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Od redakcji
Prawdopodobnie w tym roku zostanie znowelizowana U- 
stawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach z 15 lutego 
1962 r. Chcemy przypomnieć, że Ustawa ta w ciągu po- 
naddwudziestoletniego obowiązywania nie doczekała się 
odpowiednich aktów wykonawczych, co uniemożliwiało 
pełne wprowadzenie jej w życie. Dotyczy to m.in. użyt
kowników i właścicieli obiektów zabytkowych - z jednej 
strony chodzi o ich całkowitą odpowiedzialność za po
wierzone im dobra kultury, z drugiej - o zapewnienie 
daleko idącej pomocy nie tylko w fazie remontowej, ale 
także przy stałej konserwacji w trakcie użytkowania.

NASZ POSTULAT: już w tej chwili powinny być przygoto
wane do zatwierdzenia prawne akty wykonawcze wynika
jące ze znowelizowanej Ustawy.
Inna sprawa legislacyjna odnosi się do statusu woje
wódzkich konserwatorów zabytków. Ustawa o radach na
rodowych (najnowsza) spycha ich jakby w cień. Czyżby 
znowu dawała znać o sobie słabość środowiska konse
rwatorskiego, które nie może „przebić się” ze swoimi 
wnioskami?! Od kilku lat zwracamy uwagę na koniecz
ność podniesienia rangi wojewódzkich konserwatorów 
zabytków przez wyodrębnienie ich z wydziałów kultury i 
bezpośrednie podporządkowanie wojewodom. W każdym 
innym wypadku wojewódzki konserwator zabytków bę
dzie jednym z trybików administracyjnych, ot, takim ,,u- 
rzędniczyną od staroci”.

NASZ POSTULAT: jeden z prawnych aktów wykonaw
czych ustawy o radach narodowych winien jednoznacznie 
regulować tę sprawę.
Wymieniając te dwa przykłady, proponujemy: 1) nie wpa
dać w samouwielbienie z powodu znowelizowania Uśta- 
wy o ochronie dóbr kultury, nie zachwycać się, że jest 
najlepsza z najlepszych (a tak właśnie dotychdzas było); 
2) wykorzystywać każdą możliwość doskonalenia jej, a 
także wszystkich innych aktów prawnych, które mogą 
decydować o losie zabytków.



Jerzy Stankiewicz

Popularyzacja 
ochrony 
zabytków 
w Polsce
Bodajże pierwszym głosem polskim, który mocno i 
jednoznacznie wypowiedział się w sprawie ochrony 
zabytków, był głos naszego słynnego pisarza i poety, 
arcybiskupa gnieźnieńskiego i księcia łowickiego, a 
równocześnie księcia biskupa warmińskiego - hrabie
go Ignacego Krasickiego. W napisanym jeszcze u 
schyłku XVIII w. tekście, pochlebnie wyrażając się o 
średniowiecznych budowlach gotyckich - jak to ujął: 
,.pierwszego sposobu gackiego" które jego zdaniem 
cechowała nie tylko trwałość, lecz także wyróżniały się 
„wzniesieniem i subtelnością murów” - książę biskup 
zwracał uwagę na ich zagrożenie, polegające bądź to 
na „zupełnym zatraceniu i burzeniu szacownej staro

żytności", bądź to na „niby odmładzaniu” którego e- 
fekty były „godne wzgardy i śmiechu".
Wydaje się, że Krasicki musiał widzieć postępującą po 
pierwszym rozbiorze Polski masową dewastację daw
nych zamków Pomorza, musiał znać precedensowy 
wypadek - stopniową dewaloryzację zamku myślibor- 
skiego. Jego głos byłby więc zarówno prekursorskim 
wystąpieniem krytycznym w stosunku do zanikającej 
już akcji przebudów barokowych i rokokowych oraz 
narastającej działalności architektów - klasycystów, 
jak też nieledwie proroczą wizją zapowiadających się 
dewastacji nurtu romantycznego, a następnie puryz
mu. Na tym ideowym tle wypowiedzi pisarza tym ko
rzystniej rysuje się praktyczna działalność biskupa 
Krasickiego jako administratora swoich diecezji i rezy
dencji. Wystarczy wspomnieć, że rezydencja warmiń
ska - zamek w Lidzbarku Warmińskim jest jedynym 
średniowiecznym zamkiem na Pomorzu, który do dziś 
zachował swoją autentyczną gotycką strukturę i bo
gactwo form bez żadnych zmian i przeróbek.
Zarówno przed Krasickim, jak i po nim problem popu
laryzacji ochrony zabytków (o ile taki w ogóle kiedykol
wiek istniał, raczej należy mówić o popularyzacji zabyt
kowych budowli) musiał zawsze kluczyć pokrętnymi 
ścieżkami zastępczymi. I tak jest - moim zdaniem - 
nadal, aż po dzień dzisiejszy.
W Polsce takie zastępcze działanie popularyzatorskie 
wystąpiło już na początku XVII w., kiedy to - zresztą 
zgodnie z nurtem panującym w Europie, bodajże od 
XVI w. - pojawiły się w Gdańsku pierwsze łatwo do
stępne w handlu i zapewne stosunkowo tanie „pamią
tki” z podróży w postaci rycin przedstawiających naj
znakomitsze, najbardziej charakterystyczne, najcen
niejsze budowle i widoki miasta. Upowszechnienie wi
doku takiej budowli, zwłaszcza o charakterze dominan
ty, zazwyczaj „sakralizowało” jej wyobrażenie i niejako 
pośrednio chroniło ją przed istotniejszymi przemiana
mi, szczególnie zewnętrznymi. Sakralizowane tematy 
powtarzano także w późniejszych wiekach, czego 
przykładem - pozostając w kręgu gdańskim - mogą 
być kolejne osiemnasto- i dziewiętnastowieczne wyo
brażenia Zielonej Bramy.
Ta sama zasada dotyczyła również ruin, czego potwier
dzeniem może być rzymska kariera Piranesiego i pe
tryfikacja ruin Wiecznego Miasta w takim stanie, w 
jakim ten znakomity i przedsiębiorczy artysta dzięki 
swoim rycinom spopularyzował je i utrwalił.
Powróćmy do klinicznego przykładu dawnego stołecz
nego zamku krzyżackiego w Malborku, niszczonego 
przez władze pruskie aż do początku XIX w. Tu także, 
równocześnie z trwającymi rozbiórkami i przeróbkami, 
młodzi, zaangażowani artyści romantyczni rozwijali od 
około 1795 r. działalność dokumentacyjną, która od 
1799 r. - częściowo publikowana - odegrała kapitalną 
rolę w popularyzacji historycznych i architektonicznych 
walorów zamku oraz jego zagrożeń. Pierwszy etap tej 
popularyzacji zamknęło słynne wystąpienie Maxa 
Schenkendorfa w 1803 r. Później ta sama dokumenta
cja posłużyła romantycznej restauracji zamku, prowa-

1. Portret biskupa Ignacego Krasickiego; sztych wg rysunku Ksawerego Pre- 
ka (zb. Bibl. Gdańskiej PAN)

2



2. Zamek w Lidzbarku Warmińskim
3. Zielona Brama w Gdańsku jako 
przykład budowli eksponowanej 
przez popularne ryciny w ciągu stu
leci: sztych Mateusza Deischa z 1765 
r„ widok od Długiego Targu (zb. Bibl. 
Gdańskiej PAN)

dzonej do około 1850 r., a następnie podjętej w 1882 r. 
i kontynuowanej aż do drugiej wojny światowej.
Po wystąpieniu Krasickiego, kolejnym przykładem po
pularyzacji idei ochrony zabytków była sprawa krako
wskiego Barbakanu, zewnętrznego przedbramia Bra
my Floriańskiej. Sprawa ta potwierdza również moją 
tezę o znaczeniu „podstępu” w ochronie zabytków. 
Profesor, konserwator zabytków Krakowa i senator 
Rzeczypospolitej Krakowskiej - Feliks Radwański, u- 
parcie broniąc w 1816 r. przed rozbiórką ostatniego, 
jeszcze zachowanego, najcenniejszego zespołu „mu
rów floriańskich”, zasłynął nie tyle z popularyzacji 
wśród „straszliwych mieszczan” historycznego zna

czenia słynnego Barbakanu bądź jego piękna polega
jącego na „foremności i ogromie" lub tezy o koniecz
ności „straży pamiętników" i ich „dochowania najpóź
niejszej potomności", ile ze straszenia pseudome- 
dycznym, podstępnym argumentem o niebezpie
czeństwie wiatrów, które „niosą nam zwyczajnie śniegi 
zadymne, takowe miotałyby je gwałtownie", tak że 
„ciężko by się przyszło komu na nogach utrzymać", 
zaś „przez wzgląd na zdrowie, pieszczenie wychowane 
kobiety i dzieci byłyby wystawione na częste fluxje, 
reumatyzmy, a może i paraliże". No i udało się..., „mury 
floriańskie” ocalały.
Wydaje się, że ochrona, rejestracja, poznawanie i po

3



pularyzacja „...najdroższych dla Polaka pamiątek" - 
„wspaniałego... gmachu, który Piastowie zaczęli, a Ja
giełłowie obszerność, świetność i powagę nadali, po
zostały nam szczątki i ułomki, które wielkość i świet
ność ojców naszych przypominają... "(cytat z publikacji 
Opis starożytnej Polski Tomasza Święckiego z 1816 r.) 
- były głównymi, stosowanymi od około 1800 r. w 
okresie upadku kraju formami poszukiwania i ekspo
nowania elementów identyfikacji polskiej narodowej 
tożsamości (np. inicjatywa Izabeli Czartoryskiej w Puła
wach). Stąd pochodzi z jednej strony zainteresowanie 
pamiątkami sławnej historii narodu, z drugiej zaś kon
sekwentne wychodzenie tym zainteresowaniom na
przeciw. Stąd aż trzy wydania wspomnianego wyżej 
„rejestru" polskich zabytków Tomasza Święckiego 
(1816, 1828 i 1861, r.).
Prawdziwie wszakże ważnym krokiem na drodze upo
wszechniania wiedzy o „najdroższych pamiątkach” 
oraz o potrzebie i problemach ich odnowy stało się 
wprowadzenie tej problematyki na łamy prasy: popula
rnych tygodników, później też dzienników.
Do pierwszych znaczących periodyków w zaborze pru
skim należał wielkopolski dwutygodnik, późniejszy ty
godnik - „Przyjaciel Ludu”, wydawany w Lesznie w 
latach 1834 - 1849. Dla lepszego odbioru publikowa
nych tekstów zamieszczano w nim także ilustracje, o- 
czywiście jeszcze w formie dość realistycznych rycin 
(przeważnie drzeworytów). I tak np. już w 1835 r. tekst o 
zamku łęczyckim zilustrowano ryciną przedstawiającą 
ruinę tego zamku. Również w 1835 r„ właśnie wtedy, 
kiedy Karol Fryderyk Schinkel kończył swoją wersję 
projektu romantycznej przebudowy zamku Działyń- 
skich w Kórniku, „Przyjaciel Ludu" ozdobił artykuł o 
tym zamku ryciną stanowiącą jak gdyby podzwonne 
dla jego barokowej formy.
Wcześnie zaktywizowała się też prasa w Rzeczypos
politej Krakowskiej. Już w 1834 r. problematyką restau
racji tak ważnych pomników historii i architektury Kra
kowa, jak Wawel i zespół Bramy Floriańskiej, zajmował 
się, częściowo bardzo krytycznie, „Tygodnik Krako
wski”.
W zaborze rosyjskim poczytny warszawski „Tygodnik 
Ilustrowany” pojawił się dopiero w 1859 r„ lecz od razu 
zaczął odgrywać rolę czasopisma pulsującego życiem 
wszystkich trzech zaborów. W 1860 r. znalazł się na 
jego łamach artykuł Władysława L. Anczyca analizują
cy walory historyczne i artystyczne krakowskich Su
kiennic, a w 1861 r. pierwszy artykuł Maksymiliana So- 
bieszczańskiego o zamku w Będzinie, zilustrowany 
okazałą litografią przedstawiającą wizję zamku po re
stauracji przeprowadzonej przez Lanciego. Również 
jeszcze w 1860 r. w „Tygodniku Ilustrowanym" został 
zreprodukowany piękny sztych wykonany według ry
sunku Jana Karola Schultza z 1853 r„ przedstawiający 
romantyczne kształty odbudowanego w pierwszej po
łowie XIX w. zamku średniego w Malborku.
Skoro już padła wzmianka o gdańskim grafiku i mala
rzu, profesorze Janie Karolu Schultzu (1801 - 1873), 

warto przy tej okazji wspomnieć o roli, jaką on odegrał 
w ratowaniu tożsamości starego, ukształtowanego w 
znacznej mierze w ciągu kolejnego niespełna trzy i pół 
wiekowego okresu łączności z Polską, póżnogotyckie- 
go, a następnie renesansowego i barokowego Gdań
ska. Schultz, widząc szybko postępujący proces kapi
talistycznej przebudowy historycznego centrum, bar
dzo silnie zaangażował się w walkę o zachowanie ar
chitektonicznych i artystycznych walorów miasta. O- 
prócz pióra używał swojej najsilniejszej broni - talentu 
malarskiego. Zdając sobie sprawę z zagrożenia piękna 
starego Gdańska, Schultz w serii sztychów upo
wszechnił widoki miasta i jego zabytki w miarę możli
wości jeszcze nie zniekształcone. Wielce charaktery
styczna była na przykład publicystyczna i graficzna 
batalia artysty stoczona około 1850 r. o zachowanie 
zespołu dawnych fortyfikacji i zabudowań w rejonie 
Dworu Miejskiego w Gdańsku.

Po Powstaniu Styczniowym w Warszawie w sukurs 
„Tygodnikowi Ilustrowanemu” przybył od 1865 r. inny 
nowy tygodnik - „Kłosy”. Pismo zasilały najlepsze ów
czesne polskie pióra, jak np. Elizy Orzeszkowej lub 
Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ten ostatni np. w 
1867 r. na łamach „Kłosów”, omawiając prace przepro
wadzone w Malborku, jednoznacznie zaczął propago
wać ideę ograniczenia restaurowania pomników 
przeszłości na rzecz ich konserwowania. Walory popu
laryzatorskie oraz dokumentalne publikacji ogłasza
nych w „Kłosach” potęgowała współpraca tygodnika z 
artystami tej miary, co Andriolli (np. rocznik 1879 za
wiera wykonane przez niego widoki zamków w Drzewi
cy oraz w Rawie Mazowieckiej).

Od 1848 r. w austriackim już Krakowie zaczął wycho
dzić dziennik „Czas”, który na bieżąco i bezpośrednio 
udostępniał swoje łamy praktykom problemów konse
rwatorskich, nie tylko zresztą odnoszących się do 
spraw krakowskich. Tak więc w latach sześćdziesią
tych XIX w. w numerach „Czasu” przetoczyła się fala 
polemik na temat niekorzystnych efektów działalności 
konserwatorów pruskich w Wielkopolsce i na Kuja
wach. W 1861 i 1867 r. właśnie na szpaltach zasłużo
nego dziennika Paweł Popiel odważnie ośmielał się 
przeciwstawiać triumfującej w tym okresie doktrynie 
puryzmu.

Czasopism i dzienników zajmujących się popularyza
cją zabytków i problematyką ich ochrony wciąż przyby
wało. Wśród nich znalazły się takie tytuły, jak 
„Bluszcz”, „Wędrowiec”, nawet „Biesiada Literacka”. 
Właśnie wydawany od 1863 r. w Warszawie tygodnik 
geograficzno-krajoznawczy „Wędrowiec" zapoczątko
wał i utrwalił nurt specjalizujący się - jakbyśmy to dziś 
określili - w badaniach i popularyzacji szeroko pojęte
go krajobrazu kulturowego i jego ochrony. Od 1887 r. 
„Wędrowca” wsparł również warszawski, naukowy 
miesięcznik geograficzno-etnograficzny „Wisła”, uwa
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żany za pierwsze w krajach słowiańskich pismo o cha
rakterze krajoznawczym.
Na tak silnie ugruntowanych fundamentach, częściowo 
zresztą w tym samym czasie zaczął rozwijać się ruch 
krajoznawczy, który w 1906 r. przybrał formę zorganizo
waną w postaci Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze
go, a którego spadkobiercą jest dzisiejsze Polskie To
warzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Powstały w 
1910 r. organ PTK - „Ziemia” - z przerwami wprawdzie 
i w zmieniającym się kształcie funkcjonuje do dzisiaj. 
Zorganizowanie ruchu krajoznawczego zapoczątkowa
ło krystalizację głównych, aktualnych do dzisiaj swoi
stych form i metod jego działalności, które były od 
samego początku i są nadal sprzężone z popularyza
cją zabytków i ich ochrony. Do ważniejszych metod i 
form należą:
1. Działalność popularyzatorska polegająca na organi
zacji różnych imprez (zwłaszcza wycieczek), odczytów i 
prelekcji, a także na publikowaniu lub inicjowaniu łatwo 
dostępnych, tanich wydawnictw - informatorów i prze
wodników po ważniejszych zabytkach, zabytkowych 
miejscowościach i regionach atrakcyjnych pod wzglę
dem krajobrazowym i kulturowym.
2. Działalność szkoleniowa, polegająca na kształceniu 
kwalifikowanych kadr przewodników, przy wykorzysta
niu w szerokim zakresie jako wykładowców pracowni
ków nauki, przedstawicieli służb konserwatorskich itp. 
Często tacy przewodnicy są nie tylko popularyzatora
mi piękna i historii ojczystego krajobrazu kulturowego, 
lecz także społecznikami, działaczami wysoce zaanga
żowanymi w walce o ratowanie i obronę kulturowego 
dziedzictwa. Wydaje się, że również tutaj można szu
kać korzeni rozbudowanego w Polsce po drugiej woj
nie światowej społecznego ruchu „opiekunów zabyt
ków”. Znakiem tego ruchu stał się znowu stylizowany 
widok zamku w Ogrodzieńcu, malowniczej i owianej 
legendami ruiny, która już przed pierwszą wojną świa
tową nabierała znaczenia jednego z popularnych pol
skich symboli zabytkoznawstwa i koserwatorstwa.
3. Działalność inwestycyjna, polegająca na konkretnej 
adaptacji lub odbudowie obiektów zabytkowych dla 
potrzeb Towarzystwa. Przykładowo: w Kazimierzu 
dawny spichlerz przy ul. Krakowskiej jest schroni
skiem, a tzw. Kamienica Królewska przy ul. Długiej 45 
w Gdańsku stała się siedzibą PTTK. Często obiektami 
adaptowanymi są dawne baszty i bramy miejskie, jak 
np. w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim, a wreszcie 
nawet całe zamki, jak np. zamek w Golubiu-Dobrzy- 
niu.
Pomyślne zainicjowanie mariażu turystyki i krajo
znawstwa z zabytkoznawstwem i konserwatorstwem 
potwierdza słuszność wysuniętej na wstępie tezy o roli 
„podstępu”, jako głównej metody popularyzacji idei 
ochrony zabytków. W wypadku krajoznawstwa ułatwie
nie społeczeństwu kontaktu z zabytkami i ich proble
matyką konserwatorską, zabytkami jako materialnymi 
symbolami historycznej, architektonicznej i krajobrazo

wej identyfikacji z miejscowością, regionem, krajem - 
stanowiło niejako uzupełniający, godziwy i pożyteczny 
pretekst dla uprawiania rzeczywiście aktywnej formy 
rekreacji i wypoczynku.
Powstawanie i żywiołowy rozwój jeszcze przed pier
wszą wojną światową rozlicznych lokalnych i regiona
lnych towarzystw grupujących miłośników i opiekunów 
zabytków, ich historii i piękna należy zawdzięczać - 
oprócz merytorycznego, społecznego zaangażowania 
ich twórców - również ludzkiej skłonności do... snobiz
mu. Towarzystwa te miały, oczywiście, swoich działa
czy z godnościami: prezesów, wiceprezesów, sekreta
rzy, skarbników itp., którym odpowiadały odpowiednio 
panie prezesowe, sekretarzowe, radczynie. Wystarczy 
wspomnieć, że przed 1914 r. w samym tylko Krakowie 
działały aż trzy tego rodzaju towarzystwa - nie licząc 
towarzystw specjalistycznych, naukowych i zawodo
wych. Dzisiaj w Polsce nurt ten nie wygasł, lecz jego 
przebojowość i osiągnięcia zostały wyraźnie stępione 
przez włączenie go w kanały oficjalnych pionów admi
nistracji.
Trzymając się nadal przykładu Krakowa i snobizmu, 
głównie temu ostatniemu należy zawdzięczać sukcesy 
finansowe Kierownictwa Odnowienia Wawelu, a 
zwłaszcza trwającej od około 1917 r. aż po lata trzy
dzieste akcji „cegiełkowej”. Możliwość uwiecznienia 
nazwiska ofiarodawcy (a średnia wartość „cegiełki” in
dywidualnej wynosiła ok. 10 dolarów) dała rezultaty tak 
fenomenalne, że ...zabrakło miejsca na cegiełki, któ
rych wmurowano mniej niż trzecią część opłaconych - 
tylko około 1800 sztuk.
Po zniszczeniach drugiej wojny światowej prowadzona 
już nas innej zasadzie masowa, wielokanałowa działal
ność popularyzatorska i finansowa Społecznego Fun
duszu Odbudowy Stolicy dała znaczące i bardzo poży
teczne rezultaty także w skali całego kraju. Później 
podobną akcję ponowiono przy odbudowie Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Odbudowa kraju ze znisz
czeń ostatniej wojny, a zwłaszcza zabytkowych zespo
łów staromiejskich stworzyła w Polsce nową sytuację 
o skali nigdy nie spotykanej. Dla zapewnienia „zielone
go światła” oraz klimatu społecznej akceptacji podję
tego wysiłku - podyktowanego oczywistą koniecznoś
cią ratowania historycznego krajobrazu kulturowego i 
jego tradycji - musiano znaleźć aktualne, społecznie i 
politycznie chwytliwe hasto. Hasło to podpowiedział 
okres stalinowskich metod kształtowania architektury 
w latach 1949-1955: „Architektura narodowa w formie 
a socjalistyczna w treści”.

Hasło to wydatnie pomogło przeprowadzić na zie
miach Polski dzieło odbudowy kilku zespołów staro
miejskich przez wiele niebezpiecznych cieśnin i mie
lizn do mniej lub bardziej szczęśliwego końca. Z jednej 
strony „socjalistyczną treść” odbudowywanym zespo
łom zapewniały programy funkcjonalne tych nowych 
„osiedli robotniczych”. Z drugiej strony płaszcz ochro-
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zów, rajdów i różnych zadań specjalnych, przyjmują
cych nawet formę „bojowych alertów”. Kulminację tej 
ciekawie organizowanej i konsekwentnie prowadzonej, 
długofalowej, masowej akcji młodzieżowo-harcerskiej, 
stanowiła zrealizowana kompleksowo, wspólnie z 
czynnikami konserwatorskimi, w zasadzie udana, pier
wsza faza rewaloryzacji zespołu urbanistyczno-archi
tektonicznego Fromborka. Obecnie mówi się o podej
mowaniu fazy drugiej. Tyle tylko, że „akcja Frombork” - 
podobnie jak nie dokończona rewaloryzacja Torunia - 
zostały podpowiedziane okrągłą rocznicą uroczystości 
... jubileuszowych pięćsetlecia urodzin Mikołaja Koper
nika (1473-1543). A więc znów pretekst jako element 
„postępu” w działalności konserwatorskiej...
Nasz obecny kryzys, którego początki były dostrze
galne już w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, a 
także różne błędy i konserwatorskie niepowodzenia 
zaciążyły niekorzystnie na kolejnej ogólnopolskiej ak
cji społecznego, finansowego i rzeczowego poparcia 
idei rewaloryzacji Krakowa. Zakłóciły one również tok

4. Zamek w Malborku: wjazd na Zamek Wysoki wg rysunku Fryderyka Gillego, 
rytowanego przez Fryderyka Fricka i opublikowanego w zbiorze z 1799 r. (zb. 
Bibl. Gdańskiej PAN)
5. 6. Feliks Radwański, profesor i zasłużony senator Rzeczypospolitej Krako
wskiej: profil sylwetkowy twarzy (wg A. Źeleńskiej-Chefkowskiej) (5) i tablica 
upamiętniająca uratowanie murów floriańskich w Krakowie (wg J. Pachońskie- 
go) (6)

6

nny „narodowej formy” pozwalał realizować w wyjątko
wej sytuacji polskiej masowy program odtwarzania 
dawnych form zabytkowych fasad, a w Warszawie tak
że i wnętrz.
Również w kategoriach „podstępu”, łączącego tym ra
zem elementy wychowania i dydaktyki z elementami 
zabawy i sportu, można rozpatrywać podejmowane po 
drugiej wojnie światowej próby zainteresowania pro
blematyką zabytkoznawczą i konserwatorską młodzie
ży szkolnej. Między innymi włączono tę problematykę 
do zadań harcerstwa, wprowadzono ją do zestawu har
cerskich sprawności, do programu harcerskich obo- 

zaawansowanych jubileuszem czterechsetlecia miasta 
prac rewaloryzacyjnych w Zamościu.
Niemniej jednak wzrastające w siłę środki masowego 
przekazu zdążyły dość skutecznie spopularyzować o- 
siągnięcia „polskiej szkoły konserwatorskiej” - bo i 
taki termin nasza „propaganda sukcesu” zdążyła ukuć. 
Niestety, ten kierunek propagandy rychło obrócił się 
przeciw podstawowym tezom doktryny konserwator
skiej, przynosząc w ostatecznym rozrachunku nieobli
czalne straty kulturowe, albowiem w świadomości pol
skiego społeczeństwa, wśród dziennikarzy, a co gor
sza w świadomości władz i nawet czynników konse-
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7. „Przyjaciel Ludu", nr 21 z 1838 r., z ryciną przedstawiającą zamek w Golu
chowie, ilustrującą artykuł omawiający zaniedbanie i zły stan zabytku (zb. Bibl. 
Gdańskiej PAN)
8. Jeden z rysunków Napoleona Ordy (1807-1883), popularyzatora zabytków 
polskich: kościół parafialny w Skrzyszowie koło Tarnowa (zb. ODZ)
9. Sztych J.K. Schultza z 1849 r. przedstawiający jedną ze średniowiecznych 
baszt Głównego Miasta Gdańska, wykonany w celu udokumentowania zabyt
ku oraz uratowania go przed planowaną rozbiórką (zb. Bibl. Gdańskiej PAN)
10. Znak Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie z ok. 1910 r.; 
w otoku ruina zamku w Ogrodzieńcu, na zewnątrz tarcze herbowe głównych 
miast trzech zaborów: Krakowa, Poznania i Warszawy

rwatorskich odbudowa i odtwarzanie są nadal - jakże 
niebezpiecznie - utożsamiane z właściwą działalnoś
cią konserwatorską. Co więcej, niezłe efekty plastycz
ne odbudowy wielu zespołów staromiejskich w Pols

ce, mimo ostrzeżeń wiedeńskiego profesora Waltera 
Frodla, zadziałały „inspirująco” także na inne kraje i to 
nie tylko na młode, rozwijające się, niedoświadczone 
kraje „trzeciego świata”, lecz również na kraje zachod
niej Europy o własnych, bogatych i dobrych konserwa
torskich tradycjach. Upowszechniliśmy więc ideę od
budowy i rekonstrukcji kosztem zaniedbań w ratowa
niu autentycznej, zabytkowej substancji metodami ści
śle konserwatorskimi.
Obecnie Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz nasze na
czelne władze konserwatorskie już od wielu lat usiłują 
ukazywać sukcesy i porażki polskiego konserwators
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twa we względnie gładkim zwierciadle rzetelnej pracy. 
Usiłują również ze zmiennym szczęściem wpływać na 
poprawę głęboko zakorzenionych błędnych tez naszej 
propagandy w zakresie właściwości stosowanych 
przez polskie konserwatorstwo form i metod działania. 
Wystarczy wspomnieć o cyklicznych spotkaniach tele
wizji z naukowcami oraz specjalistami zabytkoznaws- 
twa i konserwatorstwa z Generalnym Konserwatorem 
Zabytków na czele, o bardzo popularnej w swoim cza
sie, ale niestety już przerwanej telewizyjnej serii „Piór
kiem i węglem”, przez lata prowadzonej przez prof. 
Wiktora Zina. Narracyjny i malarski talent Profesora 
walczył o lepsze z meritum historyczno-konserwator- 
skiej problematyki, której seria ta miała służyć. 
Wspomnieć trzeba o prowadzonych przez resort kultu
ry nieustających powszechnych konkursach na najcie
kawsze prace naukowe, studialno-projektowe i realiza

cyjne o tematyce konserwatorskiej, a także na najlep
szego użytkownika obiektu zabytkowego.
Dużą, choć znów podstępnie snobizującą rolę popula
ryzatorską idei ochrony zabytków przypisać trzeba u- 
tworzeniu krajowej listy zabytków tzw. klasy zerowej, 
kwalifikujących się do wpisania na listę „dziedzictwa 
światowego”. Wprowadzenie na tę ostatnią listę kilku 
pozycji polskich, jak zespołu Starego Miasta w Krako
wie razem z Wawelem, średniowiecznego zespołu 
śródmiejskiego Warszawy, a także Puszczy Białowie
skiej, obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz ko
palni soli w Wieliczce, pozwoliło bądź to wzbudzić w 
kraju i za granicą zainteresowanie ochroną danego 
obiektu lub zespołu, bądź też stworzyło dla listy „dzie
dzictwa światowego” sytuacje precedensowe. Na tej 
samej więc zasadzie „podstępu”, chcąc ratować w naj
szerszym stopniu zagrożony krajobraz kulturowy daw-

Przewodnik po Gdańsku
i okolicy

z planem miasta i mapką okolicy,

łliipi.at

Ks. I>r. TADITSZ KKISZSS.SKI.

TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE.

11. Strona tytułowa periodyku Pol
skiego Towarzystwa Krajoznawcze
go „Ziemia", nr 23 z 1911 r.
12. Przykład edytorskiej operatyw
ności PTK u progu pierwszej wojny 
światowej
13. Jeden z rysunków prof. W. Zina 
popularyzujący ginące zabytki trady
cyjnego krajobrazu wsi polskiej
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14. Chochołów - zachowany krajobraz tradycyjnej wsi podhalańskiej z usta
wionymi szczytami do drogi drewnianymi chałupami o konstrukcji zrębowej
15. 16. „Podstępy" w popularyzacji: kiermasz artystyczny przy zabytkowych 
murach Krakowa (15) i karta pocztowa ze znakiem i hasłem ochrony zabytków 
(16)
(zdjęcia: 2-J. Szandomirski, 10 - J. Stankiewicz, 14 - J. Świderski, 15 - W. 
Jankowski)

14

nej wsi polskiej, być może warto upowszechnić, a na
wet wpisać na listę „dziedzictwa” pozytywny przykład 
polskiej, podtatrzańskiej wsi rezerwatowej Chocho
łów.
Przedstawione wyżej rozważania można zakończyć na
stępującym morałem. Popularyzacja idei ochrony za
bytków oraz formy i metody tej popularyzacji również 
podlegają działającym obosiecznie prawom „podstę
pu”. Możliwe jest osiąganie wręcz błyskotliwych suk
cesów, lecz równocześnie błędy, a nawet niewielkie 
przeoczenia w stosowaniu form i metod popularyzacji 
mogą całkiem nieoczekiwanie w ostatecznym rozra
chunku wyprowadzić realizację pięknej idei na manow
ce. Dlatego też popularyzacja idei ochrony zabytków 
winna być prowadzona z największą przezornością i 
ostrożnością, w zgodności z dobrze opracowanym 
programem. Powinni ją uprawiać nie przypadkowi 
dziennikarze, lecz dobrze sprawdzeni profesjonaliści.

Jerzy Stankiewicz

Referat wygłoszony na II Międzynarodowej Naradzie Komisji ds. 
Informacji Konserwatorskiej Grupy Roboczej Krajów Socjalistycz
nych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów, która 
odbyła się w dniach 9-14.X.1983 w Kazimierzu Dolnym.
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Maciej Rydel

,Jarn dwór
polski...”
„Trzeba znać i kochać przeszłość swoją: 
przeszłość rodu i kraju, i trzeba umieć patrzeć 
i czuć, a wtedy niewątpliwie zarówno w całoś
ci, jak w częściach, w ogólnej sylwecie dworu, 
w rozkładzie pokojów, w drobnych szczeg
ółach budowlanych, w prymitywnych często 
ozdobach ciesielskich, odnajdziemy ducha 
przeszłości, który tu żył, działał, pracował i 
tworzył podwaliny pod wielki gmach kultury 
narodowej... ”

Gdy Polak mówi „dwór polski” - ma przeważnie 
na myśli modrzewiowy, klasycy  styczny dworek 
szlachecki z końca XVIII lub początku XIX stulecia. 
Ten obraz dworu z portykiem czterokolumnowym 
i łamanym dachem ukształtowała w naszej świa
domości literatura romantyczna i dziewiętnasto
wieczne malarstwo, a także marzenia o sielskości 
w naszym niespokojnym świecie. Ten typ dworu 
też najpowszechniej występuje w naszym krajo
brazie. Zanim jednak dwór tak wyglądał, miał wie
lu poprzedników.

Łącznie pozostało w Polsce około 900 dworów 
zbudowanych do 1850 r. spośród około 10 tys., 
które istniały w połowie XIX w. w granicach Polski 
przedrozbiorowej. Spośród tych 900 dworów tyl
ko 10% zachowało się w mniej więcej pierwotnej 
postaci, pozostałe 90% zostało w ten lub inny 
sposób przebudowane i zatraciło oryginalny cha
rakter. Liczba wszystkich dworów zmniejsza się w 
lawinowym tempie. Z niektórych ich typów nie 
pozostał już ani jeden, z innych - pojedyncze 
obiekty zagrożone ruiną. Nie ma obecnie ani jed
nego zachowanego w dobrym stanie pełnego za
łożenia dworskiego (dwór, park i zabudowania 
gospodarcze), co brzmi nieprawdopodobnie, jeśli 
zważyć rolę, jaką odgrywały one w gospodarczej 
historii Polski.

1

Jan Obst, Nasze dwory wiejskie, 
„Kwartalnik Litewski”, t. 3,1910
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1. Renesansowy dwór z pierwszej 
połowy XVI w., rozebrany w XIX w., w 
Bronowicach koło Puław (wg rys. z 
„Tygodnika Ilustrowanego". 1860)
2. Dwór z 1531 r. w Wieruszycach 
koło Tarnowa
3. Dwór z połowy XVI w., przebudo
wany w 1916 r„ w Skrzyszowie, woj. 
rzeszowskie (zdjęcie z 1924 r.)
4. Dwór obronny z potowy XVI w. w 
Szymbarku, woj. nowosądeckie (wg 
dawnego sztychu)
5. Dwór z XVII w. w Stryszowie, woj. 
bielsko-bialskie (Stan w 1979 r.)
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Dwory - nieodłącznie związane z polską historią i 
kulturą - są częścią naszego krajobrazu. Specy
ficzną cechą naszej historii było wykształcenie się 
dużej i obdarzonej szerokimi przywilejami warst
wy średniej i drobnej szlachty, która z kolei u- 
kształtowała charakterystyczne ośrodki życia na 
wsi. Dlatego dla Polaka dwór jest czymś więcej 
niż tylko jednym z zabytków architektury. Jeśli 
dopuścimy do zniszczenia tej części naszego 
krajobrazu historycznego - stracimy tak bardzo 
polski element naszych dziejów.

Dzieje dworu polskiego można ogólnie podzielić 
na dwa okresy:
1) do około połowy XVII w., kiedy kształt i charak
ter dworu wyznaczała jego funkcja obronna;
2) od około połowy XVII w., kiedy podstawową 
funkcją dworu stała się funkcja rezydencjo- 
nalno-gospodarcza.
Przekazy określające charakter siedzib rycerskich 
nie pozwalają na pełne odtworzenie wyglądu 
dworu w średniowieczu. Niewątpliwie istniały 
dwory zarówno drewniane, jak i murowane, ze 
znaczną przewagą tych pierwszych. Do naszych 
czasów nie dotrwał żaden dwór drewniany sprzed 
potowy XVII w. Najstarsze z istniejących dworów 
drewnianych - to dwór w Goszycach (1673) w 
województwie krakowskim i Laskowej (1677) w 
województwie nowosądeckim. Jak pisze W. Ło
ziński: „wszystkie te drewniane dwory padfy ofia
rą pożaru, czasu i manii nowatorstwa..."' Nato
miast najstarsze dwory murowane istnieją do dziś 
w Jeżowie (województwo nowosądeckie) - z 1525 
r. i Wieruszycach (województwo tarnowskie) - z 
1531 r., ten ostatni częściowo w ruinie. W wypad
ku obiektów murowanych brak granicy między 
dworem a zameczkiem powoduje jednak, że trud
no wskazać na konkretny obiekt najstarszy. Jeśli 
np. zameczki w Oporowie (województwo płockie) 
i Dębnie (województwo tarnowskie) można zali
czyć do dworów, to są to piękne przykłady archi
tektury gotyckiej z lat 1434-1449 (Oporów) i 1470- 
1480 (Dębno).

Najdawniej występującym typem dworu w Polsce 
było tzw. fortalicjum, tzn. otoczona fosą i ostroko- 
łem grupa budynków drewnianych, wśród których 
siedziba rycerza nie wyróżniała się niczym szcze
gólnym. Fortalicje te, budowane na planie kwad
ratu, miały prawdopodobnie na czterech rogach 
wieżyczki obronne oraz wieżę bramną z broną2. 
Budynek rycerza zaczął się wyróżniać spośród 
budynków czeladzi i giermków chyba dopiero w 
XV w., stawiano go pośrodku, byt nieco większy i 
miał bogatsze wyposażenie wnętrz. Dom rycerza, 
zwany „domem pańskim" lub „domem wielkim”, 

miał niekiedy charakter piętrowej wieży mieszkal
nej i był pradziadkiem naszego dworu modrze
wiowego z końca XVIII w., drugim pradziadkiem 
obok drewnianego lub murowanego zameczku z 
dziedzińcem w środku (Oporów, Dębno). Ze 
względów obronnych budowle te przeważnie sy
tuowane były na naturalnych lub sztucznych 
wzniesieniach, nad brzegami rzek, a funkcje mie
szkalne pełniła druga kondygnacja (piętro). Budo
wanie dworów na wzniesieniach przetrwało aż do 
wieku XIX, gdyż nowe dwory budowane były czę
sto na miejscu rozebranych starszych; istotna 
była też funkcja wyróżniająca i estetyczno-wido- 
kowa.

Wiek XVI i pierwsza połowa XVII nie przynoszą 
wielu nowości w typach dworów. W dalszym cią
gu ich obronność jest cechą najistotniejszą. Z 
okresu tego pozostało na południu Polski kilka
naście charakterystycznych dworków murowa
nych - piętrowych, zbudowanych na planie kwad
ratu lub zbliżonym do kwadratu - które używane 
w późniejszych czasach jako lamusy znane są 
pod tą właśnie nazwą. Były to jednak dwory mie
szkalne, występujące często wśród drewnianych 
zabudowań dworskich i traktowane jako najtrwal
szy, ostatni punkt oporu, a równocześnie skład 
najcenniejszych przedmiotów chronionych w mu
rowanym budynku nie tylko przed wrogiem, ale i 
częstymi wtedy pożarami. Nazywano je też niekie
dy „skarbcami” (nazwa ta przetrwała do dziś w 
stosunku do dworu w Czudcu w województwie 
rzeszowskim, zbudowanego w połowie XVI w.) 
lub też niezbyt prawidłowo „zborami ariańskimi”, 
gdyż niektóre były prawdopodobnie miejscami 
spotkań Braci Polskich. Najciekawsze przykłady 
to: Skrzyszów (województwo rzeszowskie), Wiś
niowa (województwo rzeszowskie), Latoszyn (wo
jewództwo tarnowskie), Lusławice (województwo 
tarnowskie) i Branice (województwo krako
wskie).

Mówiąc o wieku XVI trudno nie wymienić dwóch 
kaszteli w Szymbarku i Frydmanie (oba w woje
wództwie nowosądeckim). Są to dwory obronne, 
noszące już wyraźne cechy budowli renesanso
wych. Niestety, z wymienionych szesnastowiecz- 
nych dworów obronnych tylko Jeżów i Lusławice 
znajdują się w dobrym stanie i są właściwie użyt
kowane. Pozostałe były albo przebudowane w XX 
w., albo niewłaściwie użytkowane niszczeją. W 
Szymbarku trwa od lat niekończący się remont.
W drugiej połowie XVI w. pojawiają się dwory o 
przewadze cech rezydencjonalnych nad zanikają
cymi obronnymi. Najciekawszym i wczesnym 
przykładem zmiany funkcji jeszcze w trakcie bu
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dowy jest dwór w Graboszycach (województwo 
bielsko-bialskie) z 1575 r. Stoi wprawdzie na 
wzniesieniu, otoczony fosą i w pierwotnym zamia
rze miał mieć na narożnikach obronne wieżyczki, 
ale w rzeczywistości nigdy w fosie nie było wody, 
a wieżyczek nie wybudowano, pozostały tylko 
fundamenty3.
Innym ciekawym przykładem etapu przejściowe
go od dworów obronnych do „zwyczajnych” jest 
dwór w Czańcu (województwo bielsko-bialskie). 
Wprawdzie ma on kształt obronnego zameczku - 
z dziedzińcem w środku i otoczony murem ze 
strzelnicami na narożach - ale widoczna jest już 
dbałość projektanta o „wczas i wygodę" przysz
łych właścicieli (byli nimi Stokowscy herbu Drze
wica). Dwór ten jest przykładem budowli z bardzo 
wczesnego baroku, powstał na początku XVII w. 
Szkoda, że obiekt ten, zachowany w niezmienio
nym stanie (z wyjątkiem dachu) od czasu budowy 
- niszczeje, niewłaściwie użytkowany przez przy
padkowych lokatorów.
Nietypowym przykładem dworu z okresu przejś
ciowego w XVII w. jest dwór w Stryszowie (woje
wództwo bielsko-bialskie). Położony na znacz
nym wzniesieniu, zbudowany na planie zbliżonym 
do kwadratu, ma z dwóch stron bardzo malowni
czą galeryjkę pod szerokim okapem dachu. Mimo 
przebudowy w 1741 r. nie stracił siedemnasto
wiecznego charakteru. Obecnie znajduje się we 
wzorowym stanie - mieści się w nim Oddział Pań
stwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Ciekawym 
przykładem z tego samego okresu jest dwór 
(również z galerią zewnętrzną) w Szerzynach (wo
jewództwo krośnieńskie), niestety, przebudowany 
w XIX w.
Jak widzimy, prawie wszystkie wymienione dwory 
obronne występują na terenie Polski południowej. 
Przyczyną tego nagromadzenia w tym rejonie 
było stałe zagrożenie od granic południowych i 
południowo-wschodnich. Dwory obronne znajdo
wały się też w innych rejonach Polski, lecz były 
one drewniane i żaden nie dotrwał do naszych 
czasów.

Przejdźmy do drugiego okresu w historii naszych 
dworów. W drugiej połowie XVII w. ukształtował 
się typ dworu, którego podstawowy kształt prze
trwał do połowy XIX w. Przede wszystkim dwór 
„zszedł do parteru”. Przedtem, ze względów bez
pieczeństwa mieszkano na piętrze, a parter pełnił 
funkcje gospodarczo-pomocnicze. Teraz po
mieszczenia mieszkalne zaczęto budować w 
przyziemiu. W 1659 r. pojawiło się dziełko przypi
sywane Łukaszowi Opalińskiemu i zatytułowane 
Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zam

ków podług nieba i zwyczaju polskiego, które za
wiera już treści na wskroś nowoczesne, m.in. czy
tamy w nim: „Dwór nazywam o jednym piętrze, 
budynek albo z drzewa albo z muru". Przez „pię
tro” autor rozumie kondygnację, gdyż „pałac na
zywam o dwóch piętrach murowana kamienica, 
dziedzińca w sobie nie mająca...", natomiast „za
mek nazywam budynek z dziedzińcem ze czte
rech stron zawarty, który jednak jakom już namie- 
nił, nie tak służy do zwyczaju polskiego jako dwo
ry otworzyste i pałace".

Drugą istotną zmianą w kształcie dworu jest wy
dłużenie jego sylwety. Przestaje być ważne budo
wanie „w kwadrat” ze względu na bezpieczeń
stwo. Dwór ma być teraz „otworzysty” i o regula
rnych, proporcjonalnych kształtach. Nie znaczy to, 
że wznoszenie dworów na planie kwadratu zani
kło zupełnie. Jeszcze w końcu XVII w. i przez cały 
XVIII w. powstawały takie, jak np. w Wierzbicy 
(województwo zamojskie, koniec XVII w.), Jagod- 
nem (województwo lubelskie, po 1750, nie istnie
je), Żyrzynie (województwo lubelskie, druga poło
wa XVIII w.), czy Krupem (województwo chełmskie, 
1779). Dwór budowany jest zgodnie z zasadą o- 
siowości - wejście w centrum elewacji frontowej, 
we wnętrzu sień, a za nią salon centralny4. Stoso
wany w XVI w. dach pogrążony zamienił się w 
dach czterospadowy, z którego wyłaniają się 
piękne, rodzime formy dachu „krakowskiego” (w 
pierwszej połowie XVII w.) i „polskiego” (po 1650 
roku).
Okres baroku zmienił też otoczenie dworu. 
Nieodłącznym elementem dworskiego założenia 
staje się park. Regularny, z dużą rozmaitością 
drzew miał zapewnić „wczas i piękny pozór".

Zanim wymienimy zachowane dwory powstałe w 
okresie baroku, trzeba wspomnieć o spalonym w 
1945 r. dworze w Rogowie (województwo kiele
ckie) z 1685 r. Była to budowla drewniana, trzy- 
traktowa, o wspaniałym, bogatym wystroju wnętrz. 
Żaden z zachowanych dworów w Polsce nie miał 
tak wyszukanego wyposażenia. Na marginesie 
trzeba dodać, że jeśli w niektórych pałacach (np. 
w Nieborowie) zachował się w dużej części pier
wotny wystrój wnętrz, tak trudno byłoby dziś zna
leźć dwór z jego oryginalnym wyposażeniem, nie 
licząc kilku bardzo skromnych dworków, które po 
1945 r. pozostały w rękach prywatnych właścicieli 
oraz kilku dworów-muzeów biograficznych z wy
posażeniem „dobieranym”.
Wśród drewnianych dworów okresu baroku, o- 
prócz wymienionych już w Goszycach, Laskowej, 
Żyrzynie, warto zwrócić uwagę na dwory w Papli- 
nie (województwo siedleckie), Giżycach (woje-
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wództwo kaliskie) czy Kożniewie Wielkim (woje
wództwo ciechanowskie). Wszystkie trzy mają 
charakterystyczny dla baroku kształt frontonu. 
Wśród dworów murowanych podobny półokrągły 
fronton mają bliźniacze dwory w Nikisiałce Małej 
(województwo tarnobrzeskie) i Bąkowej Górze 
(województwo piotrkowskie) oraz w Liwie (woje
wództwo siedleckie), w Wielkopolsce m.in. w Sta
rym Tomyślu (województwo poznańskie), Krzycku 
Wielkim (województwo leszczyńskie), Koszutach 
(województwo poznańskie), a także w Wojszy- 
cach (województwo płockie) czy Wielkiej Wsi (wo
jewództwo tarnowskie). Ten kształt frontonu jest 
jednym z najbardziej charakterystycznych ele
mentów dworów barokowych.
Pierwsza połowa XVIII w. ostatecznie ugruntowa
ła, zgodnie z ideologią i kulturą sarmatyzmu, prze
konanie szlachty o tym, że prawdziwie polski, 
sielski żywot można pędzić tylko w dworze staro
polskim. Jak później pisał Franciszek Karpiński:

„ Szczęśliwy, kto na małym udziale przebywa, 
Spokojny siadł przy stole wiejskiego warzywa, 
Z swej obory ma mięso, z ogrodu jarzynę, 
Z domu napój i swoją przy boku drużynę”.

Najczęściej używanym budulcem było w dalszym 
ciągu drewno, najpowszechniejszym pokryciem 
dachu - gont, a w biedniejszych dworkach sło
miana strzecha.
W końcu XVIII w. przenikają się dwa style: jeszcze 
trwa barok, a w ostatnich latach stulecia dwory 
zaczynają naśladować wcześniej wzniesione kla- 
sycystyczne pałace. Pojawia się spektakularny a- 
trybut nowego stylu - kolumnowy portyk z trójkąt
nym frontonem. Najwcześniejsze przykłady zasto
sowania kolumn w dworach znajdujemy w Świd
niku (województwo nowosądeckie, 1752), Niem
cach (województwo lubelskie, 1770), Firlejowsz- 
czyźnie (Lublin, koniec XVIli w.) i Krzykawce (woj- 

jewództwo katowickie, koniec XVIII w.). Piękny 
portyk kolumnowy zaprojektował dla swojego 
dworu w Brześcach pod Warszawą znany archi
tekt Jan Kanty Fontana. Kolumienki w drewnia
nych dworach zastępują drewniane słupki, proste 
lub podrzeźbiane, wywodzące się z budownictwa 
ludowego. To przejście ludowej ciesiołki w ko
lumnadę jest czymś tak naturalnym, że w krótkim 
czasie staje się symbolem polskiego dworu szla
checkiego.

T. Szydłowski i T. Stryjeński piszą: ...„/ na wieś 
polską zawędrowały greckie kolumny i gzymso
wania, by zdobić fasady kościołów, pałaców, 
dworów i dworków. A choć obca polskiej półno
cy, zyskała sobie ta pseudo starożytna architektu
ra, dzięki długotrwałemu zadomowieniu i silnemu 
rozpowszechnieniu prawo indygenatu i kolumno
wy ganek wiejskiego dworu witamy dziś z sympa
tią, jakby jakąś cechę staropolszczyzny..."5 

Symbolem staropolskiego dworku stał się zbudo
wany w pierwszej połowie XVIII w. dworek w Me- 
reczowszczyźnie, w którym urodził się Tadeusz 
Kościuszko. Dwór w okresie rozbiorów byt miejs
cem kultywowania polskości, tradycji, ciągłości 
rodów szlacheckich.

„Nie poczesnem był z kształtu dworzec mego 
Dziadka,
IV którym niegdyś się zrodził, dożył dni ostatka. 
A który, jak to z jego słyszałem rozmowy, 
Stawiał jego pradziadek, sędzia kapturowy. 
Dworzec ten stał na wzgórku, skromny i drewnia
ny,
Dach wielki, okna wąskie, zaszłe w ziemię ścia
ny...”

Cytowany początek poematu Franciszka Mora
wskiego Dworzec mego dziadka oddaje emocjo
nalny stosunek do dworów. Modrzewiowy dwo
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rek Kościuszków był wielokrotnie naśladowany, 
nawet najskromniejsza siedziba ziemianina mu- 
siała mieć ganek, a później - na przełomie XVIII i 
XIX w. - portyk kolumnowy, koniecznie z dwoma, 
trzema schodkami. Pociesznie, acz sympatycznie 
wyglądają dziś takie dworki, zasadniczo niczym 
nie różniące się od chałupy bogatszego włościa
nina, z doklejonym kolumnowym portykiem, np. w 
Pantalowicach (województwo przemyskie), Jasz- 
czowie (województwo lubelskie) czy Siemnicach 
(województwo zamojskie). Był to, podobnie jak 
wysoki dach łamany, symbol przywileju.
Portyk kolumnowy z jednej strony - to przekształ
cenie w bogatszą formę drewnianych słupków, 

ale z drugiej - to także miniaturyzacja portyków 
pałacowych. W bogatszych dworach pojawiają 
się portyki w porządku wielkim, jak np. w baroko- 
wo-klasycystycznym dworze zbudowanym w 
1791 r. w Hrubieszowie (województwo zamojskie) 
lub dworach w Huszlewie (województwo bialsko
podlaskie, z przełomu XVIII i XIX w.), Nienadowej 
(województwo przemyskie, z początku XIX w.) lub 
Tułowicach (województwo warszawskie, z pier
wszej potowy XIX w.). Najczęściej budowano por
tyki czterokolumnowe, choć zdarzały się dwuko
lumnowe (np. w Brześcach lub Firlejowszczyżnie), 
a do rzadkości należały sześciokolumnowe (np. w 
Ropie w województwie nowosądeckim lub w nie

6. Drewniany dwór z 1673 r. w Go- 
szycach, woj. krakowskie (stan w 
1982 r.)
7. Mereczowszczyzna, dwór z pier
wszej połowy XVIII w. - miejsce uro
dzenia Tadeusza Kościuszki
8. Drewniany dwór z drugiej połowy- 
XVII w. w Rdzawię, woj. tarnowskie 
(zdjęcie z 1930 r.)
9. Barokowy dwór z lat 1770-1775 w 
Nikisiatce Małej, woj. tarnobrzeskie 
(zdjęcie z 1905 r.)

8
9
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istniejącym już dziś dworze w Wieniawce w woje
wództwie zamojskim).
Wielkość dworów była różna: od pięcioizbowych 
(plus sień) i pięcioosiowych (np. we wspomnia
nych Siemnicach) do wielopokojowych piętna- 
stoosiowych mini-pafacyków (np. Śleszyn Wielki 
w województwie płockim lub Wojsław w woje
wództwie rzeszowskim). Najczęściej mamy do 
czynienia z dworami siedmio- i dziewięciosiowy- 
mi.
Ozdobą elewacji ogrodowej bywało powtórzenie 
portyku frontowego (piękny przykład to drewniany 
dworek w Głuchach w województwie ostrołęckim)

12 13
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albo wgłębny wielokolumnowy portyk (np. w 
Modlnicy w województwie krakowskim, Rożnowie 
w województwie nowosądeckim, Nowej Wsi w 
województwie radomskim lub w Śmiłowie w woje
wództwie tarnobrzeskim). Wreszcie interesującym 
elementem tylnej elewacji jest owalny ryzalit na 
osi dworu mieszczący salon (np. w Kaskach w 
województwie skierniewickim, Zwierniku w woje
wództwie tarnowskim, Krasieninie w wojewódz
twie lubelskim lub w Błędowie w województwie 
skierniewickim).

Wnętrze dworu klasycystycznego miało układ 
dwutraktowy, z sienią i salonem na osi. Piękny 
przykład prezentuje tu dwór w Witkowicach (woje
wództwo rzeszowskie), zaprojektowany w 1797 r. 
przez Jakuba Kubickiego dla Lubienieckich.
Znani architekci raczej rzadko angażowali się do 
projektowania dworów. Przedmiotem ich wysił
ków były przede wszystkim pałace i kościoły. W 
niektórych wypadkach domyślać się można tylko, 
że dwór był projektowany przez danego architek
ta. I tak na przykład: J. Kubicki był prawdopodob
nie autorem dworu w Nadzowie (województwo 
krakowskie), Chrystian Piotr Aigner być może 
przyczynił się do powstania dworów w Samoklę- 

nia skromnych dworków, które nie mogły już 
sprostać rosnącym wymaganiom codziennego 
życia i gospodarowania. Rozbudowa najczęściej 
polegała na dobudowywaniu skrzydła lub posze
rzaniu budynku. Na przykład w bogatszej od in
nych rejonów Polski Wielkopolsce z wielkim tru
dem można dziś znaleźć małe, „staropolskie” 
dworki z XVIII w., bowiem prawie wszystkie zosta
ły przebudowane. Wiele eklektycznych przebu
dów w drugiej połowie XIX w. przybrało formy 
neogotyckie. Przykłady takie znaleźć możemy w 
wymienionym wyżej Konstantynowie, gdzie J.P. 
Dziekoński zbudował w 1888 r. neogotyckie 
skrzydło. W Górznie (województwo siedleckie) 
nastąpiła podobna rozbudowa, z tym że dziś 
oglądać można tylko fragment neogotycki, a pier
wotny dwór już nie istnieje. Jednym z cieka
wszych przykładów dworów neogotyckich jest o- 
biekt w Jeleńcu (województwo toruńskie), zbudo
wany około 1870 r.

W końcu XIX w. zaczęto poszukiwać narodowych, 
„rodzimych” korzeni polskich dworów i wskazy
wano na ścisłe powiązania ich z chłopską chału
pą, tworem ludowych cieśli, często tych samych, 
którzy budowali dwory. Dla nas jest oczywiste, że

10. Drewniany dwór z XVIII w. z da
chem „krakowskim" w Krzykawce, 
woj. katowickie (stan w 1981 r.)
11. Drewniany dwór projektu J.K. 
Fontany z 1784 r. w Brześcach pod 
Warszawą (stan w 1983 r.)
12. Dwór z początku XIX w. w Niena- 
dowej, woj. przemyskie, przypisywa
ny architektowi Ch.P. Aignerowi (stan 
w 1981 r.)
13. Elewacja ogrodowa dworu z 
1808 r. w Błędowie, woj. skierniewi
ckie; zaprojektowanego przez F.A. 
Lessela (stan w 1983 r.)
14. Plan dworu w Witkowicach, 
wzniesionego w latach 1797-1806 
wedtug projektu J Kubickiego
15. Dwór z początku XIX w., przebu
dowany przez A. Schucha w 1844 r„ w 
Nowej Wsi koto Warki (stan w 1983 r.)

skach (województwo lubelskie) i Nienadowej (wo
jewództwo przemyskie), a i dwór w Hawłowicach 
(województwo przemyskie) ma w sobie cechy 
„aignerowskie”. Fryderyk Albert Lessel projekto
wał dwory w Błędowie (województwo skierniewi
ckie) i Konstantynowie (województwo bielsko- 
bialskie), a Adolf Schuch przebudował własny 
dwór w Nowej Wsi koło Warki.
Najwięcej dworów w stylu klasycznym powstało 
w latach 1800-1840, choć budowano je i później. 
W drugiej połowie XIX w. pojawiła się nie tylko 
moda na eklektyzm, ale i potrzeba rozbudowywa-
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16. Dwór z początku XIX w. projektowany przez F.A. Lessela, rozbudowany w 
stylu neogotyckim w 1888 r. przez J.P. Dziekońskiego, w Konstantynowie, woj. 
bielsko-bialskie (stan w 1980 r.)
(zdjęcia i rysunki - M. Rydel, zdjęcie nr 10 - J. Wojnarski)

dwory polskie wprawdzie ulegały wpływom panu
jących stylów, ale w znacznie mniejszym stopniu 
niż pałace, a ich podstawowe kształty i „substan
cja” są tworem rodzimych idei (budowanie „na 
zrąb” dworów drewnianych, wysoki łamany dach 
polski).

Tym smutniejsza jest konstatacja obecnego za
niedbania i niszczenia tych obiektów. Spośród 
charakterystycznych przykładów, które wyżej wy
mieniliśmy, większość dworów jest w bardzo złym 
stanie: dwór w Krupem stoi pusty, zdewastowa
ny; dwór w Wielkiej Wsi - jak wyżej; dwór w Krzy- 
kawce - jeden z najpiękniejszych przykładów ty
powo polskiej budowli - woła o ratunek; to samo 
z dworami w Jaszczowie, Huszlewie, Siemnicach, 
Zwierniku, Wojsławiu, Śmiłowie. Nie lepszy jest 
los dworów - dzieł wielkich architektów - w Wil
kowicach, Nadzowie, Nienadowej i Błędowie. Ten 
ostatni od roku 1979, a więc od bardzo niedawna, 
zamienia się w ruinę.

Przypisy

1. Wt. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1958, s. 
70.

2. Wygląd takich fortalicjów próbowali odtworzyć K. i T. Mokłowscy 
w pracy Sztuka ludowa w Polsce, Lwów 1903. Na południu Polski 
odkryto wiele sztucznych wzniesień, stanowiących prawdopodobnie 
relikty wspomnianych fortalicjów. W 1976 r. pod ruinami zamku w 
Spytkowicach koło Zatora odkryto pozostałości drewnianej budowli 
piętrowej w środku majdanu, która była prawdopodobnie dworem 
rycerskim; zob. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka ziemi krako
wskiej, Kraków 1982, s. 78-79.

3. T. Chrzanowski, M. Kornecki, op.cit., s. 217.

4. Świadomie pominięto tu dwory alkierzowe, gdyż będzie im po
święcony osobny artykuł. Również dwory z XVIII i XIX w. szczegóło
wiej będą omówione w odrębnym artykule. Dworom polskim z epoki 
Oświecenia poświęcone są prace: T. Jaroszewski, Ze studiów nad 
problematyką rodzimości w architekturze polskiej doby Oświecenia, 
(w:) Granice sztuki, Warszawa 1972, oraz T. Gwiazdowski, Architek
tura dworu polskiego w epoce Oświecenia i romantyzmu 1760-1850, 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", nr 1, 1983.

5. T. Szydłowski, T. Stryjeński. O pałacach i dworach z epoki po 
Stanisławie Auguście, Kraków 1925. s. 5.
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Tadeusz Chrzanowski

Losy zabytku - 
przypadek 
kliniczny
Tytuł tych refleksji nie jest ironią, bowiem losy Baszty 
pod Zrębem są klinicznym przykładem działania me
chanizmów przesądzających o trwaniu lub umieraniu 
zabytków. Trudno również o bardziej obrazowy przy
kład funkcjonowania mechanizmów, które towarzyszą 
działaniom wojewódzkich konserwatorów zabytków i 
w zależności od sytuacji stanowią czynnik umożliwiają
cy lub utrudniający ochronę zabytku, albo też pełnią 
funkcję tarczy asekuracyjnej. Dzieje się tak zwłaszcza 
wtedy, gdy w potoku wymiany korespondencji tonie 
istota sprawy, tj. sam zagrożony i wymagający bez
zwłocznej interwencji konserwatorskiej obiekt. Konse
rwator ma bowiem obowiązek chronić zabytek, nader 
rzadko, co zrozumiałe, jest jego bezpośrednim dyspo
nentem. Od rezultatów dialogu z właścicielem, a w każ
dym razie z prawnym użytkownikiem zależy w znacz
nym stopniu los zabytku. Dialog ten nie powinien jed
nak trwać zbyt długo!

Calendarium historyczne
Z gotyckiego układu fortyfikacji Gdańska zachował się 
do naszych czasów zespół bram lądowych i wodnych, 
fragmenty murów obronnych z basztami otaczającymi 
Główne Miasto od północy, zachodu i południa. Baszty 
Biała i pod Zrębem na Starym Przedmieściu stanowiły 
najdalej wysunięte punkty obrony. Gdy średniowiecz
ne umocnienia zaczęły tracić swe znaczenie w obliczu 
stosowania nowych środków ataku, bramy głównych 
ciągów przebudowano, zapewniając im tym samym 
trwalszą funkcję użytkową. W pierwszym ćwierćwieczu 
XVI w. rozbudowano znacznie fortyfikacje miasta; nie
rzadko dostosowywano baszty starego typu do po
trzeb broni palnej i zakładano sklepione platformy po
wodujące osłabienie zbyt cienkich murów, które - jak 
w Baszcie pod Zrębem - powodowały ich pękanie. 
Baszty o najmniejszej powierzchni miały najmniejszą 
wartość użytkową i ostatecznie uległy zagładzie około 
1900 r., w okresie likwidacji systemu fortyfikacyjnego. 
Do naszych czasów dotrwały tylko dwa fragmenty u- 
mocnień Starego Przedmieścia: baszta Bramy Nowej 
tzw. Biała Wieża i Baszta pod Zrębem.

Calendarium współczesne
W ostatnim ćwierćwieczu po pracach konserwator
skich dziewięć spośród jedenastu baszt zostało prze
kazanych w użytkowanie i zagospodarowanie. Wymie-

Dnia 3 marca 1982 r. runęła - znajdująca się w ciągu 
fortyfikacyjnym Gdańska - Baszta pod Zrębem. Pra
sa Wybrzeża rwała - i słusznie - szaty nad losem 
fragmentu średniowiecznych murów obronnych, któ
ry, wzniesiony w 1487 r., dotrwał do czasów nam 
współczesnych I niemal na oczach konserwatorów 
legł w gruzach. Skłoniło mnie to wówczas do prześ
ledzenia powojennej historii baszty. Rezultatem tej 
lektury był artykuł opublikowany w „Głosie Wybrze
ża” pt. Conservare - znaczy chronić. Napisany „na 
gorąco” może zbyt drastycznie obnażał kulisy kon
serwatorskiej codzienności, ale niestety i dziś nie
wiele stracił na swej aktualności.

niając niektóre z nich, przypomnijmy, że: w Baszcie 
Łabędź Włodzimierz Hemerling założył swą pracownię 
metaloplastyczną (dziś Zarząd Dzielnicowy ZSMP); w 
Baszcie Jacek znajduje się zakład fotograficzny; w 
Baszcie Słomianej klub pracowników Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, baszty: Narożną, 
Schultza i Browarną zajmują harcerze, zaś w Baszcie 
Kotwiczników znalazły swą siedzibę służby konserwa
torskie Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego, który 
przystąpił do prac zabezpieczających i adaptacyj
nych.
Potencjalnych użytkowników Baszty pod Zrębem było 
kilku. Najdawniej jednak, bo od 1959 r. opiekował się 
nią Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK, który w baraku 
obok przechowywał swój sprzęt wodny. Adaptację Ba
szty uzależniało PTTK od dotacji władz sportowych na 
budowę stanicy wodnej. Ta jednak przez kolejne lata 
nie wchodziła do inwestycyjnego planu realizacyjnego. 
PTTK, ponaglane pismami Miejskiego Konserwatora 
Zabytków zarzucającymi brak opieki nad obiektem, 
wykonywało niezbędne ekspertyzy i zabezpieczenia. 
Wyjątkowo zły stan techniczny tego obiektu znany był 
już z przekazów historycznych (XIX w. i początek XX 
w.), jak również ze sprawozdań o robotach zabezpie
czających przy Baszcie od 1948 r. oraz z autopsji. 
Znaczne pogorszenie stanu technicznego stało się 
zauważalne od 1975 r. Pierwsza awaria 15 grudnia 
1976 r. wyprzedziła, niestety, realizację zabezpieczeń 
proponowanych w wykonanej na zlecenie PTTK doku
mentacji. Zawalony narożnik odkrył dodatkowe we
wnętrzne rozwarstwienia niewidoczne uprzednio. 
Zwiększyło to niebezpieczeństwo wejścia na budowę i 
prowadzenia robót w obiekcie, który w każdej chwili 
mógł się zawalić.
Dalszy bieg sprawy możemy prześledzić w świetle roz
licznej na ten temat korespondencji.
Rok pierwszy: Następnego dnia po awarii, tj. 
16.XII.1976 r., PTTK kieruje zlecenie do PKZ na wyko
nanie nowej dokumentacji i przeprowadzenie prac za
bezpieczających. PKZ warunkuje przyjęcie tego zlece
nia wykonaniem orzeczenia technicznego stanu kon
strukcji nośnej Baszty przez zespół uprawnionych rze
czoznawców z Politechniki Gdańskiej.
Rok drugi: Zlecona 31.1.1977 r. przez PTTK ekspertyza 
rzeczoznawców Politechniki zostaje przekazana 
28.XII.1977 r. do PKZ.
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Rok trzeci: Niezbędną dokumentację w postaci pro
jektu techniczno-konstrukcyjnego zabezpieczenia Ba
szty PKZ opracowuje do 16.X.1978 r.
Rok czwarty: Styczeń 1979 r. przynosi pisemne zobo
wiązanie PTTK, skierowane do Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków, o możliwości sfinansowania bu
dowy stanicy wodnej i nierozerwalnie z nią związanej 
Baszty pod Zrębem oraz prośbę o zabezpieczenie 
mocy przerobowej w PKZ.
- WKZ zabezpiecza moc przerobową. Na tej podsta
wie PTTK otrzymuje do podpisania umowę na wykona
nie robót.
- 3.VIII.1979 r. PTTK zwraca nie podpisaną umowę i, 
wbrew poprzednim deklaracjom, decyzję tę motywuje 
brakiem środków finansowych.
- W kilka dni później, w ślad za zwrotem nie podpisa
nej umowy, PTTK oświadcza: „nie możemy podpisać 
umowy, gdyż nie jesteśmy właścicielami Baszty, ani 
też Baszta nie została nam w sposób formalno-prawny 
przekazana w użytkowanie”.
- PKZ informuje Wojewódzkiego Konserwatora, że w 
związku z niepodpisaniem umowy przez PTTK skreśla 
obiekt z planu, a moc przerobową przekazuje na robo
ty drobne przy ul. Długiej i Długim Targu, i tak po 4 

latach działań sprawa ratowania Baszty pod Zrębem 
znajduje się w punkcie wyjściowym.
- Wojewódzki Konserwator Zabytków nie przyjmuje 
do wiadomości decyzji PTTK i w tej sytuacji prawnej 
daje nakaz remontu zabezpieczającego Prezydentowi 
Gdańska. Formalnie bowiem Baszta pod Zrębem po
zostawała własnością Skarbu Państwa w administracji 
Urzędu Miejskiego - Miejskiego Biura Gospodarki Te
renami.
- Prezydent ceduje nakaz poprzez Architekta Miej
skiego na Urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- Miejski Konserwator Zabytków ponawia zlecenia do 
PKZ, ustalając termin zakończenia robót na czerwiec 
1980 r.
Rok piąty: W okresie od grudnia 1979 do czerwca 
1980 r. krążą pisma pomiędzy PKZ i podwykonawcą, tj. 
Mostostalem, w sprawie wykonania konstrukcji stalo
wej; w dniu 25.VI.1980 r. Mostostal ostatecznie odma
wia przyjęcia zlecenia.
- Ostatnim działaniem MKZ na dwa tygodnie przed 
likwidacją tego urzędu było znalezienie wykonawcy 
konstrukcji stalowej dla PKZ i podpisanie umowy ze 
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Spółdzielnią Rzemieślniczą Metalowo-Elektryczną w 
Gdańsku.
- Druga połowa roku 1980 stawia działalność służby 
konserwatorskiej w Gdańsku pod pręgierz opinii pu
blicznej.
Rok szósty: Nowy Wojewódzki Konserwator Zabyt
ków obejmuje stanowisko 19.1.1981 r., Urząd Konse
rwatora Miejskiego zostaje reaktywowany (w jednoo
sobowym nowym składzie) w kwietniu tego roku.
- WKZ zabezpiecza środki i moc przerobową w planie 
PKZ na rok 1982, popierając jednocześnie ofertę 
Związku Motorowodnego jako przyszłego użytkownika 
obiektu.
Rok siódmy: 3.111.1982 r. nocna wichura wyprzedza 
działania wykonawcy, dalsza część Baszty zawaliła 
się.
- Zostają podjęte działania w trybie bezpośredniej in
gerencji konserwatorskiej. Na zlecenie Miejskiego 
Konserwatora Zabytków Pracownie Konserwacji Za
bytków uprzątają teren budowy, zabezpieczają materiał 
nadający się do użytku, likwidują zagrażające odpad
nięciem nawisy murów.

- W okresie od września do grudnia 1982 r. opraco
wuje się ekspertyzę techniczną stanu zachowania po
zostałych jeszcze murów oraz sposób ich zabezpie
czenia.

Rok ósmy: W 1983 r. PKZ zabezpiecza koronę ocala
łych murów, a jednocześnie trwają starania o pozyska
nie dla Baszty wiarygodnego użytkownika.

- Dopiero jednak 31 .X.1983 r. Urząd Miasta w Gdań
sku wydaje decyzję o przekazaniu Baszty pod Zrębem 
wraz z przyległym terenem w dzierżawę Pomorskiemu 
Okręgowemu Związkowi Motorowemu i Narciarstwa 
Wodnego.

W tym miejscu wojewódzki konserwator zabytków 
musi być formalistą. Decyzja ta zawiera termin, który 
powinien budzić niepokój a mianowicie - „dzierżawa 
czasowa”. Czy możemy mieć pewność, że jest to już 
stanowisko ostateczne i czy fakty nie powrócą jak bu
merang, powodując, że działania legną w gruzach u 
stóp wieży wzniesionej wprawdzie z papierków, ale 
jakże trudnej do zdobycia!

1. Baszta pod Zrębem w 1968 r.

2. Rok pierwszy - zawalony narożnik 
w grudniu 1976 r.

3. Rok siódmy - zawalona baszta w 
marcu 1982 r.
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Konserwatorskie postscriptum
(w roku dziewiątym)
Z oględzin ruin Baszty pod Zrębem powracam do U- 
rzędu Konserwatorskiego. Tu dzień jak co dzień. 
Wśród dziesiątek pism prośba, a raczej żądanie na
czelnika gminy X o wydanie zezwolenia na rozbiórkę 
domu podcieniowego, list obywatelki Y: „...wy tam 
konserwatorzy s...syny przyjedżcie zobaczyć jak ja żyję 
w tym waszym z... zabytku...", budżet miasta wymienia
jący kwotę na rozbiórkę zabytkowego obiektu, który 
onegdaj stracił łaskę prominentów, plan robót konse
rwatorskich do ponownego przeanalizowania bo ceny 
jednostkowe wielokrotnie wzrosły, a środki pozostały 
ograniczone...
Zostawiam wszystko i jadę do naczelnika gminy ze 
świadomością, że na remont tego i innych domów 
podcieniowych nie ma mocy przerobowej, a remonty 
są niezbędne. „Naczelniku, a może tak paru cieśli, tych 
co to ich dziadowie te chałupy budowali i trochę gro
sza z kasy gminnej...". „Na co, obywatelu konserwato
rze, na tę ruderę, która mi wieś zeszpecą?! Nie widzi
cie, jak się pobudowała!". Patrzę na ustawione rzędem 
„pudłodomy”. No cóż, przecież oni też chcążyć tak, jak 
my tam, w mieście - z łazienką, z dużymi jasnymi okna
mi.
W drodze do Gdańska zaglądam do mieszkania sy- 
gnatariuszki obraźliwego listu. O remoncie mówi i pi- 
sze od lat. Dziś budynek kwalifikuje się do kasacji. 
Względy humanitarne nakazują dać schorowanej ko
biecie zastępczy kąt. A list - akt rozpaczy? Gdybym tak 
żył, jak ona, chyba też napisałbym taki list do wszy
stkich możliwych instytucji.
Myśl wybiega w dzień jutrzejszy. Na Radzie Konserwa
torskiej „stanie” problem sklepień w kościele Św. 
Jana. Jako inżynier architekt wiem, że ratowanie części 
wysklepków zachowanego sklepienia grozi w każdej 
chwili nieszczęściem, jako konserwator mam świado
mość, że trzeba ocalić za wszelką cenę to, co jeszcze 
zostało.
No właśnie - trzeba ocalić... i myśl wraca do Baszty 
pod Zrębem. Nie wiem, co mógłbym zrobić, gdybym 
pracował na tym stanowisku w latach 1975-1980. Na 
pewno ratowałbym ten obiekt za wszelką cenę, byleby 
tą ceną nie było życie ludzie. Przy odbudowie Gdań
ska, jako młody architekt, wyciągałem już spod gruzów 
Baszty Browarnej człowieka i wiem co to znaczy. Gdy
by przy większości obiektów można było wykonać ro
boty w porę...
Conservare - znaczy chronić, ale nie tylko mocą 
Urzędu Konserwatorskiego, chociaż uzbrojonego w ar
senał środków prawnych, do prokuratorskich włącznie, 
lecz mocą świadomości społecznej. Wielką rolę mają 
tu do odegrania środki masowego przekazu i to szcze
gólnie w obecnej chwili, wymagającej sporządzenia 
bardzo złożonego rachunku ekonomicznego, w który 
społeczeństwo musi wkalkulować i te bliższe, i te dal
sze koszta narodowej egzystencji. Wojewódzki konse
rwator zabytków nie będzie wówczas otrzymywał lis
tów następującej treści: „...powiadamiamy, że nie je-

4. Rok ósmy - stan baszty w październiku 1983 r.

steśmy zainteresowani dalszym użytkowaniem zabyt
kowego dworu z braku środków na jego remont. Sta
wiamy obiekt do dyspozycji konserwatora".
Może właśnie spod dziennikarskiego pióra, sięgające
go nieco głębiej w gruzy Baszty pod Zrębem, wyjdzie 
pomysł, jak w ewidentny sposób wyróżnić tych, którzy 
przechodząc w ramach reformy gospodarczej na sa
mofinansowanie wygospodarują środki, „by ocalić od 
zapomnienia to, czego nie wykreśliła historia znacząc 
najbardziej tragiczne karty naszej narodowej przesz
łości".

★ ★ ★

Na zakończenie kilka uogólnień. Fundusz Rozwoju 
Kultury stworzył nową szansę dla ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Żadne jednak nawet najradykalniejsze 
cięcie nie leczy wszystkich skutków wywołanych dłu
gotrwałym niedomaganiem całego organizmu. W ślad 
za tą, tak istotną między innymi i dla ochrony dóbr kul
tury decyzją, muszą iść dobre działania, uzdrawiające
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5. Rok... - projekt rekonstrukcji baszty 
(zdjęcia: T. Chrzanowski)

sytuację w każdym obszarze współtworzącym tarczę 
osłaniającą zabytki. Dotyczy to przede wszystkim ko
nieczności uporządkowania prawa nie tylko poprzez 
nowelizację „Ustawy o ochronie dóbr kultury i o mu
zeach” z 1962 r., ale również przez uzupełnienie po
ważnej luki, jaką jest brak ustawy o ochronie środowi
ska kulturowego, ustawy integrującej działanie wszy
stkich służb: planistycznych, architektonicznych, kon
serwatorskich itp., stanowiące wykładnię ogólnopań- 
stwowej polityki wobec dóbr kultury. W ślad za tymi 
fundamentalnymi aktami prawnymi winny iść zaiządze- 
nia wykonawcze, nie tak liczne jak dotychczas, ale za 
to skutecznie i konsekwentnie regulujące i usprawnia
jące tok postępowania zapewniający zabytkom właści
wą ochronę.
Drugim ważnym czynnikiem decydującym o losie za
bytków jest właściwa organizacja ochrony dóbr kultu
ry, umożliwiająca kompleksowe planowanie, nadzoro
wanie i koordynację działań. Wydaje się tu nieodzow
ne podniesienie rangi służb konserwatorskich od sta
nowiska Generalnego Konserwatora Zabytków jako 

podsekretarza stanu w MKiS po służby konserwator
skie na szczeblu wojewódzkim, a nawet w szczegól
nych wypadkach miejskim, zgodnie z wnioskami za
wartymi w raportach o stanie ochrony zabytków w 
Polsce z lat 1956, 1972 i 1980.
Najbardziej złożony problem dotyczy sfery świado
mości społecznej. Ciągle za mało miejsca w progra
mach nauczania o wartości zabytków w historycznym 
krajozbrazie Polski, ciągle za mało na ten temat infor
macji w środkach masowego przekazu. Bowiem nie 
kara za zniszczenie obiektu zabytkowego, ale rozbu
dzanie dumy z jego posiadania wykształci w nas prze
konanie, że ochrona zabytków jest nie tylko „obowiąz
kiem państwa”, ale i „powinnością jego obywateli”. 
Wówczas zamiast grubego segregatora przechowywa
nego w Urzędzie Konserwatorskim i. zatytułowanego 
„Baszta pod Zrębem", jedno szybkie, sprawne działa
nie użytkownika zapobiegnie stracie zabytku, należą
cego do wspólnej spuścizny po praojcach.■*

Tadeusz Chrzanowski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

23



Maria Lewicka

Porozmawiajmy 
o ogrodach 
i parkach
W sztuce kształtowania ogrodów (od XVIII w. nazy
wanych również parkami) przejawia się twórczy sto
sunek człowieka do przyrody, pragnącego ją formo
wać zgodnie ze swoją wolą, według zaplanowanej 
koncepcji artystycznej. Łączenie piękna przyrody z 
pięknem kompozycji jest istotą tej sztuki, która w 
sposób szczególny powiązana jest z architekturą i 
urbanistyką.
Dla planisty ogrodu podstawowe znaczenie ma tworzywo 
„żywe" - drzewa, krzewy, trawa, kwiaty, zioła, itp., zmieniają
ce się w czasie, nie tylko w zależności od pory roku, ale 
również w miarę wzrostu i rozwoju w ciągu dziesiątek, a w 
wypadku niektórych odmian drzew nawet setek lat. Równie 
ważne dla kompozycji są rzeźba terenu i woda (jedno i dru
gie przekształcane lub formowane sztucznie w, miarę potrze
by). Elementy budowlane (tzw. architektura ogrodowa) i rzeź
by uzupełniają kompozycję, odgrywając ważną rolę w kształ
towaniu charakteru i nastroju założenia ogrodowego.
Tak jak każda epoka ma charakterystyczne dla siebie budo
wle, tak każda z nich ma inne rodzaje ogrodów (nietrudno 
zauważyć ich sprzężenie, zob. artykuły z cyklu Porozmawiaj
my o architekturze, „Spotkania z zabytkami”, nr 10-1982, 
1(11)—1983). Średniowiecze wykształciło ogrody klasztorne i 
zamkowe, epoki nowożytne ogrody rezydencji, wiek XIX spo
pularyzował ogrody o charakterze publicznym (zob. J. Poko
ra, Ogrody i parki, „Spotkania z zabytkami”, nr 2-1979).
Z okresu średniowiecza zachowały się nieliczne, mniej lub 
bardziej czytelne elementy dawnych założeń ogrodowych. 
Wiedzę o nich czerpiemy głównie z przekazów historycznych 
oraz ikonografii (zob. artykuł Porozmawiajmy o malarstwie, 
„Spotkania z zabytkami”, nr 4-1980). Szczególną pozycję 
stanowi traktat o rolnictwie Pietro de Crescentisa (Crescen- 
tius, Krescentyn) z 1303 r.; jeden z rozdziałów traktatu po
święcony jest sztuce zakładania ogrodów. Dzieło to zyskało 
wielojęzyczne tłumaczenia, również i polskie, dopiero jednak 
w 1549 r.
Najstarsze ślady ozdobnych ogrodów średniowiecza zacho
wały się przy klasztorach. Odmienność ich reguł stwarzała 
odmienne warunki rozwojowe założeń ogrodowych. Bene
dyktyni i cystersi, wznoszący klasztory na otwartych prze
strzeniach, mieli możność zakładania ogrodów poza obrę
bem kompleksu zabudowań i wiadomo, że nie były to wy
łącznie ogrody o charakterze użytkowym. Nie miały takich 
możliwości zakony osiedlające się w miastach (dominikanie, 
franciszkanie). Specjalne warunki stwarzały reguły zakonów 
eremickich (kartuzi, kameduli); w rozległym kompleksie ich 
zabudowań klasztornych zakładano małe ogródki przy po
szczególnych domkach pustelników, którzy indywidualnie je 
uprawiali. Powtarzającym się elementem klasztornych zało
żeń wszystkich reguł byt wirydarz (w dużych kompleksach 
było ich kilka) - niewielki, sytuowany zazwyczaj w środku 
układu prostokątny lub kwadratowy ogródek, nierozerwalnie 

związany z architekturą; otaczały go otwierające się nań ar
kady krużganków, w krajach o klimacie zimnym zredukowa
ne niekiedy do wielkich okien. Wirydarz stanowił element 
dekoracyjny, a zarazem miejsce wypoczynku lub spacerów. 
Geometryczny jego podział dyktowały dwie krzyżujące się pod 
kątem prostym linie, których przecięcie akcentowane było 
studnią, fontanną, rzeźbą czy ozdobnym drzewem lub krze
wem. Wirydarz z otaczającymi go krużgankami stanowi czę
sto najbardziej malowniczy i podziwiany przez zwiedzających 
fragment zachowanych założeń klasztornych europejskiego 
średniowiecza. Również i w Polsce nie brak tego rodzaju 
zabytków (w Krakowie klasztory franciszkanów i dominika
nów, Mogiła, Kamień Pomorski).
W średniowieczu wirydarzem nazywano każdy ogród ozdob
ny (dopiero w wiekach późniejszych został nierozerwalnie 
związany tylko z klasztorem). Krescentyn pisze: ..Wirydarzez 
łacińskiey rzeczy od zieloności są nazwane, a są to ogródki 
mate, w których zioła albo drzewa chocia też y obcie rosną 
wsadzone, aby zielonością swą ludziom czyniły lubość y roz
kosz". W obrębie warownych zamków znajdowały miejsce 
jedynie małe ogródki pod oknami komnat zamkowych; wy
pełniały je kwiaty i zioła, urozmaicane bywały studniami lub 
niewielkimi fontannami. W literaturze takie ogródki występują 
pod nazwą „hortus conclusus” albo „ogródek różany”, ze 
względu na szczególną preferencję tego kwiatu. Większe 
ogrody zakładano poza murami obwarowań; od XIII w. rozwi
jały się rozleglejsze założenia, w których odbywały się zaba
wy dworskie, a nawet turnieje. Ogrodzone murem, nazywane 
„łąkami kwietnymi" lub „ogrodami miłości" ukazane są w 
wielu przedstawieniach malarskich jako tło scen religijnych 
lub rodzajowych. Faktem godnym odnotowania jest powsta
wanie w Europie już od XIII w. letnich rezydencji w otoczeniu 
ogrodowym.
Wraz z podbojem Hiszpanii w VIII—XV w. Arabowie wnieśli do 
tego kraju wspaniale rozwiniętą wschodnią sztukę ogrodo
wą. Zgeometryzowane, łączące się z rezydencjami ogrody 
krajów islamu charakteryzował duży udział elementów wo
dnych (kanały, baseny, wodotryski, kaskady, fontanny), które 
stosowano dzięki mistrzowskiemu opanowaniu wiedzy hyd
raulicznej. W komponowanych kobiercach kwiatowych osią
gano wyrafinowane efekty kolorystyczne. Ogród taki oddzia
ływał na wzrok, węch i słuch (efekty akustyczne urządzeń 
wodnych). Do dziś słynne są wspaniale utrzymywane ogro
dowe dziedzińce hiszpańskiej Alhambry w Granadzie, a 
nade wszystko ogród położonej na sąsiednim wzgórzu let
niej rezydencji Generalife.
Czołową rolę w rozwoju nowych,renesansowych kompozycji 
ogrodowych - podobnie jak w innych dziedzinach sztuki - 
odegrały Włochy.
Włoscy teoretycy architektury w końcu XV w. podyktowali 
ukształtowanie ogrodu, który w układzie osiowym i syme
trycznym tworzyłby wraz z dominującą budowlą mieszkalną 
kompozycyjną jedność. Projektantami tego typu założeń byli 
najwybitniejsi architekci epoki. Geometria, regularność i sy
metria były podstawami planowania ogrodu włoskiego, skła
dającego się z kwadratowych lub prostokątnych kwater (w 
ogrodach Kwirynalskich Rzymu było ich aż 89), rozdzielo
nych przecinającymi się pod kątem prostym drogami. Po
szczególne kwatery były jakby samodzielnymi ogródkami, 
otoczonymi ścianami w postaci rzędów strzyżonych drzew 
lub krzewów (szpalery), a nawet murami. W ich wnętrzach 
tzw. partery (można by je porównać do podłóg we wnętrzach 
architektonicznych) stanowiły kwietniki układające się w róż
nego rodzaju ornamenty (czasem na tle żwiru lub piasku), 
trawniki, powierzchnie wody. W okazałych ogrodach kwatery 
mieściły ponadto takie elementy, jak fontanny, rzeźby, altany. 
Naturze pozostawiono mało swobody w ogrodzie włoskim, 
kształtując ją w sposób sztuczny, poddając ostrej dyscypli
nie. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że w tej dobie 
nowego stosunku do otaczającego świata, kiedy to docenia
no piękno krajobrazu, zadbano o dowiązanie się do niego, 
stwarzając widokowe możliwości podziwiania go. Położenie 
rezydencji na wzgórzu dyktowało rozwiązanie ogrodów tara
sowych (np. tarasowy ogród na dziedzińcu belwederskim w 
Watykanie projektu Bramantego); ich budowa polegała na
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1. Plan wirydarza otoczone
go krużgankami w opactwie 
cystersów w Oliwie (XIII—XV 
w.)
2. Wirydarz z otwierającymi 
się nań krużgankami przyka- 
tedralnych zabudowań kapi
tulnych w Kamieniu Pomor
skim
3. „Łąka kwietna", inaczej 
„ogród miłości", na gobeli
nie z początku XVI w. w Mu
zeum Cluny w Paryżu
4. Drzeworyt z dzieła Kres- 
centyna przedstawiający 
pracę w ogrodzie
5. Park kwaterowy typu wło
skiego z drugiej połowy XVI 
w. w Mogilanach; plan re
konstrukcyjny wykonany 
przez prof. G. Ciotka w 1947 r.
6. Zamek w Zatorze przebu
dowany w XIX w. przez F. M. 
Lanciego posiadał zatożony 
w drugiej połowie XVI w., na 
wysokim tarasie kwaterowy 
ogród typu włoskiego; pro
gram późniejszego parku 
krajobrazowego z początku 
XIX w., położonego u podnó
ża, poświęcony byt pamiąt
kom naszej historii

2

3 4

6

formowaniu schodkowo spadających płaskich płaszczyzn, 
podpieranych murami oporowymi lub skarpami.
Manierystyczna forma ogrodu w XVI w. potęgowała efekty o 
charakterze dekoratorskim i teatralnym; rozpowszechniły się 
wymyślne fontanny z mechanizmami, zapanowała moda na 
sztuczne groty. W drugiej połowie XVI w. własne oblicze 
zyskał - obok ogrodu włoskiego - ogród francuski (tzw. 
szkoła starofrancuska). W tym stuleciu intensywnego poszu
kiwania rozrywek powszechne w ogrodach stały się wymyśl
ne urządzenia wodne i tzw. zabawy w oblewanie z ukrytych 
źródeł; „Nic dziwnego, że goście zwiedzający niegdyś szes- 

nastowieczne ogrody rzadko wspominają o kwiatach" - pi- 
sze J. Shearman, autor książki Manieryzm (1970 r.)

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, cha
rakterystyczne było stosowanie nowych, włoskich motywów 
ogrodowych, przy ciągle trwałych tradycjach ogrodu śred
niowiecznego. Odmienne warunki środowiska naturalnego, 
inne potrzeby i obyczaje decydowały o odrębnościach. Na
sza literatura doby renesansu opiewa uroki sielskiego życia 
na wsi, którego atutem jest kontakt z przyrodą. Mniej wiemy 
o ogrodach przydworskich, więcej o powstałych przy letnich
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7. Potężny zamek Krzyźtopór w (J- 
jeżdzie (1627-1644), obwiedziony 
narysem umocnień fortecznych, ści
śle wiązał się z położonym niżej o- 
grodem
8. Rezydencja biskupów kuja
wskich, jedno z największych pała- 
cowo-ogrodowych założeń w Polsce 
(1200 m długości), plan ogrodu za
projektowany przez F. Placidiego w 
drugiej połowie XVIII w.; park o jed
noosiowym założeniu opadał cztere
ma tarasami ku długiemu, zakończo
nemu basenami kanałowi
9. Stary sztych ukazuje wielki taras 
ogrodu francuskiego przy pałacu w 
Białymstoku z pierwszej połowy XVIII 
w.; w ogrodach barokowych natura 
podporządkowana została reżimowi 
sztuczności 

rezydencjach oraz willach królewskich, magnackich i patry- 
cjuszowskich. Przyjęła się u nas zapożyczona z Włoch struk
tura ogrodów kwaterowych, dbano o włączenie się w otocze
nie krajobrazowe; charakterystyczne u nas było łączenie o- 
grodów ze zwierzyńcami. Rodzima forma ogrodów włoskich 
wykształciła się w Krakowie i okolicach, gdzie zbudowano 
wiele rezydencji willowych o charakterze wypoczynkowym 
(Łobzów, Balice, Wola Justowska, Prądnik). Ogród stawał się 
miejscem zabaw, „rajem ziemskich rozkoszy”. Na założe
niach świeckich wzorowano ogrody organizowane przy let
nich rezydencjach opackich (Jędrzejów).
Okres baroku w rozwiązaniach ogrodowych poprzedziła for
ma manierystyczna. W epoce wazowskiej ogrody towarzy
szyły wszystkim nowo wznoszonym rezydencjom pałaco
wym. Występowały zarówno w założeniach o charakterze 
obronnym, za narysem umocnień bastionowych (Krzyźtopór, 
Podhorce), sprzężone kompozycyjnie z budynkiem pałacu, 
jak i w założeniach wyzbytych już prawie tych elementów 
(Kruszyna, pałace na warszawskiej skarpie wiślanej). Pełno w 
tych ogrodach atrakcji, fontann, grot, kaskad, rzeźb, pawilo
nów.
Nazwa „ogród włoski” jako określenie każdego ogrodu o- 
zdobnego przetrwała do XVII, a nawet XVIII w., kiedy to już 
nie Włochy, a Francja stawała się głównym inspiratorem za
łożeń ogrodowych; powszechnie przyjęły one nazwę ogro
dów francuskich lub klasycznych, które określane bywają 
ogrodami geometrycznymi lub regularnymi. Wspaniały okres 
rozwoju zapoczątkowujący nowy styl przeżyła sztuka ogro
dowa we Francji w drugiej połowie XVII w., dzięki indywidual
ności Le Notre’a, którego twórczość stanowi punkt zwrotny w 
historii ogrodów europejskich. Największą sławę przyniosły 
mu ogromne ogrody królewskiego Wersalu, którym dorów
nać pragnęły ogrody wszystkich dworów europejskich.
Styl ogrodu francuskiego, bazując na barokowej idei jednoś
ci kompozycyjnej, wzbogacił założenia ogrodowe przez 
wprowadzenie wzajemnie sprzężonych układów wieloosio
wych. Dominantą pozostała oś główna - od bramy wjazdo
wej, poprzez dziedziniec (lub dziedzińce, często ogrodowe), 
pałac i główną aleję usytuowanego za nim ogrodu (założenie 
„między dziedzińcem a ogrodem” - zob. „Spotkania z zaby
tkami”, nr 1/11/,1983); rozłożenie poszczególnych elemen
tów kompozycji odpowiadało zasadom symetrii. Obok domi
nującej roli pałacu duże znaczenie miały w kompozycji liczne 
elementy architektoniczne (pawilony, belwedery, tarasy, gro
ty, schody, balustrady, mury oporowe, itp.). Założenie ogro
dowe sprzężone było nierozerwalnie z architektonicznym. 
Barokowy ogród stanowił niejako dalszy ciąg wnętrz i salo-
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nów pałacowych; poszczególne „wnętrza" ogrodowe nazy
wane są nawet tak samo - salonami, gabinetami, korytarza
mi, teatrami, itp. Program tego ogrodu podporządkowany był 
potrzebom i charakterowi epoki, w której królował pełen 
przepychu ceremoniał dworski, a wielkość i wspaniałość za
łożeń ogrodowych przekraczała często potrzeby użytkowe. 
Prócz architektonicznych elementami kompozycji ogrodu 
francuskiego byty partery, aleje, labirynty, boskiety (zwarte 
masywy drzew i krzewów o narysie geometrycznym), rzeźby, 
kanały, fontanny, baseny, a także zwierzyńce i menażerie. 
Drugą połowę XVII w. w Polsce, okres odbudowy po „poto
pie”, łączący się z sarmatyzmem i jego specyficzną postawą 
życiową oraz zamiłowaniem do zabawy i przepychu, charak
teryzuje obfitość zakładanych ogrodów i ich duża różnorod
ność (ciągle trwałe są tradycje gotyckie, elementy włoskie, 
francuskie, a także wyróżniające się w ówczesnej Europie - 
holenderskie). Ogrody towarzyszą wszystkim nowo wzno
szonym siedzibom magnackim (pałac Krasińskich w,War- 
szawie, Nieborów, Rogalin). Miłośnikiem ogrodów był król 
Jan Sobieski; w jego listach z wypraw wojennych odnajdzie- 
my np. troskę o podlewanie drzewka pomarańczy, pytanie o 
krzewa sprowadzone z Gdańska. Związany z Sobieskim o- 
gród w Wilanowie byt założeniem najwybitniejszym, ale nie 
jedynym.
Dwór szlachecki nierozerwalnie łączył się z ogrodem. Autor 
dzieła Ziemiańska generalna ekonomika z 1679 r. tak widział 
osiem „rzeczy każdemu pożądanych”: „1. Laska u Boga i 
ludzi, 2. Godność wysoka, 3. Dom porządny,4. Wóz napraw- 
ny, 5. Kucharz wygodny, 6. Wina beczka, 7. Pieniądze goto
we, 8. Ogród wioski". Nierzadko ogrody dworskie próbowa
no wzorować na ogrodach magnackich.
Pierwsza połowa XVIII w. jest okresem oddziaływania francu
skiej szkoły Le Notre’a na polskie ogrody. Oprócz ogrodów 
nowych, tworzonych zgodnie z ideą francuskiego ogrodu 
klasycznego (Białystok, Puławy, Radzyń Podlaski, Mata 
Wieś), rozbudowuje się wówczas i modernizuje wiele ogro
dów istniejących (Ujazdów, Nieborów, Wilanów). Założenia 
ogrodowe przy rezydencjach zaczyna się włączać w układy 
przestrzenne zaplanowane na szerszą skalę, wraz z osiedla
mi wiejskimi lub miejskimi (Rydzyna, Łańcut). Z inicjatywy 
króla Augusta II w Warszawie powstaje kompozycja tego 
typu, znana pod nazwą „Osi Saskiej”. Wpływ baroku widocz
ny jest też w ogrodach nowo fundowanych klasztorów (Leg
nickie Pole).
Przewaga elementów geometrycznch i architektonicznych w 
nowo zakładanych ogrodach, w których efekty osiągano 
szybko, bez oczekiwania na wzrost roślin, była cechą schył-

10. Rzeźba ogrodowa parku w 
Białymstoku; w kompozycjach 
ogrodowych wszystkich niemal 
epok elementy rzeźbiarskie od
grywały ważną rolę
11. Zrekonstruowany park w 
Sartowicach przy ośrodku szko
leniowym PGR; park krajobrazo
wy zrywał ze sztucznością, od
dając pierwszeństwo pięknu na
tury i jej naturalnym formom
12. Fragment parku sentymen
talnego założonego przez Hele
nę Radziwittową według proj. 
S.B. Zuga i W. Jaszczotda w I. 
177&-1821 w Arkadii z „domem 
murgrabiego", z łukiem „gre
ckim” i widoczną w głębi świąty
nią Diany
13. Świątynia Sybilli, powstała 
na przełomie XVIII i XIX w. we
dług proj. P. Aignera w parku ro
mantycznym, urządzonym przez 
Izabelę Czartoryską 
14.0ranżeria parku w Łańcucie, 
budynek neoklasyczny z ok. 
1800 r., proj. P. Aignera; tego 
typu pawilony posiadały wszy
stkie parki utrzymujące rośliny 
egzotyczne
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kową ogrodu barokowego. Anegdotyczny obraz takiego o- 
grodu oddaje dwuwiersz I. Krasickiego:

„A gardząc przyrodzenia okazałym płodem
Bez drzew, roślin i kwiatów ogród był ogrodem".

W drugiej połowie XVIII w. rozpowszechnił się ogród nazywa
ny angielskim, naturalnym, swobodnym lub krajobrazowym. 
Nowy ogród zrywał ze sztucznością, oddając pierwszeństwo 
naturze i jej nieskażonym formom. Przestał być dalszym cią
giem wnętrz architektonicznych, dawał szansę bezpośred
niego kontaktu z przyrodą, stawał się azylem intymności. Ele
mentami jego kompozycji były nieregularne grupy drzew, 
gaje, łąki, rozległe murawy, nierówności terenu, naturalne 
stawy, jeziora, rzeki, strumienie, drogi i ścieżki o nieregula
rnych liniach. W ogrodach zapanowała asymetria, swoboda, 
naturalność. Dążeniem projektantów było osiągnięcie efe
któw malowniczości. Na powstanie nowego stylu ogrodowe
go wielki wpływ wywarła literatura angielska, która już w,XVII 
w. opowiadała się przeciw sztuczności, za naturalnym pięk
nem przyrody. Nieco później również we Francji głoszone 
były podobne poglądy; idee powrotu do natury reprezento
wał przecież sławny J.J. Rousseau. Literatura też - jak w żad
nej innej epoce - towarzyszyła rozwojowi ogrodu angielskie
go. Nie bez wpływu na swobodną jego koncepcję pozostało 
również wspaniałe malarstwo krajobrazowe XVII w. (S. Rosa, 
N. Poussin, C. Lorrain). Nowe zasady w sztuce ogrodowej

15. Pagoda chińska z ok. 1783 r. proj. S.B. Zuga w parku romantycznym w 
Jabłonnie; elementy egzotyki, zwłaszcza chińskie, często występują w ogro
dach krajobrazowych, zarówno nurtu sentymentalnego, jak i romantycznego
16. Akwedukt rzymski z lat czterdziestych XIX w. proj. H. Marconiego w parku 
w Natolinie; sztuczne ruiny były ulubionym elementem ogrodów sentymenta
lnych i romantycznych
17. Projekt rekonstrukcyjny parku w Nieborowie wykonany przez G. Ciołka 
uwzględnił trzyetapowy rozwój tego założenia, zachowując geometryczny o-, 
gród z parterami i strzyżonymi szpalerami w guście francusko-holenderskim z 
końca XVII w. (proj. Tylmana z Gameren), rozbudowę założenia w pierwszej 
połowie XVIII w., kiedy powstał wielki dwuramienny kanał, i rozszerzenie tere
nów parkowych w dobie mody na ogrody krajobrazowe (proj. S.B. Zuga) 

wprowadził w Anglii W. Kent. On też był jednym z współtwór
ców ogrodu w Stow, który stał się tym dla nowej epoki, czym 
Wersal dla minionej. Wśród licznej rzeszy planistów angiel
skich wymienić warto W. Chambersa (ogród w Kew); poznał 
on bezpośrednio sztukę ogrodów chińskich, które wywarty 
doniosły wpływ na ogród krajobrazowy, i był autorem publi
kacji na ten temat.
Udział motywów chińskich (altany, pagody, mostki), a także 
innych o egzotycznym zabarwieniu (minarety, meczety), był 
charakterystyczny dla sentymentalnego nurtu, który przejawił 
się w różnych dziedzinach sztuki drugiej połowy XVIII w. 
Ogród sentymentalny zyskał program literacki poetyczny, 
pełen symboli, stawał się krainą iluzji, nawiązując do mitu 
arkadyjskiego o szczęśliwej krainie, pobudzał do wzruszeń. 
Dążeniem projektantów tych ogrodów było tworzenie scene
rii o zróżnicowanych nastrojach. Kształtowano je posługując 
się nie tylko samą przyrodą - wśród zieleni wyrastały różno
rodne budowle, pomniki, głazy z inskrypcjami, sztuczne rui

ny.
Romantyzm przyniósł w pierwszej połowie XIX w. nową od
mianę parku krajobrazowego, różniącą się od sentymental
nego programem ideowym, w którym przejawił się wzmożo
ny kult do natury, a także zwrot ku przeszłości. Pawilony 
przybierały formy nie tylko antyczne i egzotyczne, ale - co 
charakterystyczne - także gotyckie.
Ogród krajobrazowy święcił triumfy w całej Europie (najmniej 
we Włoszech). W Polsce pojawił się stosunkowo wcześnie 
dzięki ożywionym kontaktom i modzie „na Anglię” w drugiej 
połowie XVIII w. Początkowo nowe założenia łączono z daw
nymi, geometrycznymi (Siedlce, warszawski Mokotów). Takie 
połączenia występowały również w nowo zakładanych par
kach (ogrody na Solcu i na Książęcym w Warszawie proj. 
S.B. Zuga). Parki o założeniu czysto krajobrazowym, senty
mentalne powstały na podwarszawskich Powązkach i w Ar
kadii pod Łowiczem, która jest najsłynniejszym, wyróżniają
cym się w skali europejskiej i do dziś dobrze utrzymanym 
ogrodem tego typu w Polsce.
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Ważną pozycję w historii ogrodów polskich zajmują warsza
wskie Łazienki, początkowo zaprojektowane jako ogród re
gularny, a w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta 
przekształcone w krajobrazowy. Typ ogrodu Łazienkowskie
go, charakteryzujący się przejrzystą strukturą przestrzenną, 
reprezentowany jest również przez inne założenia (Lubo- 
stroń, Dęblin).
Sytuacja porozbiorowa w Polsce stwarzała wyjątkowe wa
runki do powstania nowych programów ogrodowych, wzbo
gaconych treściami narodowymi i patriotycznymi. Przestano

18. Dywan kwiatowy w Ciecho
cinku, popis sztuki ogrodniczej; 
parki były ważnym elementem 
powstających w XIX w. założeń 
uzdrowiskowych
19. Założenie pałacowo-ogro- 
dowe w Wilanowie; powojenna 
rekonstrukcja parku wykonana 
przez prot. G. Ciołka uwzględnia
ła jego rozwój, pokazując ogrody 
doby baroku, krajobrazowe i his
toryzujące z XIX w.
20. Plan parku dworskiego w 0- 
borach pod Warszawą, stan z 
początku XX w., według planu o- 
pracowanego przez prof. G. Cioł
ka w 1 949 r.
(zdjęcia: 2 - T. Hermańczyk; 4. 
14- E. Kozłowska; 6-J. Szabło
wski; 12. 15 - H. Poddębski; 18- 
A. Wasilewski; 19 - A. Olsze
wski. reprod.: 1, 3, 5, 7, 8. 9. 17. 
20-Z. Dubiel; fot. 1. 5, 7, 8. 9, 17, 
20 - ze zbiorów ODZ w Warsza
wie - Teki Ciotka)
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egzaltować się pasterzami wypasającymi stada owieczek. W 
parkach romantycznych przełomu XVIII i XIX w. zaczęto 
wznosić pomniki bohaterów narodowych, grobowce, pawilo
ny ogrodowe, będące zbiornicami pamiątek narodowych. W 
duchu romantycznym podjęto rozbudowę ogrodów wcześ
niej powstałych (Puławy, Wilanów, Jabłonna, Natolin).

Wśród bogatej literatury teoretycznej, której i u nas nie za
brakło, szczególną sławę zyskały Myśli różne o sposobie 
zakładania ogrodów Izabeli Czartoryskiej, które urzeczywist
niała w urządzanym na nowo ogrodzie w Puławach. Polskie 
ogrody miały też swoje miejsce w literaturze światowej - S.B. 
Zug dokonał opisu warszawskich i podwarszawskich ogro
dów w niemieckim dziele teoretycznym Hirschfelda, a opis 
Arkadii i Puław oraz Zofiówki na Ukrainie znalazł się w staw
nym dziele francuskiego teoretyka - Delille’a.

W europejskiej sztuce ogrodowej XIX w., a zwłaszcza w jego 
drugiej połowie, zapanował - podobnie jak w architekturze - 
eklektyzm. Powstawały ogrody stanowiące efekt wymiesza
nia różnych stylów, łączące najczęściej cechy ogrodów geo
metrycznych i krajobrazowych. Liczne w tym czasie ogrody w 
Polsce stały się nieodłącznym elementem intensywnie roz
wijającego się budownictwa dworskiego, utrzymującego po
dobne cechy we wszystkich zaborach; obok założeń krajo
brazowych zauważyć można skłonność do nawrotu form sar
mackiego ogrodu włoskiego. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje fakt, że ogród związany dotychczas z rezydencją 
mieszkalną właściciela w XIX w. rozwijał się również niezależ
nie. Powstawało wiele ogrodów botanicznych (znanych zre
sztą u nas już w XVII w.), zaczęto zakładać rozległe parki w 
budowanych uzdrowiskach (Krynica, Szczawnica, Ciechoci
nek, Iwonicz,'Nałęczów, Busko), a także parki miejskie; zieleń 
miejska weszła w zakres prac urbanistycznych. Specjalnym 
rodzajem parku stały się. planty - pasy zieleni na miejscu 
dawnych fortyfikacji miejskich; najbardziej znanym przykła
dem są planty krakowskie, ale zakładano je i w innych mia
stach (Wrocław, Poznań, Łęczyca).

Niewiele jest na świecie ogrodów, które zachowały pierwot
ne układy. Kolejne epoki wprowadzały zmiany zgodnie z 
panującą modą, nie mówiąc już o tym, że ogród, którego 
matriałem kompozycyjnym jest w znacznym stopniu zieleń, 
bardziej niż inne zabytki narażony jest na niszczenie przez 
czas i... człowieka.

Koniec ubiegłego i nasze stulecie wykazuje troskę o przy
wracanie parkom i ogrodom ich pierwotnych układów; pod
stawę rekonstrukcji stanowią głównie materiały historyczne 
- zachowane plany, widoki, opisy. Zabiegi konserwatorskie 
w tej dziedzinie utrudnia długotrwały wzrost niektórych ro
dzajów roślin. Bezsporna jest jednak konieczność konse
rwacji ogrodów, i to nie tylko ze względu na ich walory his
toryczne i estetyczne, ale na ich nierozłączne w wielu wypad
kach powiązanie z architekturą. Jak bardzo ta dziedzina kon
serwacji warta jest uwagi, przekonujemy się na wielu przykła
dach - zarówno założeń zdewastowanych, jak i tych zagos
podarowanych i zadbanych. Do refleksji pobudzają liczby - 
w okresie powojennym posiadaliśmy 20 tysięcy parków na
dających się do rewaloryzacji, dziś jest ich już tylko 5 tysię

cy.
Maria Lewicka

Zainteresowani tematem mają do dyspozycji dwa duże podstawowe 
opracowania: 1. G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1958, Wyd. 
„Arkady" (wznowienie przygotowane i uzupełnione przez J. Bogda
nowskiego) - z książki tej pochodzą zamieszczone w artykule cytaty 
z literatury; 2. L. Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa 1981, PWN 
(dotyczy historii ogrodów na świecie od zarania dziejów).
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Kupić, nie kupić... 
wiedzieć warto!
Pierwsza część naszych Informacji na temat przejmowa
nia I zagospodarowania budynków zabytkowych, zamiesz
czona w „Spotkaniach z zabytkami” nr 2-1984, dotyczyła 
przede wszystkim obowiązków spoczywających na użyt
kownikach. Obecnie zamierzamy przedstawić przewidzia
ne aktami prawnymi przywileje.

Tadeusz Jaworski 
Hanna Krzyżanowska

Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 
1962 r. o ochronie dóbr kultury i mu
zeach (Dziennik Ustaw, Nr 10, poz. 
48), jak również wykonawcze akty 
prawne do tej ustawy nie określały 
szczególnych uprawnień użytkowni
ków zabytków nieruchomych. Uch
wała nr 179 Rady Ministrów z dnia 8 
grudnia 1978 r. w sprawie wykorzy
stania zabytków nieruchomych na 
cele użytkowe (Monitor Polski, Nr 37, 
poz. 142) jest pierwszym aktem 
prawnym, który wprowadza takie u- 
prawnienia.
Priorytety i przywileje dla użytkowni
ków zabytków mają istotny wpływ na 
doskonalenie ochrony dóbr kultury, 
gdyż pomagają użytkownikom pełnić 
obowiązki dobrych gospodarzy o- 
biektów.
Pierwszym uprawnieniem użytkowni
ków jest możliwość korzystania z u- 
działu Ministerstwa Kultury i Sztuki w 
odbudowie lub remoncie zabytku. 
Jest to równoznaczne z dotacją bez
zwrotną na rzecz użytkownika. Dota
cję taką może uzyskać każdy użyt
kownik zabytku, zarówno jednostka 
organizacyjna, jak i osoba fizyczna. 
Dofinansowanie nie może przekra
czać 23% ogólnych nakładów na re
mont lub odbudowę zabytku, jednak 
w wyjątkowych wypadkach minister 
kultury i sztuki może ustalić wyższy 
udział resortu w wydatkach na prace 
konserwatorskie i remontowe. O do
finansowanie można ubiegać się nie 
przed przystąpieniem do prac re
montowych, ale dopiero po pewnym 
ich zaawansowaniu. W wypadkach 
dotacji Ministerstwa, jednostki orga
nizacyjne lub osoby fizyczne pokry
wają koszty związane z przystosowa
niem zabytku do stanu użytkowego, 
natomiast Ministerstwo ponosi kosz
ty związane z utrzymaniem zabytko-

1) finansowanie opracowania doku
mentacji projektowej dla robót kon
serwatorskich;
2) ponoszenie części wydatków 
związanych z zabytkowym charakte
rem obiektu, a w szczególności po
krywanie:
- części wydatków spowodowa
nych użyciem materiałów i urządzeń 
specjalnych lub zastosowaniem 
technologii budowlanych związa
nych z zabytkowym charakterem o- 
biektu - w zakresie różnicy cen po
między tymi materiałami, urządzenia
mi i technologiami a materiałami, u- 
rządzeniami i technologiami po
wszechnie stosowanymi w budow
nictwie;
- różnicy wydatków wynikających z 
zatrudnienia specjalistów do wyko
nania prac mających na celu przy
wrócenie obiektowi utraconych wa
lorów zabytkowych;
- różnicy wydatków wynikających z 
wyższych stawek płac pracowników 
zatrudnionych przy robotach konse
rwatorskich, np. mistrzów rzemiosł 
artystycznych;
- wzrostu wydatków spowodowane
go wyższą pracochłonnością robót 
przy obiektach zabytkowych.
Udział Ministerstwa Kultury i Sztuki w 
odbudowie lub remoncie zabytku 
jest ustalany indywidualnie dla każ
dego obiektu - na wniosek jednostki 
organizacyjnej lub osoby fizycznej 
składany do właściwego wojewódz
kiego konserwatora zabytków. Kon
serwator opiniuje wniosek i przeka
zuje Ministerstwu.
Możliwe jest również uzyskanie po
mocy finansowej na remont lub od
budowę zabytku ze środków tereno
wego funduszu odnowy zabytków, u- 
tworzonego w określonym woje
wództwie lub mieście uchwałą rady 
narodowej, na podstawie ustawy z 
dnia 26 kwietnia 1979 r. o tereno

wych funduszach odnowy zabytków 
(Dziennik Ustaw, Nr 8, poz. 46). Wa
runkiem uzyskania tej pomocy jest 
preliminowanie dla jednostek orga
nizacyjnych i osób fizycznych odpo
wiednich środków w programie och
rony zabytków i innych przedsię
wzięć finansowych ze środków tere
nowego funduszu odnowy zabytków, 
zatwierdzonego przez właściwą radę 
narodową. Informacje w sprawie 
możliwości uzyskania ewentualnej 
pomocy z terenowego funduszu od
nowy zabytków mogą zainteresowa
ni uzyskać u wojewódzkich konse
rwatorów zabytków.

Drugim uprawnieniem użytkowników 
obiektów zabytkowych - dotyczą
cym jednak tylko tych spośród nich, 
którzy zamierzają wyremontować za
bytek w celu dostosowania go do 
prowadzenia działalności zarobko
wej w zakresie rzemiosła, gastrono
mii lub zamierzają prowadzić w nim 
pensjonat - są podatkowe ulgi inwe
stycyjne.

Dalszym istotnym przywilejem jest 
możliwość uzyskania pomocy kredy
towej państwa na podstawie § 13 u- 
chwały nr 179 Rady Ministrów z 8 
grudnia 1978 r. Przepis ten brzmi nas
tępująco: „Osoby fizyczne będące 
właścicielami lub użytkownikami 
wieczystymi zabytków korzystają na 
zasadach pierwszeństwa z pomocy 
kredytowej Państwa na odbudowę 
albo remont obiektu zabytkowego, w 
trybie określonym przepisami w 
sprawie pomocy kredytowej Pańs
twa dla budownictwa mieszkaniowe
go osób fizycznych".Oznacza to, że 
właściciele i użytkownicy wieczyści 
zabytków są uprawnieni do uzyska
nia pomocy kredytowej przed wszy
stkimi innymi osobami. Pomoc kre
dytowa jest udzielana „w trybie", czy
li - co jest bardzo istotne - nie na 
zasadach, lecz jedynie według pro
cedury dotyczącej przyznawania kre
dytów na budownictwo mieszkanio
we osób fizycznych. Wynika z tego 
m.in., że pomoc kredytową można u- 
zyskać na odbudowę lub remont za
bytku nieruchomego, którego po
wierzchnia przekracza, i to nawet 
znacznie, powierzchnię domu jedno
rodzinnego określoną przepisami 
prawa budowlanego.

Kolejnym uprawnieniem osoby, któ
ra przejęła teren wraz z zabytkiem w 
użytkowanie wieczyste, jest uiszcze
nie opłat z tytułu użytkowania wie
czystego według najniższych stawek 
ustalonych przez terenowy organ ad
ministracji państwowej.

Użytkownicy obiektów zabytkowych 
są obowiązani utrzymywać je w nale
żytym stanie, a w przypadku przeję
cia do zagospodarowania doprowa
dzić do stanu użytkowego. W celu 
umożliwienia wywiązywania się z 
tych obowiązków osoby fizyczne, 
które są właścicielami, użytkownika
mi wieczystymi, najemcami lub dzier
żawcami zabytków, korzystają - na 

zasadach pierwszeństwa - z możli
wości nabycia materiałów budowla
nych i innych towarów podlegają
cych rozdzielnictwu, niezbędnych do 
odbudowy lub konserwacji zabytku. 
Uprawnienie to przewiduje § 15 uch
wały nr 179 Rady Ministrów z dnia 8 
grudnia 1978 r.

Projektowanie i wykonywanie prac 
budowlanych w obiektach zabytko
wych wymaga dotarcia do wielu, nie
kiedy trudno dostępnych informacji 
specjalistycznych, dotyczących o- 
biektu albo terenu, na którym jest 
położony zabytek. Informacje te są 
najczęściej w posiadaniu organów 
administracji i podległych im jednos
tek organizacyjnych, Ośrodka Doku
mentacji Zabytków w Warszawie, te
renowych biur badań i dokumentacji 
zabytków, archiwów, muzeów oraz 
bibliotek. Uchwała nr 179 Rady Mini
strów w § 16, pkt 1 nakłada na wy
mienione jednostki organizacyjne o- 
bowiązek udzielania - właścicielom i 
użytkownikom zabytków, jednost
kom projektowania oraz wykonaw
com robót budowlanych i konserwa
torskich - szczególnej pomocy w u- 
zyskaniu materiałów potrzebnych do 
przygotowania dokumentacji projek
towej oraz przeprowadzenia określo
nych prac w zabytkach, natomiast w 
pkt. 2 nakazuje udostępniać materia
ły oraz udzielać informacji, które są 
niezbędne do sporządzenia wniosku 
o ustanowienie strefy ochronnej dla 
zabytku oraz określenia zasad użyt
kowania strefy, jak również do spo
rządzenia planu realizacyjnego strefy 
(strefy ochronne są ustanawiane - 
na podstawie przepisów prawa bu
dowlanego - z urzędu lub na wnio
sek zainteresowanych).

Istotne znaczenie dla osób przejmu
jących budynki zabytkowe wraz z o- 
taczającymi je terenami (np. parkami) 
ma rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 16 listopada 1982 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przeno
szenia własności nieruchomości 
oraz dziedziczenia gospodarstw rol
nych (Dziennik Ustaw, Nr 37, poz. 
245). Otóż zgodnie z § 1, ust. 4 tego 
rozporządzenia „nie uważa się za 
nieruchomość rolną nieruchomości 
lub jej części wpisanej do rejestru 
zabytków". Po wejściu w życie tego 
przepisu zostata usunięta główna 
przeszkoda uniemożliwiająca wielu 
osobom nabycie takiego terenu ze 
względu na brak uprawnień do pro
wadzenia gospodarstwa rolnego. 
Przed wejściem w życie rozporzą
dzenia wielu chętnych musiato zrezy
gnować z przejęcia zabytku z powo
du braku kwalifikacji rolniczych.

Powyższy katalog uprawnień i przy
wilejów w pewnej mierze łagodzi cię
żar obowiązków, które spoczywają 
na każdym właścicielu i użytkowniku 
obiektu zabytkowego.

Zdawać by się mogło, że przytoczo-
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ne przepisy, gwarantujące przywile
je, ulgi i ułatwienia dla użytkowników 
nieruchomości zabytkowych, rozwią
zują główne problemy związane z 
przejęciem i remontem obiektu. 
Może z nich wynikać, że jeżeli ma się 
szczery zamiar, upatrzony obiekt i 
trochę pieniędzy, bez specjalnych 
trudności, a wręcz przy aplauzie i po
mocy lokalnych władz można pogo
dzić pożyteczne z przyjemnym: oca
lić zabytek od zniszczenia, a w za
mian mieszkać w uroczym dworku o- 
toczonym starym parkiem. A można 
jeszcze, jeśli ma się odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i możliwości, 
wiele dobrego zrobić dla wsi, mia
steczka czy okolicy, np. prowadzić 
działalność kulturalną, rzemieślniczą, 
usługową. Mimo, że istnieją odpo
wiednie przepisy, rzeczywistość 
znacznie jednak odbiega od teorii. 
Osoba rozpoczynająca starania o 
przejęcie zabytku wkracza na bardzo 
trudną drogę, spotyka się z niechę
cią - głównie na szczeblu gminy, 
czasem województwa, z ogromnymi 
trudnościami, przeszkodami wprost 
nie do pokonania. Każdy krok na
przód okupiony jest wielomiesięcz
nym dreptaniem od urzędu do urzę
du, proszeniem, rozmowami - często 
niezbyt przyjemnymi, pisaniem po
dań, uzasadnień, zbieraniem licz
nych „papierków”. Często nawet nie 
odnoszą skutku poparcie i zabiegi 
wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków. Nie dziwicie się więc drodzy 
Czytelnicy niezrozumiałej nieraz po
stawie konserwatora, wyrażającej się 
brakiem entuzjazmu do udzielenia 
pomocy kandydatom na gospodarzy 
zabytków. Konserwator taki ma z 
pewnością smutne doświadczenia z 
prób załatwiania podobnych spraw. 
Najmniej trudności kosztuje uzyska
nie dofinansowania ze strony Mini
sterstwa Kultury i Sztuki. Minister
stwo, w miarę posiadanych środków 
finansowych, chętnie pomaga użyt
kownikom zabytków.

Nie jest naszą intencją zniechęcanie 
do podejmowania starań o zagospo
darowanie nieruchomości zabytko
wych. Wprost przeciwnie, pragnie
my, aby wszystkie opuszczone i za
niedbane zabytki znalazły się w rę
kach dobrych gospodarzy. Na pocie
chę chcemy poinformować, że zna
my wiele osób, które pomyślnie 
przeszły tę trudną, wyboistą drogę i 
kosztem ogromnych wysiłków i sta
rań stały się właścicielami lub użyt
kownikami zabytkowych dworków.
Co polecamy, aby osiągnąć uprag
niony cel? Przede wszystkim znajo
mość odpowiednich przepisów 
prawnych, wytrwałość i cierpliwość. 
Wszystkim kandydatom na gospo
darzy życzymy szybkiego i pomyśl
nego załatwienia formalności oraz 
wszelkich ułatwień w przeprowadze
niu prac remontowych.

Tadeusz Jaworski 
Hanna Krzyżanowska

nasz felieton
„można przykryć tylko dach...”

I co? No i nic
„Jeżdżąc po terenie „naszych " trzech gmin zau
ważyliśmy kilka ruin podworskich zabudowań. 
Kapitan - z natury dociekliwy człowiek - propo
nuje bliższe zapoznanie się z tematem, Jako że 

czytał dużo o ochronie zabytków, o ochronie 
kultury polskiej Itp.
Zaczynamy więc od miejscowości M. w gminie 
M. Wjeżdżamy do pięknie położonego parku ze 
starodrzewlem, zresztą porządnie przetrzebio
nym, na terenie którego stoją ruiny dworu, ruiny 
otoczone jakimiś szopami, stogami słomy, chle
wikami. Przed jedną z szop spotykamy jego
mościa, który przedstawia się nam Jako obywa
tel Butka I twierdzi, że on tu Jest »»panem na 
włośclach««. Prosimy o pozwolenie wejścia do 
środka ruin. Oglądamy piękne sklepienia, reszt
ki zabytkowego sprzętu, ładne drewniane scho
dy. Wszystko zaniedbane, zniszczone z braku 
opieki I elementarnej troski. Obywatel Butka za
mieszkał tu okresowo w roku 1948 no I do tego 
czasu...
W pobliskiej L. na wzgórzu, również widać dwo
rek, ale ze śladami pogorzeliska. Okazuje się, 
że miejscowy GS miał tam swoją siedzibę do 
ubiegłego roku, kiedy to nastąpił pożar. Przy
czyny dotychczas nie wyjaśnione. Remont - 
skądże, brak pieniędzy I tzw. przerobu.
W miejscowości S. gmina J. znajdujemy piękny 
park, rzeczka, młyn wodny w ruinie, a obok rów
nież resztki dworu. Tutaj też mieszkają lokato
rzy. Oglądamy piękne kałlowe piece, schody, 
strych z przemyślnie zaprojektowanym wodo

ciągiem... Wszystko zniszczone, zaniedbane, 
walący się dach.
Jedzlemy dalej. Wieś Cz. w gminie G. Tutaj po 
parku Już prawie nie ma śladu. Również dwór to 
tylko parę pomieszczeń, z których jedno zajmu
je miejscowy klub „Ruch". Właściwie nie ma już 
czego ratować.
Indagowani w tych sprawach naczelnicy gmin 
rozkładają ręce - brak funduszy. Na uwagi typu: 
można przykryć tylko dach - również bezradne 
spojrzenie. Może podjąć próbę wykwaterować 
lokatorów, którzy nawet w najmniejszym stopniu 
nie dbają o zabytki? - panowie, gdzie ja Im dam 
mieszkanie? Nasza Interwencja u wojewódzkie
go konserwatora zabytków (telefonicznie) rów
nież niczego nowego nie wnosi do sprawy. 
Wszystko się rozmywa, rozchodzi...”
Jest to fragment pracy nagrodzonej pierwszą 
nagrodą w konkursie Od sierpnia 80 do grudnia 
82, zorganizowanym przez tygodnik „Polityka" 
(opublikowanej w nr 51 z 17.XII.1983 r.). Z pracy 
tej, napisanej w formie dziennika, dowiadujemy 
się, że autor (godło „Rolnik”) - wojskowy w ran
dze pułkownika kierował Terenową Grupą Ope
racyjną w październiku I listopadzie 1981 r. Zre

sztą nie ma to dla nas większego znaczenia - po 
prostu był w terenie i to, co zobaczył, skrupulat
nie opisał (miejmy nadzieję, że w oficjalnym ra
porcie także!).
Tak to właśnie wygląda. Mówi się i plsze o och
ronie krajobrazu wiejskiego, o ratowaniu kultury 
polskiej - a tu czysta, żołnierska prawda „pro
sto w oczy”. I co? No 19 stycznia 1984 r. odbyło 
się posiedzenie Prezydium Rządu, na którym 
(co powtarzam za „Życiem Warszawy”, nr 8 z 
10.1.1984 r.) m.in. „postanowiono podjąć działa
nia zmierzające do pełnej realizacji zadań NPSG 
na lata 1983-1985 w zakresie rozwoju bazy o- 
światy.’’ Chodzi tu o skandaliczny w skali kraju 
niedobór około 22,7 tys. pomieszczeń dla za
pewnienia warunków do nauki. W związku z tym 
odpowiednie fundusze należy przeznaczyć na 
budowę, modernizację i kapitalne remonty obie
któw oświatowych I mieszkań dla nauczycieli. 
Zostali do tego zobowiązani minister oświaty 
oraz wojewodowie, zalecono im również prze
znaczanie obiektów wolnych i mało wykorzysty
wanych na placówki oświatowo-wychowawcze. 
W sprawie tej nie zabrał głosu nikt z resortu kul
tury (przynajmniej publicznie), choć ma ona 
(może już raczej - miała) kapitalne znaczenie 
dla wielu setek jeszcze zachowanych, choć 
niszczejących obiektów zabytkowych we 
wsiach i miasteczkach. Ratowanie zabytków nie 
powinno unikać metod „podstępnych”, a pra
cownicy odpowiedzialni za Ich losy muszą inte
resować się życiem społeczno-politycznym kra
ju, przedewszystklm różnymi postanowieniami 
czy uchwałami, a przynajmniej od czasu do cza
su z czytanych przy porannej herbatce gazet - 
umieć wyciągać odpowiednie wnioski. I co? No I 
nic.

Felietonista

P.S. (redakcyjne). Poczynając od zeszytu 8 z 
1982 r., poprzez kolejne, a szczególnie 1-1983 i 
1-1984, proponowaliśmy, radziliśmy, przypomi
naliśmy, podsuwaliśmy odnośnym władzom, w 
jaki sposób można obecnie (a trwa to już 3 latał) 
ratować zabytki. I co? No l nic.
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sylwetki

Ks.
Mieczysław
Czekaj

Ksiądz Mieczysław Czekaj (ur. 1938) jest ducho
wnym diecezji tarnowskiej. Pracował jako pro
boszcz kolejno w paru parafiach: w Madejowej 
(1967-1973), w Zbyszycach (1973-1979), Czyrnej 
(1979-1983) i Banicy (od 1983). W każdej z tych 
placówek kapłańską powinność - „regimen bo- 
norum temporalium" (dbałość o zarząd parafii) 
traktował jako moralny nakaz rzetelnej ochrony i 
konserwacji wszystkich elementów wyposażenia 
artystycznego świątyni. Świadom ogromnych 
zniszczeń wojennych i powojennych zaniedbań, 
pogłębiającego się pustoszenia spuścizny arty
stycznej polskich parafii, licznych przykładów złej 
woli, obojętności bądź ignorancji - walczył i wal
czy o przetrwanie i ocalenie wszelkich wartości 
zabytkowych na terenie swych kolejnych jurysd
ykcji. Ksiądz Czekaj pojmuje doniosłość zacho
wania bogactwa sztuki dawnej - nieodzownej dla 
istnienia prawdziwej kultury społecznej dnia dzi
siejszego. Twory artystyczne przeszłości traktuje 
nie tylko jako dokument epok minionych - ich 
piękno budzi w nim radość i wzruszenie, a świa
domość tego piękna chciatby zaszczepić wier
nym. Dewocyjny kicz, gipsowa tandeta, marne a- 
trapy wyobrażeń kultowych napotykają jego opór 
i sprzeciw - wnętrzu świątyni, funkcjonalnemu i 
zgodnemu z historycznym przeznaczeniem, stara 
się nadać wystrój na właściwym poziomie este

tycznym. Szuka wszelkich sposobów rekonstruk
cji i odnowienia pierwotnych kształtów, jakie po
siadały świątynie jego administracji, przywraca 
życie tym elementom dawnego wyposażenia, 
które udało się uratować przed ciosami zadanymi 
przez niedbałe lub nieprzyjazne ręce.

Tym celom podporządkowana jest cała działal
ność ks. Czekaja, niestrudzonego opiekuna i 
przyjaciela zabytków w parafiach Sądecczyzny. 
Korzystając ze stałej konsultacji z historykami 
sztuki i fachowymi konserwatorami Muzeum Die
cezjalnego, sam zajmuje się renowacją i konse
rwacją obiektów. A doświadczenie w tym zakre
sie ma już obfite. Obok udanych rekonstrukcji 
całych wnętrz, odkryć i zabezpieczenia dawnych 
polichromii, ratowania wyposażenia ołtarzowego 
itd„ wykonał mnóstwo żmudnych i skutecznych 
zabiegów przywracających świetność różnym e- 
lementom wystroju zeszpeconym „przeróbkami"
- czyszczenie powierzchni malarskich, złocenie i 
srebrzenie, usuwanie przemalówek i brązów, a 
często i rekonstrukcje, np. tabernakulów, feretro
nów, ikonostasów. Potrzebne narzędzia, wernik
sy, pozfotki zdobywa własnym trudem i kosztem, 
a prace budowlane (np. przy remontach świątyń) 
wykonują pod jego kierownictwem parafianie. 
Ksiądz Czekaj swą pracą udowadnia, że mimo 
ogromnych trudności finansowych i materialnych 
można ratować zabytkowe kościoły i ich wystroje. 
Trzeba jednak dobrze wiedzieć - co i jak oca
lać.

W pierwszej swej parafii, w Maciejowej musiat 
ratować.chylący się ku upadkowi kościół, dawną 
unicką cerkiew łemkowską. Gnijący i rozpadający 
się budynek został poddany remontowi, należało 
osuszyć drewniany zrąb, odprowadzić wodę 
spod fundamentów, położyć nową podłogę, od
restaurować dzwonnicę. Założono elektryczność 
i piorunochrony. Wewnątrz ks. Czekaj przywrócił 
tradycyjny układ wystroju: ołtarz (tron) prezbite- 
rialny za ikonostasem, odtworzył też tabernaku
lum, odnowił kryształowy żyrandol. Cerkiew w 
Maciejowej, ważny zabytek kultury famkowskiej, 
została ocalona i to zgodnie z historycznym prze
znaczeniem, z uszanowaniem tradycji liturgii uni
ckiej. W Maciejowej zadbał też o uporządkowanie 
starego cmentarza łemkowskiego i konserwację 
bramek kościelnych.

Przechodząc w 1973 r. do Zbyszyc, w północnej 
Sądecczyżnie nad Jeziorem Rożnowskim, spo
tkał się z innym typem kościoła, ale z podobnymi 
problemami konserwatorskimi. Murowany koś
ciół o gotyckim korpusie byt w tragicznym stanie: 
odpadły tynki, niszczała polichromia gotycka, re
nesansowa i neogotycka. Okna w gnijących ra
mach - wypadały. Drewniana dzwonnica z 1735 r.
- groziła zawaleniem. Brudne ołtarze były częś
ciowo spróchniałe, wystrój skazany na zawilgo
cenie. I tu zaczął od gruntownego wysuszenia 
kościoła, wstawił nowe, szczelne okna (z wietrze
niem luftami), oczyścił i odnowił całe wyposaże
nie od ołtarzy począwszy - z werystycznym za
chowaniem ich charakteru stylowego. Dzięki ks. 
Czekajowi odkryto pod zniszczonym tynkiem 
prezbiterium polichromię późnorenesansową 
(ok. 1620); ekipa konserwatorska wydobyła pięk
no tych malowideł, dokonując ich częściowej re
konstrukcji.

Powrót w 1979 r. na połemkowskie tereny Sądec
czyzny przysporzył ks. Czekajowi wiele nowej 
pracy. Proboszczowie sąsiednich parafii zwracali 
się doń z prośbą o konserwację czy rekonstruk
cję fragmentów tradycyjnego wystroju cerkwi 
łemkowskich. I tak, dla kościoła w Polanach uda

ło się ocalić i odnowić część ikonostasu z pier
wszej ćwierci XVIII w., dla kościoła w Andrzejów- 
ce - stare carskie wrota. Było i kilkanaście odno
wionych tabernakulów, z umiejętnie wmontowa
nym stalowym pancerzem. Trzeba wymienić licz
ne pojedyncze płaszczanice, ikony i obrazy rato
wane w warsztacie ks. Czekaja, oczyszczane z 
brudu, kurzu i smarów, uwalniane od obić desko
wych czy płóciennych, oddawane niekiedy do 
dublażu i retuszowania, werniksowane, a także i 
liczne liturgiczne aparaty unickie - odświeżane, 
złocone, polichromowane według starych wzo
rów.

W nowej parafii, w Czyrnej, obejmującej też filię w 
Piorunce, ks. Czekaj stanął wobec problemu za
chowania zabytkowych drewnianych budynków 
obu cerkwi - w Piorunce z XVIII w. i w Czyrnej z 
końca XIX w., z bardzo bogatym wystrojem.

W cerkwi w Czyrnej trzeba było osuszyć zawilgo
cone wnętrze i przywrócić oryginalny kształt 
części ołtarzowej, tj. przesunąć ikonostas i usta
wić ołtarz (tron) na właściwym miejscu w prezbi
terium. W konfesji ołtarzowej, na miejscu strasz
nego kiczu współczesnego ks. Czekaj umieścił 
przepiękną ikonę Pokrow Marii z początku XVIII 
w., a na ścianie prezbiterium zawiesił będący po 
konserwacji niezwykłej urody obraz św. Paraske- 
wy, w istocie św. Barbary z epoki konfederacji 
barskiej. Jeszcze większe znaczenie miała udana 
odbudowa plebanii z końca XIX w., z zachowa
niem jej bryły i dyspozycji wnętrz, a znajdującej 
się dotychczas w stanie, kompletnej ruiny.

W cerkwi w Piorunce ks. Czekaj dokonał naprawy 
i odnowienia dachów, impregnowania i łatania 
gontów, ustawienia nowych, pasujących do wnę
trza ławek, skompletowania ikon do ikonostasu. 
Zrekonstruował też czaszę kielicha z XVIII w., pro
cesyjne berło z XIX w. i neogotyckie feretrony.

Od początku 1983 r. rozpoczął energiczną napra
wę cerkwi w nowej parafii - w Banicy. Rozpada
jąca się, obita deskami budowla zyskała w ciągu 
roku nowe piękne obicia gontowe, przywrócenie 
używalności prezbiterium, rekonstukcję kruchty i 
zakrystii, świetną rekonstrukcję ikonostasu z XVIII 
w. (wstawienie drzwi carskich i diakońskich). Na
stąpił też remont wieży, a ostatnio kościół docze
kał się elektryfikacji. Uparta walka o remont cerk
wi w Banicy przyniosła też fascynujące odkrycia 
wybitnych zabytków dawnego wyposażenia (z 
XVI i XVII w.).

Należy także wspomnieć, że konserwatorska 
działalność ks. Czekaja obejmuje nie tylko odkry
cia i konserwację aparatów i paramentów litur
gicznych, ale również znakomitych ksiąg i archi
waliów parochialnych, tułających się na brudnych 
strychach lub chórach cerkiewnych.

Ksiądz Czekaj spodziewa się jeszcze wielu nag
lących prac i remontów w Banicy, m.in. pragnie 
dokonać na wzór Czyrnej remontu dziewiętnasto
wiecznej plebanii; na razie jest to niemożliwe ze 
względu na zajmowanie jej części przez sklep 
GS-u. Trzeba podziwiać w pracy ks. Czekaja e- 
nergię, konsekwencję i wiarę w szansę ocalena 
zabytków, bez fetyszyzowania tzw. trudności o- 
biektywnych. Trzeba też cenić efekty jego pracy - 
przecież już zdołał „przywrócić życie" pięciu cen
nym kościołom Sądecczyzny. Nie wystarczy jed
nak tylko cenić - trzeba też wspierać, pomagać i 
ułatwiać mu tę pracę.

Tadeusz M. Trajdos
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to też są zabytki

Fabryczny zespół 
w Ciechanowie
Leżący w północnej części Mazo
wsza Ciechanów słynie głównie z 
gotyckiego zamku z początku XV w. 
Jego sylweta o dwóch cylindrycz
nych wieżach znana jest wielu miłoś
nikom zabytków. Bardziej wtajemni
czeni mogą jeszcze wymienić goty
cki, piętnastowieczny kościół para
fialny i augustiański oraz neogotycki 
ratusz autorstwa H. Marconiego. Na
tomiast nawet najbardziej wtajemni
czeni niewiele wiedzą o pewnym ze
spole architektonicznym, który rów
nież zasługuje na miano zabytku. W 
zachodniej części miasta, wzdłuż li
nii kolejowej Warszawa - Gdańsk, na 
długości prawie 1,5 km rozciąga się 
zespół cukrowni. Spróbujmy wyjaś
nić, dlaczego zespół ten zasługuje 
na miano zabytku.

Cukrownictwo europejskie, opierające 
się na plantacji białego buraka cukro
wego, swymi początkami sięga prze
łomu XVIII i XIX w. Pierwsza taka prze
twórnia w Europie i na świecie po
wstała na Dolnym Śląsku w 1802 r. w 

Konarach koło Wołowa (zob. „Spotka
nia z zabytkami”, nr 1(15)—1984, s. 24). 
W związku z blokadą kontynentalną 
Napoleona ta gałąź gospodarki szyb
ko się rozwijała, w tym także we wszy
stkich trzech zaborach Polski. Mimo 
że pierwsza cukrownia na ziemiach 
polskich powstała w 1820 r. w Gotowie 
koto Szamotuł z inicjatywy hr. Myciel- 
skiego, za początek krajowego cu
krownictwa uważa się otwarcie w 1826 r. 
cukrowni w Częstocicach koło Ostrow
ca Świętokrzyskiego, z inicjatywy zna

nego działacza gospodarczego Henry

ka hr. Lubieńskiego. Z jego inicjatywy 
powstała też w 1830 r. cukrownia w 
Guzowie koło Żyrardowa. W tym czasie 
powstawały również cukrownie w in
nych częściach kraju: w 1823 r. w Pruż- 
nikach Mrozowskich w Galicji, w 1826 r. 
w Troszczycie Poniatowskich na Ukrai
nie, a w 1827 r. w Boćkach Jana hr. 
Potockiego na Litwie. Brak mechaniza
cji oraz obłożenie cukrowni wysokim 
opodatkowaniem, przy małym docho
dzie, spowodował upadek tych zakła
dów około połowy XIX w. Dopiero wpro
wadzenie nowych technologii, maszyn 
parowych, a później elektryfikacja przy
niosły nowy rozwój cukrownictwa od lat 
1870-1880.

Trzeba tu zaznaczyć, że właśnie ród 
Lubieńskich przez cały XIX w. był bar
dzo zaangażowany przy popieraniu cu
krownictwa. W końcu XIX i na początku 
XX w. przemysł cukrowniczy w Polsce 
stał się jedną z przodujących gałęzi 
gospodarki; osiągnięciami technolo
gicznymi, organizacją i produkcją wy
przedzał często inne kraje europejskie. 
Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że 
była to chyba jedyna gałąź gospodarki 
w ówczesnych zaborach, gdzie jako 
właściciele i organizatorzy dominowali 
Polacy. Jednym z przejawów prężności 
tego przemysłu jest ukazujący się od 
1885 r. tygodnik (sic!) „Gazeta Cukrow
nicza". Z drugiej strony ciągły rozwój 
technologiczny powodował przebudo
wy i modernizację zakładów, w związku 
z czym niewiele ich przetrwało w nie
zmienionej formie.

1. Plan zespołu cukrowni 
w Ciechanowie: 1 - patac 
dyrekcji. 2 - cukrownia, 3 - 
osada fabryczna

Cukrownia ciechanowska powstała w 
1882 r. - niedawno obchodziła 100- 
lecie istnienia-z inicjatywy spółki ak
cyjnej z Warszawy, której jednym z u- 
działowców był hr. Lubieński (prawdo
podobnie Józef). Zespół fabryczny zo
stał zaprojektowany przez Alzatczyka 
Augusta Schurra i jego syna Wiktora. 
Schurr zdobył wykształcenie w Paryżu, 
a potem praktykował w Księstwie Ba- 
deńskim. W 1841 r. przybył do Księs
twa Poznańskiego w charakterze do
radcy przy budowie tamtejszych cu
krowni. Potem osiadł w Warszawie, 
gdzie zmart w 1899 r. Zaprojektowana 
przez niego cukrownia charakteryzo
wała się nowoczesnym zestawem u- 
rządzeń rozmieszczonych w pięciu ze
spolonych ze sobą budynkach o zróż
nicowanej bryle, o wyraźnej formie ar
chitektonicznej, którą obecnie się o- 
kreśla mianem architektury przemy
słowej końca XIX w. Żelazne elementy 
konstrukcyjne pochodziły z huty B. 
Hantkego z Częstochowy. Niestety, z 
tego kompleksu zachował się w nie
zmienionej formie ostatni w szeregu 
budynek dawnej produktowni, obec-
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nie klarowni i mieszalni cukrzycy II 
oraz paczkowarni; inne zostały prze
budowane.

W północnym krańcu zespołu znajdu
je się budynek, dyrekcji i administracji, 
usytuowany w pięknym niegdyś parku 
krajobrazowym. Historyzująca forma 
pałacu, ciekawy plan (rozbudowany 
od północy w 1923 r.) świadczą o tym, 
że projekt budowli wyszedł spod ręki 
dobrego, prawdopodobnie warsza
wskiego architekta. Pałacyk ten, będą
cy nadal siedzibą dyrekcji, jest chyba 
najciekawszym zabytkiem architektury 
historyzującej w Ciechanowie.

Największe zainteresowanie budzi 
jednak fabryczna osada mieszkanio

wa, usytuowana na południe od cu
krowni. Powstała ona tuż po wzniesie

niu fabryki, pierwszy budynek jeszcze 
w 1882 r. (obecnie nieco przebudowa
ny). Osada nie jest wielka, przezna

czona była na około 100 rodzin. W jej 
skład wchodzą cztery domy mieszkal
ne: trzy piętrowe i jeden parterowy. 
Reprezentują one nietynkowaną archi
tekturę ceglaną, tak charakterystyczną 
dla przemysłowych kompleksów z 
końca XIX w. Ponadto wzniesiono tu 

szkołę wraz z mieszkaniami dla nau
czycieli. Przy stosunkowo małej bryle 
szkoła, o bogatej w detal formie archi
tektonicznej, sprawia wrażenie monu

mentalnej budowli. Postawiono także 
ochronkę dla dzieci (obecnie z nadbu
dowanym piętrem). Istniały też pralnia 
i magiel oraz zachowane do dziś licz

ne chlewiki, komórki, murowane piw
nice i ustępy. Cała osada, mimo że 

powstawała przez około 15 lat, robi 
wrażenie od początku zaprojektowa
nej w dość regularny sposób.
Osady przyfabryczne istniały już w 
XVIII w., a w drugiej połowie XIX w. 
były w pewnych uprzemysłowionych 
okręgach stosunkowo liczne, na przy
kład na Górnym Śląsku przy kopal

niach i hutach czy też przy zakładach 
włókienniczych Łodzi. Jedno z naj

słynniejszych takich założeń powstało 
w latach osiemdziesiątych XIX w. w 
Żyrardowie, przy tamtejszych zakła

dach Iniarskich (zob. „Spotkania z za
bytkami" nr 3-1980, s. 19). W wypadku 
Ciechanowa mamy jednak do czynie-
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2.3. Pałac dyrekcji: 
widok ogólny (2) i plan 
(3)

4. Fragment fasady 
pałacu

5.6. Dom w osadzie 
fabrycznej: widok o- 
gólny (5) i plan (6)

7.8. Dom w osadzie 
fabrycznej: widok o- 
gólny (7) i plan (8)

9.10. Dawna szkoła: 
widok ogólny (9) i plan 
(10)

11. Fragment elewacji 
budynku szkolnego

12. Zachowany budy
nek klarowni i cukrzy
cy II na terenie cu
krowni
(zdjęcia: J. Dobrowol
ski)

11

nia z pewnym ewenementem. W XIX 
w. cukrownie pracowały nie dłużej niż 
cztery miesiące w roku, w odróżnieniu 
od kopalń czy zakładów włókienni
czych. W Ciechanowie jednak ów
czesnym właścicielom opłacało się 
wybudować solidną i atrakcyjną osa

dę robotniczą dla sezonowych pra
cowników ze szkołą i ochronką. Opła
cało się także zainwestować w po
wstały obok osady mieszkalnej fol
wark Szczurzyn, związany ściśle z cu
krownią i jej pracownikami. Można tu 
śmiało mówić o inwestycjach socja
lnych dziewiętnastowiecznych właści

cieli ciechanowskiej cukrowni. Gwoli 

ścisłości należy dodać, że kadra tech
niczna i urzędnicza także miała swój

12 

dom mieszkalny z budynkami gospo
darczymi, usytuowany na północ od 
cukrowni, obecnie nieznacznie prze
budowany. O tym, jak pracownicy byli 
przywiązani do swego zakładu, niech 
świadczy fakt, że gdy w 1945 r„ wsku
tek działań wojennych, spłonął pała
cyk dyrekcji, został on odbudowany 
właśnie przez tych pracowników.

Tak więc zespół ciechanowskiej cu
krowni stanowi interesujący przykład 
nie tylko budownictwa przemysłowe
go z końca XIX w., ale przyczynek do 

historii gospodarki polskiej tego okre
su.

Cały zespół zachował się do dziś w 
mało zmienionej formie. Pałacyk dy
rekcji wymaga pewnych zabiegów za
bezpieczających jego fundamenty 
przed zawilgacaniem. Na interwencję 
konserwatorską czeka interesujący 
niegdyś park, dewastowany obecnie 
przez mieszkańców miasta (należało
by przywrócić ogrodzenie). O przebu

dowanej cukrowni była już mowa. 0- 
sada przetrwała w niezmienionej for
mie. Dwa budynki oraz ochronka są 
nieznacznie przebudowane, przybyto 
trochę drewnianych szopek oraz par
terowy hotel robotniczy. Najbardziej 
zniszczony jest folwark Szczurzyn, 
który po wojnie stracił swą pierwotną 
funkcję. Dyrekcja zamierza utworzyć 

małą izbę historii cukrowni i wyposa
żyć ją w stare urządzenia, dokumenty i 

plany.

Karol Guttmejer
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krownictwa polskiego 1826/27-1926/27, 
Warszawa 1927.
3. Spis cukrowni Rzeczpospolite/ Polskiej, 
Warszawa 1926.
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Czy ślady tamtych - 
sierpniowych i wrześnio
wych - dni 1944 r. należą 
do „sfery zabytkowej”? 
Czy trzeba je chronić, 
jak inne pamiątki 
przeszłości? Może wy
starczą stawiane później 
pomniki, nagrobki na 
cmentarzach czy wmu
rowywane w ściany do
mów tablice? Tego nie 
rozstrzygniemy. Faktem 
jest, że świadków Po
wstania Warszawskiego 
mamy coraz mniej - i 
tych żywych, i tych ka
miennych. Kilka z nie
licznych postanowiliśmy 
utrwalić na zdjęciach i 
pokazać w czterdziestą 
rocznicę wielkiego war
szawskiego zrywu, (k)

1. W ścianę katedry Św. Jana 
wmurowana została gąsienica nie
mieckiego czołgu-mlny „Goliat", 
który zburzył część kościoła

2. Strzaskany portal domu przy ul. 
Zielne] 37

3. 4. Ślady kul na fasadzie kamie
nic: przy ul. Śniadeckich 23 (3) I 
Tergowej 69 (4)

5. Ślady pocisków na narożniku 
kamienicy przy ul. Żelaznej 64

6. Właz do kanału przy narożniku 
ul. Długiej I Placu Krasińskich - 
tędy opuszczali Stare Miasto pod 
koniec wrześnie żołnierze I lud
ność cywilna przechodząc kana
łem do Śródmieścia

( zdjęcia: tytułowe-L. Sempoliński, 4 
- M. Pclon, 5.6. - J. Marczuk)
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z warsztatu konserwatora

Mozaika 
na Piotrkowskiej

Pewnego wiosennego dnia zadzwonił do mnie Wojewódz
ki Konserwator Zabytków w Łodzi mgr W. Walczak z nie
codzienną, ale fascynującą propozycją - konserwacji 
znajdującej się w opłakanym stanie mozaiki z fasady d. 
pałacu Kindermana przy ul. Piotrkowskiej. Tak zaczęła się 
moja „przygoda z mozaiką”.

Czym właściwie jest mozaika? Jest to tech
nika dekoracyjna polegająca na ułożeniu 
wzoru ze specjalnie dobranych kostek czy 
kamyków na odpowiednio przygotowanym 
podłożu. Mozaika jest techniką niezwykle 
pracochłonną, ale dającą niepowtarzalne i 
trwałe efekty artystyczne.
Najstarsze mozaiki (głównie podłogowe) 

pochodzą z czasów greckich, np. duża (2 x 
3 m) mozaika „Dwie gracje” z muzeum w 
Chersones. Zachowało się także dużo mo
zaik z czasów rzymskich. Najbujniejszy roz
wój mozaiki przypadł na okres kultury bi
zantyjskiej. Powstały wtedy na terenie Kon
stantynopola i Włoch całe zespoły mozai
kowe, jak w sławnej Rawennie czy Hagii 

Sofii. Wraz z upadkiem stolicy Cesarstwa 
Wschodniego skończyła się złota era mo
zaiki - powstały jeszcze wybitne dzieła na 
terenie Rusi, lecz było ich już coraz mniej. 
Mozaika zaczęła naśladować malarstwo 
ścienne i choć zajęli się nią tak wybitni 
twórcy, jak Cavallini czy Cimabue, ustąpiła 
powoli miejsca znacznie tańszym i szyb-
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6
1. Dawny pałac Juliusza Kindermana w Łodzi o- 
toczony rusztowaniami 
2.3.4.5. Fragmenty mozaiki
6. Druk firmowy zakładów J. Kindermana z ok. 
1910 r.

szym technikom - freskowi i sgraffito. Na 
terenie Polski mozaiki pojawiły się właści
wie dopiero w XIX w., a i wtedy były wielką 
rzadkością.
Kostki mozaikowe wykonywane były z róż
nobarwnych kamyków, płytek marmuru, 
barwnego szkliwa czy też szkła. Niezwykły 
efekt barwny osiągano poprzez zastoso
wanie złota, toteż część kostek złocono 
cieniutkimi foliami. Kostki osadzano w 
spoiwie z oleiu lnianego, gumy, żywicy jod
łowej z szafranem (Rękopis lukkański, IX 
w.?) czy też w mieszaninie mielonej cegły,

5
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wapna, trawertynu, gumy traganckiej i biał
ka. Podłożem mozaiki była zazwyczaj ka
mienna lub ceglana ściana.

Wróćmy do mozaiki łódzkiej. Powstała ona 
około roku 1907 i dekoruje górną część 
fasady pałacu przemysłowca, Juliusza Kin- 
dermana, przy ulicy Piotrkowskiej 137. Do 
niedawna sądzono, że przedstawia ona „A- 
poteozę handlu", jednak dzięki przypadko
wemu odkryciu druku reklamowego Zakła
dów Bawełnianych Kindermana okazało 
się, że mozaika prezentuje cykl produkcji 
bawełny - od zbiorów tej rośliny do goto
wego materiału.

Na reklamówce ukazana jest także druga, 
nie istniejąca część mozaiki. Miała ona 
zdobić drugie skrzydło pałacu, które - nie

stety - nie zostało wybudowane. Zastana
wia jeszcze inny szczegół reklamówki: na 
fabryce umieszczone są trzy duże, biało- 
czerwone flagi. Były to przecież czasy za
boru rosyjskiego, a sam Kinderman był po
dobno Niemcem. Może historykom sztuki 
uda się wyjaśnić tę zagadkę.

Mozaika pałacu Kindermana wykonana jest 
z około pół miliona kostek szkliwnych i 
szklanych o niezwykle, bogatej gamie 
barwnej - od delikatnych szarości, różów 
do nasyconych czerwieni, błękitów i fiole
tów. Tło wyłożone zostało złoconymi folią 
kostkami szklanymi o wymiarach 7x7 mm, 
które wciśnięte są w zaprawę wapienno- 
kazeinową.

Według ostatnich ustaleń autorem mozaiki 

jest A. Salviati, artysta wenecki, który o- 
prócz mozaiki w pałacu Kindermana wyko
nał dla Lodzi jeszcze mozaikę nad komin
kiem w pałacu Scheiblera oraz mozaikę 
grobowca I. K. Poznańskiego na cmentarzu 
żydowskim. Salviati wykonał też mozaiki na 
zamówienie cara w Petersburgu, dekoro
wał pałac króla Egiptu i Parlament w Lon
dynie. Jak z powyższego wynika, był to 
znany i ceniony artysta. Świadczy o tym 

także niezwykle wysoki poziom technolo
giczny i artystyczny mozaiki fasady pałacu 
Kindermana.

Dlaczego jednak mozaika łódzka wymaga
ła natychmiastowej interwencji konserwa
torskiej, przecież jest to technika bardzo 
trwała? Na skutek nieostrożności właści
ciela obiektu przez długi czas mozaika była 
zalewana wodą deszczową ze zniszczone
go gzymsu. Woda ta była silnie zanieczysz
czona solami ze skażonej atmosfery, co 
spowodowało odpadanie kostek mozaiki. 
Zniszczeń dopełnił zamarzający w pęknię
ciach i szczelinach lód. Kostki mozaiki i 
zaprawę niszczy także w znacznym stopniu 
agresywna, zakwaszona atmosfera wielko
przemysłowego miasta.

Prace konserwatorskie przebiegają w 
trzech zasadniczych kierunkach: zabezpie
czeniu partii odspojonych, skonsolidowa
niu zniszczonych, spękanych kostek, oraz 
rekonstrukcji brakujących partii. W miejs
cach odspojonych od muru wykonano tzw. 
transfery, polegające na zdjęciu ze ściany 
pewnych partii mozaiki. Każda kostka zo
stała ponumerowana i wróci na swoje 
miejsce. Przeprowadzono także wiele za
biegów odsalania mozaiki. Oprócz konse
rwatorów w pracach biorą udział historycy 
sztuki, fotografowie i chemicy.

Obecnie (1983/1984 r.) trwają badania skła
du kostek szkliwnych i metod rozpuszcza
nia soli niszczących mozaikę. Ocenia się 
także kilkanaście spoiw, które będą służyły 
do przyklejenia odspojonych kamyków. 
Spośród rozmaitych żywic trzeba wybrać 
taką, która nie tylko będzie dobrze „trzy
mać” kostki, ale także będzie odporna na 
mróz, wilgoć itd. Dzięki uprzejmości firmy 
Lascaux nie mamy kłopotów z materiałami 
specjalistycznymi. Jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, już w bieżącym roku łodzianie i tu
ryści będą mogli oglądać mozaikę w pełnej 
krasie.

Jan Potz

7. Nanoszenie ?ywic zabezpieczających mozaikę 
przed jej zdjęciem i przeniesieniem do konserwa
cji
8. Oddzielanie ptata mozaiki od podłoża 
(zdjęcia: 1 - A. Stępień, 2—4, 6,7 - J Potz. 5 - T. 
Karpiński)
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TYLKO DLA KOLEKCJONERÓW AMATORÓW

Walka 
z korozją (1)
Bakcyl zbieractwa zaraził już 
dzisiaj niemal cały świat. Ludzie 
zbierają, prawie wszystko - 
znaczki pocztowe, monety, pa
pierki po cukierkach, klucze, o- 
pakowania żyletek, pudełka od 
zapałek, zegary, kapsle po piwie, 
porte-clefs (kółka z breloczkami 
od kluczy), papierowe serwetki, 
lampy naftowe, samowary, moź
dzierze, kłódki ...ach, kto by to 
wszystko wyliczył! W niniejszym 
cyklu artykułów chcę pomóc tym 
kolekcjonerom amatorom, którzy 
zbierają przedmioty metalowe, i 
to czasem o sporej wartości hi
storycznej, zabytkowej, użytko
wej.

W kolekcjach przedmiotów metalowych obfite 
żniwo zbiera wróg cywilizacji technicznej - koroz
ja. Nie tylko jednak ona powoduje zniszczenie 
niektórych tego typu przedmiotów. Winni są czę
sto sami kolekcjonerzy. Trzeba bowiem pamię
tać, że czasami lekarstwo może być niebezpiecz
niejsze od choroby. Zastosowanie złych środków 
bądź nieodpowiedniej techniki nie tylko nie przy
wróci przedmiotowi jego dawnego wyglądu i 
świetności, lecz może doprowadzić do nieodwra
calnych zmian lub jego całkowitego zniszczenia. 
Jednocześnie zbytnia beztroska też bywa szkod
liwa - nie zabezpieczony w porę eksponat, u- 
mieszczony dodatkowo w nieodpowiednich wa
runkach, szybko zostaje przeżarty przez korozję.

Czy metale muszą korodować?

Tak, niestety, muszą. Wszystkie popularne me
tale - z wyjątkiem złota - ulegają procesowi 
korozji, który jest konsekwencją nieubłaga
nych praw przyrody.
Naturalnym stanem trwalej równowagi metali są 
związki chemiczne, głównie z tlenem i siarką, czyli 

po prostu rudy, w których metale występują w 
postaci utlenionej. Natomiast postać wolna (me
taliczna) jest dla prawie wszystkich metali stanem 
równowagi nietrwałej. Jest ona tym mniej trwała, 
im łatwiej i chętniej dany metal łączy się z tlenem, 
im większą wykazuje aktywność chemiczną. Jak 
wiemy, im większa jest łatwość utleniania się i 
ogólna aktywność chemiczna metalu, tym trud
niej wydzielić go z rudy. Rozumiemy teraz, dla
czego im więcej energii kosztowało wydobycie 
danego metalu w postaci rodzimej (rudy) i prze
kształcenie go w stan wolny, metaliczny, tym ła
twiej w normalnych warunkach metal ten ulega 
atakom korozji.
Drugim z kolei czynnikiem wybitnie uaktywniają
cym korozję jest, niestety, nasz obecny sposób 
życia i gospodarowania. Wzrastające lawinowo 
zapotrzebowanie na energię elektryczną zaspo
kajają głównie elektrownie cieplne, spalające róż
ne gatunki węgla lub produktów naftowych. Two
rzące się podczas spalania setki kilogramów pyłu 
i sadzy są zaledwie mało groźnymi forpocztami 
sił głównych. Przy spalaniu tony węgla lub tzw. 
oleju opałowego do atmosfery przechodzi kilka
naście kilogramów tlenków siarki oraz tlenków 
azotu. O ile pyły i sadze są dla nas bardzo uciąż
liwe i niemiłe, to jednak ich wpływ na korozję jest 
znikomy. Znacznie gorzej natomiast przedstawia 
się sprawa z niewidocznymi dla naszego oka 
tlenkami siarki i azotu. Wskutek zachodzących w 
powietrzu reakcji chemicznych na ziemię opadają 
kropelki kwasu siarkowego i azotowego. Dalsze 
komentarze są już chyba zbędne.
Opady żrących kropelek kwasów - to tylko jeden 
z wielu skutków współczesnej cywilizacji. Tysią
ce, jeśli nie miliony ton najróżniejszych nawozów 
sztucznych, rozsypywanych na pola i łąki, dalej - 
szczodrze stosowane środki ochrony roślin, sy
panie solą stale rosnącej sieci ulic, szos i auto
strad - to wszystko czynniki zwiększające koro- 
zyjność otoczenia i będące sojusznikami nasze
go wroga.
Tak więc uprzemysłowienie i wiążący się z nim 
gwałtowny wzrost zapylenia oraz zanieczysz
czenia atmosfery sprzyjają procesowi korozji. 
Świadomi tego, musimy dobrze poznać wroga 

naszych metalowych eksponatów i nauczyć się je 
należycie przed nim chronić. 

Przede wszystkim - nie szkodzić

Taką linię postępowania wpajano już starożytnym 
adeptom sztuki lekarskiej. Takie motto musi rów
nież przyświecać wszelkim zabiegom konserwa
torskim kolekcjonerów amatorów.
Przed każdym zbieraczem przedmiotów metalo
wych stają na początku dwa zasadnicze pytania: 
1) jak oczyścić, odrestaurować i zakonserwować 
nowy nabytek? 2) jak i czym chronić swe zbiory 
przed korozją? Najwięcej błędów popełniamy już 
w fazie rozwiązywania problemu pierwszego. O- 
czywiście nie sposób jest w tym miejscu dać 
wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania 
wiążące się z zagadnieniem konserwacji przed-

1. Typowa amatorska kolekcja przedmiotów me
talowych; są w niej wyroby stalowe, miedziane, 
mosiężne, srebrne, brązowe, a każdy z nich wy
maga innych metod czyszczenia i konserwacji
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miotów metalowych. Temat jest tak obszerny i 
trudny, że do dziś nie został wyczerpany, mimo 
tysięcy artykułów i licznych książek, jakie na ten 
temat się ukazały. Dlatego też ograniczymy się 
do omówienia tylko pewnych prostych i najbar
dziej typowych przykładów.
Aby jednak uniknąć jakichkolwiek nieporozu
mień, powtarzamy, że rozpoczynający się cykl ar
tykułów przeznaczony jest wyłącznie dla kolek
cjonerów - amatorów. Dlatego też nie będą tu 
opisywane subtelne, wyrafinowane metody, jak 
redukcja produktów korozji w atmosferze wodoru 
czy impregnacja próżniowa, gdyż są to procesy 
zupełnie niedostępne dla zbieracza-amatora. Re
zygnując z szerszej podbudowy teoretycznej, o- 
graniczymy się do omówienia prostych, lecz sku
tecznych metod rozpoznawania odmian korozji, 
jej zwalczania i zapobiegania w skromnych wa
runkach domowych.
Celem zabiegów konserwatorskich dotyczących 
metalowych przedmiotów zabytkowych powinno 
być zatrzymanie korozji przez usunięcie jej przy
czyn, przywrócenie obiektowi pierwotnego wy
glądu i możliwie najtrwalsze zabezpieczenie 
przed dalszą destrukcją. Przed przystąpieniem 
do konserwacji obiekt należy dokładnie prze
badać - ustalić stopień zachowania rdzenia 
metalu (zwłaszcza gdy pokryty on jest grubą 
warstwą naleciałości), skład stopu, charakter 
produktów korozji i przyczynę Ich powstania. 
Pamiętajmy, że o wartości każdego obiektu decy
dują trzy aspekty: 1) historyczny, 2) artystyczny, 
oraz 3) użytkowy. Jeżeli np. istnieją dowody, że 
danym kawałkiem drewna, gwoździem czy łyżką 
posługiwał się Napoleon, to przedmiot taki, na
wet bardzo pospolity, przez swój autentyzm na
biera wartości zabytkowej. Podobne wartości 
charakteryzują pamiątki narodowe i rodzinne. 
Wartość zabytkową przedmiotów tworzą również 
walory artystyczne. Mogą to być np. ogólnie zna
ne cechy stylów, epok czy też sztuki ludowej. 
Dodatkowo wartość zabytku podnosi jego uży
teczność. Stary, stylowy lichtarz czy świecznik 
doskonale i bez najmniejszej szkody dla swej 
wartości zabytkowej mogą służyć i dziś, byle tyl
ko nie przerabiać ich na urządzenia elektryczne.

Czyścić czy nie czyścić?

Na pytanie postawione w tytule nie można dać 
jednoznacznej odpowiedzi i nie należy od nikogo 
żądać stanowczego stanowiska w tej sprawie. 
Znajdujemy na przykład czy też dostajemy od 
kogoś w prezencie stalowy bagnet z okresu dru
giej wojny światowej. Jest silnie skorodowany, a 
przy tym jedna z drewnianych nakładek rękojeści 
zbutwiała już właściwie całkowicie. Bardziej nie
cierpliwi kolekcjonerzy, uzbrojeni w pilnik, papier 
ścierny i tarcze szlifierskie, przystępują do ataku. 
Ostrze bagnetu zostaje niemiłosiernie zdarte, tra
ci swój charakterystyczny pierwotny kształt i pro
fil, ale za to znikają również wszelkie ślady korozji. 
To nic, że bagnet jest teraz cieńszy i zupełnie 
bezkształtny, ale za to lśni jak nowy.
Potem przychodzi kolej na drewniane okładki. 
Beztrosko wymienia się śruby na nowe, najczęś
ciej byle jakie, które są pod ręką i mocuje nimi 
świeżo wystrugane nakładki. Jeszcze tylko trochę 
politury czy lakieru i dzieło skończone, a kolek
cjoner jest z siebie bardzo zadowolony.
Takie postępowanie jest po prostu barbarzyńs-
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tweml Cóż z.tego, że bagnet jest teraz czysty i 
błyszczy się, ale przecież zatracił swój kształt, a 
przez beztroską przeróbkę zatracił również auten
tyczność. Tak postępować nie wolno!
Nie wolno jednak także świeżo wykopanego z 
ziemi bagnetu tylko trochę oczyścić z piasku i 
powiesić na ścianie. W ten sposób wydalibyśmy 
na niego świadomy wyrok śmierci, bo nie pow
strzymane procesy korozyjne zniszczą bagnet 
całkowicie. Wskazówki o właściwym sposobie 
postępowania zamieścimy w kolejnych artyku
łach tego cyklu.
A oto inny przykład. Stajemy się posiadaczami 
posążka Buddy z brązu lub miedzianego garnka. 
Cały posążek pokrywa zielonkawoniebieski na
lot, zaś garnek jest sczerniały, okopcony i pokryty 
zielonkawymi plamami. Wytrawienie w kwasach 
patyny I oczyszczenie posążka do połysku by
łoby gorszącym wandalizmem, bo właśnie ów 

zielonkawoniebieski nalot powstający samoczyn
nie z upływem czasu na wyrobach brązowych 
nadaje im szlachetny wygląd i świadczy o daw
nym pochodzeniu. Nalot taki, zwany patyną szla
chetną, jest szczelny, dobrze związany z podło
żem i nieźle spełnia funkcję ochronną. Dlatego 
też patyny szlachetnej nie należy usuwać. Nie ma 
jednak reguły bez wyjątków.'Tym wyjątkiem jest 
stwierdzenie chlorkowej korozji miedzi, stanowią
cej składnik brązu. Wówczas w imię ratowania 
całości wyrobu, trzeba czasem - lokalnie lub na
wet w całości - usunąć patynę, aby zlikwidować 
bardzo groźne ognisko korozji chlorkowej.
Natomiast z całkowitym spokojem możemy, a 
nawet powinniśmy oczyścić do metalicznego 
połysku miedziany garnek. Po prostu czyszcząc 
miedziany garnek przywracamy mu dawny, właś
ciwy wygląd. Przecież w czasach, gdy był używa
ny na co dzień, na pewno lśnił czystością. Oczy-
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2. Przerdzewiały w środowis
ku wodnym napierśnik; wi
doczne ubytki (tzw. wżery) i u- 
szkodzenia metalu
3. Klucz pokryty grubymi 
warstwami rdzy w środowisku 
ziemnym
4. Dekoracyjny zawias z wi
docznymi wżerami; skorodo
wany w środowisku atmosfe
rycznym
5. Pokryty wżerami zamek od 
drzwi; skorodowany w środo 
wisku amtosferycznym 
{zdjęcia: 1. - W.P. Jabłoński 
2-5 - M. Głowacki)

wiście i tym razem do czyszczenia nie wolno 
stosować środków o działaniu ostrym, bruta
lnym.
I jeszcze jedna, bardzo ważna sprawa. Otóż w 
razie jakichkolwiek wątpliwości co do pocho
dzenia czy wartości danego eksponatu metalo
wego, pokonajmy fałszywy wstyd i zgłośmy się 
po radę do fachowca, konserwatora lub histo
ryka sztuki. Nie zapominajmy, że to właśnie zbie- 
racze-amatorzy są pierwszym ogniwem, przez 
które najrozmaitsze eksponaty trafiają do mu
zeów. Dlatego właśnie w tym wstępnym etapie 
ratowania i zabezpieczania eksponatów nie mo
żna popełniać błędów, które w sposób nieodwra
calny zniszczą czy też zniekształcą cenny niejed
nokrotnie zabytek.
Nie bądźmy więc zbyt zarozumiali, pewni siebie i 
swych umiejętności. Lepiej dziesięć razy zasię
gać rady niż zniszczyć rzadki eksponat.

Stefan Sękowski

W następnych odcinkach omówimy ratowanie i 
konserwowanie wyrobów z metali.
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Zamek 
w Zatorze
Smutek i przygnębienie ogarniają nas 
podczas odwiedzin w chaotycznych 
przestrzennie i pozbawionych już nie
mal całkowicie indywidualności ma
łych miasteczkach. Smutek ten pogłę
bia się jeszcze bardziej, gdy przypo
minamy ich niezwykłą i bezpowrotnie 
utraconą przeszłość.
„W poszukiwaniu minionego czasu” 
udajemy się do niewielkiego Zatoru 
nad Skawą, który w latach 1445-1564 
był stolicą księstwa Zatorskiego. Po

czątkowo stanowił tylko wieś książęcą 
i w 1223 r. należał do Klemensa Gryfi- 
ty, kasztelana Tyczyńskiego i oświę
cimskiego, a w chwili umocnienia rodu 
- kasztelana krakowskiego. Zatorem i 
Smolicami, leżącymi w kasztelanii o- 
święcimskiej, zamierzał on m.in. upo
sażyć klasztor benedyktyński w Sta- 

niątkach koło Niepołomic, który fun
dował wraz z małżonką Racławą, przy 
pomocy swoich braci Gryfitów-Świe- 

bodziców. Po 1273 r. Zator ponownie 
występuje w źródłach jako osada 

książęca, pozostająca w posiadaniu 
piastowskich książąt opolskich, na
stępnie cieszyńskich i oświęcim
skich.
Mieszko, książę cieszyński, syn księ

cia Władysława, w 1292 r. nadał Zato
rowi prawa miejskie. Otoczył także 
miasto murami obronnymi, które prze
trwały do 1440 r. Zburzenie obwaro
wań - jak pisał dr Józef Putek w Szki
cach z dziejów pogranicza śląsko-pol- 
skiego (Kraków 1938) - nastąpiło na 
żądanie króla polskiego. Książę Wa
cław po uzyskaniu ziemi Zatorskiej z 
rąk Dzierżka Rytwiańskiego musiał 
zrezygnować z ufortyfikowania miasta. 
Z uwagi na fakt, że Zator urósł w tym 
czasie do rangi stolicy nowo powsta
łego księstwa, budowany w nim za-
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mek przybierał bardziej formę rezy
dencji niż warowni.
W 1445 r. synowie Kazimierza, księcia 
oświęcimskiego, dokonali podziału 
księstwa. Z części działu utworzono 
księstwo Zatorskie i rządy objął w nim 
wspomniany już książę Wacław. We
dług ugody działowej książę oświę
cimski Janusz III (zm. ok. 1496 r.) zo

bowiązany był wypłacić na rzecz no
wego księstwa kwotę 140 grzywien 

szerokich groszy praskich, Przemy
sław - książę na Toszku - 60 grzy
wien. „Nadto ludność z catego księs

twa oświęcimskiego - według ustaleń 

J. Putka - zobowiązana została do 
dwudniowej prestacji przy budowie 
zamku, który też ok. r. 1450 został zbu

dowany".
Na podstawie sporządzonego 28 maja 

1474 r. aktu podziału księstwa Zator
skiego między czterech synów księcia 

Wacława możemy odtworzyć wygląd 
ówczesnego, gotyckiego zamku. O- 

biekt wymurowany był z cegły, na 
wzgórzu opadającym ostro ku lewemu 
brzegowi rzeki Skawy, i miał dwa pię
tra, z wykuszem na wysokości pier
wszego piętra. „Na pierwszym piętrze 
miał także cztery izby duże i trzy ko-
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mnaty z frontu, nad to kilka świetlnych 
komnat z boku. Na drugim piętrze o- 
prócz wielkiej izby posiadał cztery 
inne pokoje. Parter zajmowały po

mieszczenia kuchenne z zapleczem 
gospodarczym. Dziedziniec, na któ

rym mieściła się studnia, był zamknię
ty zabudowaniami stajennymi". Straż 
przy bramie miała być utrzymywana 
przez wszystkich czterech książąt. W 
jednej z komnat urządzona była kapli
ca, którą zlikwidował starosta Zatorski, 
Mikołaj Myszkowski (ok. 1511-1557), 
aktywny działacz reformacyjny.
Cofnijmy się jednak o kilkadziesiąt lat 
wcześniej. Od czasu ugody głogo
wskiej z maja 1462 r„ w trakcie której 

król czeski Jerzy z Podiebradu (1420— 
1471) uznał Kazimierza Jagiellończyka 
m.in. za zwierzchnika okręgów i zam
ków w Oświęcimiu, Barwałdzie, Zato
rze i Żywcu, księstwa oświęcimskie i 

Zatorskie stały się księstwami hołdow
niczymi wobec Polski. Dnia 29 lipca 
1494 r. księstwo Zatorskie nabył król 
Jan Olbracht, w 1513 r. - po tragicznej 
śmierci ostatniego śląskiego piasto-

1. Ogólny widok Zatorskiego zamku wg ryciny 
zamieszczonej u L. Chodźki w La Pologne tiisto- 
rique...
2. Widok zamku od frontu; po lewej fragment go
tyckiej fary ŚŚ. Wojciecha i Jerzego - miejsce 
spoczynku Maurycego Potockiego
3. Obecny wygląd wieży zamkowej; na górnej 
kondygnacji widoczny herb Gozdawa Wąsowi
czów
4. Fragment parku przyzamkowego z uszkodzo
ną rzeźbą
5. Fragment marmurowej rzeźby z Zatorskiego 
parku, przedstawiającej postać rnatego Ganime- 
desa porywanego na Olimp, prawdopodobnie 
autorstwa P. Filippiego
6. Ratusz przy Zatorskim rynku, wzniesiony wg 
projektu arch. J. Sasa-Zubrzyckiego (1860— 
1935)
(zd/ęcia i reprod. : A. Gaczoł) 

wieża Zatorskiego, Janusza - zostało 
ono połączone z pozostałymi ziemia
mi Korony, a w dniu 20 lutego 1564 r. 
weszło w skład województwa krako
wskiego, zachowując jednak znaczną 
autonomię. Od tego dnia Zator stał się 
ośrodkiem sejmików szlacheckich i 

przez 410 lat należał do województwa 
krakowskiego, do czasu ostatniego 
podziału administracyjnego naszego 
kraju.
Po dokonaniu ostatecznej inkorporacji 
księstwa Zatorskiego do Korony za
mek stał się siedzibą starostów nie- 
grodowych. Przekształcono go na re
zydencję renesansową i założono wo
kół niego obszerny ogród, opadający 

tarasowo ku dolinie Skawy. W XVII w. 
został zniszczony przez Szwedów, a w 
XVIII w. popadał kilkakrotnie w ruinę. 
Lustracja z 1765 r. stwierdzała, że za
mek jest murowany „z facjatą o trzech 
kondygnacjach, dach nowo pobity. Na 
pierwszym piętrze pokojów wielkich 
cztery, małych trzy, nowo wyreperowa- 
ne. Ex opposite pokojów zdolnych do 
pomieszkania dwa. Na drugim piętrze 
sala zrujnowana, pokojów trzy należy
cie wyreperowanych, czwarty nad bra

mą, inne zaś ab antiquo zrujnowane. 
Schody na trzecią kondygnację pod 

dach, ale mieszkanie jeszcze puste, 
kominów ośm. Mury zamku od połud

nia porysowane. Za stajniami osobna 
izba sądowa, gdzie sąd ziemski Zator

ski urzęduje". Przedstawiony w lustra
cji remont zakończony został w latach 
siedemdziesiątych XVIII w. przez Pio
tra Dunina,' kasztelana radomskiego i 
ostatniego starostę Zatorskiego.
Koniec wieku XVIII i wiek XIX - to dla 
Polski okres upadku państwowości i 

czasy długiej niewoli. Austria, współu-
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czestnicząc w grabieży ziem polskich 
już w trakcie pierwszego rozbioru, po

woływała się na „historyczne” prawa 
do księstwa Zatorskiego i oświęcim
skiego. Tymczasem dla zamku Zator
skiego wiek XIX był okresem świet
ności. Konkretnie od lat trzydziestych 
XIX w., gdy zamieszkała w nim Anna z 
Tyszkiewiczów generałowa Dunin Wą- 
sowiczowa (1779-1867). Odbudowę 
zaniedbanego zamku Zatorskiego zle
ciła pani Anna - obdarzona oprócz 
ciętego dowcipu i pamiętnikarskiej 
pasji także rozlicznymi talentami arty
stycznymi'- architektowi Franciszkowi 

Marii Lanciemu. Urodzony i wykształ
cony we Włoszech, działający jednak 
niemal całe życie w Polsce, ten zdolny 
i aktywny twórca w 1836 r. przebudo
wał gruntownie Zatorską rezydencję i 
nadał jej formę neogotycką. Lanciego 
wspomagał rzeźbiarz Paweł Filippi, oj
ciec Parysa, także rzeźbiarza - przyja
ciela Franciszka Wyspiańskiego, Artu
ra Grottgera, Jana Matejki. Należy 
podkreślić, iż realizacja odbudowy 

zamku niemal od początku wzbudzała 
krytyczne oceny. Prot. Józef Łepko- 
wski zapisał w Przeglądzie zabytków 
przeszłości w okolicach Krakowa w 

1861 r.: „Land i Filippi sztukateriami 
teraźniejszego smaku zatarli prawie 
do szczętu ślady dawnej postaci od

wiecznych murów1’.

Korpus główny zamku oparto na pla

nie prostokąta, z przybudówkami przy 
krótszych bokach; od południa poja
wiła się loggia, od północy - budynek 
gospodarczy. Pośrodku dziewięcioo- 

siowej elewacji frontowej umieszczo
no ryzalit, przechodzący w czworo
boczną wieżę, początkowo przykrytą 
wysokim dachem. W jednopiętrowym 
obiekcie (drugie piętro pojawiło się 
później) zachował Lanci na parterze 

obszerne, sklepione wnętrza, które 
znakomicie przyozdobili „pompejań- 
skimi” sztukateriami i malowidłami 
Włoch Liatti i jego pomocnik Kajetan 
Goliński.

Romantyczny i neogotycki wystrój u- 
zyskała nie tylko bryła zamku, ale i 
całe jego otoczenie, łącznie z ogroda
mi i parkiem. Wjazd na dziedziniec u- 

rządzono przez ceglaną bramę, zwień
czoną krenelażem. Do bramy przybu
dowano parterową oficynę, złożoną 

pierwotnie z jednej dużej sali i dwóch 
małych lokalności po jej bokach. W 
jedną ze ścian zewnętrznych oficyny 

wmurowano renesansowy kartusz 
herbowy z herbem Łodzią. Bardzo 

dużo fragmentów rzeźbiarskich oraz 
architektonicznych, i to głównie rene

sansowych, przywiezionych spoza Za
toru, wkomponowano w mur otaczają
cy zamek. Jeszcze dzisiaj można od
naleźć m.in. dwa kapitele kompozyto
we, część nadproża z herbem Jastrzę

biec, kartusz z herbem Ostoja z pier
wszej połowy XVII w. oraz antykizującą 
płaskorzeźbę z fragmentem Zwiasto

wania.
Zabytki znalezione lub wykopane w o- 

kolicach Zatoru ozdobiły także wnę
trze zamku i uzupełniły sprowadzoną 
przez Wąsowiczów wspaniałą kolek
cję dzieł sztuki.- Oddajmy ponownie 
głos prof. Józefowi Łepkowskiemu: „z 
zabytków w zamku przechowywanych 
nie wiem co mi wpierw wymienić z 
tego mnóstwa arcydzieł pędzla, rzeź

by, etrusków, starych zbroić, wytwo
rów złotnictwa, mozaik, egipskich i 
greckich posągów, marmurów, szkieł i 
wielu ślicznych drobnostek. Wyliczać 
miejsca by tu nie stało i czasu zabra

kło”. Wymienia więc tylko Łepkowski 
obrazy ze szkoły florenckiej Leonarda 
da Vinci, dzieła Velasqueza, Canaletta, 
Lampiego, Baciarellego, meble po 
królu Stanisławie Auguście, armatki 

wiwatowe, portrety książąt Zatorskich i 
familijne dziedziczki. Tuż po 1850 r. 

Wąsowiczowie wyjechali do Francji. W 
Zatorze pozostał syn Anny i Aleksand
ra Potockiego, Maurycy Potocki 
(1812-1879), porucznik 5. pułku uła
nów wojsk polskich w powstaniu 1831 

r., kawaler złotego krzyża Virtuti Milita- 
ri. Anna Tyszkiewiczówna z generałem 
Wąsowiczem miała tylko córkę Julię 
Konstancję, zgasłą w dzieciństwie „na 
konwulsje dziecięce”. Nagrobek małej 
Julii i zmarłej w Paryżu w 1867 r. matki 
znajduje się w... katedrze wawelskiej, 
w piętnastowiecznej kaplicy Św. Trój

cy; klasycystyczne rzeźby Anny Wą- 
sowiczowej i klęczącego dziecka, 
wkomponowane w neogotycki grobo
wiec, wykonali Adam Tadolini i Alojzy 
Pampolini.

Potomkowie Maurycego Potockiego 

gospodarowali w Zatorskim zamku do 
czasów drugiej wojny światowej. Hitle

rowcy bestialsko zdewastowali rezy
dencję i rozgrabili znajdujące się w 
niej zbiory sztuki. Wśród nielicznych 
śladów dawnej świetności pozostała 

marmurowa płyta z napisem osmań- 
sko-tureckim, mówiącym o fundacji 

meczetu przez wielkiego wezyra Ale- 
go Paszę w 1716 r. Płyta znaleziona 
została w Dworach (w dawnym powie

cie bialskim) w trakcie rozbiórki... sta

rej gorzelni.
W 1951 r. pałacowy zespół zatorski 
przekazano Instytutowi Zootechniki 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
W latach 1963-1969 obiekt poddany 
został kompleksowej restauracji, w 
znacznej mierze z inicjatywy i przy fi
nansowym wsparciu Instytutu. Prace 
konserwatorskie we wnętrzach, pro
wadzone pod kierownictwem prof. Jó
zefa Dutkiewicza, przywróciły pełny 
blask uroczym malowidłom i sztukate
riom w reprezentacyjnych salach par
teru: Myśliwskiej, Paprociowej i Złotej. 
Starannie utrzymane pomieszczenia, 
do których wiodą ozdobnie malowa
ne, intarsjowane i rzeźbione drzwi, u- 

dostępniane są tylko na sesje nauko
we i konferencje. Pozbawione zabyt
kowych dekoracji pokoje na piętrze 
przeznaczone zostały na pracownie 
naukowe i laboratoria Zootechniczne
go Zakładu Doświadczalnego, który 

prowadzi badania i prace doświad
czalne, m.in. nad hodowlą karpia, od 
wieków związanego z Zatorskimi sta
wami.
Z żalem czytam informacje, że w latach 
siedemdziesiątych w odnowionych 
salach Złotej i Myśliwskiej organizo

wano nawet wieczory muzyczne i pre
zentowano słuchaczom cykle koncer
tów kameralnych „Od Vivaldiego do 

Bartoka".
I na zakończenie jeszcze tylko krótka 

dygresja, nawiązująca do pierwszych 
zdań tekstu: dowodem, iż jeszcze w 

pierwszych latach naszego wieku do
kładano starań, aby w małych mia
steczkach powstawały oryginalne i 
wartościowe obiekty architektoniczne, 

jest fakt powierzenia projektu ratusza 
przy Zatorskim Rynku renomowanemu 
architektowi, późniejszemu profesoro
wi Politechniki Lwowskiej, Janowi Sa- 

sowi-Zubrzyckiemu.
Andrzej Gaczoł
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W Widawie

1. Kościół Św. Mar
cina z 1446 r.
2. Pobernardyńskl 
kościół i klasztor z 
1678 r.
3.4. Wyposażenie 
kościoła pobernar- 
dyńskiego: intarsjo- 
wane szafy rokoko
we (3) i barokowe 
organy zwieńczone 
zegarem (4)
5. Naczynia litur
giczne w Widawskim 
muzeum
(zdjęcia: 1 - M. Dłu
gosz, 2 - A. Napie- 
ralski, 3-5 - J. Spy
chała)

Podróżując trasą z laska do Wielunia przejeżdża 
się przez Widawę. Pierwsze wzmianki historycz
ne o tej miejscowości pochodzą z 1388 r„ kiedy 
król Władysław Jagiełło nadał jej prawa miejske. 
W herbie miasta umieszczono kolumnę, a nad nią 
koronę jagiellońską. Była więc Widawa miastem 
starszym o 35 lat od lodzi i o 36 lat od laska. 
Istniała tu już parafia rzymskokatolicka, a ponow
ny dekret erekcji został wydany w roku 1417 
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja her
bu Trąba. Pierwszymi panami Widawy byli Hab- 
dankowie Widawscy. Nowi właściciele miasta 
Wężykowie Widawscy obok parafialnej świątyni 

wznieśli w 1638 r. drewniany kościót i klasztor, w 
którym osiedlili się bernardyni Najprawdopo
dobniej w połowie XV w. przy kościele parafia
lnym powstała szkoła, która w 1545 r. została 
podniesiona do rangi kolonii akademickiej, zwa
nej też Akademią Widawską. Znany jest fakt, że 
będąca wówczas w rozkwicie Akademia Krako
wska, dla zapewnienia sobie wpływów w kraju i 
ściągnięcia na studia młodzieży, roztaczała na
dzór nad wyżej zorganizowanymi szkołami, który 
przejawiał się w pomocy dydaktycznej, wysyłaniu 
wykładowców, delegowaniu rektorów itp. Nie
wielka Widawa, położona przy uczęszczanym 

wtedy szlaku drogowym z Krakowa do Poznania, 
utrzymywała różne ożywione kontakty z ówczes
ną stolicą.
Wzmianki kronikarskie wskazują, że w XVII w. Wi
dawa słynęła z doskonałego rzemiosła, licznych 
cechów i znanych w okolicy jarmarków. W 1748 r. 
przeszła na własność wojewody sieradzkiego 
Franciszka Jakuba Szembeka. Nastał okres wy
darzeń niekorzystnych dla miasta. Wielki pożar w 
1802 r. zniszczył znaczną część miejskiej zabudo
wy, w tym dach parafialnego kościoła, budynek 
Akademii Widawskiej i plebanię. Po stłumieniu 
Powstania Styczniowego, w odwet za zryw wol
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nościowy Polaków, władze carskie w 1869 r. po
zbawiły praw miejskich wielu miejscowości, a 
wśród nich również Widawę.

Do poważnych zniszczeń zabudowy przyczyniła 
się też ostatnia wojna światowa. Różne okolicz
ności spowodowały, że widawianie nie zdołali 
przywrócić dawnej świetności swojemu miastu. 
W latach siedemdziesiątych obecnego stulecia 
dało się zauważyć stopniowy rozwój Widawy - 
tej, która była jednym z najstarszych miast woje
wództwa sieradzkiego, a dziś jest siedzibą gmi
ny.

Niektóre ślady dawnej przeszłości byłego miasta 
można obejrzeć w Muzeum Parafialnym, utworzo
nym w 1978 r. w jednym ze skrzydeł pobernar- 
dyńskiego klasztoru, który po kasacie zakonu 
przekazany został w 1895 r. na własność parafii. 
Wśród zgromadzonych tu zabytków sztuki znaj
dują się m.in.: dwie monstrancje póżnobarokowe, 
dwa kielichy barokowe, puszka do przechowywa
nia komunikantów z franciszkańskim godłem - 
„pokój i dobro”, wykonana w srebrze przez wro
cławskich złotników, relikwiarz rokokowy, trybu- 
larz i kociołki barokowe z XVIII w., pacyfikał - 
relikwiarz z 1723 r„ obrazy: św. Andrzeja Ap. z 
XVII w., Matki Bożej z Dzieciątkiem i klęczącym 
szlachcicem - wotum z 1773 r„ stacja drogi krzy
żowej z XVIII w., portret niewiasty z początku XIX 
w., feretrony z obrazami Matki Bożej i św. Barba
ry. Jest też niewielka kolekcja numizmatyczna. Na 
ścianach korytarza rozwieszono plansze z foto
kopiami najstarszych parafialnych dokumentów. 
Warto również zwiedzić przyległy do klasztoru 
murowany kościół z 1678 r., w stylu barokowym, 
sklepiony kolebkowo z lunetkami, orientowany, z 
węższym prezbiterium półkoliście zamkniętym, 
pod którym znajdują się dwie duże krypty, a w 
nich złożone zwłoki zakonników i fundatorów. 
Wewnątrz ściany kościoła ozdobione są neoro- 
kokową polichromią wykonaną przez Stanisława 
Witkowskiego w 1899 r. Odnowili ją w 1982 r. 
łódzcy artyści malarze: Ryszard Macharowski i 
Roman Szybilski, a również ich dziełem jest ob
raz nad chórem muzycznym - pielgrzymka Jana 
Pawła II do Ojczyzny. Ołtarz główny z bramkami, z 
grupą Ukrzyżowania i postaciami św. Wojciecha, 
św. Stanisława bpa, aniołów i Trójcy św. oraz 
ołtarze boczne z obrazami i amboną - wszystko 
zostało wyrzeźbione w drewnie. Na chórze mu
zycznym organy barokowe z zegarem. Swym wy
glądem zaciekawia stojąca w prezbiterium póź- 
norenesansowa chrzcielnica z 1600 r., odlana ze 
spiżu przez Michała Otmana w Krakowie, a poda
rowana przez Walentego Widawczyka, rektora A- 
kademii Krakowskiej. Zakrystia jest wyposażona 
w rokokowe, intarsjowane szafy, ze scenami z 
życia św. Franciszka, widokami miast i herbami. 
Na bramie wejściowej na cmentarz przykościelny 
umieszczona jest tablica fundacyjna rodu Wale
wskich, a od wewnątrz z symbolami franciszkań
skimi. W fasadzie kościoła na późnobarokowym 
szczycie widnieje duży herb rodu Wężyków Wi
dawskich, a nad nim tarcza zegarowa.

Jerzy Spychała

Muzeum Parafialne w Widawie, klasztor pober- 
nardyński, Rynek Kościuszki 14, czynne jest w 
niedziele w godz. 9-13 oraz zawsze udostępnia
ne na życzenie grup wycieczkowych.

W Krzemionkach 
fedrują!
Krzemionki koło Ostrowca Świętokrzyskie

go - to duma i zarazem zakała polskiej 
archeologii: duma, ponieważ nie ma bodaj 
na świecie drugiej tak zachowanej neoli
tycznej kopalni krzemienia; zakała, ponie
waż od roku 1922, tj. od chwili jej odkrycia 
nie prowadzono tam badań, które odpo
wiadałyby wymogom naukowym, randze o- 
biektu i uwzględniały problemy konserwa
torskie, w tym wypadku chodzi o odpo
wiedź na pytanie - jak zabezpieczyć pra
stare wyrobiska górnicze sprzed kilku ty
sięcy lat?

Oczywiście wina nie spoczywa wyłącznie 
na barkach archeologów, są jeszcze prze
cież urzędy, władze wyższe i niższe, cen
tralne i terenowe, jest obiektywna sytuacja, 
tzn. zawsze była, i tak dalej, i tak dalej. I był 
marazm nie do przezwyciężenia, niemoc, 
pat.

Owszem, zrobiono w Krzemionkach jedną 
rzecz cudowną, którą docenią dopiero na
sze wnuki: stworzono tam 400-hektarowy 
rezerwat archeologiczny, wysiedlono zeń 
ludzi, otoczono pole górnicze płotem. Ak
cję tę zapoczątkowano jeszcze przed woj
ną, dokończono w Polsce Ludowej.

Niestety, wskutek jakiegoś fatum ciążące
go nad Krzemionkami, nie znalazł się do
tychczas mąż opatrznościowy, czyli taki ar
cheolog, który zdecydowałby się poświę
cić wyłącznie tej kopalni. A ranga obiektu - 
ponad 1000 szybów, kilkadziesiąt hektarów 
samego pola górniczego, problemy ba
dawcze, interpretacyjne, konserwatorskie 
oraz konieczność uczynienia z Krzemionek 
placówki w jakimś sensie międzynarodo
wej - wymaga, aby Krzemionkami zajął się 
ktoś, kto poświęci im cały swój czas i ob
darzony będzie tzw. iskrą menedżerską. 
Tacy ludzie są w Polsce, lecz ich losy nie 
sprzęgły się, jak dotychczas, z Krzemion
kami.

Także instytucje, ciała, gremia, komisje 
związane w taki czy inny sposób z tym 
miejscem - albo miały coś innego ważniej
szego na głowie, albo nie mogły, albo nie 

potrafiły, albo nie chciały, albo frymarczyły 
kompetencjami... dość powiedzieć, że 
Krzemionki stały się w pewnym momencie 
odludziem, o którym wiedzieli wtajemnicze
ni, gdzie byty trzy zakonserwowane (czytaj: 
zabetonowane) szyby, gdzie pasjami przy
jeżdżali grzybiarze, bo takich kozaków, jak 
tutaj, nie ma nigdzie w Polsce.

Gdy bada się grób, ulega on zniszczeniu, 
pozostają tylko rysunki, fotografie i przed
mioty z niego wydobyte. Gdy jednak wydo
bywa się z morza statek królewski „Vasa", 
należy go zakonserwować, jeśli nie ma na 
to pieniędzy i nie wiadomo jak to zrobić - 
należy zostawić statek pod wodą. Właśnie 
tak jest z Krzemionkami: gdy się je odgru
zowuje, należy je zabezpieczyć; jeśli zaś 
nie wiadomo jak - trzeba dać spokój i nie 
ruszać. Właśnie o tym dyskutowano, dys
kutowano, a sytuacja nie zmieniała się.

Nic jednak nie może trwać w nieskończo
ność. Dyrektor Muzeum Regionalnego w 
Ostrowcu Świętokrzyskim - Wojciech Ko- 

tasiak przejął inicjatywę, „zdobył” Krze
mionki pod względem formalno-prawnym, 
podparł się merytorycznie ekipą archeolo
gów z Państwowego Muzeum Archeolo
gicznego w Warszawie (na razie), zorgani
zował pieniądze (duże), górników (uczniów 
szkół górniczych odbywających w Krze
mionkach praktyki zawodowe pod okiem 
instruktorów) i zaczął działalność.

W zakolu pola górniczego planuje się prze
badanie odcinka ok. 80-100 m długości, tj. 
szybów kilkumetrowej głębokości (do 10 
m) wraz z chodnikami, następnie obudowa
nie wyrobisk tunelem, w którym będą 
wchodzili zwiedzający, zaś wracać będą po 
dachu tunelu, by nie deptać bez potrzeby 
pola górniczego. Obok powstanie pawilon 
muzealny, konstrukcja stalowa jest już 
zwieziona do Krzemionek. Prace te potrwa
ją całe lata, może 10, a może 20, do tego 
czasu zwiedzającym służyć będzie drążona 
właśnie galeria wokół szybów dawniej od
gruzowanych i już na tyle zrujnowanych 
(nieskuteczne zabezpieczenie), że bezpo
średnie ich zwiedzanie jest niebezpieczne i
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1.2.3. Autentyczne 
chodniki górnicze z e- 
poki kamienia
4. Szyb górniczy; 
„trójkąty" to prowizo
ryczne szalunki przy 
jeszcze nie odgruzo
wanych wejściach do 
chodników
5. „Fedrowanie” w 
Krzemionkach 
(zdjęcia: 1 - T. Binie- 
wski. 2-5 - L. Kowal
ski)

po prostu niemożliwe; z galerii, czyli z kory
tarza podziemnego, będzie wgląd do au
tentycznej części kopalni, gdzie dawniej 
górnicy i nie tak dawno turyści przepychali 
się na kolanach.

Ponieważ w latach 1970—1975 bytem pra
cownikiem etatowym oddziału krzemionko- 
wskiego PMA w Warszawie i nie chciałem

złączyć swego losu z tym miejscem, nie 
będę się teraz wypowiadał na temat konce
pcji tunelu, jego usytuowania, jakości prac 
archeologicznych w Krzemionkach i wszy
stkich innych problemów związanych z tą 
nadzwyczajną prahistoryczną kopalnią 
krzemienia. Jedno jest pewne - czas Krze
mionek nadszedł i niezależnie od tego, czy 
będzie wszystkim kierował całe lata jeden 

człowiek, czy też co sezon ktoś inny, o- 
gromne przedsięwzięcie potoczy się 
„samo”. Omnibus ruszył, zatrzymać go nie 
sposób, choć oczywiście można, no bo 
przecież można w podróży reperować ha
mulce, zmieniać szoferów, dolewać benzy
ny i przede wszystkim dowolnie kierować 
omnibusem, w lewo, prawo, prosto.

Ranga Krzemionek jest taka, że trzeba czu
wać nad realizacją tego przedsięwzięcia, 
żeby za 20 lat nie było zgrzytania zębów i 
wyrywania włosów w porywach wstydu, 
rozpaczy i spóźnionego żalu. Zmarnował 
się Biskupin, ponieważ nie potrafiono za
konserwować drewna sprzed 2500 lat, to 
znaczy takiej ilości ton drewna. W Krze
mionkach chodniki idą od razu w setki me
trów, byle tylko je tknąć. Zapał wolontariu
szy może być błogosławiony, jeżeli w pew
nym momencie staną się fachowcami z 
dawnym zapałem. Dlatego niech się nie o- 
brażają ci, którzy rozpędzają krzemionko- 
wski walec: za kilka lat będą albo autoryte
tami, a ich nazwiska znajdą się na specjal
nej tablicy „budowniczych” w muzealnym 
pawilonie, albo zasłyną jako niszczyciele 
najlepiej zachowanej na świecie kopalni.

Krzysztof Kowalski
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polskie zabytki na święcie
Tym razem w obu zamieszczonych w tym dziale artykułach nie znajdą Czytelnicy „polskich zabytków”. 
Artykuły te łączy natomiast inna sprawa - pobyt Polaków nad Adriatykiem i Ich działalność nad Morzem 
Czarnym. Są to sprawy nie wszystkim znane, nie zawsze uwiecznione pamiątkowymi tablicami czy publika
cjami, a więc tym bardziej warte przypomnienia.

Polacy 
w Wenecji
„Zły czas przyszedł na piękną Wenecję"- takie, 
obecnie aż zbyt prawdziwe, słowa wypowiada 
generał Condulmero w Sułkowskim Stefana Że
romskiego. Akt drugi tego dramatu, powstałego 
w 1910 r„ rozgrywa się w weneckim pałacu księ
cia Modeny, Herkulesa III Rinaldo d'Este, i jest to 
jeden z wielu przykładów wszechstronnych i 
wręcz niezliczonych związków kulturalnych Polski 
z Włochami. Osobliwie bliska staje się „perła Ad
riatyku" - Wenecja, jeżeli zwrócimy uwagę na 
weneckie przeżycia artystyczne i weneckie przy
gody Polaków, opisywane od prawie pięciu wie
ków w listach, dziennikach i relacjach z podró
ży.
W lecie 1518 r. przebywał w Wenecji, w drodze do 
Ziemi Świętej, Jan Tarnowski. Przyszły hetman 

wielki koronny i zwycięzca spod Obertyna tak 
krótko zanotował w diariuszu podróży: „Zaczęli
śmy podróż w Wenecji w dzień Świętego Proko

pa, który wypadł w niedzielę (4. VII)..."
W grudniu 1582 r. przybył do Wenecji Mikołaj 
Krzysztof Radziwiłł „Sierotka", syn Mikołaja 
„Czarnego" i Elżbiety Szydłowieckiej. „Ósmego 

grudnia, w dzień Poczęcia Najświętszej Panny, 
dojechałem do Wenecji, gdziem już był prosto 
pierwiej sługi z Werony zasłał - pisał w opisie 
podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu później

szy wojewoda wileński - tam przyjachawszy, na
przód bytem u książęcia (Niccola da ponte) z lis
tem od króla (Stefana Batorego), w którym pilnie 
zalecał, aby starszym swoim, które w Grecji i tam 
w tamtych zamorskich ziemiach mają Wenetowie, 
mnie zalecił (...)". W drodze powrotnej z peregry
nacji, na przełomie kwietnia i maja 1548 r. „Siero
tka” ponownie zatrzymał się w Wenecji, usiłował 
odwiedzić dożę weneckiego, Niccolo da Ponte 
(1491-1585), i tak zanotował: „Przez ten czas w 
Wenecji (iżem barzo z słabym zdrowiem się przy
wlókł) ustawiczniem się leczył; jednak żem już 
odjachać miał, byłem na pałacu. Ale iż książę stę
kał, pożegnałem senatory (...) Przyniesiono mi 
potem list do gospody od książęcia, którym odpi- 
sowat do króla na ten, w którym mię Weneckiej 
Rzeczypospolitej zalecał".
W marcu 1625 r. pisarz i referendarz litewski, Ste
fan Pac, zapisał w diariuszu podróży po Europie 
królewicza Władysława Zygmunta Wazy: „Przez 
ten wszystek czas pomieszkania królewica Jego 
Mości w Wenecyi nic nie opuścili panowie Wene
towie, co do uczczenia i ucieszenia tak wielkiego

i
2

gościa należało... testy, tańce, komedyje na każdy 
wieczór się odprawowały”.
I jeszcze wizyta w 1699 r. Marii Kazimiery Sobie- 
skiej, już jako byłej królowej i parę lat wcześniej - 
Augusta Sasa, przyszłego króla polskiego Augu
sta II. Książe Miśni odebrał w Rzeczypospolitej

1. „Na/piękniejszy salon świata' - plac Św. Mar
ka z fragmentem bazyliki oraz Piazzetta z fra
gmentem Pałacu Dożów i widokiem na San Gior
gio Maggiore

2. „...gdy Pan posłyszy, jak woda pluszcze..." - 
Canale di Cannaregio
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Wenecyja tyle ze siebie nie dala ozdoby, jak pod 
ten czas". Romanse z pięknymi wenecjankami 
zagnały w labiryncie kanałów młodego księcia z 
domu Wettynów do... wdowy, z którą finał amo
rów przypomina sceny z komedii dell’arte.
W 1797 r. Polacy dotarli do Wenecji wraz z woj
skami Napoleona; wokół tych wydarzeń osnuty 
jest wspomniany na wstępie dramat Żeromskie
go. Napoleon, który plac Św. Marka pierwszy o- 
kreślił mianem „najpiękniejszego salonu świata", 
położył kres Republice Weneckiej. Na mocy ukła
du w Campoformio (17 X1797 r.) Wenecja została 
przekazana Austrii, w której posiadaniu pozosta
wała do 1866 r., z niewielką tylko przerwą.
Od końca XVIII w. w literaturze europejskiej za
czynają pojawiać się liczne opisy podróży do 
Włoch i Wenecji, już wyłącznie o charakterze arty
stycznym.

ką. Entuzjazm i zapał Tarnowskiego dla sztuki byt 
tak przesadny, że wywołał żartobliwą uwagę we
neckiego gondoliera: „woziłem wielu cudzoziem
ców, ale tak zapalonego nigdy, gdy przybędzie 
do Rzymu na pewno zwariuje". Zgodnie jednak z 
zasadami estetycznymi neoklasycyzmu Wenecja 
wzbudziła w Tarnowskich odrazę, jak większość 
miast średniowiecznych, siecią wąskich ulic i ty
pem domów „bardzo wysokich, bardzo wąskich, 
bardzo czarnych, słowem bardzo brzydkich". Ita- 
lobizantyjska bazylika Św. Marka wydała się Wa- 

lerii Tarnowskiej jako „...całość bardzo wielka, 
bardzo bogata, bardzo kosztowna, i z tym wszy
stkim bardzo nieprzyjemna", a „Raj" Tintoretta - 
malarza najbardziej weneckiego - oglądany w 
Pałacu Dożów był dla Jana Feliksa Tarnowskiego 
tak dziwną kompozycją, że „swoim mnóstwem aż 
głowę zawraca".

4 5

6
3. „Tu było wspaniałe 
mieszkanie, a raczej 
złocone więzienie do
żów..." - dziedziniec 
Pałacu Dożów, zwień
czenie Łuku Foscari 
(Arco Foscari) - dzieło 
Antonia Rizzaz Werony 
(1471)
4. „...całość bardzo 
wielka, bardzo bogata, 
bardzo kosztowna... 
bazylika Św. Marka w 
trakcie prac konse
rwatorskich
5. Narożnik jednego z 
charakterystycznych 
weneckich budynków 
w pobliżu Canale di 
Cannaregio
6. Kompozycja urba
nistyczna placu i pla
cyku Św. Marka (wg K. 
Ulatowskiego, Archi
tektura wtoskiego re
nesansu, Warszawa 
1964)

(zdjęcia: A. Gaczot)

Weneckiej największe honory „...w każdy dzień 
bale, festyny, koncerty, przechadzki i inne plejze- 
ry widać było, a do ^go złączywszy fest zaślubie
nia morza, który niedługo po przybyciu księcia 
odprawował się, to wszystko wielki konkurs cu
dzoziemców nasprowadzało tak dalece, że nigdy

W 1803 r. do Serenissimy przybył młody przed
stawiciel rodu Leliwitów, Jan Feliks Tarnowski, 
przyszły senator Królestwa Polskiego i założyciel 
zbiorów w Dzikowie (zob. „Spotkania z zabytka
mi", nr 1(15>-1984) wraz z żoną, Walerią ze Stroy- 
nowskich, utalentowaną malarką - miniaturzyst- 

W XIX stuleciu zmienia się podejście do historii i 
sztuki, rozszerza się skala zainteresowań arty
stycznych. I tak, w zależności od osobowości i 
temperamentów pisarskich, podnoszone są róż
ne aspekty minionej potęgi Wenecji i nieprzemi
jającego jej piękna. W połowie XIX w. Michał 
Wiszniewski (1794-1865), historyk literatury, filo
zof, psycholog, profesor Uniwersytetu Jagielloń
skiego i przywódca konserwatywnego spisku w 
czasie powstania krakowskiego 1846 r„ widział w 
Pałacu Dożów symbol Wenecji, miasta biurokra
cji i więzień: „Tu było wspaniałe mieszkanie, a 
raczej złocone więzienie dożów, którzy mieli nad 
sobą i pod sobą dwoiste więzienia, pod strychem 
piombi zimne w zimie, a w lecie gorące, gdzie 
siedział sławny wisus Casanova i więzienie wil
gotne w piwnicach..."
Stanisław Wyspiański zatrzymał się w Wenecji w 
marcu 1890 r„ w trakcie swojej pierwszej podróży 
zagranicznej, w drodze do Paryża. Serenissima 
wywarła na przyszłym twórcy Achillesa duże wra
żenie. Został tu przez dwa tygodnie. Był to już 
okres, gdy Wenecja - uznana za doskonałe dzie
ło szuki - stała się ulubionym miejscem artystów. 
Przybywali i tworzyli w tym niepowtarzalnym 
mieście: Ryszard Wagner, Tomasz Mann, Robert 
Musil, Marcel Proust.
Po piętnastu latach Stanisław Wyspiański w lis
tach do przebywającego w Wenecji Stanisława 
Lacka (1876-1909), jednego z najżarliwszych 
swoich wielbicieli i znawców twórczości, pisał:
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.. Czy nie sądzi Pan, że wśród gromady gondo
lierów i lodzi, lodź jedna moja i pewien gondolie
rę to ja?Że z jakiego kamienia spojrzę rzeźbione

go, ze spoglądnę ku Panu z jakiego obrazu wzro
kiem czyim? (...) Opowiem Panu, czym jest to, na 
co-Pan patrzy, bo tam za Panem myślą idę; - Za 
zapuszczonych arrasem - kurtyną cudów Św. 
Marka domyśli się Pan ratuszowej wieży Rynku 
Krakowa?Za arkadowaniem Pafacu Dożów kwia
towego ogrodu Fregowej, w którego szybach 
majaczy wenecki zburzony Kampanii? - Zaś na 
jakiej barce, gdy Pan popłynie ku Murano lub 
Lido i gdy Pan będzie już wodą niebieską otoczo
ny i gdy Pan posłyszy jak woda pluszcze pod 
wiosłem - domyśli się Pan, że to przy stole u 
mnie w pracowni błękitnej Pan siedzi ze mną i 
tylko ściany pracowni na chwilę otwarto - ?".
Stanislaw Wyspiański przebywał w Wenecji także 
latem 1903 r„ ale opuszczał owego roku Wenecję 
bez żalu. Był już człowiekiem bardzo schorowa
nym i to tak uprzednio interesujące miasto wyda
ło mu się teraz... katafalkiem obstawionym wokół 
gromnicami. Stanisława Lacka prosił tylko póź
niej o utopienie kierowanych doń listów w błęki
tach weneckiego morza:

„Morze weneckie pod błękitną falą
te kartki i te listy uspokoi.
Pan mówi, ze są „żywe" - zbyt się żalą, 
dziś to są dla mnie przyjaciele moi, 
kiedyś utopią ich lub w ogniu spalą 
archaniołowie Stróże myśli moi."

Dzisiaj „pod błękitne fale" weneckiego morza za
nurza się cały teren, na którym usytuowano Naj
jaśniejszą Rzeczypospolitą. Proces ten dostrze
żono po 1920 r., ale najgroźniejsze zmiany zaob
serwowano w ciągu ostatniego trzydziestolecia. 
Katastrofalny stan zabytków weneckich spowo
dowany został także olbrzymim zanieczyszcze
niem powietrza oraz wód otaczających Wenecję. 
Niektóre posągi, zwieńczenia oraz wspaniałe, 
barwne mozaiki zaczęły wręcz spadać z fronto
nów kościołów i pałaców. Korozja dotknęła cztery 
greckie rumaki, umieszczone pośrodku tarasu, 
nad głównym portalem bazyliki Św. Marka - an

tyczną brązową, niegdyś pozłacaną kwadrygę - 
słynne rumaki Lizypa. Czernieją i kruszeją wspa
niałe, białe marmury weneckie. Zły czas przyszedł 
na piękną Wenecję, doszło nawet do tego, że 
zagrożeniem dla fundamentów zabytkowych bu
dowli stało się... przekraczanie ustalonych norm 
szybkości przez vaporetta i prywatne motorówki, 
kursujące po kanałach weneckich.

Od jesieni 1981 r. można dostrzec w Wenecji pra
ce zabezpieczające prowadzone na Canale 
Grande w najbardziej zagrożonych miejscach 
oraz prace konserwatorskie przy fasadach obie
któw wymagających natychmiastowej interwencji. 
Między innymi restaurowane były fragmenty mis
ternej elewacji italobizantyjskiej świątyni kated
ralnej. Nie zmienia to jednak faktu, że Najjaśniej
sze Miasto na oczach tłumów rozkrusza się i za
nurza w błoto. „Świat nie musi być, lecz jest"- 

Wenecja także nie musi być, lecz niech będzie 
jak najdłużej.

Andrzej Gaczoł
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Polacy 
na 
„Kaukaskiej 
Riwierze”
Któż nie słyszał o Soczi, słynnym uzdrowis
ku na wybrzeżu Morza Czarnego: 3 min 
turystów i kuracjuszy rocznie, setki hoteli, 
250 sanatoriów, ponad 2500 lekarzy, 224 
tys. stałych mieszkańców. Sezon trwa tam 
praktycznie przez cały rok: 200 słonecz
nych dni w roku, woda ogrzewa się do tem
peratury 27°C, wieczna zieleń tropikalnych 
drzew. Najwymyślniejsze reklamy śró
dziemnomorskich riwier - jugosłowiań
skiej, włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej, 
nie są w stanie zaproponować amatorom 
letniego wypoczynku nic lepszego.

Soczi rozciąga się wąskim pasmem u pod
nóża gór na przestrzeni 146 km i należy do 
Kraju Krasnojarskiego Rosyjskiej Federa
cyjnej Socjalistycznej Republiki Radzie
ckiej. Od ujścia rzeki Psouna na południu, 
od wsi Wiesiołoje, po ujście rzeki Tuapse w 
kompleks uzdrowiskowy poza właściwym 
Soczi wchodzi sześć innych większych 
miejscowości: Adler - dziewiętnastowiecz
ny teren zsyłki rewolucjonistów rosyjskich i 
polskich, dziś największy port lotniczy kau
kaskiego wybrzeża, Chosta - dawna ge
nueńska faktoria, słynąca obecnie z relik- 
toego 300-hektarowego lasu cisowo- 
bukszpanowego, Macesta - po abchasku 
..ognista woda", gdzie odkryto pierwsze 

gorące źródła siarkowodorowe, loo - u- 
zdrowisko dziecięce słynące z archeolo
gicznych wykopalisk greckich, Lazarew- 
skoje - zbudowane w miejscu starego fortu 
u ujścia rzeki Psezuape i Magri, ostatnie na 
północy, tuż obok dużego portu Tuapse.
Za centrum uzdrowiska uznaje się Mace- 
stę, gdzie w 1902 r. pewien przedsiębiorczy 
kupiec postawił koło źródeł mineralnych 
drewniane wanny i pobierał opłatę za ką
piele. Później, w 1910 r. rozpoczęto tu też 
budowę pierwszych łazienek i hoteli. Od
dalone od Macesty o 10 km właściwe So
czi powstało niewiele wcześniej, bo w 1896 
r., kiedy liczyło zaledwie 1300 mieszkań
ców. Zanim jednak do tego doszło na are
nę dziejową wkroczyć musiat - bynajmniej 
nie dobrowolnie - pewien Polak, młody bo
tanik - Ludwik Młokosiewicz, bez którego 
inicjatywy nie byłoby zapewne oszałamia
jącej dzisiaj turystów „Kaukaskiej Riwie
ry”.

Jeszcze przed stuleciem perspektywa wy
jazdu w te okolice przyprawiała o przeraże
nie i równała się pewnej śmierci. Wielowie
kowa, rabunkowa gospodarka drzewosta
nem kaukaskim, prowadzona przez włada
jących uprzednio tym regionem Turków, 
doprowadziła do katastrofy ekologicznej. 
Każdego roku nadmorską równinę zalewa
ły olbrzymie powodzie, na bagnach mnoży
ły się komary, a ludzie, których nie wygnała 
woda, dobijała malaria. Od XVI w. doszło 
do szczególnego wyludnienia tego wybrze
ża, ale miało ono jednocześnie duże zna
czenie strategiczne i na tle rywalizacji ro- 
syjsko-tureckiej w 1810 r. opanowane zo
stało przez Rosję. Stacjonujące tam garni
zony rosyjskie, niekiedy nawet całe, wy
mierały na malarię. W 1836 r. poeta i pisarz 
dekabrysta Aleksander Bestużew-Marliń- 
ski, przyjaciel Mickiewicza, pisał stamtąd 
do brata: „IV Gagrze i Picundzie umiera się 
najszybciej na całym Wybrzeżu Czarno
morskim. Nie było wypadku, żeby ktoś wy
żył tu dłużej niż 2 lata". W rok później już 
nie żył, zginął jednak od czerkieskiej kuli. 
Przez wiek XIX tereny te były miejscem naj
gorszej zsyłki rosyjskich rewolucjonistów i 
polskich powstańców, zwłaszcza po 1831 r. 
Przymusowo wcielano ich w szeregi woj
skowe na tureckim pograniczu. Masowo u-
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1. Najstarsze sanatorium w Soczi z końca XIX w.

2. Dendrorium z końca XIX w.; jednym z inicjato
rów jego założenia był Ludwik Młokosiewicz
3. Fragment dendrorium

(zdjęcia: P. F. Nowicki)

mierali na malarię, ginęli od kul Abchazów, 
Czerkiesów, Ubychów. Jak pisał Lew Kal- 
tenberg w swoich szkicach Ża wolność na
szą i waszą: „ Tu w stopniach szeregowców 
odbywali karę ci dekabryści, których łaska
wie zdegradowano, ale nie zesłano na Sy
bir; tu kwiat młodej, twórczej inteligencji ro
syjskiej, zrównany z szarym żołnierzem, 
dźwigał na swoich barkach przygniatający 
ciężar wojny nieustającej, przeważnie „ma
łej" wojny partyzanckiej.. I oczywiście nie 
brakło tu Polaków".

Na Kaukazie zakończył życie Wojciech 
Szeliga Potocki, który podobno zmarł na 
cholerę; popełnił samobójstwo Artur Jed
liński, a poza Bestużewem-Marlińskim ze 
słynnych rosyjskich poetów-buntowników 
zginęli Poleżajew i jeden z najwybitniej
szych liryków romantycznych Europy - Mi
chał Lermontow. Do grona polskich ze
słańców na Kaukaz należał też w latach 
sześćdziesiątych XIX w. warszawski stu
dent Ludwik Młokosiewicz. Jako botanik 
wystąpił z niezwykle prostym, a jak się oka
zało bardzo skutecznym sposobem walki z 
bagnami i malarią. Zaproponował mianowi
cie masowe sadzenie drzew eukaliptuso
wych. Drzewa te, posiadając bardzo rozwi
nięte korzenie, wysysają z gleby wielkie 
ilości wody, działając jak pompa strażacka, 
a komary nie znoszą poza tym eterycznego 
zapachu ich liści. Eukaliptusy rosną przy 
tym btyskwicznie - w ciągu dwóch lat osią
gają 7 m wysokości, ich drewno jest twar
de, odporne na szkodniki i gnicie.

Do tego pomysłu udało się przekonać 
miejscowe władze, mimo poważnych za
chodów, mimo że eukaliptusy trzeba było 
sprowadzać specjalnie z Australii i aklima- 
tyzować. W krótkim jednak czasie plantacje 
eukaliptusów przyniosły spodziewane re
zultaty, a sława polskiego biologa-zestańca 
jako dobroczyńcy tej ziemi rozeszła się 
szeroko. Zwolniono go z kary zesłania, oto
czono powszechnym szacunkiem, umożli
wiono dalsze badania botaniczne. Rodzina 
Młokosiewicza do dziś zamieszkuje w Ab
chazji, a jego wnuk - Borys Młokosiewicz 
jest dyrektorem naukowym Abchaskiej 
Leśnej Stacji Naukowo-Doświadczalnej i 
kontynuuje pracę dziadka prowadząc akli
matyzację nowych odmian drzew i krze
wów.

Ziemia ta wiele zawdzięcza również innemu 
Polakowi-zesłańcowi, absolwentowi Uni
wersytetu Wileńskiego, dr. Władysławowi 
Bagranowskiemu. W 1840 r. założył ogród 
botaniczny w pobliskim Suchumi, którego 
został pierwszym dyrektorem. Pod jego 
właśnie kierownictwem w ogrodzie tym w 
1848 r. zaaklimatyzowano pierwsze krzewy 
herbaty - zaczątek wielkiego bogactwa tej 
ziemi. W ciągu kilkudziesięciu lat plantacje 
herbaty wyhodowanej m.in. przez Włady
sława Bagranowskiego objęły całą Gruzję i 
dostarczają dziś 95% herbaty produkowa
nej w ZSRR. Pijąc gruzińską herbatę warto 
pamiętać, że zawdzięczamy ją także pol
skiemu zesłańcowi sprzed półtora wieku.

Paweł F. Nowicki
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z zagranicy

Indie - 
mauzoleum 
miłości
Agra - to turystyczna Mekka Indii, żelazny punkt 
programu każdego globtrottera'. Nie sposób nie 
trafić tu z Delhi. Wszystko dla turystów: i ekspres 
Delhi-Agra, i połączenia lotnicze Delhi-Agra, i wy
cieczki autokarowe Delhi-Agra organizowane 
przez liczne biura podróży.
Godzina 5 rano. Wraz z nami przed hotelem „Ni- 
rula” czeka na autokar paru Europejczyków, jakiś 
Japończyk obwieszony aparatami fotograficzny
mi, parę Amerykanek przeżywających drugą mło
dość, kilka Hindusek w kolorowych sari z dziećmi 
i mężami ubranymi już po europejsku. Podjeżdża 
autokar. Komplet pasażerów. Welcome!- rozlega 
się głos p'rzewodnika. Przedstawia program dnia. 
Przed nami najlepsze zabytki państwa Wielkich 
Mogołów: Agra, Fatepur Sikri, Sikandra... Na po
czątek ósmy cud świata - Tadż Mahal. Odnosimy 
się do tego sceptycznie, bo ile to już ósmych 
cudów świata widzieliśmy tylko w samych In
diach. To tak jak z miastem, które, gdy ma jako 
tako zachowane średniowieczne mury obronne, 
od razu urasta do miana drugiego Carcassonne, 
lub miasto, które ma trochę wody, kilka mostów, 
od razu staje się drugą Wenecją. Drażnią nas 
więc peany na temat Tadż Mahalu, doskonale 
nam znanego ze zdjęć, opisów, folderów. Bardzo 
słynne zabytki sprawiają bowiem wrażenie, że nie 
dorosły do swego rozgłosu. Wytworzony w umy
śle wizerunek dzieła sztuki jest wspanialszy i bo
gatszy niż sam konkretny zabytek. Jeśli fantazja 
poniosła nas za daleko, cały obraz pryska przy 
pierwszej konfrontacji, powiększając uczucie za
wodu, rozczarowania, niedosytu. A jak będzie z 
Tadż Mahalem?
Z bijącym sercem zbliżamy się do miasta Tadż 

Mahalu - Agry. I tutaj - podobnie jak w Delhi, i we 
wszystkich miastach Indii - ścisk, rwetes, kurz, 
stragany, handlarze siedzący w kucki, tłumy, rik
sze, święte krowy, pełno przeładowanych cięża
rówek, wąskie zatłoczone uliczki, a w oddali do
strzegamy śnieżnobiałe mury mauzoleum. Jakież 
ono musi być ogromne, skoro z tej odległości 
wygląda imponująco. Wygląda już teraz wspania
lej niż sobie wyobraziliśmy. Jakie zatem okaże 
się przy intymnym spotkaniu sam na sam? Przed 
bramą tłum turystów z całego świata i ze wszy
stkich stron Indii, żądnych ujrzenia najpiękniej
szego pomnika, jaki kiedykolwiek zbudowała mi
łość mężczyzny kobiecie. Gęsty tłum przesuwa 
się do ogrodów i samego mauzoleum przez wy
soki, trzypiętrowy budynek pełniący funkcję bra
my, zwieńczony u góry równiutkimi, spiczastymi 
22 kopułkami. Według legendy mają one symbo
lizować 22 lata budowy mauzoleum.

Wychodzimy spod mrocznego sklepienia bramy i 
olśniewa nas białość, wielkość, harmonia. Gro
bowiec błyszczy bielą nasłonecznionego marmu
ru (w islamie bowiem biel jest kolorem śmierci), 
tchnie nierealnym urokiem, jak biała, gigantyczna 
zjawa, nad którą krążą duchy Mumtaz Mahal i 
zakochanego w niej Szach-Dżehana - Króla 
Świata. Właśnie tego, który osiwiał z żalu, gdy 
przy porodzie czternastego dziecka zmarta jego 
najukochańsza z żon - piękna cesarzowa Mum
taz Mahal. Zrozpaczony szach złożył wtedy ślu
bowanie, że wystawi mauzoleum, jakiego nie znał 
świat: trwały pomnik ich osiemnastoletniej miłoś
ci. I tak się stało. Pogrążony w głębokiej rozpaczy 
przystąpił do budowy prawdziwego Pałacu Koro
nowanej -Tadż Mahalu. Szach wkładał w to dzie
ło ogrom swych bogactw, swą boleść i żal. Zaan
gażował wielu artystów, budowniczych i archite
któw z różnych stron Azji i Europy, a dzień w 
dzień, nieprzerwanie przez 22 lata 20 tysięcy ro
botników wznosiło mury mauzoleum. Pod koniec 
budowy władca się niecierpliwił. Zostały do zdję
cia tylko rusztowania, ale rozbiórka ich miała 
trwać cały rok. Stosownie do rady swego premie
ra szach zgodził się, by po rozebraniu rusztowań 
ludzie zabrali je dla siebie; podobno rozbiórka 
trwała tylko jedną noc.

Mauzoleum przyniosło cesarzowi nieśmiertelną 
sławę, a architekt - prawdziwy twórca dzieła, któ

Mauzoleum Tadż Mahal
(zdjęcie: D.W. Sieczko/)

rego nazwisko powinno figurować w każdym 
podręczniku architektury, popadł w zapomnienie 
(nie wiadomo kto nim był, skąd pochodził); po 
zakończeniu budowy na rozkaz cesarza wypalo
no mu oczy, by nic równie pięknego nigdy więcej 
nie zbudował. Według legendy cesarz kazał zgła
dzić żonę nadwornego architekta, aby ten pogrą
żony w głębokiej rozpaczy stworzył pomnik tak 
wielkiej miłości i tak ogromnego żalu.
Od głównej bramy biegnie do mauzoleum długa, 
cyprysowa aleja, pośrodku której płytka smuga 
wody pełni funkcję lustra. W miejscu, gdzie się 
ona kończy, a rozpoczyna kwadratowy zbiornik 
przed samą budowlą, jest marmurowe wzniesie
nie z dwoma ławkami. Tu czeka się w kolejce, by 
zrobić zdjęcie całego Tadż Mahalu. Budowla wy
gląda jak gigantyczny namiot miłości, z charakte
rystyczną kopułą w kształcie gruszki. W czterech 
narożnikach cztery wolno stojące minarety uno
szą do góry budynek mauzoleum. Wyglądają jak
by trzymały nad nimi straż. Wieże są nieco od
chylone na zewnątrz od pionu, co ma zabezpie
czać mauzoleum na wypadek ich runięcia.
We wnętrzu grobowca panuje nastrój głębokiego 
smutku. Jest ono, zgodnie z zasadami sztuki isla
mu - puste, przyciągają jedynie wzrok oświetlone 
lampką dwie marmurowe płyty nagrobne. Spo
czywają tu oboje, choć mauzoleum budowane 
było tylko dla żony. Grób pięknej sułtanki znajdu
je się w wielkiej hali pod samym środkiem cebu- 
lowatej kopuły, w miejscu przecięcia się wszy
stkich osi symetrii budowli. Grobowiec Szacha 
Dżehana, trochę wyższy, znajduje się po lewej 
stronie. Psuje symetrię i harmonię. Strona prawa 
pozostaje niesymetrycznie pusta. Widać, że gro
bowiec wciśnięto tu na siłę, że w przeszłości mu- 
siało wydarzyć się coś tragicznego. Wielki bu
downiczy wydał ogromną sumę na wzniesienie 
mauzoleum - 30 min rupii, ale jego plany byty 
bardziej dalekosiężne. Po drugiej stronie rzeki 
miał powstać bliźniaczy grobowiec, tym razem z 
czarnego marmuru, przeznaczony dla samego 
cesarza. Oba miał łączyć czarno-biały, marmuro
wy most. Jednak jego syn Aurangzeb nie tylko 
nie -szanował woli ojca, ale dokonał przewrotu 
pałacowego i uwięził rozrzutnego władcę w Czer
wonym Forcie w Agrze. Tam w celi, w lusterku 
ustawionym ukośnie w oknie swego więzienia 
mógł widzieć odbicie Tadż Mahalu, który tyle lat 
budował z takim nakładem sił i środków.
Grobowce są podwójne. Na dole w podziemiu 
właściwe, a u góry bogato zdobione cenotafy - 
sarkofagi symboliczne, które otacza dziś marmu
rowy, ażurowy parawan w formie sześcianu, in
krustowany szlachetnymi i półszlachetnymi ka
mieniami. Pierwotnie byt on wykonany ze złota i 
srebra, lecz Aurangzeb w obawie przed kradzieżą 
wymienił go na marmurowy. W krypcie pełni służ
bę strażnik. Jego jedynym zadaniem jest wyda
wanie co pewien czas przeciągłego okrzyku, któ
ry błąka się między ścianami sanktuarium, odbija 
się od sklepienia i wraca po 22 sekundach z tą 
samą siłą. Ta niezwykła akustyka zachęca wszy
stkich do jej wypróbowania. Co chwilę rozlegają 
się nawoływania i okrzyki. Nawołujący strażnik 
jest wyraźnie zadowolony z siebie. Na pamiątkę 
ofiarowuje kwiat jaśminu. Podobno kwiaty z gro
bu Mumtaz Mahal, przynoszą szczęście w miłoś
ci.

Dorota I Witold Sieczko
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Trinidad 

„Jedyne miasto Kuby, które prawie 

całkowicie zachowało wygląd z. cza
sów kolonialnych", „pomnik kultury 
narodowej", „miasto-muzeum". Tak o- 
kreślają przewodniki i foldery miasto 
Trinidad, położone przy wybrzeżu Za
toki Casilda Morza Karaibskiego, u 
podnóża gór Escambray. To prawda, 
ale trzeba jeszcze dodać, że to „mu
zeum", ten „pomnik" jest żywym, nor
malnym miastem, w którym zamie

szkuje ponad 60 tysięcy ludzi.

Założone zostało w okresie kolonizacji 
Ameryki Środkowej przez Hiszpanów 

w 1514 r. jako Sanctissima Trinidad de 
Guamuhaya. Krzyż przy małym skwe

rze Templete de Jigue oznacza miejs
ce, w którym ojciec Bartolome Las Ca
sas (1474-1560), uczestnik wypraw 
Kolumba, kronikarz i obrońca Indian, 
odprawił mszę w dniu założenia mia
sta. Największy rozwój przeżywało 
ono w XVIII i XIX w., kiedy właściciele 
plantacji trzciny cukrowej budowali tu 
swoje pałace i wille przy pomocy 
sprowadzanych z Hiszpanii rzemieśl
ników. Większość zabudowy zacho

wała się do dzisiaj i została w latach 
siedemdziesiątych odrestaurowana 
pod nadzorem Departamentu Zabyt
ków Ministerstwa Kultury Kuby przez 
Narodową Komisję Zabytków (utwo
rzoną w 1963 r.).

1. Panorama miasta 
Trinidad z charaktery
stycznymi akcentami; 
od lewej: wieża koś
cioła przy klasztorze 
Św. Franciszka, Casa 
de Humboldt, w głębi 
pałac Conde de la 
Casa Brunet, obok 
kościół farny, bliżej 
Palacio Iznaga
2. Placyk Templete de 
Jigue - miejsce zało
żenia miasta w 1514 r.; 
z lewej dom z końca 
XIX w.
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Efekty prac konserwatorskich widać 

prawie w całym mieście. Nie tylko o 
pałace i kościoły, ale także o zabudo
wę pierzei wąskich i krętych uliczek, o 

ich oryginalne osiemnastowieczne na
wierzchnie - zadbano w taki sposób, 
że miasteczko sprawia dziś wrażenie 
„zatrzymanego w czasie”. Nie pomi
nięto przy rewaloryzacji detali wystroju 
zewnętrznego budynków oraz tzw. 

małej architektury. Zwracają uwagę 
np. wysunięte z elewacji ku środkowi 

ulic okratowane wysokie okna. To wy
sunięcie okien z szerokimi parapetami 
wewnętrznymi daje lepszy przewiew w 
mieszkaniach, a okapy nad balkonami 
- nieco cienia w tropikalnym upale. 
Zachowano także oryginalne lampy

3. Parque Trinidad - 
centralny plac miasta 
z palmami królewski
mi
4. Dom Humboldta 
przy Parque Trinidad
5. Uliczka Trinidadu z 
końca XVIII w.; wi
doczne wysunięte o- 
twory okienne oraz ka
mienna nawierzchnia 
ulicy z kanałem ście
kowym na środku
6. „Kubański kowboj” 
na tle ozdobnej kraty 
okiennej z XVIII w.
(zdjęcia: K. Nowiński)

6

nad wejściami domów, latarnie ulicz
ne, odboje bramne.
W zabudowie Trinidadu dominują tra
dycje architektury hiszpańskiej. Na 

przykład postawiony w 1808 r. pałac 
Conde de la Casa Brunet reprezentuje 
tzw. styl mudejar (zob. „Spotkania z 
zabytkami”, nr 3(13)—1983, s. 53). 0- 
becnie mieści się w nim Muzeum Ko

lonialne, zwane też Romantycznym, w 
którym zgromadzono przebogate u- 
rządzenia wnętrz mieszkalnych z po
czątku XIX w. Inne muzea, m.in. ar
cheologiczne, przyrodnicze, historii 
kolonizacji, także zajmują pomiesz
czenia w dawnych pałacach: Iznaga, 
de Contero czy le los Segartes. W pa
łacu z XVIII w. rodziny Padrón, który ze 
względu na pobyt w nim geografa 
Humboldta zwany jest Casa de Hum
boldt, mieści się miejskie archiwum 
historyczne. Wszystko to składa się 
na niepowtarzalny klimat kolonialnego 

miasteczka.
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rozmaitości

Zapomniane 
norymbergiana 
w Polsce
Po drugiej wojnie światowej, w latach 
pięćdziesiątych, które byty okresem 
największego nasilenia prac nad in
wentaryzacją zabytków Krakowa, w 
skarbcu dawnej kolegiaty Św. Anny 
odkryty zostat niewielki pucharek o 
niecodziennej formie. Jest on srebr
ny, przy czym czara i pokrywa pozto- 
cone, wykonany przez posłużenie 
się trybowaniem, odlewaniem oraz 
wycinaniem. Ma on wysokość 240 
mm, zaś średnica podstawy wynosi 
84 mm. Czara naczynia uderza nie
codziennym kształtem - nadano jej 
formę dużegozwinnego grona z eks
presyjnie wyrażonymi poszczególny
mi owocami. Pokrywę wykonano tak 

zręcznie (nie dzieląc owoców), że w 
rezultacie nie zaznacza się ona w syl
wecie, tym bardziej że uchwyt stano
wi mała gałązka wzbogacona liśćmi. 
Formie czary sekunduje nodus i o- 
krągła stopa (może wymienione), 
którą zdobi peklowanie i ryte fryzy 
roślinne; na stopie tej znajduje się 
również ryty monogram HEK.
O miejscu wykonania naczynia infor
mują dobrze czytelne cechy. Na pu
charku wybito literę N - miejski znak 
Norymberg! oraz cechą imienną z li
terami CB. Tę ostatnią wiązać można 
z norymberskim złotnikiem Kacpe- 
rem Beutmullerem Młodszym, czyn
nym w latach 1612-1632. Mistrz ten, 

pochodzący z mieszczańskiej -rodzi
ny, która wydała także złotnika Kac
pra Beutmullera Starszego, żyjącego 
w latach 1585-1618, znany jest głów
nie z wykonanych pucharów i kieli
chów.

Warto jeszcze dodać, że krakowski 
pucharek - pierwotnie niewątpliwie o 
świeckim przeznaczeniu - mógł póź
niej służyć za naczynie kościelne, w 
którym przechowywano hostię.

Znalezienie opisanego obiektu nie 
byłoby takim ewenementem, gdyby 
nie zbieg okoliczności, w wyniku któ
rego autor niniejszego artykułu w 
dwadzieścia pięć lat później (tzn. w 
1982 r.) miał okazję zapoznać się z 
drugim tego rodzaju naczyniem z 
Suśca Tarnowskiego. (Składam w 
tym miejscu serdeczne podziękowa
nie księdzu Zenonowi Ziomkowi za 
udostępnienie zabytku i nadesłanie 
jego fotografii).

Pucharek z Suśca, wykonany także 
ze srebra, w środku pozłacany, ma 
wysokość 240 mm, a średnica jego 
stopy wynosi 80 mm. Podstawową 
techniką mistrza było również kucie 
na zimno, tzn, trybowanie. Forma 
czary jest niemal taka sama jak w 
pucharku krakowskim, może bardziej

2

1. Pucharek z XVII : dawnej kole
giaty Św. Anny w Krakowie
2 Pucharek z XVII w. z Suśca Tarno
wskiego 

zwarta w sylwecie, zaś całość wień
czy krzyżyk na kuli (niewątpliwie do
dany później). Jeżeli chodzi o kształt 
ściśle zachodzącej na czarę pokry
wy, to posłużono się tą samą meto
dą, jak w Krakowie. Trzon, podobnie 
jak inne naczynia manierystyczne w 
formie owoców, ma kształt naturali- 
stycznie opracowanej, cienkiej, pio
nowo rosnącej gałęzi z odnogami. 
Dowodem świetnego poziomu war
sztatu, z którego wyszło naczynie, 
jest także ekspresyjne potraktowa
nie przewężonej stopy, którą ożywia 
wydatne puklowanie.

W górnej partii czaszy pucharka z 
Suśca wyraźnie widać „wężyk”, czyli 
po prostu ślad pobrania srebra do 
kontroli, miejską cechę miasta No- 
rymbergi („N") oraz imienną - tamtej
szego złotnika HK, którą posługiwał 
się Hans Kindsvater, czynny jako 
mistrz od 1632 r„ znany również z 
innych wyrobów złotniczych. Był on 
zdolnym rzemieślnikiem, cieszącym 
się dużym powodzeniem.

Przypadek sprawił, ze oba naczynia 
pochodzą z tego samego czasu 
(pierwsza ćwierć XVII w.) i miały ka
meralne przeznaczenie. Ale czy był 
to przypadek? By odpowiedzieć na 
to pytanie wypada umiejscowić w 
czasie i przestrzeni problem norym- 
bergianów w Polsce.

Złoty okres napływu do Polski wyro
bów z Norymbergi, z którą łączyła 
stolicę Korony - Kraków niezależnie 
od związków artystycznych postać 
wielkiego rzeźbiarza - Wita Stwosza, 
to koniec XV w. oraz okres panowa
nia ostatnich Jagiellonów, głównie 
Zygmunta I. Za jego czasów sprowa
dzeni byli do Polski artyści i napły
wały dzieła najlepszych mistrzów Eu
ropy. Miało to miejsce głównie za 
sprawą króla, ale i najwyższych do
stojników: biskupa Piotra Tomickie
go, wielkorządcy krakowskiego Jana 
Bonera, a także przedstawicieli innej 
rodziny mieszczańskiej - Salomo
nów.

Importy norymberskie, a szerzej 
rzecz biorąc południowoniemieckie, 
zaznaczyły się w malarstwie oraz w 
innych ważnych dziedzinach rzemio
sła artystycznego. Malarstwo repre
zentują na terenie Krakowa Hans Du- 
rer, Georg Pencz oraz autor wspania
łego cyklu z życia św. Katarzyny Sie
neńskiej w kościele Mariackim - 
Hans Suess z Kulmbachu. Znakomi
tymi dziełami norymberskich odlew
ników, zachowanymi w Krakowie w 
kościele Mariackim, katedrze i u do
minikanów, jest 10 płyt nagrobnych 
(w tym kardynała Fryderyka Jagiel
lończyka), a także ozdobne kraty i 
świeczniki, uzupełnione płaskorzeź-
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bami. Inni norymberczycy, jak Jan 
Baham i Oswald Baldner, przywęd
rowali do Polski i odlewali tu dzwony 
oraz ozdobne lufy armatnie. Z archi
waliów wiemy o przybyłych na dwór 
Zygmunta Starego hafciarzach z No
rymberg! - byli to „acupictores" (ma
larze igłą): Jan Holfelder i Sebald 
Linek. Najwyraźniej zaznaczyli się 
jednak złotnicy: Albert Glim - autor 
srebrnego ołtarza do grobu św. Sta
nisława Biskupa, Melchior Bayer - 
wykonawca wyposażenia kaplicy Zy- 
gmuntowskiej (ołtarz, świeczniki oraz 
złoty relikwiarz św. Zygmunta, z lat 
1531-1538), wreszcie anonimowi 
twórcy krzyża z 1510 r. na Jasnej Gó
rze i relikwiarza bonerowskiego z o- 
koło 1520 r. w kościele Mariackim w 
Krakowie oraz kilku innych cennych 
prac.
Późnym refleksem potudniowonie- 
mieckich naczyń w kształcie winne
go grona stanowi puszka o tej formie 
- dzieło lubelskiego złotnika Karola 
Rotkiela z końca XVII1 w. - przecho
wywana w Muzeum' Narodowym w 
Krakowie (nr inw. IV-2-2122).
Pozycja wymienionych dzieł złotnic- 
twa w stosunku do innych prac tych 
mistrzów, które zachowały się poza 
Polską, nie została jeszcze - w co 
trudno uwierzyć - dokładniej okreś
lona; stanowią one wspaniały zespół 
obiektów, który nie ma sobie równe
go w żadnym innym miejscu Polski. 
Jaki jest stosunek siedemnasto-

3. Czara pucharka z Suśca
(zdjęcia: 1 - W. Gurnufa, 2.3- T. Gru
dzień)

wiecznych pucharków z kolegiaty 
Św. Anny w Krakowie i z kościoła w 

Suścu (mających pod względem for
my wcześniejsze odpowiedniki w 
złotnictwie potudniowoniemieckim) 
do norymberskich wyrobów z XVI 
w.? Omówione obiekty stanowią 
późne, może ostatnie przykłady im
portów w dziedzinie złotnictwa z No- 
rymbergi. Od początku XVII po wiek 
XVIII najwięcej sreber napływać bę
dzie bowiem na obszar Rzeczypos
politej nie z Norymbergi, lecz z Augs
burga.

Jan Samek
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Renesansowy piec 
w Dworze Artusa 
w Gdańsku

Kamienny cokół zachowany w 
północno-wschodnim narożu 
wnętrza Dworu Artusa przypo
mina, że w miejscu tym do cza
su ostatniej wojny wznosił się 
wspaniały piec. Od chwili swe
go powstania wzbudzał za
chwyt. Podziw budzić musiała 
jego dwunastometrowa, smukła 
bryła, doskonale wkomponowa
na w póżnogotycką architekturę 
sali, bogata, ciepła w tonacji ko
lorystyka ożywiona akcentami 
błękitu, a przede wszystkim kun
sztowna dekoracja figuralna i ro
ślinna. Piec gdański uznawany 
jest za jedno z najwybitniejszych 
dzieł europejskiego kaflarstwa 
renesansowego.

Dzięki zapiskom archiwalnym 
wiemy, że piec wznoszony byt 
od listopada 1545 r. do marca 
następnego roku. Znane jest też 
nazwisko jego twórcy - Georga 
Stelzenera oraz nazwiska rzeź
biarza i malarza, autorów polich
romowanego cokołu, a także 
kowala, który wykonał konstruk
cję wzmacniającą tę potężną 
bryłę. Koszt budowy wyniósł 
około 500 marek, w czym - jak 
podkreśla autor pierwszej mo
nografii Dworu Artusa, Paul Sim
son’ - bractwa kupieckie miały 
niewielki udział. Fakt ten zdaje 
się potwierdzać nasze przypu
szczenia dotyczące finansowa
nia budowy pieca przez Loitzów, 
bankierską rodzinę ze Szczeci
na, której dwaj przedstawiciele - 
Michał i Szymon - osiedlili się w 
Gdańsku. Herb Loitzów, widnie
jący na ich wspaniałym epita
fium zachowanym w kościele 
Marii Panny, jako jedyny herb 
mieszczański umieszczony zo
stał na placu, w jego czwartej 
kondygnacji. Najbardziej czynny 
przedstawiciel tej rodziny, Stefan 
Loitz, prowadzący poważne ope
racje finansowe, dostarczał także 
materiały budowlane dwór króle
wski w Krakowie. Wydaje się bar
dzo prawdopodobne, że bankier 
ten (który otrzymał dla swojej ro
dziny nobilitację), wspierającymi 
króla dużymi pożyczkami, mógł 
być wraz z braćmi fundatorem 
pieca, uświetniającego wnętrze 
siedziby patrycjuszy gdańskich.

Dowodem niezwykle wysokiego 
uznania, z jakim spotkato się 
dzieło mistrza Stelzenera, jest 
przyjęcie go do ekskluzywnych 
bractw: malborskiego i św. Raj- 
nolda, mających w Dworze Artu
sa swe miejsca, zwane ławami. 
Sam mistrz zdawał sobie z pew
nością sprawę z rangi dzieła, 
skoro, jak podaje Paul Simson, 
obok swego nazwiska w księ
dze Bractwa Lawy Malborskiej 

umieścił słowa: „w roku, w któ
rym postawiłem piec w Dwo
rze ’’.Bractwo Lawy św. Krzyszto
fa wyraziło swe uznanie, ofiaro
wując Stelzenerowi cztery talary 
przeznaczone na szaty.

W kilka lat po ukończeniu pieca 
oglądał go w czasie swej wizyty 
w Gdańsku w 1552 r. król Zy
gmunt August. Z pewnością na 
jego życzenie wykonane zostały 
negatywy przedstawień portre
towych, które powtórzono w in
nych, skromniejszych oprawach 
w Krakowie. Na Wawelu odnale
zione zostały fragmenty kafli z a- 
nalogicznymi do gdańskich wi
zerunkami cesarza Karola V 
oraz jego brata, teścia Zygmun
ta Augusta, późniejszego cesa
rza Ferdynanda I.2
Pierwotnie piec nie tylko zdobił, 
lecz również ogrzewał wnętrze 
Dworu Artusa, w przeciwnym ra
zie nie spotkałby się z tak du
żym uznaniem gdańszczan. Po
twierdza to również silne zakop
cenie kołnierzy kafli. Jednak już 
w XVII w. pisano o nim, że stoi 
jedynie pro forma i nigdy nie bę
dzie grzał. Był także z pewnoś
cią przestawiany. Przy tych pra
cach łatwo ulegały uszkodzeniu 
głębokie kołnierze kafli, tak że 
zaledwie nieliczne zachowały 
swój pierwotny kształt. Wyjmo
wano też wówczas pojedyncze 
kafle, z których kilka znajdowało 
się przed wojną w zbiorach Mu
zeum Miejskiego w Gdańsku.

Piec w Dworze Artusa w Gdań
sku ze względu na swe olbrzy
mie rozmiary zyskał przydomek 
„króla wszystkich pieców".3 
Jego wieżowa bryła, sięgająca 
prawie gwiaździstych sklepień 
sali, wspierała się na kamien
nym cokole o boku dł. 2,5 m. Ot
wór paleniska dostępny był (we
dług Simsona) od ul. Chlebni- 
ckiej. Piec składał się z pięciu 
kondygnacji, zwieńczonych sil
nie wysuniętym gzymsem oraz 
trzema półkolistymi nastawami z 
herbami Gdańska, Prus Króle
wskich i Polski; ta ostatnia zagi
nęła w nie znanych dotychczas 
okolicznościach. Ściany pieca 
podzielone były na dwie zasad
nicze części. Dolna składała się 
z trzech kondygnacji zbudowa
nych z kafli portretowych o wy
miarach 29,5 x 24,5 cm, górną 
zaś tworzyły dwie kondygnacje 
z kafli o wymiarach 54 x 33 i 43 x 
25 cm z pełnopostaciowymi 
przedstawieniami alegoryczny
mi. Wysokość poszczególnych 
kondygnacji w dolnej partii pie-
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4

3

5
1. Widok pieca w Dworze Artusa na 
zdjęciu z lat trzydziestych XX w.
2. Kafle portretowe z wizerunkami 
panujących z cesarskiego domu 
Habsburgów
3. Fryz oddzielający kondygnacje 
portretowe od dwu najwyższych 
kondygnacji
4. Czwarta kondygnacja pieca: na 
złocistożółtym tle postać kobieca z 
długimi, jasnymi włosami, trzymająca 
w prawej ręce cyrkiel, a w lewej lu
stro, którego trzon oplata wąż; jest to 
alegoria Roztropności (Prudential
5. Czwarta kondygnacja pieca: na 
niebieskim tle postać kobiety w bia
łej, przylegającej do ciała szacie, 
mieszająca wino z wodą; jest to ale
goria Umiarkowania (Temperantia)

ca stopniowo zmniejszała się, 
natomiast w górnej na odwrót - 
gwałtownie zwiększała się. 
Właśnie dzięki temu rytmowi po
działów poziomych wczesnore- 
nesansowy piec tworzył tak har
monijną całość z póżnogoty- 
ckim wnętrzem Dworu Artusa.
Kafle portretowe wykonane zo
stały przy użyciu jednej formy 
dla oprawy arkadowej oraz je
denastu form dla dekoracji por
tretowych. Złudzenie większego 
niż w rzeczywistości bogactwa 
przedstawień portretowych uzy
skał Stelzener stosując zróżni
cowaną, nie powtarzającą się 
kompozycję kolorystyczną po

szczególnych kafli. W efekcie 
oglądający odnosił wrażenie, że 
każdy kafel jest odmienny. Naj
większe zainteresowanie budzi
ły zawsze kafle portretowe, na 
których współcześni bez trudu 
rozpoznawali przedstawione o- 
sobistości z kręgu panujących. 
Dziś jednak nastręcza to nam 
wiele trudności i zaledwie kilku z 
przedstawionych władców i ich 
małżonek można było rozpo
znać na podstawie wizerunków 
graficznych i medali.
Charakterystyczny dla epoki re
formacji program moralizatorski 
realizowany byt na obu ostat
nich, znacznie smuklejszych 

kondygnacjach pieca. Na dwu 
typach kafli, w bogatych ramach 
architektonicznych przedstawio
no cykl postaci niewieścich, któ
rym towarzyszą atrybuty mające 
dla gdańszczan tamtej epoki zu
pełnie oczywiste znaczenie. 
Wśród tych alegorii rozpoznaje- 
my: Cierpliwość, Umiarkowanie, 
Roztropność.
Piec wieńczyły dominujące ak
centy heraldyczne. Herby Pol
ski, Prus Królewskich oraz 
Gdańska powtarzają się również 
w szczęśliwie zachowanej relie
fowej dekoracji cokołu.
Fotografie archiwalne, doku
menty oraz relacje naocznych 

świadków pozwalają odtworzyć 
dzieje pieca w latach drugiej 
wojny światowej i po wyzwole
niu Gdańska. Podobnie jak wie
le innych elementów wyposaże
nia Dworu Artusa, piec został 
zdemontowany. Prace przy roz
biórce dwu górnych kondygna
cji ukazują fotografie z doku
mentacji konserwatorskiej Jaku
ba Deurera z lat 1943-1944, któ
rą kilka lat temu ofiarował Gdań
skiemu Ośrodkowi Dokumenta
cji Zabytków jego syn Wolfgang. 
Kafle przewieziono do refektarza 
klasztoru w Kartuzach. Prawdo
podobnie o nich właśnie pisał 
prof. Jan Kilarski w dniu 27 
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czerwca 1945 r.: ,.W refektarzu 
zupełnie nienaruszone skrzynie 
z kaflami". Można sądzić, że 
wówczas nie rozebrano całego 
pieca, gdyż znaczny procent 
kafli z dolnych kondygnacji za
chował się we fragmentach. O- 
calafe w całości kafle oraz liczne 
ich ułamki przekazane zostały 
do Muzeum Pomorskiego w 
Gdańsku, gdzie wraz z przenie
sionymi w 1964 r. elementami 
kamiennego cokołu oczekiwać 
miały na przewidzianą rekon
strukcję pieca.
Odtwarzanie bryły zabytkowych

pieców przysparza zwykle wiele 
trudności, niekiedy zupełnie u- 
niemożliwiających wiarygodną 
rekonstrukcję. W wypadku pie
ca z Dworu Artusa jesteśmy w 
wyjątkowo korzystnej sytuacji, 
gdyż dokładna dokumentacja 
fotograficzna umożliwia identyfi
kację wszystkich typów kafli u- 
żytych przy budowie pieca. We
dług szczegółowej dokumenta
cji rekonstrukcyjnej, sporządzo
nej w 1971 r. przez inż. Kazimie
rza Macura z oddziału gdańskie
go Pracowni Konserwacji Zabyt
ków, piec składał się pierwotnie

6

6 Kafel narożny z dekoracją grote
skową o układzie kandelabrowym, w 
dolnej części putto dosiadające del
fina
7. Kafle z gzymsu ponad ostatnią 
kondygnacją pieca, w dolnej części 
biała dekoracja groteskowa na 
mlecznońiebieskim tle, pomiędzy 
kaflami drobny, ceramiczny, barwnie 
szkliwiony element dekoracyjny - 
gtówka putta
8. Fragmenty dwóch kafli z wizerun
kiem Filipa, landgrafa Hesji, stan 
przed konserwacją-rekonstrukcją 
(zdjęcia. K. Augustyniak) 

1

z około 500 kafli. W księgach 
depozytowych Muzeum Naro
dowego w Gdańsku odnotowa
nych jest 361 kafli, w tym 57, któ
re udało się scalić z zachowa
nych fragmentów. Jeden kafel 
przekazany został przez konse
rwatora miasta st. Warszawy, 
drugi wykupiono z rąk prywa
tnych. Pozostałe, drobne ułamki 
kafli pozwolą na ich odtworzenie 
metodą konserwatorską.
Pewną, brakującą do kompletu, 
liczbę kafli trzeba będzie wyko
nać na nowo. Przy odtwarzaniu 
pieca pracować więc będą ze
społy konserwatorów i cerami
cy. Ponieważ w montażu znajdą 
się zarówno dobrze zachowane, 
jak i w różnym stopniu uzupeł
nione kafle oryginalne, a także 
kafle wypalone na nowo, oczy
wiste jest, że piec będzie już tyl
ko elementem architektury wnę
trza. Pozbawiony pierwotnej 
funkcji będzie musiał mieć do
statecznie silną konstrukcję we
wnętrzną, zapewniającą zarów
no statyczną wytrzymałość wie
loczłonowe] bryły, jak też właści
we oparcie dla poszczególnych 
kafli, które nie mogą już spoczy
wać na sobie i nieść ciężaru 
wyższych warstw.
Zamiar odtworzenia pieca w 
Dworze Artusa można uznać za 
zadanie bezprecedensowe w 
dziejach polskiego konserwa
torstwa. Poprzedzić je muszą 
szczególnie troskliwe przygoto
wania, związane między innymi 
ze szczegółowymi badaniami la
boratoryjnymi tworzyw użytych 
przed wiekami do wyrobu kafli.
W związku z podjęciem odbu
dowy tego tak ważnego dla 
Gdańska zabytku zwracamy się 
do Czytelników „Spotkań z za
bytkami" z apelem o zgłaszanie 
Wojewódzkiemu Konserwatoro
wi Zabytków (ul. Kotwiczników 
20, 80-881 Gdańsk, tel. 31 62 67) 
wiadomości o brakujących kaf
lach, które mogą się jeszcze 
znajdować na terenie Polski.

Elżbieta Kilarska

Przypisy
1. P. Simson, Der Artushof in 
Danzig und seine Briiderschaf- 
ten, die Banken, Danzig 1900.
2. M. Piątkiewicz-Dereniowa, Die 
Kachelkunst der Renaissance- 
zeit aut dem Wawel. Aus der 
Geschichte des Mazenatentums 
der Jagellonen, „Keramos", z. 
76, Dusseldorf 1977.
3. I. Fabiani-Madeyska, Odwie
dziny Gdańska w XIX wieku, 
Gdańsk 1957, relacja Stanisława 
Tarnowskiego.

Żagańscy 
opiekunowie 
zabytków
Konsekwencje kryzysu społeczno- 
gospodarczego przeżywanego w o- 
statnich latach przez nasz kraj są 
różnorodne. Jedną z najbardziej nie
pokojących jest - moim zdaniem - 
malejąca aktywność społeczna, ewi
dentny spadek zainteresowania pra
cą inną niż zarobkowa. Na naszym 
„poletku" ochrony dziedzictwa kultu
rowego zjawisko to odbija się 
zwłaszcza na funkcjonowaniu or
ganizacji zrzeszających społecznych 
opiekunów zabytków - Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami i Komisji 0- 
pieki nad Zabytkami PTTK.
Marazm i obojętność nie muszą być 
dominującymi cechami społecznych 
zachowań - świadczy o tym dorobek 
ponaddziesięcioletniej działalności 
Komisji Opieki nad Zabytkami przy 
Oddziale PTTK w Żaganiu, w woje

wództwie zielonogórskim. Przyjrzyj
my się zatem temu miastu i jego mi
łośnikom.
Położone w Borach Dolnośląskich, 
nad Bobrem (dopływem Odry) jest 
stolicą historycznej Ziemi Żagań

skiej. Gród i kasztelania wzmianko
wane juz w 1202 r. (jako Sagan, stąd 
także późniejsza nazwa niemiecka). 
Miasto lokowane prawdopodobnie 
przed 1285 r„ od końca XIII w. stolica 
książęca Piastów głogowskich, póź
niej pod panowaniem kolejno elekto
rów saskich, Habsburgów, książąt 
Bironów. W czasie drugiej wojny 
światowej miejsce martyrologii a- 
lianckich jeńców wojennych. Pod
czas walk w 1945 r. zabudowa miasta 
uległa zniszczeniu w ok. 55%. Dziś 
Żagań liczy ok. 22 tys. mieszkań
ców.
Komisja Opieki nad Zabytkami przy 

miejscowym Oddziale PTTK powsta
ła 5 lipca 1973 r„ ze Zbigniewem Po
pieleni jako przewodniczącym. Za
kres jej działalności objął tereny ów
czesnych powiatów: żagańskiego i 

szprotawskiego (aż do powstania 
Oddziału PTTK w Szprotawie w 1976 

r.). Niemal natychmiast rozpoczęto 
wydawanie „Biuletynu Informacyjne
go” Komisji, popularyzującego histo
rię i zabytki miasta oraz potrzebę ich 

i ochrony; w 1973 r. ukazało się pięć 

i numerów. Nawiązano współpracę z 

i Wojewódzkim Konserwatorem Za- 
l bytków w Zielonej Górze, Archiwum

Państwowym w Szprotawie i Towa- 
I rzystwem Miłośników Żagania. W
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1. Fragment za
budowy Starego 
Miasta w Żaganiu; 
w głębi gotycki 
kościół ŚŚ. Piotra 
i Pawła z XIV-XVI 
w

2 Gotycki koś 
ciot augustianów 
z początku XIV w

3. Barokowy pa 
łac z lat 1674- 
1700

końcu pierwszego roku swojej dzia
łalności Komisja skupiała 22 spo
łecznych opiekunów zabytków, w 

tym 4 zbiorowych.
W październiku 1974 r. zorganizowa
no Dni Lisztowskie. dla upamiętnię 
nia pobytu kompozytora w Żaganiu 

W przygotowaniu i realizacji ich bo
gatego programu artystycznego i 
naukowego wzięło udział wiele insty
tucji krajowych i zagranicznych (m.in. 
Muzeum Narodowe z Budapesztu). 
W Międzynarodowym Roku Ochrony 
Zabytków - 1975 - udało się działa 
czom Komisji wydać nr 6 i - i niestety 
ostatni - „Biuletynu", ocalić od za
głady (dosłownie, w punkcie skupu 
makulatury!) 26 kg osiemnasto- i 
dziewiętnastowiecznych dokumen
tów z archiwum żagańskiego kościo

ła Wniebowzięcia NMP. Zorganizo
wano także szkolenie dla społecz
nych opiekunów zabytków (ukończy
ło je 10 osób) i kurs dla kandydatów 

na przewodników po mieście. Rów
nież zorganizowano po raz pierwszy 
konkurs plastyczny „Zabytki Ziemi 
Żagańskiej w oczach dzieci i mło

dzieży" i pokonkursową wystawę 
prac w kinie „Meteor", powtarzane 
następnie co roku. Organizowano 
także wystawy kolekcjonerskie w 
Biurze Oddziału, działacz Komisji Je

rzy Wmczaruk odkrył miejsce po
chówku rodziców czeskiej pisarki 
Bożeny Nemcowej. W 1977 r. żagań
skiej Komisji przyznano zaszczyt or
ganizacji Ogólnopolskiego Zjazdu 
Społecznych Opiekunów Zabytków, 

który odbył się w dniach 1-3 paź
dziernika.
Dużym sukcesem Komisji jest zorga
nizowanie Żagańskiej Pracowni Kra

joznawczej, gromadzącej dokumen
tację źródłową i ikonograficzną za
bytków Ziemi Żagańskiej, wszelkie

go rodzaju materiały i dokumenty do 
historii miasta i regionu. M.in. pra
cownia zakupiła dokumentację histo
ryczną i projektową kościoła Św. 

Krzyża, którego odbudowa po wielu 
latach szczęśliwie dobiegła do koń
ca. Z Biblioteki Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu sprowadzono mikrofilmy 
przedwojennych publikacji o regio
nie. Po przetłumaczeniu ich przez p. 
Luizę Panster z Bolesławca stały się 
łatwo dostępnym, cennym źródłem 
do badań przeszłości miasta i okoli
cy. W 1983 r. zakończono akcję o- 
znakowania obiektów zabytkowych 
tablicami informującymi o ich historii,
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ludziach i wydarzeniach z nimi zwią
zanymi.

Tak w największym skrócie przed
stawia się dorobek działalności or
ganizacyjnej, popularyzatorskiej i 
szkoleniowej żagańskiej Komisji. 

Największe jednak znaczenie miały 
wysiłki, czasem nawet walka o urato
wanie lub poprawę stanu konkre
tnych obiektów zabytkowych, naj
częściej realizowane jako interwen
cje, wystąpienia do właścicieli, użyt
kowników, prokuratury i organów 
ścigania oraz Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków. Wymieńmy naj

pierw te przedsięwzięcia, które do
tychczas nie przyniosły rezultatów: 
protest przeciwko wyburzaniu histo
rycznej zabudowy przy ul. Warsza
wskiej - bezskuteczny, ponieważ 
zlokalizowano tam budowę zespołu 
gastronomicznego. Nie znalazły też 

poparcia władz miejskich inicjatywy 
zorganizowania lapidarium zabytko
wej rzeźby nagrobnej i urządzenia 

skansenu gazownictwa w starej ga
zowni miejskiej. Nie zabezpieczono 
także malowideł i płaskorzeźby 
przedstawiających orla piastowskie
go i Henryka Brodatego z żoną Jad
wigą, ani witraża przy ul. Długiej (zo
stał później skradziony). Podobnie, 
niestety, wyglądają sprawy zabez
pieczenia mauzoleum rodziny Doh- 
nów w Małomicach i dworu w Jabło
nowie oraz uznania za zabytek koś
cioła w Gozdnicy. Brak poparcia 
władz miejskich uniemożliwia także 
zakończenie prac i publikację nauko
wej monografii miasta Częściowo 
tylko udało się objąć ochroną wy
strój architektoniczny remontowa
nych zabytkowych kamienic i zabez
pieczyć spichlerz poklasztorny. Tyle 
o porażkach, m.in. po to, aby nie 
wzbudzać podejrzeń, że wystawiamy 
działaczom żagańskim okolicznoś
ciową laurkę, w której mówi się tylko 

o sukcesach, lub że dysponują oni 
pomocą sił nadprzyrodzonych.

Udało się natomiast uratować freski 
na wieży kościoła w zespole poau- 
gustiańskim i zamknąć jego dziedzi
niec dla ruchu kołowego, spowodo
wać wpisanie do rejestru zabytków 
cmentarza komunalnego przy ul. Ko- 
żuchowskiej, uratować grobowiec 
rodziny Willmanów na tymże cmen
tarzu i zabytkowe tablice kamienne 
przy ul. 1 Maja, wstrzymać decyzję o 

rozbiórce spichlerza pałacowego. 

Komisja zabezpieczyła także wiatrak 
holenderski w Witoszynie i doprowa
dziła do przejęcia go przez Żagań

skie Huty Szkła. Zabezpieczono rów
nież wejście do wieży kościoła poe- 

wangelickiego, mieszczącej mauzo
leum rodziny Bironów.

Członkowie Komisji własnymi siłami 
odnowili mauzoleum lotników RAF, 
zamordowanych w czasie wielkiej u- 
cieczki z pobliskiego stalagu. W 
1983 r. wstrzymano modernizację 
podjętą przez Zespół Opieki Zdro
wotnej bez uzgodnienia z władzami 
konserwatorskimi - pięknego, ze
społu szpitalnego z XIX w. Interwen

cja ta zapobiegła całkowitemu uni
cestwieniu walorów zabytkowych ze
społu, inwestor zdążył jednak znisz
czyć bramę wjazdową, drzewa - 
pomniki przyrody, przebudować 
„Dom Marii" Wszystkie interwencje i 
inicjatywy były poprzedzone syste
matycznymi kontrolami, przeprowa
dzonymi przez społecznych opieku
nów zabytków. W tym celu organizo

wano wyjazdy terenowe - m.in. do 
Konina Żagańskiego, Wymiarek, Wi- 

toszyna, Lutynki, Dzietrzychowic, 
Miodnicy, Gorzupii, Starej Koperni i 

Jabłonowa. Najnowszą troską Ko
misji jest sprawa znalezienia użyt
kownika i programu użytkowego dla 
pałacu, opuszczonego przez Biblio
tekę Miejską oraz dalszy los urato
wanego przed rozbiórką spichlerza 

pałacowego.

Ta wszechstronna, pożyteczna dzia
łalność jest zjawiskiem budującym. 
Pamiętajmy bowiem, że Żagań jest 

miastem niedużym, oddalonym od 
wielkich centrów kulturalnych, że 
leży na terenach przywróconych pol
skości stosunkowo niedawno, a 
więc o zakłóconej ciągłości tradycji 
kulturowych, że mamy kryzys, etc, 
etc... A jednak Komisja Opieki nad 
Zabytkami w Żaganiu „nie tylko ist

nieje, ale naprawdę działa”, jak zdzi
wił się kiedyś zupełnie poważnie pe
wien zasłużony działacz, (md)

Więcej informacji o pracy żagańskich 
■społeczników, o składach zarządów 
Komisji i szczegółach współpracy z 
władzami lokalnymi podaje W. To- 
micz, W lat Komisji Opieki nad Zaby
tkami przy O/PTTK w Żaganiu „Prze
gląd Żagański” nr 3/1/83 wydany 
przez Klub Przyjaciół Regionu Bo- 
brawa (Żagań, ul. Liebelta 2) na pra
wach rękopisu.

Dzwon 
bez 
dźwięków
W listach od Czytelników pojawiają 
się pytania o spiżowy dzwon stojący 
na niewysokim postumencie na sta
romiejskim placyku Kanonie w War
szawie. Kilka słów o dzwonie poni
żej, na początku jednak chcielibyśmy 
zwrócić się do konserwatorskich 
władz miasta, Kota Miłośników Sta
rego Miasta, władz dzielnicy - dla
czego nikt dotychczas nie pomyślał 
o postawieniu przy dzwonie tabliczki 
z odpowiednią informacją? Kanonie 
znajdują się prawie w centrum histo
rycznej dzielnicy Warszawy, najczęś
ciej odwiedzanej przez turystów, Z 
podsłuchanych na temat dzwonu 
wypowiedzi przewodników - z któ
rych każda jest inna! - wynikają takie 
bzdury, że nie będziemy ich tu przy
taczać.

1. Zabytkowy dzwon na Kanoniach 
to również świadek powstańczych 
walk na Starym Mieście
2. Spękany fragment dzwonu z pod
pisem odlewnika

Dzwon ten pochodzi z roku 1614 i 
odlany został dla kolegiaty Św. Jana 

przez królewskiego ludwisarza Da
niela Thyma. Daniel Thym, z pocho
dzenia Niemiec, był także wykonaw
cą postaci króla na kolumnie Zy
gmunta III Wazy, kapitelu oraz innych 
brązowych ozdób (1614 r.). Interesu
jący nas dzwon zwraca uwagę bo
gactwem zdobień, poczynając od u- 
chwytów w kształcie głów ludzkich. U 
góry widnieje napis: „Fioku Pańskie
go 1614 siato się słowo miłości w 
naszej Warszawie. Chwal Pana, 
chwal go całą duszą, uroczystych 
dźwięków". Ułożył go fundator dzwo
nu, kanonik kolegiaty Andrzej Zala- 
szowski. Pod sceną przedstawiającą 
Chrystusa na krzyżu z Marią Magda
leną oraz po bokach: Matką Boską z 
Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicie
lem, złożył swój podpis (w języku 
niemieckim) odlewnik: „Z woli Bożej 
odlał mnie Daniel Tiem", a pod wień
cem okalającym ten napis dodał: „w 
Warszawie". Po drugiej stronie wid
nieją inicjały „AZC" (Andrzej Zala- 
szowski kanonik) oraz „IN SRD TH" 
(infusor, czyli odlewnik królewski Da
niel Thym). Najprawdopodobniej 
dzwon został wykonany w czasie od
budowy katedry po pożarze, który 
wybuchł na Starym Mieście w 1607 
ro., i do Powstania Warszawskiego 
znajdował się w jej wnętrzu. Przebie
gające w różnych kierunkach pęk
nięcia dzwonu - to właśnie ślady po 
walkach w katedrze w sierpniu 1944 r.

I znowu wracamy do pytań „warsza
wskiego" numeru „Spotkań" (4- 
1983). Dlaczego, skoro tak mało za
chowało się w stolicy zabytków, tak
że ten od wielu lat niszczeje niczym 
nie osłonięty? Ani zamieszczenie ta
blicy informacyjnej, ani choćby wiaty 
nie wymagają zbyt wiele zachodu i 
pieniędzy, (k)
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W związku z wywiadem dr. Tadeu
sza Polaka w numerze 1-1984 „Spo
tkań z zabytkami", dotyczącym pro
blematyki ochrony dóbr kultury, w 
tym i działalności konserwatorskiej 
firm polonijnych, muszę zaprostesto- 
wać, ponieważ z wieloma zawartymi 
tam sformułowaniami trudno się zgo
dzić, zawierają bowiem wiele nieś
cisłości.

Udzielający wywiadu inż. T. Polak, 
wieloletni dyrektor PKZ, specjalista w 
zakresie organizacji ochrony dóbr 
kultury, twierdzi, że „wyniki prac firm 
polonijnych zna ze sklepów i sądzi, 
że to samo okaże się przy konserwa
torskich pracach tych firm". Wymaga 
to komentarza.

Od trzech lat kilka firm założonych 
przez przedstawicieli Polonii rozpo
częło, zresztą z różnym skutkiem, 
działalność związaną z ochroną dóbr 
kultury polskiej. Zajęcie się lą pro
blematyką spowodowane jest o- 
gromnymi potrzebami, brakiem po
tencjału wykonawczego, ale przede 
wszystkim sentymentem przedstawi
cieli Polonii i chęci pomocy w rato
waniu zabytków utwierdzających toż
samość narodową. Oczywiście wią- 
że się to z prowadzeniem normalnej 
działalności gospodarczej.

Początki, jak to zwykle bywa, są 
trudne, ale trzy lata działalności na
szych firm - to kilkadziesiąt opraco
wań projektowych, ekspertyz tech
nologicznych, kilkaset opracowań in
wentaryzacyjnych, zakończone i kon
tynuowane prace przy malarstwie 
sztalugowym, ściennym, pomnikach 
cmentarnych, detalach wystroju ar
chitektonicznego, prace remonto
wo-budowlane w kilkunastu obiek
tach zabytkowych.

Ten dorobek w porównaniu z 35- 
letnią działalnością Przedsiębiorstwa 
Konserwacji Zabytków jest skromny, 
jednak dzięki włączeniu się kilku firm 
polonijnych w dzieło ratowania dóbr 
kultury narodowej wielu obiektom 
zabytkowym przywrócono dawną 
świetność.

Nie rozumiem również stwierdze
nia dr. Polaka, że „budzi zdziwienie 
udzielanie firmom polonijnym zezwo
leń na prace podobne do tych, jakie 
wykonują PKZ", w kontekście 
wcześniejszej deklaracji, że „PKZ nie 
są monopolistą prac konserwator
skich". O co tu chodzi? Chyba jest to 
typowa obrona interesów monopoli
sty.

Wyjaśnienia wymagają i inne sfor

sób bezceremonialny reklamuje 
działalność swojej firmy. No cóż, mo
żna i tak. W wywiadzie mówiłem o 
złożonych problemach związanych z 
ochroną dóbr kultury, natomiast Pan 
Adamczyk w „proteście’ reklamuje 
jedynie swoją działalność, korzysta
jąc z gościnnych łamów „Spotkań z 
zabytkami". Jest to oczywiście czy
sty interes dla Pana Adamczyka - 
reklama za darmo! Natomiast do tez 
rozczulił mnie pasus o „sentymencie 
przedstawicieli Polonii i chęci porno- ( 
cy w ratowaniu zabytków". Pozostaje 
mi zatem życzyć godziwych zysków 
tak bardzo niezbędnych dla podtrzy
mywania sentymentów.

dr Tadeusz Polak
Naczelny Dyrektor

PP Pracownie Konserwacji
Warszawa

Szanowna Redakcjo!
Brawo, po trzykroć brawo! Wresz

cie „Spotkania z zabytkami" spełniły 
moje oczekiwania. Gdy tylko chwyci
łem ostatni numer (4(14) - 1983) i 
przerzuciłem kartki, wiedziałem, że 
jest to właśnie to, na co od dłuższe
go czasu czekam.

Jestem warszawiakiem z krwi i 
kości, z dziada pradziada... Serce mi 
się kraje, kiedy patrzę na katastrofa
lny stan naszych zabytków... Jestem 
„nasączony" opowieściami starych 
warszawiaków o wspaniałych sece
syjnych i modernistycznych kamieni
cach na Stużewskiej, pl. Wareckim, 
Marszałkowskiej... Interesuję się tak
że warszawskim budownictwem 
przemysłowym i willowym z końca 
XIX i początku XX w., a także takimi 
„drobiazgami", jak: stare latarnie, 
parkany, balkony, poręcze, klamki, 
bramy oraz odboje bramne, o któ
rych pierwszy raz w życiu przeczyta
łem właśnie w numerze 4 (14) - 1983 
(artykuł T. Polaka). Mimo, że posia
dam sporą bibliotekę i dużo czytam, 
nie natrafiłem dotąd na najmniejszą 
nawet informację na ten temat.

Dzięki temu numerowi „Spotkań" 
dowiedziałem się, że jest jeszcze kil
ku ludzi dobrej woli, którzy chcą, po
dobnie jak ja, ocalić te dwa słowa: 
KULTURĘ I KLIMAT, łączące się w 
jedno: ZABYTEK SZTUKI.

Wszystkie artykuły przeczytałem 
jednym tchem i z zadowoleniem 
stwierdziłem, że nie było wśród nich 
nieciekawego... Odnośnie zabytków 
Warszawy mam pytanie, czy jest ktoś 
odpowiedzialny za zniszczenie za

mułowania zawarte w wywiadzie. Fir
my polonijne nie „podkopują" rze
mieślników. Jest to frazes powielany 
w złej wierze, a tak modny, że uwie
rzyli w niego ci, którzy go zapocząt
kowali. To „podkopywanie"-lo ase
kuracja i usprawiedliwienie częścio
wych niepowodzeń polskich mene
dżerów. Chciałbym jednocześnie 
wyjaśnić - a jest to wiarygodne, bo 
sam jestem właścicielem firmy polo
nijnej - że firmy te płacą różnego ro
dzaju podatki: obrotowy, dochodo
wy, od wynagrodzeń, ZUS, a więc ta
kie same, jakie w swoich kalkula
cjach muszą przewidzieć przedsię
biorstwa państwowe.

Wypowiedź o wykupywaniu mate
riałów z polskich central handlowych 
brzmi jak zły żart. O jakie materiały 
chodzi - cement, piasek, wapno, 
drewno, materiały pokryciowe? Prze
cież materiały te nie są wywożone za 
granicę, lecz służą odbudowie i re
montom polskich obiektów zabytko
wych w kraju. Sądzę, że tego typu 
materiały będą musiafy być zakupy
wane i w przyszłości. Z zagranicy fir
my polonijne sprowadzają natomiast 
materiały niedostępne w kraju: kleje, 
farby, pędzle, narzędzia sztukator- 
skie, sprzęt do modelowania, elek
tronarzędzia i drobny sprzęt do kon
serwacji. Niech za przykład posłuży 
fakt sprowadzenia z RFN błękitu pary
skiego, niezbędnego do malo
wania Sali Balowej w pałacu w 
Mchach, czy środki do strukturalne
go wzmacniania obiektów kamien
nych. Przecież każda firma polonijna 
musi realizować zaakceptowany 
przez władze program zakupów ma
teriałów i sprzętu, a kosztorysy te nie 
są małe i wynoszą niejednokrot
nie tysiące dolarów.

W planach działalności polonij
nych firm budowlanych i konserwa
torskich przewidywane jest urucho
mienie nietypowych, nie znanych w 
Polsce technologii produkcji mate
riałów budowlanych, które mogą być 
stosowane i w obiektach zabytko
wych. A gotyckie cegły, dachówki 
pozostawiamy do realizacji dużej fir
my specjalistycznej, jaką są PKZ, bo
rykające się z tym problemem od 20 
lal.

Chciałbym również nawiązać do 
akcji „Spotkań z zabytkami" dotyczą
cej prac zabezpieczających obiekty 
zabytkowe, dla których brakuje fun
duszów na pełne remonty lub pro
gramu użytkowania. Niewątpliwie 

jest słuszne, że problemem tym nie 
mogą zajmować się wyłącznie PKZ- 
ty. Potrzebna jest każda iniq'atywa i 
każda „moc przerobowa", a więc po
tencjał wykonawczy zarówno rzemio
sła jak i firm polonijnych. A że to czy
nimy, świadczą rezultaty prac zabez
pieczających prowadzonych w pała
cu „Czarne" w Jeleniej Górze. W cią
gu roku na podstawie własnego peł
nego projektu, zawierającego inwen
taryzację konserwatorską, eksperty
zę mykologiczną, konstrukcyjną, 
program zabezpieczeń, doprowa
dzony został obiekt do takiego stanu, 
że nie grozi mu zniszczenie, a prace 
w dalszym ciągu trwają.

Podobne prace na podstawie 
własnych opracowań projektowych 
rozpoczęte zostaną w kilku obiek
tach na Śląsku, które mimo energicz

nych poczynań państwowej służby 
konserwatorskiej nie mogły docze
kać się wykonawców od kilkunastu 
lat.

Na podstawie tych kilku przykła
dów mam prawo powiedzieć, że fir
my polonijne wniosły, aczkolwiek 
jeszcze niewielki, lecz już trwały 
wkład w dzieło ochrony zabytków w 
Polsce.

Na zakończenie mojej wypowie
dzi chciałbym podkreślić słuszność 
myśli dr. T. Polaka że środowisko 
konserwatorskie jest niespójne, 
trwają w nim spory, a idea ochrony 
dóbr kultury narodowej rozbija się o 
ludzkie animozje, małostkowość, a 
często i głupotę. Czas najwyższy, 
aby to zmienić i wspólnie, w „mono
polu" lub bez niego, z „konkurencją" 
lub bez niej, przystąpić do efektyw
nego działania. Tego oczekuje od 
służb konserwatorskich społeczeń
stwo, któremu bliska jest idea rato
wania dziedzictwa narodowego.

Proszę Pana Redaktora o za
mieszczenie moich uwag, mam na
dzieję, że w ten sposób przynajmniej 
częściowo wyjaśnię wiele nieporozu
mień dotyczących firm polonijnych 
zajmujących się ochroną zabytków w 
Polsce.

Z poważaniem 
Ryszard Adamczyk 

właściciel PPZ „Arpex" 
Sheffield, Wielka Brytania

Z uwagą przeczytałem powyższy 
„protest" Pana R.Adamczyka, który 
w rzekomej polemice z treścią mego 
wywiadu udzielonego „ Spotkaniom z 
zabytkami" (nr 1(15) - 1984) w spo
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bytków wysokie/ klasy w okresie po
wojennym (pałac Kronenberga, Cza
rny Dwór, altana na Dynasach, itp)?

Piotr Pawłowski
Warszawa

Szanowna Redakcjo!
Pomyśleć, że od stuleci kultura 

żydowska żyta obok polskiej, tak jak 
żyli obok siebie chrześcl/anie i syno
wie Mojżesza. Obie te kultury obficie 
czerpały z siebie nawzajem. Wielcy 
Żydzi-to niejednokrotnie wielcy Po

lacy. Płynące stąd wnioski o ko
nieczności konserwacji materialnych 
reliktów kultury i historii Żydów pol

skich nie wymagają żadnych komen
tarzy.

A tak naprawdę, ile z tej historii 
jeszcze pozostało?...

Jest na Podlasiu miasto - przy 
starym dziewiętnastowiecznym, bi
tym trakcie Warszawa-Brześć - Mię
dzyrzec Podlaski. Przed drugą wojną 
światową Żydzi stanowili przeszło 

połowę mieszkańców, oni głównie 
tworzyli handel i przemysł w tym 
mieście.

Jest tam, a raczej był, cmentarz 
żydowski. To, co z niego pozostało, 
można nazwać różnie, ale z całą 
pewnością nie cmentarzem. Jest to 
zatem miejsce, gdzie w przytulnej at
mosferze można wysuszyć tanie win
ko, paść krowy - bo trawa wysoka, 
porozrabiać. Zaś z całą pewnością, 
nie jest to miejsce pamięci, skupie
nia czy modlitwy w pobliżu tych, któ
rzy odeszli...

Nieliczne już, porozrzucane tu i 
ówdzie stele, duży, niegdyś zapewne 
piękny grobowiec rozsadzany przez 
korzenie drzew, wszystko zaś poroz
bijane, przysypane zeszłorocznymi 
liśćmi. Pod zagrzybionym murem kil
ka rozbitych macew. Gdy dodać 
jeszcze wchodzące na teren cmenta

rza gospodarstwo - będzie to już 
wszystko. Mur okalający niegdyś 
cały cmentarz, obecnie chroni go je
dynie z trzech stron. Dalej tylko po
rwana siatka z szerokimi, wygodnymi 
dziurami zapraszającymi profanują
cych to miejsce.

A przecież Żydzi - to przynajmniej 

połowa budowniczych tego miasta. 
Czy nikogo nie interesuje przeszłość 
własnego gniazda, czy nie należy jej 
się pomoc? Nikt z „miejscowych" 
nie potrafił lub po prostu nie chciat 
udzielić mi informacji dotyczących 
czasu powstania bądź historii 
wspomnianego cmentarza. Pytałem 
wielu. Parę słów zaledwie wyciągną
łem od opiekującego się cmenta
rzem katolickim kamieniarza, graba
rza... chyba lokalnego totumfackiego. 
Z jego informacji mogłem jedynie 
wywnioskować, że taki cmentarz w 
ogóle jest, a usytuowany jest vis-a- 
vis cmentarza katolickiego. Potem 
było o tym, że „jest tam taki, co to się 
panie opiekuje, ale za dolary, panie, 
a i to nic teraz nie robi". Na temat 
cmentarza żydowskiego, jak również 
katolickiego nie mogłem doszukać 
się żadnych danych w „Roczniku 
Międzyrzeckim" - wydanym przez 
Międzyrzeckie Towarzystwo Nauk.

Dla wyjaśnienia pragnę dodać, że 
nie jestem i nigdy nie byłem mie
szkańcem tego miasta; mieszkam na 
stałe w Warszawie. Po prostu intere
suję się sztuką, w tym żydowską. Bę
dąc fotografem-amatorem, z apara
tem w ręku szukam piękna i utrwa
lam jego przejawy. Ze względu na 
rodzaj mojej pracy zawodowej - je
stem konduktorem wagonów sypia
lnych „WARS" - łatwo mi podróżo
wać z aparatem.

Łączę życzenia sukcesów 
Wiesław Br. Machnikowski

Warszawa

Do „Desy” czy na „perski jar
mark”?

„Desa", pchli targ czy targ staroci? 
Nie jest to problem istotny, ale jest. 
Wszystkie te instytucje mają swoje 
zalety i wady.

Zaletą „Desy", biorąc generalnie, 
jest rzetelna wycena i legalność tran
sakcji. Tu zarówno sprzedający, jak i 
kupujący może mieć prawie pew
ność, że nie zostanie oszukany. 
Wadą natomiast jest zdzieranie nie
prawdopodobnie wysokiego hara
czu (komisowego) od sprzedające
go. To odstrasza potencjalnych 
klientów. W moim odczuciu „Desa" 
mogłaby robić lepsze interesy 
zmniejszając opłatę komisową do 
10-15%, a bardziej się uaktywnić w 
poszukiwaniu klientów.

Natomiast „pchli targ", jaki funk
cjonuje w stolicy, jest nieomal opa
nowany przez „zawodowców" tej 
branży, i tak jest zapewne na całym 
świecie. Niektórzy sprzedawcy ofe
rują bibeloty za kilka milionów. Mo
żna jednak tam - choć już rzadko - 
nabyć rarytas kolekcjonerski za wca
le me astronomiczną kwotę.

Obecnie w wielu miastach organi
zowane są kolekcjonerskie targi sta
roci. Są one również zmonopolizo
wane przez branżowców - choć nie 
zawodowców, ludzi na ogół pracują
cych zawodowo, a tylko w niedzielę 
poświęcających czas starociom. I 
właśnie ci ostatni mają najlepsze ro
zeznanie w temacie.

Myślę, że żadnej z tych instytucji 
nie należy dezawuować. Są dla sie
bie uzupełnieniem. To głównie dzięki 
nim przedmioty używane przez na
szych dziadków i pradziadków, bab
cie i prababcie, niejednokrotnie arcy
dziełka sztuki, nie znalazły się na 

śmietniku, a uzupełniają naszą histo
rię.

Moim zdaniem kolekcjonerstwo 
winno być propagowane i popierane 
przynajmniej moralnie i organizacyj
nie przez wszystkie zainteresowane 
instytucje. Przecież jest to nad wyraz 
pożyteczne i kształcące hobby. Ko
lekcjonerstwo. obok funkcji kształce
nia ludzi, ma inne dodatnie cechy. 
Kto jak nie kolekcjoner wyszpera ze 
strychu, piwnicy czy rudery pamiąt
kowy przedmiot. Nierzadko bywa, że 
prywatne kolekcje zbierane przez 
całe życie, czasem przez dwa czy 
trzy pokolenia, wzbogacają w formie 
darowizny zbiory muzealne. Takich 
przykładów jest wiele, zarówno z 
przeszłości, jak i czasów obecnych.

Na temat złych skutków zbierac
twa pazernego nie będę się wypo
wiadał. Pozostawiam to oponentom 
kolekcjonerstwa i organom ściga
nia.

Jerzy Plis 
Lublin

SPROSTOWANIE
W numerze 3/13/—1983 w artykule 

Andrzeja Wawrzyńczaka pt. Znaki 
wodne (s. 35) w podpisie pod il. 4 
zamiast „Drzymała” powinno być 
„Grzymała", a w podpisie pod il. 6 
zamiast „Leliwa” powinno być „Le- 
wart”. Za powyższe pomyłki autor 
przeprasza Czytelników.

W tym samym numerze w artykule 
Marii Anackiej-Łyjak pt. Nazwa - 
świadectwo wydarzeń (s. 59), z winy 
korekty, po zdaniu kończącym się: 
„na miejsce swego pobytu wybrał 
Skierniewice." opuszczone zostało 
następne zdanie: „W 1652 r. morowe 
powietrze dotarto jednak i do Skier
niewic." Na załączonym planie kap
liczka (nr 1) powinna znajdować się 
przy „drodze morowej” (nr 2). Autor
kę i Czytelników przepraszamy.

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 pozo
stałych 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 opłacają pre
numeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli.
2. Dla osób fizycznych - indywidualnych:
- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma 
oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch", opłacają prenumeratę w urzędach 
pocztowych i u doręczycieli,
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach oddziałów RSW „Pra- 
sa-Książka-Ruch”, opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych 
nadawczo-oddawczych, właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty” na rachunek bankowy Centrali 

Kolportażu Prasy i Wydawnictw w Warszawie, ul. Towarowa 28, nr konta: NBP 
XV Oddział w Warszawie 1153-201045-139-11.
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książ- 
ka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-839 
Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Pre
numerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od pre
numeraty 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.

UWAGA: Zdezaktualizowane egzemplarze „Spotkań z zabytkami" można na
być w redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-14.00, po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym (nr 26-93-57).
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Dwór z przełomu XVIII I XIX w. w Dąbrowie Wielkiej (woj. sieradzkie); reprodukcja M. Rydla z „Tygodnika Ilustrowanego" z 1911 r.

Dwór
Dwór polski bywał arką narodową...
Nieraz, gdy wszystko wokół padało od gromu, 
Największy skarb chowano w cichym polskim domu. 
Wiarę w przyszłość, nadzieję, najdroższe pamiątki, 
Jakby w relikwiarzu poświęcone szczątki.
I dwór stawał na straży, strzegł od zniszczenia, 
Zachowując w czystości myśli i pragnienia, 
Pamięć bólów i chwały i chęci i czynów
I wierzeń i przykazań po ojcach dla synów...

Kazimierz Laskowski

Kazimierz Laskowski (1861-1913), pseud. El, poeta, pisarz, bardzo popularny wśród czytelników warszawskich na początku XX w.



1. Tak wyglądał ok. 1914 r. dwór z drugiej połowy XVIII w., przebudowany 
na początku XIX w., w Morsku (woj. kieleckie); rozebrany w latach 70-ych. 
ma być zbudowany na nowo (siei ale!)
2. Dwór z 1784 r. w Tarnrfwle (woj. krakowskie) - widok obecny od fron
tu.
3. Dwór z końca XVIII w. w Glanowle (woj. krakowskie) - widok obecny od 
ogrodu (zob. też nasza okładka)
4. Dwór z połowy XVIII w., przebudowany ok. 1877 r., w Papllnle (woj. sied
leckie) - widok obecny od frontu
5. Dwór z 1829 r. w Potoku Złotym (woj. częstochowskie) - widok obecny 
od frontu
(zd/fda: 1-3 - M. Rydel, 4.5 - S. Parflanowlcz)

I3Q krajowa

Cena zł 100.-


