeszcze 
jeden obiekt.

Oczywistym celem ochrony dóbr kultuy jest jak najszersze 
objęcie nią wszystkich wytworów kultury. Mówi o tym Ustawa 
o ochronie dóbr kultury i o muzeach z 1962 r. Nakłada ona na 
państwo i wszystkich obywateli obowiązek dbania o dobra 
kultury. Dotyczy to więc wszystkich resortów i ogniw admini
stracji, osób prawnych i fizycznych. Wojewódzki Konserwa
tor Zabytków ma tutaj głos inicjujący, koordynujący i decydu
jący. Szczegół ten wymaga podkreślenia, gdyż występująca 
od lat błędna tendencja do przypisywania odpowiedzialnoś
ci za stan zabytków jedynie służbom konserwatorskim - 
ostatnio nasiliła się. Jak wiadomo, instytucje kulturalne w 
niewielkim stopniu są użytkownikami obiektów zabytkowych. 
Największa ich liczba służy bardzo różnym zakładom pracy i 
instytucjom, osobom prawnym i fizycznym, które pod nadzo

rem służby konserwatorskiej winny dbać o ich stan i właści
we użytkowanie. W stosunku do wszystkich obiektów, także 
zabytków nie mających gospodarza - musi bowiem obowią
zywać troska o ich utrzymanie, o zachowanie dla przyszłych 
pokoleń.

Na rok 1983 budżet Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Elblągu wynosił ok. 96 min. zł. Podstawowym obowiązkiem 
służby konserwatorskiej jest prowadzenie ewidencji zabyt
ków. W 1983 r. na ewidencję zabytków nieruchomych prze
znaczona została kwota 1 min. zł, ruchomych - również 1 
min. zł, założeń urbanistycznych -1,2 min. zł, parków - 2 min. 
zł, cmentarzy - 1,7 min. zł, stanowisk archeologicznych - 120 
tys. zł.

Ważną pozycję w programie pracy i planie finansowym zaj
mują remonty kapitalne zabytków architektury. Poddawane 
im są zabytki szczególnej wartości, dotychczas pozbawione 
użytkownika, z przeznaczeniem na potrzeby resortu kultury. 
W 1983 r. kontynuowane były remonty Podzamcza w Elblągu 
dla Muzeum Elbląskiego (8 min. zł), zespołu poszpitalnego 
Św. Ducha we Fromborku, który będzie siedzibą Muzeum 

Medycyny-oddziału Muzeum im. Kopernika, unikatowej pla
cówki w Polsce (8 min. zł), zamku w Pieniężnie, remontowa
nego na dom kultury (8 min. zł), zespołu poklasztornego w 
Kadynach, przyszłej siedziby Domu Pracy Twórczej resortu 
kultury i sztuki (8 min. zł). Prowadzono też, po rocznej przer
wie, prace przy budowie siedziby Zakładu PP Pracownie 
Konserwacji Zabytków w Elblągu przy ul. Wigilijnej, niezbęd
nego dla prawidłowego procesu badawczego i remontowo- 
konserwatorskiego elbląskich zabytków (6 min. zł), oraz 
wstępne roboty zabezpieczające przy kamieniczkach nr 10— 
12 przy ul. Wigilijnej w Elblągu (1,5 min zł).

Wykonawcą prac remontowo-konserwatorskich w woje
wództwie elbląskim jest gdański Oddział Pracowni Konse
rwacji Zabytków, obsługujący ponadto rodzime wojewódz
two i województwo słupskie. Należy powiedzieć, że w 1983 r. 
po raz pierwszy tzw. moce przerobowe przeznaczone dla 
naszego województwa zrównały się z zaangażowanymi w 
województwie gdańskim i wynosiły 78 min. zł ( do tej pory 
były dwukrotnie mniejsze). Moce przerobowe PKZ-ów są 
limitowane i dzielone przez komisję rozdziału robót przy mi
nistrze kultury i sztuki. Poza wymienionymi pracami, PKZ-ty 
wykonują roboty na Zamku Malborskim (20 min. zł), w pałacu 
w Waplewie (6 min. zł), a także elewacje kamienic nr 15-18 
przy ul. Wigilijnej w Elblągu. Ze zrozumiałych względów siła
mi PKZ wykonywane są remonty najwartościowszych i naj
bardziej skomplikowanych obiektów. Niestety, możliwości 
wykonawcze gdańskiego Oddziału PKZ są niedostateczne w 
stosunku do najpilniejszych potrzeb województwa.

Drugim działem wykonawstwa konserwatorskiego jest kon
serwacja zabytków ruchomych. Na ten cel w 1983 r. przezna
czona została suma ok. 10 min. zł. Pracom poddane zostały 
m.in. stalle z katedry fromborskiej, polichromie w kaplicy Św. 
Anny w zespole poszpitalnym Św. Ducha we Fromborku i w 

kościele NMPanny w Elblągu (Galeria El). Prace archeolo
giczne o charakterze badawczym i ratunkowym prowadzone 
były w 10 miejscach wojewódzwa za kwotę 6040 tys. zł.

Jak każdego roku, w budżecie konserwatorskim wyłączono 
środki (3,5 min. zł) przeznaczone na pomoc dla osób fizycz
nych remontujących swoje domy, głównie dla rolników, rzad
ko zainteresowanych należytym utrzymaniem starych budyn
ków. Pomoc ta wyraża się w zakupie materiałów budowla
nych oraz opłaceniu robót remontowych. Drugim poważnym 
źródłem finansowania remontów obiektów zabytkowych są 
środki ich użytkowników. Dotyczy to głównie obiektów wyż
szej klasy artystycznej i historycznej, adaptowanych lub użyt
kowanych dla potrzeb socjalnych, administracyjnych i kulto
wych. W roku 1982 użytkownicy wydali na ten cel ok. 150 
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min. zł. Ważne jest też, że do remontów tych angażowane 
było wykonawstwo niespecjalistyczne, na ogół nieźle radzą
ce sobie z problemami konserwatorskimi. Poważne prace 
prowadzone były przy pałacach w Bogatyńskiem, Waplewie i 
Kadynach, w kościołach w Prabutach, Braniewie, Chruścielu, 
Elblągu, przy Kanale Elbląskim i siedzibie Prokuratury w El
blągu.

Fakty te nie zwalniają nas jednak od odnotowania zmiany 
stosunku użytkowników do obiektów zabytkowych, wynika
jących ze zmian w systemie zarządzania gospodarką. Nakaz 
samofinansowania powstrzymuje ich od przejmowania obie
któw zabytkowych, a także powoduje zaniechanie dalszego 
prowadzenie prac. W ten sposób dość nikłe społeczne zain
teresowanie zagospodarowaniem zabytków zmniejsza jesz
cze reforma gospodarcza. Rozumiejąc, jakie negatywne sku
tki mogłoby to za sobą pociągnąć, należy czynić starania - 
już na wyższym szczeblu - zmierzające do stworzenia takie
go systemu ekonomicznego, aby użytkownicy i właściciele 
poszczególnych obiektów zabytkowych nadal byli zaintere
sowani ich remontowaniem i utrzymaniem.

Niepokojące jest też zjawisko, że w związku z przejściem 
wielu zakładów i placówek na system samofinansowania 
niektórzy użytkownicy obiektów zabytkowych, remontujący 
je dotąd własnymi siłami i środkami, zaczęli występować o 
finansowanie tych prac przez resort kultury. Jednym z argu
mentów stało się powołanie Funduszu Rozwoju Kultury. Nie
zależnie od tego, że jego wielkość nie mogłaby sprostać 
skali wydatków związanych z utrzymaniem wielu setek obie
któw, ze wszech miar niesłuszne byłoby również przyjęcie 
modelu, w którym użytkownicy byli zwolnieni z troski o ich 
utrzymanie. Dotyczy to głównie uspołecznionego rolnictwa, 
któremu Ministerstwo Rolnictwa obiecało na rok 1983 90 
min. zł z przeznaczeniem na remonty obiektów zabytkowych, 
a obecnie chce przekazać zaledwie 19 min. zł., wskazując na 
Fundusz Rozwoju Kultury jako źródło uzyskania pozostałe 
sumy.

Duża liczba zabytkowych budowli w województwie elbląskim 
znajduje się w obszarze miast i dzielnic historycznych. W 
olbrzymiej mierze są one zaniedbane, chociaż mają dużą 
wartość użytkową. Dotyczy to zwłaszcza domów mieszka
lnych, które często z braku odpowiednich nakładów na re
monty kapitalne nie są w pełni wykorzystywane. Dla rozwi
nięcia niezbędnych w tym zakresie działań zostały zaawan
sowane prace projektowe, nadające właściwy kierunek re
waloryzacji tychże obiektów. Plany rewaloryzacyjne powstały 
dla Tolkmicka, Ornety, Nowego Stawu, Pasłęka, Pieniężna i 
Młynar. Ograniczona skala możliwości przerobowych i finan
sowych spowodowała, że podjęto się remontu zaledwie kilku 
domów. Wydaje się, że przyczyną tego jest panujący w kraju 
ogólny zły klimat dla remontów istniejącej, zniszczonej sub
stancji mieszkaniowej. Naczelnicy miast i gmin zgłaszający 
pretensje w stosunku do zakazu rozbiórek zabytkowych do
mów powinni wiedzieć też, że w miejsce tych domów muszą 
powstać nowe mieszkania, i że nie tą drogą rozwiąże się 
problemy mieszkaniowe gmin i województwa. Należy przy 
tym mieć świadowmość że chroniona w województwie za
bytkowa substancja mieszkaniowa - to w ogromnej przewa
dze skromne budownictwo dziewiętnasto- i dwudziesto
wieczne, które do ochrony kwalifikuje usytuowanie w mieś
cie, powtarzające się występowanie, przy jednocześnie indy
widualnym charakterze, a także pewne walory architektonicz
ne. Remonty owych domów są niezbędne, a przy tym proste 
(na skutek braku detalu artystycznego i architektonicznego). 
Niezbędne jest bowiem z ekonomicznego i społecznego 
punktu widzenia utrzymanie tych obiektów w dobrym stanie 
technicznym oraz poprawienie warunków bytowych ich mie
szkańców. W tym celu wojewódzka służba konserwatorska 

udziela daleko idących zezwoleń na przekształcanie wnętrz 
w celu uzyskania prawidłowych warunków sanitarnych itp. Ze 
względu na skromny charakter tej zabudowy prace projekto
we oraz remonty nie wymagają specjalistycznego wyko
nawstwa. Problemem rewaloryzacji zniszczonej substancji 
mieszkaniowej o cechach zabytkowych doraźnie winni zaj
mować się jej włodarze - naczelnicy miast i gmin - poprzez 
pozyskiwanie mocy przerobowych, wykonawstwa i środków 
finansowych na wykonywanie remontów. Mogą być to jed
nak tylko działania przypadkowe. W tej grupie zagadnień 
należy odnotować liczne zgody konserwatora na adaptacje 
strychów w kamienicach mieszczańskich (np. w Elblągu - 
ponad 350). Niejednokrotnie zgody te wydawane były wbrew 
interesom zabytkowych obiektów, przy dużym jednak zrozu
mieniu społecznych potrzeb. Z adnotacji prasy krajowej mo
żna sądzić, że w Elbląskiem akcja ta ma największy zasięg. 
Odrębnym problemem konserwatorskim jest znaczna grupa 
zabytków opuszczonych, dla których każdy rok przynosi ko
lejne zniszczenia i niebezpieczeństwo całkowitej rujnacji. Są 
wśród nich często atrakcyjnie położone: dworki, pałace, wia
traki, młyny, domy podcieniowe. Służby konserwatorskie 
wiele wysiłku wkładają w szukanie dla nich użytkowników - 
osób prawnych i fizycznych. Jednostki gospodarki uspołecz
nionej praktycznie nie wykazują tym żadnego zainteresowa
nia. Istnieje ono natomiast u osób prywatnych. Od 1978 r. 
funkcjonuje Uchwała Rady Ministrów Nr 179/78, która prze
widuje możliwość przejmowania zabytkowych obiektów 
przez osoby fizyczne. Osobom tym przysługuje dofinanso
wanie ze strony państwa w wysokości 23% kosztów doku
mentacji i prac remontowych. W ostatnich dwóch latach 
dość często poszukiwane są małe obiekty zabytkowe - 
domy podcieniowe, młyny, baszty, a także dworki. W tym 
czasie przekazano osiem obiektów: pałac w Bogatyńskiem, 
dwory w Wałdówce, Sztumie-Zajezierzu i Pudłowcu, wiatraki 
w Pławtach, Klimach, Wikrowie i dom podcieniowy w Żuław- 
kach. To bardzo pozytywne zjawisko budzi czasem niechęć 
naczelników do oddawania „swoich” zabytków „prywacia
rzom”. Na przykład już prawie dwa lata nie może dojść do 
przejęcia gotyckiej baszty w Tokmicku przez dwoje zaintere
sowanych historyków sztuki...

Należy podkreślić, że nie było oferty złożonej przez osobę 
fizyczną, która zostałaby odrzucona tylko z powodu wytycz
nych konserwatorskich. Są one formułowane bardzo ela
stycznie, przy zachowaniu proporcji pomiędzy potrzebami 
funkcjonalnymi przyszłego użytkownika a wymogami obiektu 
i przy świadomości, że często jest to ostatnia szansa prze
trwania zabytku. W najbliższych latach większość swych 
działań pozastatutowych służba konserwatorska skieruje na 
zapobieganie powstawaniu strat w dziedzictwie kulturowym, 
jakie przynosi ze sobą reforma gospodarcza. Wyraża się to w 
jeszcze silniejszym nakłanianiu użytkowników i właścicieli 
zabytków do ich bieżącej ochrony. Przekazywać będziemy 
zwiększone środki finansowe, szeroko propagując możli
wości wynikające z przepisów Uchwały Nr 179/78. Tradycyj
nie już będziemy zabiegać o przydziały materiałów budowla
nych na remonty dla użytkowników zabytków i szukać wyko
nawców na ich przeprowadzenie. Z dużą nadzieją na zwięk
szenie potencjału wykonawczego oczekiwane jest zakoń
czenie budowy Zakładu Pracowni Konserwacji Zabytków w 
Elblągu.

Marla Lubocka 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Elblągu
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Marek Ober

Ceramiczna 
rzeźba 
w pomorskich 
kościołach
Cegła - materiał budowlany używany w średniowieczu na 
całym obszarze nadbałtyckim - po wypaleniu wskutek kru
chości nie nadaje się do obróbki metodami kamieniarskimi. 
Dlatego też we wszystkich prowincjach ówczesnej architek
tury ceglanej budowniczowie, chcąc wprowadzić elementy 
rzeźbione, sięgać musieli po inne surowce i techniki. W oko
licach, gdzie blisko było do złóż kamienia budowlanego, 
wykonywano z niego zworniki sklepień, konsole, kapitele, 
całe portale ltd., wplatając je następnie w ceglany wątek 
murów (przykładem mogą być kościoły Wrocławia i niektóre 
w Krakowie). W innych regionach rzeźbiono w tzw. sztucz
nym kamieniu, uzyskiwanym ze sproszkowanej skały zmie
szanej ze spoiwem (np. okazałe portale kaplicy zamkowej w 
Malborku, kościoła w Pelplinie czy katedry w Gnieźnie). Na 
Pomorzu Zachodnim stosowano niemal wyłącznie architek
toniczną rzeźbę z terakoty. Jest to produkt ceramiczny z 
surowca ilastego o porowatej, gajczęściej barwnej i nie gla
zurowanej powierzchni. Opracowania rzeźbiarskiego doko
nywano przed wypaleniem. Do wykonania szczególnie 
ozdobnych głowic używano importowanego kamienia (wa
pienia z Gotlandii), najbardziej znane są figuralne kapitele z 
klasztoru cystersów w Kołbaczu (ok. 1270 r.).
Najciekawsze przykłady ceramicznej rzeźby w architekturze 
Pomorza występują w dekoracji portali. Innym przykładem 
terakotowej dekoracji ścian zewnętrznych są biegnące po
ziomo fryzy złożone z szeregu płytek identycznych lub two
rzących powtarzane rytmicznie sekwencje. Oprócz fryzów 
spotykamy na murach kościołów pojedyncze elementy rzeź
bione, jak maski, figury świętych lub zwierzęta fantastyczne. 
W kręgu wpływów późnogotyckiego architekta Henryka 
Brunsberga ceramiczne rzeźby występują na lizenach. Deko
racja rzeźbiarska wnętrz niemal zawsze związana jest orga
nicznie ze sklepieniami, tworząc wsporniki żeber, służek 
itp.

Przegląd poszczególnych zabytków wypada rozpocząć od 
katedry w Kamieniu, wznoszonej z wieloma przerwami od 
drugiej połowy XII do XV w., której prezbiterium z końca XII w. 
jest najstarszą na Pomorzu budowlą z cegły. Około potowy 
XIII w., w związku z dostawieniem kaplic po obu stronach 
prezbiterium, przekuto do nich portale o trójlistnym zam
knięciu, obramowane kolumienkami z głowicami oraz półko
liście biegnącym wałkiem z bogatym ornamentem roślinnym. 
Interesujące jest przeciwstawienie treści rzeźb w nasadach i 
kluczu tuku: w portalu południowym są to półpostacie anio
łów i Baranek Boży, w portalu północnym gryf, lew oraz ludz
ka twarz. Podobny, większy portal, również w stylu późnoro
mańskim, pozbawiony jednak motywów figuralnych, prowa
dzi z południowego ramienia trenseptu do kruchty (podczas 
konserwacji w 1962 r. odkryto na jednym z elementów porta-

Zabytki średniowiecznej architektury sakralnej na 
Pomorzu Zachodnim działają na odbiorcę monu
mentalnością brył, kontrastem barw cegły i jasno 
tynkowanych pól blend oraz fryzów, niekiedy także 
bogactwem koronkowych, geometrycznych wzorów 
maswerków; pozbawione są natomiast znaczącego 
wystroju rzeźbiarskiego. Uważny obserwator potrafi 
jednak odnaleźć na elewacjach i wewnątrz wielu po
morskich kościołów fryzy i portale z ornamentem 
roślinnym, maski i wsporniki z rzeźbą figuralną. Tym 
właśnie drobnym okruchom średniowiecznej rzeźby 
architektonicznej warto poświęcić nieco uwagi.

lu napis ANNO 41 JAN - prawdopodobnie 1241 r.). W połud
niowym szczycie transeptu o kolistych zamknięciach blend 
widoczne były terakotowe postacie świętych (Jan Chrzciciel i 
Paweł) oraz grupa Adoracji Baranka (obecnie wewnątrz 
kruchty). Te późnoromańskie figury z drugiej ćwierci XIII w. 
stanowią jedyną na Pomorzu próbę wprowadzenia monu
mentalnej rzeźby architektonicznej. Odmienny charakter ma 
ceramiczna dekoracja elewacji krużganków, gdzie powyżej 
ostrołukowych arkad cały wirydarz obiega fryz z ułożonych 
na przemian w pozycji norm 'ej i odwróconej płytek, któ
rych płaski wzór przedstawia p; -mitw, ą stylizację pęku liści 
akantu. Fryz pochodzi z okresu rozbudowy krużganków w 
ciągu XIV w.
W dwóch przygranicznych miastach dawnej Nowej Marchii - 
Mieszkowicach i Myśliborzu - zachowały się dwa wczesno- 
gotyckie portale z końca XIII w. W kościele parafialnym w 
Mieszkowicach portal wbudowany we wcześniejszą ścianę z 
granitu dekorowany jest biegnącym u nasad łuku fryzem z 
płytkim rytem liści winorośli w kolistym obramowaniu wici. W 
portalu kościoła podominikańskiego w Myśliborzu analo
gicznie umieszczony fryz, ujęty od góry i z dołu ozdobnymi 
gzymsikami, pokrywają po stronie lewej liście dębu, po pra
wej liście i owoce winorośli, pozbawione oplotu z wici, wyra
stające z kilku grubych łodyg. Rzeźbiarskie opracowanie mo
tywu jest tu całkiem odmienne niż w Mieszkowicach, zamiast 
płaskiego ornamentu widzimy realistyczne przedstawienie 
natury.
Najbogatszą oprawę plastyczną otrzymały portale gotyckich 
kościołów w dwóch innych nowomarchijskich miastach - 
Dobiegniewie i Drawsku. Na dekorację portalu w Dobiegnie
wie z początku XIV w. składają się: fryz obiegający archiwoltę 
z głęboko rytą wicią i liśćmi winorośli, w który wpleciono 
dwie płytki z postaciami ludzkimi, większe płaskorzeźby 
ludzkiej twarzy i dwóch jeźdźców fantastycznych w kluczu, 
łuku, tworzące wraz z kilkoma płytkami o motywie winorośli 
poziomą linię zamykającą od góry całość kompozycji, oraz 
fryz z szerokich płytek u nasady łuku, z fantastycznymi posta
ciami smoka, syreny i jeźdźców. Wszystkie płaskorzeźby, 
pokryte czarną i brązową glazurą, wykonane są techniką 
wycinania i modelowania w wilgotnej glinie, niektóre partie, 
np. łuskę syreny, opracowano przez odciskanie. Kontur po
staci jest niespokojny, niekiedy wręcz trudno czytelny, a twa
rze ludzkie zdeformowane, o trójkątnym kształcie. We 
wschodniej ścianie korpusu nawowego kościoła umieszczo
no dwa odcinki fryzu przedstawiające na przemian silnie 
zgeometryzowane pąki kwiatów i płaskie sylwetki smoków.

Kościół w Drawsku Pomorskim z drugiej połowy XIV w. po
siada dwa portale o bardzo podobnej kompozycji, których 
płaskorzeźby pozbawione są glazury. Archiwoltę portalu po-
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1. Myślibórz, kościół podominikański, prawa część fryzu u nasady archiwolty 
portalu południowego; wykonanie profilowanych ościeży z dużych ceramicz
nych bloków, zamiast z cegły kształtowanej, jest przejawem tradycji kamieniar
skich
2. Gryfice, maski na wieży kościoła NPMarii
3. Stargard, kościół NPMarii. konsolka z lizen kaplicy Mariackiej

tudniowego obiega winorośl, której wici wyrastają z ust 
ludzkich pótpostaci o złożonych do modlitwy dłoniach; nato
miast w obręoie fryzu tworzącego nasady tuku wyróżnić mo
żna twarze mężczyzny i kobiety, postać dziecka, popiersie 
biskupa, rodzącą kobietę, kobietę jadącą na świni oraz kilka 
bestii fantastycznych. Dekoracja portalu północnego jest 
prostsza: wokół archiwolty biegnie wić ze stulonymi liśćmi 
akantu, a w każdej z podstaw dwie splecione szyjami bestie 
o głowach ludzkich i smoczych. Ponad tukiem portalu, po 
obu stronach umieszczono dwie większe, złożone z dwóch 
płyt, postacie ludzkie: po prawej nagą kobietę, po lewej męż
czyznę w długiej przepasce biodrowej, depczącego bestię. 
Podobnie jak w Dobiegniewie, twarze i ciała ludzi oddane są 
ze znacznym zniekształceniem, choć ogólnie modelunek 
płaskorzeźb ocenić należy jako bardziej staranny.

Symboliczna rola przedstawień, dekorujących portale w Do
biegniewie i w Drawsku, jest trudna do jednoznacznego 
wyjaśnienia. Większość występujących tam postaci zwierzę
cych i fantastycznych - to symbole grzechu, rozpusty, złych 
mocy, diabła i demona śmierci, a więc uczynków i sił, których 
wierni wchodzący do świątyni powinni się wyrzec. Tę pozor
nie prostą sprawę komplikuje jednak obecność przedsta
wień o znaczeniu pozytywnym, jak biskup, dziecko lub ro
dząca kobieta (symbol płodności).
Wśród występujących w gotyckiej architekturze Pomorza Za
chodniego płaskorzeźbionych fryzów, starannością wykona
nia negatywowej formy i wyjątkową jakością produkcji cera
micznej wyróżnia się fryz podokienny w prezbiterium koś
cioła pofranciszkańskiego Św. Jana w Szczecinie (koniec XIII 
w ). Przedstawia on ulubiony w średniowieczu motyw - liści 
i owoców winorośli, będącej jednym z najstarszych symboli 
Chrystusa.
Cztery podobne płytki z winoroślą odnaleźć można w elewa
cji południowej nawy kościoła NPMarii w Gryficach (XIV w.), 
którego póżnogotycką kaplicę północną z XV w. obiega inny 
fryz, o wplecionych w falistą wić kwiatach róży. Masywną dol
ną część wieży tego kościoła ożywia dziesięć terakotowych 
masek, umieszczonych nad gzymsem najniższej kondygna
cji. Realistycznie opracowane twarze według podania upa
miętniają murarzy, którzy ponieśli śmierć w wypadku pod
czas budowy.

Monumentalny kościół NPMarii w Stargardzie (zob. „Spotka
nia z zabytkami”, nr 9-1982) wśród bogatej dekoracji ma-
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swerkowej posiada także detale rzeźbione. Występują one w 
elewacji kaplicy Mariackiej, wzniesionej po północnej stronie 
prezbiterium ok. 1403 r.
Zespół ok. 80 ludzkich twarzy i masek fantastycznych, naj
częściej o groteskowych rysach, tworzy wsporniki maswer- 
kowych szczycików opasujących w czterech poziomach wy
datne lizeny kaplicy. Wydrążone w ściankach lizen nisze 
udekorowane są konsolkami o prostym antropomorficznym 
rycie - liczba tych identycznych kształtek dochodzi do 60. 
Ceramiczne maski są jedyną pozostałością wystroju pła
skich lizen kościoła Św. Piotra i Pawła w Szczecinie, przebu
dowanego w pierwszej ćwierci XV w. Stosunkowo dużych 
rozmiarów rzeźby, pełniące funkcję wsporników, przedsta
wiają w realistyczny sposób twarze kobiece i męskie o zin
dywidualizowanych rysach. Można przypuszczać, że w obu 
omówionych budowlach szkoły Henryka Brunsberga nisze w 
lizenach mieściły ceramiczne figury świętych - rzeźby takie 
zachowały się w innym dziele architekta: kościele Św. Kata
rzyny w Brandenburgu (NRD). 

nych, na jednym z nich widoczny był płytko ryty kształt 
ryby.
Wyjątkowym na Pomorzu dziełem jest wypełniająca niszę w 
prezbiterium kościoła w Choszcznie (pierwsza połowa XIV 
w.) ceramiczna rzeźba przedstawiająca szczególną formę 
krucyfiksu, tzw. Drzewo Jessego. Ta rozbudowana kompozy
cja, zawierająca oprócz Ukrzyżowanego 21 popiersi proro
ków, złożona została z fragmentów o wymiarach normalnej 
gotyckiej cegły.

Wraz ze schyłkiem gotyku technika plastyki terakotowej ule
gła na Pomorzu zarzuceniu na korzyść nielicznych rzeźb z 
importowanego kamienia, fundowanych głównie przez ksią
żąt i związane z ich dworem rody możnowładców. Tymcza
sem w sąsiedniej Meklemburgii renesansowa rzeźba cera
miczna stała się jednym z najważniejszych elementów wy
stroju architektury.

W porównaniu z wysokim artystycznym poziomem pomor
skiego snycerstwa, przykłady rzeźby architektonicznej roz-

4. Szczecin, kościół Św. Piotra i Pa- 
wta, wspornik z maską 

(zdjęcia M. Ober)

We wnętrzach pomorskich budowli sakralnych rzeźbione de
tale z terakoty pojawiają się bardzo rzadko. Najwcześniej
szym ich przykładem jest pochodzący z XIII w., pokryty gla
zurowanym ornamentem roślinnym fragment podpory skle- 
piennej, odkryty w prezbiterium kościoła w Kołbaczu. W koń
cu XIII w. pełnopostaciowe rzeźby z tarczami herbowymi za
stosowano jako wsporniki łuku triumfalnego w wymienionym 
już kościele Św. Jana w Szczecinie. W początku XV w. w 
kościele Św. Jana w Stargardzie spływające na filary służki 
sklepień zakończono maskami o prostym modelunku. Poje
dynczą groteskową maskę odszukać można również w naro
żu jednej z kaplic chóru tamtejszego kościoła NPMarii.
Wnętrzem o najliczniejszym na Pomorzu zespole terakoto
wych wsporników są pozostałości krużganków dawnego 
klasztoru cystersów w Bierzwniku koło Dobiegniewa, wznie
sionego w XV w. i poważnie zniszczonego w 1945 r. Sklepie
nia zachowanych skrzydeł południowego i wschodniego 
spoczywają na konsolach z półfigurami mnichów i innych 
postaci ludzkich, nie brak również wizerunku diabła oraz 
motywów roślinnych. W roku 1974 wewnątrz krużganków 
można było obejrzeć luźne fragmenty zworników sklepien- 

patrywać można niemal w kategoriach sztuki ludowej. Obiek
ty takie, jak portale w Dobiegniewie i Drawsku czy maski w 
Śtargardzie, mieszczą się w pojęciu gotyckich „dróleries” - 

żartobliwych, groteskowych i fantastycznych przedstawień 
dekoracyjnych, nierzadko z akcentami satyry i krytyki, w ple- 
bejskim wydaniu czasem nawet o zabarwieniu antykleryka- 
Inym (być może w ten sposób należy tłumaczyć obecność 
biskupa wśród nieczystych symboli w drawskim portalu).
W stosunku do Meklemburgii, gdzie gotycka terakotowa 
rzeźba decydowała o wyrazie całych elewacji (np. południo
wy szczyt transeptu kościoła Św. Mikołaja w Wismarze, pre
zbiterium wiejskiego kościoła w Steffenshagen), ceramiczny 
rzeźbiarski wystrój kościołów Pomorza Zachodniego stanowi 
mniej ważny fragment artystycznego dorobku regionu. Wy- 
daje się jednak, że warto było zebrać te drobne okruchy 
przekazów średniowiecznej dewocji, przesądów i upodobań 
estetycznych.

Marek Ober
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Stanisław Kryciński

Wiejska 
architektura 
Pogórza 
Przemyskiego

„Krajobraz okolicy, której właści
wości podać tu zamierzamy, przed
stawia się nam w szacie nader uro
czej. Brzegi Sanu w górnym i środko
wym tegoż biegu (...) ukazuję w krę
tych swych wśród wzgórz i gajów 
zwrotach, szereg widoków nowych i 
urozmaiconych, zachwycających mi
łośnika przyrody, a zawsze dla pejza
żysty ponętnych”. Tak o Pogórzu 
Przemyskim pisał Oskar Kolberg w 
35 tomie swoich Dzieł.

i

3

2

Wędrując obecnie po tych stronach, na każdym niemal kroku 
możemy napotkać pejzaże potwierdzające tę opinię. Nie tyl
ko przyroda wzbudza tu zachwyt. Bacznie obserwując roz
rzucone wśród wzgórz i lasów wioski, rychło zauważymy 
znaczną różnorodność rozwiązań architektonicznych, tak w 
budownictwie sakralnym, jak i świeckim. Ta mnogość pomy
słów wiejskich budowniczych sprawiła, że na niewielkim ob
szarze Pogórza Przemyskiego możemy napotkać sporą licz
bę różniących się znacznie między sobą drewnianych wiej
skich cerkiewek, kilka rodzajów wiejskich chat i całą gamę 
przydrożnych kapliczek. Ta rozmaitość wiejskiej architektury, 
łączącej się z przepięknymi pogórzańskimi krajobrazami, 
stwarza niepowtarzalne wrażenie. Choć Pogórze Przemyskie 
rzadko jest przez turystów odwiedzane, to jednak ci, którzy 
tam dotarli, zwykle są nim urzeczeni i często powracają w te 
strony.
Przywołajmy na chwilę obraz dawnej, pogórzańskiej wsi. 
Domy rozrzucone na zboczach doliny, jaśniejące błękitem 
ścian i małymi szybkami okienek, nakryte wysokimi czapami 
strzech, dziesiątki pękatych brogów wypchanych słomą i sia
nem, małe, grubościenne i pobielone piwniczki wciśnięte w 
zbocza. Wszystko tonące w zieleni i ozdobione bukietami

1. Ulucz, cerkiew Św. Mikołaja, drewniana. 1510 r. (?). obecnie filia Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku
2. Brzeżawa. cerkiew Św. Michała Archanioła, drewniana. 1843 r„ obecnie 
kościół rzymskokatolicki
3. Leszczyny k. Pacławia, cerkiew Św. Mikołaja, drewniana. 1886 r„ obecnie 
magazyn PGR
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przydomowych ogródków. Gdzieniegdzie przycupnięte pod 
koronami wiekowych drzew małe kapliczki, upamiętniające 
zwykle dramatyczne, a zawsze ważne dla wsi wydarzenia. 
Nad tym wszystkim czuwa, spoglądając z wysokości wzgó
rza, stara, drewniana cerkiew, siedząca jak kwoka w trawie, 
otoczona wieńcem potężnych lip i zagajnikiem nagrobnych 
krzyży.
Niestety, taką zabudowę spotykamy dziś już tylko w Lesz- 
czawce i Leszczawie Górnej - dwóch wsiach położonych na 
południowym skraju Pogórza, ale pojedyncze stare chałupy 
możemy znaleźć w prawie każdej wsi. Szczególnie cieszące 
oko przykłady ludowej ciesiołki znajdziemy w Brzeżawie, Hu
cie Brzuskiej i Lipie Dolnej.
Powszechną i charakterystyczną cechą tutejszego budow
nictwa było łączenie pod jednym dachem części mieszkal
nej, inwentarskiej i magazynowej. W skład typowej zagrody 
wchodził także bróg (oboroh) i piwnica (sklep). Budując 
dom stosowano najczęściej układ jednotraktowy z sienią na 
przestrzał, oddzielającą izbę od stajni. Rozwinięciem tego 
podstawowego planu było dołączenie za stajnią boiska, po
dzielenie izby na dwie części, a także wydzielenie z części 
sieni komory, przy jednoczesnym zlikwidowaniu jej przeloto- 
wości. Nakrycie stanowił czterospadowy słomiany dach. 
Często przedłużano połać dachu kryjącą szczyt od strony 
części inwentarskiej. Taki, średnio dwumetrowej długości 
okap wsparty na słupkach stanowił tzw. wypust, czyli miejs
ce, gdzie trzymano wóz i narzędzia rolnicze. Niekiedy zdarza
ło się, że przedłużano też okap nad częścią inwentarską przy 
dłuższej ścianie chałupy. Powstawał w ten sposób podcień 
wsparty na czterech słupach, który ułatwiał poruszanie się 
wzdłuż domu w czasie deszczu.
Zręby chałup bielono wapnem z dodatkiem ultramaryny. W 
XIX w. w niektórych wsiach rozpowszechnił się zwyczaj oz
dabiania drzwi zewnętrznych motywami roślinnymi i geome
trycznymi, malowanymi wapnem na tle pokrytym żółtobrązo- 
wą glinką. Niestety, dziś tak zdobione domy stanowią wielką 
rzadkość.
Obok domu stawiano bróg do przechowywania siana i sło
my. Zamożniejsi gospodarze posiadali dwa, trzy a nawet 
cztery brogi. Bróg, tak popularny w całej Polsce, tutaj wyróż
niał się zwykle zrębowym przyziemiem przeznaczonym na 
cele gospodarcze (wozownia, spichlerz, itp.). Zwyczaj używa
nia brogów był na terenie Pogórza Przemyskiego bardzo roz
powszechniony, tak że stanowiły one charakterystyczny ele
ment krajobrazu.
W końcu XIX w. rozpowszechnił się trzeci typowy budynek 
wchodzący w skład zagrody. Był nim tzw. sklep, czyli piwni
ca. Sklepy budowane były z kamienia i wkomponowane w 
stok. Ściany i kolebkowe sklepienia miały znaczną grubość - 

zapewniało to stałą i niską temperaturę wnętrza. Część ka
mienną nakrywał dwuspadowy daszek poszyty słomą.
Na niewielkim obszarze we wschodniej części Pogórza wy
stępuje w zwartej grupie budownictwo przysłupowe. Charak
terystyczną cechą konstrukcji domów przysłupowych jest to, 
że dach spoczywa na słupach stawianych niezależnie od 
ścian wykonanych najczęściej techniką zrębową. Słupy te 
widoczne są z zewnątrz i stanowią łatwo zauważalny element 
różniący konstrukcję przystupową od zrębowej. Powszech
nie uważa się, że ten obcy dla ruskiego i polskiego ciesiels
twa sposób budowania przynieśli ze sobą średniowieczni 
osadnicy ze Śląska, Lużyc i Niemiec, jednak szcze

gółowe badania zasięgu występowania budownictwa przy- 
słupowego na Podkarpaciu wykazały, że przypuszczenie to 
nie ma uzasadnienia. Plan domu przysłupowego różni się 
nieco od planu domu zrębowego. Na wprost sieni znajduje 
się kuchnia, w której umieszczony jest piec. Niekiedy piec 
budowano w izbie, ale część przeznaczoną do pieczenia 
chleba lokowano w sąsiadującej z izbą piekarni. Domy przy-

4 Komarnice, cerkiew Opieki NPMarii, drewniana, 1923-1926 r., obecnie koś
ciół rzymskokatolicki

słupowe budowano w formie osiągających znaczną długość 
zagród jednobudynkowych, bądź jako budynki wyłącznie 
mieszkalne, wchodzące w skład zagrody wielobudynkowej. 
Tych ostatnich było znacznie mniej i powstały głównie w XX 
w. Niestety, z roku na rok gwałtownie maleje liczba domów 
zbudowanych tą ciekawą i rzadko w Polsce spotykaną tech
niką. Dziś można je zobaczyć jeszcze w: Aksmanicach, Gru- 
szowie, Huwnikach, Kalwarii Pacławskiej, Koniuszy, Korma- 
nicach, Makowej, Młodowicach, Nowosiółkach Dydyńskich, 
Pacławiu i Rybotyczach.
Największą, bez wątpienia, ozdobą pogórzańskich wsi są 
cerkwie. Te klejnoty drewnianej architektury, stworzone przez 
nie znanych nam dziś cieśli, stanowią najcenniejsze zabytki 
tej ziemi i decydują o jej niepowtarzalnym uroku. Niestety i 
dla nich los nie był łaskawy. Pozbawione opieki, dewastowa
ne i rozbierane odchodziły rok po roku z pogórzańskiego 
krajobrazu. Dziś pozostała tylko mniejsza ich część. Wśród 
tych, które ocalały, króluje cerkiew z Ulucza (zob. R. Bryko- 
wski, Drewniana cerkiew znad Sanu, „Spotkania z zabytka
mi” nr 6-1981, s. 49-51). Drugim pięknym przykładem archi
tektury cerkiewnej jest drewniana świątynia w Piątkowej Ru
skiej, zbudowana w 1732 r. Ukryta wśród drzew starego 
cmentarza nad urwistym brzegiem potoku, sprawia wrażenie 
zupełnie zapomnianej. Odczucie to potęguje pozbawione 
całkowicie wyposażenia wnętrze. Jest to trójdzielna cerkiew 
z trzema zrębowymi przykryciami, zakończonymi ośmiobocz- 
nymi kopułami. Cały budynek otoczony jest bardzo szerokim 
daszkiem okapowym, wspartym na słupach murowanych z 
kamienia. Znajdował się tu ikonostas o bogatym wystoju 
architektonicznym, malowany w 1881 r. przez Lisieckiego. W 
okresie powojennym niewiele brakowało, by budynek zawalił 
się, dopiero przeprowadzona w latach 1958-1961 konserwa
cja uratowała cerkiew od zagłady. Jest to jedyny na tym tere
nie przykład rozwiązania architektonicznego, które dość po
wszechnie występuje na ziemiach położonych nieco dalej na 
wschód, tj. w okolicach Lwowa i Drohobycza. Z kolei w 
Kruhelu Wielkim odnajdziemy skromną, ale wiekową cerkie
wkę, której nieco wyższa i szersza nawa nakryta jest brogo- 
wym dachem. Ta pochodząca z 1630 r. świątynia kryła do 
niedawna w swoim wnętrzu cenne wyposażenie pochodzące 
z XVII i XVIII w. Dokonane w 1977 r. włamanie pozbawiło ją 
tych skarbów. Teraz zamknięta na wielką kłódkę czeka na 
dobrego gospodarza.
Wiek XVIII przyniósł silne wpływy architektury zachodniej, 
które spowodowały upodobnienie bryły cerkwi do bryty koś-
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5. Brzuska, cerkiew drewniana, 1783 r., obecnie w ruinie
6. Dobra Szlachecka, dzwonnica cerkiewna z kaplicą na piętrze, drewniano- 
murowana. XVII w,, obecnie filia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sano
ku
7. Brzeżawa, dom drewniany konstrukcji zrębowej, k. XIX w., własność M. 
Mazurka
8. Lipa Dolna - przysiółek Pod Diucka, dom drewniany konstrukcji zrębowej, 
pocz. XX w.

6

ciota. Niektóre cerkwie powstałe w tym czasie mają szkiele
tową , prostopadłościenną wieżę dostawioną od strony 
wejścia. Jedynie baniaste hełmy wieńczące dachy cerkwi 
odróżniały je od budynków kościelnych. Już w 1720 r. po
wstała w Kupnej dwudzielna cerkiewka, z trójbocznie zam
kniętym prezbiterium, nakryta dwukalenicowym dachem, 
zwieńczonym nad nawą sporych rozmiarów baniastym heł
mem i dwoma mniejszymi nad babińcem i prezbiterium. Zbu
dowana z grubych, ręcznie obrobionych i wiązanych na ob
łap jodłowych bali, miała - zgodnie ze starą tradycją - zrębo
wą ścianę oddzielającą babiniec od nawy. Brak opieki spo
wodował, że z czasem popadła w ruinę, a dziś oglądać mo
żemy jedynie jej zbutwiałe ściany. Ten sam los spotkał po
chodzącą z 1783 r. cerkiew w Brzusce, po której pozostały 
szczątki ukryte wśród drzew na wyniosłym wzgórzu nad 
wsią.

Jej rówieśniczką jest cerkiew w Leszczawie Górnej. Ta dwu
dzielna świątynia, nakryta jednokalenicowym, gontowym da
chem, od zachodu miała zwężoną w połowie wysokości wie
żę. Pomimo, że powstała w 1784 r„ miała przepięknie wycięty 
w drewnie zachodni portal o gotyckiej formie tzw. oślego 
grzbietu. Wśród wewnętrznego wyposażenia zwracało uwa
gę ludowe w formie cyborium nad ołtarzem, wsparte na czte
rech beczkowatych kolumnach. Niestety także i ta cerkiew 
zawaliła się w latach sześćdziesiątych. Pozostały tylko reszt
ki wśród gęsto zadrzewionego cmentarza.

O ponad sto lat młodsza jest niewielka, ale harmonijnie 
skomponowana cerkiewka w Leszczynach koło Pacławia, 
pochodząca z 1886 r. Jest ona jedynym budynkiem pozosta
łym z dawnej zabudowy wsi. Ściśle otoczona wieńcem sta

rych drzew, pełni obecnie funkcję magazynu (choć wygląda 
bardziej na śmietnik!) miejscowego PGR-u. Zdewastowane 
wnętrze, zawalone różnymi rupieciami, sprawia przygnębiają
ce wrażenie i wystawia jednoznaczne świadectwo obecnym 
właścicielom.

IB W I860 r. zbudowano w Siedliskach koło Dynowa zrębową, 
trójdzielną cerkiew, której nawę wieńczy hełm na ośmiobocz- 
nym bębnie, wzorowany na tradycyjnej cerkiewnej kopule, 

i Nawiązaniem do starych tradycji budownictwa cerkiewnego
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jest także umieszczony na piętrze babiniec. Świątynia ta stoi 
nad Sanem, otoczona z trzech stron sędziwymi lipami, a za 
plecami ma porośnięte lasami wzgórza. Dzięki , temu jest 
doskonale widoczna z drogi Dynów-Sanok i stanowi prze
piękny element tutejszego krajobrazu. Jest wizytówką Pogó
rza Przemyskiego, zapowiedzią, że wśród tajemniczych 
wzgórz za Sanem zaczyna się zupełnie inna kraina.

W wieku XIX nastąpił częściowy powrót do tradycyjnego 
budownictwa cerkiewnego. Widać to już na przykładzie cer
kwi w Siedliskach. Budowniczowie nie przestrzegali co praw
da tak ściśle dawnych kanonów, jednak starali się, by nowo 
budowane cerkwie swoim kształtem nawiązywały do daw
nych budowli. Wtedy to powstało kilka bardzo podobnych 
do siebie świątyń, zwieńczonych dużymi, baniastymi hełma
mi imitującymi kopuły. Wewnątrz przykryte są płaskimi stro
pami, a szkieletowa konstrukcja hełmów wkomponowana 
jest w więźbę dachową i tworzy z nią jedną całość. Pierwsza 
z nich powstała w 1812 r. w Jaworniku Ruskim. Jej wnętrze 
zdobi wykonana w latach 1882-1883 niezwykle bogata i 
barwna polichromia figuralna, a także pochodzący z końca 
XIX w. ikonostas. Wejścia na cmentar/ przy cerkwi strzeże 
murowana brama-dzwonnica. Całość stanowi widoczny z 
daleka przepiękny akcent pogórzańskiego krajobrazu.
W latach 1830 i 1843 powstały dwie bliźniaczo podobne, tak
że zwieńczone trzema baniastymi hełmami, cerkwie w Lipnie 
Dolnej i położonej nie opodal Brzeżawie. Być może twórcą 
ich byt ten sam cieśla. Przemawia za tym oryginalny i nie 
spotykany nigdzie indziej sposób rozplanowania skarbczyka 
i zakrystii, wtopionych w bryłę cerkwi. Także wydzielenie naw 
bocznych za pomocą drewnianej kolumnady występuje tylko 
w tych dwóch cerkwiach. W obu świątyniach nie ma już iko
nostasów, ale w Brzeżawie ocalały wszystkie ikony i dziś 
zdobią ściany nawy.

Czwarta i ostatnia z istniejących tego typu cerkwi została 
zbudowana w 1879 r. w Dobrej Szlacheckiej. Postawiono ją 
na wysokim i stromym brzegu doliny Sanu. Z tej wyniosłości 
spogląda na drogę wijącą się u jej stóp, drogę, która łączy 
Dobrą z resztą świata. W jej wnętrzu zachowała się piękna 
polichromia autorstwa miejscowego samouka Mikołaja 
Demkowicza oraz kompletny ikonostas malowany w latach

9. Leszczawka, dom drewniany konstrukcji zrębowej, z podcieniem i „wypu
stem”, k. XIX w., obecnie opuszczony
10. Kalwaria Pacławska, dom drewniany konstrukcji przysłupowej, druga pot. 
XIX w., w latach sześćdziesiątych naszego wieku zmieniono dach
11. Młodowice, dom drewniany konstrukcji zrębowej, 1928 r., własność P. 
Pikulickiej
12. Lipa Dolna, bróg (oboroh) w zagrodzie nr 25
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1899-1900 przez Antoniego i Michała Bogdańskich. Ponadto 
możemy obejrzeć sześć chorągwi procesyjnych, ręcznie haf
towanych w latach trzydziestych przez miejscowe kobiety. W 
kamienne ogrodzenie tej cerkwi wkomponowana jest unika
towa, jedyna w Polsce siedemnastowieczna dzwonnica-cer- 
kiew, będąca jednocześnie bramą. Dzwonnica ta ma orygi
nalną konstrukcję. Na kamiennej bramce spoczywa kon
strukcja kwadratowej kaplicy wykonana prawie w całości, 
wraz z częścią sklepienia, techniką zrębową. Wewnątrz kap
licy znajdował się mały ikonostas i odprawiano tu nabożeńs-

13. Leszczawka, piwnica kamienna (sklep) w zagrodzie nr 83
14. Międzybrodzie, kapliczka przydrożna z łamanego kamienia, k. XIX w. 
(zdjęcia: St. Kryciński)
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twa. Tę część otacza konstrukcja szkieletowa, wsparta na 
czterech potężnych słupach, oszalowana i nakryta namioto
wym dachem. Pomiędzy konstrukcją zewnętrzną a wewnętrz
ną istnieje spora przestrzeń pozwalająca na obejście kaplicy 
dookoła i dostanie się na górę do części, w której są zawie
szone dzwony. Jeden z nich pochodzi z 1627 r. Przed wojną, 
gdy dzwony zwoływały wiernych do cerkwi, ich głosy niosły 
się daleko doliną Sanu. Ich melodia, zależna od szybkości 
uderzenia i wysokości wydawanego dźwięku, kojarzyła się 
mieszkańcom Dobrej z ludzką mową. Cienko i niecierpliwie 
bijące dzwony w Mrzygłodzie zdawały się wyśpiewywać: „ci- 
lincina z borszczom”. Odpowiadały im poważnie i powoli 
dzwony z Dobrej: „umarłe do hrobu - żywe do domu”, wtó
rowały niezbyt grubymi głosami dzwony z Hłomczy mówiąc: 
„warianka z horochom" i z Ulucza, dodając: „kisatycza z 
bobom” („kisałycza” i „warianka” - to tutejsze nazwy żuru i 
kwasu z kapusty).

Koniec XIX w., a szczególnie początek XX przyniosły rozwój 
ukraińskiego ruchu narodowościowego. Jednym z jego 
przejawów było propagowanie stylu huculskiego jako naro
dowego stylu ukraińskiego. Zgodnie z tą tendencją zaczęto 
budować cerkwie na planie krzyża z centralną kopułą na 
terenach, gdzie nigdy dotychczas nie występowały. Byty one 
w niektórych wypadkach niemal wierną kopią, w innym zaś 
dowolną interpretacją krzyżowych cerkwi huculskich. Przy
kładem tego zjawiska są cerkwie w Kotowie i Kormanicach. 
Pierwsza z nich powstała w 1923 r„ a do jej budowy użyto po 
części materiału ze starej cerkwi. Nad skrzyżowaniem naw 
wznosi się potężna, zrębowa, ośmioboczna kopuła. Dziś cer
kiew ta, całkowicie zdewastowana i pozbawiona wyposaże
nia, stanowi magazyn PGR-u. Cerkiew w Kormanicach ukoń
czono w 1926 r. Wraz ze stojącą obok dzwonnicą jest ona 
wspaniałym przykładem tradycyjnej ludowej ciesiołki. Ponad 
dachami naw wznosi się trzykrotnie załamane zrębowe 
zwieńczenie, zakończone ośmiobocznym bębnem i kopułą. 
Zrąb całej cerkwi wiązany jest na obłap, a wystające na 
węgłach ostatki dodają całej bryle malowniczości. Gdy oglą
da się wnętrze kopuły, trudno wyjść z podziwu, w jaki spo
sób udało się w tak misterny sposób spiętrzyć i związać gru
be, jodłowe belki. Cerkiew ta, odnowiona kilka lat temu, służy 
nadal wiernym jako kościół rzymskokatolicki.

Wędrując krętymi, pogórzańskimi drogami, po części już nie 
używanymi i zarośniętymi, napotykamy stare kapliczki. Są 
one nieodłącznym elementem tutejszego krajobrazu. Zgod
nie z tradycją stawiano je na rozstajach dróg, w miejscach, 
gdzie „straszyło” lub na pamiątkę jakiegoś, zwykle drama
tycznego, wydarzenia związanego z życiem wsi. Nawet na tak 
małym obszarze znajdujemy rozmaite typy kapliczek, od ma
leńkich słupowych do dużych kaplic, mogących pomieścić 
kilka osób. Najczęściej spotykanym typem jest kapliczka 
zbudowana z łamanego kamienia, z niewielką wnęką, w któ
rej umieszczano świątka lub obraz. Całość nakrywa dwu- lub 
czterospadowy daszek zwieńczony krzyżem. Kapliczki strze
żone są zwykle przdz dwa lub trzy sędziwe drzewa i otoczone 
kępami kwiatów. Jeszcze nie tak dawno w tych małych budo
wlach można było obejrzeć przepiękne przykłady ludowej 
rzeźby czy malarstwa. Niestety, teraz spotykamy zwykle gi
psowe figurki bądź odpustowe oleodruki.
Tak oto przedstawia się dziś wiejska architektura Pogórza 
Przemyskiego, krainy o niezwykle bogatej historii i ciekawej 
kulturze ludowej. To, co można jeszcze zobaczyć, stanowi 
jedynie relikty dawnego budownictwa, a więc tym bardziej 
godne jest poznania i zachowania dla przyszłych pokoleń.

Stanisław Kryciński
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Jacek Serafinowicz

Wracamy 
do Czerska

Zgodnie z zapowiedzią w „redakcyjnym post scrip- 
tum” zamieszczonym po artykule Z. Skroka Dla 
kogo czerski zamek? (nr 4/14/-1983), wracamy do 
podwarszawskiego Czerska. Pisaliśmy wtedy: 
„Czersk to w najbliższych okolicach Warszawy je
dyna miejscowość łącząca walory zabytkowe z re
kreacyjnymi... ’’ W imię tego hasta - wcale niebłahe- 
go dla mieszkańców Czerska i wielu warszawiaków 
- wnosimy, aby Urząd Konserwatorski m.st. Warsza
wy poinformował opinię społeczną na łamach „Spo
tkań z zabytkami”, jakie są jego zamierzenia wobec 
Czerska i czerskiego zamku i kiedy Czersk zacznie 
funkcjonować jako rekreacyjna miejscowość pod
warszawska, zgodnie z opracowanym w 1980 r. pla
nem rozwoju (do dziś jednak jeszcze nie zatwier
dzonym!), o którym poniżej.

Redakcja

1

2

1.2. Dwie panoramy: miasto z baszty zamkowej - widoczna chaotyczna zabudowa okolic rynku (plac z drzewami) zacierająca historyczny układ (1) i wspaniały 
(oby trwał jak najdłużej!), rozległy widok doliny Wisły również z zamku (2)
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Gdy myślę o Czersku i próbuję ujrzeć jego rzeczywis
tość w kontekście działań konserwatorskich, przypo
minają mi się słowa Norwida wypowiedziane w Epilo
gu Promethidiona: „Pomiędzy »przeszłością a przysz
łością" otwiera się próżnia rozpaczliwa. tej próżni 
zrodzone pokolenie, między »przesztością a przysz
łością", niezłączonemi niczem, czymże w rzeczywis
tości ma pozostać? Aniołem, co przelata, upiorem, co 
przewiewa, zniewieściałem »niczem«, męczennikiem, 
Hamletem".

Rzeczywistość Czerska-to od wielu lat rzeczywistość 
„próżni rozpaczliwej pomiędzy przeszłością a przysz
łością”, próżni coraz szybciej przekreślającej możli

go. Znacznie rzadziej mówi się o całym zabytkowym 
układzie przestrzennym, w którym zamek.stanowi waż
ny, choć nie jedyny element. Niewielkie zaś grono 
ludzi wie, że Czersk - to miejsce, w którym wspaniałą 
oprawę wartości kulturowych historycznego założenia 
stanowi wartości środowiska naturalnego, przede 
wszystkim bardzo malownicze położenie na skraju 
dawnej wiślanej skarpy. Nie cofajmy się jednak tym 
razem do dawnych dziejów Czerska, przyjrzyjmy się 
jego najnowszej - konserwatorskiej i planistycznej - 
historii.

„W 1945 roku uporządkowano i zabezpieczono teren 
zamku. Uregulowano też sprawy własnościowe i wy

34.5.6. Destrukcja

wość rzucenia pomostu między tym, co było i przemija, 
a tym, co mogłoby być, gdyby... owo przemijające było 
pielęgnowane.
Powszechnie Czersk utożsamia się z ruinami gotyckie
go zamku wzniesionego przez Konrada Mazowieckie

znaczono granice obszaru zamkowego. W rok później 
gmina Czersk przekazała zamek Polskiemu Towarzys
twu Krajoznawczemu. W 1966 roku w Górze Kalwarii 
odbyta się sesja popularnonaukowa poświęcona ty
siącleciu Czerska i 900-leciu Góry Kalwarii. Przedsta
wiono na niej szereg materiałów dotyczących nie tylko 
przeszłości i teraźniejszości, ale również perspekty-
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wicznego rozwoju tego regionu" (E. Marchocki, 
Czersk, Góra Kalwaria i okolice, Warszawa 1976).
W końcu 1973 r. zakończono opracowywanie „progra
mu Czersk”. Przewidywał on m.in. ..porządkowanie za
budowy mieszkalnej oraz rozwój sieci handlowej; upo
rządkowanie i budowę nowych dróg i parkingów; kon
serwację i częściową restaurację ruin zamku, z adapta
cją wież na potrzeby muzealne; budowę na skraju 
skarpy zajazdu-motelu wraz z restauracją i tarasem 
widokowym, budowę kąpieliska oraz ośrodka sportów 
wodnych, uruchomienie przystani statków pasażer
skich (obecnie poszły na złom - J. S.), wykorzystanie 
fragmentu skarpy wiślanej dla celów sportów sanecz
kowych i narciarskich..." (Turyści na murach Czerska. 
„Express Wieczorny”, 26.V.1981). Nie popadajmy w 
zdumienie - w budowaniu „drugiej Polski” władze kon
serwatorskie też miały swój udział.
W cytowanym przewodniku po Czersku z 1976 r. mo
żemy przeczytać: ..Wykorzystując walory historyczne, 
krajobrazowe i klimatyczne planuje się wybudowanie 
w Czersku... skoczni narciarskiej z wyciągiem. Władze 
państwowe przeznaczają na cele zagospodarowania 
Czerska 80 min złotych. Zakończenie prac przewiduje 
się na rok 1980. Czersk stanie się pięknym ośrodkiem 
kulturalnego wypoczynku dla mieszkańców stolicy." 
Całkowita absurdalność wymienionych wyżej proje
któw nie wymaga chyba komentarza. Nie zostały na 
szczęście zrealizowane.
W końcu lat siedemdziesiątych w Zespole Urbani
stycznym Pracowni Projektowej PKZ „Zamek” w War
szawie podjęto prace studialne i projektowe nad zało
żeniami do planu rewaloryzacji zespołu Góra Kalwaria 
- Czersk. W wyniku kompleksowych badań i studiów 
projektowych opracowano w 1980 r. „Plan szczegóło
wy zagospodarowania przestrzennego historycznego 
Czerska”. Współautor planu, mgr mz. arch. Olgierd 
Sawicki, pisał wówczas na łamach kwartalnika „Ochro
na Zabytków”: „Przedmiotem każdego planu rewalory
zacji jest struktura chroniona, na którą składają się 
wartościowe formacje środowiska naturalnego zinte
growane z zespołami zabytkowymi” (O. Sawicki, Pro
blemy rewaloryzacji zabytkowych zespołów w świetle 
prac studialnych i projektowych, „Ochrona Zabytków", 
nr 2, 1978). To podstawowe i nienaruszalne założenie 
teoretyczne zostało uwzględnione w koncepcji planu 
rewaloryzacji Czerska. Po raz pierwszy (w odniesieniu 
do omawianego zespołu) projektanci wzięli pod uwagę 
wartości środowiska naturalnego, przeanalizowali ist
niejące i mogące zaistnieć zagrożenia, wytyczyli strefy 
ochrony konserwatorskiej historycznie uksztattowane-

7.8. Ignorancja
9.10. Stagnacja
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11
12

11.12.13. Ocalenie (?)
(zdjęcia: 1,5,6.8.10.12.13 - J. Serafinowicz)

go układu urbanistycznego i poszczególnych obie
któw architektury. Skorygowane zostały plany rozwoju 
i zagospodarowania Czerska pod względem prze
strzennym i funkcjonalnym, ze szczególnym uwzględ
nieniem historycznych szlaków komunikacyjnych.
W legendzie planu rewaloryzacji czytamy m.in., że w 
strefie otaczającej ruiny zamku ,,obowiązuje pełna och
rona zintegrowanej struktury kulturowej (zamek, koś
ciół, skarpa, układ wodny, zieleń) i jej jest podporząd
kowany sposób zagospodarowania tej strefy", zaś na 

pozostałym obszarze dawnego miasta „obowiązuje 
ochrona historycznego urbanistycznego układu kultu
rowego oraz wartościowych obiektów i zgrupowań zie
leni. Nowo realizowana zabudowa w pełni powinna 
harmonizować z otoczeniem". Wiele miejsca poświę
cono również ochronie krajobrazu, opracowując do
kładne zalecenia zmierzające do zachowania wyjątko
wych wartości środowiska naturalnego w strefie skar
py, tarasu dolnego, terenów zalewowych i koryta Wi
sły.
Biorąc pod uwagę, że zespół Góra Kalwaria-Czer-sk 
położony jest w obszarze zdominowanym przez forma
cje środowiska naturalnego - rozległe doliny rzek, wy
sokie skarpy, duże kompleksy zieleni o przewadze 
otwartych układów krajobrazowych - i posiada wyjąt
kowo wysokie wartości kulturowe, wyznaczono mu 

.rolę „nadrzędnego ośrodka rekreacji i turystyki dla po
trzeb aglomeracji warszawskiej”. Nie oznacza to oczy
wiście, że cały ruch rekreacyjno-turystyczny miałby się 
koncentrować w Czersku i Górze Kalwarii. Pełniłyby 
one jedynie funkcję przewodnią w dużym, bardzo cie
kawym regionie, rozciągającym się między Konstanci
nem a Warką i obejmującym również tereny po prawej 
stronie Wisły.
Janusz Kubiak pisał nie tak dawno o „teraźniejszości 
rzeczy minionych”. W tym gorzkim eseju pobrzmiewała 
jednak uparta nuta optymizmu. Trudno mi dzisiaj zdo
być się na ten sam optymizm, gdy myślę o Czersku, 
dlatego „teraźniejszość rzeczy minionych” zastąpiłem 
„próżnią rozpaczliwą pomiędzy przeszłością a przysz
łością”. Dlaczego? Otóż dlatego, że widzę, jak sponta
niczny, nie kontrolowany ruch budowlany zmienia po
woli, lecz systematycznie wygląd i układ miasta, ze 
nadal aktualne są „informacje praktyczne" w przewod
niku z 1976 r. czyli sprzed prawie 10 lat: ..Punkt infor
macji turystycznej (w Bibliotece Gminnej) tel. 233. Bar 
,,Mazowiecki" - Plac Tysiąclecia. Kawiarnia - ul. War
szawska. Kiosk „Ruch"- Plac Tysiąclecia."
Gdyby ktoś zechciał mi zarzucić, że jestem zgorzknia
ły, to dodam - nadal aktualne jest larum „Expressu 
Wieczornego” z 1981 r.: „Jeśli jak najszybciej nie za
pewni się nadzoru nad ruinami zamku, to turyści roz- 
depczą resztki murów obronnych, baszty i bramy". 
Oczywiście - w obrębie strefy ochrony konserwator
skiej!
„ W tej próżni zrodzone pokolenie, między „przeszłoś
cią a przyszłością«, niezłączonemi niczem, czemże w 
rzeczywistości ma pozostać? Aniołem, co przelata, 
upiorem, co przewiewa, zniewieściałem »niczem«, mę
czennikiem, Hamletem”. Reszta jest (konserwator
skim) milczeniem. Proszę obejrzeć zdjęcia.

Jacek Serafinowicz
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nasz felieton

Tak trzymać?
Jakże słuszna była inicjatywa redakcji „Spotkań z zaby
tkami” podjęta już w pierwszej (chyba najgorszej) fazie 
naszego „wielkiego kryzysu” w zeszycie nr 8 z 1982 r. (s. 
9)! I jak bardzo dalekowzroczna!!! Dziś, po dwóch latach 
od ukazania się tamtego zeszytu, powszechnie już zwane
go „czarnym”, całą sprawę należy przypomnieć. Redak
cja, po opublikowaniu omówień kolejnych raportów o sta
nie zabytków w Polsce, zamieściła komentarz, w którym 
m.in. czytamy: „...funduszy na kompleksową odnowę za
bytków jest i będzie bardzo mafo, należy więc - nie zwle
kając - przy pomocy tych niewielkich środków i społecz
nej inicjatywy podjąć działania zmierzające do takiego 
zabezpieczenia wszystkich zabytków (szczególnie zaś 
tych, które stoją przed katastrofą unicestwienia), aby 
przetrwały do lepszych czasów, kiedy stać będzie kraj na 
ich pełną konserwację". Potem, w numerze 4(14)-1983 (s.
1) został zamieszczony utrzymany w tym samym duchu 
apel do ludzi, od których zależy m.in. ochrona dóbr kultury 
w naszym kraju.

postawienie ogrodzenia - i dobrym ich pilnowaniu, aby 
jacyś rodacy nie zechcieli dewastować, rozbierać, rozkra- 
dać. Po pierwsze - każdy wojewódzki konserwator zabyt
ków winien wytypować takie obiekty na swoim terenie, po 
drugie - winien określić zakres robót zabezpieczających, 
po trzecie - winien określić skład i liczebność fachowców 
w grupie remontowo-zabezpieczającej. Na zakup jednak 
odpowiednich materiałów, na utworzenie i utrzymanie 
grup remontowych, na zatrudnienie dozorców - potrzebne 
są pieniądze. Ich źródło widzę m.in. w:
1) zahamowaniu prac konserwatorskich o dużym zakre
sie i przeznaczeniu zaoszczędzonych w ten sposób pie
niędzy na drobne remonty,
2) odpisach dewizowych z zagranicznych prac konserwa
torskich prowadzonych przez Polaków, np. w wysokości 
10-20% na rzecz tej akcji,
3) dobrowolnych składkach mieszkańców terenów, na 
których znajdują się opuszczone i niszczejące zabytki. 
Proponuję także, aby od zaraz:
1) część roboczego budżetu przyznawanego przez Mi
nisterstwo Kultury i Sztuki wojewódzkim konserwatorom 
zabytków przeznaczyć na tymczasowe zabezpieczenie 
obiektów,
2) opracować w MKiS taki plan pracy PP Pracowni Kon
serwacji Zabytków, który obejmowałby również drobne 
naprawy w różnych miejscach kraju,
3) zorganizować w MKiS pomoc (organizacyjną, finanso
wą, prawną) w tworzeniu terenowych brygad remonto
wych w każdym województwie,
4) wykorzystać do akcji remontowej spółki polonijno-za- 
graniczne zajmujące się konserwacją zabytków (nawet 
tylko w imię miłości do Starego Kraju!) oraz
5) zwrócić się o pomoc do niejednokrotnie sprawdzonych 
przyjaciół zabytków - towarzystw regionalnych, społecz
nych opiekunów zabytków, żołnierzy itp.
A nad tym wszystkim (i nad zabytkami) winien czuwać

(rys. M. Tabaka)

Minęły dwa lata. Ponieważ przez ten czas inicjatywa re
dakcji nie wzbudziła nigdzie entuzjazmu (nie mówiąc już o 
rozpoczęciu jakichś działań), a zabytków jakby już trochę 
nam ubyło (myślę przede wszystkim o tych, z których 
remontów wycofują się „zreformowane gospodarczo” in
stytucje) - pozwolę sobie zaproponować kilka praktycz
nych rozwiązań. Sprawa sprowadza się więc do wykony
wania różnych drobnych prac przy niszczejących obiek
tach - np. zabicie okien deskami, reperacja dachu i rynny, 

organ ze specjalnymi uprawnieniami, zorganizowany na 
wzór Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. I niech 
właśnie tak się nazywa - Państwowa Inspekcja Ochrony 
Zabytków, działająca jako „konserwatorska policja”.
Uff... pomogłem nieco władzom. Teraz niech władze po
mogą zabytkom. I zawsze pomagajmy sobie nawzajem. 
Jednym słowem „tak trzymać!” - jak krzyknął pewien ka
pitan, nie wiedząc, że lada moment zatonie wraz ze swoim 
okrętem... A może nie zatonie? Felietonista
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sylwetki

Tadeusz 
Polak: 
„jestem 
optymistą”
■ Bardzo proszę o przedstawienie się 
naszym Czytelnikom. Ci najstarsi znają 
Pana z pierwszego zeszytu „Spotkań" z 
1977 r„ gdzie pisał Pan o przydrożnych 
znakach dla zabytków, potem drukowali
śmy Pana dopiero w ubiegłym roku, w 
„warszawskim" numerze „Spotkań”...
- Tak to szybko zleciało?! Wszytko to wina 
zbyt krótkiego dnia. Od ukpńczenia stu
diów, czyli już od dawna nie starcza mi cza
su na wiele rzeczy. Nazywam się Tadeusz 
Polak, jestem inżynierem budownictwa 
ogólnego i doktorem nauk humanistycz
nych oraz naczelnym dyrektorem Przedsię
biorstwa Państwowego Pracownie Konse
rwacji Zabytków (PKZ). Urodziłem się w Ło
pusznie, jestem żonaty, mam trzy córki. 
Może wystarczy?

■ Nie...
- W 1955 r. ukończyłem Wydział Budow
nictwa Ogólnego na Politechnice Gdań
skiej. W trakcie studiów, od 1949 do 1957 
r„ pracowałem przy odbudowie Starego 
Miasta w Gdańsku jako kierownik robót; 
miałem wtedy tytuł technika budowlanego. 
W PKZ-tach pracuję od roku 1957, z prze
rwą w latach 1972-1976, najpierw jako dy
rektor oddziału gdańskiego, potem (od 
1965 r.) jako naczelny dyrektor już w War
szawie; funkcję tę sprawuję do dzisiaj. 
Doktorat na temat wykonawstwa budowla- 
no-konserwatorskiego w działalności służb 
ochrony dóbr kultury w Polsce obroniłem 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To
runiu w 1975 r. Ze spraw międzynarodo
wych - od 1977 r. kieruję jugosłowiańsko- 
polską misją naukową w Macedonii (gdzie 
m.in. odkryłem ślady najstarszego na Bał
kanach malarstwa naskalnego); za prace w 
Macedonii i w Czarnogórze otrzymałem 
Order Jugosłowiańskiego Sztandaru ze 
Złotą Gwiazdą na Wstędze (1981). Jestem 
członkiem Comittee of the Polish-Egyptian 
Centre for the Restoration of the Temple of 
Hatshepsut at Karnak (od 1969 r.) oraz 
Compagnie des Architects en Chef des 
Monuments Historiques (od 1970 r.). Dzia
łam także w Grupie Roboczej Krajów So
cjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków 
Historii, Kultury i Muzealiów, której jestem 
współzałożycielem i sekretarzem genera
lnym (od 1978 r.). Moje hobby - to film (kry

minalny!) oraz ceramika huculska, którą 
zbieram od wielu lat.

■ Ochrona zabytków, zabytki znalazły 
się w centrum Pana zainteresowań jesz
cze w trakcie studiów, zaś po ich ukoń
czeniu i teraz są po prostu pasją. Jak to 
się stało, że nie poszedł Pan w „kierunku 
budowlanym”, może był jakiś bezpośred
ni powód, że zajął się Pan właśnie zaby
tkami i ich ochroną?
- Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, 
ze ochrona zabytków to także budownic
two. Żeby odnawiać, konserwować i zabez
pieczać obiekty zabytkowej architektury, 
trzeba posługiwać się metodami budow
nictwa klasycznego. Architekt-twórca jest 
również pracownikiem budownictwa. Jed
nocześnie właśnie praca przy ratowaniu 
zabytków architektury i budownictwa do
starcza nam wiedzy o technikach, techno
logiach, metodach budownictwa w jak naj
szerszym ujęciu. Dla ochrony dóbr kultury 
potrzebni są więc wszyscy - historycy, his
torycy sztuki, architekci, budowlani - i nie 
można tu preferować żadnej specjalności 
zawodowej. Wszyscy oni są KONSERWA
TORAMI. Nie wolno zatem oddzielać spraw 
zabytków od spraw budownictwa i dopóki 
tego nie zrozumieją władze ochrony dóbr 
kultury, gospodarze miast itd. - budowle 
zabytkowe będą się walić. Doszło już bo
wiem do takiego pomieszania pojęć, że 

głosi się z całym przekonaniem, iż np. stare 
zespoły miejskie powinien ratować mini
ster kultury, a nie minister gospodarki ko
munalnej czy budownictwa! Oczywiście - 
żeby nie zniszczyć tych obiektów prace bu
dowlane powinna nadzorować służba kon
serwatorska, ale bezpośrednimi wykonaw
cami winni być właśnie budowlani - mura
rze, cieśle, tynkarze. Przez długi czas wyty
kano mi - „budowlaniec w zabytkach” 
Czyżby odbudową i konserwacją zabytków 
miał zajmować się sam historyk, sam archi
tekt, sam konserwator dzieł sztuki?!

■ Porusza Pan w tej chwili sprawy ogól
ne. Mnie zaś chodzi o to, dlaczego Pan, 
właśnie Pan zajął się ochroną zabytków. 
Widzę tu zresztą pewną zbieżność cza
sową - zabytki Gdańska odbudowywał 
Pan jeszcze przed ukończeniem stu
diów...
- Tak. W 1949 r. jako technik budowlany 
zgłosiłem się do odbudowy zabytków 
Gdańska i to mnie „chwyciło”. Dziś mogę 
powiedzieć, że udało mi się życie zawodo
we połączyć z osobistą pasją, czego życzę 
wszystkim inżynierom budowlanym i nie 
tylko im. Był w moim życiu okres, kiedy 
pracowałem w budownictwie tzw. współ
czesnym, ale praca ta nie dawała mi ocze
kiwanej satysfakcji.

■ Ma Pan za sobą liczne opracowania i 
publikacje, np. „Koszty w budownictwie 
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konserwatorskim", „Wykonawstwo bu- 
dowlano-konserwatorskie w działalności 
służb ochrony dóbr kultury w Polsce", 
„Organizacja prac konsewatorskich przy 
restytucji Zamku Królewskiego w War
szawie" itd., które przede wszystkim po
święcone są organizacji przedsiębiors
twa i pracom wykonawczym w obiektach 
architektury zabytkowej. W jaki sposób 
interesuje Pana zabytek - czy jako obiekt 
działań budowlanych, czy jako relikt 
świadczący o naszej kulturze, tradycji, 
czy nie traci Pan z oczu substancji zabyt
kowej na rzecz zysków, faktur, przero
bów itp., na których opiera się każde 
przedsiębiorstwo ?
- Wydaje mi się, że w ogóle nie może być 
takiego podziału! W pytaniu tym wyczu
wam jeden z odwiecznych zarzutów: sta
wiania znaku równości między przedsię
biorstwem - myślę o PKZ-tach - a chęcią 
zdobycia jak największego zysku. Trzeba 
zrozumieć jedną prawdę - nikt na całym 
świecie nie będzie pracował za darmo! Od
nosi się to również do prac wykonywanych 
przy zabytkach. Ale zasada ta nie szkodzi 
dobrej pracy, przeciwnie - pomaga. Orga
nizacją przedsiębiorstw i wykonawstwem 
zajmuję się w większości moich publikacji, 
ponieważ zawodowo jestem związany z za
rządzaniem. A wszystkie moje rozważania z 
tego zakresu mają na celu wypracowanie 
takiego modelu organizacji prac konserwa
torskich, który gwarantowałby jak najwyż
szą ich jakość, w tym także maksymalne 
zachowanie oryginalnej substancji zabyt
kowej. W praktyce jednak me najlepiej 
bywa czasami z terminowością prac, lecz 
nie zapominajmy, że wszędzie, tak po stro
nie inwestora, jak i wykonawcy, pracują lu
dzie nie zawsze rozumiejący sens swojej 
pracy. Zdarzają się i w naszym przedsię
biorstwie tacy pracownicy, którzy widzą tyl
ko zysk. Nie pasują oni do naszej struktury, 
odchodzą, bo nie rozumieją celu swojej 
pracy.

■ Następne pytanie dotyczy właśnie 
PKZ-tów. W opinii społecznej PKZ-ty nie 
zawsze kojarzą się z konserwacją zabyt
ków, często mówi się o nich jako o zwy
kłej firmie budowlanej. Mówi się także, że 
PKZ-tom bardziej opłaca się budować 
niż konserwować i że stąd wielu zabyt
kom da je się „umrzeć”, aby można było 
postawić je od nowa. Czy w Pana odczu
ciu linia między odbudową a konserwacją 
zabytków nie jest w PKZ-tach zbyt płyn
na?
- Nie! Przede wszystkim mam inne zdanie 
na temat opinii społecznej. Z tego, co 
wiem, wynika, że powszechne jest mnie
manie, iż to właśnie PKZ-ty są odpowie
dzialne za stan wszystkich zabytków w kra
ju. Jest to dla nas opinia bardzo zaszczyt
na, lecz należy ją nazwać nieporozumie
niem. Wynika ono być może z niewielkiej 
niekiedy efektywności działania służb po
wołanych do opiekowania się zabytkami. 
Nie spotkałem się z opinią traktującą nas 
jak zwykłe przedsiębiorstwo budowlane, 
przeciwnie - właściciele obiektów zabytko
wych są gotowi czekać na nas, nie powie
rzając prac konserwatorskich innym fir
mom. Obecnie zauważamy sugestie - 

słuszne zresztą - że PKZ-ty powinny zaj
mować się tylko pracami specjalistycznymi 
(przy portalach, kominkach, ozdobnych 
stropach), natomiast roboty stricte budo
wlane wykonywane byłyby przez przedsię
biorstwa budownictwa ogólnego. Jeśli 
chodzi o odbudowywanie obiektów zabyt
kowych od podstaw, to zawsze twierdzi
łem, że PKZ-ty nie powinny tego robić....

■ A właśnie: jakie jest Pana osobiste 
zdanie na temat odbudowy zabytków, np. 
Zamku Ujazdowskiego w Warszawie?
- Zaraz będę o tym mówił.... Na razie mu
szę wyjaśnić, że w PKZ-tach chcielibyśmy 
wykonywać wyłącznie prace konserwator
skie, bo do tego zostaliśmy powołani. W 
obecnej jednak sytuacji, kiedy brak jest 
przedsiębiorstw do budowy mieszkań czy 
szkół i nie ma ich także do remontowania 
obiektów zabytkowych - a powinny one 
wykonywać 80% budowlanych prac typo
wych, a PKZ-ty tylko specjalistyczne prace 
konserwatorskie - jest to nierealne. Kiedy 
rozpoczynamy prace przy obiekcie zabyt
kowym, musimy również wykonać nową 
kotłownię, ogrodzenie, stację trafo - bo kto 
ma to zrobić? I w tym momencie nasze pra
ce rzeczywiście zaczynają mieć charakter 
budowlany, ale jest to przecież zrozumiałe. 
Zarzuty, że PKZ-ty są wyłącznie firmą budo
wlaną, pochodzą tylko od ludzi nam nie
życzliwych, sfrustrowanych, którzy naokoło 
widzą samo zło, me tylko zresztą w PKZ- 
tach.

■ A teraz niech Pan odpowie na pytanie, 
z którym nie mogę się przebić. Chodzi mi 
o Pana osobiste zdanie na temat odbu
dowy zabytków, np. Zamku Ujazdowskie
go w Warszawie. Czy jest to dobrze poję
ta idea ochrony zabytków, czy też całe 
przedsięwzięcie odbywa się kosztem in
nych obiektów, wymagających wyłącznie 
prac konserwatorskich?
- No cóż. Teoria konserwacji zabytków 
dopuszcza ich odbudowę tam, gdzie cho
dzi o tradycję miejsca itd. Ja bym tu zacho
wa) spokój. Według mojej opinii absurda
lny jest zarówno pęd do rekonstruowania, 
jak i pęd do utrzymywania zabytków w rui
nie. Prof. J. Zachwatowicz przedstawi) to 
najlepiej w 1945 r, uzasadniając decyzję o 
odbudowie Starego Miasta w Warszawie. 
W szczególnych wypadkach należy więc 
dopuszczać do odbudowy zabytków...

■ ... ale powinny to być tylko bardzo 
szczególne i wyważone decyzje, choć za
wsze będę uważał, że obecnie odbywa 
się to kosztem innych obiektów wymaga
jących ratowania.
- Przykład warszawskiego Zamku Ujazdo
wskiego jest tu bardzo trafny. Zadaję sobie 
pytanie, czy PKZ-ty powinny odbudowy
wać ten obiekt i od razu odpowiadam - nie! 
Kto by to jednak wykona)? Możliwość od
budowy zabytków trzeba także skorelować 
z czasem. W wypadku Zamku Królewskie
go w Warszawie była to sprawa pilna, jego 
odbudowa wynikafa z zapotrzebowania 
społecznego i politycznego,. natomiast 
Zamek Ujazdowski nie mia) takich uwarun
kowań, powiem więcej - obiekt już stoi, a 
dalej toczy się spór, co w nim ma się znaj

dować. W tym więc wypadku odbudowę 
można było pozostawić następnym poko
leniom, które poza tym może wiedziałyby, 
w jaki sposób go zużytkować. Tzw. moce 
przerobowe wykorzystane przy odbudowie 
Zamku Ujazdowskiego można było skiero
wać do prac przy innych obiektach, np. w 
Warszawie lub jej okolicy.

■ W wywiadzie dla tygodnika „Funda
menty" z 24 marca 1983 r. mówił Pan że 
po wprowadzeniu reformy gospodarczej 
PKZ-ty budują najtaniej. Czy obecnie, po 
kilku miesiącach od tego wywiadu, pod
trzymuje Pan to twierdzenie?
- W całej rozciągłości. Chciałbym tylko 
wyjaśnić, że przed wprowadzeniem refor
my rzeczywiście byliśmy drodzy po prostu 
dla tego, że już wtedy wypracowywaliśmy 
zysk dla siebie, podczas gdy przedsię
biorstwa budowlane przynosiły straty i były 
dofinansowywane przez państwo. Dzisiaj, 
kiedy każde przedsiębiorstwo musi samo 
na siebie zarobić, PKZ-ty wykonują prace o 
ok. 50% taniej niż budownictwo ogólne. 
Wynika to m in. z tego, że PKZ-ty są nie 
doinwestowane, a więc mają mniejsze 
koszty ogólne.

■ W środowisku związanym z ochroną 
zabytków panuje pogląd, że PKZ-ty naj
chętniej przyjmują prace zagraniczne, 
natomiast w kraju pracują tylko za bar
dzo duże pieniądze, że „wyśrubowują" 
ceny na podstawie różnych cennikowych 
furtek. Jak to wygląda?
- Rzeczywiście, wokół naszych prac za 
granicą narosło wiele niedomówień, a 
wszelkie tłumaczenia trafiają w próżnię. 
Wielokrotnie już wyjaśnialiśmy, że w pra
cach eksportowych uczestniczy zaledwie 
4% ogółem zatrudnionych w PKZ-tach i 
dzięki temu posiadamy dewizy niezbędne 
do prowadzenia prac w kraju. Gdyby nie w 
ten sposób zarobione dewizy, wielu prac 
musielibyśmy zaniechać, a m.m. wykony
waną w 1983 r. konserwację ołtarza Wita 
Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie. 
Natomiast cenników nie ma już w ogóle. Są 
katalogi zużycia niezbędnego czasu pracy 
przy danym obiekcie i ilości potrzebnego 
materiału. PKZ-ty wykonują szczegółową 
analizę każdej pracy. I tu często zachodzą 
nieporozumienia. Otóż inwestorzy, w tym 
także wojewódzcy konserwatorzy zabyt
ków, nie są w pełni przygotowani do refor
my gospodarczej, bo nie stworzono im 
możliwości przeprowadzenia odpowiedniej 
kalkulacji prac. Okazuje się bowiem, że kal
kulator w ochronie zabytków potrzebny jest 
tak samo jak konserwator, architekt...

■ Miałem w ręku katalogi PKZ. W nie
których można przeczytać, że godziny 
pracy przy danym zabytku (co równa się 
cenie) - jeśli czynności te nie są w kata
logu wymienione - ustala się m.in. na 
podstawie własnego doświadczenia za
wodowego. Jest to przecież idealna fur
tka w kierunku podbijania cen...
- Oczywiście, jest to jakaś furtka, ale u nas 
zamyka się ją cenami, które mają charakter 
umowny. Ponieważ zarówno katalogi, jak i 
analizy kosztów nie prowadzą do ustalania 
cen ostatecznych, siadamy z inwestorem 
przy stole i wspólnie je uzgadniamy. Tak w 
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każdym razie powinno być. W praktyce 
okazuje się jednak, że partner nie zawsze 
jest przygotowany do prowadzenia roz
mów, bo-- jak już powiedziałem - nie ma 
on właściwego rozeznania od strony kalku
lacyjnej. Stąd zamiast rzeczowej analizy 
rozlegają się, najczęściej pokątne, okrzyki: 
„PKZ-ty robią za drogo!"

■ W wielu swoich wypowiedziach twier
dził Pan, że PKZ-ty nie są monopolistą 
prac konserwatorskich. W 1982 r. po
wstały spółki polonijno-zagraniczne, któ
re zajmują się konserwacją zabytków. Ich 
przedstawiciele twierdzą, że prace kon
serwatorskie wykonują taniej niż PKZ-ty. 
Czy uważa Pan, że jest to zdrowa konku
rencja dla PKZ-tów i co ona może przy
nieść zabytkom?
- PKZ-ty nigdy nie miały monopolu na pra
ce konserwatorskie. Dla wszystkich, którzy 
chcą pracować dla ochrony dóbr kultury, 
powinno znaleźć się miejsce, lecz pod jed
nym warunkiem - wszyscy powinni praco
wać na jednakowych zasadach ekono
micznych stworzonych przez państwo.

■ Powtarzam: oni twierdzą, że są naj
tańsi...
- To oni tak twierdzą. Jak na razie, wyniki 
prac firm polonijnych znam ze sklepów, 
gdzie jakość ich produktów nie jest wyższa 
od krajowej, ale za to ceny wielokrotnie 
przewyższają ceny produktów krajowych. 
Sądzę, że to samo okaże się przy konse
rwatorskich pracach tych firm. Nie o to jed
nak chodzi, jeśli inwestor płaci... Przede 
wszystkim oburza fakt, że przedsiębiorstwa 
te pracują na ulgowej taryfie...

■ ...w tej chwili!
- Tak, w tej chwili i do pewnego czasu. 
Uważam także, że licencje otrzymywane 
przez polonijne firm/ konserwatorskie 
poszły w niewłaściwym kierunku. Zdziwie
nie budzi udzielanie tym firmom zezwoleń 
na prace podobne do tych, jakie wykonują 
PKZ-ty. To, że PKZ-ty wielu prac nie przyj
mują, nie wynika z niechęci przedsiębiors
twa do dalszego rozwoju możliwości wyko
nawczych Jest to wynik dotkliwego braku 
wysoko kwalifikowanych rzemieślników 
oraz chroniczny brak materiałów. Z drugiej 
strony zwolnienie firm polonijnych z wszel
kiego rodzaju podatków stwarza możliwość 
płacenia pracownikom o wiele więcej niz w 
budownictwie i w PKZ-tach. Efekt - firmy 
polonijne „podkupują" rzemieślników oraz 
wykupują deficytowe materiały z polskich 
central handlowych. Gdzie tu zatem może 
byc mowa o konkurencji! Uważam, że re
sort kultury winien sterować tą sprawą, tym 
bardziej że obecna polityka wobec firm po
lonijnych nic praktycznego do ochrony za
bytków w Polsce nie wnosi. Ja widziałbym 
to w ten sposób: firmy te sprowadzają rze
mieślników i materiały z zagranicy, co 
wzbogaca rynek krajowy, a jednocześnie 
produkują nietypowe i deficytowe u nas 
materiały, jak np. gotyckie cegły, dachówki, 
gips sztukatorski, narzędzia. No, ale reali
zacja tego wymagałaby zainwestowania 
przez firmy własnych środków!

■ W zeszycie nr 8 z 1982 r. „Spotkań" 
rzuciliśmy hasło o konieczności - w do

bie kryzysu gospodarczego - zabezpie
czania, nawet prowizorycznego, tych 
wszystkich obiektów zabytkowych, które 
mogą już nie doczekać lepszych czasów. 
W numerze 4(14)-1983 apelowaliśmy w 
tej sprawie do Ministra Kultury i Sztuki, 
Sejmu, Narodowej Rady Kultury. Czy nie 
uważa Pan, że PKZ-ty jako firma groma
dząca ok. 9000 ludzi z olbrzymim do
świadczeniem i dorobkiem - powinny 
zainicjować lub zająć się tą sprawą? 
Uwierzę, jeśli Pan powie, że jest to dla 
PKZ-tów nieopłacalne ekonomicznie, ale 
z drugiej strony czas nagli i musi znaleźć 
się jakieś wyjście.
- Nie powiedziałbym, że jest to nieopłacal
ne, raczej zwróciłbym uwagę, że chyba 
szkoda PKZ-tów do drobnych napraw, te 
prace winno wykonywać rzemiosło...

■ Ja nie mówię, żeby robiły to PKZ-ty. 
Chodzi tylko o inicjatywę, popchnięcie tej 
sprawy...
- Jest to bardzo słuszny postulat. PKZ-ty 
poprą każdą inicjatywę, która powinna 
wyjść od użytkowników oraz od tych, któ
rzy są odpowiedzialni za stan obiektów za
bytkowych. Potrzebne tu byłyby brygady 
remontowe, ale w tym zakresie mamy 
smutne doświadczenia. Swego czasu przy 
wojewódzkich konserwatorach zabytków 
pracowały Brygady Wykonawstwa Robót 
Konserwatorskich (BWRK), jednak bardzo 
szybko przestały działać - resort kultury 
nie stworzył im żadnych prawnych podstaw 
istnienia. Podobna sprawa ma miejsce w 
wypadku brygad remontowych utworzo
nych przy niektórych skansenach.

■ Czyli realizacja naszego postulatu za
leży od resortu kultury. Nie tracimy jesz
cze nadziei... Po tym, o czym rozmawiali
śmy, następne pytanie wydaje się pozba
wione sensu. Niemniej jednak zadam je: 
jak Pan widzi przyszłość ochrony zabyt
ków w naszym kraju? Z tego, co sądzą 
Czytelnicy „Spotkań", zarysowują się 
dwie skrajne możliwości: albo nadejdzie 
„dzień ocalenia”, w którym ujrzymy 
wszystkie zabytki architektury otoczone 
rusztowaniami a zabytki sztuki w rękach 
konserwatorów, albo nadejdzie „dzień 
pogromu”, w którym tych zabytków już 
nie będzie, a np. PKZ-zajmą się konse
rwacją warszawskich Stegien...
- Poruszył Pan sprawę niezwykle istotną. 
Według mnie problem ochrony zabytków w 
naszym kraju znajduje się rzeczywiście na 
wielkim zakręcie. Składają się na to różne 
przyczyny, jedną z nich jest np. brak aktyw
nego środowiska konserwatorskiego. Kie
dyś było ono silne już na uczelniach. To 
samo dotyczy wojewódzkich konserwato
rów zabytków. Ich zjazdy były dawniej wiel
kimi uroczystościami i przeradzały się we 
wspaniałe, twórcze dyskusje. Dzisiaj są to 
ludzie zapracowani, zabiegani, ale chyba 
bez owego wewnętrznego ducha i przeko
nania, no i bez należytej... opieki. Patrząc 
na wyższe szczeble „zabytkowej drabiny" - 
nie ma przy Ministrze Kultury i Sztuki Rady 
Ochrony Dóbr Kultury. Przez wiele lat 
wszyscy wiedzieli, że należy ją powołać, ale 
zawsze na czele miał stanąć ktoś o „moc
nym", znanym nazwisku, lecz o zanikającej 

już operatywności, I sprawa upadała. A po 
ilu dyskusjach i z jak wielkim trudem po
wstało Stowarzyszenie Konserwatorów Za
bytków w 1981 r.l Do dziś niewiele się tam 
dzieje, jakby go nie było...
Bardzo ważną sprawą jest nadanie odpo
wiedniej rangi ochronie dóbr kultury nie tyl
ko w resorcie kultury, ale wszędzie. Obec
nie ranga ta jest niezwykle niska. Bardzo 
dobrze widać to teraz, kiedy tak dużo dzieje 
się w kraju, kiedy kształtuje się nowa admi
nistracja, powstają samorządy terytorialne. 
Ale, niestety, środowisko związane z och
roną zabytków za tym nie nadąża.
Następne sprawy, które najwyższy czas 
rozwiązać: brak pełnej inwentaryzacji obie
któw zabytkowych, brak perspektywiczne
go planu ochrony dóbr kultury w kraju, brak 
realnego planu kształcenia kadr konserwa
torskich itp. Można powiedzieć, że bohate
rami tego, co zostało wykonane przez 
ostatnie trzydzieści lat w zakresie ochrony 
zabytków, są poszczególni ludzie, ich ini
cjatywy, a nie wynifplanowej polityki och
rony dóbr kultury. Zresztą, jak mogła istnieć 
odpowiednia polityka, jeśli w tym czasie 
trzynaście razy zmieniano nazwę obecne
go Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, a 
działania te zawsze były podporządkowane 
sprawom personalnym, a nie trosce o sku
teczniejszą ochronę zabytków.
Tymczasem... W ostatnich latach ludzie z 
ochrony środowiska - zjednoczeni i aktyw
ni - potrafili wywalczyć należne miejsce 
temu zagadnieniu, doszło nawet do powo
łania odrębnego resortu. Przykład następ
ny - to uchwalenie w połowie 1983 r. przez 
Sejm ustawy o narodowym zasobie archi
walnym i archiwach. W naszej dziedzinie 
natomiast trwały i trwają spory.Wszystko to 
ma taki skutek, że w odczuciu społecznym 
wokół zabytków rodzą się niedomówienia, 
nieufność, a w konsekwencji - nieżyczli
wość. I po co to? Można powiedzieć, że 
idea ochrony zabytków od wiełu lat rozbija 
się o ludzkie przywary, animozje, małostko
wość.
Wracając jednak do pytania o przyszłość 
ochrony zabytków - niezależnie od tego, 
co tu powiedziałem, jestem optymistą, bo 
uważam, że musi narodzić się coś po
zytywnego. Sądzę, ze nowa ekipa mini
sterialna rozpatrzy składane od lat petycje 
konserwatorów zabytków, ze zainteresuje 
się „Raportem o stanie ochrony zabytków 
w Polsce" złożonym w 1972 r„ czyli 12 lat 
temu. Pewny jestem, ze oczekiwany walny 
zjazd Stowarzyszenia Konserwatorów Za
bytków określi wreszcie miejsce środowi
ska konserwatorskiego w polityce kultural
nej naszego państwa.

■ Dziękuję za niezwykle interesującą 
rozmowę. Możemy sobie życzyć, aby po
ruszane przez Pana sprawy zostały jak 
najszybciej rozwiązane.

Rozmawiał: Krzysztof Nowiński
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to też są zabytki

Cukrownia 
w Konarach
W Konarach - w niewielkiej dol
nośląskiej wiosce w pobliżu Wo
łowa w woj. wrocławskim, za
chowały się resztki skromnej bu
dowli upamiętniające jedną z 
gospodarczych i technicznych 
„rewolucji” XIX w. Tutaj właśnie 
- na Dolnym Śląsku - na począt
ku XIX w. wysiano po raz pier
wszy w skali przemysłowej bura
ki cukrowe (zwane rzepą cukro
wą) oraz rozpoczęto produkcję 
cukru.

Przerób buraka cukrowego na cukier miał 
już wtedy dość odległe początki. Na słodki 
smak tego rodzaju buraka zwrócił uwagę w 
1590 r. Olivier de Serres, ale dopiero w 
1747 r. A. Marggraf w wyniku badań labora
toryjnych otrzymał cukier z buraków w sta
nie krystalicznym. Minęło jednak ponad pół 
wieku od rozpoczęcia przez ucznia Marg- 
grafa - Franciszka Karola Acharda - pro
dukcji cukru dla celów spożywczych. Po 
wielu próbach stworzył on w 1801 r. pier
wszą na świecie fabrykę cukru, otrzymywa
nego z rodzimego, taniego buraka. Dzieło 
Franciszka Karola Acharda - chemika nie
mieckiego urodzonego w 1753 r. w Berli
nie, a zmarłego w Konarach w 1821 r., twór

cy i właściciela pierwszej na świecie cu
krowni buraczanej w Konarach (Cunern)- 
wyeliminowało wkrótce drogi, bo sprowa
dzany do Europy z krajów zamorskich, cu
kier produkowany z trzciny cukrowej. Nie 
wiemy dokładnie, czy Achard zbudował 
nowy budynek, czy też - co jest bardziej 
prawdopodobne - zaadaptował tylko dla 
potrzeb przemysłowych dawną oficynę 
dworską, stojącą w pobliżu drogi prowa
dzącej z Moczydlnicy Klasztornej do Krze
lowa.

Pierwsza na świecie cukrownia nowego 
typu była niewielka - miała około 150 m1 2 
powierzchni. Parterowy budynek podzielo
ny był wewnątrz na kilka pomieszczeń, w 
których znajdowały się dość jeszcze prymi
tywne maszyny i aparatura. Budynek ten - 
zdekapitalizowany w trakcie produkcji - zo
stał w końcu XIX w. gruntownie odrestauro
wany. Zachowane nieliczne jego zdjęcia 
przedstawiają parterowy, murowany, wolno 
stojący obiekt gospodarczy ze stromym, 
wysokim dachem, krytym dachówką. Trój
kątne szczyty nad krótszymi elewacjami 
obramowują cegły kładzione w formie tzw. 
kocich schodków. Nad kalenicą wznosi się 
potężny komin ceglany o wysokości ok. 8 
m. Liczne otwory drzwiowe i okienne mają 
formę stojących prostokątów, bez ozdób i 
obramowań. Jedynie w szczytach podda
sza widoczne są małe, koliste okienka. Ele
wacje szczytowe, zwłaszcza w partii pod
daszy, zachowują ślady poziomych pasów 
- skromnego podziału urozmaicającego 
monotonne, tynkowane płaszczyzny.

1. Rekonstrukcja rysunkowa cukrowni w Kona
rach według stanu z końca XIX w. (na podstawie 
fotografii A. Reimanna z 1912 r.)
2. Szkic perspektywiczny zabezpieczonych re
sztek cukrowni z tablicą pamiątkową i wizerun
kiem Acharda (stan z 1983 r.)

Jedynym elementem zespołu o widocz
nych cechach dekoracyjnych była brama 
wjazdowa na podwórze - zapewne o wy
kroju półpełnym, ujęta występującymi z 
muru pilastrami bez głowic i przykryta cera
micznym daszkiem. Krańce daszków zdo
bione były przez kamienne (?) wazony o 
formie zbliżonej do kuli. W pobliżu budynku 
znajdował się mały park ze skupiskami wy
sokich drzew liściastych.

Pierwszy zbiór buraków ważył ok. 250 ton, 
a kampanię cukrowniczą rozpoczęto z 
opóźnieniem, dopiero w marcu 1802 r, co 
zapewne jeszcze bardziej zmniejszyło ilość 
surowca skierowanego do produkcji.

Szybki rozwój przemysłu cukrowniczego 
zmusił producentów do budowy nowych, 
większych i sprawniejszych fabryk gdzie 
indziej. I tak już w 1802 r. powstała cukrow
nia w Ałabjewie w Rosji, a następnie, w 
pierwszym dziesięcioleciu XIX w. zaczęły 
powstawać fabryki cukru w Czechach, we 
Francji i innych krajach. Rozwojowi cu
krownictwa europejskiego sprzyjała w spo
sób paradoksalny blokada kontynentalna 
utrzymywana przez cesarza Napoleona I, 
która zahamowała import cukru z trzciny 
cukrowej. Dalszych udoskonaleń produk
cyjnych dokonano przede wszystkim w 
drugiej połowie XIX w. Doprowadziły one 
do znacznego potanienia produktu oraz 
podniesienia jego wartości odżywczej. Cu
kier stał się niezastąpionym, niezbędnym 
składnikiem codziennego pożywienia tak 
biednych, jak i bogatych.

Z pierwszej cukrowni Acharda pozostały 
dziś tylko znikome resztki. Zachowane i za

bezpieczone w 1964 r. fundamenty i dolne 
części murów wykonane zostały z kamienia 
polnego i cegły; zachowały się ślady tyn
ków zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki te 
uzupełniono w 1964 r. Relikty murów wy
znaczają prostokątny zarys planu budynku 
o wymiarach 9x17 m. Budynek ten był 
dwutraktowy, usytuowany dłuższym bo
kiem wzdłuż drogi kołowej Moczydlnica 
Klasztorna - Krzelów. W pierwszym trakcie 
zachowały się zarysy trzech pomieszczeń.

Oba pomieszczenia skrajne były nieznacz
nie większe od środkowego, w którym za

chował się fundament jakiegoś urządzenia 

(pieca?).

1
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Drugi trakt podzielony był na cztery po
mieszczenia, przy czym dwie izby prze
chodnie powstały z podziału większego 

pomieszczenia skrajnego. Budynek miał 
dużą liczbę drzwi zewnętrznych - w ocala

łych resztkach zachowały się ślady pięciu 
otworów wejściowych. W skrajnym po

mieszczeniu pierwszego traktu odnalezio
no ślady dwóch otworów. W ocalałych 

resztkach ścian zewnętrznych utrwalono 
także ślady (parapety) kilku okien. Pola po

między resztkami murów zewnętrznych i 
działowych wypełniono żwirem, ogranicza

jąc rozprzestrzenienie się chwastów i krze
wów. Tylną ścianę cukrowni nadmurowano 

do wysokości ok. 3 m, a jej środkową 

część, od strony ulicy, zabezpieczono 

prostokątnym okapem. W ścianie tej wmu
rowano ceramiczną płaskorzeźbę z portre

tem Franciszka Karola Acharda oraz tablicę 
z napisem: „IV tym miejscu w roku 1802 
powstała pierwsza w świecie cukrownia 
buraczana, której twórcą byt Fr. Karol 
Achard. Relikty fabryki zabezpieczono w 
1964 r. staraniem polskiego przemysłu cu

krowniczego i Stowarzyszenia Techników 

Cukrowników". Obok umieszczono stup z 
tablicami informacyjnymi w językach pol
skim i obcych. Projektantem całości byt art. 
pl. St. Kowalski z Wrocławia. Prace - przy 
konsultacji ówczesnego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (autora artykułu) - 
wykonane zostały staraniem cukrowni w 
Górze, Klecinie, Małoszynie i Pastucho- 

wie.
W dniu 25 września 1964 r. odsłonięto upo
rządkowane i zabezpieczone resztki cu
krowni w Konarach, odsłaniając zarazem 
uroczyście tablicę pamiątkową. Uporząd

kowano także i oczyszczono grób Acharda 
na cmentarzu w pobliskiej Moczydlnicy. 

Jest to klasycyzujący obelisk z napisem w 
języku niemieckim oraz pozioma piaskow
cowa płyta nagrobna z 1886 r.; zakonser
wowano też metalową balustradę wokół 
grobu. W 1983 r. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków we Wrocławiu podjął decyzję o 
przeniesieniu bardzo uszkodzonego obe
lisku na teren cukrowni w Konarach i wyek
sponowania go w pobliżu tablicy pamiątko

wej.
Skromne resztki cukrowni w Konarach nie 
zadziwiają ogromem czy bogatą formą, jak 

inne zabytki, tak licznie rozrzucone po zie
mi dolnośląskiej. Nie wiążą się też z frapu

jącymi wydarzeniami politycznymi czy mili
tarnymi. Nikt tu nie szukał zakopanych 
skarbów, ani nie dumał nad smutnym lo
sem więzionych księżniczek. Nikt tu nie

3
s

4

3 Fragment zabez
pieczonych resztek 
cukrowni wraz z ta
blicą pamiątkową i 
ceramicznym wize
runkiem Acharda
4. Tablica pamiąt
kowa i wizerunek 
Acharda wykonane 
według projektu St. 
Kowalskiego w 1964 
r.
5. Grób Franciszka 
Karola Acharda na 
cmentarzu w Mo
czydlnicy Klasztor 
nej (stan po. restau
racji w 1964 r.)
(rys.: M. Przyłęcki, 
zdjęcia: J. Milka) 

wykaże podobieństwa stylowego zacho
wanych form architektonicznych ze sławny

mi w Polsce i za granicą budowlami, wzno
szonymi przez znakomitych artystów, któ

rych nazwiska zdobią karty historii sztuki.

Mimo braku tych walorów zabytek w Kona
rach jest cenną pamiątką historyczną, 
pomnikiem historii techniki, dokumentem 
ilustrującym autentyczną drogę postępu 
cywilizacyjnego, bez którego nie byłoby 
możliwe osiągnięcie dzisiejszego poziomu 
gospodarczego i kulturalnego.

Wartość tego obiektu polega głównie na 

jego autentyzmie i lokalizacji. Jest to, jak 
większość zabytków techniki, tylko mate
rialny ślad rozwoju myśli ludzkiej i tej prak
tycznej, gospodarskiej pomysłowości, któ
re warunkowały rzeczywisty rozwój społe
czeństw świata. Te skromne relikty prymi
tywnej - w porównaniu z dzisiejszymi cu
krowniami - fabryczki przypominają i będą 
przypominać, że w czasie, kiedy głośny 

„bóg wojny", cesarz Francuzów Napoleon I 

zalał krwią Europę, niszcząc wiele z jej cy
wilizacyjnego dorobku - historia techniki 
rozwijała się także i tutaj, choć w zupełnie 
innych kierunkach i w innych wymiarach.

Mirosław Przyłęcki
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Krzyże 
i kapliczki 
pokutne
Śląskie krzyże kamienne mają różne formy, 
powstały w różnym czasie i z rozmaitych 
pobudek, a ich funkcje, prócz zwrócenia 
uwagi przechodnia, były wielorakie. Ze 
względu na intencję towarzyszącą wysta
wieniu krzyża, można wyróżnić kilka grup: 
1) krzyże cmentarne i nagrobkowe, 2) 
dziękczynne, 3) przeciw zarazie, zwane ina
czej cholerycznymi, 4) pamiątkowe oraz 5) 
pokutne, stawiane w średniowieczu na 
miejscu popełnionej zbrodni.

Te ostatnie są z pewnością najbardziej fas
cynujące. Są to bowiem obiekty z jednej 
strony niezwykle dla Śląska charaktery
styczne, a z drugiej najmniej poznane i zba
dane. Inną przyczyną interesowania się tą 
właśnie grupą krzyży jest w każdym wy
padku wstrząsająca, ekspiacyjna motywa
cja ich wystawiania, a także bardzo często 
sam wygląd niektórych, zwłaszcza tych 
spotykanych w naturalnej scenerii i na od
ludziu.

Istnieją jeszcze egzemplarze prawie nie 
zmienione od czasu powstania oraz takie, 
które narażone na działanie niszczących 
czynników atmosferycznych zatraciły już 
wiele ze swego pierwotnego wyglądu lub 
są zgoła do krzyży niepodobne. Po utrące
niu ramion lub głowy przez bezmyślnych 
ludzi wyglądają jak kamienne słupki i jedy
nie wyryte na nich narzędzia zbrodni - 
miecz, nóż lub dzida, świadczą o ich wyjąt
kowym znaczeniu.

„Traktaty pokutne” i najstarsze krzyże
Zwyczaj rozstrzygania sporów dotyczących 
winy i kary poprzez wykonanie krzyża po
kutnego dotarł na Śląsk z Europy Zachod
niej prawdopodobnie już w XII w. Około 
1300 r. zwyczaj ten został ujęty w kanony 
prawa i przetrwał do XVI w. W różnych 
częściach Śląska funkcjonował on jeszcze 
dłużej - krzyże pokutne stawiano do dru
giej potowy XIX w. Było to już jednak tylko 
echo średniowiecznego porządku prawne
go, mocno zakorzenionego w tradycji ludo
wej.

Prawo to stanowiło, że morderca po udo
wodnieniu mu winy zobowiązany był po
kryć koszt pogrzebu ofiary i przewodu są-

Jednym z bardziej typowych elementów śląskiego krajobrazu są krzy
że. Wykonane z drewna, metalu lub kamienia przybierają różne formy: 
prymitywne, ozdobne, abstrakcyjne. Dostrzec je można na poboczach 

dróg, na szczytach dachów kościołów lub nad drzwiami domów. W 

kształcie krzyża wykonane były nawet przewiewniki w ścianach sto
dół, obór czy stajni. Większość krzyży jest wytworem sztuki ludowej i 
rzemiosła, lecz jedynie nieliczne mogą pretendować do miana dzieła 

artystycznego. I właśnie te zwykłe krzyże, wykonane niewprawną ręką, 
mają w sobie coś tajemniczego, wypływającego z prawdziwej, nie 

upiększonej przeszłości. Najbardziej trwałe, a zatem i najstarsze są 

krzyże kamienne. Stanowią one także jedną z najciekawszych grup 

tego typu zabytków.

1. Sludnica, gm. Miłkowice, woj. legnickie
2. Rosochata, gm. Kunice, woj. legnickie
3. Środa Śląska, woj. wrocławskie

dowego (m.in. wypitego w jego trakcie 
piwa), a także łożyć na utrzymanie i wycho
wanie dzieci zabitego. Powinien również 
przekazać rodzinie ofiary pewne dobra pie
niężne lub materialne, natomiast na rzecz 
kościoła określoną ilość wosku i zamówić 
wyznaczoną wyrokiem liczbę mszy żałob
nych. Ponadto musiał odbyć pieszo i boso 
pielgrzymkę do miejsca świętego, nato
miast na miejscu zbrodni wystawić własno
ręcznie wykuty krzyż lub kapliczkę - jako

2
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6
4. Pichorowice. gm. Udanin, woj. legnickie
5. Piława Dolna, gm. Dzierżoniów, woj. wałbrzy
skie
6. Jordanów Śl„ gm. Łagiewniki, woj. wrocła
wskie
7. Jarosław, gm. Udanin, woj. legnickie
8. Kostomłoty, gm. Kostomłoty, woj. wrocła
wskie
9. Lutynia, gm. Miękinia, woj. wrocławskie 
(zdjęcia: A. Scheer)'

wyraz pokuty ku przestrodze potomnym. W 
praktyce stosowano kilka z wyżej wymie
nionych kar lub też wszystkie łącznie, a 
czasem dodawano inne, jak np. leżenie 
krzyżem na grobie ofiary. Kamienny krzyż 
na miejscu zbrodni miał stanowić trwałe 
upamiętnienie tragicznego wydarzenia, być 
dowodem odbytej pokuty, a także znakiem 
skłaniającym przechodnia do modlitwy za 
duszę zabitego.
Ówczesne procesy były czymś w rodzaju

9

prywatnej lub prywatno-kościelnej „umowy 
pokutnej”, zawieranej przez zainteresowa
ne strony w obecności i pod auspicjami 
dostojników świeckich oraz kościelnych, a 
także przedstawicieli lokalnej społecznoś
ci, np. mieszczan. Na określenie owych 
„traktatów pokutnych" przyjęła się w tam
tych czasach nazwa „compositio”. Do dzi
siaj przetrwały tylko nieliczne egzemplarze 
takich umów. Zawarte są one w Sądowych 
Księgach Miejskich m.in. Świdnicy, Jawora, 
Bolkowa, Wrocławia. Większość z nich do
tyczy istniejących krzyży lub kapliczek po
kutnych, ale są też takie dokumenty, do 
których nie udało się odnaleźć lub „dopa
sować” żadnych z istniejących obiektów. 
Można przyjąć, że około 10% tych zabyt
ków ma zachowane archiwalia, pozwalają
ce określić datę ich powstania, natomiast 
drugie tyle można datować w przybliże
niu.
Najstarszy z udokumentowanych na Ślą
sku jest krzyż ze Stanowic koło Strzego
mia, datowany na dzień 4.XII.1305 r. Innymi 
zabytkami, których wystawienie stwierdzają 
zachowane „traktaty pokutne”, są krzyże w 
Ujeżdzie Górnym koło Środy Śląskiej - 
1400 r„ Modliszowie koło Świdnicy - 
8.V.1409 r„ Śmiałowicach koło Świdnicy - 
1413 r„ Lutynce koło Żagania - 1418 r. 
Precyzyjne datowanie pozostałych krzyży 
pokutnych jest sprawą trudną, gdyż są one 
zabytkami prymitywnymi i pozbawionymi 
zwykle charakterystycznych cech stylo
wych. Ogólnie można przyjąć, że najstar
sze (z XIV w. i wcześniejsze) są krzyże bar
dzo surowe i proste, nieregularne i nie ma
jące wyrytych żadnych znaków. Nieco 
młodsze (z XV-XVI w.) są krzyże z wizerun
kami narzędzi zbrodni (czasem interpreto
wanych jako atrybuty zawodu wykonywa
nego przez ofiarę). Wraz z upowszechnie
niem umiejętności czytania i pisania poja
wiają się na krzyżach (od XVII w.) krótsze 
lub dłuższe napisy informujące kto, .kogo, 
kiedy i za co zamordował, itp. Jeszcze 
młodsze są krzyże zdobne w tzw. aureole, 
pełne lub częścowe (tylko u dołu), i krzyże 
barokowe (z XVIII w.). Najmłodsze krzyże (z 
XIX w.) noszą wyraźne ślady obróbki me
chanicznej i były niewątpliwie wykonywane
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„na zamówienie" przez kamieniarzy. Takich 
obiektów jest na Śląsku stosunkowo nie

wiele.

Od Hiszpanii po Kaukaz
Istnienie krzyży pokutnych stwierdzono w 
całej Europie, zwłaszcza w jej częściach 
środkowej i zachodniej. Do położonych 
najdalej na zachód należą krzyże na wys
pie Man, w Irlandii, Francji i północno-za
chodniej Hiszpanii. Na północy występo
wanie krzyży sięga po Norwegię i Szwecję, 
a na południu po włoskie Alpy i Austrię. 
Często podkreślano, że przez Dolny Śląsk 
przebiega wschodnia granica ich występo
wania. Niektórzy sądzili i nadal są przeko
nani, że krzyże pokutne są elementem wy
łącznie śląskiego krajobrazu. Tak jednak 
nie jest. Już w roku 1890 opisano krzyż ze 
wsi Babinec koło Kijowa i kilka innych z 
okolic Żytomierza (dziś środkowa Ukraina). 
W okresie międzywojennym pojawiły się 
natomiast opisy krzyży znajdujących się 
jeszcze dalej na wschód, m.in. w miejsco
wościach: Borysów nad Berezyną, Gory- 
sowon koło Nowogrodu Wielkiego (oba na 
południe od Leningradu), Michałow na 
Kaukazie i innych.
Obecnie najwięcej, bo około 4000 krzyży i 
kapliczek pokutnych, znajduje się na tere
nie RFN, w NRD znaleziono 1300 krzyży, a 
w Czechosłowacji - ponad 800. Na obsza
rze Polski zachowało się przeszło 600 krzy
ży i kapliczek pokutnych, z czego na Ślą
sku (od Zielonej Góry i Gubina przez Wro
cław po Katowice i Cieszyn) około 580. 
Największe zagęszczenie tych zabytków 
występuje w trójkącie pomiędzy Świdnicą, 
Legnicą i Środą Śląską, a także w okoli
cach tych miast. Na podstawie rozproszo
nych w literaturze opisów krzyży i kapliczek 
pokutnych lub jedynie wzmianek na ich te
mat można określić liczbę obiektów zagi
nionych na około 320.
Do najczęściej spotykanych na Śląsku na
leżą krzyże łacińskie - o prostych ramio
nach, umieszczonych w 2/3 wysokości, 
oraz maltańskie - o rozszerzających się na 
zewnątrz ramionach, podstawie i głowie. W 
mniejszych ilościach występują krzyże św. 
Antoniego w kształcie młota lub litery T, 
koniczynkowe (ramiona i głowa w kształcie 
liścia) oraz nieregularne. Ozdobne, baroko
we znane są tylko z Niechlowa koło Góry 
Śląskiej i Zaborowa koto Ścinawy. Nato
miast w Modliszowie koło Świdnicy znaj
duje się jedyny egzemplarz wykuty w for
mie krzyża połączonego z kapliczką (na 
przecięciu ramion krzyża znajduje się wnę
ka na ołtarzyk). Jest to zresztą forma nie
zwykle rzadka, nawet w skali europejskiej. 
Równie rzadkie są krzyże podwójne (dwie 
pary ramion). Na Śląsku znany jest zaled
wie jeden krzyż tego typu - w Rydułtowach 
koło Wodzisławia Śląskiego; oprócz niego 
w całej Europie jest tylko pięć podob
nych.
Krzyże i kapliczki wykuwano z miejscowe
go surowca. Dlatego też najczęściej spoty
ka się krzyże z granitu (zwłaszcza w okoli
cach Świdnicy, Strzelina, Namysłowa) i pia

skowca, (rejon Lwówka $l„ Bolesławca, 
Kłodzka), rzadziej egzeplarze wykute w zle
pieńcu, porfirze lub gnejsie. Nieliczne wy
konane są z bazaltu, natomiast zupełnie 
brak krzyży z wapienia, w przeciwieństwie 
np. do Turyngii (NRD), gdzie takie właśnie 
dominują. Swojego rodzaju curiosum sta
nowią dwie grupy krzyży: pierwsze o wy
raźnie żółtej barwie z okolic Jawora i Legni
cy oraz drugie o zabarwieniu mocno czer
wonym z okolic Wałbrzycha i Nowej Rudy, 
a także Wodzisławia Śląskiego, W obu wy
padkach jest to spowodowane specyficz
nym składem piaskowca, z którego były 
wykonane.
Rozmiary śląskich krzyży pokutnych są 
dość zróżnicowane: ich wysokość waha 
się od 30 do 250 cm, rozpiętość ramion od 
30 do 120 cm oraz grubość od 9 do 50 
cm.

Zagadkowe znaki
Około jednej trzeciej krzyży ma wyryte z 
jednej lub z obu stron różne znaki i napisy. 
Powszechnie uważa się, że znaki te przed
stawiają narzędzia zbrodni. Najczęściej 
spotykanym wizerunkiem jest miecz (ok. 60 
krzyży), następnie nóż (20 krzyży), kusza, 
tuk lub strzała (20). Rzadziej spotyka się 
ryty topór (13), sporadycznie występuje 
dzida, włócznia lub halabarda (10 krzyży)| 
Niezmiernie rzadko można dostrzec wyo
brażenia innych narzędzi mordów, np. sza
blę (4 krzyże), pałę, widły, nożyce do strzy
żenia owiec, łopatę, kielich (trucizna?), koła 
furmanki, stopy rycerza w zbroi. Na zaginio
nym krzyżu z Niedźwiednika koto Ziębic 
widniał sierp. Czasem bywają wyryte daty 
lub nawet dość długie napisy (30 krzyży), 
np. krzyż z Kijowie ma wzdłuż obrzeża tekst 
modlitwy Ojcze Nasz. Niektóre krzyże mają 
prosty znak wklęsłego lub wypukłego krzy
ża (25), niekiedy wraz z figurą Ukrzyżowa
nego (4). Nieliczna jest grupa krzyży (10) z 
podwójnymi narzędziami zbrodni, np. dwo
ma nożami, dwoma mieczami, mieczem i 
kuszą, nożycami i dzidą, cepem i toporem. 
Podobnie rzadko spotyka się krzyże ze 
znakami wypukłymi (10). Absolutnymi uni
katami są krzyże mające znaki z obu stron 
(6). Do obiektów wyjątkowych trzeba zali
czyć również jeden z dwóch krzyży pokut
nych we Wleniu, mający zarazem podwój
ne i wypukłe narzędzie zbrodni - miecz i 
topór, oraz krzyż ze wsi Koło (gm. Brody), 
mający z obu stron wypukły miecz. Wize
runki narzędzi zbrodni występują najczęś
ciej na krzyżach z okolic Jeleniej Góry, 
Legnicy i Jawora, natomiast najrzadziej w 
rejonie Świdnicy i Wrocławia.
Istnieje pogląd, że nie są to narzędzia 
zbrodni, lecz atrybuty zawodu wykonywa
nego przez ofiarę. Stąd wyryty na krzyżu 
nąi^cz oznaczałby zamordowanego ryce
rza, flik - łucznika, sierp i cep - chłopa, 
topór - drwala itd. Większość badaczy 
przychyla się jednak do interpretowania 
tych znaków jako narzędzi mordu.
Niektóre krzyże mają w górnej części, a 
czasem także na ramionach, płytkie wgłę
bienia, które miały służyć do palenia nocą 

wosku (Stary Jawornik, Żerków, Miedzian
ka). Na kilku krzyżach występują pionowe, 
dość głębokie bruzdy pochodzące od 
ostrzenia szabel lub będące po prostu sku
tkiem działań atmosferycznych (Potworów, 
Glinka).

Krzyże także w... płotach
Krzyże i kapliczki pokutne stawiano zwykle 
na miejscu popełnionej zbrodni. Świadczą 
o tym polecenia zawarte w zachowanych 
dokumentach albo sporadycznie znalezio
ne, zakopane pod krzyżem szkielety ludz
kie lub przeżarte rdzą narzędzia zbrodni. Z 
czasem zaczęto krzyże przemieszczać i 
ustawiać w dowolnych miejscach np. na 
rozstajach dróg, na granicach wsi, przed 
kościołami, w ogrodach przydworskich czy 
przypałacowych parkach. Niektóre grupo
wano po kilka w jednym rzędzie. Część 
krzyży użyto wtórnie jako materiału do bu
dowy murów (np. w Jarosławiu), schodów 
(w Pszennie), portalu kościelnego (w 
Chrośnicy), mostów (w Zwróconej). Wyko
rzystywano je też jako kotki w płocie (np. w 
Kowarach), progi (np. w Pełcznicy), po
sadzki (w Brożcu, Janikowie), bądź słupki 
drogowe (w Żerkowicach). Grupowano 
albo wmurowywano je w celach dekoracyj
nych (np. w Studnicy - 6 krzyży i kapliczka, 
w Jaworze - 6 krzyży, w Wierzbnej i Mie
dziance - po 5 krzyży), innym zaś nadano 
funkcje informacyjne, używając ich jako ka
mieni granicznych (np. w Golińsku, Gra
nicznej), drogowskazów (np. w Broniszo
wie) bądź wodowskazów (np w Olbrachci- 
cach Wielkich).
Ze względu na usytuowanie, np. w środku 
lasu, część krzyży jest dziś bardzo trudna 
do odnalezienia. Ponadto co najmniej kil
kadziesiąt krzyży pokutnych powinno się 
ukazać w najbliższych latach spod tynków 
opadających z murów cmentarzy przykoś
cielnych, gdzie je wmurowano przed wie
kami (np. w Chmielowie).

Kapliczki I pręgierze
Do schyłku XV w. w traktatach pokutnych 
pojawiają się polecenia alternatywne doty
czące wykonania krzyża lub kapliczki. 
Trudno obecnie stwierdzić, czym kierował 
się przestępca przy wyborze formy „pom
nika pokuty", być może rangą zbrodni, 
stopniem trudności obróbki kamienia bądź 
stopniem poczucia winy. Kapliczki stawia
no jednak zdecydowanie rzadziej - do dziś 
przetrwało ich blisko 50, a więc przeszło 10 
razy mniej niż krzyży. Są one na ogół także 
młodsze, gdyż zaczęły pojawiać się dopie
ro 200-300 lat po pierwszych krzyżach po
kutnych. Do najstarszych należą kapliczki z 
Pankowa (20.111.1494 r.) i Szymanowa (1498 
r.), a do najmłodszych z Piasecznej (1732 r.) 
i Wojciechowa (1748 r.).
Kapliczki wykonywano z monolitycznych 
bloków piaskowca, nadając im kształt czte
ro- bądź ośmiokątnego słupa, dźwigające
go mniej lub bardziej ozdobną niszkę prze
znaczoną na ołtarzyk, figurkę, obrazek lub 
krzyż. Kapliczki te są przeważnie podobne 
w formie, a różnice uwidoczniają się głów
nie w sposobie zwieńczenia wnęki. Naj
częściej spotyka się kapliczki zakończone: 
ostrołukiem, owalem i prostokątem. Wyso
kość kapliczek waha się od 70 do 310 cm, 
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obwód stupa wynosi około 120-150 cm, 
zaś głębokość niszy - około 20 cm. Daw
niej wnęki były zamykane metalową kratą, 
stąd można często dostrzec otwory po za
wiasach i zamku lub nawet ich resztki. Całe 
kraty zachowały się tylko sporadycznie (np, 
w Glinicy i Jastrowcu). Nieliczne egzempla
rze zamiast niszy mają płaskorzeźbę, zwy
kle z motywem Ukrzyżowanego, i długie 
napisy (np. w Grodzicach, Kurowie Wlk.). W 
przeciwieństwie do krzyży, na kapliczkach 
nie występują ryte narzędzia zbrodni, za to 
na większości są daty lub napisy, czasem 
nawet wykonane z trzech stron. Niektóre 
kapliczki zostały w przeszłości uszkodzo
ne, przeważnie przez odtrącenie „nóżki”. 
Zwykle w takich wypadkach górną część 
(niszę) wmurowywano np. w ogrodzenie 
cmentarza (np. we Wleniu). Wyjątek stano
wi kapliczka pozbawiona niszy całkowicie 
(np. w Krynicznie) lub częściowo (np. w 
Strzegomiu). Również rzadko spotyka się 
kapliczki w całości wmurowane w ogrodze
nie cmentarza, częściej widuje się je na 
cmentarzach przykościelnych (np. w Polko
wicach, Jastrowcu) lub przy głównych dro
gach (np. w Strzegomiu, Szymanowie), i to 
na terenach wsi. Pojedyncze egzemplarze 
stoją z daleka od wiosek (np. w Wojciecho
wie). Niektórym za podstawę służą ciężkie 
koła młyńskie (np. w Konradowie).
Wiele kapliczek jest do dzisiaj czynnych, 
tzn. że są one użytkowane zgodnie z prze
znaczeniem. Niestety, niektóre są żałośnie 
zaniedbane i opuszczone. Najwięcej kapli
czek występuje w okolicy Świdnicy, Jawo- 
ra, Wlenia i Bystrzycy Kłodzkiej.
Rzadziej spotykanym reliktem dawnego 
prawa są kamienne pręgierze. Na całym 
Śląsku można się ich doliczyć blisko 20. 
Wykute z piaskowca lub granitu w kształcie 
2-5-metrowych kolumn, stoją na ekspono
wanych miejscach, a niektóre z nich zacho
wały metalowe okowy i łańcuchy dla ska
zańców. Jednym z najciekawszych jest 
pręgierz w Rogowie Sobóckim. Na ośmio
kątnej podstawie o średnicy 205 cm stoi 
pięciometrowy ozdobny stup, mający ob
wód 122 cm. W kilku miejscach zachowały 
się metalowe kółka. Zabytek ten datowany 
jest na 1555 r.

Krzyże Ziemi Świdnickiej
W dziele wyprowadzania i stosowania pra
wa pokutnego na Śląsku szczególną pozy
cję zajmowało Księstwo Świdnicko-Jawor- 
skie, a zwłaszcza Ziemia Świdnicka. Było to 
niewątpliwie zasługą panujących od schył
ku XIII po koniec XIV w. książąt piasto
wskich (Bolka I, Bernarda, Bolka II). Dowo
dem poparcia dla tego prawa może być 
podpis Beatrycze, żony księcia Bolka I 
Świdnickiego, na najstarszym z zachowa
nych traktatów pokutnych z roku 1305, zaś 
o jego randze w tym regionie świadczy 
duża liczba krzyży i kapliczek pokutnych. 
Jest ona rzadkością nawet w skali europej
skiej.
Na obszarze dawnego powiatu świdnickie
go istniało ponadto 100 zabytków tego ro
dzaju, z czego do dziś przetrwało 85, tj. pra
wie tyle, co w całym województwie jelenio
górskim, a także więcej niż w wojewódz
twach: opolskim, katowickim i bielskim ra
zem wziętych. Ponadto na Ziemi Świdni

ckiej spotkać można częściej niz gdzie in
dziej po kilka obiektów w jednej wiosce, 
np. we wsi Wierzbna znajduje się jedno z 
najciekawszych w Europie, a bezsprzecz
nie na Śląsku, zgrupowanie wolno stoją
cych krzyży pokutnych. Od 1890 r. w parku 
(obecnie zaniedbanym), przy ruinie pałacy
ku stoją w jednym rzędzie trzy krzyże mal
tańskie i dwa łacińskie: w środku najwyż
szy (172 cm), z wyrytą dzidą, po bokach - 
dwa niższe (147 i 113 cm), jeden ozdobiony 
półaureolą, drugi - aureolą pełną i śladami 
wizerunku miecza, na samym zaś skraju - 
dwa najmmiejsze (100 i 96 cm), bez żad
nych znaków. Do 1930 r. stały w tym rzę
dzie jeszcze dwa krzyże, z których jeden 
zaginął, a inny przeniesiono.
Istnieje przekaz pisany mówiący o „przesz
ło tuzinie" krzyży pokutnych stojących w 
odległości 1/4 mili od Świdnicy, przy dro
dze do Jagodnika. Legenda głosi, że doko
nano tu zbiorowego morderstwa na goś
ciach weselnych. Do 1807 r. zachowały się 
już tylko cztery krzyże, natomiast dzisiaj nie 
ma po nich nawet śladu. Jest to największa 
liczba krzyży wystawiona w jednym miejs
cu, o jakiej wspomina piśmiennictwo ślą
skie.
W promieniu 15 km od Świdnicy leży sześć 
wsi mogących się szczycić zachowanymi i 
udokumentowanymi krzyżami lub kaplicz
kami pokutnymi. Są to: Stanowiec (krzyż z 
4.III.1305 r.), Modliszów (krzyż z 8.V.1409 r.), 
Śmiałowice (krzyż z 1413 r.j, Panków (kap

liczka z 20.III.1494 r.), Imbramowice (krzyż z 
17.111.1589 r.) i Pasieczna (kapliczka z 1732 
r.). Jest to ewenement w skali europej
skiej.

Za każdym z tych i innych krzyży kryją się 
fragmenty dziejów ludzi zamieszkujących 
najbliższą okolicę. I tak np. krzyż w Stano
wicach (przeniesiony w 1974 r. do lapida
rium świdnickiego muzeum) posiada doku
ment zachowany w archiwum klasztoru 
joannitów w Pradze. Brzmi on: „My Beatry
cze, księżna Śląska, władczyni Furstenber- 
gu (...) na podstawie przedłożonego zapisu 
jako dowodu ogłasza, iż Konrad z Langin- 
berc, stanowicki młynarz (molendinarius) 
został pozbawiony życia przez Konrada, 
dawnego przełożonego majątku (rector cu
riae) w Pasiecznej. Za zamordowanie tego 
człowieka winien on dać jego rodzinie od
powiednią »kwotę pokutną«. Mianowicie 
dla żony, dzieci i najbliższych krewnych (...) 
12 marek (...), ponadto 1,5 marki dla sługi 
zabitego za to, że został skaleczony oraz 
dla chirurga (...) 1 markę. Na znak zgody na 
miejscu zabójstwa winowajca ma wystawić 
krzyż (...) 4 grudnia Roku Pańskiego 1305". 
Dokument został opatrzony pieczęcią 
księżnej i brata Guntera, przełożonego 
strzegomskich joannitów (kommendator) 
oraz podpisami wielu świadków. Całość 
spisana została ręką Conrada, Rektora 
Szkół Strzegomskich.
Okoto 30% krzyży pokutnych na Ziemi 
Świdnickiej - to obiekty wtórnie wmurowa
ne. Istnieje zatem możliwość odkrywania 
dalszych, dziś jeszcze nie znanych zabyt
ków, tkwiących od stuleci pod tynkiem 
cmentarnych murów, majątków czy prywa
tnych gospodarstw. Większość krzyży wy
stępujących w rejonie Świdnicy należy zali
czyć do najstarszych na Śląsku, gdyż mają 

wyjątkowo surową formę, a rysunki narzę
dzi zbrodni widuje się nader rzadko.
Dużą liczebność obiektów pokutnych na 
tym obszarze można wyjaśnić co najmniej 
kilkoma przyczynami: stosunkowo dużą 
liczbą przestępstw, wcześniejszym niż 
gdzie indziej zastosowaniem prawa pokut
nego, istnieniem silnego ośrodka władzy 
książęco-kościelnej, a więc i sądowniczej 
oraz łatwością pozyskania surowca skalne
go z lokalnych kamieniołomów.

Zagadnienie istnienia i rozprzestrzeniania 
się krzyży i kapliczek pokutnych w naszym 
kraju, a zwłaszcza na Śląsku, było dotych
czas w polskiej literaturze naukowej i po
pularnonaukowej traktowane dość margi
nesowo. Kilka drobnych i rozproszonych 
artykułów (T. Chrzanowski, T. Krotoski, T. 
Steć, Z. Szkolnicki i inni) oraz niewielkie i 
wydane w małym nakładzie publikacje (J. 
Milka, A. Scheer) stanowią zaledwie wstęp i 
bodziec do dalszych poszukiwań i badań. 
Na opracowanie czekają takie nie zbadane, 
wątpliwe bądź sporne problemy, jak: do
kładne datowanie krzyży i kapliczek pokut
nych, porównanie rozmieszczenia tych za
bytków w skali europejskiej, ujednolicenie 
typologii, rozstrzygnięcie znaczenia wize
runków rytych detali i symboli na krzyżach i 
kapliczkach oraz wyjaśnienie zakresu sto
sowania prawa pokutnego względem róż
nych warstw i grup społecznych, ponadto 
„wyłowienie” różnic i podobieństw w reali
zacji tego prawa w krainach ościennych 
(Lużyce, Saksonia, Czechy, Morawy, Mało
polska i Wielkopolska), a także w innych 
państwach. Interesująca byłaby zapewne 
analiza wzajemnych relacji i wpływów tra
dycji lokalnych na kształtowanie się pew
nych specyficznych odmian tego prawa w 
różnych regionach, i wreszcie gruntowna, 
wszechstronna i jak najszybsza inwentary
zacja tych obiektów (należących do grupy 
zabytków ruchomych) oraz szeroka popu
laryzacja - zwłaszcza w kręgach turystycz
nych i młodzieżowych - w celach krajo
znawczych i wychowawczych. Pozwoliłoby, 
to być może przetrwać krzyżom pokutnym 
przez następne wieki.

Andrzej Scheer
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Cygańskie 
wozy

Pierwszym krokiem na drodze do stworze
nia kolekcji cygańskiej byto zorganizowa
nie w 1979 r. dużej wystawy pod tytułem 
„Cyganie w kulturze polskiej”. Zebrano na 
niej wszelkie przedmioty związane z życiem 
Cyganów, których byto zresztą niewiele, 
ale za to bardzo interesujące. Były fotogra
fie, dokumenty (m. in. nadania dla wójtów i 
królów cygańskich oraz akty antycygań- 
skich ustaw), duży zbiór malarstwa, rysun
ków i grafiki o tematyce cygańskiej. Wysta
wa mieściła się częściowo w budynku mu
zeum, a częściowo - i to było najciekawsze 
- na niewielkim dziedzińcu, gdzie stanęły 
(wówczas) trzy wozy, namiot i zrekonstruo
wana kuźnia górskich Cyganów z orygina
lnym wyposażeniem.
Zakupione z okazji organizacji wystawy 
wozy stały się zaczątkiem nadal wzbogaca- 

trzymał w miejscu zakaz administracyjny, 
udało się odnaleźć zaledwie kilka wozów w 
stanie dobrym lub nadającym się do re
montu.

Co prawda w kilku ustawionych na stałe 
wozach do dziś jeszcze mieszkają rodziny 
cygańskie, lecz inne, a jest ich też niezbyt 
wiele, użytkowane są wtórnie, przeważnie 
jako ogrodowe altany. Z jeszcze innych po
niewierają się w różnych miejscach resztki 
- kota, fragmenty dekoracji snycerskich, to 
znów całe podwozia.

Gromadzenie wozów miało początek nie
zbyt pomyślny. Wiosną 1979 r. opuścili 
wozy, w których dotąd mieszkali, Cyganie 
stacjonujący na tradycyjnym koczowisku 
pod Krakowem. Dostali właśnie mieszka
nia w bloku i przenieśli się z całym doby-

Od trzech lat wśród prze
chodzących koło tarno
wskiego muzeum budzą 
sensację kolorowe, cygań
skie wozy stojące na mu- 
źealnym dziedzińcu. Jest 
ich pięć, a pięknie odno
wiony dziedziniec na tyłach 
renesansowych kamienic w 
rynku jest tymczasowym 
miejscem postoju tego 
„muzealnego taboru”.

nej kolekcji, która ma się złożyć na odręb
ną w tarnowskim muzeum ekspozycję kul
tury Cyganów polskich.
Poszukiwanie wozów cygańskich, które na 
skutek zakazu od 1964 r. przestały jeździć 
po polskich drogach, to długa i skompliko
wana historia. Grono zainteresowanych 
tym tematem ludzi na każdy sygnał o po
rzuconym gdzieś, wtórnie użytkowanym 
wozie natychmiast sprawdza wiadomość, 
zbiera informacje o obiekcie, pertraktuje w 
sprawie przejęcia do muzeum. W ten spo
sób prowadzi się ewidencję nawet zupeł
nie zrujnowanych wozów, ich detali, ośrod
ków produkcji, dawnych właścicieli. Praca
mi tymi kieruje dr Lech Mróz z Katedry Et
nografii Uniwersytetu Warszawskiego. I 
choć to tak nieodległa historia, 20 lat od. 
czasu, kiedy koła cygańskich wozów za-

1.2.3. Cygańskie wozy w tarnowskim muzeum 
(fot. A. Bartosz)
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Sprzeda) go Jerzy Ficowski, wielki znawca 
cygańszczyzny, który w początku lat sześć
dziesiątych odkupit go od Cyganów z myś
lą zabezpieczenia jako zabytku. Po kilku
nastu latach wóz trafi) do muzeum. Już po 
zlikwidowaniu wystawy znaleziony został 
wóz w Stargardzie Szczecińskim. Właśnie 
przestał być właścicielom potrzebny. Był w 
niezłym stanie, choć w transporcie nieco 
został uszkodzony. W pracowni konserwa
torskie, przywrócono mu stan pierwotny.

Piąty wóz, użytkowany jako domek w ogro
dzie, został znaleziony również w Krakowie. 

Jego stan był niezbyt dobry, ale pojazd 
znacznie różnił się od poprzednich, więc 
postanowiono go zakupić. Jest juz po re
moncie.
Wszystkie wozy w pełni nadają się do użyt-

nowskiego muzeum, wyposażone w odpo
wiednie drągi do rozpinania płachty namio
towej. Z innych eksponatów warto wymie
nić: narzędzia kowalskie, rekwizyty magicz
ne służące do czarowania, laskę wójta, wy
roby kowalskich kowali itp. Muzeum gro
madzi również dzieła sztuki o tematyce cy
gańskiej oraz prace twórców ludowych, 
które stanowią interesujący obraz Cyga
nów w kulturze ludności miejscowe,.

Dzięki kilku publikacjom na temat tworzą
cej się kolekcji cygańskiej w tarnowskim 
muzeum notuje się duże zainteresowanie 
zbiorem zagranicznych ośrodków badań 
cyganologicznych. z którymi Muzeum 
Okręgowe w Tarnowie prowadzi współpra
cę. Choć nie ma jeszcze stałej ekspozycji, 
specjaliści z wielu krajów przyjeżdżają

tkiem Zgodnie z informacją milicji, wozy 
można było zabrać, jako opuszczone. 

Zwłaszcza jeden, lekki wagon, rzeźbiony, 
byłby interesujący dla muzeum. Zanim jed
nak zorganizowany został transport, co po
trwało kilka dni, wóz został doszczętnie 
zniszczony przez okolicznych chuliganów. 

Tropiąc dalej cygańskie ślady, udało się 
trafić w Krakowie na dwa stojące w podwó
rzu wozy, ale zamieszkane; jeden z nich 
zresztą do dziś jest zamieszkiwany w cza
sie lata. Stąd trafiono do właściciela weso
łego miasteczka, który miał dwa wozy w 
dobrym stanie, używane jako mieszkanie 
dla swych pracowników. Te wozy zostały 
zakupione i przeciągnięte traktorem do 
Tarnowa.
Następny wóz pochodzi z Warszawy. 

ku, mają sprawny układ jezdny, hamulce, 
dyszle i brały już udział w filmie oraz w 
cygańskim widowisku organizowanym 
m.in. przez Muzeum Okręgowe. Kolekcja 
wozów jest nie zamknięta. Co prawda wo
zów typu wagonowego nie przewiduje się 
więcej, zresztą trudno je znaleźć. Ostatni, 
który brany był pod uwagę, maty, ubogi 
wóz, stojący w lasku na przedmieściach 
Żywca, spłonął w trakcie pertraktacji o kup
no. Brakuje w tej kolekcji wozów odkrytych 
typu wasąg i bryka, którymi jeździli (i nadal 
jeżdżą) biedniejsi Cyganie nizinni (Polska 
Roma) oraz rosyjscy (Chaładytka Roma). W 
najbliższym czasie i te wozy powinny zna
leźć się w muzeum. Poza wozami, które 
stanowią najbardziej efektowną część ko
lekcji cygańskiej, posiadamy dwa namioty 
uszyte specjalnie przez Cyganów dla tar- 

oglądać wyeksponowane w sezonie letnim 
na dziedzińcu wozy. Również Cyganie z 
całej Polski są częstymi gośćmi, służąc do
datkowymi informacjami, wyjaśniając za
stosowanie i przeznaczenie poszczegól
nych detali. Oczywiście efektem akcji gro
madzenia cygańskich zabytków ma być 
utworzenie stałej ekspozycji.

Adam Bartosz
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z warsztatu konserwatora

Romańszczyzna 
w Oliwie
Zespół pocysterski w Oliwie (obecnej 
dzielnicy Gdańska) należy do najstarszych 
zabytków architektury na północy Polski. 
Wśród jego wielu zachowanych obiektów 
na pierwsze miejsce niewątpliwie wybija 
się kościół - niegdyś klasztorny, od 1926 r. 
katedralny. Pod względem stylowym obiekt 
ten nie jest jednorodny. Kolejne epoki ra
czej „doklejały" nowe elementy, nie burząc 

tego, co zastały. W jego murach zachował 
się więc zestaw stylów architektonicznych 
od XII w. do drugiej potowy XX w.
Najstarszą częścią budowli są fragmenty 
małego romańskiego oratorium. Powstało 
ono prawdopodobnie ok. 1200 r. Jego 
wnętrze w późniejszym czasie pełniło funk
cję prezbiterium, a następnie stało się 
częścią składową znacznie wydłużonej, 

nowszej części kapłańskiej. Ściany: pół

nocną i południową, wykorzystano przy bu
dowie bliźniaczych kaplic, a po rozbiórce 
tych kaplic - przy budowie obejścia ota
czającego prezbiterium. Obecnie części 
oratorium zachowały się w pierwszych 
dwóch, zachodnich przęsłach prezbite
rium.
Architektura wspomnianego oratorium zna
na była już od dawna. W planie był to pro
stokąt o zewnętrznych wymiarach ok. 10 x 
9 m. Od wschodu przylegała do niego ab
syda, a od południowego zachodu - kręco
na klatka schodowa. Na detale architekto
niczne składały się takie elementy, jak: co
kół, przynajmniej dwa portale, profilowane 
okna, a nad nimi fryzy arkadkowe.
W związku z projektowanym od dłuższego 
czasu odnawianiem katedry, oprócz prze
prowadzenia dalszych badań nad rozwo
jem kościoła, sprawą pilną stała się należy
ta ekspozycja reliktów romańskich. Fryzy i 
okna już dawno zostały pomierzone i opi
sane. Detale te znajdują się jednak na pod
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1. Część wschodnia katedry oliwskiej, usytuo
wanie oratorium: 1 - mury romańskie zachowane, 
2 - mury romańskie nie istniejące, 3 - miejsce 
występowania malowanych cegiet; wyposażenie: 
A - pomnik J. Hulsena i duży portal, B - maty 
portal, C - epitafium R. Heidensteina, D - tablica 
opata Ditharda
2. Ściana pótnocna oliwskiego oratorium: cokół, 
jego profil i część lica ściany
3. Ściana pótnocna oliwskiego oratorium: naj
starszy a jednocześnie najbogatszy z odsłonię
tych w kościele kręgów, wewnątrz widoczne są 
fragmenty napisu



daszu i są trudno dostępne, W związku z 
tym, w aspekcie ekspozycji dydaktycznej 
nie wzięto ich pod uwagę. Skupiono się na 
wnętrzu kościoła. Tuż nad posadzką obejś
cia, wzdłuż dawnych ścian oratorium za
chowały się profilowane odsadzki cokołu, 
zniekształcone przez przemurowania, uby
tki i nałożone tynki. Postanowiono więc od
słonić ten romański cokół. Podobnie też 
planowano wyeksponować lico romań
skich ścian. Większa partia uwidocznione
go wątku ceglanego o układzie wendyj- 
skim w połączeniu z takim samym cokołem 
dawałaby pewne wyobrażenie o oratorium. 
Realizacji tych zamierzeń stanęły na prze
szkodzie elementy wystroju, które, choć 
nie związane z najdawniejszą formą budo
wli, narzuciły jednak zasadnicze ogranicze
nia. Elementami tymi okazały się... warstwy 
polichromii.
Fragmenty polichromii odsłonięte zostały 
w trakcie prac badawczo-konserwator- 
skich, przeprowadzonych w latach 1956— 
1961 przez PP Pracownie Konserwacji Za
bytków, Oddział w Toruniu. Na zewnętrz
nych powierzchniach ścian dawnego ora
torium odnaleziono ślady warstw malar
skich o charakterze zdobniczym oraz napi
sy. Na odsłoniętych partiach ściany połud-

4

4. Zachodni widok ściany południowej oratorium 
z wyposażeniem: pomnik J. Hulsena, szafka, epi
tafium R. Heidensteina, a dalej (niewidoczna na 
ilustracji) tablica opata Ditharda 

niowej ukazał się też... namalowany wątek 
ceglany. Efekt tego wątku został uzyskany 
przez pokrycie cienkiego podłoża tynko
wego cynobrem - kolorem zbliżonym do 
barwy cegły i wprowadzenie białych kresek 
naśladujących spoiny, tak aby powstały w 
ten sposób podział możliwie jak najlepiej 
odpowiadał układowi ceglanego muru. 
Najwięcej napisów znaleziono na ścianie 
północnej. Rozmieszczone były one w kil
ku rzędach i otoczone kręgami o różnym 
charakterze zdobienia. Litery napisane zo
stały gotyckimi minuskułami i majuskułami, 
występującymi głównie na początku pier
wszych wyrazów. Kręgi nieco nachodziły 
na siebie, zasłaniając częściowo teksty. W 
jednym z kręgów namalowano tylko jedną 
literę, usytuowaną na jego obrzeżu.
Wedtug wykonanych sondaży stan zacho
wania polichromii jest średni. Znaczna licz
ba przemalować i zmian koncepcji malar
skich spowodowała, że polichromie znaj
dują się na różnych warstwach pobiał. Pró
by odnalezienia warstw najcenniejszych są 
więc dosyć kłopotliwe. Za najstarsze 
polichromie należy uznać znajdujący się na 
ścianie północnej krąg o najbogatszym wy
stroju i malowane cegły. Można je datować 
na połowę XIV w. Pozostałe zewnętrzne po
lichromie na ścianach byłego oratorium 
pochodzą prawdopodobnie z końca tegoż 
wieku. Wiadomości zawarte w inskrypcjach 
poszerzają historię kościoła, stając się tym 
samym ważnym źródłem historycznym. 
Cenna jest również polichromia naśladują
ca wątek ceglany. W Gdańsku, gdzie 
znaczna część obiektów została silnie 
uszkodzona w czasie drugiej wojny świato
wej i nie ma możliwości ukazania więk
szych partii średniowiecznego zdobienia 
ścian, oliwskie oryginały są wręcz unika
tem. Podobne zdobienia zanotowano w 
Rudach Raciborskich, lecz zostały one 
usunięte bądź przemalowane.
Wystrój rzeźbiarsko-architektoniczny opi
sanej części kościoła oliwskiego wystąpił 
tylko na południowej ścianie. W jego skład 
wchodzą (patrząc od zachodu): barokowy 
pomnik podkomorzego J. Hulsena, rene
sansowe epitafium R. Heidensteina oraz ta
blica ufundowana dla upamiętnienia pier
wszego opata oliwskiego Ditharda. Obok 
pomnika J. Hulsena znajduje się eklektycz
na szafka, wstawiona w romańską ścianę 
oratorium. Wraz z pozostałymi szafkami 
umieszczonymi w obejściu i nawie północ
nej należy ona do wyposażenia kościoła.
W 1982 r. przeprowadzono dodatkowe ba
dania architektoniczne ścian byłego orato
rium. W ścianie południowej natrafiono na 
dwa usytuowane obok siebie portale. Pier
wszy z nich (licząc od zachodu) jest wyższy 
i szerszy oraz ma półkoliste zwieńczenie. 
Portal mniejszy ma zwieńczenie silnie prze
kształcone, co świadczy niewątpliwie o 
przebudowach dokonanych w średniowie
czu. Oba wejścia są skromne, pozbawione 
uskoków i profilowań.

Estetyka wnętrz obejścia i prezbiterium, 
odbierana dotychczas na zasadżię ich ar
chitektonicznej integralność1, znacznie 
ucierpiała po przeprowadzeniu badań son
dażowych. Podłużne i poprzeczne paski - 
ślady badań architektonicznych i malar
skich, ważne ze względu na przekazywane 
informacje, początkowo były tolerowane, z 
czasem jednak zaczęto uważać, że zakłó
cają- one jednorodny wystrój architekto- 
niczno-artystyczny wnętrza. Próby ich sca
lenia nie zyskiwały uznania, zaczęto więc 
wysuwać koncepcję całkowitego - po wy
konaniu inwentaryzacji i dokumentacji foto
graficznej - zasłonięcia polichromii. Po
nowne, ewentualne jej odsłonięcie przewi
dywano w późniejszym, bliżej nie określo
nym czasie. Pod uwagę miała być wów
czas wzięta różnorodność występujących 
zdobień malarskich (kręgi o różnej średni
cy i barwie, malowane cegły). W celu ujed
nolicenia wnętrza, miano zadecydować, 
które zdobienia odsłaniać, a które pozosta
wić nadal pod pobiałami. To zbyt estetyzu- 
jące stanowisko wzbudziło oczywiście 
również wiele wątpliwości.
Konflikty konserwatorskie zaczęły powsta
wać w trakcie trwania prac i objęły prawie 
wszystkie opisane wyżej elementy. Ro
mańskie oratorium nie było na zewnątrz 
otynkowane. Później jednak zachowane 
partie oratorium, wkomponowane we wnę
trze kościoła, jako pokryte tynkiem przesta
ły być czytelne. Jak wydobyć fakturę ro
mańskich murów, uwypuklić najstarszą 
część prezbiterium nie niszcząc istniejące
go stanu? Najpierw zdecydowano się od
słonić część dolną lica ściany romańskiej 
związaną z cokołem. Reszta pozostać mia
ła w tynku. Koncepcję tę można było zasto
sować tylko do ściany północnej, pokryta 
zdobieniami ściana południowa możliwość 
tę wykluczała. Fragmentaryczne odsłonię
cie cokołu ściany południowej dato cieka
wy wynik. Okazało się, że także cokół po
kryty jest malowanymi cegłami. Koncepcja, 
aby z jednej strony pokazać cegły prawdzi
we, a z drugiej malowane, została odrzuco
na. Postanowiono zatem na ścianie połud
niowej zostawić tylko mały fragment - 
„świadek” tego, co kryją pobiaty.
Pobiaty przysłaniają również te części 
trzech kręgów ze ściany północnej, które 
się wzajemnie na siebie nakładają. Krąg 
środkowy, pozbawiony napisów, uznano za 
nieatrakcyjny i małowartościowy. Kręgi są
siednie chciano uzupełnić kosztem środ
kowego. Realizacja tej koncepcji tymcza
sowo została poniechana.
Źródłem konfliktu jest też dokonanie wybo

ru między polichromią a tablicą opata Dit
harda. Odsłonięte fragmenty polichromii 
pozwalają domyślać się istnienia dużego 
kręgu, wewnątrz którego znajduje się goty
cki napis. Na pokrytej pobiałą części tego 
kręgu wisi wspomniana tablica. Odsłonić 
zatem cały krąg z napisem przenosząc ta
blicę na inne miejsce, czy też nie?
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5. Na osi nagrobka znaleziono 
duży portal, który wyeksponowa
no poprzez usunięcie warstw ce
gieł tworzących zamurowanie; 
pod wspornikiem sklepiennym 
widoczny jest fragment szafki...
6. ...która - jak się okazało - 
wkomponowana była w mały 
portal, po jej usunięciu...
7 ...pojawiła się wnęka stano
wiąca stare zamurowanie tego 
portalu, ślady przemurowań za
kodowane są w nieregularnoś- 
ciach zwieńczenia, na ościeżach 
dostrzec można malowane ceg- 
ty 

7

Wreszcie sprawa romańskich portali. Nowo 
odkryty portal, określany jako „duży", ujaw
nił się w miejscu, gdzie stoi pomnik J. Hul- 
sena. Jak pogodzić te dwa, obce sobie 
funkcjonalnie i stylowo elementy? Przesu
nięcie pomnika nie wchodziło w rachubę. 

Podjęto zatem próbę przynajmniej częścio
wego odsłonięcia portalu. Okazało się, że 
pomnik usytuowany jest prawie na jego osi 
i to tak, że zasłania tylko małą część półko
listego zwieńczenia portalu i jego dolnych 
ościeży. Z portalowego zamurowania usu
nięto kilka warstw cegieł, tworząc rodzaj 
wnęki stanowiącej tło pomnika, a nawet z 
nim korespondującej. W zamurowaniu są
siedniego „małego" portalu znalazła się 
wspomniana już szafka, która w związku z 
ekspozycją portalu została usunięta. Prze
bicie na drugą, wewnętrzną stronę ściany 
do prezbiterium było niemożliwe przynaj
mniej z dwóch powodów: 1) na ścianie tej, 
od strony prezbiterium wiszą obrazy, wy
kluczające możliwość trwałej ekspozycji 
przejścia; 2) malowane cegły, jak wykazały 
badania, znajdują się zarówno na ścianach 
portalu, jak i na odsłoniętej wnęce portalo
wej.

Dzięki ostrożnemu usuwaniu zamurowań z 
..małego" portalu udało się odsłonić stary, 
ceglany próg zawierający wyraźne ślady 
wydeptania, świadczące o długotrwałym 
użytkowaniu przejścia. Ponieważ jednak 
współczesna technika wymaga wprowa
dzenia dużej ilości rozmaitych przewodów, 
które umieszczane są w tynkach, wzdłuż i 
w poprzek ścian, a także pod posadzką - 
część romańskiego progu została usunię
ta. Po założeniu odpowiednich kabli jego 
fragmenty wróciły, lecz, niestety, już nie na 
swoje miejsca.

Takie to racje historyczne, estetyczne i 
konserwatorskie towarzyszyły pracom pro
wadzonym w katedrze oliwskiej w ostatnim 
czasie.

Aleksander Piwek

Od redakcji:
Przebywając w oliwskiej katedrze w 
lipcu 1983 r. nasz kolega redakcyjny 
zwrócił uwagę na dwie sprawy: 1) 
część odsłoniętych fragmentów ro
mańskich została... zasłonięta sprzęta
mi kościelnymi (feretrony, konfesjona
ły, ławki); 2) brak informacji na temat 
romańskich detali. Nasuwa się wnio
sek, że obecni gospodarze zespołu 
pocysterskiego wstydzą się romań
skiej przeszłości katedry. Mamy więc 
romańszczyznę w Oliwie, a tak jakby- 
śmy jej nie mieli.
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Zamek 
w Dzikowie
Dzików, obecnie dzielnica Tarnobrzegu, 
stanowił od XVI w. jeden z głównych ośrod
ków posiadłości Leliwitów Tarnowskich.
W 1522 r. wieś Dzików nabył od Andrzeja z 
Ossolina Jan Spytek Tarnowski (ok. 1493— 
1553), podskarbi wielki koronny za czasów 
Zygmunta Starego, żupnik krakowski i wo
jewoda sieradzki. Nabywając Dzików i Bo
rów, Jan Spytek uzupełnił klucz wielowiej- 
ski, pozostający w posiadaniu Tarnowskich 
od ok. 1350 r.

Według tradycji zamek w Dzikowie istniał 
od czasów Kazimierza Wielkiego, dopiero 
jednak analiza materiałów uzyskanych 
podczas badań prowadzonych przez rze
szowski oddział PKZ może umożliwić od
tworzenie najdawniejszego wyglądu dziko
wskiej rezydencji.* 1 Interesująca wydaje się 
hipoteza mgr inż. arch. J.Starzewskiej, ze w 
1522 r. istniał w Dzikowie piętrowy, muro
wany „dwór wieżowy”. Przemawia za tą hi
potezą położenie obiektu na wysokiej skar
pie, będącej w odległej przeszłości brze
giem Wisty, zachowany układ fundamen
tów, struktura sklepionych pomieszczeń 
piwnic i parteru w skrzydle zachodnim 
obecnego pałacu oraz dotychczasowe wy
niki badań nad dworem murowanym w 
Polsce w XVI.

ny i zapisy dotyczące jego kolejnych re
stauracji".
Próby odtworzenia barokowego wyglądu 
dzikowskiego zespołu pałacowego można 
więc obecnie podejmować tylko na pod
stawie nielicznych przekazów archiwalnych
i ikonograficznych. Reprodukcje osiemna
stowiecznych akwarel ukazują wygląd Dzi
kowa w XVII w.2
W tym czasie siedziba Tarnowskich - za

Po zakupie Dzikowa Tarnowscy nadal mie
szkali w modrzewiowym dworze obronnym 
w Wielowsi oraz przejściowo w Chrobrzu i 
w Stopnicy. Dopiero za czasów Michała 
Stanisława Tarnowskiego (ok. 1590-1654), 
syna kasztelana sandomierskiego Stanis
ława, Dzików stał się jedną z głównych sie
dzib rodu. Kasztelan wojnicki Michał Sta
nisław, poprzez małżeństwo w 1638 r. z 
Anną Csobor, pozyskał posiadłości i ko
neksje na Węgrzech i on też dokonał praw- 
dopdobnie pierwszej rozbudowy rezyden
cji dzikowskiej.

Zakres przebudowy i siedemnastowieczny 
wygląd zamku jest trudny do ustalenia. 
Profesor Stanisław Tarnowski, rektor Uni- 
sersytetu Jagiellońskiego i prezes Akade
mii Umiejętności, urodzony w Dzikowie w 
1837 r., zapisał w Domowe/ kronice dziko
wskiej, że podczas neogotyckiej przebudo
wy zamku (1834) „murarze zniszczyli odna
lezioną w murach blaszaną puszkę zawie
rającą szereg dokumentów. Były to zapew
ne dokumenty fundacyjne obiektu oraz pla-

1. Fragment Drzewa genealogicznego Tarno
wskich z 1644 r. (rys. Augustinus Thille. reprod. z 
przedruku wykonanego przez Adama Pilińskiego 
w Paryżu w 1872 r.)
2. Widok pałacu od frontu, stan obecny 

bezpieczona od północy i zachodu natural
ną przeszkodą w formie wysokiej skarpy - 
od wschodu i południa umocniona była 
ziemnymi watami obronnymi z fosami. Fra
gmenty fos, zamienione w XIX w. na założe
nie ogrodowe, zachowały się do chwili 
obecnej. Od strony ufundowanego przez 
Tarnowskich miasteczka Tarnobrzeg wiod
ła droga na dziedziniec zamkowy poprzez 
warowną bramę wjazdową. Przykryta baro
kowym hełmem wieża, wzniesiona nad bra
mą, wzbogacona była po obu stronach 
dwukondygnacyjnymi pawilonami o stro
mych dwuspadowych dachach. W pawilo
nach tych mieściły się prawdopodobnie 
mieszkania straży i służby oraz składy gos
podarcze. Bramę poprzedzał most drew
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niany, osadzony „na wiązania przyciesiach 
i stupach oraz przerzucony nad fosami pa
łac otaczającymi, miejscami mury stare ma
jącymi" - jak zapisano w najstarszym za
chowanym Opisaniu pałacu z 1783 r. 
Prowadzona w XVII w. rozbudowa lub prze
budowa rezydencji nie została zakończona. 
Przebudowano najstarsze, zachodnie 
skrzydło, którego najważniejszym wnę
trzem była kaplica zamkowa, oraz wznie
siono lub rozbudowano korpus główny 
zamku, mieszczący na reprezentacyjnym 
pierwszym piętrze m.in. „długą salę” - naj
większe wnętrze rezydencji.3
W pierwszej połowie XVIII w. stan zamku 
był bardzo zły. Tarnowscy popierali króla 
Stanisława Leszczyńskiego, w związku z 
czym Dzików często pustoszony był przez 
wojska szwedzkie, saskie i rosyjskie. Za 
czasów Józefa Mateusza Tarnowskiego za
wiązano w rezydencji konfederację gene
ralną Stanów Korony i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Z kolei syn Józefa Mateusza, 
Rafał Tarnowski (1741-1803), byt woje
wódzkim marszałkiem konfederacji bar
skiej. Upadek Dzikowa pogłębiał się; po 
przymusowym wyjeździe Rafała na emigra
cję rezydencja zupełnie opustoszała. 
Około 1777 r. Dzików objął brat Rafała, sta
rosta kahorlicki i byszowski Jan Jacek Tar
nowski (1729-1808). W ostatnich latach 
XVIII w., pomimo kłopotów finansowych, 
przystąpił on do rozbudowy zamku dziko
wskiego. Poprzez dobudowanie prawego 
skrzydła powstał pałac na planie podkowy, 
zwróconej w kierunku podjazdu (taki obrys 
planu zachował się do naszych czasów). 
Wykorzystując znaczny spadek terenu od 
strony ogrodu, zaprojektowano obszerną 
galerię (sala terrena); za czasów Jana Jac
ka wykonano jedynie jej fundamenty. Na 
linii środkowej korpusu głównego, nad 
wejściem oraz na zwieńczeniu skrzydeł 
bocznych pojawiły się frontony o póżnoba- 
rokowych półkolistych kształtach. Główny 
fronton ozdobiony był gipsowymi dekora
cjami sztukateryjnymi przedstawiającymi 
kartusze herbowe, motywy gloryfikujące 
militarne czyny przodków, girlandy i festo- 
ny-
Z końca XVIII w. pochodzi najstarszy rysu
nek elewacji zamku dzikowskiego, zacho
wany w archiwum dzikowskim. Front skrzy
dła prawego, czyli pawilonu, w którym za 
czasów starosty kahorlickiego umieszczo
no bibliotekę, zaprojektowano w stylu kla- 
sycystycznym. Według tradycji rodzinnej 
projekt ten nie został zrealizowany i cała 
bryła zamku zachowała charakter póżnoba- 
rokowy.
Po ożenieniu się starosty kahorlickiego z 
Rozaliną z Czackich, siostrą historyka i 
twórcy Liceum Krzemienieckiego Tadeu
sza Czackiego, sytuacja materialna właści
ciela Dzikowa znacznie poprawiła się. Od
radzając świetność rodowej siedziby, roz
począł on sprowadzanie pamiątek rodzin
nych, meblował i przyozdabiał wnętrza 
m.in. pięknymi boazeriami. Dzików gościł 
wówczas wielu poetów, pisarzy i artystów, 
których spotkaniom towarzyszyła muzyka 
wykonywana przez zamkową kapelę.
W pierwszych latach XIX w. zamek dziko
wski ponownie popadł w ruinę. Po śmierci 
w 1808 r. Jana Jacka Tarnowskiego opu

stoszał i już w następnym roku uległ znisz
czeniu i rabunkowi podczas kampanii księ
cia Józefa Poniatowskiego. Syn Jana Jac
ka, Jan Feliks Tarnowski (1777-1842), w 
okresie Księstwa Warszawskiego oraz 
później Królestwa Kongresowego prawie 
stale przebywał w Warszawie, gdzie prowa
dził ożywioną działalność państwową. Od 
pierwszych lat małżeństwa (1800 r.) z uta
lentowaną artystką malarką-miniaturzystką 
Walerią Stroynowską gromadził dzieła 
sztuki oraz pamiątki narodowo-rodzinne. 

Bardzo owocna dla kolekcjonerskich pasji 
była podróż młodych Tarnowskich do 
Włoch w latach 2803-1804 “
Po Powstaniu Listopadowym senator-ka- 
sztelan Królestwa Polskiego Jan Feliks 
Tarnowski osiedlił się w Dzikowie i ostatnie 
lata swego życia przeznaczył na rozbudo
wę i uprządkowanie całego zespołu pała
cowego oraz na rozmieszczenie cennego 
księgozbioru i wspaniałych zbiorów sztuki. 
W sławnych zbiorach dzikowskich znajdo
wały się obszerne księgozbiory cystersów

36



5

10

z Oliwy, ks. Hieronima Juszyńskiego, Wale
riana i Hieronima Stroynowskich (ojca i 
stryja Walerii Tarnowskiej), książki z biblio
teki pojezuickiej w Sandomierzu i z biblio
teki po królu Stefanie Batorym oraz wiele 
cennych dzieł piśmiennictwa, zwłaszcza z 
zakresu sztuk pięknych. Wśród rękopisów i 
pierwodruków znajdował się Statut Łaskie
go na pergaminie i Herbarz Gorczyna obok 
kompletu dzieł Heweliusza. W skład boga
tej galerii obrazów wchodziły dzieła van 
Dycka, Rembrandta, Carraccich, Guido Re- 

niego i Salvatora Rosy. Wielki zbiór rysun
ków i miniatur różnych mistrzów obejmo
wał prace: Wincentego Lesseura, Orło
wskiego, Norblina, Płońskiego i Walerii 
Tarnowskiej. Wśród pamiątek narodowo- 
rodzinnych były „urny, czyli żale słowiań
skie, pamiątki po hetmanie Tarnowskim: 
buława, miecz, tuk, kołczan, sajdak i 
gwóźdź od trumny, pamiątki z okresu roz
biorów, doby napoleońskiej i powstania 
listopadowego. Monument Kościuszki, 
biurko księcia Józefa, pistolety Buonapar- 

tego i kartacze spod Grochowa, Sando
mierza i Dębego Wielkiego".5

5. Widok patacu od 
frontu po przebudo
wie w latach 1909- 
1912
6-10. Wnętrza pała
cowe; reprodukcje 
zdjęć wykonanych 
w latach 1916-1917 
przez inż. Affanaso- 
wicza: Wielka Sala 
na pierwszym pię
trze - widoczne sza
fy biblioteczne pro
jektowane przez F. 
Mączyńskiego (6); 
gabinet Zdzisława 
Tarnowskiego na 
parterze (7); jadalnia 
na pierwszym pię
trze (8); salon Zofii 
Tarnowskiej z Zam
ojskich, w głębi po
kój bilardowy (9); 
pokój sypialny Zofii 
z Potockich Tarno
wskiej (10) (zdjęcia: 
A. Gaczoi)

Jan Feliks i Wąleria Tarnowscy byli także 
inicjatorami neogotyckiej przebudowy re
zydencji. Dużą pomocą służył im syn, Jan 
Bogdan (1805-1850), który w stosunkowo 
krótkim czasie odbudował klucz dzikowski. 
Do prowadzenia prąc budowlanych na te
renie Dzikowa powołali Tarnowscy Franci
szka Marię Lanciego (1799-1875). Wykonał 
on projekty i nadzorował prace związane z 
rozbudową zamku.w latach 1834-1835. 
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Neogotycka przebudowa spowodowała 
zupełne zatarcie śladów barokowego stylu 
pałacu. Otrzymał on od strony podjazdu 
tzw. wystawę i smukłą wieżę nad dachem 
głównego korpusu. Od ogrodu ukończono 
i przesklepiono galerię z czasów Jana Jac
ka i dodano cały ryzalit, mieszczący na pię
trze Wielką Salę. Wśród modernizowanych 
przez Lanciego rezydencji Dzików wyróż
niał się podporządkowaniem układu prze
strzennego istniejącym, klasycznym regu
łom symetrii. Koszt przebudowy był jednak 
tak duży, że Waleria Tarnowska ze smu
tkiem zapisała: „Piękny będzie ten dom po 
skończeniu, lecz mnie to zbytnio nie cieszy, 
bo wszystko robi się tam na stopie za wy
sokiej dla nas".e
Uporządkowany został cały zespół rezy- 
dencjonalny. Kajetan Kożmian, przyjaciel 
Jana Feliksa Tarnowskiego, już w roku 
1813 zanotował w swych Pamiętnikach: 
„Pałac otaczają piękne ogrody i kanały, 
oranżerie i klomby z drzew i plant rozmai
tych, swojskich i zagranicznych. Jan Tarno
wski, wielki i namiętny miłośnik zielnictwa, 
założył te ogrody, które matka jego, Czacka 
z domu, dzieląca smak syna pielęgnowała: 
już podeszła wiekiem, mieszkała w pałacu 
dzikowskim".'
Zgodnie z ówczesną modą, w parku po
wstały liczne obiekty architektury ogrodo
wej, w większości projektowane przez 
samą Walerię Tarnowską.
Wraz ze zmianą architektury zewnętrznej 
przebudowana została część wnętrz, któ
rym także nadano wystrój neogotycki. 
„Landowskie" szafy, stoły i ekrany przed 
kominkami ustawiono w dwu sklepionych 
salach parteru, w najstarszym skrzydle za-' 
chodnim, między kaplicą a apartamentem i 
sypialnią Jana Feliksa Tarnowskiego. W 
neogotyckich szafach początkowo po
mieszczono księgozbiór, a w pierwszych 
latach XX w. archiwum. Neogotycki wystrój 
wprowadzono do Wielkiej Sali, a szafy zdo
bione motywami ostrego tuku znalazły się 
także w biblioteczce na pierwszym pię
trze.
W większości pomieszczeń zamku pozo
stawiono zgromadzone przed 1834 r. 
sprzęty oraz fragmenty dekoracyjne. Słusz
nie uznano, że są one zbyt cenne, aby je 
niszczyć i usuwać. Pozostały więc marmu
rowe kominki wykonane przez kamieniarzy 
króla Stanisława Augusta, wazy belweder- 
skie, zwierciadła i zegary, będące niegdyś 
własnością ostatniego króla, oraz klasycy- 
styczny wystrój w kilku salonach na pier
wszym piętrze. Szafy z mozaikami pompe- 
jańskimi i stoły z mozaikami florenckimi 
stały obok mebli z końca XVIII w. i z pier
wszych lat wieku XIX. Obok neogotyckich 
dzwonków, lamp, kropielniczek i brązowe
go modelu katedry wiedeńskiej - stoły i 
komody w dzikowskich wnętrzach zdobiły 
wazy i czarki etruskie, prawdziwe lub naśla
dowane, posążki starożytnych bogów i 
pompejańskie kapitele.
Rzeźby, miniatury, obrazy, ryciny i rysunki 
rozmieszczono we wszystkich salonach 
zamku. Najwięcej najwspanialszych obra
zów zawieszonych było w pokojach sypial
nych i bawialnym pani Walerii, na pier
wszym piętrze pałacu, natomiast Jan Feliks 
ulubione dzieła malarzy flamandzkich i ho

lenderskich zgromadził na parterze, w ga
binecie przylegającym do jego apartamen
tu.

Neogotycka forma dzikowskiego pałacu 
przetrwała z niewielkimi zmianami do koń
ca 1927 r., do chwili tragicznego pożaru. Za 
czasów syna Jana Bogdana, Jana Dzierży- 
sława Tarnowskiego (1835-1894), marszał
ka krajowego, wprowadzono tylko balkon z 
kamienną balustradą w salonie na pier
wszym piętrze, od strony północno-za
chodniej.

Jan Zdzisław Tarnowski (1862-1937), syn 
Jana Dzierżysława a prawnuk Jana Feliksa, 
późniejszy senator II Rzeczpospolitej, nosił 
się od początku lat dziewięćdziesiątych XIX 
w. z zamiarem rozbudowy pałacu i moder
nizacji wnętrz. M.in. znany krakowski archi
tekt Zygmunt Hendel (1862-1929) zaprojek
tował w 1902 r. obszerną, nową oficynę 
zamkową. Neorenesansowa, dwukondy
gnacyjna budowla miała powstać przy 
wschodniej elewacji pałacu. Projekty prze- 
kompletowania wystroju architektoniczne
go sal pałacowych wykonywali Władysław 
Grabowski (1884-1891), Tomasz Bryliński 
(1886), Sławomir Odrzywolski (1896) oraz 
wspomniany już Zygmunt Hendel. Według 
jego projektu z 1898 r. wykonano szafy na 
broń i kominek w zbrojowni, znajdującej się 
na pierwszym piętrze w tzw. wystawie, nad 
głównym wejściem do zamku.

W latach 1909-1912 dokonana została naj
większa przed pożarem przebudowa zam
ku dzikowskiego. Według projektu wiedeń
skich architektów, Ferdynanda Fellnera i 
Hermana Helmera, wkomponowano drugie 
piętro w dawny, obszerny strych nakryty 
wysokim dachem. W dachu pojawiło się 
wiele okien, dostosowanych do neogoty
ckiej formy rezydencji. Równocześnie w 
pałacu założono instalacje wodociągowe, 
kanalizacyjne, elektryczne i centralnego 
ogrzewania. Nastąpiła też zmiana wystroju 
Wielkiej Sali. Zdzisław Tarnowski przeniósł 
tutaj sławną bibliotekę dzikowską i umieś
cił ją w efektownych szafach, zaprojektowa
nych w 1912 r. przez architekta Franciszka 
Mączyńskiego (1874-1947). W architekto
niczny układ szaf wkomponowany był ze
spół portretów najwybitniejszych przedsta
wicieli rodziny Tarnowskich.

Tragiczny, wspomniany już pożar wybuchł 
w przeddzień Bożego Narodzenia w 1927 r. 
i zniszczył niemal doszczętnie pałac, z wy
jątkiem kaplicy, dwóch sklepionych po
mieszczeń na parterze i dwóch na pier
wszym piętrze w skrzydle zachodnim. Oca
lało cenne archiwum dzikowskie, więk
szość obrazów, miniatur i książek. Strop 
Wielkiej Sali - biblioteki spadając zabił 9 
osób, bohatersko ratujących zbiory. Spło
nęło wiele drobnych przedmiotów arty
stycznych, rycin, rzeźb i mebli.

Po 1927 r. zamek dzikowski odbudowany 
został według projektu architekta Wacława 
Krzyżanowskiego (1881-1954), który nadał 
rezydencji formę neobarokową; zachowała 
się ona do dzisiaj. Znacznym przemianom 
uległy także wnętrza, m.in. dwukondygna
cyjną Wielką Salę, jadalnię i część salonów 
reprezentacyjnych zlokalizowano na parte
rze.

Odnowiony po zniszczeniach ostatniej woj
ny pałac w Tarnobrzegu - Dzikowie po
mieścił Państwowe Technikum Rolnicze 
wraz z internatami. Bogate zbiory dziko
wskie uległy rozproszeniu. Obrazy znalazły 
się m.in. w Muzeum Narodowym w War
szawie i Krakowie. Część obrazów, mebli i 
przedmiotów rzemiosła artystycznego 
(wśród nich wspaniała kolekcja starych 
sreber, odnaleziona w piwnicach zamko
wych w 1974 r.) trafiła do muzeum w Łańcu
cie. Wiele dzikowskich eksponatów znaj
duje się zapewne w magazynach innych 
muzeów.

Wobec faktu opuszczenia zamku w najbliż
szej przyszłości przez Technikum Rolnicze 
istnieje możliwość przywrócenia układu 
pomieszczeń sprzed 1939 r. oraz utworze
nia wspaniałej ekspozycji, przy wykorzy
staniu zachowanych zdjęć, projektów i od
zyskanych z muzeów eksponatów. Pałac 
dzikowski, jak przed laty, winien ponownie 
znaleźć się wśród czołowych muzeów 
wnętrz pałacowych w naszym kraju8.

Szczególnie władzom młodego wojewódz
twa tarnobrzeskiego winno zależeć na 
stworzeniu prężnego ośrodka muzealnego 
w obiekcie o tak bogatych tradycjach his
torycznych.

Andrzej Gaczof

Przypisy

1. Składam wyrazy wdzięczności Panu prof. W. 
Dworzaczkowi za umożliwienie zapoznania się z 
fragmentami maszynopisu monografii Leliwitów 
Tarnowskich w XVI w. oraz Paniom mgr Z. Bień
kowskiej i mgr inż. arch. J. Starzewskiej z rzeszo
wskiego Oddziału PKZ w Jarosławiu za cenne 
informacje i udostępnienie materiałów.

2. Dzięki ogromnej życzliwości p. Artura Tarno
wskiego, ostatniego właściciela Dzikowa, otrzy
małem z Kanady cenne zdjęcia i reprodukcje oraz 
wiele informacji dotyczących rezydencji. W tym 
miejscu pragnę wyrazić p. Arturowi Tarnowskie
mu serdeczne podziękowania. To właśnie z Ka
nady pochodzą reprodukcje osiemnastowiecz
nych akwarel, ukazujący najdawniejszy wygląd 
Dzikowa. Oryginalne akwarele spłonęły podczas 
tragicznego pożaru pałacu w 1927 r.

3. Kaplica odnotowana została w dokumentach 
w latach siedemdziesiątych XVII w. Pamiętna jest 
ze znajdującego się w niej przed 1678 r. obrazu 
Matki Boskiej zw. Dzikowską.

4. K. Grottowa, Zbiory sztuki Jana Feliksa i Wale
rii Tarnowskich, Wrocław 1957; A. Sajkowski, 
Włoskie przygody Polaków, Warszawa 1973.

5. E. Chwalewik, Zbiory polskie, Warszawa 1916; 
K. Grottowa, op. cit.

6. W. Tarnowska, Mon journal, rękopis w zbio
rach Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie, za K. Grotto- 
wą, op. cit.

7. K. Kożmian, Pamiętniki, t. II, Warszawa 1972.

8. Prof. Tadeusz Szydłowski w Ruinach Polski 
(Kraków 1919) stawiał zbiory dzikowskie obok 
zbiorów w Łańcucie i w Przeworsku, uważając je 
za najważniejsze kolekcje dzieł sztuki w dawnei 
Galicji.
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Dwór 
hiszpański 
w Sopocie
Jeszcze kilka lat temu przy Al. Niepodle
głości 781 - ruchliwej arterii komunkacyjnej 
wiodącej przez centrum Sopotu - zwracat 
uwagę zaniedbany dom, którego pełne za
cieków odpadające tynki kontrastowały ze 
świeżo odnawianymi elewacjami sopoc
kich kamienic. Wydawać się mogło, że wy
burzenie tego zniszczonego budynku przy
czyni się do uporządkowania eksponowa
nego fragmentu śródmieścia. Decyzja o 
rozbiórce była już przesądzona. Niewiele 
brakowało, a mógł bezpowrotnie zginąć 

cenny obiekt, jeden z najstarszych zabyt
ków miasta. Oddajmy jednak głos historii, 
która odkryła losy tego zagadkowego do
mostwa.

Patrycjusze gdańscy, poszukując w XV i 
XVII w. terenów dla swych letnich rezyden
cji, zainteresowali się Sopotem - niewielką 
wioską rybacką, której uroki krajobrazowe, 
lasy, stawy i strumienie oraz bliskość mo
rza zapewnić mogły wspaniały wypoczy
nek. Zaczęły więc powstawać w Sopocie 
dwory otoczone ogrodami, niekiedy nawią
zujące formą do tradycyjnych dworów sta
ropolskich, wygodniejsze od ciasnych ka
mienic mieszczańskich (zob. J. Stankie
wicz, Sopot, „Spotkania z zabytkami", nr 7- 
1981, s. 11-15). Jedną z takich rezydencji 
był Dwór II, nazywany też Hiszpańskim, 
usytuowany w sąsiedztwie dawnego placu 
wiejskiego, przy głównym trakcie drogo
wym z Gdańska w kierunku Gdyni. Trady
cja wiąże nazwę z wydarzeniami Pokoju 
Oliwskiego w 1660 r. Uczestniczący w 
obradach oliwskich przedstawiciel króla 
Hiszpanii zatrzymał się na terenie Sopotu w 
posiadłości, która na jego cześć uzyskała 
miano Dworu Hiszpańskiego. Historia tej 
posesji jest jednak jeszcze bardziej odle
gła. Kolejny numer oraz usytuowanie w ze
spole wskazują, że była to jedna z pier
wszych rezydencji patrycjuszowskich w tej 
okolicy.

Najstarszy znany dokument potwierdzający 
własność Jakuba Cleefeldta, zamożnego 

syna jednego z gdańskich burmistrzów, 
pochodzi z 1 grudnia 1594 r. Następne 
przekazy historyczne, datowane na wiek 
XVII, wiążą się ze zmianami właścicieli. Za
wsze są to majętne i wpływowe rody 
mieszczańskie, m.in. rodzina Jana Rogge - 
burmistrza w latach 1634-1644 oraz słynna 
rodzina Uphagenów. Dokładnego wyglądu 
rezydencji w początku XVII w. nie znamy. 
Domyślać się jedynie można, że stał tu wy
godny drewniany dwór, usytuowany w po
bliżu drogi biegnącej w kierunku morza. 

Rozległy teren posesji zajmował ogród - 
miejsce wypoczynku, spotkań i spacerów. 
Malowniczość położenia podkreślał prze
pływający obok budynku potok, pobliski 
staw oraz nieograniczony widok na całą 
Zatokę Gdańską.

U schyłku XVII w. dwór drewniany ustąpił 
miejsca budynkowi murowanemu, który wi
doczny jest na najstarszym znanym planie 
Sopotu z 1714 r. Obszernym fragmentom 
ścian właśnie tego obiektu do niedawna 
zagrażała rozbiórka. Ocalałe mury pozwa
lają na rekonstrukcję wyglądu ówczesnego 
dworu. Reprezentacyjnym pomieszcze
niem była sala jadalna, znajdująca się w 
zachodniej części budynku. W niej odby
wały się przyjęcia dla zaproszonych gości, 
tutaj koncentrowało się życie towarzyskie i 
rodzinne mieszkańców. Po przeciwległej 
stronie znajdowały się pokoje domowni
ków. Obszerna sień miała charakter mie
szkalny i poprzez drewnianą werandę łą-

3

1. Plan Sopotu z 
1714 r.; literą „D” 
oznaczono teren 
Dworu Hiszpańskie
go
2. Pierwsze prace 
remontowe w 1980 r.
3. Widok obiektu od 
strony wschodniej 
po zakończeniu 
prac konserwator
skich w 1982 r. 

czyta się z ogrodem. Wnętrza nie miały 
specjalnego wystroju architektonicznego, 
ich ozdobą były drewniane belkowe stropy 
oraz meble i bogate wyposażenie. Pod 
częścią wschodnią znajdowała się sklepio
na kolebką piwnica. Elewacje malowane 
były na kolor czerwony, z zaznaczonym ry
sunkiem spoinowania cegieł. Przypadko
wych przejezdnych oraz zaproszonych 
gości doprowadzała do wejścia biegnąca 
od strony Gdańska reprezentacyjna aleja 
lipowa. Stanowiła ona ozdobę ogrodu, roz
ciągającego się przed południową elewa
cję dworu. Od strony północnej znajdowały 
się budynki gospodarcze, stajnia, wozow
nia i pomieszczenia dla służby.
Czasy pokojowe sprzyjały rozrywkom, bez
troskiemu wypoczynkowi i uciechom życia 
wiejskiego, a tym samym rozkwitowi rezy
dencji. Ich kres na terenie Sopotu spowo-
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4 Widok od strony 
ołównej ulicy 

w 1982 r.
(zdjęcia:

M. Gawlicki)

Kaplica 
w Jerzma
nowicach

dowaty działania wojenne w 1734 r. W celu 
zlikwidowania potencjalnych punktów 
oparcia dla spodziewanego desantu floty 
francuskiej, mogącej pospieszyć z pomocą 
królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu, ob
legające Gdańsk wojska rosyjskie, wspie
rane przez armię saską, spaliły okoliczne 
wsie, w tej liczbie i Sopot. Jedynie masyw
ne mury zewnętrzne i piwnica Dworu Hisz
pańskiego oparły się płomieniom, reszta 
legła w gruzach, a posiadłość bezpowrot
nie utraciła swój sielski, rekreacyjny cha
rakter.
W XVIII w. posesja kilkakrotnie zmieniała 
właścicieli, którym ocalałe ściany parteru 
posłużyły jako podstawa do nadbudowy 
piętra. Dwór otrzymał piękną drewnianą 
konstrukcję szkieletową, wyeksponowaną 
w elewacji, i tak przebudowany od począt
ku XIX w. aż do roku 1871 pełnił funkcję 
stacji pocztowej. Modernizacja drogi gdań
skiej, przeprowadzona w latach 1820-1822, 
przyniosła przeobrażenia w układzie prze
strzennym otoczenia dworu. Wycięto starą 
aleję lipową i przesunięto ulicę na odle
głość zaledwie kilku metrów od ścian bu
dynku. Mimo tych istotnych zmian, znany 
był jako zabytek związany z historią Sopo
tu, o czym świadczą informacje i opisy w 
starych przewodnikach. Niestety, nie uch
roniło to dworu przed dokonaniem kolej
nych przebudów, zacierających stopniowo 
jego historyczną formę.
Z czasem zapomniano o elementach daw
nej architektury, wnętrza kilkakrotnie przy
stosowywano do pełnienia nowych, zmie
niających się funkcji. Zniknął ostatecznie 
ogród, otaczający dwór jeszcze w połowie 
XIX w, nie został nawet ślad po płynącym 
obok budynku potoku. Konstrukcję szkie
letową przesłoniły tynki, przestała istnieć 
dawna stolarka okienna i drzwiowa. Do 
wschodniej elewacji dostawiono przybu
dówkę. Zmiany te zatarły wszystkie cechy 
stylowe Dworu Hiszpańskiego. Tracąc 
resztki pierwotnych walorów przestrzen
nych, stawał się obiektem zapomnianym, 
wtapiającym się w pejzaż zabudowy mia
sta. Stan techniczny dworu pogarszał się 
coraz bardziej. Niski standard wyposażenia 
i zaniedbania użytkowników powodowały 
konieczność wykwaterowania mieszkań
ców z grożącego zawaleniem domu. W 

roku 1976 przed pozostałością patrycju- 
szowskiej rezydencji stanęło widmo roz
biórki.
Dwór Hiszpański mógł podzielić los wielu 
innych zapomnianych zabytków, mógł po 
prostu przestać istnieć. Nie stało się tak tyl
ko dlatego, że tym razem znalazł on dobre
go mecenasa. Sopocka Rzemieślnicza 
Spółdzielnia Remontowo-Budowlana po
stanowiła zagospodarować obiekt dla 
własnych potrzeb. Dzięki inicjatywie rze
mieślników i przychylności władz miasta 
można było przygotować niezbędną doku
mentację planowanych prac konserwator
skich. Koncepcję adaptacji budynku opar
to na zasadzie zachowania jak największej 
liczby elementów zabytkowych oraz ochro
nie starej substancji ścian i stropów, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu ich do peł
nienia współczesnych funkcji. Zachowano 
dawny układ przestrzenny wnętrz, dosto
sowując pomieszczenia do potrzeb admi
nistracyjno-biurowych. Piwnice i parter 
udostępniono dla celów zebrań o charak
terze otwartym oraz jako klub i miejsce 
spotkań rzemieślników. W rozwiązaniu ar
chitektonicznym wyeksponowano najstar
sze zachowane elementy, których wiek w 
wypadku piwnicy i ścian zewnętrznych par
teru sięga 300 lat. Udało się odnaleźć ślady 
dawnych otworów okiennych i na ich pod
stawie zrekonstruować barokową stolarkę. 
Wykorzystano i wyeksponowano pocho
dzące z początku XIX w. stropy oraz ściany 
szkieletowe piętra, w których uzupełniono 
nieliczne uszkodzone elementy. Dokładna 
inwentaryzacja umożliwiła rekonstrukcję 
zachodniego szczytu. Całkowitej wymianie 
uległy zniszczone stropy wyższych kondy
gnacji oraz więżba dachowa. Znalazły one 
oparcie na nowych ścianach wewnętrz
nych, dzięki czemu odciążono osłabioną 
drewnianą konstrukcję ścian. Usunięto 
przybudówki, przywracając bryle dawne 
piękne proporcje.
Dzięki w porę przeprowadzonym działa
niom konserwatorskim uratowany został 
cenny zabytek. Dwór Hiszpański powrócił 
do panoramy miasta, stając się ważnym 
elementem architektury Starego Sopotu, 
świadectwem jego bogatej historii.

Marcin Gawlicki 

Podążając dawnym traktem z Krakowa do 
Olkusza, natrafiamy na położoną w malow
niczej okolicy wieś Jerzmanowice. Nie by
łaby ona godna specjalnej uwagi, gdyby 
nie fakt, że po roku 1683 wzniósł tu okazałą 
kaplicę Św. Jana Chrzciciela rzemieślnik 

krakowski, pasamonik Jan Sroczyński. O 
hojnym fundatorze zachowało się nieco 
wiadomości archiwalnych. W 1649 r. przyjął 
on prawo (obywatelstwo) miasta Krakowa,

1. Kaplica w Jerzmanowicach przed odnowie
niem,'widok od zachodu
(fot. J. Samek)
2. Kaplica w Jerzmanowicach po odnowieniu 
(fot. ze zbiorów Urzędu m. Krakowa)
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byt zamożnym mieszczaninem, doszedt do 
godności tawnika i wójta wyższego prawa 
na zamku krakowskim. Jerzmanowicka 
kaplica zbudowana zaś zostata jako votum 
za zwycięstwo wiedeńskie, w którym we
dług tradycji miał brać udziat fundator. W 
1686 r. Sroczyński dokonał dużego zapisu 
- sumy 9000 florenów, była to tzw. fundatio 
Sroczynskiana nauposażenie przytutka dla 
ubogich i utrzymanie znajdującej się przy 
nim kaplicy w Jerzmanowicach.
Sama budowla, o sporych rozmiarach 
(wnętrze bez przybudówek 10,50 x 6,75 m), 
ma charakter barokowy. Szczególnie boga
to potraktował nieznany, niewątpliwie kra
kowski architekt fasadę, wyróżniającą się 
niecodzienną kompozycją. Środkowe pila- 

stry w dolnej kondygnacji fasady zreduko
wane zostały bowiem (jak w manierystycz- 
nych rozwiązaniach) do roli wsporników, 
przez co w szczególny sposób zaakcento
wano górną część elewacji zwieńczoną 
trójkątnym przyczółkiem. Wnętrze kaplicy 
przykrywa dwuprzęsłowe sklepienie koleb
kowe z lunetami; w absydzie zastosowano 
sklepienie hemisferyczne. Z wyposażenia 
zachował się ołtarz nawiązujący w formie 
do tryptyku o nieruchomych skrzydłach.
Jerzmanowicka fundacja do lat pięćdzie
siątych naszego stulecia stopniowo popa
dała w ruinę - na szczęście po 1953 r. 
została zabezpieczona z inicjatywy Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Kra
kowie. Uniknęła więc zniszczenia i jako 
pomnik wznosi się przy drodze, przypomi
nając nielicznym, którzy znają jej dzieje, o 
fundacji krakowskiego rzemieślnika zwią
zanej z wiktorią wiedeńską.
Drugą, znaną z rycin budowlą - tym razem 
gruntownie odrestaurowaną w latach 
1682-1685 kosztem Jana Sroczyńskiego - 
byt kościół Św. Krzyża na Kleparzu w Kra

kowie; niestety nie dotrwał on do naszych 
czasów.
Obydwie budowle, poza wartościami histo
rycznymi, traktować też należy jako cenne 
przykłady oddziaływania krakowskiego 
środowiska architektonicznego w bliskim i 
dalszym otoczeniu miasta w dobie pano
wania króla Jana III Sobieskiego.

Jan Samek
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Kościół
w 
Szczawnicy
W zamieszczonych w „Spotkaniach z zaby
tkami" nr 1(11) - 1983 moich artykułach o 
rozwoju przestrzennym Szczawnicy i jej 
starym cmentarzu nie znalazło się miejsce 
na przedstawienie artystycznych walorów 
obecnego kościoła parafialnego, a tymcza
sem interesujący wystrój wnętrza tej świą
tyni wymaga choćby krótkiego omówie
nia.

Kościół Św. Wojciecha, trzecia kolejna 

świątynia parafialna Szczawnicy, wzniesio
ny został i konsekrowany w 1892 r„ według 
projektu Stanisława Eliasza Radzikowskie
go. Już wcześniej, w 1870 r„ biskup tarno

wski J.A. Pukalski wznowił w Szczawnicy 
po parusetletniej przerwie (od 1529 r.) sa
modzielną kapelanię, zaś w 1889 r. biskup 
I. tobos wyraził zgodę ne erekcję parafii.

Kościół stanął w centrum zdroju szczawni
ckiego, w jego części handlowo-usługo

wej, tuż przy skrzyżowaniu ulic Głównej 
(dziś Bieruta) i Zdrojowej, na niewielkim 

wzniesieniu. Jest to budowla w stylu neo
gotyckim, z wieżą nad kruchtą elewacji 
frontowej, oskarpowana i otynkowana na 
biało. Formy dekoracji architektonicznej 
zewnętrznych elwacji są dość banalne: 
szczyt schodkowy fasady zachodniej z gru
bymi pinaklami (kamiennymi sterczynami), 
ostrołukowe blendy (ślepe otwory) ożywia
jące powierzchnie ścian, wydłużone ostro- 
tukowe okna.

Zupełnie innych wrażeń doznaje się we 
wnętrzu: kościół ma doskonałe proporcje, 
ma w sobie coś kameralnego i ciepłego, na 
co niewątpliwie wpływa udany wystrój.

1. Kościół parafia
lny w Szczawnicy
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zamkniętymi prosto, sklepiony też krzyżo
wo, przy czym przęsto środkowe jest naj
szersze. Od wschodu do korpusu przylega 
jednoprzęsłowe prezbiterium, równej wy
sokości, kryte kwadratowym przęstem 
krzyżowym. Za nim otwiera się wyodręb

niona ostrym i wąskim wykrojem ściany tę
czowej niższa absyda ołtarzowa, zamknięta 
wielobocznie. Tak więc plan kościota za
chowuje tradycyjny układ krzyża łacińskie

go.

Ołtarze tego wnętrza (twórcą ołtarza głów
nego byt K. Chodziński, bocznych i ambo
ny - W. Łyczkiewicz), drewniane, neogoty
ckie, harmonizują raczej z architekturą ele
wacji. Natomiast w zupełnie inny świat

niu nawy, w obrębie środkowego przęsła 
pawie skrzydła czterech cherubinów otula
ją płomienny, złocisty krzyż, którego faliste, 
melodyjne kontury przypominają pulspwa- 
nie kielicha kwiatu. Na ścianie nawy, tuż 

nad bocznym wejściem znajduje się malo
widło Ukrzyżowanego na drzewie życia.

Ów krzyż - „arbor vitae”, o miękkich, roślin

nych zakończeniach ramion, wtopiony zo
stał w tęczową aureolę. Ściany nawy i tran- 

septu artysta pokrył ornamentem roślin
nym i linearnym: kiście owoców, pęki kwia
tów i liściaste łodygi, swobodnie rzucone 
na naturalne tło, nigdzie nie przesłaniają 
rysunku architektury, uwydatniając płasz
czyzny ścian i jasny podział wnętrza.

5

2. Malowidło „Ukrzy
żowany na drze
wie życia"
3. Malowidło Orła 
Białego na tarczy
4. Malowidło Pogo
ni
5. Wykonana przez 
R. Hamerskiego Pie
ta przy zewnętrznej 
ścianie kościota 
(zdjęcia: 1-4 - Z. 
Dubiel, 5 - T. Traj- 
dos)

Wnętrze jest jednonawowe, dwuprzęsłowe, 
sklepione przęsłami krzyżowymi na planie 
leżącego prostokąta. Do nawy od zachodu 
przylega przęsto nad chórem muzycznym z 
obszernym przyziemiem. Nawa ta jest sze
roka, widna i niska; na szczęście nie razi 
specyficzną oschłością neogotyckich kon

strukcji. Z nawą krzyżuje się równej wyso
kości trójprzęsłowy transept, z ramionami

wprowadza polichromia ścian i sklepień 
autorstwa Karola Polityńskiego z 1923 r. 
Malowidła te, utrzymane w kategoriach 

postsecesyjnej, stylizowanej ludowości, 
urzekają swobodą i smakiem barw oraz 
obfitością pomysłów. Doskonale zespalają 

naturalizm motywu z wykwintem samego 
rysunku. Budzą zaciekawnienie bogatą 
symboliką religijną i narodową. Na sklepie- 

Ściany całej nawy i transeptu powyżej co

kołu obiega wąski malowany fryz z meda
lionami świętych polskich. Jest to jeden z 
rejestrów bogactwa polskiej kultury katoli
ckiej. Znajdujemy jednakże i odwołanie 
wprost do symboliki Rzeczypospolitej: na 
ścianie zachodniej, po obu stronach głów
nego wejścia malarz wykonał dekoracyjne 
kwatery obramiające tarcze herbowe Orła i 
Pogoni, godła dawnej państwowości pol

skiej.
Kościół szczawnicki jest żywą skarbnicą 
sztuki religijnej - dzień dzisiejszy dopisuje 

nowe jej rozdziały. Oto między jego ze
wnętrznymi skarpami wspóczesny rzeź
biarz ludowy Szczawnicy Ryszard Hamer
ski ustawia swe wielkie drewniane rzeźby 
Drogi Krzyżowej. Rzeźby te cechuje znako
mita ekspresja. „Barokowe", obfite fałdo
wanie szat koresponduje z blokowymi, su
rowymi postaciami. Na tle białych murów 

świątyni tworzą one rodzaj nieustającego 
misterium i teatru ludowego. Jest to piękne 
uzupełnienie jej wnętrza.

Tadeusz M. Trajdos
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zbiory i zbieracze

Orty, 
orzełki...

Oczywiście przedział czasowy kolekcji jest 
o wiele szerszy, gdyż sięga czasów Króles
twa Polskiego; orfy dziewiętnastowieczne, 
jako nieliczne, mogą być traktowane na tle 
pozostałych tylko jako ozdoba.
W jaki sposób przedstawić swój zbiór? Ja
kiego dokonać wyboru? Wiele ze znanych 
mi zbiorów z prywatnych kolekcji ma włas
ne „oblicze”, tę nieuchwytną atmosferę od
działywania emocjonalnego na osoby trze
cie. Emanuje ona z osobowości kolekcjo
nera i oprawy, jaką stanowi dla zbioru wnę
trze mieszkalne, w którym jest eksponowa
ny. Wydaje mi się, że nastrój ten odczuwa 
osoba pozostająca pod urokiem chwili, w

gmuntowskiej na Wawelu, bądź projekto
wano, jak w wypadku oznaki Drużyn Polo
wych Sokoła czy „blach" Polskich Drużyn 
Strzeleckich. Nie tym jednak oznakom są
dzone było odegranie „historycznej roli”. 

Odegrał ją znak orła strzeleckiego, zapro
jektowany przez Czesława Jarnuszkiewi
cza, późniejszego generała i cenionego 
bronioznawcę. Doniosłość projektu Jarnu
szkiewicza, jeśli tak można powiedzieć, 
tkwi w tym, że na podstawie matrycy 
(sztancy) orła z czasów Królestwa Polskie
go opracował sylwetkę orła, która nie tylko 
została zaakceptowana przez współtowa
rzyszy, ale zapadła tak głęboko w świado
mość społeczeństwa polskiego, że i dziś 
spotykamy tę sylwetkę orła na czapkach 
marynarzy. Rysunek orła Jarnuszkiewicza 
w ogólnym ujęciu charakteryzuje się tym, 
że owal zewnętrznego obrysu skrzydeł har-

Gdy zaczynałem zbierać białą broń, nie są
dziłem, że w kręgu moich zainteresowań 
znajdą się kiedyś także orły. Pod koniec lat 
sześćdziesiątych spośród znanych mi ko
lekcjonerów tylko trzech interesowało się 
tym tematem, a warunki ówczesnego zbie
rania różniły się zasadniczo od obecnych. 
Orły wojskowe z naszego stulecia nie były 
wtedy powszechnie uznawane za obiekty 
kolekcjonerskie i tym samym ich wartość 
materialna była bardzo niska. Toteż tych 
kilku kolekcjonerów otrzymywało orły do 
swych kolekcji przeważnie w prezencie od 
znajomych. I ja również rozdawałem przy
padkowo posiadane orfy, ale tylko do cza
su.

Pewnego razu dostałem od kolegi pięć or
łów - jeden z nich miał pomalowaną głowę 
wraz z szyją na czerwono, wewnętrzną 
stronę skrzydeł i tarczkę, na której umiesz
czona była litera „L” na niebiesko, a na bia
ło zewnętrzne części skrzydeł i tarczy ama
zonek. To trójbarwne malowanie polskiego 
orła tak dalece mnie zainteresowało, że za
cząłem szukać wyjaśnienia w opracowaniu 
Bohdana Mincera pt. Polskie orfy wojsko
we do czapek z lat 1914-1936.1 to był po
czątek mojej przygody z orłem, przygody 
dostarczającej mi do dziś wiele przyjem
ności. Początkowo gromadziłem wszystkie 
orły, jakie udało mi się pozyskać. Był to 
etap, przez który przejść musi każdy zbie
rający - etap tworzenia zrębów kolekcji. 
Wszak kilka orłów - to tylko pamiątki ro
dzinne lub patriotyczne, ale zbiór liczący 
ich od kilkudziesięciu do kilkuset - to już 
materiał poznawczy, który może być trakto
wany jako swoisty „dokument" naszych 
dziejów. Właściwe zbieractwo - to z jednej 
strony cierpliwe, pełne konsekwencji bu
dowanie zbioru, świadomie ukierunkowa
nego, a z drugiej strony wszechstronne po
głębianie wiedzy, prowadzące do samo
dzielnych wniosków i opracowań twór
czych. Dopiero spójność działania w obu 
kierunkach przynosi pełną satysfakcję 
zbierającemu. Z biegiem lat starałem się 
rozbudować zbiór orłów w następujący 
sposób: uzyskać - głównie poprzez zamia
ny - reprezentatywny przekrój ortów woj
skowych, noszonych w okresie obejmują
cym obie wojny światowe, a obok nich gro
madzić wszystkie orły nam współczesne.

1. Od lewei: oznaka Drużyn Bartoszowych - 
orzeł otoczony stylizowanym wieńcem laurowym, 
mosiądz, tło - sukno ciemnoczerwone; oznaka 
Drużyn Polowych Sokoła, tłoczona w białym me
talu; oznaka Polskich Drużyn Strzeleckich, tzw. 
blacha drużyniacka zaprojektowana na początku 
1913 r. przez W. Osta

której twórca zbioru omawia jego dzieje, 
historię poszczególnych eksponatów i zda
rzenia z nimi związane. Jak więc samemu 
pisać o własnym zbiorze, który z uwagi na 
zestawienie choćby wielu odmian orłów 
różniących się między sobą najczęściej 
nieuchwytnymi dla przeciętnego widza 
szczegółami może wydać się monotonny. 
A przy tym zawarte są w nim - jakże drogie 
nam Polakom - treści patriotyczno-emo- 
cjonalne. Winieta „Spotkań z zabytkami” 
skłania mnie do prezentacji wybranych fra
gmentów zbioru i omówienia na ich tle rów
nież wybranych fragmentów z dziejów orła 
wojskowego.
Ostatnie lata pierwszej i początkowe dru
giej dekady naszego stulecia - to okres 
wzmożonej działalności polskich organiza
cji paramilitarnych, stawiających sobie za 
cel przygotowanie kadry wojskowej 
przyszłego czynu zbrojnego. W jawnie 
działających związkach noszono na czap
kach różnego typu oznaki. Wzorca do nich 
poszukiwano bądź w otaczających zaby
tkach, jak to było w wypadku oznaki Drużyn 
Bartoszowych, która stanowi wierne pom
niejszenie medalionu ze srebrnym orłem, 
obecnie umieszczonym nad nagrobkiem 
królowej Anny Jagiellonki w Kaplicy Zy- 

monizuje z owalem tarczy amazonek, kon
tynuując tym samym tradycje dziewiętna
stowiecznych ortów wojskowych. Ilustracja 
nr 2 przedstawia orły w zestawieniu umożli
wiającym konfrontacje orłów projektu Jar
nuszkiewicza z pierwowzorem; ten większy 
orzeł wybity został ze sztancy pochodzącej 
z czasów Królestwa Polskiego, przechowy
wanej w rodzinie Jarnuszkiewiczów.

Nie będę omawiał różnic występujących 
między orłami, lecz proponuję Czytelni
kom, aby je sami dostrzegli, a wtedy utrwa
lą się lepiej w pamięci.

Początkowo orły strzeleckie z literą „S”, 
później i legionowe z „L", bito w Krakowie i 
Wiedniu. Do najbardziej poszukiwanych or
tów należą obecnie duże orły wykonywane 
w Wiedniu. Ten z wytłoczonym na tarczy 
rokiem 1914 przedzielonym rzymską jedyn
ką noszony był w drugim pułku, a z jedynką 
arabską na tarczce - w pierwszym pułku 
ułanów. Do grona dużych orłów zaliczany 
jest też bity w Wiedniu orzeł strzelecki 
przeznaczony na projektowane kaszkiety 
piechoty legionowej, których realizacja nie 
doszła do skutku. Również nie została 
zrealizowana w 1916 r. próba ujednolicenia 
mundurów dla trzech brygad legionowych. 
Wybite na tę okazję orfy zamiast litery „L” 
miały umieszczone na tarczce numery puł
ków od 1 do 7 oraz emblematy: artylerii - 
skrzyżowane lufy armatnie, saperów - 
skrzyżowaną łopatę z kilofami. Orły powyż
sze są pomniejszeniem (do 1/3 pierwotnej 
wysokości) znanego nam już dużego orła z 
matrycy przechowywanej przez rodzinę
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Jarnuszkiewiczów. Do odmiennych w ry
sunku należą orły Legionu Wschodniego. 
Ten typ orła nigdy nie miał korony. Warto 
wiedzieć, że w tym okresie mocno ścierały 
się z sobą poglądy co do słuszności 
umieszczania na głowie orła korony, stąd 
wiele orłów z tego okresu ma na głowie 
koronę lub nie.

Odrębną grupę stylową stanowią orły wy
konane na obczyźnie dla oddziałów pol
skich tam formowanych. Orły wykonane na 
terenie Rosji, najczęściej na zamówienie 
indywidualne, cechuje czasami wprost ju
bilerskie rzemiosło. Ale spotyka się także i 
takie próby połączenia tradycji polskiej z 
rosyjską, jak np. nałożenie orła z czasów 
Powstania Styczniowego na wojskową ko
kardę carską. Dla Bajończyków sformowa
nych na terenie Francji zaprojektowany zo
stał przez Xawerego Dunikowskiego sztan
dar. Orzeł z tego sztandaru stał się wzorem 
dla orłów noszonych w „Armii Błękitnej”, 
które dziś potocznie nazywa się ortami hal- 
lerowskimi. Nawiązują one do wizerunków 
orłów piastowskich, których pióra skrzydeł 
opuszczone są w dół. Orty te haftowano 
białą nicią dla szeregowych, a dla oficerów 
srebrną, na okrągłej sukiennej podkładce 
amarantowej. Orły oficerskie haftowano też 
w owalu, wzbogacając czasami haft naszy
tymi cekinami. I we Francji spotykamy się 
również z próbą połączenia dwóch tradycji, 
trąbki strzelców francuskich ze znakiem 
orła polskiego, poprzez umieszczenie na
szego godła wewnątrz strzeleckiego znaku. 
Ten typ ortów noszony był na hełmach, 
jako jedna z licznych odmian.

Tych kilka przykładów zapewne pozwoliło 
zorientować się, że jednym z wyróżników 
stylu wojskowych ortów jest układ skrzydeł 
ptaka. Oczywiście układ głowy, kształt ko
rony, dzioba, rozetek, liczba gwoździ z tar
czy amazonek dostarczają wiele informacji 
zbierającym, ale nie miejsce tu na tego 
typu szczegóły. Dlatego celowo je pomi
jam. Pozostańmy więc nadal przy kształcie 
skrzydeł, jako głównym drogowskazie.

Przepis ubioru palowego W. P. z 1919 r. 
wprowadził orła stylowo odmiennego od 
dotychczas używanych. Ma on na skrzy
dłach bardzo charakterystyczne wycięcia.

Powstały one w wyniku wysunięcia szczy
towej wiązki piór ku górze. Zgodnie z Prze
pisem wykonywano ten typ orła przez całe 
dwudziestolecie, a zaczęto go nosić od 1 
lutego 1920 r. Mam ich w swoim zbiorze 
ponad trzydzieści, lecz każdy jest inny. Wy
nika to stąd, że początkowo starano się 
dość wiernie naśladować przepisowy pier
wowzór, jednak w miarę upływu czasu w 
poszczególnych zakładach - tak wojsko
wych, jak prywatnych - wprowadzano 
drobne modyfikacje, w wyniku których do 
1939 r. powstało wiele odmian tego orła. 
Dla zobrazowania tych przemian zamiesz
czam przerysowanego orła z Przepisu i ze
stawienie kilku odmian powstałych w na
stępnych latach. Orły te tłoczono z różnego 
rodzaju blach: dla oficerów najczęściej z 
mosiężnej lub wykonanej z białego metalu 
- oksydując na stare srebro w latach trzy
dziestych, dla szeregowych z bielonej bla
chy żelaznej lub cynowej.

W wojsku orły noszono i nosi się nadal nie 
tylko na czapkach, furażerkach, beretach 
czy hełmach. W 1915 r. dla ułanów wpro
wadzono klamry do pasów ozdobione wy
tłoczonym wizerunkiem stylizowanego orła. 
W 1919 r. wspomniany już Przepis umieścił 
metalowe orzełki na kołnierzach munduro
wych. Znakiem tym wyróżnieni byli począt
kowo generałowie i oficerowie Sztabu Ge
neralnego, a później wszyscy oficerowie 
dyplomowani. Obyczaj noszenia orłów na 
kołnierzach przetrwał do dziś, ale tylko u 
generałów, z tym że współczesny orzeł ge
neralski haftowany jest srebrnym bajor
kiem, a orzeł marszałka Polski wsparty jest 
na skrzyżowanych złotych buławach. W 
Polskiej Wojskowej Jednostce Specjalnej,

2. Od lewej: orty strzeleckie wytłoczone z mo
siężnej oksydowanej blachy z lat 1914-1916; 
orzet legionowy wybity w 1935 r. z dziewiętnasto
wiecznej matrycy
3. Od lewej: orzet 2 Putku Ulanów Legionów Pol
skich; orzet 1 Putku Utanów Legionów Polskich; 
orzeł do wysokich paradnych kaszkietów piecho
ty legionowej

Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ, orły noszo
ne były na lewym rękawie i traktowane jako 
oznaka rozpoznawcza. Współcześnie tylko 
w dwóch wypadkach wojskowe orły nie 
występują samodzielnie, lecz w kompozy-
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4

5

6

cjach. Emblemat oficerów i podoficerów 
marynarki wojennej ma orfa - oczywiście z 
kotwicą na tarczy - otoczonego z trzech 
stron złotymi liśćmi wawrzynu, a wprowa
dzony w 1936 r. orzeł lotniczy ujęty jest po 
bokach skrzydłami husarskimi, z tym że w 
latach 1949-1952 w miejsce skrzydeł hu
sarskich wprowadzono liście wawrzynu. 
Orły te dziś należą do bardzo rzadkich,

4. Orzet z 1916 r. z wytłoczonym emblematem 
saperów
5. Orzeł Legionu Wschodniego
6. Orzeł polski nałożony na carską kokardę woj
skową
7. Orły noszone w Armii Polskiej we Francji
8. Orzeł przerysowany z Przepisu ubioru połowę 
go WPz 1919 r.
9. Orły z lat 1919-1939
10. Klamra do pasa ułana Legionów Polskich
11. Patka granatowo-karmazynowa z metalowym 
orzełkiem, noszona na kołnierzu mundurów ge
nerałów i oficerów Sztabu Generalnego
12. Współczesny orzeł marszałka Polski noszo
ny na kołnierzu

(zdjęcia: G. Serafin/

mimo że od ich wycofania upłynęło dopiero 
trzydzieści lat.
Na zakończenie tej prezentacji pragnąłbym 
po pierwsze dedykować ten artykuł tym 

wszystkim, którzy rozstając się z orłami - 
pamiątkami osobistymi lub rodzinnymi - 
ofiarowali je do mego zbioru, a po drugie 
wyjaśnić, co oznaczało trójbarwne malowa
nie orła legionowego. Kolory te - to prze
cież barwy rewolucyjnego sztandaru fran
cuskiego.

Leszek Zachuta
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K. Malinowski).
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agranicy 

Drewniana 
średniowieczna 
architektura kościelna 
w Anglii
Drewniany kościół w Greenstead, najstarszy zachowany drewniany kościół 
na świecie (opisany na łamach „Spotkań z zabytkami” w nr 2(12), 1983) nie 
jest jedyną drewnianą świątynią istniejącą do dziś na obszarze Anglii wraz 
ze Szkocją i Walią. Badacze sygnalizują istnienie dalszych drewnianych koś
ciołów i stwierdzają, że po wprowadzeniu w Anglii chrześcijaństwa (V-VI w.) 
zdecydowana większość wznoszonych wówczas świątyń była drewniana. O 
tym, że drewniana architektura i budownictwo nie były dawniej na Wyspach 
Brytyjskich czymś odosobnionym, świadczy specjalne określenie dla bu
downictwa drewnianego - „in solito Brettonibus more”, „morę Scottorum” 
w odróżnieniu od budownictwa kamiennego, określonego - „moro antiquo
rum murarum”.

2

1. Rekonstrukcja 
kościoła palowople- 
cionkowego z VI w. 
w Glastonbury (wg 
M. Stikovej)
2. Plan kościoła w 
Marton
3. Rekonstrukcja 
kościoła z XIV w, w 
Marton, widok na 
prezbiterium (wg E. 
Borna)

Wiadomości o tym, jak były budowane naj

starsze kościoły, dostarczają badania ar
cheologiczne. Nie ulega wątpliwości, że 

świątynie te wznoszono tzw. systemem pa
lowym, znanym także z innych obszarów 

europejskich, a stosowanym również w bu
downictwie mieszkalnym i obronnym. Re
konstrukcję takiego palowo-plecionkowe- 
go kościoła z Glastonbury zademonstro
wano na wystawie londyńskiej pt. „Brytania

antyczna" w 1969 r. Z kolei przykładem 
kościoła palowego i to do dziś istniejącego 
jest wspomniany najstarszy zachowany na 
świecie kościół w Greenstead, datowany 
przez jednych badaczy na połowę IX, przez 
innych na początek XI w. Kościół ten jest 
ilustracją dwóch faz rozwojowych drewnia

nej świątyni wznoszonej systemem palo
wym: wcześniejszej bezpodwalinowej i 
późniejszej z podwaliną.

Podwaliny zaczęto stosować w budowlach 
dość wcześnie, jak świadczą o tym liczne 
wykopaliska archeologiczne z obszarów 
niemieckich, lecz nie wiadomo na razie, 
kiedy weszły one w powszechniejsze uży
cie. Odkrywane bowiem w ziemi relikty 
dawnych drewnianych kościołów nie za

wsze pozwalają na jednoznaczne stwier
dzenie, jakiego rodzaju ściany wznosiły się 
ponad podwaliną. Dlatego też nauka nie
miecka wprowadziła w takich wypadkach, 
gdy znany jest tylko ślad po podwalinie, 
określenie, które można tłumaczyć jako 
„kościół (budowla) na podwalinie lub na 
belce progowej" - Schwellbalkenkirche, w 
odróżnieniu od tych budowli, w których 
konstrukcja ścian jest znana (palowa, słu

powa, zrębowa). Według najnowszych od
kryć archeologicznych „kościoły na pod
walinie" znane są w środkowo-zachodniej4 
Europie już z potowy V w.

Nieliczne zabytki drewnianej architektury 
kościelnej zachowane w Anglii lub tylko ich 
archeologiczne relikty nie są specjalnie ek

sponowane w literaturze naukowej. Giną 
one w cieniu wielkich kamiennych katedr, 
zamków i kaszteli. Wiadomości o drewnia-

3
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nych kościołach należy wyszukiwać w cza
sopismach i publikacjach regionalnych 
oraz ogłaszanych drukiem od ubiegłego 
stulecia inwentarzach zabytków. Nie wszy
stkie bowiem zachowane kościoły drew

niane doczekały się monograficznych 
opracowań. Na tym tle niezwykle cenną 
pozycję dla badań nad przeszłością drew
nianej architektury sakralnej w Europie sta

nowi artykuł W. Horna i E. Borna poświęco
ny dwom średniowiecznym, do dziś zacho

wanym drewnianym kociołom angielskim 
w miejscowościach Marton i Lower Pover 

(Two Timbered Mediaeval Churches of 
Cheshire: St. James and St. Paul at Marton 
and St. Oswald at Lower Pover, „The Art 
Bulletin”, 44, nr 4, 1962, s. 263-278). Oba 
kościoły, datowane na wiek XIV, prezentują 

prawie analogiczne rozwiązania prze- 
strzenno-konstrukcyjne i stylowe, można je 
zatem określić jako bliźniacze. TO podo
bieństwo, do dziś uderzające obserwatora, 
mimo przeobrażeń, jakim budowle te uległy

4. Obramienie okienne w koś
ciele w Marton
5. Wnętrze kościoła z XIV w. w 
Lower Pover
6. Konstrukcyjne złącza w 
kościele w Lower Pover (wg E. 
Borna)
7. Drewniana wieża przy mu
rowanym kościele z XV w. w 
West Hanningfield
8. Drewniana kruchta kościoła 
w West Hanningfield

s

w ciągu minionych stuleci, jest jeszcze bar
dziej widoczne po przeprowadzeniu przez 
obu wspomnianych badaczy rekonstrukcji 
pierwotnego wyglądu tych świątyń. Byty 
one założone na prostokątnych planach, z 
wewnętrznie wyodrębnionymi trójnawowy-

mi korpusami (trójprzęsfowym w Marton, 

czteroprzęsłowym w Lower Pover) oraz 
krótkimi prezbiteriami, po bokach których 
znajdowały się aneksy o szerokości naw 
bocznych i długości prezbiteriów. Wnętrza 

otwarte były na więżbę dachową, a budo-
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9. Więżba dachowa 
kruchty kościota w West 
Hanningfield
10. Dolna kondygnacja 
drewnianej wieży z XV w. 
przy murowanym koś
ciele w Stock
11. Obramienia okienne 
w wieży kościelnej z XV 
w. w Stock
(reprod. 1 - J. Janson, 
2-6 - W. Rogalski; zdję
cia: 7-11 - R. Bryko- 
wski)

wie nakryte dwuspadowymi szerokimi i 
niezbyt stromymi dachami, oddzielnymi dla 
nawowego korpusu i tylko nieco niższymi 
nad częścią prezbiterialną. W kościele w 

Marton istnieje na jego osi od zachodu 
drewniana wieża otoczona szerokim obejś
ciem z kruchtą, w Lower Pover murowana 
wieża pochodzi z 1582 r., ale można sądzić, 
że wcześniej i ta byta drewniana. Najistot
niejszą wreszcie sprawą jest analogiczna 
słupowo-ramowa konstrukcja obu koś- 
ciotów, wywodząca się z budowlanej trady
cji skandynawskich „stavkirke”, które w 
okresie romańskiego średniowiecza nie
wątpliwie występowały nie tylko w Skandy

nawii, ale na całych obszarach basenów 
Morza Północnego i Bałtyckiego. Oba 
omawiane kościoły prezentują gotycki styl 
w drewnianej architekturze angielskiej, co 
podkreślają bogate ślepe maswerkowe 
dekoracje pól ściennych w nawach bocz
nych oraz ostrołukowe międzynawowe ar
kady. Na marginesie podkreślić należy, że

pewne elementy architektonicznego detalu 
obu kościołów angielskich (formy kamien
ne baz słupów dzielących nawy oraz formy 
ich kapiteli) są zbieżne z takimiż elementa
mi trójnowowego kocioła w podkrako
wskiej Mogile (1466), jakkolwiek powstały 
one niezależnie od siebie, ale w ramach 
tego samego stylu.
Drewniana architektura Wysp Brytyjskich 
okresu średniowiecza jest reprezentowana 
nie tylko przez wspomniane i do dziś za
chowane zabytki architektury kościelnej, 
ale także przez różnorodny drewniany detal 
architektoniczny, związany z architekturą 
murowaną. Będą to przede wszystkim 
więźby dachówek, niekiedy otwarte do 

wnętrza i ozdobnie traktowane, imponujące 
belkowane stropy (m.in. kościoły w: Dur
ham, przełom VII i VIII w.; Herts, ok. 1180- 
1090, Notts, ok. 1180; Plembrokeshire - 
katedra, ok. 1180; Somerset, XV w.; Suffolk, 
pierwsza ćwierć XVI w. i In.), wreszcie obra
mienia okienne i portale ostrołukowe wy

stępujące nawet w królewskich rezyden
cjach (Londyn, pałac Westminsterski, duży 
hall Ryszarda II, 1394-1402; Middlesex, 

hall pałacu, druga ćwierć XVI w.).
Najwięcej jednak materiału do poznania 
angielskiej drewnianej architektury dostar
czają wycieczki po tamtejszej prowincji. 
Liczba zabytków wzniesionych z drewna, 
jakie spotyka się w tym kamiennym i muro
wanym kraju, jest zaskakująca. Tylko w jed
nodniowym wypadzie na odległość około 

30 km od Londynu w kierunku północno- 
wschodnim napotkano trzy drewniane wie
że konstrukcji słupowo-ramowej i tyleż 
drewnianych krucht, zlokalizowanych przy 
murowanych kościołach. Późnogotycki de
tal architektoniczny świadczy niezbicie, że 
powstały one w okresie XV- XVII stulecia. 
A przecież w tym regionie, według inwenta
rza historycznych monumentów (Royal 
Commission on Historical Monuments 
England. II, 1921; IV, 1923), zachowało się 
do dziś znacznie więcej drewnianych 
dzwonnic datowanych bądź na XV (np. 
Blackmore Montnessing), bądź na XVI stu
lecie (np. Mundon, Magdalen Lawer).
Powyższe fakty zmuszają do głębszej ref
leksji. Świadczą one bowiem niezbicie, że 

w średniowieczu, zwłaszcza we wczesnym 
jego okresie, krajobraz architektoniczny 
Wysp Brytyjskich był w swym ogólnym wy
razie odmienny od powszechnie wyobra
żanego. Nie tylko kamień, ale i drewno było 
budulcem powszechnie tu stosowanym i 
ton temu krajobrazowi nadającym. Drew
niana architektura Anglii okresu średnio
wiecza - zarówno sakralna, jak i świecka - 
czeka wciąż na pełniejszą prezentację, 
dzięki której obok chłodnego kamienia po

jawi się ciepło, przepojone żywicznym za
pachem drewna.

Ryszard Brykowski
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Podróże kształcą - wszyscy o tym wiedzą. Dzięki nim możemy zoba
czyć to, o czym czytaliśmy, mamy okazję skonfrontować swoje wyo
brażenia i wizje z rzeczywistością, następnie zmodyfikować je lub 
zweryfikować albo pozostawić bez zmian. Po odbytych podróżach 
wiemy już, że gmach kongresowy „Finlandia” jest na oko mniej oka
zały niż można by przypuszczać na podstawie rangi odbywanych w 
nim spotkań. Koloseum odwrotnie - imponujące (!), mimo że nic w 
nim się nie odbywa. Nie odwiedziwszy Mongolii, nie pomyślelibyśmy 
na przykład, że w tym kraju nie ma zabytków.
- Nie ma? W kraju Dżyngis-Chana?

1. Fragment dachu klaszto
ru lamaickiego z XVII w w 
Ułan Bator
2. Scenka ze stolicy - matka 
w stroju tradycyjnym - delii, 
dziecko ubrane po europej
sku

Natury pedantyczne sięgną oczywiście po 
pierwszy lepszy przewodnik, odszukają w 
nim fotografie lamaickiego klasztoru z XVII 
w. w Utan-Bator, kliku pawilonów pozosta
łych z kompleksu pałacowego Dalaj-Lamy 
(mieści się w nich teraz muzeum religii i 
ateizmu) - to w samej stolicy - oraz kilku 
pagod z ubiegłego stulecia, i nie ruszając 
się z fotela wykażą istnienie w tym kraju 

zabytków. Formalnie rzecz biorąc, będą 
mieli rację. Zagadnienie zabytków w Mon
golii ma jednak zupełnie inny wymiar niż w 
Europie, Środkowej i Południowej Amery
ce, w Maghrebie, na Bliskim i Dalekim 
Wschodzie, w Indiach czy Nepalu, w kra
jach „naszpikowanych" wręcz obiektami z 
różnych epok, piramidami, grobowcami 
królewskimi, świątyniami, starożytnymi 

akweduktami i twierdzami.
Mongolia - to step, tutaj nigdy nie powsta
wały stałe osiedla, stałe w europejskim 
znaczeniu. Nawet kilkutysięczne (a także 
liczniejsze) obozy koczowników-pasterzy 
znikały wraz z mmi gdy przenosili się na 
inne miejsce. Przenosiny takie odbywały 
się co najmniej dwa razy do roku (zimowy i 
letni sezon pasterski). Za czasów Bolesła
wa Chrobrego na przykład, a także innych 
królów, stolica kraju była tam, gdzie rezy
dował władca, tam był dwór i ośrodek ad
ministracji. Gdy władca przenosił się gdzie 
indziej (równie często jak u koczowników, 
chociaż nie z pasterskich pobudek) pozo
stawał Kraków, Biecz, Poznań, które pod 
nieobecność panującego nie przestawały 
być miastami. W Mongolii inaczej, zwijano 
jurty, wozy ruszały w step, wygnieciona tra
wa odrastała, „miasto" znikało. Gdy zamek 
Vincennes stał się zbyt skromny dla Ludwi
ka XIV, rozbudowano Wersal, ale zamek 
Vincennes przetrwał do dziś w dobrym sta
nie, sam Ludwik wykorzystywał go jako 
więzienie. Budownictwo mongolskie - to 
jurty, namioty, gdy jedne starzeją się, robi 
się nowe, starych nie byłoby gdzie prze
chowywać, nawet gdyby pomysł taki przy
szedł komuś do głowy.
Burzliwa historia krajów europejskich po
zostawiła wiele ruin, które przetrwały wieki, 
kikuty niejednych średniowiecznych mu
rów, a i starszych także, oparły się gospo
darskim zakusom późniejszych budowni
czych, pragnących wykorzystać je jako ma
teriał do innych budowli. W Egipcie na 
przykład bloki z pałacu i świątyni Echnato- 
na wkomponowano w pałac i świątynię Tu- 
tenchamona, gdzie są czytelne do dziś. Za
wieruchy mongolskiej historii, wojny i po
żogi, unicestwiły skórzane jurty, drewniane 
forty i palisady. Dzisiejsza stolica kraju - 
Ułan Bator - była kilkudziesięciotysięcz- 
nym miastem już w ubiegłym stuleciu (na
zywała się wówczas Urga), lecz nie pozo-
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3. Bębny modlitewne - na przyczepionych do nich karteczkach wypisane 
są „intencje"
4. „Obo" („owo") - kopczyk na górskiej przełęczy, który powstał z drobnych 
datków ofiarowywanych duchom opiekuńczym
5. Powpychane w paszczę figury Iwa zapałki traktowane są jako wota
6. Budda w muzeum religii i ateizmu (zdjęcia: L. Kowalski)

stało z niej nic, prócz miejsca, lamaickiego 
klasztoru, starej bramy, kilku pawilonów 
pałacu Dalaj-Lamy - je właśnie pokazałby 
pedantyczny formalista, dowodząc, że są w 
Mongolii zabytki.
Będąc w Ułan Bator, trzeba oczywiście zo
baczyć klasztor, a w nim bębny modlitew
ne, leżanki do padania na twarz, zapałki 
powtykane w paszczę Iwa jako wota złożo
ne w ofierze bóstwu ognia; błędem byłoby 
pominięcie pagody w sąsiedztwie ośmio- 

piętrowych bloków mieszkalnych, takich 
samych jak w Nowej Hucie lub na Ursyno
wie. Istota mongolskich zabytków tkwi jed
nak w czym innym: są one „ruchome" oraz 
„żywe”. Zabytkowa jest tutaj przede wszy
stkim mentalność. Ludzie pracujący w 
mongolskich socjalistycznych przedsię
biorstwach chodzą w butach z cholewami, 
które mają zadarte do góry czuby, aby nie 
ranić ziemi. To nie etnografia, lecz przejaw 
współczesnej świadomości. Przez centrum

Ułan-Bator, chodnikiem, pędzą cwałem 
konni zwyczajni cywile - to nie folklor, ale 
jeden ze sposobów poruszania się po tym 
mieście, wcale nie najmniej popularny. 
Mężczyźni, kobiety i dzieci noszą w tym 
kraju rodzaj „delii” obszytych jedwabiopo- 
dobną tkaniną o jaskrawych barwach - zie
loną, pomarańczową, czerwoną, fioletową. 
Wyglądają uroczo. Kupują te stroje w pań
stwowych sklepach, szyte są one w pań
stwowych przedsiębiorstwach, szyte z rę
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kawami tak długimi, że zakrywają dtonie, 
aby nie marzty podczas mrozów; nie mają 
kieszeni, ale pazuchy tak skrojone, że 
mieści się w nich wszystko, co mogłoby 
skryć się w kieszeniach. Tradycyjny jed
wab zastąpiony jest syntetyczną tkaniną. 
Ubiory te, jako takie, nie mają w sobie nic, 
co nadawałoby im rangę zabytków, ale w 
swej istocie ubiór ten jest zabytkowy, i dziś 
na widok tak ubranego Mongoła mieszka
niec Europy wykrzykuje: - „Ależ to chodzą
cy zabytek!”

Grzyby trzeba umieć zbierać, trzeba umieć 
patrzeć w lesie; ryby trzeba umieć łowić, 
znać miejsca i porę; w Mongolii trzeba 
umieć patrzeć na zabytki, nie trzymać się 
kurczowo definicji przywiezionej z Europy. 
W tym kraju zabytki nie czekają na zwie
dzających w ten sposób, jak pałac w Krasi
czynie, raczej wcielają się w gesty ... Mon
golskie dziecko częstowane cukierkiem 
nie sięgnie po niego tak, jak jego rówieśnik 
z Polski, lecz położy jedną otwartą dłoń na 
drugiej j poczeka aż ofiarodawca złoży na 
nich cukierek - oto zabytek obyczaju. Męż
czyźni w tym kraju namiętnie kochają sa
mochody, a jeszcze bardziej motocykle, 
duże i mocne, na których można jeździć, 
jak na koniach po stepie, w bród przez rze
ki, nie pilnując drogi, lecz kierunku. Mon
golscy kierowcy trafiają do celu odległego 
o kilkaset kilometrów według gwiazd - oto 
zabytek umiejętności. Przełęczą górską, 
pradawnym szlakiem wiodącym na połud
nie, w stronę pustyni Gobi, a potem Chin, 
wiedzie droga, którą jeżdżą ciężarówki. Na 
przełęczy stoi kopczyk. Kierowcy zatrzymu
ją się przy nim, rzucają monetę, pudełko 
zapałek, cokolwiek, i odjeżdżają. Kopczyk 
nazywa się „obo”(„owo”), poświęcony jest 
duchom opiekuńczym. Czy jest zabytkiem? 
A któż to wie, z wierzchu widać same 
współczesne przedmioty, ale co jest pod 
spodem?

Emerytowani Amerykanie podróżujący po 
Mongolii zauważają wyższość atlantyckiej 
cywilizacji nad prymitywizmem panującym 
w tym kraju; delegaci z krajów socjalistycz
nych skrupulatnie podkreślają walkę z tym 
prymitywizmem i sukcesy na tym polu, 
zachłystują się uprzemysłowieniem, oświa
tą, higieną itp. Nikt w dostatecznym stopniu 
nie zauważa, że w tym kraju coś mija bez
powrotnie, coś, czego wartość będzie do
strzeżona, gdy tego już nie będzie. „Zabyt- 
kowość”, o której mowa, skończy się w 
Mongolii dosłownie z pokolenia na pokole
nie, jako skutek uboczny budowy „nowego 
społeczeństwa".

Pagody, jako świadectwa wpływów chiń
skich, pozostałości lamaickich klasztorów, 
nie są w tym kraju ani najciekawszymi, ani 
najcenniejszymi zabytkami. Specyficzna 
formacja ekonomiczno-kulturowa, którą 
dziś jeszcze można obserwować w Mon
golii, a która lada chwila przestanie istnieć, 
jest kilkakrotnie starsza od europejskiego 
gotyku, a ten jest u nas „prawem chronio
ny". Widocznie koczownictwo też musi 
przestać istnieć, aby doczekać się ochro
ny. Z tym, że po gotyku zostały budowle i 
ruiny, po koczownictwie mongolskim nie 
zostanie nic.

Krzysztof Kowalski

Hue - 
Cudowna 
Stolica

Hue - miasto środkowego Wiet
namu, obecnie ośrodek admini
stracyjny prowincji Binh-Tri- 
Thien, leżące nad rzeką Huong 
(Parfums), swoją świetność za
wdzięcza królowi Gia-Long, z 
ostatniej wietnamskiej dynastii 
Nguyenów, który w 1802 r. zało
żył tu stolicę swojego państwa. 
Liczne obiekty - zarówno na te
renie cytadeli, jak i poza nią - 
wzniesione zostały w ciągu kil
kudziesięciu lat XIX w. za pano
wania Gia-Longa, Minh-Manga i 
następców.

Hue nazwano Cudowną Stolicą. Nazwa ta jest jak 
najbardziej dla niego odpowiednia. Zawdzięcza 
ją ono również swojemu położeniu, które nie było 
przypadkowe. Miejsce wybrał bowiem Gia-Long 
po konsultacjach z astrologami i trzeba przyznać, 
że wybór był szczęśliwy, a kronikarze nie zapom
nieli przyznać znaczenia temu faktowi.

Pałace królewskie, liczne świątynie i mauzolea 
mają cechy typowe dla architektury wietnamskiej, 
trwale związanej z wpływami i tradycjami kultury 
Azji Południowo-Wschodniej. Charakterystyczne 
dachy o brzegach i rogach wygiętych ku górze, 
zdobienie zewnętrznych murów budowli malowa
nymi dekoracjami stiukowymi, umieszczanie na 
dachach smoków wykonanych z malowanych

stiuków i blachy - świadczą o upodobaniach 
władców i budowniczych wietnamskich.
Cytadela w Hue, założona na planie kwadratu o 
powierzchni ok. 8 km2, budowana i rozbudowy
wana w ciągu kilkudziesięciu lat XIX w., jest przy
kładem wietnamskiej architektury rezydencjonal- 
nej. Swoim południowym bokiem opiera się o 
rzekę Huong, która wraz z systemem kanałów i 
rowów stanowiła jej dodatkowe zabezpieczenie. 
Początkowo obronę rezydencji stanowiły wyko
nane w 1804 r. nasypy ziemne, następnie pobu
dowane w latach 1818-1822 bastiony murowane. 
Gdy ogląda się plan cytadeli w Hue, można zau
ważyć trzy współśrodkowe dziedzińce; noszą 
one różne nazwy. Pierwszy, broniony na obwo
dzie przez serię bastionów przebitych dziesięcio
ma bramami, z których cztery występują w połud
niowym murze i po dwie na każdej z pozostałych 
stron, nosi nazwę Kinh-Thanh (Cite Capitale).1. Plan cytadeli w Hue
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Drugi, środkowy dziedziniec Hoang-Thanh (Cite 
Imperiale), leżący bliżej potudnia, me posiada 
żadnych obiektów obronnych, lecz tak jak pier
wszy otoczony jest szerokim rowem. Dziedziniec 
ten ma monumentalne bramy, z których Cóng- 
Ngo-Món - Wielka Brama Południowa - zastrze
żona była wyłącznie dla władców. Wreszcie trzeci 
dziedziniec o nazwie Ta-Cam-Thanh (Cite Purpre 
Interdite) opiera się o stronę północną dziedzińca 
środkowego. W jego wnętrzu wzniesiono rozmai
te budowle zastrzeżone wyłącznie dla użytku ce
sarza. Wchodzi się tam przez Główną Bramę Re
zydencji - Dai-Cung-Món - także zastrzeżoną 
jako przejście dla władcy. Przed bramą wprost na 
stronę południową wznosi się Sala Tronowa - 
Thai-Hoa-dien, poprzedzona Placem Hołdów - 
Dai-Trieu-Ngli, zaznaczonym dziewięcioma ka
miennymi stelami, wskazującymi miejsce dla 
dziewięciu klas mandarynów, którzy w dniach 
wielkich uroczystości składali hołd padając na 
twarz przed cesarzem siedzącym w Sali Tronowej 
przy otwartych drzwiach.
Za bramą Dai-Cung-Món, zwaną również Wielką 
Złotą Bramą, znajdują się pozostałe budowle ce
sarskie, przede wszystkim: Can-Chanh-dien - 
Pałac Audiencji i Can-Thanh-dień - apartament 
prywatny króla, obydwa zbudowane w 1811 r. 
Wreszcie na skraju dziedzińca stoi cesarski pałac 
mieszkalny, zbudowany w 1915 r. Obiekt ten ma 
wiele cech budownictwa europejskiego, nie przy
sporzył jednak chwały ani budowniczym, ani zle
cającym jego budowę władcom.
Większość dachów budowli cesarskich kryta jest 
dachówką emaliowaną na kolor żółty, w zasadzie 
zastrzeżony dla władców. Na prawo i lewo od osi, 
na której wznoszą się główne obiekty rezydencji 
cesarskiej, postawiono budowle o znaczeniu dru
gorzędnym, niektóre o dachówkach emaliowa
nych na zielono. Pozostałe budynki, mieszczące: 
urzędy królewskie, sale obrad, archiwa, magazy
ny, a także mieszkania konkubin, mają już wygląd 
skromniejszy.
Na dwóch osiach: bocznej i równoległej, między 
ścianami wschodnią i zachodnią drugiego i trze
ciego dziedzińca, wzniesiono zorientowane na 
południe świątynie kultowe, pałac mieszkalny i 
budynki o różnym przeznaczeniu. Do najcieka
wszych należą: świątynie Thai-Mieu i The-Mieu, 
przeznaczone dla kultu przodków dynastii króle
wskiej Nguyen (dla Nguyen-Hoanga, pierwszego 
władcy Południa i jego następców, dla Gia-Longa 
i jego sukcesorów); dalej świątynia Phung-Tien, 
poświęcona również Gia-Longowi i jego następ
com, rezydencja królowych-matek; wreszcie - 
skarbiec i ogrody ozdobne. Ten układ pałaców, 
wznoszonych kolejno na osi północ-południe i 
zamkniętych koncentrycznymi dziedzińcami, wy
kazuje analogie z pałacami chińskimi, szczegól
nie z Pekinu. Nie ma żadnej wątpliwości, że dla 
Gia-Longa i być może jeszcze bardziej Minh- 
Manga, przesiąkniętych klasyczną kulturą chiń
ską, inspiracją były układy pałaców cesarskich 
„Boskiego Imperium". Wpływ ten nie przejawia 
się tylko w układzie ogólnego parku królewskie
go miasta wietnamskiego oraz w układzie każde
go z pałaców, ale również w ich detalach archi
tektonicznych i dekoracyjnych.
Przejmowanie różnorodnych form obcej sztuki - 
niewątpliwie wynik wymiany dóbr kulturalnych -

2. Wielka Brama Południowa cytadeli
3. Charakterystyczne dachy budowli wietnam
skich
4. Zabezpieczanie blachą jednego z pałaców 

wywarło duży wpływ na kształtowanie się wiet
namskiej architektury. Sam fakt tak silnego wpły
wu sztuki chińskiej, a także innych narodów Azji 
Środkowej i Południowo-Wschodniej, świadczy 
przede wszystkim o istnieniu warunków dla przy
jęcia określonych zasad artystycznych. Jedynie 
dzięki istnieniu tych warunków wpływ ów mógł 
się okazać nie tylko możliwy, ale i tak owocny, jak 
w Hue.
Znaczna liczba obiektów wzniesionych przez 
Gia-Longa została później przebudowana lub 
przeniesiona na nowe miejsce; obecny układ na
dał temu zespołowi Minh-Mang. Do najważniej
szych zmian należało przesunięcie w 1833 r. Sali 

Tronowej na południe oraz budowa Wielkiej Zło
tej Bramy (wykonano ją z materiałów jednego z 
rozebranych uprzednio pałaców). Również póź
niej dokonywano zmian w układzie zespołu. Do
tyczy to pałacu Long-An. Ta piękna budowla z 
1845 r. postawiona przez Thieu-Tri została całko
wicie rozebrana, później ponownie zmontowana 
w 1908 r.; początkowo zamieniono ją na bibliote
kę, później na muzeum, w którym zgromadzono 
piękną kolekcję Khai-dinha, częściowo istniejącą 
i eksponowaną do dzisiaj.
Wszystkie obiekty zabytkowe cytydeli w Hue zbu
dowane są na podobnych zasadach architekto
nicznych: prostokątny plan, konstrukcje nośne 

2
3

4
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łącznie z więżbą dachową z „drewna żelaznego” 
dość odpornego na termity, dachy dwuspadowe 
pokryte barwną dachówką z polewą, konstrukcje 
często wzmocnione murowanymi ścianami po
krytymi dekoracją malarską o żywych barwach. 
Pokrycia dachów mają ażurowe i barwne dekora
cje wykonane ze stiuków i blachy. Budynki te, 
mimo stosunkowo ciężkich dachów, sprawiają 
wrażenie lekkości, a ich elegancję podkreślają 
elementy dekoracyjne wykonane w brązie, ka
mieniu, porcelanie i szkle. Godne uwagi są usta
wione w szeregu na dziedzińcu świątyni The- 
Mieu monumentalne urny brązowe. Urny te, odla
ne z inspiracji Minh-Manga w latach 1835-1836, 

patac cesarski, świątynia, pawilon audiencyjny, 
teatr, pawilon poezji i obeliski będące symbolem 
wtadzy. Cały zespół, zajmujący powierzchnię 25 
ha, jest wzbogacony ogródkami, pergolami, ka
nałami i sadzawkami, a więc tym, co określane 
jest dzisiaj mianem małej architektury. W całości 
układu widać doskonałą myśl architektów i twór
ców tego zespołu. Obecnie jedynymi jego mie
szkańcami są członkowie rodziny skoligaconej z 
potomkami dawnych władców. Właśnie tym lu
dziom obiekty te zawdzięczają porządek i drobne 
naprawy, przez co uniknęły dewastacji.
Miasto i jego zabytki od dawna wzbudzały zainte
resowanie i zachwyt odwiedzających je cudzo- 

termitami, grzybami i klimatem, z roku na rok ule
gają degradacji.
Nieszczelność konstrukcji dachowych, inwazja 
tropikalnej roślinności, niepełne odprowadzanie 
wód opadowych, niestabilność części fundamen
tów, wreszcie brak fachowej kadry konserwato
rów - może spowodować nieodwracalne straty w 
zespołach zabytkowej architektury w Hue. W mia
rę swoich skromnych możliwości nieliczna wiet
namska służba konserwatorska stara się ochro
nić te wspaniałe obiekty przed zgubnym działa
niem czasu. Zabezpiecza się blachą zniszczone 
pokrycia dachowe, wzmacnia zniszczone w wyni
ku działań wojennych i czasu konstrukcje nośne

5. Jedna z urn brązowych na terenie cytadeli
6 Jeden z pawilonów mauzoleum
7 Brama mauzoleum Minh-Manga

7

(zdjęcia: A. Wawrzeńczak)

noszące różne nazwy, są prawdziwymi arcydzie
łami zarówno ze względu na czystość formy, jak i 
doskonałość szczegółów reliefu. Dekoracje z 
brązu towarzyszą wielu pozostałym obiektom ze
społu cytadeli.
W tym samym okresie co zespół cytadeli, wokół 
Hue, na południowym i północnym brzegu rzeki 
Huong, powstało kilkanaście zespołów pafaco- 
wo-parkowych i mauzoleów dynastii Nguyen. W 
mauzoleum Minh-Manga za głównymi wrotami 
znajduje się dziedziniec i pałac cesarski, na dzie
dzińcu - kamienne figury słoni, koni i mandary
nów, pod lekkim ażurowym pawilonem - kamien
na stela poświęcona cesarskim zasługom, dalej, 
przy wspólnej alei - budynki głównego ciągu: 

ziemców. Towarzystwo Miłośników Hue odwołało 
się do tej sympatii. Z inicjatywy jego członków do 
współpracy przy ochronie i zabezpieczeniu obie
któw włączone zostało UNESCO. W 1978 r. w 
Hue przebywał ekspert tej organizacji M.P. Ri
chard. W tym czasie przy współpracy specjali
stów wietnamskich z drem Dao Kihn na czele 
opracowano program zabezpieczenia i restaura
cji zabytków Hue. Program ten proponuje we 
wstępnym etapie zabezpieczenie dwunastu obie
któw w zespole cytadeli i dwóch mauzoleów: 
Minh-Manga i Tu-Duca. Przewidywana jest po
moc UNESCO: konsultacje specjalistów w zakre
sie konserwacji zabytków, dostawy niezbędnego 
sprzętu i materiałów. Niestety - oprócz częścio
wej dostawy blachy potrzebnej do zabezpiecze
nia zniszczonych pokryć dachowych - program 
pomocy nie jest w pełni realizowany. A czas 
nieubłaganie pracuje przeciwko tym obiektom - 
uszkodzone w czasie pożaru w 1947 r„ a dodat
kowo w wyniku działań wojennych w 1968 r„ przy 
systematycznych zniszczeniach powodowanych 

budowli, wykonywane są również drobne remon
ty poszczególnych obiektów. Konsultacje pol
skich specjalistów przebywających w Wietnamie 
od 1980 r. w ramach międzypaństwowej umowy o 
współpracy w zakresie konserwacji zabytków 
daty określone efekty. W kilku wypadkach wyko
nano remonty i prace doraźne, dzięki czemu za
bezpieczone i uratowane zostały unikatowe 
obiekty. W1981 r. w ramach polsko-wietnamskiej 
misji konserwatorskiej wykonana została częś
ciowa inwentaryzacja fotogrametryczna północ
nej strony Wielkiej Bramy Południowej cytadeli. 
Pozostałych kilkadziesiąt wspaniałych obiektów 
w dalszym ciągu czeka na pomoc. Wydaje się, że 
jedynym ratunkiem jest międzynarodowa solidar
ność konserwatorów zabytków, ludzi, których nie 
dzielą poglądy polityczne a łączy jedna wspólna 
idea - ochrona światowego dziedzictwa kulturo
wego.

Krystyna i Andrzej 
Wawrzeńczakowie
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polskie zabytki na święcie

Zapomniany 
ślad

Od głównej ulicy Dzielnicy Łacińskiej - bul
waru St-Michel, trzeba podejść do ogrom
nej bryły Panteonu, zostawić go po prawej 
stronie i iść wzdłuż murów biblioteki Św. 
Genowefy. Na jej ścianach wyryto nazwi
ska wielkich ludzi związanych z tym miejs
cem: Rabelais'ego, Erazma z Rotterdamu, 
Kalwina. Wśród tego wybornego towarzys
twa znalazły się też nazwiska światłych Po
laków: Stanisława Konarskiego i Adama 
Naruszewicza.
Tuż za Panteonem placyk Św. Genowefy 

tworzy perspektywę zamkniętą kościołem 
Św. Stefana. Jest to budowla powstała w 

latach 1491-1628. Konstruktorzy nie byli 

galerii za absydą (XVII w.), należałoby do
rzucić dwie płyty nagrobne znajdujące się 
w prawej nawie bocznej, na wysokości lek
torium, prawie sąsiadujące z epitafiami Ra- 
cine’a i Pascala. Pisane po łacinie, mówią o 
Polakach, zapewne studentach, którzy 
zmarli w końcu XVI w. w Paryżu.
Pierwsza tablica, skromniejsza, dotyczy Je
rzego Polemickiego: „Wędrowcze, wstrzy
maj krok. Szlachetny Jerzy Polemicki, rodu 
polskiego, w Prusach zrodzony, po ojcu i 
matce szlachcic, ojczyźnie zasłużony, w 
Lutecji paryżan w 24 roku życia umarł. 
Jemu ten napis żałobny i smutny brat kazał

1. Fronton kościoła 
Św. Stefana na Gó
rze w Paryżu
2. Witraże z galerii 
kościoła Św. Stefa 
na (zdjęcia: M. 
Rudzki)

2 

wznieść roku pańskiego 1578". Druga ta
blica znacznie dokładniej opisuje zmarłe
go. Czytając, zaczynamy być dumni z na
szego ziomka: „Nagrobek Mikołaja Uhro- 
wieckiego, Polaka zmarłego w Paryżu, 
wzniesiony przez towarzyszy i rodaków 
Aleksego Drohiczyńskiego (Drohinicius) i 
Bazylego Drzewińskiego (Drevinius). Prze
chodniu! Wstrzymaj swe kroki i popatrz na 
głaz grobowy młodzieńca, co tu spoczywa 
na wieki. Szlachetny byt on rodem, spojrzyj 
na tarczę herbową, lecz umysł podnosił go 
nad wszelkie szlachectwa. Zapał do wiedzy 
wywiódł go na cudzoziemskie drogi, na 
nich zostawszy uczonym, zginął. Pięć ca
łych lat podejmowały go u siebie Niemcy, 
potem na studiach dwa lata był na ziemi 
francuskiej. Tak nauczył się języków he
brajskiego, łacińskiego i greckiego i wszy
stkie inne wiedze byty mu znanymi. Już by 
przynosił użytek ojczyźnie radą i ręką, gdy
by śmierć twarda nie przebodła drżącego 
boku. Teraz duszę jego ma obok siebie 
Władza wyniosłego Olimpu, ciało zaś bez 
życia ziemia francuska. Tym grobem obda
rzyli kolegę dwaj koledzy na znak wieczy
sty, jaką była ich przyjaźń. Umarł licząc lat 
20, roku chrześcijańskiego 1597, trzeciego 
marca".
Jeżeli przyjaciele w żałości swej nie prze
sadzili, jaka szkoda, że nazwisko tego mło
dzieńca nie zostało dołączone do plejady 
wielkich umysłów renesansu.

Marek Rudzki

W każdym zakątku Paryża 
spotykamy ślady Polaków, 
którzy często ziemię fran
cuską uznali za swoją dru
gą ojczyznę. Zajrzyjmy tym 
razem na Wzgórze Sw. Ge
nowefy, punkt kulminacyjny 
lewobrzeżnego Paryża, 
gdzie stoi kościół Św. Ste
fana na Górze (St.-Etienne- 
du-Mont).

zdecydowani, jaki wyraz architektoniczny 
nadać swojemu dziełu. Trzy frontony, nało
żone jeden na drugi, są tego przekonywa
jącym dowodem. Chór póżnogotycki, nawy 
o tendencjach renesansowych i lektorium 
oddzielające prezbiterium od reszty koś
cioła - piękne dzieło inspirowane renesan
sem włoskim, jedyne, które ostało się z 
kościołów paryskich, wskazują jeszcze raz 
na przemiany architektoniczne zachodzące 
w czasie budowy kościoła.
Do licznych dzieł sztuki znajdujących się 
we wnętrzu, pięknych witraży, zwłaszcza w 
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iJlEEMur cmentarny od strony ul. Sze
rokiej z fragmentami rozbitych na
grobków
2. Nagrobek Mojżesza Isserlesa 
(zm. 1572), wybitnego talmudysty, ra
bina
3. Nagrobek Natana Nata Spiry (zm. 
1633), wybitnego kabalisty, rektora 
akademii talmudycznej; przy grobie 
wierni do dziś składają karteczki z 
prośbami
4.5. Przykłady nagrobków-sarkofa- 
gów zamkniętych piramidalnie
6. Nagrobek zmarłego z pokolenia 
kapłańskiego

450
lat
cmentarza
Remu
w
Krakowie
Cmentarz znajdujący się przy bóżni
cy Remu, jak pisał 48 lat temu Majer 
Bałaban....stanowi poważną stację
w pochodzie kultury Żydów europej
skich z zachodu na wschód..." Ma 
on, jak i inne zabytki kultury i sztuki 
żydowskiej na krakowskim Kazimie
rzu, własną historię, która jako jedno 
z ogniw łączy się w długi łańcuch 
historii getta kazimierskiego.
Jest trzecim z kolei cmentarzem ży
dowskim, powstałym od czasu 
osiedlenia się Żydów w Krakowie', a 
drugim założonym na terenie miasta 
żydowskiego po przesiedleniu Ży
dów z Krakowa na Kazimierz dekre
tem królewskim w roku 1494 r.
Wcześniejszy, bo, już zapewne z XIV 
w., znajdował się w północnej części 
ul. Szerokiej, ale okazał się zbyt 
mały, gdy wzrosła liczba mieszkań
ców miasta żydowskiego po wielkiej 
imigracji spowodowanej tumultem 
praskim i po wypędzeniu Żydów z

Hiszpanii. W 1533 r. gmina żydowska 
zakupiła nowy teren przy ul. Szero
kiej od strony zachodniej, ale nie 
uzyskała zgody od magistratu Kazi
mierza na otwarcie nowego cmenta
rza2. Wielka epidemia, która w 1552 r. 
zabrała ok. 220 osób z getta, zapo
czątkowała pochówek na nowym 
miejscu. Oficjalnie jednak dopiero 
Synod piotrkowski, który uchwalił 
dwanaście statutów dotyczących 
kwestii żydowskiej Judaeorum nu- 
merus restringendus, rozstrzygnął 
sprawę otwarcia cmentarza (Remu), 
podając w drugim punkcie statutu 
że: „Rajcy godzą się na to. by plac 
nabyty w roku 1533 obrócono na 
cmentarz żydowski"3W pobliżu tego 
cmentarza emigrant z Ratyzbony 
Israel Isserles Auerbach, kupiec i 
zaufany bankier króla Zygmunta Au
gusta, zakupił w 1553 r. dom (przypu
szczalnie drewniany), w którym 
otworzył małą bóżnicę upamiętniają

6
cą śmierć żony. Wielki pożar w 1557 
r. zniszczył znaczną część miasta ży
dowskiego, spłonęła wtedy Stara sy
nagoga, a także dom kupca Auerba- 
cha. W miejscu zniszczonej bóżnicy 
Israel Auerbach wybudował nową 
dla swojego syna, wybitnego rabina i 
talmudysty Mojżesza Isserlesa (w 
skrócie nazywanego Remu); po
wszechnie używa się skrótowej na
zwy Remu zarówno w odniesieniu do 
bóżnicy, jak i cmentarza.
Bóżnica Remu po kilku przebudo
wach i różnych kolejach losu (w la
tach okupacji hitlerowskiej za
mieniona była na magazyn ubrań 
wojskowych) czynna jest do dziś; 
wewnątrz, na ścianie zachodniej mo
żna odczytać jeszcze datę pierwot
nego jej założenia - rok 1553 (5313). 
Miasto żydowskie dwukrotnie po
większano - w 1583 i 1608 r„ gdyż 
dalsze migracje z Czech, Śląska i 
Hiszpanii „spowodowały ciasnotę w 
mieście "■‘.Powiększono także cmen
tarz - obecnie zajmuje powierzchnię 
około 4500 m2 i otoczony jest mu- 
rem5.
Czas biegł szybko i nowy cmentarz 
Remu również okazał się ciasny. 
Okupacyjne władze austriackie Kra
kowa dwukrotnie chciały go zam
knąć i nakazały gminie zakupić 
„nowy plac na krańcach miasta"6. W 
1804 r. przy ul. Miodowej (za ul. Sta
rowiślną) otwarto następny cmen
tarz, zwany nowym. Jest on czynny 
do dziś.
Cmentarz Remu, mimo że leżał w 
centrum miasta żydowskiego, popa
dał w ruinę, poprzewracane macewy, 

rozsypane nagrobki zarastały trawą i 
chaszczami. W stanie „smutnym" za
stał go w roku 1931 Ozjasz Maehler. 
A w trzy lata później niestrudzony ba
dacz kultury i sztuki żydowskiej Ma
jer Bałaban, zaledwie na 47 nagrob
kach zdołał odczytać inskrypcje. W 
opracowanym przez siebie Przewod
niku po zabytkach żydowskich Kazi
mierza (1935) załączył schematyczny 
plan cmentarza, tekst odczytanych 
napisów na płytach grobowych oraz 
7 fotografii nagrobków7. Cenne są 
dziś dla nas uwagi wielkiego bada
cza i miłośnika zabytków, a choć nie 
są pozytywne, stanowią jednak do
kument dla nie znanego nam bliżej 
okresu historii. Bałaban pisze: 
„cmentarz czyni wrażenie przygnę
biające..., po większej części pomni
ki zniszczone, zapadłe w ziemię, lub 
leżą zwalone u stóp jeszcze sto/ą- 
cych ".Zauważył też, że niektóre na
grobki „rabinów lub fundatorów bóż
nic byty odnawiane i to kilka razy", a 
następnie, że „na starych nagrob
kach ustawiano i to kilka razy no
wsze". W dalszych rozważaniach 
stwierdza, nie bez cienia goryczy: 
„ogół pomników zginął jednak bez
powrotnie, na cmentarzu, który przez 
250 lat był jedyny w tak ludnej gmi
nie, zostało kamieni bardzo niewie
le".
Bałaban nie mógł jednak przewi
dzieć, że przyjdą lata, kiedy zostaną 
wydobyte spod ziemi kamienie po
walonych nagrobków, pieczołowicie 
zakonserwowane staną tak, jak stały 
przed wiekami, choć teraz miejsca 
wyznaczą im archeolodzy, że cmen
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tarz przy bóżnicy Remu odzyska swe 
monumentalne piękno i niepowtarza
lny nastrój, a z inskrypcji nagrobnych 
można będzie odtworzyć karty histo
rii czy biografie wielu wybitnych i za
służonych postaci, wskrzesić pamięć 
tych, którzy kiedyś żyli i działali w 
mieście żydowskim na Kazimierzu. 
Historia jednak zaznaczyła swoje 
straszne piętno krwawym okresem 
okupacji hitlerowskiej - nie oszczę
dziła ona także pamięci zmarłych. 
Hitlerowcy zburzyli mury cmentarne, 
a w północnej i wschodniej części 
cmentarza urządzili wysypisko śmie
ci i gruzu. Nagrobki zostały rozbite, 
poprzewracane i rozgrabione, zacho
wały się tylko nieliczne, a wśród nich 
osnuty wieloma legendami nagrobek 
Mojżesza Isserlesa (Remu).

W roku 1959 rozpoczęto na cmenta
rzu prace konserwatorskie pod kie 
runkiem mz. dra Stefana Świszczo 
wskiego i archeologa doc. dra Kaź
mierza Radwańskiego; wiele starań 
włożyła tu Gmina Żydowska w Kra
kowie z jej przewodniczącym Macie
jem Jakubowiczem (zm. 1979). Prze
prowadzono penetracje terenu 
cmentarza - w części środkowej, nie 
głęboko, bo pod warstwą darniny, 
odkryto setki kamiennych płyt i na
grobków oraz odłamków macew. 
Stwierdzono, ze nagrobki stały sze
regami. jeden obok drugiego. Tak je 
też zrekonstruowano, a szczątki wie
lu rozbitych płyt nagrobnych z fra
gmentami dekoracji, symbolicznych 
przedstawień i inskrypcji umieszczo
no w wysokim murze cmentarnym 
od strony ul. Szerokiej, tworząc w ten 
sposób niepowtarzalną w wyrazie 
„mozaikę historii"

Teren cmentarza wykazuje dosc 
duże zróżnicowanie, a od strony po
łudniowej wznosi się około 4,5 m 
nad pozostałymi partiami. Ta część 
wymaga badań archeologicznych, 
gdyż tylko w ten sposób będzie mo
żna określić rodzaje i chronologię 
nawarstwień oraz wyjaśnić, czy 
wzniesienie to jest naturalne, czy 
sztucznie usypane8. W sumie znaj
duje się na cmentarzu ok. 800 na
grobków. Jest to niezmiernie zróżni
cowany zespół pod względem for
malnym, reprezentujący niezwykłe 
bogactwo form artystycznych. Są tu 
nagrobki typu sarkofagowego, tum 
bowego, z leżącą gładką lub kanelo- 
waną kolumną, z ustawioną pirami
dą, zdobione motywami ornamenta
lnymi typowo żydowskimi, jak wić ro
ślinna czy gałązki winnego grona, 
znane z haftów żydowskich oraz 
spotykane na wyrobach srebrnych 
(lampki chanukowe, kubki kiduszo- 
we). Reprezentowąna jest też bogata 
symbolika przedstawień i rozpozna
jąc ją można określić, do jakiego po
kolenia należał zmarły lub jaki repre
zentował zawód. I tak np. spotykamy: 
ręce błogosławiące (pokolenie ka
płańskie), naczynia lewitów (pokole
nie lewitów), Eskulapa (lekarza), Ko
rony (Keter), szafę z książkami, sym
bol miesiąca Adar - trzy splecione 
ryby itd.9
Niezmiernie interesujące zagadnie-

10

nie stanowi występująca na nagrob
kach (tumbach i płytach) dekoracja 
ornamentalna o motywach renesan
sowych, manierystycznych i baroko
wych, pozwala bowiem nagrobki 
związać pod względem artystycznym 
z zakładami kamieniarskimi działają
cymi na Kazimierzu i w Krakowie. 
Analogii czy związków, a nawet naś-

7. Nagrobek z symbolem zawodu le
karza
8. Nagrobek z symbolem zawodu 
krawca
9. Przedstawienie symbolizujące na
zwisko zmarłego: niedźwiedź - Ber
10. Na nagrobku symbol śmierci - 
drzewo ze złamanym konarem (zdję
cia: 3 - A. Litwin, 1,2,4-10 - J. Lang- 
dal 

ladownictwa można by wskazać wie
le, np. w nagrobkach czy epitafiach 
kościołów kazimierskich, a tak czę
sto stosowane rozety na tumbach i 
macewach są niemal wzorowane 
(kopiowane) na rozetach występują
cych na portalu Berecciego na zam
ku Królewskim na Wawelu. Zjawisko 
naśladownictwa nie jest obce sztuce 
żydowskiej, zwrócił na nie uwagę w 
zakresie rzemiosła artystycznego 
Cecil Roth (podaje przykłady, kiedy 
kształt korony na Torę wzorowano na 
koronach figur Matki Boskiej w koś
ciołach katolickich) w swojej książce 
pt. Die Kunst der Juden (Frankfurt 
1963).
Jak wspomniano, na cmentarzu spo
czywają szczątki wielu wybitnych i 
zasłużonych osobistości - trudno tu 
ich wszystkich wyliczać nazwiskami 
- ale najważniejsze jest to, że cmen
tarz odwiedza wielu turystów, którzy 
zostawiają karteczki z prośbami przy 

grobach Mojżesza Isserlesa (zm. 
1572) czy Natana Nata Spiry (zm. 
1633), kabalisty, rektora akademii tal- 
mudycznej i autora dzieła M'geleh 
Amukot. Prośby bieleją koło nagrob
ków, bywa ich bardzo dużo, są pisa
ne w różnych językach, palą się tak
że świece i znicze.
W 1982 r. wykonana została pod kie
runkiem autorki artykułu - w ramach 
dalszych prac nad inwentaryzacją 
zabytków Krakowa, prowadzonych 
przez Pracownię Inwentaryzacji Za
bytków m. Krakowa Instytutu Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk w Warsza
wie - pełna dokumentacja fotogra
ficzna nagrobków na cmentarzu 
Remu; fotografie wykonał mgr Jerzy 
Langda. Ta bardzo ciężka praca wy
magała odczyszczenia z mchu i po
rostów przeszło 300 nagrobków, ale 
sukces byt duży - odkryta została 
lata MDLXXVI (1575), a więc wcześ
niejsza od tej, jaką podał Bałaban. 
Odkryto także kilkakrotnie pojawiają
cą się sygnaturę kamieniarza „N K", 
oznaczoną alfabetem łacińskim, a w 
jednym wypadku hebrajskim 
Wstępne badania pozwoliły także 
wyróżnić 42 typy nagrobków.
Krakowskie judaika, bóżnice i cmen
tarz Remu stanowią wyjątkowy, za
chowany zespół zabytków sztuki ży
dowskiej w Polsce i w środkowows
chodniej Europie (poza Pragą). Po
winny doczekać się rzetelnego opra
cowania albumowego, obejmujące
go dawne widoki miasta, malowi ncze 
uliczki i zaułki getta. „Cmentarz 
Remu - jak pisał Majer Bałaban w 
1935 r. - ...czeka na gruntowne odno
wienie oraz naukowe zbadanie tak 
pod względem historycznym, jako 
też i artystycznym"’0
Izabela Rejduch-Samkowa

Przypisy
1. Pierwszy cmentarz, kiedy Żydzi 
zamieszkiwali jeszcze w Krakowie 
przy kościele Św. Anny, znajdował 
się poza murami miasta średnio
wiecznego. mniej więcej w tym 
miejscu, gdzie obecnie biegnie ulica 
Podwale. Dowodem tego są części 
nagrobków żydowskich znalezione 
w czasie prac ziemnych w latach 
sześćdziesiątych. W miejscu drugie 
go cmentarza na ul. Szerokiej, w po
bliżu dawnego dworu Jordanów, za
łożono zieleniec.
2. M. Bałaban, Dzieje Żydów w Kra
kowie i na Kazimierzu. Kraków 1913, 
s. 77
3. M. Bałaban, Przewodnik po żaby 
tkach żydowskich na Kazimierzu, 
Kraków 1935 s. 75 - nad wejściem 
na cmentarz umieszczono po r. 1800 
datę 1552 „otwarcia starego cmenta
rza".
4. Ibidem, s. 9.
5. K. Radwański, Odkrycia renesan 
sowych i barokowych nagrobków ży
dowskich na cmentarzu Remuh w 
Krakowie, „Biuletyn Krakowski", 
1960, t. II, s. 62.
6. M. Bałaban, Przewodnik.... s.11.
7. Ibidem, por. tablicę.
8. K. Radwański, op. cit„ s. 65
9. O. Mundes, M. Vilimkova, Stary Żi- 
dovsky hfbitov v Praze,Praha 1955 - 
książka ta jest cennym materiałem 
porównawczym przy odczytywaniu 
napisów na żydowskich nagrob
kach.
10. M. Bałaban, Przewodnik..., s. 76
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Cmentarz 
w pogranicznym 
miasteczku
Na tych grobach nie pali się świec. Nie leżą kwiaty 
ani świerkowe wiązanki, rzadko kto zatrzymuje się, 
by spojrzeć choć na tablice.

Kwarta) cmentarza parafialnego w 
Rypinie, gdzie spoczywają prochy 
zaborców, oficerów carskiej Rosji, 
urzędników państwowych, których 
historia przygnała aż tu, jest pusty i 
cichy, przysłonięty całunem wieko
wych drzew, z rozpadającymi się na
grobkami, pochylonymi krzyżami 
prawosławnymi.
Co mówią marmurowe, granitowe i z 
lichego kamienia tablice cmenta
rnych nagrobków o przybyszach nie
chętnie tu widzianych? 0 Piotrze 
Stefanowiczu Jermolinie dowiaduje
my się, że był wyższym oficerem car
skiej armii w stopniu pułkownika. W 
czasie wybuchu Powstania Stycznio
wego nie miał jeszcze dwudziestu 
lat, więc pewno sposobił się do służ
by w szkole kadetów bądź wyższego 
stopnia. Kiedy otrzymał rozkaz wy
jazdu do Rypina? - nie wiadomo. 
Skąd pochodził? - również nie wie
my. Spędził jednak w miasteczku lat 
kilkanaście, obejmując nawet do
wództwo 15 Ułanskogo Tatarskogo 
Półka. Zaświadczają o tym współto
warzysze pułkownika Jermolina na 
tablicy nagrobka „Lubimomu ko- 
mandiru - towańszczi Tatarcy”.
Już z tego nagrobka - również z 
dwudziestu pozostałych - można 
odczytać pewien fragment historii 
Rypina, który w okresie rozbiorów 

był miastem granicznym pomiędzy 
zaborami rosyjskim i pruskim. Tu 
właśnie stacjonował Otdjelnyj Kor
pus Rypinskoj Brigady Pogranicznej 
Strażi. Na najbardziej wysuniętym 
przyczółku w komorze celnej w Osie- 
ku (w Osiekskoj Tamożni) dwanaście 
kilometrów od Rypina pracował Por
firy Justynowicz Niedielski. Aleksy 
Jakowlewicz Kostenko był wyższym 
urzędnikiem w urzędzie skarbowym 
(Kaznaczjej Rypinskogo Kaznaczejs- 
twa), a Aleksander Flerow lekarzem 
(10 Brigady Pogranicznej Strażi).
W czasie wybuchu pierwszej wojny 
światowej wojska pogranicznego 
garnizonu zaczęły się wycofywać. 
Lipno opuścił pułk kozaków doń
skich, z Rypina wyjechał pułk ułanów 
tatarskich. Zostali nieliczni, którzy za
łożyli mieszane rodziny, również ci, 
dla których służba w carskiej armii 
zakończyła się w Rypinie, u progu XX 
w. W pamięci miejscowych pozostali 
jako zaborcy tych ziem.
Zostały cmentarne nagrobki i pomni
ki o ciekawej architekturze, swoistej 
poetyce obrządku prawosławnego. 
Nie chroni ich ludzka pamięć i czas, 
są wyobcowane. Odrzucając wszel
kie emocje, warto zapytać, czy ich 
los musi być przesądzony.

Bogumił Drogorób

4

1. Nagrobek Mikołaja Michajtowicza 
Danitowa z 10. Rypinskoj Brigady 
Pogranicznoj Strażi
2. Nagrobek Aleksandra Lukicza 
Flerowa (zm. 1902)
3. Nagrobek Piotra Stefanowicza 
Jermolina (zm. 1899)
4. Nagrobek Aleksandra Aleksand
rowicza Kuzmina (zm. 1908)

(zdjęcia: J. Krysiak)

Stary 
cmentarz 
w Szczecinie
W związku z „Akcją 
cmentarze” redakcja 
„Spotkań z zabytkami” 
otrzymała list ze Szcze
cina, w którym p. Barba
ra Chmielewska poinfor
mowała o zdewastowa
nym cmentarzu przy ul. 
Nehringa. Oględziny 
obiektu w pełni potwier
dziły wszystkie podane 
w liście fakty.

Cmentarz położony jest w Stołczy- 
nie, dziś jednej z północnych dzielnic 
Szczecina, przedtem wsi o średnio
wiecznej metryce. W XIII i XIV w. 
miejscowość należała do uposaże
nia trzech szczecińskich klasztorów. 
W początku XVI w. zbudowano w 
Stołczynie niewielki salowy kościół, 
w roku 1727 powiększono go o baro
kową nawę poprzeczną. Staranna re
stauracja w 1982 r. przywróciła pier
wotny wygląd dekoracji szczytu 
wschodniego i członującym podsta
wę wieży blendom, wzorowanym na 
ukończonej w 1503 r. wieży kościoła 
Św. Jakuba w Szczecinie. Najstarszy 
cmentarz stołczyński położony byt 
wokół tutejszego kościoła. W drugiej 
połowie XIX w., wobec wymagań no
woczesnej higieny nakazującej grze
banie zmarłych poza obszarami 
zwartej zabudowy, w odległości ok. 
500 m na południe od kościoła urzą
dzono nowy cmentarz.
Teren cmentarza zajmuje powierz
chnię 2,09 ha. Dzięki wyniesieniu ok. 
80 m nad odległą o kilometr Odrę 
jego lokalizacja ma znaczne walory 
krajobrazowe. Podłużną osią całego 
założenia jest wytyczona dwoma rzę
dami drzew aleja, lekko skręcająca w 
połowie długości cmentarza. Krótkie 
alejki poprzeczne otwierają ku 
wschodowi rozległe widoki na Odrę, 
jezioro Dąbie oraz szerokie prze
strzenie łąk i lasów.
Do 1945 r. na cmentarzu grzebano 
Niemców, członków stołczyńskiej 
gminy ewangelickiej. Nagrobki miały 
formę stel z kamienia, nierzadko 
półszlachetnego, lub zachowanych 
w naturalnym kształcie głazów narzu
towych. Dla bogatszych grobów, 
skupionych wzdłuż głównej alei, cha
rakterystyczne były metalowe ogro
dzenia. Najstarsze zachowane na
grobki pochodzą z lat dziewięćdzie
siątych XIX w. W północnej części 
cmentarza znajdowała się kaplica, 
zapewne o typowej dla takich obie
któw architekturze neoromańskiej. W 

latach 1945-1949 na wschodnim 
obrzeżu przybyto ok. 30-.grobów poi
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skich - ich nagrobki to proste krzyże 
drewniane lub metalowe.
Obecnie cmentarz w Stotczynie znaj
duje się w stanie skrajnej dewastacji. 
Po kaplicy nie ma.żadnego śladu, je
śli nie liczyć pustego placu wykorzy

stywanego przez mtodzież do gry w 
pitkę. Z setek nagrobków pozostało 
kilkadziesiąt (nieprzydatnych jako 
surowiec kamieniarski!), w większoś
ci przemieszczonych i poprzewraca
nych. Metalowych ogrodzeń, kutych 
lub z elementów blaszanych, zacho
wało się ok. 30, i to wyłącznie we fra
gmentach; spośród nich interesują
ce wydają się trzy zniszczone ogro
dzenia, których kapryśne linie prętów 
i stylizowanych, równolegle unerwio
nych liści stanowią echo wzorów 
sztuki secesyjnej.
Do powszechnego w obrazie cmen
tarza zaniedbania i śladów wandaliz
mu dołączyło ostatnio systematycz
ne rozkopywanie grobów, o czym 
świadczą dziesiątki świeżych wyko
pów.
Stołczyński cmentarz należy do 
Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej w 
Szczecinie. W Wydziale Konserwacji 
Terenów Zielonych Przedsiębiorstwa 
znany jest obecny stan obiektu, jed
nak niedobór pracowników unie
możliwia sprawowanie nad nim nale
żytej opieki. Wykonywane są tylko 
okresowe kontrole oraz działania o 
charakterze interwencyjnym (usuwa
nie zwalonych drzew, wywóz śmieć 
wyrzucanych przez okolicznych mie
szkańców). Większe prace remonto
we prowadzono tu w latach 1962- 
1964, gdy Przedsiębiorstwo dyspo 
nowato znaczną liczbą osób przymu

sowo skierowanych do pracy. Roze
brano wówczas zrujnowaną kaplicę, 
uporządkowano drzewa i krzewy, po
prawiono żywopłot i alejki. Sporzą
dzono również pobieżną inwentary
zację zieleni.
Bardzo cennym elementem cmena- 
tarza są dziesiątki starych drzew - 
buków, świerków, modrzewi, kaszta
nowców i innych okazałych gatun
ków. Niższe piętro tworzą przede 
wszystkim tuje. Wiosną kwitną tu 
przebiśniegi, zawilce i ziarnopton. 
Całość terenu otoczona jest bardzo 
zniszczonym żywopłotem.
Perspektywa najbliższych lat rysuje 
się dla stotczyńskiego cmentarza 
równie ciemno, jak okres miniony. 
Projekt utworzenia tu parku realny 
będzie dopiero po 1989 r.; przepisy 
wymagają w takich wypadkach, 
przed upływem 40 lat od ostatniego 
pochowania, ekshumacji zwłok (co 
nie wchodzi w rachubę z powodu 
kosztów i braku miejsca na innych 
miejskich cmentarzach). Koncepcja 
przewidująca włączenie obiektu do 
nowo urządzonego cmentarza o po
wierzchni 100 ha dla północnych 
dzielnic Szczecina ma chyba jeszcze 
mniej szans na urzeczywistnienie. 
Tymczasem stan cmentarza w Stot
czynie wymaga przełamania ogólnej 
niemożności i szybkiego podjęcia 
ostatecznej decyzji, gdyż mamy tu 
do czynienia nie tylko z kompletną 
dewastacją terenu o pewnych walo
rach zabytkowych i krajobrazowych, 
ale również z oburzającym narusze
niem zasad szacunku należnego 
zmarłym.

Marek Ober
1 2

1.2.3 Fragmenty sta
rego cmentarza w 
Szczecinie

Niecodzienne muzea • Niecodzienne

Muzeum 
Wisły
Brzegi tej rzeki obrastały legendami, mia
sta nad nią położone bogaciły się, tworzył 
się wokół niej odrębny folklor nierozerwal
nie związany ze specyficzną kulturą mate
rialną. W meandrach Wisły odbijały się 
meandry naszej naródowej historii. W XVI 
w. Mikołaj Rej poświęcił Wiśle krótki utwór 
zaczynający się słowami:
„Płyńże, ma mila Wisło, do portu morskie
go,
A ratuj wżdy, czym możesz, królestwa pol
skiego... "
Po prawie czterystu latach zapytał Bronie
wski:
„Rzeko piękna, 
rzeko polska, 
rzeko mojego życia - 
dokąd płyniemy?..."
Było to pytanie nie tylko o miejsce, o prze
znaczenie, było to również pytanie o czas, 
który konsekwentnie zacierając ślady 
przeszłości zmusza nas do zbierania, do
kumentowania, ocalania jej szczątków, do 
jej ustawicznej rekonstrukcji. Pełna świa
domość tej determinacji legła u podstaw 
inicjatywy utworzenia Muzeum Wisły. Idea 
wyszła od dyrektora Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku, doc. dra hab. Prze
mysława Smolarka, który już w 1954 r., na 
ogólnopolskiej sesji muzealnej w Szczeci
nie, wystąpił z koncepcją utworzenia tej 
placówki. Jej zalążkiem stała się wystawa 
w Żurawiu, siedzibie Centralnego Muzeum 
Morskiego, otwarta w 1965 r. i zatytułowana 
„Spław wiślany w dawnych wiekach”, bę
dąca m.in. owocem długoletnich badań i 
prac dokumentacyjnych pracowników nau
kowych muzeum z działu historii żeglugi 
śródlądowej. Okolicznościowa wystawa, 
związana z pierwszą konferencją poświę
coną muzealnictwu morskiemu, przerodziła 
się w stałą ekspozycję, a losy Muzeum Wi
sły jako odrębnej placówki wahały się do 
końca 1979 r. O lokalizację muzeum ubie
gały się: Sandomierz, Kazimierz Dolny, Wy
szków, Toruń, Gniew i Włocławek. Osta
tecznie - biorąc pod uwagę bezpośrednie 
związki formalne i merytoryczne projekto
wanego Muzeum Wisły z Centralnym Mu
zeum Morskim - wybrano Tczew. Decyzją 
Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków 
MKiS z dnia 10 grudnia 1979 r. powołane 
zostało do życia Muzeum Wisły w Tczewie 
jako oddział CMM w Gdańsku.
Nie tylko jednak zbliżony częściowo cha
rakter zbiorów i problematyka ich nauko- 
wego opracowywania, konserwacji oraz 
eksponowania przesądziły o ulokowaniu 
Muzeum Wisły w pobliżu gdańskiej siedzi
by Muzeum Morskiego, miała na to również 
wpływ historia samego Tczewa, miasta, 
którego dzieje splotły się licznymi więzami 
z rzeką i morzem.
Współtwórca i kustosz muzeum, p. Roman 
Klim, wspominając trudne początki organi
zowania ekspozycji, pisał o Tczewie: „To 
tutaj, w porcie rzecznym wybudowanym w 
latach 1888-1889 powstała stocznia rzecz
na, która zyskała miano “kuźni przydroż
nej”. Już. od zarania istnienia miasta Wista 
wywierała wpływ na jego losy. Na początku 
XIII w. wpływały tutaj statki morskie z Lube
ki. To tutaj na skutek wzrostu znaczenia 

gospodarczego Wisły przeniesiona została 
ok. 1253 r. siedziba księstwa dzielnicowe
go przez Sambora II (1210-1270?) z Lubi- 
szewa. Już wówczas urządzono prom 
przez Wisłę i stację celną. Naturalny port 
rzeczny przekształcił się z czysto rybackie
go w handlowo-wojenny. Wzdłuż wybrzeży 
portu powstały spichrze i magazyny. To w 
tym mieście powstały słynne mosty, które 
do dzisiaj tkwią w panoramie miasta i rzeki; 
najstarszy z nich, którego budowę rozpo
częto na wiosnę 1850 r.,był wówczas naj
dłuższym mostem w północnej Europie. W 
latach 1920-1930 był Tczew siedzibą pier
wszej polskiej Szkoły Morskiej zwanej 
„Szkołą Kapitanów", a w roku 1926 stal się 
widownią walki ministra Eugeniusza Kwiat
kowskiego o nowoczesną gospodarkę 
morską.
Program powstającego Muzeum Wisty jest 
adekwatny do rozległości problematyki 
związanej z jej historyczną rolą. Koncepcja 
organizacyjna zakłada, że głównym zada
niem placówki, która stanie się być może w 
przyszłości polskim centrum badawczo- 
muzealnym Wisty i jej dorzecza, ma być 
gromadzenie, konserwacja, opracowywa
nie i eksponowanie zbiorów związanych z 
następującymi funkcjami rzeki: podstawo
wą - komunikacyjno-transportową (historia 
żeglugi) oraz gospodarczą, polityczną, 
osadniczą i kulturową. Szczególnie waż
nym zadaniem muzeum ma być pielęgno
wanie kultury materialnej i utrwalanie w po
staci różnorakich współczesnych metod 
zapisu kultury duchowej ludności zawodo
wo związanej z rzeką. Istotnym elementem 
działalności badawczej i dokumentacyjnej 
mają się też stać zagadnienia hydrologicz- 
no-geologiczne i krajobrazowo-przyrodni- 
cze. Przewiduje się również gromadzenie w 
muzeum wszelkich przekazów ilustrują
cych historię Tczewa.
Zasoby muzeum, częściowo przechowy
wane jeszcze w Gdańsku, stale się powięk
szają. Oprócz zgromadzonych już zabyt
ków archeologicznych, rysunków, szty
chów i zdjęć, oprócz makiet odtwarzają
cych wygląd starych portów i przystani, 
oprócz modeli dawnych wiślanych łodzi i 
statków, pojawiają się nowe eksponaty sta
nowiące plon licznych badań w terenie. 

'■Szczupłe grono pracowników muzeum w 
ciągu niespełna dwóch lat odbyło ponad 
40 wypraw terenowych. Były wśród nich 
wyprawy o niepowtarzalnym charakterze, 
jak choćby spływ Wisłą w okresie od 29 
października do 5 listopada 1981 r. na za
bytkowym i mocno zniszczonym promie z 
Basonii do Tczewa. Dystans tej wyprawy 
wyniósł prawie 600 km, zaś jego pokonanie 
w trudnych warunkach atmosferycznych 
wymagało dużego hartu ducha.

Efektem systematycznie organizowanych 
wypraw terenowych jest, oprócz poznania 
licznych nadwiślańskich miejscowości, 
zdobycie dla kolekcji muzealnej obfitych i 
wartościowych zespołów archiwalnych, 
obejmujących m.in. zbiory dziewiętnasto
wiecznych map Wisły, wielu rzadkich zdjęć 
fotograficznych, pięknego zbioru narzędzi 
rybackich i szkutniczych, kilkunastu sta
rych łodzi wiślanych różnych typów. Eks
ploracją dorzecza Wisły przyczyniła się też 
do założenia archiwum fotograficznego.
Muzeum prowadzi również działalność po
pularyzatorską. Polega ona na coraz ży
wszych kontaktach z klubami turystyczny
mi, młodzieżą tczewskich szkół i towarzys-
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twami miłośników regionu. Współpraca 
placówki muzealnej z miejscową społecz
nością uwidocznia się m.in. w organizowa
niu wycieczek krajoznawczych, mających 
na celu poznanie najbardziej wartościo
wych miejscowości i obszarów dorzecza 
Wisły, na zjednywaniu młodzieży dla akcji 
ochrony krajobrazu i zabytków poprzez 
udostępnianie zbiorów oraz organizowanie 
prelekcji. Inną formą bezpośrednich kon
taktów ze społeczeństwem są wysiłki zmie
rzające do powołania Towarzystwa Miłoś
ników Tradycyjnych Lodzi Wiślanych z sie
dzibą w Muzeum Wisły. Celem działalności 
Towarzystwa ma być szerzenie i pogłębia-

1. Fragment zabudowań Fabryki 
Wyrobów Metalowych Kelcha - 
obecnie siedziba Muzeum Wisły
2.3. Wnętrza hal fabrycznych z ek
spozycją tradycyjnych tratew i czó
łen
4. Kącik poświęcony historii rybo
łówstwa
5. Prom wiślany po konserwacji 
(zdjęcia: J. Serafinowicz) 

nie wiedzy z zakresu historii żeglugi oraz 
tradycyjnego szkutnictyva, ocalenie ostat-. 
nich już egzemplarzy 'tradycyjnych łodzi, 
wszechstronne kultywowanie tradycji ludo
wych związanych z rzeką, wreszcie inicjo
wanie różnorodnych działań popularno
naukowych i naukowych.

Pięknym-uzupełnieniem tak szeroko poję
tego programu Muzeum Wisły jest uloko
wanie nowej placówki na terenie zabytko
wego kompleksu architektury przemysło
wej pochodzącego z drugiej potowy XIX 
w.
Zabudowania dawnej Fabryki Wyrobów 
Metalowych Kelcha, w których po wojnie 
mieściła się Pomorska Fabryka Gazomie
rzy, doskonale nadają się do wykorzysta
nia na cele muzealne. Stanowiąc dobrze 
zachowany „skansen” architektury fabrycz
nej minionego stulecia, tworzą znakomitą 
oprawę dla zbiorów nąutologicznych, 
wśród których wiele miejsca zajmują zaby
tki techniki.
Fakt adaptacji - dokonanej, dodajmy, bez 
pomocy Pracowni Konserwacji Zabytków - 
dziewiętnastowiecznego zespołu architek
tury przemysłowej w Tczewie na potrzeby 
Muzeum Wisły zasługuje na odrębny arty
kuł, gdyż jest to przykład wielce pouczający 
(ileż jeszcze lat będziemy czekać na po
ważne decyzje konserwatorskie dotyczące 
choćby kompleksu zabudowań dawnej 
Gazowni Warszawskiej?).
Wchodząc dziś na teren Muzeum w Tcze
wie, choć nie wszystkie jego obiekty są już 
zagospodarowane, odczuwamy dużą saty
sfakcję, że nie dopuszczono do dewastacji 
lub rozbiórki tego cennego zespołu. W 

dawnych halach fabrycznych, przykrytych 
odcinkowymi stropami wspartymi na żeliw
nych słupach, oglądamy tratwy złożone z 
dłubanek, którymi nikt nigdy już nie spłynie 
od Sromowców do Szczawnicy. Widzimy 
czółna rybackie, drewniane promy wiślane. 
Dowiadujemy się, jak wyglądał bat czy ża- 
kówka i czym różniło się czółno kociewskie 
od czółna kaszubskiego. Uczymy się więc 
Wisły i własnej historii.

Trudno jest przecenić rolę, jaką ma do ode
grania to mało jeszcze znane muzeum, uni
kat w skali światowej. Bywały już przecież 
w naszych dziejach czasy, gdy próbowano 
zakwestionować polskie prawo żeglowania 
po Wiśle. Międzywojenne prace, m.in. Die 
preussische Weichsel, dziś jeszcze pobrz
miewają echem. Warto o tym pamiętać i 
warto ideę Muzeum Wisły szeroko propa
gować.

Nie tak dawno restytuowana została Liga 
Morską, która powinna wspierać wedle 
swoich skromnych możliwości działania 
Muzeum Wisły, tym bardziej że zanim w 
1930 r. przekształcona została w Ligę Mor
ską i Kolonialną, nosiła piękną nazwę: Liga 
Morska i Rzeczna.

Wspaniała ideą utworzenia muzeum i 
ogromny trud łożony w jej urzeczywist

nienie jest dziełem przede wszytkim pra
cowników Centralnego Muzeum Morskie
go w Gdańsku i kilku mieszkańców Tcze
wa, ludzi, którzy praktyczny użytek zrobili z 
maksymy wielkiego filozofa, mówiącej, że 
nie można dwa razy wejść do tej samej rze
ki.

Jacek Serafinowicz
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Drukarnia
w
Pszczynie
Jest to jedna z najstarszych, istnieją
cych do dziś, oficyn drukarskich na 
Górnym Śląsku. Została założona w 
1805 r. przez Karola Feistla z Nysy. 
Od 1833 r. właścicielem drukarni był 
burmistrz Pszczyny Kristian Schem- 
mel.
Mało kto wie, że właśnie za jego cza
sów zostało wydane pierwsze pol
skie czasopismo na Śląsku. Byty 
wprawdzie juz wcześniej podejmo 
wane próby wydawania periodyków 
polskich na Śląsku, jak np. w latach 
1789-1806 „Gazety Śląskiej dla ludu 

pospolitego” czy od 1843 r. „Wiado
mości Centralnego Związku Rolni
czego na Śląsku"; me miały one jed
nak charakteru gazety, czasopisma 
w pojęciu współczesnym.
Jest więc sprawą historycznie udo
kumentowaną, faktem niezbitym, ze 
dnia 5 lipca 1845 r. ukazał się pier
wszy numer czasopisma pt. „Tygod
nik Polski Poświęcony Włościanom" 
Jego wydawcą był wspomniany wy
żej Krystian Schemmel, który w arty
kule wstępnym pierwszego numeru 
zwraca się do czytelników: „Stan 
edukacji wieśniaków polskich 
zwłaszcza na Górnym Szląsku, znaj 
duje się, jak to powszechnie z użale
niem wyrzeczone, na bardzo nizkim 
stopniu. Wszelka troskliwość zwró
cona na szkoty ich me przyniosła 
przecię pożytku takiego, jak u lud
ności niemieckiej na Szląsku. Przy
czyną tego, /ak się zdaje. zależy 
szczególnie na tern, że wiejska mło
dzież polska, wychodząc ze szkoty. 
nie ma okazyi, wiadomości swych w 
szkole nabytych stwierdzić i udosko
nalić (...) Mając więc zamiar szczery 
przyczynić się do tego, aby cokol
wiek zaradzić wiele znaczącej tej nie
dogodności, postanowiłem w me/ 
nowo założonej drukarni wydać ty 
godnik, dostępny pospolitemu poję 
ciu, pod tytułem owym".
Niezmiernie charakterystyczny i wy
stawiający chlubną ocenę świado
mości społecznej Krystiana Schlem- 
mela jest fakt, że rozpoczął on druk 
czasopisma na trzy lata przed wiel
kim zrywem Wiosny Ludów, która 
począwszy od 1848 r. rozbudziła dą
żenia narodowościowe społe
czeństw ówczesnej Europy. Co wię
cej, pszczyńska gazeta była jedyną 
gazetą drukowaną na Śląsku przed 
Wiosną Ludów. Następne czasopi
sma powstawały już z jej inspiracji.
Poza Schemmelem pisali w „Tygod
niku Polskim...” tacy znani autorzy, 
jak Józef Lompa, Karol Koczy i ks. 
Jan Dzierżoń. Ten ostatni ogłosił tu w 
pięknej polszczyźnie artykuł Hodo
wanie pszczół, sztuka robienia ztota 
nawet z zielska.
Jak wynika z artykułu wstępnego, 
....polityki albo religijnych okolicz
ności, treść tego pisma obejmować 
nie będzie". Schemmel czynił to 
prawdopodobnie w celu zapewnie
nia władz o niemieszaniu się redakcji 
w te drażliwe nieraz problemy. Arty
kuły zamieszczane w „Tygodniku 
Polskim..." adresowane były przede
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1. Fragment maszyny drukarskiej 
marki „Monopol" z 1914 r.
2. Fragment „płaskiej" maszyny dru
karskiej marki „Mann" z 1922 r.
3. Kaszty zecerskie z lat dwudzie
stych
4. Nagrobek jednego z właścicieli 
drukarni w Pszczynie Augusta Krum- 
mera (zm. 1883) 

wszystkim do polskojęzycznej lud
ności wsi pszczyńskich. W swej ma
sie nie rozumiała ona języka nie
mieckiego, co zostało w wielu opra
cowaniach udokumentowane. Doty
czyło to oczywiście ogromnej więk
szości ludności całego Śląska. Stąd 
też wiele wydawnictw drukowanych 
we Wrocławiu, Opolu, Żaganiu i in
nych ośrodkach wydawniczych mu- 
siało ten fakt brać pod uwagę i dru
kować wiele tekstów w dwóch języ
kach - niemieckim i polskim.
W roku 1849 drukarnię pszczyńską 
kupił August Krummer. Za jego cza
sów wydrukowano wiele druków pol
skich, m.in. Zbiór Pieśni Nabożnych 
w Górnym Szląsku zwłaszcza w De
kanacie Pszczyńskim (1851). Po 
śmierci Krummera kierownictwo dru
karni objął jego syn, który prowadził 
ją do 1902 r.
W aktach pszczyńskiego magistratu 
znajduje się ciekawe pismo dotyczą
ce rozpoczęcia druku politycznego 
czasopisma, mającego popierać tzw. 
Kulturkampf. Pismo w edycji nie
mieckiej, pod nazwą „Der Schlesier”, 
miało nakład 500 egzemplarzy, nato
miast „Ślązak" w wersji polskiej dru
kowany był w nakładzie 2000 eg
zemplarzy. Żywioł polski w tym re
gionie miał więc ogromną przewa
gę
W okresie od 1902 do 1945 r. drukar
nia była własnością A. Lokaya. Po 
drugiej wojnie światowej często 
zmieniały się instytucje zawiadujące 
zakładem. Początkowo byt to zakład 
drukarski Milicji Obywatelskiej, na
stępnie Bielskiego Przedsiębiorstwa 
Przemysłu Terenowego, Tyskich Za- 
kładków Przemysłu Terenowego, a 
ostatnio (od 1974 r.) - Przedsiębiors
twa Poligraficzno-Papierniczego w 
Będzinie.
Zakład mieści się w 12 małych po
mieszczeniach w kamienicach z 
XVIII-XIX w. w Rynku i przy ul. Bed
narskiej oraz w oficynie pomiędzy 
tymi budynkami (dawna drukarnia 
mieściła się w 7 izbach w amfiladzie, 
a pozostałe pomieszczenia zostały 
przyłączone po wojnie). Z zabytko
wych urządzeń drukarni zasługują
cych na ochronę wymienić należy 
m.in.: maszynę drukarską „tygiel" 
marki „Monopol" typu „Galii", pro
dukcji niemieckiej (Bautzen z 1914 
r ); maszynę drukarską płaską pro
dukcji niemieckiej „Mann" z 1922 r. 
oraz kaszty zecerskie z zestawami 
czcionek i elementów zdobniczych z 
lat 1920-1940.
Istnieją obawy, że profil zakładu 
zmieni się i zostanie zlikwidowana 
działalność poligraficzna. Towarzys
two Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 
organizacja społeczna, która przy
czyniła się do uratowania wielu za
bytków kultury regionu, czyni obec
nie wysiłki, aby nie dopuścić do za
przepaszczenia tradycji pszczyńskiej 
drukarni, w której wydrukowane pier
wszą polską gazetę na Śląsku.
W 1985 r. przypada 140 rocznica 
tego wydarzenia i 180 rocznica po
wstania drukarni. Należy zrobić 
wszystko, aby te tradycje spopulary
zować, aby pozostały jeszcze sprzęt 
i maszyny uratować od zniszczenia. 
Jest to nakaz moralny i społeczny, 
któremu pszczyńskie Towarzystwo 
chce pozostać wierne.

Aleksander Spyra

Z dziejów 
kolei 
żelaznych 
w Łodzi
Kolej liczy już sobie ponad 150 lat. Pier
wszy na świecie pociąg parowy odbył inau
guracyjną podróż 27 września 1825 r. prze
bywając 15-kilometrową trasę ze Stockton 
do Darlington w Anglii, z oszałamiającą 
wręcz prędkością 12 kilometrów na godzi
nę. Na kontynencie europejskim analogicz
ne wydarzenie nastąpiło w 10 lat później, 
kiedy król Belgów Leopold I dokonał prze
cięcia wstęgi kolei, która śmignęła jak bły
skawica z szybkością 10,3 kilometra na go
dzinę, pokonując w niespełna dwie godzi
ny 20-kilometrową odległość z Brukseli do 
Malines.
W Polsce o budowie kolei zaczęto myśleć 
już w 1834 r. Trasa miała biegnąć „od War
szawy do granicy austriackiej, gdzie w po
bliżu znajdują się największe kopalnie i 
skąd sprowadza się sól z Wieliczki"- jak to 
formułował „pierwszy ogólny projekt budo
wania drogi żelaznej między Warszawą a 
granicą Królestwa", złożony u władz w 1833 
r. Trasa została wytyczona do granicy au
striackiej, następnie miała połączyć się z 
linią prowadzącą do Wiednia. Stąd nazwa - 
Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska'. 
Pod koniec listopada 1845 r. linia kolejowa 
dochodziła już do Skierniewic i Łowicza, w
1846 r. do Piotrkowa i Częstochowy, a w
1847 r. do Ząbkowic. Wreszcie 15 kwietnia
1848 r. oddano do użytku ostatni odcinek 
Ząbkowice-Granica.
Wspomnieć tu należy, że pierwsza na zie
miach Polskich linia kolejowa połączyła 
wcześniej, bo w 1842 r., Wrocław z Oła
wą.
Przewóz towarów i podróżnych kolejami 
okazał się dość szybki, a nade wszystko 
opłacalny. Nic więc dziwnego, że fabrykan
ci łódzcy zaczęli z niej korzystać, choć naj
bliższą Lodzi stacją kolejową byty Rokiciny. 
Dlatego też „dla udogodnienia komunikacji 
z miasta Lodzi do stacji drogi żelaznej w 
Rokicinach władza wyższa zarządziła w 
roku 1847 budowę szosy na pomienionym 
trakcie pod administracją prezydenta m. 
Lodzi. "Historyk Lodzi Oskar Flatt w swojej 
książce z 1853 r. „Opis m. Lodzi pod wzglę
dem historycznym, statystycznym i prze
mysłowym" lak przedstawia znaczenie 
tego traktu: „Po ukończeniu żelaznej kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiei żywo odczuwać 
dawała się potrzeba przyłączenia Lodzi do 
tego łańcucha... dlatego też władza miejs
cowa wprowadziła traki bity wiążący Lódż 
bezpośrednio z najbliszą stacją kolei żelaz
nej - Rokicinami, odległą o mil trzy przesz
ło. Wykazywać możność i pożyteczność tej 
komunikac/i byłoby tu zbytecznem...
Jednocześnie fabrykanci łódzcy wysuwali 
projekty wybudowania linii kolejowej łączą
cej Lódż z koleją Warszawsko-Wiedeńską 
w Rokicinach, a wkrótce Warszawsko-Byd- 
goską w Krośniewicach3. Jednakże wysiłki 
te zostały uwieńczone powodzeniem do
piero w 1865 r„ kiedy car wydał zezwolenie 
- tzw. ukaz na budowę Drogi Żelaznej Fa- 
bryczno-Lódzkiej i utworzenie towarzystwa 
akcyjnego tej budowy. Prezesem Rady To
warzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Lódz- 
kiej mianowano Jana Blocha, który miał już 
w tej dziedzinie pewne doświadczenia, a 
przede wszystkim... wpływy w Petersburgu. 
Równie ważną rolę odegrał jeden z potęż-
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3

1. Most „drogi żelaznej" kolei war- 
szawsko-wiedeńskiej pod Bedoniem 
w 1866 r, (reprod. z „Tygodnika Ilu
strowanego" 1866)
2. Dworzec Fabryczny w Łodzi we
dług druku reklamowego z ok. 1907 
r.
3. Obecny widok Dworca Fabrycz
nego w Łodzi
(reprod. i zdjęcia: M. Wojalski) 

niejszych łódzkich fabrykantów Karol 
Scheibler. Utrzymywał on wyjątkowo przy
jazne stosunki z namiestnikiem Królestwa 
Polskiego hrabią Fiodorem Bergiem, które
mu car Aleksander II zlecił sprecyzowanie 
warunków umowy. Nie trzeba nikogo prze
konywać, że była ona nader korzystna dla 
akcjonariuszy, np. kapitały, tereny i docho
dy Towarzystwa nie podlegały opodatko

waniu przez 75 lal. Spółka otrzymała także 
prawo wywłaszczania z potrzebnych grun
tów i zabudowań. Państwo gwarantowało 
5% czystego dochodu, przy czym spółka 
mogła prowadzić inną działalność: przemy
słową. handlową, itp.
Kolej Fabryczno-Łódzka połączyć się miała 
z Warszawsko-Wiedeńską nie w Rokici
nach, ale na odcinku między Rokicinami a 
Rogowem. Wybór padł na Koluszki. Od ad
ministracji kolei warsząwsko-wiedeńskiej 
spółka otrzymała część zabudowań dwor
ca w Koluszkach (istniały one jeszcze 
przed 20 laty). Trasa prowadziła przez grun
ty wsi Żukowice, kolonii Borowo, wsi Gał
kowa, kolonii Janówek i Justynów, prze
chodziła po moście do wsi Bedonia. Most 
ten był „portretowany" przez znanego foto
grafa warszawskiego Karola Beyera, a spo
rządzony według fotografii drzeworyt o wy
miarach 16 x 23 cm zdobił tamy „Tygodni
ka Ilustrowanego" z 1866 r. Oskar Flatt tak 

pisał w tym samym czasopiśmie o trasie 
kolei: „dalej za Andrespolem w kolonii An
drzejów urządzony będzie przystanek 
stamtąd zaś przechodzi już linia na kolonię: 
Wiączyń, Ner, Janów, Henryków, Antoniew 
i spoza lasu widzewskiego przekopem do
ciera do Lodzi".

Umowa koncesyjna, zwana „Umową Na
dawczą", udzielona kolei łódzkiej odpowia
dała zasadom ówczesnej polityki państwa 
rosyjskiego w dziedzinie kolejnictwa; okre
ślała wymogi techniczne dotyczące wypo
sażenia nowo budowanej kolei, zasady 
funkcjonowania i eksploatacji. W tekście 
można dostrzec też pewne aspekty polityki 
caratu po powstaniu styczniowym. Zgodnie 
z umową rząd carski miał prawo sprawo
wania kontroli nad ogólną działalnością To
warzystwa. Zabezpieczał sobie prawo oce
ny jakości robót oraz wglądu w księgi To
warzystwa i roczne bilanse. Wyznaczał też 
dyrektora kolei, a także ustalał wysokość 
taryf kolejowych, w odniesieniu do przewo
zów państwowych stosując ulgowe. Np. za 
przewóz wojska taryfa wynosiła 1/4 ustalo
nej ceny biletów, a pocztę przewożono 
bezpłatnie.

Kosztorys budowy kolei opiewał na sumę 
1274 tys. rubli, ale dzięki swoistym „osz
czędnościom" (wyzysk robotników i od
stępstwa od projektu) koszta były niższe 
od planowych przynosząc akcjonariuszom 
dodatkowe zyski. Zmniejszono np. długość 

trasy o blisko 2 km, skrócono czas budowy 
z 16 do 3 miesięcy, nie dotrzymano wielu 
wymogów technicznych, jak i dotyczących 
wyposażenia kolei. Roboty w terenie roz
poczęto 1 września 1865 r. Szyny zaczęto 
układać jednocześnie z dwóch stron: od 
Łodzi i od Koluszek. Przy pracach ziem
nych zatrudnionych było 2400 robotników. 
Zbudowany odcinek drogi z Łodzi przez 
Andrzejów (położony w połowie drogi) do 
Koluszek (na linii Kolei Warszawsko-Wie- 
deńskiej) liczył 25,53 wiorsty (27,25 km) 
długości. Te trzy stacje wyposażono w za
budowania, tory rozjazdowe itp. urządze
nia. W Łodzi i Koluszkach wybudowano re
mizy parowozowe, ponadto w Łodzi były 
też zbiorniki na wodę i warsztat naprawczy. 
W następnych latach oddano w Łodzi do 
użytku remizę wagonową, magazyn opało
wy i trzy niewielkie magazyny towarowe. 
Przeprowadzono prace ziemne (powstały 
wykopy i nasypy) i melioracyjne. Wybudo
wano cztery mosty: jeden żelazny i trzy 
drewniane. Na trasie znajdowały się 32 
przejazdy, a najważniejsze z nich wyposa
żono w zapory, tzw. szlabany strzeżone 
przez dróżników. Na catej linii zainstalowa
no telegraf. Tempo prac przy budowie było 
niezwykle szybkie jeśli zważymy, że pier
wsze pociągi ruszyły już 19 listopada 1865 
r„ czyli zaledwie w trzy miesiąca od wyda
nia koncesji. Budowę Fabryczno-Łódzkiej 
Drogi Żelaznej należy uznać za sukces ów
czesnej techniki i organizacji pracy. A za
tem 19 listopada 1865 r. nastąpiła uroczy
stość otwarcia nowo wybudowanej linii ko
lejowej. „Byt to dla Lodzi dzień wielki i pa
miętny a z jaką obchodziła go świetnością 
o tym szeroko doniosły swego czasu 
dzienniki krajowd - pisał Oskar Flatt. Na
miestnik hrabia Berg wygłaszając z tej oka
zji przemówienie stwierdził: „miasto Łódź 
stanowi interesujące zjawisko ... Zawdzię
cza swój dobrobyt przemysłowi niemiecc- 
kiemu, przedsiębiorczości Niemców i pil
ności niemieckiej. "Zdaniem Berga Łódź - 
najludniejsze po Warszawie miasto Króles
twa (przeszło 40 tys. mieszkańców) - w 2/3 
składało się z Niemców. Liczba Niemców i 
ocena ich roli byty oczywiście grubo prze
sadzone, lecz podyktowała ją hrabiemu nie 

tyle znajomość stosunków łódzkich, co 
nienawiść do Polaków, a także tendencje 
do wyolbrzymiania roli żywiołu obcego, 
niepolskiego.
Poważne czasopismo „Ekonomista” tak 
oto informowało opinię publiczną o ukoń
czeniu w ciągu niespełna trżech miesięcy 
przedsięwzięcia Jana Blocha: „Droga Żela
zna Fabryczno-Łódzka otwarta 19 listopaa- 
da łączy najznaczniejsze fabryczne miasto 
Królestwa z siecią ogólną dróg żelaznych. 
Nie jest ona jeszcze zupełnie urządzoną 
dla publiczności, nastąpi to dopiero z 
przyszłą wiosną, ale już mogą się odbywać 
transporty zwłaszcza dowóz materiału opa
łowego tyle dla Lodzi ważnego. Do stanu 
takiego roboty doprowadzone zostały z 
nadzwyczajną szybkością."

Klimat swoistej tymczasowości panował 
przez długie lata pomnażając zyski akcjo
nariuszy. Nie zbudowano np. magazynów 
zmuszając właścicieli przewożonych mate
riałów do przetrzymywania ich pod gołym 
niebem w oczekiwaniu na podstawienie 
wagonów, tych zaś - celowo nie dokupo
wanych oprócz początkowego wyposaże
nia - stale było brak. W 1897 r. w ruchu 
znajdowało się 58 wagonów osobowych i 
towarowych, podczas gdy w „Umowie - 
ogólną liczbę określono na 98.

Uruchomienie kolei łódzkiej miało korzyst
ny wpływ na rozwój Łodzi i pobliskiego ' 
okręgu przemysłowego. Kolej przyczyniła 
się do rozbudowy fabryk, a także do budo
wy nowych zakładów, takich jak Poznań
skiego, Heiznla i Kunitzera. Niewątpliwie 
rozwój przemysłu, powiększene ilości fa
bryk, wzrost zaludnienia w Łodzi uwarun
kowane byty w gtównej mierze uzyskaniem 
wielokroć tańszego i szybszego od trans
portu konnego środka komunikacyjnego, 
jakim była kolej. Statystyki z ówczesnych 
lat wskazują na ciągły wzrost przewozów 
towarów i osób. Sprowadzano do miasta 
coraz więcej bawełny, wełny, artykułów 
chemicznych i węgla. Łódzkie fabryki wy
syłając swoje wyroby na rynki wschodnie i 
dalekowschodnie korzystały z Kolei Fa
bryczno-Łódzkiej. W 1866 r. sprowadzono 
niespełna 5000 ton surowców i paliwa (we
dług innych źródeł950 tys. pudów; 1 pud - 
16,38 kilograma), w 1867 r. - 2700 000 pu
dów, 1871 r. - 6 650 000 pudów, 1874 r- 
8 800 00, 1879 r. - 20 000 000, 1882 r. - 
26 000 000 pudów. Opłaty za przewóz to
warów przynosiły znaczne zyski. Zarząd 
kolei podawał, iż ogólny dochód czysty za 
lata 1868-1878 wynosił 367 000 rb. Według 
rządowej kontroli Podkomisji Warszawskiej 
wyniósł on 4 860 000 rb. Kolej Fabryczno- 
Łódzka była więc przedsiębiorstwem nad
zwyczaj dochodowym. Zarobki personelu 
natomiast, często odbiegały od średniej 
krajowej. Ciężkie warunki pracy były przy
czyną licznych wypadków. Na opiekę le
karską Zarząd Kolei przeznaczał nader 
skromne fundusze, a felczera na linii za
trudniła kolej dopiero w 1882 r. Zasługuje 
też na uwagę historia pracowniczej kasy 
emerytalnej. Jan Bloch - jak wiadomo nie 
tylko przedsiębiorca kolejowy, ale i ban
kier, finansista, teoretyk ekonomii - pisał 
na temat kas emerytalnych pracę teore
tyczną. Tymczasem na linii łódzkiej przez 
długie lata kasy takiej nie było, gdyż zarząd 
kolei uchylał się od jej założenia. Powstała 
dopiero w 1875 r.

Pomimo ciężkich warunków pracy na Kolei 
Fabryczno-Łódzkiej pracownicy nie bunto
wali się, podobnie zresztą, jak i na innych 
liniach kolejowych. Władze carskie zabez
pieczyły sobie w „Umowie Nadawczej" 
prawo do nadzoru przy doborze pracowni
ków. Na każdej stacji istniały placówki Żan
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darmerii carskiej, której zarząd zapewnia) 
najlepsze mieszkania, udziela) gratyfikacji, 
itd.
Oprócz towarów Kolej Fabryczno-tódzka 
przwozifa też pasażerów: w 1866 r. niespeł
na 46 000, ale już w 1874 r. -144 000, zaś 
w 1882 r. - 267 000 osób. Jednakże dwo
rzec kolejowy został wybudowany później 
(istnieje zresztą do dziś jako tzw. Dworzec 
Fabryczny, budowla uznana - nie bez ko
zery - za zabytkową). Tereny i tory kolejo
we sięgały w głąb miasta aż do ulicy Dzikiej 
(obecnie ul. H. Sienkiewicza), czyli w pobli
że Piotrkowskiej - głównej osi komunika
cyjnej Lodzi.
Regularna komunikacja towarowa i osobo
wa zorganizowana została w połowie 1866 
r. Wnikliwy badacz dziejów Lodzi doc. dr 
Anna Rynkowska przedstawiła w jednej ze 
swych książek nader ciekawy dokument - 
pismo naczelnika ruchu Drogi Żelaznej Fa- 
bryczno-Lódzkiej Fryderyka Olexa do Za
rządu Policji m. Lodzi z dnia 29 maja 1866 
r„ w sprawie pierwszego rozkładu jazdy 
pociągów odjeżdżających z Łodzi do Kolu
szek: „Niniejszym mam honor donieść Za
rządowi Policji, że począwszy od dnia 1 
czerwca br. ruch osobowy i towarowy na 
drodze żalaznej fabryczno-łódzkiej urzą
dzony zostaje w następujący sposób: po
ciąg towarowo-osobowy wychodzić będzie 
z Lodzi o godz. 12 minut 23 w południe, 
stawać w Andrzejowie o godz. 12 minut 50 i 
przybywać do Koluszek o godz. 1 minut 20. 
Z Koluszek wychodzić będzie o godzinie 2 
minut 35 po południu, stawać w Andrzejo
wie o godz. 3 minut 2 i przybywać do Lodzi 
o godz. 3 minut 32, czyli że w obu kierun
kach dziennie tymczasowo tylko po jed
nym pociągu kursować będzie". Czytelni
kom pozostawiam dokonanie stosownych 
obliczeń i porównań.
Zaś na zakończenie przypomnijmy opubli
kowaną w 1895 r. w „Kurierze Codzien
nym” opinię warszawskiego dziennikarza 
Adolfa Starkmana, jakże prawdziwą do 
dziś: „Jakkolwiek odległa od Warszawy o 
cztery godziny drogi - nawiasem mówiąc 
ciężkiej drogi, gdy zważymy, że od Kolu
szek ciągnie pasażerów ślimaczy pociąg 
Przedsiębiorstwa Kolei Fabryczno-Lódzkiej 
- jest Lódż dotąd jeszcze dla Warszawy 
»terra incognita«".

Mirosław Z. Wojalski

Przypisy
1. Zob. Parochodem do Grodziska, „Spo
tkania z zabytkami", z. 6-1981, s. 52-53.
2. O. Flatt poda) niedokładnie - winno być 
przeszło 4 mile, bo odległość ta przekra. 
czata 30 km, a 1 mila - 7 wiorst - 7,469 
km
3. Zabiegi łódzkich przemysłowców zro
dziły w 1858 r. pomysł, aby kolej bydgoska, 
mająca połączyć Warszawsko-Wied.eńską 
drogę żelazną z Bydgoszczą, została skie
rowana przez Łódź, Zgierz. Ozorków, Kroś
niewice. Miałoby to korzystny wpływ na 
dalszy rozwój całego okręgu przemysłowe
go. Feliks Traeger, prezydent m. Łodzi, 
wskazywał na te korzyści w swoim raporcie 
do władz: „Przeprowadzenie drogi Żelaznej 
przez miasta Fabryczne, jest rzeczą najży
wotniejszą i najbardziej pożądaną, od niej 
bowiem zależeć będzie dalszy byt fabryk - 
i ona zbliży swą kommunikacyą najżyżniej- 
szą część kraju, która produktami swemi 
karmi ludność fabryczną. Tu koncentruje 
się w kilku blisko siebie położonych mia
stach cały przemysł i najgłówniejsze fabry
ki krajowe, dalej ku granicy rozciągają się 
przestrzenie najlepszej chlebodajnej ziemi 
(...) Jedynym środkiem przez który (...) indu- 
strya krajowa zyskać może więcej siły (...) 
stać się może droga Żelazna... (raport pre
zydenta m. Łodzi Feliksa Traegera do gu
bernatora cywilnego warszawskiego nr 
1124 z dnia 15(27) marca 1858 r„ „Rocznik 
Łódzki" t. III, 1933 s. 349-354).

„Cudze 
chwalimy...”
W Skalmierzycach koło Ostrowa 
Wielkopolskiego (ok. 5 tysięcy mie
szkańców, prawa miejskie w 1962 r.) 
od 1978 r. działa Towarzystwo Miłoś
ników Skalmierzyc z czterema sek
cjami: historyczną, imprezową, foto
graficzną i ochrony środowiska. 
Oprócz prelekcji i wystaw Towarzys
two organizuje wycieczki m.in. szla
kami zabytków gminy, zbiera mate
riały o zasłużonych mieszkańcach, 
prowadzi działalność w zakresie 
opieki nad zabytkami. Działacze To
warzystwa opracowują także pro
gram rozwoju kultury na terenie mia
sta i gminy.

W 1983 r., staraniem Towarzystwa, 
Urzędu Miasta i Gminy oraz Zbior
czej Szkoły Gminnej w Skalmierzy
cach, zorganizowana została wysta
wa fotograficzna zabytków pt. „Cu
dze chwalimy - swoje też znamy”. 
Autorem fotogramów był Zygmunt 
Kroczyński, przewodniczący sekcji 
fotograficznej Towarzystwa. W wyda

nym z okazji wystawy folderze autor 
zdjęć zaapelował do mieszkańców 
gminy: „nie dokonujmy sami remon
tów w obiektach zabytkowych, nie 
łammy gałęzi w naprawdę pięknych 
parkach, nie wycinajmy drzew w nie
przemyślany sposób bez zezwolenia 
odpowiednich władz konserwator
skich. Uporządkujmy natomiast te 
obiekty, podejmując różnego rodzaju 
prace, które chociaż w części przy
wrócą ich dawny blask". I taki właś
nie był cel i sens wystawy.

Z. Kroczyński przedstawił na swoich 
zdjęciach: pałace, dwory, parki i 
drewnianą wiejską zabudowę. 
Unaoczniły one mieszkańcom gminy 
„niezwykłość” mijanych codziennie i 
już spowszedniafych budowli. Ta 
„niezwykłość” - to po prostu ich „za- 
bytkowość”, a więc coś, co należy 
chronić, czym można się pochwalić. 
Inicjatywa zorganizowania takiej wy
stawy jest więc godna naśladowania 
przez wiele regionalnych organizacji 
w różnych rejonach kraju. Popieramy 
takie inicjatywy, podobnie jak 
wszystko, co zmierza do zahamowa
nia dewastacji zabytków.

(kmn) 

1-4. Fotogramy z wystawy Z. Kro- 
czyńskiego w Skalmierzycach: wieża 
kościoła Św. Bartłomieja z lat 1919— 
1924 (kościół drewniany z 1726 r.) w 
Biskupicach Otobocznych (1); dwór 
w Chotowie z połowy XIX w. (2); neo
gotycki pałac z 1848 r. w Śliwnikach
(3) ; chata z XIX w. we wsi Dobrzeć
(4)
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Autentyków 
i falsyfikatów 
ciąg dalszy
W momencie oddawania do druku 
artykułu Autentyki czy falsyfikaty? 
(„Spotkania z zabytkami”, nr 1/11/ 
-1983, s. 64-65) nie dysponowałem 
jeszcze nadającymi się do druku 
zdjęciami tzw. rogu Jana Sobieskie
go ze zbrojowni Tower of London i 
nie liczyłem na ich szybkie wykona
nie. Na szczęście, zdopingowana 
zainteresowaniem dyrekcja zbiorów, 

za staraniem p. Barbary Dejlidko z 
Londynu, postanowiła wykonać serię 
dokumentacyjnych fotografii i udo
stępnić je nieodpłatnie niżej podpi
sanemu. Dzięki temu możemy podzi
wiać ów olifant w całej krasie, a jest 
on naprawdę dziełem sztuki wyso
kiej klasy, choć pod względem praw
dy historycznej najbardziej z całej 
grupy tzw. olifantów Sobieskiego od

biega od rzeczywistości. Datowany 
na początek XIX w., musiaf powstać 
w środowisku niepolskim i w dodat
ku bez poważniejszego podbudowa
nia ikonograficznego i historyczne
go, nie ma tytulatury i zniekształcone 
jest nazwisko króla (Sobiesky). Wize
runek, bez cech podobieństwa, 
przedstawia ponadto zwycięzcę 
spod Wiednia w stroju tureckim i z 
brodą. Tarczę herbu „Janina” wypo
sażono w umbo z kolcem, niezna
nym w wersji prawidłowej. Piękna, 
antykizująca scena myśliwska przy
pomina raczej scenę igrzysk z areny 
rzymskiego cyrku (konny gladiator w 
grzebieniastym hełmie), tym bardziej 

że w bestiarium eksponowany jest 
lew. Niestylowe, choć piękne orna
menty dopełniają obrazu ówczesne
go wyobrażenia o regaliach z cza
sów Sobieskiego.

Przy okazji zaprezentowania mało 
znanego olifanta londyńskiego po
zwalam sobie dodać postscriptum. 
Otóż dr B. Vogel zwrócił moją uwagę 
na okoliczność pojawienia się 
dwóch olifantów ze zbiorów magna
ckich na warszawskiej wystawie sta
rożytności i przedmiotów sztuki, w 
roku 1856. W katalogu wystawy na s. 
332-333 wymienione są dwie „trąby 
myśliwskie": pod pozycją 989 olifant 
należący wówczas do hr. A. Potoc
kiego, a pod pozycją 990 olifant gen. 
W. Krasińskiego. Pierwszy z nich, 78- 
centymetrowej długości, z popier
siem Sobieskiego, określony został 
jako wyrób saski z XVIII lub początku 
XIX w. Drugi, znacznie krótszy (58,5 
cm), z popiersiem Augusta II, też 
określono jako osiemnastowiećzny 
wyrób saski. Obecność tych wysoce 
efektownych i budzących nostalgicz
ne refleksje przedmiotów na presti
żowej wtedy wystawie mogła zains
pirować naśladownictwa.

Obecnie wszystkie wzmiankowane w 
obu moich artykułach olifanty są za
ginione lub są za granicą*. W Zbio
rach Czartoryskich Muzeum Narodo
wego w Krakowie znajduje się co 
prawda jeden olifant, ale jest to 
skromny, pozbawiony dekoracji sny
cerskiej egzemplarz, którego nie mo
żna łączyć z opisaną grupą olifantów 
„królewskich”.

Jerzy Gotos

* Niewiadome jest pochodzenie 
olifanta zamieszczonego w Instru- 
mentoznawstwle K. Sikorskiego 
(Kraków, 1950, tabl. 15c) bez poda
nia źródła Ilustracji. Należy przypu
szczać, że zdjęcie zostało zaczerp
nięte z jakiegoś zagranicznego wy
dawnictwa.

1.2.3. Olifant ze zbiorów Tower of 
London (nr inw. XVIII—30; zdjęcia pu
blikowane po raz pierwszy; Courtesy 
of The Armouries, H. M. Tower of 
London): widok ogólny, bok prawy 
(1), medalion z rzekomym wizerun
kiem Jana III (2), detal ze sceną myś
liwską (3)
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Szanowna Redakcjo!

Nawiązując do pytania postawio
nego na okładce nru 4 (14)-1983 
„Spotkań z zabytkami", pragnę prze
kazać kilka uwag na ten temat.

Rynek dzieł sztuki, antyków i sta
roci to zdaniem zorientowanych i 
zainteresowanych - najdziwniejszy 
rynek w naszej, bardzo przecież 
„dziwnej" sytuacji rynkowej, chociaż 
bez regldmentacji. kartek i deputa
tów. Z jednej strony salony „Desy" - 
pełne fabrycznego, masowej pro
dukcji osprzętu wojskowego z lat 
drugiej wojny światowej - jedno
cześnie nie przyjmują (w komis!) nie
wątpliwych, oryginalnych dzieł sztu
ki, np. obrazów z pierwszej połowy 
XX w., jeżeli ich twórcy nie są 
wzmiankowani w podstawowej „po
mocy naukowej" każdego salonu: 
„Polskim życiu artystycznym w I. 
1890-1939" (Wrocław, 1969-1972) 
(co ma świadczyć, że nie brali oni 
udziału w wystawach zarejestrowa
nych przez bieżące czasopiśmien
nictwo artystyczne i automatycznie 
„dyskwalifikuje" ich jako artystów). 
To prawda, często nie są to obiekty 
najwyższej klasy, ale niewątpliwie są 
dokumentami nieelitarnych gustów i 
umiejętności epoki, przejawami dzia
łalności „podglebia" czy „zaplecza" 
artystycznego uznanych, wybitnych 
twórców. Co każę „Desie" przypu
szczać, że dzieła te - zwłaszcza przy 
umiarkowanych cenach - nie znalaz
łyby nabywców? Tymczasem salony 
preferują kiczowatych „kossaków" 
czy „fałatów" - za jedyne kilkaset ty
sięcy złotych „sztuka". Dlaczego tak 
się dzieje - nie wiadomo, podobnie 
jak nie wiadomo, co uniemożliwia ist
nienie w naszym kraju salonów auk
cyjnych, doskonale prosperujących 
na całym świecie z pożytkiem dla 
sprzedających i kupujących, oferują
cych i licytujących obiekty o maksy
malnej rozpiętości klas i cen - od 
wielkich dzieł mistrzów pędzla i dłuta 
po skromne wytwory rzemiosła i 
przemysłu artystycznego.

A z drugiej strony perskie jarmar
ki, otwarte dla wszystkich i wszy
stkiego - kolekcjonerów i handlarzy, 
wyrafinowanych znawców i prymi
tywnych spekulantów, paserów i zło
dziejaszków, ale - podkreślam - 
otwarte i pełne wszystkiego. Już z 
tak pobieżnego zestawienia tych 
dwóch „stron" jednoznacznie wyni
ka, że... tylko na perski jarmark.

Jerzy Makowiecki
Warszawa

Szanowna Redakcjo!
Wstrząśnięty wymową zeszytu 

„Spotkań" z artykułami poświęcony
mi sprawom krakowskim, chciałbym 
przypomnieć redakcji o mieście-jubi- 
lacie - Toruniu. Tu dopiero redakcyj
ny fotoreporter miałby pełne ręce ro
boty! Nie chodzi mi jednak o takie 
„ładne obrazki" z Torunia, jakie od 
czasu do czasu pokazujecie w „Spo
tkaniach z zabytkami". W Toruniu nie 
trzeba nawet specjalnie wysilać się, 
wchodzić do bram i na podwórka, 
wystarczy przejść się ulicami: Szero
ką, łazienną, Mostową czy Szewską. 
Te kamienice, które kiedyś zostały 
wyremontowane - już niszczeją, a te, 
które chyba od wybudowania nie 
były odnawiane - sypią się na potę
gę. Dotyczy to przede wszystkim ka
mienic secesyjnych, o które nikt nie 
dba. ale. również gotyckich i rene
sansowych. Wyobrażacie sobie chy
ba warunki mieszkania w takich wa
lących się i przeciekających murach! 
Drodzy Redaktorzy - ratujcie Toruń! 
Może pokazanie na Waszych łamach 
naprawdę ginącego miasta i to mia
sta bez gospodarza - zmobilizuje 
odpowiedzialnych za ten stan ludzi 
do działań. I pomyśleć, że sięgać 
trzeba do takich środków mając 
„pod ręką", w Toruniu, tak szeroko 
rozbudowane służby konserwator
skie - od miejskiego konserwatora 
zabytków, poprzez biuro dokumenta
cji zabytków, olbrzymie Pracownie 
Konserwacji Zabytków, muzea, do 
Instytutu Zabytkoznawstwa i Konse
rwatorstwa. Jak ludzie tam pracujący 
mogą spokojnie mieszkać i żyć w 
naszym mieście!!!

Póki jeszcze czas zapraszam do 
Torunia

Ryszard Podnleslńskl
Toruń

Szanowna Redakcjo!
Zwracam się do Was z gorącą 

prośbą o pomoc. Nie proszę o nią 
dla siebie, lecz dla unikatowych za
bytków architektury i inżynierii, za
grożonych całkowitym zniszczeniem. 
Otóż jak wszystkim wiadomo, na te
renie woj. lubelskiego znajduje się 
jeden z unikatowych zabytków archi
tektury fortecznej - twierdza Dęblin. 
Części cytadeli twierdzy na razie nic 
nie zagraża, lecz część fortów pierś
cienia zewnętrznego twierdzy w 
chwili obecnej znajduje się w stanie 
zupełnej dewastacji. Nie objęte żad
ną ochroną z roku na rok coraz bar
dziej niszczeją. Koparki i spychacze 
z bliżej nieokreślonego przedsię

biorstwa urządzają sobie w fortach 
kopalnie gliny, niwelują wały, zasy
pują fosy i wywożą uzyskaną ziemię. 
Odsłonięte przez koparki ceglane 
fundamenty obiektów fortecznych są 
rozbierane przez okoliczną ludność. 
Wyrywane są ze stropów stalowe 
belki i kruszone betonowe mury. 
Przy każdym domu znajdującym się 
w promienie kilometra od fortów leżą 
sterty betonowego i ceglanego gru
zu. Proces bezmyślnej dewastacji 
doprowadził już do tego, że po nie
których fortach pozostały tylko 
szczątki wałów. W tej sytuacji prosił
bym instytucje odpowiedzialne za 
ochronę zabytków, aby poprzez 
uznanie twierdzy za zabytek architek
tury objąć ją ochroną prawną. Jest to 
już bowiem ostatnia chwila, gdyż dal
sza dewastacja może doprowadzić 
do całkowitego zniszczenia obie
któw. W tym miejscu chciałbym przy
pomnieć losy fonów Przemyśla - 
jednej z największych twierdz forto
wych świata. Otóż z około 80 obie
któw tej twierdzy do chwili obecnej - 
z powodu dewastacji i wandalizmu - 
dotrwało we względnie dobrym sta
nie jedynie kilkanaście, po innych 
pozostały tylko zarysy wałów. Od 
1968 r. twierdza Przemyśl jest już ob
jęta ochroną prawną. Nic nie stoi 
chyba na przeszkodzie, aby objąć 
ochroną również Dęblin. Dęblin nie 
jest kolosem - zewnętrzny pierścień 
umocnień Uczy zaledwie 7 fonów 
oraz kilka działobitni i redut. Są to 
jednak obiekty, które w pełni zasłu
gują na miano zabytków: początki 
ich budowy sięgają 1870 r„ a samej 
cytadeli lat trzydziestych XIX w. 
Obiekty twierdzy byłyby atrakcyjnymi 
pamiątkami historii i to nie tylko z 
czasów rozbiorów, ale i z okresu 
ostatniej wojny - to tu w słynnym 
desancie pod Dęblinem walczyli i gi
nęli żołnierze I Armii WP.

Teren, na którym znajdują się for
ty. może mieć również znaczenie 
jako obiekt wycieczek „za miasto", 
np. z Lublina. Po linii lodów można 
by było wytoczyć szlaki turystyczne. 
Jestem młodym człowiekiem i dziwi 
mnie bardzo obojętność i bezmyślny 
wandalizm ludzi niszczących zabyt
kowe obiekty.

Jako stały czytelnik Waszego 
czasopisma wysoko cenię zaanga
żowanie Redakcji w sprawę popula
ryzacji idei ochrony zabytków. Wiem, 
że mój apel zostanie skierowany we 
właściwe ręce.

Wieńczysław Kowalski
Lublin

Budynek dawnej kaplicy komandorii 
templariuszy w Rurce, stan z lipca 
1983 r.

Szanowna Redakcjo!
W lipcu 1983 r w czasie turystycz

nej wędrówki dotadem do miejsco
wości Rurka, położonej 4 km na pół
nocny zachód od Chojny. Tu. na te
renie PGR Rurka, w odległości około 
1 km od wsi Rurka, znajduje się nie
wielki budynek, zbudowany z obro
bionych kamieni polnych. Materiał i 
sposób budowy, podał i otwory 
okienne, wąskie z wydatnymi glifami, 
sugerują, że jest to budowla romań
ska.

I tak jest rzeczywiście. Jest to bu
dynek dawnej kap .cy należącej do 
kompleksu zabudowań komandorii 
templariuszy.

W XIX w. w budynku kaplicy 
umieszczono gorzelnię, przebudo
wując wnętrze, a na zewnątrz w mury 
budynku wmurowano metalowe 
wsporniki, wybudowano wysoki ko
min ceglany i zamurowano niektóre 
otwory okienne.

Od dawna gorzelnia jest nieczyn
na. Dach nad budynkiem nie chroni 
wiekowych murów, gdyż pełno w nim 
dziur. Wewnątrz ruina i gruz. Ze
wnątrz budynek szpecą dobudówki, 
góry gruzu i śmieci. Wejście nie za
bezpieczone.

Wydaje mi się, że wskazane było
by, by Wojewódzki Konserwator Za
bytków zajął się tym zabytkiem archi
tektury romańskiej. Jeśli nie zostanie 
otoczony odpowiednią opieką kon
serwatorską, w niedalekiej przysz
łości może pozostać z niego tylko 
ruina. A byłoby szkoda. Co prawda 
na Pomorzu Zachodnim zachowało 
się stosunkowo dużo zabytków ar
chitektury romańskiej w postaci 
głównie wiejskich kościołów, lecz w 
Polsce nie ma ich zbyt dużo.

Inż. Stefan Świerczewski
Ustka

WARUNKI PRENUMERATY

Cena: kwartalnie 100 zł, półrocznie 200 zł. rocznie 400 zł.

Warunki:
1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i po
zostałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW 
„Prasa-Książka-Ruch”, zamawiają prenumeratę w tych oddziałach;

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie 
ma Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich opła
cają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;

2. Dla osób fizycznych - indywidualnych prenumeratorów
- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma 

Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę w urzę
dach pocztowych i u doręczycieli;

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW 

„Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach 
pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszz- 
kania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na 
rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW „Prasa-Książka- 
Ruch”;

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książ- 
ka-Ru.ch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw ul. Towarowa 28, 00- 
950 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139- 
11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droż
sza od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 
100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy;

Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj I za granicę:
- do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz na cały 

rok następny,
- do dnia 1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres-prenumeraty roku 

bieżącego.
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Pejzaż dla Ali

Babcia oczy przeciera 
„śniło mi się 
że zajączek ze stogu 
wyciągał siano 
dla pana Jezuska ”

za oknami wieś 
łemkowska 
ruska

cerkiewki na oba uszy 
zaciągają kopułki 
nie dają się 
ruszyć

cerkiewkom śni się 
nowogród 
biały wypukły

jak piersi 
bojarskich żon

i aż jodły pękają 
tak bije 
mrozu dzwon

zaś księżyc gwiazdołamacz 
ledwo się porusza 
srebrnym oknem

drogą wilki uciekają
z gwiazdą kolędników
w pyskach

a ala już
barszcz ciągnie
za uszka 
z półmiska

Jerzy Harasymowicz
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Zamek w Baranowie
Przed powstaniem widocznej na zdjęciach rezydencji, istniał tu obron
ny dwór drewniany, a następnie murowany zamek. Jan Długosz wspo
mina, że w XV w. był on siedziba rodu Baranowskich herbu Grzymała. 
W1569 r. Baranów nabył ród Leszczyńskich z Wielkopolski, który zbu
dował nową siedzibę w latach 1591-1606. W latach 1677-1682 zamkiem 
władał Dymitr Wiśniowiecki, a po jego śmierci dobra baranowskie 
przeszły w rece Lubomirskich. Wtedy też nastapiła przebudowa zamku 

prowadzona przez Tylmana z Gameren (dobudowa traktu zachodnie
go, odnowienie wnętrz i fasad). W ten sposób uformowana została 
rezydencja renesansowo-barokowa.

Konserwacja zamku w latach 1956-1967 kierował prof. A. Majewski. 
Zmierzała ona w kierunku adaptacji zamku dla celów muzealnych 
(wnętrza, ekspozycja dawnej broni, wystawa geologiczno-archeolo- 
giczna) oraz recepcyjnych dla Kombinatu Siarkowego w Machowie, 
który finansował te prace wspólnie z Ministerstwem Kultury i Sztuki.

1 Baranowski zamek w zimie
2 Klatka schodowa - na sklepieniach widoczna 
barwna dekoracja heraldyczna
3 Komnata muzealna na parterze
4 Komnata na pierwszym piotrze traktu wschód 
niego
5 Galena Tylmanowska na pierwszym piętrzę 
traktu zachodniego

cd/ecia. W Pawelec!

Cena 1OO.-zl

krajowa 
agencja 
wydawnicza
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