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NA OKŁADCE: Z „Panoramą Ra
cławicką” kojarzyć się teraz bę
dzie Wrocław. Zarówno w wypad
ku tego miasta, jak I malowidła, 
polscy specjaliści odnieśli konse
rwatorski sukces. Więcej na temat 
prac przy konserwacji panoramy 
plszemy w dziale „Z warsztatu 
konserwatora" I na IV stronie o- 
kładkl.
(zdjęcia: W. Pawelec, J. Wilde)
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Od redakcji
Jest to numer z materiałami poświęconymi kilku roczni
com: 180-leciu działalności muzeum w Wilanowie, 730- 
leciu Bytomia; jest w nim również artykuł o „Panoramie 
Racławickiej”, która ma lat 91. Rocznice obchodzić ła
two, ale zanim do nich dojdzie, każdy przyszły jubilat 
musi się napracować, aby na obchody zasłużyć. Z góry 
możemy przewidzieć, że nie będzie (przynajmniej na na
szych łamach) żadnych okolicznościowych artykułów na 
temat rocznic „znikania” kolejnych zabytków. Zajęłoby to 
nam w każdym numerze zbyt dużo miejsca! Owszem, 
zapewne kiedyś wszystko to podsumujemy, może już ra
czej dla zadokumentowania spraw niż gonienia winnych, 
których i tak nikt nie dogoni...
A propos rocznic I gonienia - minęła już pierwsza roczni
ca ukazania się numeru 1 (15)—1984, w którym prosiliśmy 
Urząd Konserwatorski m.st. Warszawy, aby poinformował 
społeczeństwo w „Spotkaniach”, jakie są jego zamiary 
wobec coraz bardziej zaniedbanego i zapomnianego 
Czerska koło Warszawy (chodziło tak o zamek, jak i ze
spół Czersk - Góra Kalwaria). Minął rok i... kompletna 
cisza. Rzeczony Urząd nie zajął także stanowiska wobec 
„warszawskiego” numeru „Spotkań” z... 1983 r.l A było w 
nim do czego się ustosunkowywać ... W odróżnieniu od 
Urzędu numer ten spotkał się z żywą reakcją mieszkań
ców stolicy, którzy telefonicznie i listownie zgłosili tyle 
zaskakujących spostrzeżeń, że zebrałoby się tego na ko
lejne pesymistyczne spotkanie z zabytkami Warszawy. 
Bywają więc - jak widać - różne rocznice...



Zbigniew Maj

180 lat Muzeum w Wilanowie

Cunctis patet 
ingressus

„O Wilanowie! Ty święta skarbnico 
Drogich pamiątek ojczyste/ wielkości! 
Gdy z załzawioną żegnam Clę źrenicą 
Przy/m skromny podpis Jednego z Twych gości!”

Ten wzniosły czterowiersz włożył między księgi wilanowskie 
Władysław Stankiewicz, jeden spośród tysięcy obywateli, 
którzy w ciągu 180 lat gościli w dawnej siedzibie wielkiego 
króla. Wilanów - owa „skarbnica drogich pamiątek ojczystej 
wielkości" z dumą nosi miano najstarszego polskiego mu
zeum udostępnionego społeczeństwu. Już w sierpniu 1805 r. 
dzięki inicjatywie Stanisława Kostki Potockiego pałac wila
nowski przyjął pierwszych zwiedzających. Szlachetną ideę 
założyciela Galerii Wilanowskiej kontynuowali jego spadko
biercy. W 1852 r. dla podkreślenia publicznego charakteru 
muzeum-rezydencji wnuk Stanisława Kostki - August Potoc
ki umieścił w progu tzw. Galerii Wielkiej marmurową, zacho
waną do dzisiaj płytę z łacińskim napisem: „CUNCTIS PA
TET INGRESSUS” (Wstęp otwarty dla wszystkich). Ta demo
kratyczna, prekursorska na owe czasy, myśl znalazła pełny 
wyraz w księgach wpisowych Muzeum w Wilanowie. Każdy 
bowiem, kto tylko potrafił władać piórem, mógł się w nich 
uwiecznić. Gorliwie korzystano z tej możliwości, stąd też 
obok autografów wielu wybitnych postaci - artystów, pisarzy 
i poetów, mężów stanu, uczonych, duchownych, lekarzy, etc. 
podpisy złożyli ludzie zwyczajni - skromni urzędnicy, drobni 
kupcy, rzemieślnicy, robotnicy, nawet chłopi.
Lektura pięciu okazałych tomów, obejmujących okres od 
sierpnia 1805 do lipca 1931 r. (z przerwą w latach 1838-1852) 
jest wielce zajmująca. To jakby doskonały słownik biogra
ficzny, pasjonujące studium socjologiczne społeczeństwa 
polskiego, studium, w którym niezwykle wyraziście rysują się 
nasze narodowe namiętności - zmienność nastrojów, umiło
wanie pamiątek przeszłości, kult przodków, wrażliwość na 
piękno, sentymentalizm, skłonność do wylewnego okazywa
nia uczuć. Rezydencja zwycięzcy spod Wiednia była wyma
rzonym miejscem patriotycznych uniesień, wzruszeń i wes
tchnień, a dla artystów obiektem inspiracji i natchnienia. Zna
leźli je tutaj m.in.: Zygmunt Vogel, Aleksander Kokular, Willi
bald Richter, zapomniany twórca pięknych widoków Wilano
wa i wnętrz pałacu, rzeźbiarz Konstanty Hegel czy historyk 
Hipolit Skimborowicz, autor (wespół z Wojciechem Gerso
nem) monumentalnego dzieła Willanów. Album Widoków i 
Pamiątek, wydanego w 1877 r.
Rezydencję króla Jana odwiedził legion malarzy z artystami 
tej miary, co: Antoni Brodowski, Wojciech Gerson, Jan Sta
nisławski, Władysław Podkowiński, Józef Pankiewicz. Pięk
nem Wilanowa zachwycali się również rzeźbiarze - Johan 
Emanuel Schlegel, Andrzej Pruszyński oraz Emil Antoine 
Bourdelle - twórca pomnika Adama Mickiewicza w Paryżu. 
Architekturę pałacu i jego otoczenia podziwiała liczna grupa 
mistrzów sztuki budowlanej. Niektórzy z nich pozostawili tu 
cząstkę swego dorobku, np. Konstanty Jakimowicz - autor 
projektu stacji kolejki wilanowskiej, Kazimierz Skórewicz - w 
latach 1918-1922 kierownik prac restauracyjnych w pałacu 
oraz Jarosław Wojciechowski - generalny konserwator sie-
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dziby Jana III w okresie międzywojennym. W Wilanowie byli 
także: Tadeusz Stryjeński, Stefan Szyller, Jan Zubrzycki, 
Adolf Szyszko-Bohusz.
Podwarszawską rezydencję odwiedzali chętnie, rzecz zrozu
miała historycy sztuki. W szacownych murach przebywali 
wybitni przedstawiciele tej dyscypliny wiedzy: Jerzy Myciel- 
ski, Feliks Kopera, Julian Pagaczewski, Wojsław Mole, Wła
dysław Tatarkiewicz. Wielu też było pisarzy i poetów, m.in.: 
Jan Paweł Woronicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Antoni Ed
ward Odyniec, Zygmunt Krasiński, Władysław Syrokomla, 
Wincenty Pol, Jadwiga Łuszczewska „Deotyma”. W 1927 r. 
dawną posiadłość Sobieskich odwiedził laureat nagrody No
bla, autor Czarodziejskiej Góry - Tomasz Mann.
Funkcje muzealne pałac wilanowski łączył od lat z funkcjami 
reprezentacyjnymi, dlatego też w księgach znajdujemy pod
pisy najwyższych urzędników życia publicznego w Polsce, 
ministrów, ambasadorów, delegatów obcych państw. W tej 
materii niezmiernie interesujący jest wpis prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego o zło
żeniu urzędu po przewrocie majowym w 1926 r., z podpisem 
ówczesnego prezesa Rady Ministrów - Wincentego Witosa. 
W swym ostatnim orędziu prezydent gorąco dziękuje ofice
rom i żołnierzom Gwardii Przybocznej za wierną służbę „przy 
sztandarze Rzeczypospolitej”.
Między zwykłymi podpisami i autografami wybitnych osobis
tości na kartach ksiąg wilanowskich bogato kwitnie twór
czość ulotna w postaci wierszy, złotych myśli, haseł patrio
tycznych, informacji o niecodziennych okolicznościach po
bytu w Wilanowie. Bez względu na poziom, twórczość poe- 
tów-amatorów tchnie autentyzmem, szczerością, patriotyz
mem, umiłowaniem ojczystych pamiątek. Zacytujemy co cel
niejsze wypowiedzi:

„Stary grodzie Wilianów - w progi twe 
pierwszy raz wstępuję z kornem czotem 
cześć niosąc przeszłości.
Widzę cię jakim byłeś, nie jak jesteś teraz 
w całej sile potędze - nie w strupieszałości."

1. Karta tytułowa pierwszej księgi zwiedzających pałac w Wilanowie (1805— 
1838)

2. Pierwsza strona wpisów (5-12 VIII 1805 r.); zaznaczone autografy rodziny 
Zamoyskich i Jana Pawła Woronicza

3. Jedna ze stron księgi - podpisy w językach arabskim i francuskim

4. Autograf Willibalda Richtera (oznaczony strzałką) z 1 VII 1856 r.

„Potoccy w sercu naszem głęboko zaryci!
Kto chowa w późne wieki pamiątki przeszłości
Tym się naród jak sławą wynosi i szczyci
Ten wart oklasków braci i szczerej wdzięczności".

★
„Cześć Twej pamięci wielki Janie! i drogie 
wspomnienie po Tobie w Wilanowie, 
bo to Twoja myśl i Twoja dusza.
Oby się kiedyś odrodziła - Amen!"

Słowa wpisywane do ksiąg w chwilach głębokiego wzrusze
nia przybierały niekiedy kształt bardzo osobistych zwie
rzeń:

„Świadkiem ta ruina

Ona szczęsne chwile przypomina
Ty strumieniu co tu płyniesz tocząc wody swoje 
połącz nieszczęsne łzy moje
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Niechaj płyną na cześć przodków
Niech je.oko roni
Wszak nikt płakać nie zabroni."

Inny utwór, ułożony trzydzieści lat później, w roku 1889, spra
wia wrażenie świadomej, choć przecie zupełnie przypadko
wej polemiki:

„Cieniu przeszłości! Tobie łez nie trzeba:
Lzy dla nas raczej - Nie! i nam łzy na nic
Ognia i szabli, braterstwa i Chleba -
A staniem wolni od granic do granic".

A zatem nie rezygnacja i pesymizm, nie łzy, lecz płomienne 
wezwanie do walki o wolną Polskę.
Na kartach ksiąg wilanowskich spotykamy tu i ówdzie nie
spodzianki - utwory o wyszukanej, by nie rzec kunsztownej, 
formie, bogate w zakamuflowane treści. Prawdziwą perłą 
poezji ulotnej rodem z Wilanowa jest kalambur skreślony 
ręką anonimowego wierszopisa. W treści zewnętrznej wyraża 
on wiernopoddańczy hołd złożony rosyjskiemu zaborcy:

„Niech wieczyście słynie
Rosyi miecz i wiara
Niebo niech śle łaskę
Na potomków cara

Lud, polzka korona
niech będzie zgnębiona
na polaków męztwo
Niech będzie przekleństwo".

Treść ukryta jest zupełnie inna. Posłuchajmy:
„Niech wieczyście słynie - Lud, polzka korona
Rosyi miecz i wiara - niech będzie zgnębiona
Niebo niech śle łaskę - na polaków męztwo
Na potomków cara - Niech będzie przekleństwo"

Bogactwo uczuć i wrażeń zawierają także krótkie, formułowa
ne na gorąco sentencje. Dla wielu zwiedzających przeszłość 
skupiona w królewskich komnatach rozbudzała nadzieje na 
lepszą przyszłość:

„Te wspomnienia świetnej przeszłości
dają nam rękojmię, że i przyszłość Nasza 
będzie lepsza aniżeli smutna teraźniejszość".

★
„Daj Boże! aby się owe czasy wróciły
Kiedy szable polskie nieprzyjaciół biły."

■ir
„Tu mieszka nieśmiertelna dusza narodu".

★
„Czuj i wielb tę co ci zostawili Ojcowie".

Patriotycznym okrzykom wtórowały egzaltowane zachwyty:
„Kto nie widział Wilanowa, jego pałacu
i w nim zawartych osobliwości, ten nic 
nie widział."

★
„Byłem i widziałem, lecz opowiadać nie będę 
bo żeby mieć wyobrażenie - trzeba samemu 
przyjść i osądzić".

•k
„Oglądałem do zachwycenia zmysłów".

Nie zawsze jednak sypały się pochwały. Władysław Krasiń
ski na przykład z całą powagą wnosił o lepsze pióro do 
dokonywania wpisów (mrowie kleksów najzupełniej uspra-
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wiedliwiało jego żądanie), natomiast fotograf węgierski S. 
Szalay uskarżał się na zimno panujące w pałacu:

„Po dwudniowym pobycie uciekam z przyjemnością
z nieopalanych królewskich komnat".

Nie wszyscy goście zachowywali w dostojnych murach Wila
nowa skupienie i powagę.

„Choć mnie ukryją podziemne doły
Kochać cię będą moje popioły"

- deklarował swą, wybiegającą za grób, miłość do Wilanowa 
anonimowy fraszkopisarz. Inny rozbawiony gość dawał u- 
pust swej radości w dwuwierszu:

„Tuż pod figurą Mistrza naszej sławy
Składam mu pokłon wśród hożej zabawy".

W księgach wilanowskich znalazł się także krótki poradnik 
dla zwiedzających:

„Zanim przystąpisz do zwiedzania
i podziwiania zabytków przeszłości - 
dobrze się wprzód najedz... odpocznij".

Odpoczynek był niezbędny po trudach podróży, a przed 
emocjami zwiedzania, tym bardziej że dotarcie do podwar
szawskiej rezydencji wymagało jednak pewnego wysiłku. 
Pałac królewski tradycyjnie przygarniał pod swój dach zako
chane, zdecydowane na wszystko pary. Grupa młodych ludzi 
donosiła: „byliśmy niżej podpisani na ślubie w kościele tutej
szym panny Romany Popiel - artystki dramatycznej teatrów 
warszawskich z panem Wandalinem Święcickim". Pewna 

stała w uczuciach para przybyła do Wilanowa w 100 dni 
przed ślubem, zaś Zofia Zgierska-Strumiłło zjawiła się naza
jutrz po sakramentalnym „tak", natomiast mający się ku so
bie Luda R. i Leon L:

„ Wśród huku piorunów deszczu ulewnego 
schronili się co żywo do Jana III".
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5. Okładka księgi z 1904 r.

6. Ostatnie orędzie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z 17 V 1926 r.

7. Zaznaczone autografy Tomasza Manna i Władysława Tatarkiewicza z 
13 II11927 r.

(zdjęcia: B. Seredyńska)

Tak jak w życiu, okoliczności sielankowe przeplatały się z 
dramatycznymi. Władysław Tuborzyński napisał w czerwcu 
1914 r.:

„Zwiedziłem pałac wilanowski 
może po raz ostatni bo dochodzi 
już grzmot armat w Wilanowie".

Pałac miał wśród zwiedzających wiernych przyjaciół, którzy 
przy każdej nadarzającej się okazji przekraczali progi króle
wskiej rezydencji. Bodaj najczęściej przychodziła do Wilano
wa Róża z Potockich Zamoyska ze stale powiększającą się 
gromadką dzieci. Również Hipolit Skimborowicz z racji 
swych zainteresowań wielokrotnie bywał w pałacu i uwiecz
niał pobyty podpisami w księgach. Z gości zagranicznych 
siedzibę Jana III upodobał sobie najbardziej wybitny czeski 
słowianofil Edward Jelinek, który czterokrotnie, jak to z dumą 
podkreślił, podziwiał pałac i muzeum. Częstymi gośćmi byli 
też Zygmunt Krasiński, Antoni Edward Odyniec, Stefan Szyl- 
ler. Niekiedy jedną wizytę od drugiej dzielił okres wielu, wielu 
lat. Prawdziwym rekordzistą pod tym względem okazał się 
Constantyn Ciążyński, który odwiedził pałac 28 października 
1883 r. „po 60 latach to jest od 1823 roku". Spotkania po 
latach wzruszały i nastrajały refleksyjnie. Pewien wytworny 
jegomość zwracał się do swej towarzyszki tymi słowy:

„Po piętnastu latach oglądałem
znowu te same rzeczy i pamiątki - lecz
że myśl je już inaczej przyjmowała 
serce inaczej ucieszyło - nie moja w tern 
wina! Pytam się Ciebie, która stoisz teraz 
przy mnie, na jak długo Ci Twoje
Oczy dzisiejsze wystarczą? Przyjdziemy
tu jeszcze po latach piętnastu
i odpowiesz mi na to pytanie."

Szkoda, że pozostało ono bez odpowiedzi.

Miłośnicy Wilanowa uwieczniali się w księgach przez ponad 
sto dwadzieścia lat (ostatni wpis położono 13 VII 1931 r.). 
Trudno obecnie dociec, z jakiego powodu zaniechano wy
kładania ksiąg, ale przypuszczać należy, że winne temu były 
trudności, głównie finansowe, z jakimi borykali się ówcześni 
właściciele pałacu i administratorzy muzeum.
Druga wojna światowa zadała królewskiej świątyni muz cięż
kie straty. Sprofanowana przez Niemców, którzy w czasie 
Powstania Warszawskiego urządzili tu koszary i prowizorycz
ny szpital, ograbiona z najcenniejszych pamiątek, doczekała 
wyzwolenia w opłakanym stanie. Natychmiast przystąpiono 
do przywracania siedzibie króla-sarmaty dawnej świetności. 
Pierwszą partię pałacu udostępniono zwiedzającym już w lip- 
cu 1945 r. Proces odbudowy i urządzania muzeum zakończył 
się w 1964 r. otwarciem w święto lipcowe Galerii Portretu 
Polskiego. Pałac zaczął ponownie funkcjonować nie tylko 
jako muzeum, ale także jako oficjalna rezydencja najdostoj
niejszych głów w czasie ich wizyt w Polsce. W Wilanowie 
zamieszkiwali m.in.: cesarz Etiopii Hajle Sellasje, generał 
Charles de Gaulle, szach-in-szach Iranu Mohammed Reza 
Pahlawi, przywódcy państwa radzieckiego, prezydenci Sta
nów Zjednoczonych, itd.
Blask ocalonego piękna sprzyja, tak jak dawniej, estetycz
nym refleksjom, patriotycznym westchnieniom, miłosnym 
wyznaniom, i tylko żal, że nie można tych wszystkich gorą
cych, z serca płynących uczuć utrwalić na kartach ksiąg wpi
sowych. Wypada zatem zaapelować, by po pięćdziesięciu z 
górą latach, tę autentyczną, urzekającą kronikę Wilanowa 
przywrócić muzeum.

Zbigniew Maj

Szkic niniejszy powstał na kanwie artykułu pt. Publiczność muzealna 
w świetle ksiąg zwiedzających Muzeum w Wilanowie w latach 1805- 
1931 („Studia Wilanowskie", z.VI, 1980, s. 31-49) autorstwa Z. Maja i 
A. Załęckiej.
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Tadeusz Stefan Jaroszewski

Pożegnania 
z zabytkami 
Warszawy
Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do tytułu pi
sma, które łaskawie użyczyło autorowi swych ła
mów. Trawestacja ta była konieczna, bowiem z za
bytkami, o których tu będzie mowa, już się nie spo
tkamy. Zniknęły one z powierzchni ziemi. Wypada 
się jednak z nimi pożegnać i jednocześnie dokonać 
próby utrwalenia ich w pamięci młodego pokolenia 
mieszkańców stolicy.

W 1984 r. minęła czterdziesta rocznica bezprzykładnego 
zniszczenia Warszawy przez niemieckiego okupanta. Jak pa

miętamy, Niemcy po zgnieceniu Powstania Warszawskiego 
przystąpili do systematycznego niszczenia miasta i wkrótce 
zamienili je w morze gruzów. Podjęta w 1945 r. odbudowa 
Warszawy w rekordowym czasie przywróciła jej życie i spra

wiła, że stała się ona jednym z najnowocześniejszych miast 
Europy. Wysiłkiem całego narodu odbudowano i gruntownie 
przebudowano Śródmieście, wytyczono nowe trasy komuni

kacyjne, wzniesiono mosty, zrekonstruowano niemal od 
podstaw Stare i Nowe Miasto, przywrócono dawny blask 
królewskiemu szlakowi ujętemu z jednej strony przez odbu

dowany Zamek, z drugiej zaś przez ocalały szczęśliwie pałac 
belwederski. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć. Architektom, 
konserwatorom i budowniczym nowej Warszawy należy się 
nasza wdzięczność i uznanie za trud i wytrwałość, za pomy
słowość i rzetelność, jakie okazali w realizacji wielkiego dzie

ła odbudowy stolicy.

Kiedy jednak spoglądamy na nową architekturę Warszawy i 
dokonujemy nieuchronnych w takich wypadkach obrachun
ków z przeszłością, ogarnia nas mimo wszystko uczucie doj

mującego żalu, że popełniono w okresie powojennym wiele, 
zbyt wiele niewybaczalnych błędów, że zaprzepaszczono 

wartości urbanistyczne i architektoniczne pozostałe z przed
wojennej Warszawy, wreszcie, że nie odbudowano niektó
rych obiektów, zwłaszcza tych, które stanowiły charaktery
styczne akcenty pejzażu stolicy.

Pisano wielokrotnie z ubolewaniem, że Śródmieście dzisiej

szej Warszawy nie ma placów. I jest to smutna prawda; jeśli 
nie liczyć rynków Starego i Nowego Miasta, jeden tylko plac 

Konstytucji zasługuje w pełni na tę nazwę. Place Zbawiciela i 

Unii Lubelskiej dawno już przestały być placami, kiedy prze
prowadzono przez ich środek tory tramwajowe. Plac Dzier
żyńskiego jest szlakiem komunikacyjnym, a place Zwycięs
twa i Małachowskiego łączą się w niekształtną całość bez 
ładu i składu. Plac Teatralny przestał praktycznie istnieć po 
wyburzeniu zabudowy pierzei naprzeciwległej do Teatru 
Wielkiego. Plac Trzech Krzyży - to niekształtny organizm z 
niedopasowaną do siebie architekturą, plac Powstańców 

Warszawy ma wprawdzie ujednoliconą zabudowę, ale jest 
ona banalna i nudna, poza tym plac ten zamieniono również 
na szlak komunikacyjny, a plac Defilad, największy plac w 
Europie, jest na pewno największym w Europie parkingiem. 
Mamy zastrzeżenia nawet do placu Zamkowego. Wątpliwoś

ci budzi murek zaznaczający dawną Bramę Krakowską i no
woczesny budynek w głębi, mieszczący bar szybkiej obsługi. 
Wolelibyśmy, aby Bramę Krakowską zaznaczono w posadz
ce placu i postulujemy rekonstrukcję bramy pomiędzy Zam
kiem a kamienicą zwaną Mansjonaria; brama ta skutecznie 
zasłoni wspomniany dom z barem i będzie swoistym tukiem 
triumfalnym dla młodych par opuszczających Pałac Ślubów. 

Są to drobne retusze, na które nas stać nawet w dobie kry
zysu, natomiast regulację pozostałych placów Śródmieścia 

Warszawy musimy pozostawić przyszłym pokoleniom.

Dziś, w czterdzieści lat po zniszczeniu Warszawy chcemy 
przypomnieć niektóre gmachy o wybitnych nieraz walorach 
artystycznych, które nie doczekały się odbudowy, mimo że 
stanowiły niezwykle istotne akcenty jej ulic i placów. Niektóre 
z nich przetrwały w stanie ruiny (jak np. gmach d. Banku Pol
skiego przy ul. Bielańskiej), inne rozebrano, aby dać miejsce 
nowej zabudowie, jeszcze inne niewłaściwie odbudowano 
zatracając walory pierwotnej architektury. Słowem, nie ma 

ich. Znikły na zawsze.

Zanim przedstawimy ich listę, zastanówmy się chwilę nad 
niektórymi aspektami odbudowy zabytków w okresie powo
jennym. Rzadko uświadamiamy sobie fakt, że odtworzono w 
Warszawie właściwie tylko te obiekty, które zaraz po wojnie 
uznane były za zabytkowe, a do niedawna jako data końco
wa dla zabytku architektury przyjęty był rok 1850. Architektu
ra późniejsza nie była objęta opieką konserwatorską i prak
tycznie skazano ją na zagładę. Szkodliwym następstwem 
takiego rozumowania było odmawianie wszelkiej wartości 

artystycznej dziełom architektury powstałym po tej dacie, tj. 
w drugiej połowie XIX w. i na początku wieku XX. Obowiązy
wało do niedawna (a po trosze obowiązuje do dziś) swoiste 
kryterium czasu jako kryterium wartości. Zakładano z góry, że 
zabytek starszy jest wartościowszy od nowszego. W przeko
naniu o słuszności tego poglądu purystyczni koserwatorzy 
wyrzucali z gotyckich kościołów póżnobarokowy wystrój, a 

odbudowana Warszawa stała się miastem paradoksalnym: 
zabrakło w niej ciągłego przejścia od obiektów uznanych po 
wojnie jako zabytkowe do obiektów architektury najnowszej. 
Powstała swoista luka, która natychmiast rzuca się w oczy 
zagranicznemu historykowi architektury, przybyłemu po raz 
pierwszy do Warszawy.

Dojrzewanie przekonania o potrzebie ochrony ciągłości pro

cesu rozwojowego architektury wymagało u nas upływu cza

su. Czas ten był niezbędny dla zmiany postawy estetycznej 
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w stosunku do dzieł minionej epoki. W miarę powiększania 

się dystansu czasowego dzielącego współczesność od dru

giej połowy XIX w. stosunek nasz do architektury tego okre
su ulegał zmianie. Sprawdziła się raz jeszcze słuszność afo

ryzmu, przypomnianego przez Zdzisława Bienieckiego i gło
szącego, że CZASY RODZICÓW SĄ TYLKO ŚMIESZNE, 

NATOMIAST CZASY DZIADKÓW - URZEKAJĄCE.

Zmiana stosunku do architektury drugiej połowy XIX i po

czątku XX w. dała w Polsce efekty późno, bo około roku 1970. 

Dopiero po tej dacie rozpoczęły się regularne badania archi

tektury ubiegłego stulecia. Stało się to stanowczo za późno, 

jeśli uświadomimy sobie ogrom błędów. Wystarczy powie

dzieć, że w Warszawie rozebrano bezkarnie w 1962 r. neore- 

nesansowy pałac Kronenberga, że niewłaściwie odbudo

wano gmachy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Ho

telu Europejskiego, że lekkomyślnie rozebrano najlepsze 

przykłady secesji. Nie wspomnę już o haniebnej akcji skuwa- 

nia ozdób z elewacji dziewiętnastowiecznych kamienic (zob. 

„Spotkania z zabytkami”, nr 4(14)—1983). Straty te są nie do 

naprawienia, próbujmy jednak ratować te nieliczne pomniki 

architektury drugiej połowy XIX w. i początku wieku XX, które 

przetrwały wszystkie przeciwności i stoją do dziś.

A teraz zaprezentuję Czytelnikom listę tych zabytków war

szawskich, które odeszły. Lista ta nie obejmuje naturalnie 

wszystkich rozebranych niedawno zabytków, a tylko te, w 

moim przekonaniu, najważniejsze. Pragnę podkreślić z całym 

naciskiem, że jest to lista subiektywna - niektóre figurujące 

na niej obiekty mogą się wydać Czytelnikom kontrowersyjne. 

Można ułożyć wiele takich list. Przypuszczam, a nawet jestem 

pewien, że niektóre obiekty znajdą się na wszystkich. Jestem 

także pewien, że gdyby zaprezentowane przeze mnie obiekty 

istniały-Warszawa byłaby znacznie piękniejsza, byłaby rów

nież bardziej autentyczna.
Tadeusz S. Jaroszewski

1. Pafac Briihla, położony niegdyś u wylotu ul. Wierzbowej na plac Zwycięs
twa, powstał w 1641 r. jako siedziba kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Później 
wielokrotnie zmieniał właścicieli i ulegał gruntownym przemianom. Około 1694 
r. został przebudowany przez Tylmana z Gameren, a szatę późnobarokową, 
projektowaną przęz Jana Fryderyka Knóbla, uzyskał w latach 1752-1759; sta
nowił wówczas własność ministra Henryka Briihla. W latach 1932-1939 mieś
ciło się tu Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dla którego Bohdan Pniewski 
gruntownie przebudował wnętrza pałacu i dobudował nowe skrzydło od ul. 
Fredry. Fotografia Henryka Poddębskiego z 1939 r. ukazuje pałac już po 
zakończeniu prac restauracyjnych. W 1944 r. Niemcy wysadzili go w powietrze. 
Byt to z pewnością jeden z najpiękniejszych pałaców warszawskich, bardzo 
umiejętnie przystosowany do potrzeb reprezentacyjnych resortu spraw zagra
nicznych.



3. Kamienica Teppera przy ul. Miodowej widoczna jest na obrazie Bernarda 
Bellona zwanego Canalettem po lewej stronie, tuż za pałacem Biskupów Kra
kowskich. Wybudowano ją w latach 1774-1775, według projektu Efraima 
Schroegera, dla znanego bankiera warszawskiego Piotra Teppera starszego. 
Dysproporcja wnętrz tej kamienicy była odbiciem narastania kapitalizmu na 
feudalną strukturę kraju. Parter budynku zajmował dom bankowy Teppera, 
pierwsze piętro wypełniał luksusowy apartament przeznaczony do wynajęcia; 
mieszkanie bankiera znajdowało się na piętrze drugim. Dom zbudowano za
tem z myślą o jego dochodowości i tym samym stał się on prototypem kamie
nicy czynszowej, tak znamiennej dla architektury warszawskiej XIX w. Kamie
nica Teppera została spalona przez Niemców we wrześniu 1939 r. Po wojnie 
ruiny jej rozebrano w związku z budową Trasy W-Z mimo protestów history
ków sztuki i jednego z projektantów Trasy. Żle się stało, że jej nie odbudowa
no, bo to nader ważny obiekt w procesie rozwojowym architektury polskiej.

2. Pałac Jabłonowskich przy placu Teatralnym, położony niegdyś na wprost 
Teatru Wielkiego, należał do najmniej zbadanych zabytków Warszawy. Zda
niem Władysława Tatarkiewicza powstał w latach sześćdziesiątych XVIII w„ 
projektowany przez Dominika Merliniego, w 1785 r. został przebudowany 
przez tego samego architekta, a w 1817 r. przerobiono go na ratusz według 
projektu Fryderyka Alberta Lessla. Później wielokrotnie przekształcany, docze
kał się wreszcie starannej restauracji tuż przed wybuchem drugiej wojny świa
towej. Spalony przez Niemców w 1944 r„ nie został po wojnie odbudowany, a 
jego ruiny rozebrano w 1954 r., aby odsłonić widok na Teatr Wielki od strony 
Trasy W-Z. Był to krok nie przemyślany, bowiem po rozbiórce pałacu i pozo
stałych zabudowań tej pierzei okazało się, że plac Teatralny przestał praktycz
nie istnieć, a ogromny gmach Teatru Wielkiego jakby zapadł się w ziemię.

4. Kamienica zwana „Na Golubsklem" na rogu ulic Senatorskiej i Bielańskiej 
powstała w 1827 r„ wzniesiona według projęktu Antonia Corazziego. Ścięty 
narożnik tej kamienicy z klasycystycznymi portykami kolumnowymi stanowił 
efektowne zamknięcie wylotu ul. Wierzbowej. Kamienica została spalona przez 
Niemców w 1944 r„ a jej ruiny rozebrano w 1960 r. pod budowę kolonii mie
szkaniowej o tandetnej i banalnej architekturze. Decyzja o rozbiórce domu „Na 
Golubskiem" i o zaniechaniu jego rekonstrukcji okazała się błędna i walnie 
przyczyniła się do unicestwienia placu Teatralnego.

8



5. Archikatedra Ścięcia Św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej na repro
dukowanym zdjęciu ma szatę neogotycką, którą narzucił w latach 1836-1843 
na starą świątynię Adam Idżkowski, jeden z najwybitniejszych architektów pol
skich XIX w. Malownicza fasada ze smukłymi wieżyczkami sterczynowymi, 
opracowana starannie w każdym szczególe, szybko wrosła w panoramę Sta
rego Miasta, choć początkowo nie wszystkim się podobała. Archikatedra ule
gła zagładzie w czasie Powstania Warszawskiego, po wojnie odbudowano ją 
pod kierunkiem i według projektu prof. Jana Zachwatowicza, który nadał świą
tyni formę polskiego gotyku. Z konserwatorskiego punktu widzenia zapewne 
było to słuszne (chociaż świątynia nigdy tak nie wyglądała, jak dziś), ale szko
da ekspresyjnej fasady Idżkowskiego wrosłej już w tradycję warszawską i sta
nowiącej jeden z najważniejszych pomników architektury polskiej XIX w.

6. Pałac Badenich zajmował posesję położoną na rogu placu Krasińskich i ul. 
Długiej. Wzniesiono go w latach 1837-1838 według projektu Andrzeja Gołoń- 
skiego; pałac zasłonił położone w głębi posesji budynki d. Archiwum Metryk 
Koronnych, wzniesione u schyłku XVIII w. i przypisane Stanisławowi Zawadz
kiemu. Dzieło Gołońskiego wyróżniało się póżnoklasycystyczną spokojną ele
wacją frontową od placu Krasińskich, z sześciokolumnowym jońskim porty
kiem pośrodku, podtrzymującym trójkątny fronton z płaskorzeźbą dłuta Pawła 
Malińskiego wyobrażającą Psyche wstępującą na Olimp. Budynek przeszedł 

później na własność rodziny Epsteinów, w dwudziestoleciu międzywojennym 
mieścił się tu Sąd Apelacyjny. Ruiny pałacu rozebrano po wojnie, by odsłonić 
budynki d. Archiwum Metryk Koronnych, które uznano za wartościowsze, bo 
starsze od dzieła Gołońskiego. Po rozbiórce okazało się, że pałac Badenich 
był ważnym elementem porządkującym plac Krasińskich. Bez jego dyskretnej 
architektury (nie stanowiącej notabene konkurencji dla pałacu Krasińskich) 
plac przestał istnieć.
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7. Klasycystyczny budynek z momumentalną kolumnadą na ar
kadach widoczny na zdjęciu powstał według projektu Adama 
Idżkowskiego i Wacława Ritschla w latach 1838-1842 na miejs
cu rozebranego Pałacu Saskiego. Nazywany jest czasem Pała
cem Saskim, choć nie ma z tą budowlą, poza miejscem, nic 
wspólnego. Należał początkowo do kupca rosyjskiego Jana 
Skwarcowa. W dwudziestoleciu międzywojennym mieścił się tu 
Sztab Generalny, a pod arkadami umieszczono Grób Nieznane
go Żołnierza. W 1923 r. ustawiono na dziedzińcu przed kolum
nadą pomnik ks. Józefa Poniatowskiego - dzieło Bertela Thor- 
valdsena. Powstał w ten sposób jeden z najpiękniejszych zakąt
ków miasta. Kolumnada z prześwitującą zielenią Ogrodu Sa
skiego i stojącym przed nią konnym pomnikiem stała się czymś 
w rodzaju herbu architektonicznego stolicy, podobnie jak Ko
lumna Zygmunta i elewacja południowa Pałacu Łazienkowskie
go. Wysadzony został przez Niemców.

8. Dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej stał wzdłuż Alej Jerozolimskich, jego wschodnia 
wieża znajdowała się w pobliżu ul. Marszałkowskiej na wprost wylotu ul. Widok. Wybudo
wano go w latach 1844-1845 według projektu Henryka Marconiego, który skomponował 
jego architekturę w duchu renesansu włoskiego. Budynek z czasem okazał się za mały, w 
dwudziestoleciu międzywojennym wybudowano obok nowy dworzec centralny. Stary dwo
rzec Marconiego rozebrano w czasie okupacji niemieckiej. Szkoda, że zniknął, byłby 
bowiem jednym z najstarszych dworców kolejowych w Europie - można by w nim umieś
cić muzeum kolejnictwa. Szlachetna architektura dworca była prawdziwą ozdobą Śród
mieścia Warszawy.
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9. Hotel Europejski zajmuje wielką posesję ogra
niczoną ulicami: Krakowskie Przedmieście, 
Ossolińskich, Bagińskiego i placem Zwycięstwa. 
Budynek ten (pierwszy nowoczesny hotel w War
szawie!) powstawał etapami w latach 1855-1877. 
Projektantem hotelu był Henryk Marconi, który 
skomponował jego architekturę z form renesansu 
rzymskiego i weneckiego. Hotel zniszczyli Niem
cy w 1944 r„ po wojnie odbudowano go począt
kowo na użytek uczelni wojskowej, a później 
przywrócono budynkowi funkcję hotelową. Budy
nek wprawdzie stoi, ale jego architektura została 
w sposób niedopuszczalny „poprawiona" przez 
projektanta odbudowy prof. Bohdana Pniewskie- 
go Na gzymsie koronującym ustawiono ciężką 
attykę balustradową, która przysłania nadbudo
wane niskie pięterko. Zmieniono również elewa
cję od ul. Bagińskiego. Słowem, zmiany w jego 
formie zewnętrznej są bardzo istotne. Szkoda wy
twornej architektury Marconiego, którą odtworzyć 
będzie bardzo trudno.

10. Kamienica Karola Beyera (znanego warsza
wskiego fotografa) na rogu Krakowskiego Przed
mieścia i ul. Królewskiej została wzniesiona w 
1863 r. według projektu Józefa Orłowskiego. 
Neorenesansowa architektura kamienicy dosko
nale wkomponowana w architekturę Krakowskie
go Przedmieścia wyróżniała się rotundą w naroż
niku, zwieńczoną rodzajem glorietty, która stała 
się akcentem wysokościowym tej części króle
wskiego szlaku. Kamienica została zniszczona 
przez Niemców w 1944 r„ a jej ruiny po wojnie 
rozebrano. Na ich miejscu wzniesiono w 1951 r. 
tzw. kopnięty dom, projektowany przez Bohdana 
Pniewskiego. Budynek ten jest ustawiony ukoś
nie w stosunku do Krakowskiego Przedmieścia i 
zupełnie nie pasuje do jego zabudowy. Żle się 
stało, że nie odbudowano kamienicy Beyera. Jej 
glorietta pięknie korespondowała z gloriettą ho
telu „Bristol'’, urozmaicając panoramę historycz
nego traktu.

11. Pałac Kronenberga na placu Małachowskiego 
u zbiegu ulic Mazowieckiej i Królewskiej został 
wzniesiony w latach 1868-1871 według projektu 
berlińskiego architekta Jerzego Henryka Frydery
ka Hitziga dla Leopolda Kronenberga, bankiera, 
przemysłowca, magnata kolejowego i wielkiego 
obszarnika. Architekt skomponował tę budowlę 
łącząc harmonijnie motywy zaczerpnięte z rene
sansu włoskiego i francuskiego oraz z późnego 
klasycyzmu. Powstało dzieło okazałe i monumen
talne, z wielką loggią w ryzalicie środkowym, nie- 
prześcignione w zakresie komfortu urządzeń i 
bogactwa wyposażenia, będące synonimem luk
susu aż do końca swego istnienia. Pałac spalił- 
się od bomb niemieckich we wrześniu 1939 r„ po 
wojnie nie odbudowano go, a ruiny rozebrano w 
1962 r„ niszcząc cenne kariatydy i płaskorzeźbę 
tympanonu, będące dziełem rzeźbiarza Leonarda 
Marconiego. Dziś na miejscu pałacu Kronenber
ga stoi hotel „Victoria".



12. Synagoga na Ttomackiem została wzniesiona 
w latach 1874-1876 według projektu Leandra 
Marconiego, który nadał jej formę późnego klasy
cyzmu. Szlachetna i powściągliwa architektura tej 
budowli stanowiła prawdziwą ozdobę całej dziel
nicy. 16 maja 1943 r. wysadził ją w powietrze 
generał SS Jurgen Stroop na znak zakończenia 
akcji likwidacji powstania w warszawskim getcie. 
Po wojnie układ urbanistyczny dzielnicy uległ ra
dykalnej zmianie w związku z budową Trasy W-Z. 
Synagogi niestety nie odbudowano, a na jej 
miejscu wzniesiono wieżowiec nie pasujący do 
otoczenia, nazwany przez warszawiaków „złotym 
zębem Warszawy". Synagogi nie ma, a niefortun
ny wieżowiec o aroganckiej architekturze jakoś 
nie może znaleźć użytkownika.

13. Pałacyk Wernickich w Alejach Ujazdowskich (dawniej pod nr. 31) wzniesio
no w latach 1875-1877 według projektu Leandra Marconiego dla Wacława 
Wernickiego, ziemianina, ożenionego z Elżbietą Marianną Lilpop, córką znane
go warszawskiego przemysłowca. Budynek skomponowany był w duchu doj
rzałego renesansu włoskiego; architekt urozmaicił jego fasadę loggiami osa
dzonymi w ryzalitach bocznych i zadbał o staranne wykończenie każdego 
szczegółu. Autorem kariatyd w elewacji ogrodowej był znany rzeźbiarz Andrzej 
Prószyński. Pałacyk szczęśliwie przetrwał ostatnią wojnę, zburzono go pod 
budowę gmachu ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. War
szawa straciła jedno z najlepszych dzieł Leandra Marconiego, a zyskała w 
zamian za to nowoczesny gmach o banalnej architekturze, nie pasujący do 
zabudowy Alej Ujazdowskich.

14. Kościół Św. Piotra i Pawła przy ul. Emilii Plater powstał w latach 1882-1886 
według projektu Edwarda Cichockiego, który nadał świątyni cechy stylu ro
mańskiego. Kościół został wysadzony w powietrze przez Niemców w 1944 r., a 
na jego miejscu wzniesiono po wojnie nowy według projektu Stanisława 
Marzyńskiego. Szkoda wielka, że nie zrekonstruowano kościoła pierwotnego, 
był to bowiem jeden z nielicznych przykładów neoromanizmu w architekturze 
Warszawy.
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15. Gmach Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja" przy ul. Marszałkowskiej po
między ulicami Sienkiewicza i Moniuszki wzniesiono w latach 1898-1899 we
dług projektu Władysława Marconiego (który przerobił konkursowy projekt 
Piotra Bajkalskiego i Ottona Gehliga wyróżniony I nagrodą). Gmach skompo
nowany z form renesansu włoskiego i francuskiego wyróżniał się skalą i oka
załością wśród zabudowy ul. Marszałkowskiej. Spalili go Niemcy w 1944 r„ a w 
latach 1948-1950 wzniesiono tu tzw. dom pod sedesami według projektu Boh
dana Lacherta, który wykorzystał zachowane mury pierwotnego budynku. 
Wielka szkoda, że nie zrekonstruowano architektury dawnego gmachu Towa
rzystwa Ubezpieczeń „Rosja", Warszawa straciła w ten sposób jeden z naj
wspanialszych pomników architektury okresu wielkokapitalistycznego.

16. Kamienica firmy „Gebethner i Wolf" u zbiegu ulic Sienkiewicza i Zgody 
(dziś Władysława Hibnera) została zaprojektowana najprawdopodobniej w 
latach 1903-1904 przez Bronisława Brochwicz-Rogóyskiego i wzniesiona w 
roku 1905. Architekturę budynku cechowała niezwykła ekspresja, wielka roz
maitość form i bogactwo inwencji. Architekt zastosował tu silnie zmodernizo
wane formy późnego gotyku i renesansu i upodobnił kamienicę do malowni
czego zamczyska. Wyniosła wieża znajdująca się u zbiegu ulic stanowiła 
akcent wysokościowy dla całej okolicy. Kamienica została częściowo znisz
czona przez Niemców w 1944 r. Po wojnie rozebrano ją pod budowę banal
nego domu mieszkalnego, gdzie mieści się księgarnia „Nike". Śródmieście 
Warszawy straciło bezpowrotnie niezwykle charakterystyczny obiekt, a zara
zem jedno z najlepszych dzieł B. Brochwicz-Rogóyskiego.

17. Pałacyk Rzyszczewskich w Alejach Ujazdo
wskich na rogu ul. Chopina został wzniesiony 
według projektu architekta Franęois Arveuf po
między rokiem 1899 a 1902 dla hr. Zygmunta 
Rzyszczewskiego. Fotografia wykonana przed 
1939 r. przez Henryka Poddębskiego ukazuje 
jedną z najpiękniejszych siedzib Alej Ujazdo
wskich, odznaczającą się urozmaiconą, malowni
czą sylwetą i doskonałym detalem, skompono
waną przy użyciu form póżnorenesansowych i 
rokokowych, stanowiącą znakomity przykład tzw. 
kostiumu francuskiego. Pałacyk uległ zniszczeniu 
w 1939 r. Odbudowano go po wojnie na potrzeby 
ambasady Węgierskiej Republiki Ludowej w du
chu bardzo uproszczonego klasycyzmu.
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18. Kamienica Spokornego na rogu Alej Ujazdo
wskich i ul. Chopina została wzniesiona przed 
rokiem 1904 według projektu Dawida Lande. Fun
datorem jej byt Maurycy Spokorny. dyrektor i ak
cjonariusz przedsiębiorstwa eksploatującego 
tramwaje warszawskie. Kamienica ta uważana 
była za jeden z najpiękniejszych przykładów se
cesji w Warszawie. Dekorację rzeźbiarską obu 
elewacji frontowych (maszkarony i relief z nagimi 
postaciami kobiecymi symbolizującymi Sławę i 
Wiedzę) wykonał Stanisław Roman Lewando
wski. Kamienica ta, jako jedna z pierwszych w 
Warszawie, wyposażona była w oświetlenie elek
tryczne, windy i ciepłą wodę bieżącą, a na dachu 
miała ogród. Byt to zatem swoisty zabytek techni
ki. W 1944 r. kamienicę spalili Niemcy, a po woj
nie nie została odbudowana.

19. Gmach Banku Polskiego przy ul. Bielańskiej 
wybudowano w latach 1907-1911 według projek
tu Leontija Nikołajewicza Benois. Początkowo 
była to siedziba oddziału rosyjskiego Banku 
Państwa, a po odzyskaniu niepodległości uloko
wał się tu Bank Polski. Budynek wzniesiono na 
miejscu rozebranej klasycystycznej mennicy, 
projektowanej przez Christiana Piotra Aignera. 
Wielka szkoda, że mennica zniknęła z panoramy 
ul. Bielańskiej, ale trzeba bezstronnie stwierdzić, 
że gmach Banku był bodaj najcenniejszą budo
wlą, jaką carat pozostawił w Warszawie. Jego 
spokojna architektura skomponowana w duchu 
renesansu włoskiego została szybko przyswojo
na i zaakceptowana przez warszawiaków. Gmach 
uległ zniszczeniu w 1944 r. i dotychczas nie został 
odbudowany.
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20. Gmach gimnazjum im. Królowej Jadwigi na 
placu Trzech Krzyży pomiędzy ul. Wiejską i Aleja
mi Ujazdowskimi powstał w latach 1918-1924 w 
wyniku gruntownej przebudowy istniejącego tu 
budynku szkolnego. Autor tej przebudowy, archi
tekt Józef Handzelewicz, nadał nowej kreacji ce
chy zmodernizowanego klasycyzmu. Szlachetna 
architektura gmachu wyróżniała się doskonałymi 
proporcjami i skalą wśród bardzo różnorodnej, 
nie uporządkowanej zabudowy placu Trzech 
Krzyży. W 1944 r. Niemcy zniszczyli niemal całko
wicie budynek, ocalał fragment oficyny, która za
raz po wojnie została odbudowana. Na miejscu 
skrzydła frontowego znajduje się parking i postój 
taksówek. Dotychczas gmach ten nie doczekał 
się całkowitej odbudowy.

21. Plac Powstańców Warszawy na fotografii Henryka Poddębskiego z roku 1934, kie
dy nazywał się placem Napoleona. Wśród urozmaiconej, ale zharmonizowanej zabu-

1 dowy placu dominuje wieżowiec Towarzystwa Ubezpieczeń „Prundential”, wzniesiony 
w latach 1931-1933 według projektu Marcina Weinfelda. Budynek został silnie uszko
dzony w czasie Powstania Warszawskiego - wytrzymała na szczęście jego konstrukcja 
projektowana przez Stefana Bryłę. W latach 1953-1955 wieżowiec odbudowano na 
hotel według projektu jego twórcy, który oszpecił własne dzieło usiłując nadać mu 
formy historyczne, zupełnie nie pasujące do jego struktury. Po wojnie zabudowa placu 
została ujednolicona i jednocześnie zbanalizowana, co bardzo niekorzystnie odbiło się 
na jego wyglądzie.

(zdjęcia: 1,2, 5-7,9. 12, 15, 16, 19-21 - H. Poddębski, 3-J. Langda, 4 - H. Jaworski, 10
T. Kazimierski, 13 J. Borowik)
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Maciej Rydel

„Jam dwór polski... ” (3)

Czy istnieje 
polski dworek 
szlachecki?
Jak to - zdziwi się czytelnik - czy istnieje!? Mało to jeszcze 
zostało w Polsce dworków? Różne źródła podają liczby od 

900 do 1500 zachowanych dworków, zbudowanych przed 

rokiem 1850.
Autor objechał i sfotografował ponad 500 dworków, przepro

wadził także badania ikonograficzno-źródłowe odnoszące 

się do dalszych 300 dworków, w tym 200 już nie istniejących. 

Ustalił również, co rozumie przeciętny Polak pod pojęciem: 

„typowo polski dworek szlachecki". Niewątpliwie istnieje 

stereotyp „polskiego dworku” i choć specjaliści-teoretycy 

mogą się oburzać, dworek ten - z kolumnowym portykiem - 

to jeden z najbardziej rodzimych elementów naszego krajo

brazu i historii.
Fundamenty pod ten stereotyp stworzyła chyba rodzina Koś

ciuszków, gdyż dwór w Mereczowszczyznie (zob. „Spotkania 

z zabytkami", nr 3(17)—1984), w którym urodził się Tadeusz, 

stanowił wzór do naśladowania w latach późniejszych. 

Wpływ na to miał także Adam Mickiewicz z jego słynnym 

opisem dworu w Soplicowie:
„Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,

Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,

Stał dwór szlachecki, z drewna lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,

Tern bielsze, że odbite od ciemnej zieleni

Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.

Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi".

Może zresztą Mickiewicz pisząc o Soplicowie brat pod uwa

gę właśnie Mereczowszczyznę? Inni twierdzą, że miał na 

myśli dwór w Czombrowie koło Nowogródka, a jeszcze inni, 

że Soplicowo symbolizuje taki właśnie przeciętny, typowy 

polski dworek, jakich Mickiewicz widział wiele. Faktem jest, 

że w dzisiejszym stereotypie polskiego dworku znajdziemy 

bardzo wiele z Soplicowa. Na ten stereotyp składają się 

następujące cechy:
1) dwór jest niewielkich rozmiarów, oczywiście parterowy, 

pięcio-, dziewięcioosiowy;

2) dwór jest drewniany, najlepiej modrzewiowy, o konstrukcji 

zrębowej, tynkowany (bielony);

16



1. Dwór w Czombrowie koto Nowo
gródka (stan przed 1930 r.)

2. Tak wyglądał dwór w Krzeszowi
cach, woj. przemyskie

3. Dwór w Gtuchach, woj. ostrołęc
kie - jeden z najstaranniej utrzyma
nych polskich dworów; miejsce uro
dzenia C.K. Norwida (stan w 1980 r.)

4. Drewniany dwór w Siemnicach, 
woj. zamojskie, z murowanym porty
kiem czterokolumnowym (stan w 
1981 r.)

2

3) dwór powinien mieć drewniany ganek lub murowany por

tyk kolumnowy na osi, z trójkątnym frontonem;

4) dwór ma wysoki dach czterospadowy lub łamany, „pol

ski”, kryty gontem.

Są to w pojęciu rodaka cechy niezbędne. Ale idźmy dalej:

5) dwór powinien (choć nie musi) stać na niewielkim wznie

sieniu;

6) powinien być otoczony parkiem i mieć od frontu okrągły 

lub owalny gazon (kwietnik). Dobrze, jeśli do dworu prowadzi 

usytuowana na osi aleja.
Dodajmy do tego jeszcze kilka innych cech charakterystycz

nych, choć nie zawsze zauważanych:

7) położenie dworu względem stron świata - tam gdzie było 

to możliwe, dwór „orientowano na godzinę jedenastą", co 

oznacza, że w południe słońce obejmowało nie tylko dłuższą 

elewację (przeważnie ogrodową), lecz również jeden z krót

szych boków; w ten sposób każda strona dworu (również 

północna) ma oświetlenie słoneczne;

8) położenie względem drogi wiejskiej - w przeciwieństwie 

do chłopskich chałup dwór sytuowany był frontem, a nie 

bokiem;

9) w odróżnieniu od chałupy, do dworu powinny prowadzić 

schodki (co najmniej jeden).

Stwierdzić można, że nasz stereotyp polskiego dworku po

chodzi z okresu 1780-1840, a więc panowania stylu neokla- 

sycznego. Najwięcej takich dworów o dwutraktowym ukła

dzie wnętrza wybudowano w latach 1800-1830. Ich właści

cielami byli niebogaci szlachcice, przeważnie jednowiosko- 

wi, kolokacyjni lub zagonowi.

Przyjrzyjmy się wymienionym cechom polskiego dworu. 

Jego wielkość zależała od zamożności właściciela, ilości po

siadanej ziemi, a także jego aspiracji. Niejednokrotnie naj

mniejsze dwory nie różniły się wiele od bogatszej chałupy 

wiejskiej. Lustracja województwa rawskiego z 1789 r. zawiera 

na przykład taki opis dworu we wsi Muchnów (koło Kutna, 
dziś województwo płockie): „Dwór nowy, z drzewa rżniętego, 

gontami pobity, z kominem murowanym, z gankiem na stu

pach, w którym na jednej stronie izba i pokój, na drugiej zaś 

stronie izba czeladna z komorą, w środku kuchenka".
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8

5. Dwór w Świątkowicach, woj. sieradzkie, z 
pięknym, wysokim dachem „polskim" i portykiem 
(stan w 1984 r.)

6. Dwór w Świerszczowie, woj. zamojskie, z da
chem „polskim" i portykiem - już nie istnieje 
(stan ok. 1928 r.)

7. Dwór w Czermnie, woj. piotrkowskie, charak
teryzował się pięknymi proporcjami i wspaniałym 
typem dachu „polskiego" (stan w 1900 r.)

8. Drewniany dwór w Zabołociu koło Brasławia 
otrzymał drewniany portyk (stan przed 1930 r.)

9. Dwór w Rdzawię, woj. krakowskie, nie był 
większy od chłopskiej chałupy (stan ok. 1898 r.)
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Najmniejsze dworki miały pokoje „pańskie" po jednej stronie 

sieni, po drugiej zaś byta tzw. czeladna lub część gospodar

cza z malutkim okienkiem. Takie dworki budowano jeszcze w 

pierwszej połowie XIX w., a ich przykłady do niedawna mo

żna było spotkać np. w województwie piotrkowskim. Ostatni 

(?) z nich rozpadt się w latach sześćdziesiątych w miejsco

wości Chociw.

Typ najmniejszych dworków drewnianych, które już całe sta

nowią mieszkanie właściciela, ilustrują przykłady z Krzeczo- 

wic (woj. przemyskie), Głuch (woj. ostrołęckie) i Siemnic (woj. 

zamojskie). Podobnych dworków było w Rzeczypospolitej 

bardzo dużo.

Większe budowle drewniane reprezentowane są przez dwo
ry w Świątkowicach (woj. sieradzkie), Świerszczowie (woj. 

chełmskie) i Wodzieradach (woj. sieradzkie); (zob. „Spotka
nia z zabytkami", nr 4(18)—1984). Niestety, dwór w Świersz

czowie już nie istnieje.

Drewno jako budulec wykorzystywane było aż do końca inte

resującego nas okresu. Najczęściej był to modrzew i sosna, 

jako najtrwalsze i świetnie nadające się do celów konstruk

cyjnych. Jeśli chodzi o geograficzne rozmieszczenie dworów 

drewnianych, można przyjąć, że im dalej na wschód, tym wię

cej było dworów drewnianych, a mniej murowanych. Często 

dwory te były z zewnątrz bielone, tynkowane lub szalowane 

pionowo deskami (np. w Zabołociu i Siemnicach). Robiono 

to w celu konserwacji drewna, ale przede wszystkim dla 

ocieplenia wnętrz.

Najbardziej charakterystyczny element typowo polskiego 

dworku - to kolumnowy portyk. Pojawił się w drugiej połowie 

XVIII w. i stopniowo wypierał drewniany ganek ze słupkami o 

profilu kwadratowym. Taki ganek miał dwór w Mereczowsz- 

czyznie, w Rdzawię (woj. krakowskie) i w wielu innych dwo

rach, nawet budowanych jeszcze w pierwszej połowie XIX w. 

Ganki miały również chłopskie chałupy i może właśnie dlate

go szlachcic starał się wyróżnić swój dom kolumnami. Portyk 

kolumnowy stał się więc symbolem statusu społecznego i 

niejednokrotnie dobudowywano go do wcześniej postawio

nego dworu. Z tego powodu spotykamy zarówno drewniane 

dwory z murowanymi portykami, jak i (rzadziej) murowane 

dwory z drewnianymi portykami. Jakiż piękny w proporcjach, 
choć z wyraźnie dobudowanym portykiem, był dwór w 

Czermnie (woj. piotrkowskie); niestety, przed pierwszą wojną 

światową został rozebrany. Drewniane kolumny mają np. 

dwory w: Zabołociu, Bobrze Wielkiej, Krzeczowicach i Głu

chach, podczas gdy w Siemnicach, Czombrowie, Wodziera

dach i Prymusowej Woli są one murowane. Natomiast w 

Modlnicy koło Krakowa murowany dwór ma drewniane ko

lumny dostawione około 1820 r. w miejsce drewnianego 

ganku wspartego na dwóch słupkach.

Portyki murowane najczęściej naśladują porządek toskański.
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10. Po 1977 r. dwór w Strykowicach Górnych, woj. radomskie, przestał ist
nieć

11. Dwór w Prymusowej Woli, woj. piotrkowskie, z rzadko pojawiającym się 
portykiem sześciokolumnowym jeszcze można uratować...

12. Dwór w Węgrzynowicach, woj. piotrkowskie, z dachem „polskim" i muro
wanym gankiem (stan w 1984 r.)
(zdjęcia: 1,8-J. Bułhak, 3,5,9-12-M. Rydel, 4-A. Strumiłło, 7-K. Kulwieć;rys. M. 
Rydel)

W wyjątkowych wypadkach, w bardziej okazałych dworach 

murowanych spotykamy porządek joński, np. w Petrykach 
(woj. kaliskie), Rytomoczydłach (woj. radomskie) czy Ustko- 

wie (woj. sieradzkie).

W większości dworów w Polsce mamy do czynienia z czte

rema kolumnami ustawionymi w równych odległościach od 

siebie (jak w Wodzieradach i Głuchach) lub parami (jak np. w 
Siemnicach lub Świerszczowie). Nieco mniej jest portyków 

dwukolumnowych, np. w Brześcach (zob. „Spotkania z zaby

tkami", nr 3(17)—1984) lub w Strykowicach Górnych (woj. 

radomskie). Jeszcze rzadziej zdarzają się portyki sześcioko- 

lumnowe, takie jak w Prymusowej Woli, a zupełnie wyjątkowo 

trzykolumnowe (taki dwór istniał w Hucie Dzierążyńskiej - 

zob. J. Petera, Wiejskie dworki drewniane na Lubelszczyźnie, 

„Rocznik Muzeum Wsi Lubelskiej", Lublin 1978).

W większych dworach występują - nie mieszczące się już w 

stereotypie polskiego dworku - portyki w tzw. wielkim po

rządku architektonicznym. Oprócz wspomnianych tu Wo- 

dzierad i Czombrowa spośród ponad 30 przykładów wymie

nić można dwory w: Srebrnej Górze (woj. pilskie), Rzekach 

Wielkich (woj. częstochowskie) czy Huszlewie (woj. bielsko- 

podlaskie). Nietypowym wreszcie rozwiązaniem jest budowa 

dwóch portyków w jednym dworze, np. w: Dalechowicach 

(woj. kieleckie) - dwór nie istniejący, Niemcach (woj. lubel

skie) - dwór nie istniejący i kilku innych. Na ogół zresztą 

drugi portyk powstawał po rozbudowaniu, a konkretnie po 

przedłużeniu dworu, gdy ten stawał się za ciasny (np. w 

Promniku, woj. kieleckie).

Oprócz liczby i układu kolumn różny wygląd nadaje porty

kom szerokość architrawu i kształt trójkątnego frontonu - od 

wysokiego o równych trzech bokach, jak w Krzeczowicach, 

do spłaszczonego, jak w Strykowicach Górnych lub Prymu

sowej Woli. Wewnątrz frontonu występuje zwykle bądź okrągłe 
lub półokrągłe okienko, bądź kartusz herbowy.

Następną charakterystyczną cechą naszego dworku jest 

dach: wysoki, przede wszystkim ze względu na szerokość 

dworu, ale także by zwiększyć jego wytrzymałość w wypadku 

dużych opadów śniegu. Spośród najczęściej występujących 

w omawianym okresie typów dachów - czterospadowy, ła

many - „polski”, naczółkowy i dwuspadowy - dwa pierwsze 

wyraźnie mieszczą się w stereotypie, dwa pozostałe uważa

ne są za elementy obce. Na szczególną uwagę oczywiście 

zasługuje tzw. dach łamany, „polski”, niezwykle charaktery

styczny zarówno dla dworów (w pałacach prawie nie wystę

puje), jak i dla terenu naszego kraju (poza Polską występuje 

bardzo rzadko). Ma on, w odróżnieniu od dachu mansardo

wego, równoległe do siebie płaszczyzny: górną i dolną 
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(patrz: Krzeczowice, Wodzierady, Dalewice, Świątkowice i 

wreszcie ideal dachu „polskiego" - Czermno). Dwór w Pry

masowej Woli też miał piękny dach „polski", zanim go obec

ny użytkownik - spółdzielnia produkcyjna - nie pozbawił 

charakterystycznego uskoku.

Starszym odpowiednikiem tego typu dachu jest tzw. dach 

krakowski, mający szerszy uskok z pionową ścianką między 

górną a dolną połacią; wspaniałym przykładem był dach 

dworu w Krzykawce koło Olkusza (zob. „Spotkania z zaby

tkami, nr 3 (1-7) - 1984).

Dachy w najbiedniejszych dworkach kryte były strzechą, ale 

w większości wypadków gontem. Niekiedy zdarzała się da

chówka, częstsza w drugiej połowie XIX w. W dachu znajdo

wały się na ogół dwa, rozmieszczone symetrycznie kominy. 

Rasowego wyglądu przydawał dworowi szeroki, daleko wy

stający poza ściany okap dachu (Krzykawka, Siemnice).

W polskich dworach możemy znaleźć trzy charakterystyczne 

elementy elewacji tylnej, ogrodowej. Występuje tam powtó

rzenie frontowego portyku (np. w Głuchach) albo wieloko

lumnowy portyk wgłębny (np. w Modlnicy) lub wreszcie o- 

krągły ryzalit na osi, mieszczący wewnątrz centralny salon 

(np. w Kaskach, woj. skierniewickie). Oczywiście najczęściej 

elewacja ogrodowa pozbawiona jest jakichkolwiek urozmai- 

ceń, mając tylko (w każdym wypadku) drzwi wejściowe u- 

mieszczone na osi budynku.

Usytuowanie dworu polskiego tak opisuje Zygmunt ks. Czar

toryski w swojej książeczce O stylu krajowym w budownic

twie wiejskiem (Poznań 1896, s. 5): ...„najodpowiedniejszą 
jest sytuaćya dworu wiejskiego między dziedzińcem, czyli 

zajazdem z jednej, a ogrodem z drugiej strony „entre cour et 

jard in", ale tak, aby strona pótnocna domu zwrócona była na 

dziedziniec... Od strony dziedzińca i zajazdu ma być ganek 

kryty, służący do wysiadania i przyjmowania gości. Ponieważ 

ta strona zwrócona jest na północ, przeto na ganku od tej 

strony siedzi się w cieniu i chłodzie, nawet w porze upałowej. 

Strona domu przeciwna, południowa, zaopatrzoną być ma 

również w ganek lub werandę wychodzącą wprost na o- 

gród".

Dla dopełnienia obrazu typowego dworu potrzebny jest jesz

cze opis otoczenia. Najłatwiej zauważalnym elementem jest 

tu gazon usytuowany przed frontem w taki sposób, aby mo

żna było przed ganek zajechać powozem, a wysiadłszy ode

słać pojazd do wozowni nie zawracając. Od bramy przed 

gazon prowadzi aleja (piękny jej przykład mamy w Głu

chach). Dwór często stoi na wzniesieniu - to położenie w 

czasach średniowiecznych miało zasadnicze znaczenie ob

ronne, później pozostał tylko charakter prestiżowo-symbo- 

liczny, podkreślający „piedestał władzy". W wielu wypad

kach nie bez znaczenia wreszcie są walory widokowe.

Nie ma polskiego dworu bez parku, jest to bowiem element 

nieodzowny, stanowiący tło i zaplecze wypoczynkowe. Właś

ciciele dbali, aby stawiając dwór posadzić wokół drzewa, 

często egzotyczne, sprowadzane specjalnie z zagranicy i 

tworzące piękne kompozycje zieleni. W wielu wypadkach 

park jest starszy od istniejącego dziś dworu, gdyż sadzony 

był za jego poprzednika. Nieodłączną częścią parku jest 

staw lub stawy, pełniące zarówno funkcję użytkową (hodowla 

ryb), jak i dekoracyjną.

Opisawszy pokrótce atrybuty polskiego dworu z pierwszej 

połowy XIX w., wróćmy na zakończenie do pytania postawio

nego w tytule. Otóż - jeśli uznać, że typowy polski dworek 

szlachecki powinien posiadać dziewięć wymienionych na 

początku artykułu cech - ile dworów jeszcze istniejących w 

Polsce ma te wszystkie cechy? I tu zaczyna się kłopot - 

czyżby los zawziął się właśnie na te najpiękniejsze polskie 

dwory? A może to nie los...?

Możemy bowiem wymienić wszystkie istniejące jeszcze na 

terenie naszego kraju dwory modrzewiowe, z czterokolum- 

nowymi lub dwukolumnowymi gankami lub portykami w ma

łym porządku i wysokimi, łamanymi dachami „polskimi”. Mu- 

simy jednak pominąć pozostałe sześć cech, gdyż po prostu 

nie znajdziemy już ani jednego dworu, który miałby 

wszystkie cechy dworu polskiego. A oto przykłady dworów, 

które mają co najmniej trzy cechy wyróżniające dworek pol

ski:

1. W Krzeczowicach - zbudowany około 1790 r. prawdopor 

dobnie dla Joachima Kowalskiego - rozpada się w oczach. 

Pusty, zdewastowany, rozkradziony... Miał być przeniesiony 

do skansenu.

2. W Krzykawce - zbudowany w końcu XVIII w. dla Chodoro

wiczów, mimo wielu starań miłośników zabytków został zde

wastowany w końcu lat siedemdziesiątych i w 1984 r. roze

brany. Był to jeden z najpiękniejszych przykładów tych pol

skich budowli.

3. W Prymusowej Woli - unikatowy przez swój sześcioko- 

lumnowy portyk, położony w pięknym niegdyś parku - pusty, 

zdewastowany, dożywa swoich dni. Jeszcze można go ura

tować...
4. W Świątkowicach - z pięknym dachem „polskim” i dość 

nietypowym, dobudowanym w XIX w. portykiem. Remonto

wany w latach siedemdziesiątych, dziś niewłaściwie użytko

wany, częściowo pusty - woła o ratunek. Park przy tym dwo

rze mógłby (gdyby został uratowany) stać się rewelacją na 

skalę europejską.
5. W Miechowie (woj. kieleckie) - dwór podmiejski, przykład 

mieszczańskiej „daczy" z końca XVIII w.

6. W Węgrzynowicach (woj. piotrkowskie) - zbudowany w 

połowie XVIII w., pierwotnie posiadał ganek na czterech pro
stych drewnianych słupkach (a nie filarach); ganek zwieńczo

ny jest oryginalnym trzypołaciowym daszkiem, a więc nie ma 

trójkątnego frontonu.

Należy dodać, że kilka dworów tego typu przeniesiono do 

skansenów, pozbawiając je naturalnego otoczenia. I tak, 

piękny dworek z Rdzawy pod Krakowem znalazł się w skan

senie w Nowym Sączu, a dworek z Gościeradowa w Kazi

mierzu Dolnym. Do Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie 

przeniesiony został dworek stryja Tadeusza Kościuszki ze 

Sławinka, ale jest to już rekonstrukcja. Podobny do niego 

dworek w Lękach Kościelnych (woj. płockie) też jest rekon

strukcją, tyle że nie mającą wiele wspólnego z oryginałem. 

Po drugiej wojnie światowej rozpadły się dwory w: Gościnnej 

(woj. piotrkowskie), Pogorzelcu (woj. warszawskie), Proboło- 

wicach (woj. kieleckie), Starej Wsi (woj. skierniewickie), Stry- 
kowicach Górnych (woj. radomskie), Świerszczowie (woj. 

chełmskie) i Wielkiej Woli (woj. piotrkowskie).

A więc: CZY ISTNIEJE JESZCZE TYPOWO POLSKI 

DWOREK SZLACHECKI?
Maciej Rydel
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Zdzisław Skrok

Konstancin

Konstancin - podwarszawski ośrodek lecznictwa 
rehabilitacyjnego z cieplicowymi wodami mineralny
mi, solanką i borowiną, leczący zaburzenia hormo
nalne i przemiany materii - należy także do wyjątko
wo interesujących zespołów architektonicznych w 
naszym kraju. Powstał na początku obecnego stule
cia jako luksusowa miejscowość wypoczynkowa i 
rozwijał się nieprzerwanie do wybuchu drugiej woj
ny światowej. Świadectwem tego rozwoju są zacho
wane w większości do dziś wille, pensjonaty i domy 
letniskowe, wznoszone na zamówienie ludzi zamoż
nych angażujących dobrych architektów. Efektem 
połączenia nieograniczonych możliwości finanso
wych z nieskrępowaną myślą architektoniczną była 
- nie spotykana w żadnym innym polskim mieścle- 
ogrodzie - różnorodność stylów konstancińskich 
budowli. Fakt ten sprawił, że Konstancin jest jedną z 
miejscowości wyraziście ukazujących rozwój i prze
kształcenia polskiej myśli architektonicznej w latach 
1900-1939.

Już z tego powodu cały zespół konstanciński zasługu
je na szczególną uwagę badaczy architektury i troskę 
instytucji zajmujących się ochroną obiektów zabytko
wych. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Poza 
dwiema pracami magisterskimi (w maszynopisie, a 
więc niedostępne) brak jakichkolwiek badań i opraco
wań naukowych architektury zabytkowego Konstanci
na. Równocześnie z każdym rokiem postępuje dewa
stacja substancji zabytkowej, coraz większa liczba o- 
biektów popada w ruinę lub ulega niedozwolonym z 
punktu widzenia konserwatorskiego przebudowom. W 
Konstancinie naprawdę trzeba bić na alarm.

„Podwarszawska Arkadia”
Zanim napiszemy o obecnym, niezbyt radosnym losie 
konstancińskich budowli, cofnijmy się do czasów ich 
świetności, do dni, kiedy Konstancin był najmodniej
szym podwarszawskim kurortem.
Założycielem Konstancina był hrabia Witold Skórze- 
wski, egzekutor testamentu ciotki, hr. Marii Grzymała- 

Potulickiej, właścicielki dóbr oborskich. W testamencie 
swym hr. Potulicka polecała między innymi sprzedaż 
lasu położonego na skraju pradoliny Wisty, na północ 
od dworu w Oborach. Rozpoczęta w 1897 r. sprzedaż 
nie odbywała się jednak na zwykłych zasadach. Chcąc 
uczynić ów interes jak najbardziej zyskownym, hr. Skó- 
rzewski postanowił stworzyć w wystawionym na sprze
daż lesie miejscowość letniskową i podzielić cały ob
szar na działki budowlane.
W warszawskiej prasie ukazały się ogłoszenia o sprze
daży działek w nikomu jeszcze nie znanym Konstanci
nie, który nazwę swą zawdzięcza matce W. Skórze- 
wskiego - Konstancji. W akcji reklamowej brały udział 
„powagi świata lekarskiego", które dowodziły, że: 
„ Konstancin posiada wyborne i bez zarzutu warunki 
zdrowotne i jest nader odpowiedni do założenia w nim 

' wzorowej miejsowości letniskowej z charakterem 
s tacy i klimatycznej dla osób słabych, zdenerwowa
nych, zmęczonych pracę umysłową".
W 1899 r. utworzono z inicjatywy Skórzewskiego To
warzystwo Akcyjne Urządzania Ulepszonych Miejsco
wości Letniczych. W wydanej w trzy lata później bro
szurce poświęconej działalności Towarzystwa czyta
my: „Od trzech lat już w Konstancinie wre i kipi praca 
ludzka, dążąca do tego, by należycie podnieść, rozwi
nąć i uwypuklić zalety naturalne tej miejscowości i 
stworzyć z niej nie tylko ze wszech miar zdrowe i miłe, 
ale nader wygodne ustronie, zdolne zaspokoić najwyk
wintniejsze wymagania". Broszurka ta wydana w dru
karni Franciszka Karpińskiego i adresowana do najza
możniejszych sfer stolicy nie pozostała bez oddźwię
ku. Warszawa przeżywała wówczas rozkwit gospodar
czy i kulturalny, toteż chętnych do budowy domów let
niskowych w modnej i reklamowanej okolicy nie bra
kowało. Zainteresowania te dodatkowo wzmagała na
pływająca z Europy Zachodniej idea budowy miast- 
ogrodów, które według ówczesnych teoretyków archi
tektury miały stać się miastami przyszłości (zob. H. Śli- 
zińska, Podkowa Leśna, „Spotkania z zabytkami”, nr 
4(14), 1983). Napływ kapitałów sprawił, że osada roz
wijała się w błyskawicznym tempie. Na początku obec
nego stulecia istniały już w niej wodociągi i kanalizacja. 
Wcześniej miejscowość zelektryfikowano i połączono 
linią telefoniczną z Warszawą. Rozwojowi Konstancina 
sprzyjała również budowa kolejki wilanowskiej, którą w 
1899 r. przedłużono z Wilanowa do Klarysewa, a póź
niej do Piaseczna.
Jak grzyby po deszczu wyrastały w Konstancinie luk
susowe wille, malowniczo rozrzucone w lesie. Posia
danie letniskowego domu w tej miejscowości szybko 
stało się ambicją najzamożniejszych przemysłowców, 
bankierów, ziemian, artystów i literatów stolicy. Jedna z 
pierwszych willi została wybudowana dla hr. Józefy 
Dombskiej (istniejąca do dziś willa „Pod dębem”). Ona 
również finansowała budowę konstancińskiego koś-

23



• Polskie zdroje • Polskie zdroje • Polskie zdroje • Polskie zdroje •

i

2

1. Jedna z najstarszych willi Kon
stancina „Pod Dębem" przy Al. Zjed
noczenia; nie remontowana od czter
dziestu lat...
2.3. Secesyjna willa „Anna” przy ul. 
Żeromskiego: widok ogólny (2) i 
wspaniałe secesyjne okno (3)
4. „Styl dworkowy" w Konstancinie: 
willa „Biały Dworek"...

ciotka, wzniesionego w stylu neogotyckim przez Józe
fa Dziekońskiego, znanego w tym czasie projektanta 
obiektów sakralnych.
W pobliżu kościoła wybudowano drewniany, mający 
formę „pawilonu myśliwskiego", dworzec kolejki. Na
przeciwko dworca powstało kasyno Berentowicza, ist
niejące jeszcze po wojnie i słynące z wyśmienitych 
potraw i trunków, gdzie letnicy spędzali wiele nocy, 
delektując się rakami i odpoczywając po „kąpielach 
wodnych i słonecznych” oraz zabiegach przyrodolecz
niczych, których zażywali m.in. w willi „Pod diabłami”. 
Dla pań przeznaczone było kąpielisko nad rzeczką Je- 
ziorką, wyposażone w kabiny schodzące wprost do 

wody i chroniące przed spojrzeniami ciekawskich. 
Konstancin upodobali sobie ludzie pióra. W 1920 r. 
osiedlił się tu Stefan Żeromski, odkupując od artysty 
malarza Z. Jasińskiego willę „Świt”, w której mieszkał 
do śmierci. Był to, jak pisał, jego pierwszy prawdziwy 
dom. W secesyjnej willi „Anna”, należącej do kasy im. 
Mianowskiego, przebywał często Władysław Tatarkie
wicz, a w willi „Ukrainka” mieszkał Wacław Gąsioro- 
wski. Tam napisał Królobójców i Fiok 1809. W 1936 r. 
został sołtysem Konstancina i za jego kadencji kon- 
stancińskie sołectwo posługiwało się kopertami z na
stępującym, nieco przydługim, ale treściwym nadru
kiem: „ Konstancin pod Warszawą - autonomiczna jed-
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nostka samorządowa. Jedyna wzorowo urządzona 
miejscowość letniskowo-klimatyczna w odległości 20 
km od Warszawy, położona pośród lasów iglastych 
nad rzeką Jeziorką. Obszar 10 włók, grunt przepu
szczalny, wzniesiony 108 m nad poziom morza, powie
trze balsamiczne. Pobyt zalecany dla chorych na ser
ce, rekonwalescentów, chorych na złą przemianę ma
terii. Konstancin posiada 108 wytwornych willi, z nich 
wiele o charakterze pałacowo-rezydencjalnym. Wodo
ciąg, kanalizacja, elektryczność, telefony, ulice oświet
lone, park, aleje spacerowe. Kościół, apteka, ośrodek 
zdrowia, pijalnia wód mineralnych »Motoru«, przed
szkole, szkoła powszechna, czasopisma krajowe i za
graniczne. Pensjonaty wykwintne i skromne (od 5 do 
16 zł dziennie) otwarte cały rok. Wille i mieszkania 
sezonowe i na stały pobyt do wynajęcia ze wszystkimi 
nowoczesnymi urządzeniami. Kasyno, restauracje, ka
wiarnie, plaża, kajaki, korty tenisowe, konie wierzcho
we, dancing (w kasynie). Ulubione miejsce wyjazdów 
na weekendy, osiedle profesorskie Kasy Mianowskie
go, liczna frekwencja dyplomacji. Komunikacja: Kolej
ka Wilanowska (70 gr), autobusami sprzed Dworca 
Głównego w Al. Jerozolimskich (1 zł) lub z Placu Unii 
Lubelskiej".

Majstersztyki sztuki architektonicznej
Jak już powiedzieliśmy, wille w Konstancinie budowali 
najzamożniejsi obywatele Warszawy. Fakt ten nie po
został bez wpływu na wartość architektoniczną sa-
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mych budowli. Projektowali je najwybitniejsi lub naj
modniejsi (a co za tym idzie - najdrożsi) architekci, a 
zasobna kieszeń inwestorów pozwalała nie tylko na 
wysokie honoraria, ale także na realizację najbardziej 
wymyślnych i ambitnych projektów. Z tego też powodu 
zdecydowana większość zabudowy Konstancina pre
zentuje wysoki poziom architektoniczny i znakomitą 
jakość wykonania. W tym zakresie Konstancin zdecy
dowanie góruje nad innymi podwarszawskimi miasta- 
mi-ogrodami.
Przewaga ta widoczna jest również w innej dziedzinie. 
Z powodów przedstawionych wyżej architektura Kon
stancina prezentuje niemal wszystkie style, nurty i 
mody z lat 1900-1939. Konstancin był czułym barome
trem zmian, ciągle gotowym ulec nowym programom i 
najnowszym modom. W efekcie osiedle dziś jeszcze 
pochwalić się może bardzo różnorodną architekturą, 
interesującą dla historyka sztuki i miłośnika zabytków. 
Niestety, jak już powiedziano, o tak cennym zespole 
istnieje zbyt mało opracowań naukowych. To zanied
banie sprawia, że wszelkie próby głębszego poznania 
dziejów Konstancina, próby ustalenia nazwisk projek
tantów poszczególnych budowli i czasu ich wzniesie
nia, natrafiają na ogromne trudności. Tymczasem już 
na podstawie tego, co udało się ustalić, stwierdzić 
można, że w Konstancinie pracowali najwybitniejsi ar
chitekci okresu 1900-1939. Konstancińskie projekty,

zapewne nie najważniejsze w życiowej karierze ich au
torów, dzisiaj, po zniszczeniach kraju w ostatniej woj
nie, są często jedynymi istniejącymi świadectwami ich 
talentu.
Z Konstancinem przez wiele lat związany był Tadeusz 
Tołwiński, profesor Katedry Budowy Miast na Politech-
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5. ...i willa „Malutka"
6. Eklektyczny pensjonat przy ul. 
Granicznej
7.8. Wille klasycystyczne: przy ul. 
Piasta (7) i Al. Zjednoczenia (8)
9.10. Funkcjonalizm w Konstancinie: 
willa Leopolda Buczkowskiego (9) i 
willa Wertheima, obecnie Dom Nau
czyciela (10)

9

10

nice Warszawskiej, autor pracy Miasta-ogrody (1909), 
projektant osiedli w Ząbkach i Podkowie Leśnej, gma
chu Muzeum Narodowego i gimnazjum im. Stefana 
Batorego. W Konstancinie uważany jest za projektanta 
willi „Ukrainka” oraz kilku innych budowli eklektycz
nych i secesyjnych. Uczestniczył również w opracowa
niu planu przestrzennego osiedla na Królewskiej Gó
rze w Konstancinie, które powstało pod koniec lat 
dwudziestych. Czesław Przybylski, profesor Politech
niki Warszawskiej, projektant Teatru Polskiego w War
szawie, Teatru Miejskiego w Kaliszu, Dworca Główne
go w Warszawie, w Konstancinie był propagatorem 
modernizmu i jednym z pierwszych, którzy spowodo
wali odwrót stylów historycznych dominujących w ar
chitekturze osiedla w latach dwudziestych. Przykładem 
funkcjonalizmu z lat trzydziestych jest willa „Brzozy”
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zaprojektowana przez Przybylskiego. On również za
projektował nowoczesną, wzorowaną na funkcjonaliz- 
mie angielskim, willę Wertheima, wybudowaną w 1934 
r.
W Konstancinie działali też znani z innych podwarsza
wskich miąst-ogrodów (np. z Podkowy Leśnej) archi
tekci tworzący spółkę: Bohdan Lachert - Józef Szanaj
ca. Zaprojektowali oni m.in. dużą willę „Tabita”, należą
cą do Zboru Ewangelickiego Św. Trójcy w Warszawie. 
Również wspólnie działali Helena i Szymon Syrkuso- 
wie, projektanci wzniesionej w duchu funkcjonalizmu 
willi dr. Nelkena przy ul. Uzdrowiskowej. W stylach his
torycznych tworzyli architekci: Bronisław Czosnkowski 
(willa „Gryf"), Antoni Wójcicki (willa „Dworek w lesie” 
wzniesiona dla rodziny Wedlów), Marcin Weinfeld (wil
la „Piaski”).
Wśród ogromnej różnorodności koncepcji architekto
nicznych występujących na terenie Konstancina wy
różnić można następujące tendencje i nurty:
1. Eklektyczny nurt historyczny (neorenesans, neoba- 
rok, neoklasycyzm). Budowle wznoszone w duchu his- 
toryzmu są najliczniejsze, wyróżniają się zróżnicowa
niem i skomplikowaniem bryt, bogactwem detali archi
tektonicznych i wielkością - należą do największych 
budowli uzdrowiska.

12

13

2. Styl czystej secesji, rzadziej spotykany; doskonałym 
przykładem jest tu willa „Anna” przy ul. Żeromskiego, 
należąca niegdyś do Kasy Mianowskiego, uważana za 
najdoskonalszy ocalały przykład architektury secesyj
nej w Warszawie i okolicy.
3. Witkiewiczowski „styl zakopiański”, niezbyt rozpo
wszechniony w Konstancinie; w tym stylu wzniesiono 
willę „Mucha” w Chylicach.
4. Tzw. styl dworkowy, licznie reprezentowany na tere
nie Konstancina. Najlepsze jego przykłady - to wille: 
„Malutka”, „Piaski”, „Biały Dworek”, „Dworek w lesie" 
oraz willa przy ul. Gąsiorowskiego 10. Styl ten, będący 
wyrazem uczuć patriotycznych i romantycznych, na
wiązywał do tradycyjnego typu polskiej siedziby szla
checkiej. Największą popularność zdobył w latach 
dwudziestych.
5. Modernizm i funkcjonalizm, nurty powstałe jako wy
raz sprzeciwu wobec architektury historyzującej. Archi
tekci tworzący w duchu funkcjonalizmu stosowali no
woczesne rozwiązania w zakresie komponowania bry
ły, rozplanowania wnętrza, komunikacji wewnętrznej, 
oświetlenia, wentylacji itp. Przykładami tych koncepcji, 
które w Konstancinie rozkwitły w latach trzydziestych, 
są wille projektowane przez Szymona Syrkusa dla 
doktorów Bernsteina i Nelkena, „Tabita” - willa należą-
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11-13. Inwestycje lat siedemdziesią
tych brutalnie ingerują w krajobraz 
Konstancina: góralszczyzna przy ul. 
Sanatoryjnej (11), nowobogactwo 
przy ul. Batorego (12) i ul. Sanatoryj
na 23, gdzie po wycięciu ponad pół- 
wiecznego zadrzewienia właściciel 
zbudował asfaltowy (sic!) kort teniso
wy (13)
14. Tej drewnianej willi przy ul. Koś
cielnej już niedługo nie będzie
15. Pensjonat „Odpoczynek" przy ul. 
Środkowej - postępująca ruina 
(własność SARP, który nie może wy
kwaterować mieszkańców)

ca dziś do rodziny pisarza Leopolda Buczkowskiego 
przy ul. Piasta 28, willa Nowickich przy ul. Gąsioro- 
wskiego 15 i willa Wertheima zaprojektowana przez 
Czesława Przybylskiego.

Konstancin musi ocaleć!
Upadek Konstancina rozpoczął się wraz z wybuchem 
drugiej wojny światowej. Wprawdzie w czasie działań 
wojennych żadna z willi nie ucierpiała, ale wielu ich 
właścicieli i użytkowników zmuszonych zostało do o- 
puszczenia uzdrowiska. Niektórzy nigdy już nie powró
cili w te strony, zamordowani (dotyczy to głównie właś

cicieli żydowskiego pochodzenia) lub rozproszeni po 
świecie przez wojenne losy. W czasie okupacji Kon
stancin stał się miejscowością ulubioną przez wyż
szych funkcjonariuszy wermachtu i gestapo. Wille 
„Słoneczna" i „Brzozy" zajmowane były np. przez SA 
oberfuhrera Leista. Inne wille służyły jako koszary dla 
wojska. W czasie Powstania Warszawskiego w Kon
stancinie stacjonował oddział żołnierzy węgierskich; 
zachował się grób nieznanego żołnierza węgierskiego, 
zaniedbany i porzucony w konstancińskim lesie.
Po wyzwoleniu tylko nieliczna grupa dawnych właści
cieli zamieszkała w swych willach. W większości za-
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16. Pensjonat przy ul. Granicznej - 
dewastacja budynku i otoczenia 
17.18. Ludzie leczący się w Konstan
cinie spędzają czas nie tylko na wdy
chaniu solanki, ale obcięliby, aby u- 
zdrowisko byto zadbane i piękne 
(zdjęcia: A. Brzezińska, 8 - L. Sem
poliński)

16

18

siedlono je ludźmi przypadkowymi, napływającymi ze 
zburzonej Warszawy lub z okolicznych miejscowości. 
Niektóre obiekty oddane zostały przedstawicielstwom 
dyplomatycznym oraz osobom prywatnym, w tym 
twórcom. Jedynie kilka willi i pensjonatów przydzielo
no powstającemu wówczas Państwowemu Przedsię
biorstwu Uzdrowiskowemu Konstancin. W willach na 
Królewskiej Górze powstało tzw. getto - dzielnica rzą
dowa dla funkcjonariuszy partyjnych i państwowych, 
która została zlikwidowana w 1956 r. Wille te przekaza
no dla potrzeb szpitala uzdrowiskowego lub osobom 
prywatnym.
Nowa moda na Konstancin narodziła się w latach sie
demdziesiątych. Jej wyrazem były rosnące wówczas 
jak grzyby po deszczu, często budowane w nielegalny 
sposób, pseudozakopiańskie lub pseudonowoczesne 

domy letniskowe. Wznosili je zarówno wysocy funkcjo
nariusze państwowi, jak i ludzie nie piastujący urzę
dów, ale dysponujący dużą gotówką. W wyniku tej 
żywiołowej akcji budowlanej Konstancin został „za
śmiecony” przez tandetne i pretensjonalne budowle. 
Te „dacze” wtłaczano często pomiędzy zabytkowe bu
dowle, niszcząc w ten sposób pierwotny układ całego 
osiedla.
Lata siedemdziesiąte, znane z wielu nie zawsze prze
myślanych decyzji, były również latami „porządków". 
W ramach tych akcji rozebrano w Konstancinie słynne 
„Casino” Berentowicza, budynek starej szkoły, dawny 
zajazd i dworzec kolejki wilanowskiej. Wybudowano za 
to w 1980 r. tężnię wykorzystującą źródła solankowe 
odkryte dziesięć lat wcześniej. W tym czasie Konstan
cin uzyskał oficjalne miano Stołecznego Uzdrowiska, o
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czym informowała (dziś już nie istniejąca) tablica u- 
mieszczona przy wjeździe do osady od strony Warsza
wy.
Wszystkie te przedsięwzięcia widoczne do dzisiaj na 
terenie uzdrowiska niewiele jednak pomogły budo
wlom zabytkowym. Ich los uzależniony był przede 
wszystkim od właściciela, do którego należały. W tym 
zakresie w Konstancinie wydzielić można trzy katego
rie posiadaczy. Największa liczba zabytkowych budyn
ków osiedla należy do Zarządu Domów Mieszkalnych i 
jest zamieszkiwana przez lokatorów. Ta grupa obie
któw znajduje się w najbardziej opłakanym stanie. W 
budynkach doprowadzonych do ruiny, remontowa
nych po raz ostatni w okresie międzywojennym, gnież
dżą się na niewielkiej przestrzeni mieszkalnej liczne 
rodziny. Domy te, budowane często jako letnie pensjo
naty, pozbawione są kanalizacji, a ogrzewanie bywa 
nierzadko zwykłą improwizacją. Improwizacją są rów
nież inne przedsięwzięcia realizowane przez mie
szkańców zabytkowych willi, polegające na zacieraniu 
dawnego burżuazyjnego blichtru i uczynieniu mieszka
nia bardziej „użytecznym”. W tym więc celu dawne 
ogrody otaczające wille zamieniają się w wysypiska 
śmieci lub miejsca, gdzie klecone są dziesiątki komó
rek, szop i kojców przeznaczonych na hodowlę kur i 
królików. Wielkich zmian dokonują również mieszkań
cy we wnętrzach willi. Okna zabijane są częściowo 
deskami, które chronić mają przed nadmiernym uby
tkiem ciepła. Rozległe pokoje poprzedzielane są 
mnóstwem prowizorycznych ścianek, przemyślnie u- 
stawionych szaf i parawanów. Werandy, na których 
niegdyś wypoczywali letnicy, utraciły już większość 
szyb, a w ich miejsce wstawiono tworzywo symbolizu
jące wymownie nasze czasy - podarte worki foliowe. 
Podobny materiał ujrzeć można również na dachach, w 
miejscach, gdzie wiatr i- hodowane z zamiłowaniem 
przez mieszkańców willi gołębie porozrzucały dachów
ki. Obraz ten uzupełniają z roku na rok coraz bardziej 
odrapane i celowo nieraz pozbijane tynki i architekto
niczne detale. Finał procesu dewastacji zabytkowych 
budynków przez ich mieszkańców jest łatwy do prze
widzenia i można go już dzisiaj obserwować na przy
kładzie wielu obiektów Konstancina (wille przy ul. Mi
ckiewicza, Sienkiewicza, pensjonat „Odpoczynek” 
przy ul. Środkowej).
Lepszego losu doznają zabytki należące do instytucji. 
Liczba tego rodzaju obiektów na terenie Konstancina 
powiększa się z każdym rokiem. Przyczyną tego jest 
tragiczny los pierwszej grupy konstancińskich zabyt
ków: zrujnowane do końca, opuszczone przez mie
szkańców, nabywane są przez instytucje i remontowa
ne dla własnych celów. Najlepiej utrzymane są wille 
należące do ambasad i przedstawicielstw dyploma
tycznych. Gorzej dzieje się, gdy zabytkowe obiekty 
przekazywane są w użytkowanie szpitalom, szkołom i 

stowarzyszeniom. Wiele do życzenia pozostawia jed
nak sposób, w jaki remontowane są te wille. Wielokrot
nie remonty dokonywane są bez uszanowania sub
stancji zabytkowej, a jedynie w celu zdobycia wygod
nej siedziby na „kursokonferencje” i narady w atrakcyj
nej miejscowości podwarszawskiej. Zarzuty te odnieść 
można np. do Ministerstwa Leśnictwa, które remontu
jąc dwie wille przy ul. Sienkiewicza odarło je ze wszyst
kich detali architektonicznych, przekształcając w pu
dełkowate, nieciekawe bryły.
W nąjlepszym stanie znajdują się zabytki należące do 
właścicieli prywatnych. Są nimi częściowo spadko
biercy właścicieli przedwojennych, częściowo zaś lu
dzie, którzy weszli w posiadanie willi w okresie póź
niejszym. Prywatni właściciele willi zorganizowani są 
na terenie Konstancina w lokalnym Zrzeszeniu Właści
cieli Nieruchomości, które liczy 57 członków. Jego 
przewodniczącą jest Halina Schoeppingk, a jej zastęp
cą Piotr Nowicki, znany warszawski marszand.
Z opowieści tego ostatniego, właściciela klasycystycz- 
nej willi przy ul. Piasta, wywnioskować można, że los 
prywatnego posiadacza zabytkowego obiektu jest na 
terenie Konstancina niełatwy. Obiekt nabywa się wraz 
z obowiązkiem zapewnienia mieszkania osobom do
tychczas tam zamieszkującym. Wykwaterowanie loka
torów oznacza zwykle konieczność nabycia dla nich 
innego mieszkania, co przy obecnych cenach jest 
przedsięwzięciem kosztownym. Kiedy ten problem zo
stanie przezwyciężony, właściciel staje przed następ
nym równie trudnym zadaniem - odbudową zdewasto
wanej budowli. I w tym wypadku liczyć może jedynie 
na własne siły. Urząd Konserwatorski finansuje wpraw
dzie część wydatków związanych z remontem, ale nie 
zapewnia przydziałów materiałów budowlanych, któ
rych zdobycie w obecnej sytuacji jest problemem 
większym niż zdobycie pieniędzy. Daleko jest więc do 
tego, jak twierdzi Nowicki, aby zapanowała w naszym 
kraju atmosfera sprzyjająca prywatnym inwestorom 
odbudowującym zabytkowe obiekty. Ciągle jeszcze, 
zarówno dla przeciętnego obywatela jak i dla urzędni
ka, ktoś, kogo stać na kupno (czasami za symboliczną 
złotówkę) zabytkowej ruiny, uchodzi za krezusa.
Taka jest opinia właściciela tylko jednego konstanciń- 
skiego zabytku. A co sądzi o tym Urząd Miasta i Gmi
ny? Solankowa tężnia (oficjalnie i śmiesznie nazwana 
„przychodnią uzdrowiskową") i sanatoria - to jeszcze 
nie wszystko, co wpływa na prawidłowy przebieg reha
bilitacji zdrowia i co składa się na pojęcie autentyczne
go zabytkowego uzdrowiska w pobliżu wielkiej aglo
meracji miejskiej.

Zdzisław Skrok

Serdecznie dziękuję p. Annie Hertel za udostępnienie mi swojej pra
cy na temat Konstancina, z której zaczerpnąłem niektóre informa
cje.
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nasz felieton

Bylejakość
Rządzi nami od wielu lat i obejmuje coraz większe 
obszary. Wciska się już nawet w życie dziecka w 
postaci ołówków, które się łamią, lub kredek, który
mi ani nie można pisać, ani rysować. Potem zaczy
namy byle jak pracować, jeść, ubierać się, mie
szkać, mówić i... konserwować zabytki. Bylejakość 
w zabytkach... O niej możemy pisać bardzo dużo, 
poczynając od byle jakiego przerzucania byle jakich 
papierków przez administratorów zabytków, a na 
byle jakiej pracy budowlano-konserwatorskiej koń
cząc.
Byłem niedawno w oddanym użytkownikowi przed 
trzema laty zamku. Firma, która przeprowadziła re
nowację i już zwinęła manatki - musiała wrócić. 
Okazało się, że gotyckie mury uzupełniane były byle 
jakimi cegłami i byle jakiej jakości cementem, w 
związku z czym w miejscach byle jakich sztukować 
zaczęły się rozstępować ściany. Trzeba było zakła-

(rys. M Tabaka)

dać specjalne stalowe ściągi, żeby zamek nie rozsy
pał się (a kto za to płacił, kto?). Permanentnym zja
wiskiem jest pojawianie się w odnowionych obiek
tach zabytkowych grzyba, zacieków solnych, nie 
mówiąc już o drobiazgach: cieknące rury, wypaczo
ne drzwi i okna itd., itd. Ponieważ bylejakość budo
wlana występuje nie tylko w zabytkach, można rzec, 
że jest to zjawisko totalne, towarzyszące nam wszę
dzie, co zresztą nie usprawiedliwia specjalistów 
konserwatorsko-budowlanych, a wprost przeciwnie. 
Winnych oczywiście nie ma - setki kierowników bu
dów mówi o niesolidnych byle jakich kooperantach, 
niskich byle jakich płacach, braku ludzi, sprzętu itd. 
Może tej bylejakości byłoby nieco mniej, gdyby ktoś 
w porę o czymś rozsądnie i nie byle jak pomyślał? 
Ale myślimy jakby też coraz bardziej byle jak. Nota
bene - bylejakość nie ominęła nawet tak czołowej, 
nadzwyczajnej inwestycji konserwatorskiej, jak Za
mek Królewski w Warszawie. Przywykliśmy do tego, 
że budowa ta jest priorytetowa, ale przecież towa
rzyszyły jej „zwyczajne” problemy: złe projekty, o- 
późnienia, usterki, żle działające urządzenia - czyli 
bylejakość powszednia. Z tej bylejakości „narodziły 
się”: źle funkcjonująca instalacja przeciwpożarowa i 
oczywiście pożar. W roku ubiegłym spłonął zlokali
zowany na poddaszu (sic!) magazyn (straty - 7 mi
lionów zł). Bylejakość przy konserwacji naszych za
bytków to już jakby „polska szkoła bylejakości”!!! 
Jeśli ludzie są byle jacy, to tworzą byle jaką kulturę. 
Kultura i gospodarka są ze sobą nierozerwalnie złą
czone, nie tylko przy konserwacji zabytków, choć w 
tym punkcie chyba najbardziej. Jednym z mechaniz
mów działania kultury jest ustanawianie systemów 
wartości i kryteriów określających wartość. Na przy
kład - naród czy grupa ludzi musi dokonać wyboru 
metod gospodarowania i celów rozwoju gospodar
czego, czyli ustanowić pewną wartość. Wartością 
jest sposób wykonywania czynności zmierzających 
do osiągnięcia tych celów. Wartość regulują ludzkie 
postępowania, jest podstawą do oceny przydatnoś
ci pojedynczych ludzi i grup ludzkich, kształtuje za
sady współżycia społecznego itd.

A więc o sposobie gospodarowania decyduje kultu
ra ludzi. Gospodarka wali się, gdy upada kultura. 
Kultura jest nadbudową, gospodarka bazą, ale wy
starczy bylejakość tej pierwszej, aby baza stała się 
również byle jaka.

Felietonista
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Olgierd Czerner: 
„zachowałem 
pamięć o pięknie”

Kiedy w 1980 r. architekt prof. Olgierd 
Czerner (ur. 1929) został wybrany wice
przewodniczącym Społecznego Komitetu 
Panoramy Racławickiej, a w 1981 r. powo
łany na stanowisko przewodniczącego Ko
misji Nadzoru Konserwatorskiego tejże pa
noramy - miał już za sobą 30 lat nieprze
rwanej pracy w... dziedzinie ochrony i rato
wania zabytków. Jeszcze bowiem przed u- 
zyskaniem dyplomu (1952) na Politechnice 
Wrocławskiej był asystentem w Katedrze 
Historii Architektury Polskiej, zorganizowa
nej i prowadzonej wówczas przez Bohdana 
Guerquin. To właśnie prof. Guerquin zwró
cił uwagę młodego asystenta na architek
turę obronną Dolnego Śląska i jej proble
my konserwatorskie. Narodziła się z tego 
później (1960) praca doktorska na temat 
zamku w Bolkowie. Poprzedziły ją prowa
dzone przez Olgierda Ćzernera liczne pra

ce badawcze m.in. miejskich zespołów za
bytkowych Chełmska, Paczkowa, Jawora, 
Ząbkowic oraz dokumentacje restaurator- 
skie m.in. kościołów w Brzegu i we Wrocła
wiu.
Praktyczne doświadczenia przy konserwa
cji zabytków zaczął nabywać w czasie od
budowy Wrocławia. One właśnie umożliwi
ły mu przez dziesięć lat (1955-1965) zajmo

wanie stanowiska głównego konserwatora 
zabytków tego miasta. A była to wtedy fun
kcja niezwykle odpowiedzialna! Tempo od
budowy mogło bowiem decydować o nie 
zawsze potrzebnych wyburzeniach cen
nych obiektów historycznych, a roboty bu
dowlane musiały być poprzedzone fazami: 
badawczą i projektową. Architektoniczne 
badania kamienic czy kościołów pozwalały 
na odtwarzanie ich dziejów i odkrywanie 
najstarszych elementów, uwidocznionych 
dziś w wystroju zewnętrznym lub wewnątrz 
budowli.
Efektem tej pracy O. Ćzernera była m.in. 
książka Rynek Wrocławski (1976). Ta mo
nografia przyrynkowej zabudowy zawiera 
także omówienie metod jej odtwarzania po 
zniszczeniach. Również w latach odbudo
wy narodziła się praca habilitacyjna (1969) 
na temat lektorium kościoła augustiańskie
go we Wrocławiu.
Szczegółowe badania wrocławskich zabyt
ków i ich renowacja dały O. Czernerowi 
olbrzymią praktykę w zakresie restaurowa
nia przede wszystkim obiektów monumen
talnych, np. gotyckich kościołów. Po tych 
praktycznych doświadczeniach analitycz
nych mógł już przejść do syntezy, wyraża
jącej się rozwijaniem teorii i zasad konse
rwatorskich. Swój dorobek w tej dziedzinie 
wiele razy prezentował na międzynarodo
wych kongresach i sympozjach, a także - 
jako członek założyciel ICOMOS - na ob
radach tej organizacji. Należy dodać, że w 
listopadzie 1984 r. prof. O. Czerner został 
przewodniczącym Polskiego Komitetu Na
rodowego ICOMOS.
W 1965 r. Olgierd Czerner przystąpił do 
organizowania Muzeum Architektury i Od
budowy w poważnie zniszczonym, dawnym 
zespole bernardyńskim (XV-XVI w.; odre
staurowanym przez E. Małachowicza), któ
rego wnętrza zostały przekształcone na 
cele muzealne według jego projektu. Od 
1971 r. - kiedy muzeum otrzymało status i 
nazwę Muzeum Architektury we Wrocławiu 
- do dnia dzisiejszego jest dyrektorem tej 
jedynej w kraju tego typu placówki muzeal
nej. Zgodnie z koncepcją O. Ćzernera gro
madzi ona muzealia dokumentujące rozwój 
dawnej i współczesnej architektury, przede 
wszystkim polskiej, życie i działalność 
twórców architektury, a w odniesieniu do 
Wrocławia prezentuje tysiącletni rozwój 
przestrzenny tego miasta i zamierzenia na 
przyszłość.

Dyrektorując muzeum prof. Czerner nie ze
rwał z dydaktyką i prowadzi wykłady z his
torii architektury nowożytnej w Instytucie 
Historii Architektury, Sztuki i Techniki Poli
techniki Wrocławskiej oraz poza granicami 
kraju (m.in. w Dreźnie, Paryżu, Londynie).
Powołany w 1980 r. Społeczny Komitet Pa
noramy Racławickiej był dla O. Ćzernera 
przedłużeniem prac przy panoramie (wcho
dził także profesor w skład Komitetu Odbu
dowy Starego Wrocławia - Budowa Pano
ramy Racławickiej w latach 1956-1973), 
które mają dla niego już ćwierćwiekową 
historię.
O zaangażowaniu profesora w prowadzone 
przez siebie sprawy najlepiej świadczy za
pis w informatorze biograficznym Kto jest 
kim w Polsce 1984. Jednym z hobby profe- 
sora-architekta, którym powinno być 
wszystko poza architekturą, jest... fotogra
fowanie architektury.
Na zakończenie prosimy prof. Ćzernera o 
odpowiedzi na dwa pytania:
1. Gdyby miał Pan możliwość „żyć na 
nowo", czy robiłby Pan to samo i w taki 
sam sposób?
Nie jestem tego pewien. Może poświęcił
bym się muzyce lub teatrowi? Zawsze fas
cynuje mnie zajęcie dyrygenta, a muzyka 
pozwala zapomnieć o przykrych stronach 
życia. Nigdy też nie narzekałem na warunki 
głosowe i dykcję. Jestem jednak uczulony, 
może do przesady, na piękno polskiego 
krajobrazu i wtopionej weń monumentalnej 
i tej bardzo swojskiej architektury wsi i mia
steczek. Zdaję sobie sprawę, że zachowa
łem pamięć o pięknie, które w większej 
części przeminęło, jeśli więc udaje mi się 
ratować jego okruchy, czynię to i zawsze 
bym czynił, poświęcając bezinteresownie 
czas i walcząc po wielekroć i w każdych 
warunkach. Ale zaczynając po raz wtóry 
szukałbym więcej przyjaciół i pomocni
ków.

2. Które z własnych dotychczasowych 
działań ceni Pan najbardziej i dlaczego? 
Konserwatorską działalność w latach 
1955-1965. Jej efekty są bowiem do dzisiaj 
widoczne i zaważyły na zachowaniu tożsa
mości staromiejskich zespołów Wrocławia. 
Odrestaurowane wnętrze kościoła NM 
Panny na Piasku odznacza się pięknem 
najwyższej miary, zmuszając do szacunku, 
zamyślenia i powagi...
Zorganizowanie od zera i doprowadzenie 
do poziomu powszechnego uznania w kra
ju i za granicą Muzeum Architektury we 
Wrocławiu. Jego wnętrza i wystawy są azy
lem ciszy, spokoju i piękna w tętniącym 
życiem i pełnym sprzeczności Wrocławiu. 
Są także miejscem kulturalnych i nauko
wych spotkań, otwartych dla wszystkich, 
którzy szanują jego odrębność, również 
tych, którzy wiedząc o tym przybywają tu z 
innych ośrodków.
Pomimo wszystko najbardziej efektownym 
działaniem jest przywrócenie społeczeńs
twu „Panoramy Racławickiej". Zapewne 
moja osoba, obok wielu innych, będzie w 
przyszłości zawsze łączona pozytywnie z tą 
narodową pamiątką. Nie ukrywam, że przy
nosi mi to ogromną satysfakcję, a społecz
ne uznanie jest najwyższą nagrodą!

Krzysztof Nowiński
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to też są zabytki
Ten cykl notatek poświęcam najdrobniejszym przedmiotom codziennego 
użytku, drobiazgom używanym w dawnych czasach, które zazwyczaj gthęty z 
chwilą, kiedy wychodziły z użycia. Z tego powodu np. mamy dziś na świecle 
znacznie więcej średniowiecznych rzeźb niż noży, mimo że - statystycznie 
rzecz blorąc - w owych czasach na jedną rzeźbę przypadało tysiące noży. 
Chclałbym tu zainteresować Czytelników jednak nie obiektami z wieków 
średnich, lecz tymi, które oni sami używali do wczoraj, a dziś jeszcze można 
je spotkać poniewierające się w szufladach I różnych zakamarkach. Nieste
ty, w naszych nowych domach jest coraz mniej miejsca, więc wszystko co 
zbędne wyrzucamy, „odgracając” każdy cenny centymetr ciasnych mie
szkań. Giną bezpowrotnie drobne zabytki kultury materialnej I nie ma na to 
ratunku. Co gorsza - ginie pamięć o nich, a tym samym następuje Ich totalna 
zagłada. Równocześnie jednak pasja kolekcjonerska obejmuje coraz szer
sze kręgi społeczne. Kolekcjonowanie uświęconych tradycją obiektów - 
obrazów, porcelany, broni, numizmatów Itp. - wymaga dziś ogromnych na
kładów finansowych I nie daje kolekcjonerowi tych wspaniałych emocji od
krywania nieznanych terenów, przecierania ścieżek. Plszę więc te notatki po 
to, aby dać upust własnemu oczarowaniu przedmiotami mało znanymi I 
przemijającymi, a także aby zachęcić Innych do szerszego zainteresowania 
się tymi obiektami.

Krzesiwa
Rozniecania ognia dokonywano w dawnych cza
sach, w zależności od epoki i szerokości geogra
ficznej, za pomocą różnych metod i przedmiotów, 
jednak najbardziej rozpowszechnionymi od chwi
li pojawienia się żelaza byty krzesiwa. Wiek XIX 
przynióst wśród przeróżnych wynalazków rów
nież zapałki, ale w naszych wsiach krzesiwo byto 
w użyciu aż do początku obecnego stulecia. Oj
ciec mój, którego dzieciństwo upłynęło za cza
sów panowania cara Mikołaja II, pamięta podol
skich chłopów zapalających papierosowego 
skręta krzesiwem. Jeden z moich przyjaciół wi
dział, jak w 1944 r. w Sierakowie pod Kielcami 
chłopi z braku zapałek dobywali ognia krzesi
wem. Co więcej - w roku 1972, w czasie alpini
stycznej wyprawy w odludne góry Iranu, spotka
łem pasterza, który nigdy nie widział zapałek, ale 
krzesiwem posługiwał się z wielką wprawą. Jak z 
powyższego wynika - choć dziś wydaje się to 
dziwne - krzesiwo, którego historia liczy kilka ty

sięcy lat, dotrwało do naszych czasów i zginęło 
na naszych oczach. Razem z krzesiwem poszedł 
w zapomnienie sposób jego użycia, warto więc 
poświęcić mu chwilę uwagi. Na początek prezen
tacja przyborów służących do krzesania ognia.

Krzesiwo jest to sztabka stalowa grubości ok. 0,5 
cm, długości 5-10 cm, przeważnie łukowato wy-
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gięta. W ciągu dziejów uformowało się kilka ty
pów krzesiw, z których trzy były powszechnie 
używane w Polsce. Najprostsze z nich - to krze
siwo sztabkowe, zaopatrzone przeważnie w u- 
szko do zawieszania. Dwustronne krzesiwo miało 
formę zbliżoną do ogniwa łańcucha. Warto też 
wiedzieć, że stal do krzesania ognia dziadowie 
nasi często nazywali ogniwem - stąd nazwa po
jedynczego elementu łańcucha, który jako taki 
nic przecież z ogniem nie ma wspólnego. Krzesi
wo dwukabłąkowe miało ogromny zasięg teryto
rialny - znane mi egzemplarze z terenu Syberii, 
Małej Azji i Europy aż po Francję włącznie są tak 
do siebie podobne, że próżno kusić się o ustale
nie proweniencji egzemplarza o nieznanym po
chodzeniu. Forma ta była również bardzo odpor
na na działanie czasu: w Polsce używana była od 
X do XIX w. Niekiedy spotkać można krzesiwa 
bardziej ozdobne, gdzie uchwyt przybierał cza
sem bardzo dekoracyjne formy. Spotyka się też 
krzesiwa wmontowane w dno torebki służącej do 
przechowywania hubki i skałki. Przykładem takie
go rozwiązania mogą być krzesiwa mongolskie o 
dźwięcznej nazwie „czukmuk" Ze zdziwieniem u- 
słyszafem, jak Turcy używają tej samej nazwy na 
określenie współczesnej zapalniczki.

Drugim podstawowym elementem służącym do 
krzesania ognia jest skałka. Jest to płaski kawa
łek krzemienia o zaostrzonej krawędzi, zbliżony 
wielkością do paznokcia na kciuku dorosłego 
mężczyzny. W krajach, gdzie nie występuje krze
mień, używano innych twardych kamieni, np. aga- 
tu lub kwarcu.

Wreszcie hubka - substancja łatwo tląca, której 
drobne kłaczki wykonywano z różnych surowców 
lokalnych. U nas w powszechnym użyciu była 
specjalnie preparowana huba pospolita (Fames 
fomentarius), pasożytująca na bukach. Używano 
też zwęglonych szmatek bawełnianych lub waty 
przesyconej siarką, którą pod nazwą „żółtej waty” 
sprzedawano na jarmarkach i w małych sklepi
kach u schyłku minionego stulecia.

Hubka tliła się, lecz aby wydobyć płomień, nale
żało przytknąć do niej jakiś materiał łatwo palny, 
tzw. podpałkę lub zapałkę. Używano w tym celu 
najrozmaitszych materiałów; w XIX w. najpo
wszechniej stosowano patyczki lub małe zwitki 
papieru z siarkową główką, zwane „siarniczka- 
mi". Wszystkie te przybory noszono w rozmaitych 
woreczkach lub pudełkach, często też dla ochro
ny przed wilgocią w kapciuchach z pęcherza.

Kiedy już wiemy jak wyglądały przybory do krze
sania ognia, wypada powiedzieć jak się nimi po
sługiwano. Sprawa'jest niezmiernie prosta: na 
skałce umieszcza się kłaczek hubki i energicznie 
uderza krzesiwem o ostrą krawędź krzemienia. 
Kilkanaście szybkich uderzeń skrzesze tyle iskie
rek na hubkę, że dadzą się rozdmuchać w żar. 
Przytknięta podpałka zajmie się płomieniem. 
Proste - prawda? Żeby napisać te trzy ostatnie 
zdania, przez pięć lat szukałem człowieka, który 
wiedział, jak to się robi. Potem kilka dni treningu, 
żeby sprawdzić teorię w praktyce i mogłem już 
powiedzieć, że umiem krzesać ogień. Cały zabieg

1. Trzy typy używanych w Polsce krzesiw: A - 
sztabkowe, B - ogniwkowe, C - dwukabłąkowe
2. Sposób krzesania ognia: A - krzesiwo. B - 
skałka, C - hubka
3. Krzesiwo z XIX w. w ksztatcie pieska
4. Zapalniczka z XIX w. z zamkiem skałkowym
5. Krzesiwo mongolskie tzw. czukmuk 
(rysunki: A. Drewnowska, zdjęcia: Z Dubiel)
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trwa nie dłużej niż minutę (pod warunkiem, że 
hubka jest sucha, a skałka ostra).

Warto przypomnieć, że cata ręczna broń palna od 
XVII w. aż po Powstanie Listopadowe zaopatrzo
na była w zamki skatkowe oparte na zasadzie 
działania krzesiwa. Zamki takie umieszczano nie
kiedy na zapalniczkach służących do szybkiego 
rozniecania ognia.

Wiele jeszcze innych, ciekawych wiadomości o 
krzesaniu ognia zebrać może ten, kto zechce po
święcić trochę czasu temu pasjonującemu pro
blemowi. Z mego skarbca doświadczeń dorzucę 
na zakończenie jeszcze tylko jedno - kolekcjono
wanie krzesiw jest niezmiernie trudne. Zbierałem 
je przez kilka lat i mam zaledwie parę sztuk. Dla
czego tak się stało, wyjaśnię w następnym nume
rze...

Michał Gradowski
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z warsztatu konserwatora

Dla uczczenia setnej rocznicy Powstania Kościuszkowskiego zosta
ła zorganizowana w 1894 r. we Lwowie Powszechna Wystawa Krajo
wa. Główną atrakcję i silny akcent patriotyczny wystawy stanowiła 
pierwsza polska panorama przedstawiająca bitwę pod Racławicami. 
Inspiratorem i współtwórcą dzieła był artysta malarz Jan Styka 
(1858-1925), przy współpracy Wojciecha Kossaka (1857-1942); po
nadto w malowaniu niektórych fragmentów obrazu brali udział: Wło
dzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski, Zygmunt Rozwadowski, 
Teodor Axentowicz, Ludwik Boiler, Tadeusz Popiel i Michał Sozań- 
ski. Wszystkie prace, łącznie ze studiami historycznymi i ukształto
waniem sztucznego terenu - przedpola bitwy, trwały ok. 1,5 roku.
Płótno ma wymiary ok. 115x15 m i składa się z 14 brytów. Ciężar 
całości wynosi ok. 5000 kg. Z konserwatorskich dziejów panoramy 
we Lwowie należy odnotować prace w latach: 1919-1920,1928-1929 
oraz demontaż i zabezpieczenie w roku 1944. W 1946 r. panorama 
przewieziona została do Wrocławia i w 1950 r. przystąpiono - z ini
cjatywy pierwszego Komitetu Odnowienia Panoramy Racławickiej - 
do prac konserwatorskich. Drugi komitet, powstały w 1956 r., zajął 
się projektem budynku dla panoramy oraz kontynuowaniem prac 
konserwatorskich. Między innymi brak funduszy nie pozwolił obu tym 
komitetom na dokończenie prac.

W1980 r. powstał Społeczny Komitet Panoramy Racławickiej, a kon
serwację płótna powierzono wrocławskiemu Oddziałowi PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków. Na czele utworzonej w 1981 r. Pracowni 
Konserwacji Panoramy Racławickiej stanął mgr Stanisław Filipiak, a 
jednym z kierowników zespołu konserwatorskiego został mgr Ry
szard Wojtowicz.

■ Chcielibyśmy prosić Panów o 
scharakteryzowanie idei wykonywa
nia panoram na tle rozwoju sztuki 
malarskiej...
STANISŁAW FILIPIAK: W 1787 r Ang
lik Robert Berker, autor pierwszej pa
noramy, opatentował ten wynalazek, 
traktowany wówczas jako nowość 
techniczno-przyrodniczą tak dalece, 
że porównywano go z maszyną paro
wą Watta. Powstanie tej nowej formy 
plastycznej należy wiązać z racjonali
stycznym myśleniem ludzi żyjących w 
epoce Oświecenia - okresie gwałtow
nego rozwoju nauk przyrodniczych, a 
jednocześnie romantycznych tęsknot 
człowieka za zbliżeniem do natury. 
Wtedy też po raz pierwszy w świado
mości malarzy pojawiło się zaniepo
kojenie, że klasyczna perspektywa 
centralna nie może oddać prawdziwe
go widzenia natury. Stąd powstanie 
obrazu panoramicznego zerwało z li
czącą wieki tradycją malarstwa euro
pejskiego, pomimo że „panoramiści” 
musieli dobrze znać techniki rysunko
we i malarskie, i w tym względzie czer
pać możliwie jak najwięcej z dotych
czasowej tradycji. Panorama, która 
najpełniej rozwinęła się jako wytwór 
kultury mieszczańskiej w pierwszej 
połowie XIX w., już w momencie swe
go powstania niosła ograniczenia, któ
re u schyłku ubiegłego stulecia spo
wodowały zanikanie tego gatunku. 
Wiązało się to z przyjęciem naturali- 
stycznego i iluzjonistycznego sposo
bu malowania, jaki a priori narzuca 
perspektywa panoramiczna. Pierwsze 
panoramy z początku XIX w. przedsta
wiały widoki miast oraz krajobrazy, w 
późniejszym okresie zmieniono temat 
i przedstawiano wtedy realne wyda
rzenia polityczne, bitwy, oblężenia, itp., 
które interesowały mieszczańskiego 
czytelnika gazet. Z czasem stały się 
one odpowiednikiem współczesnych 
massmediów.

■ Jakie są najsłynniejsze panoramy, 
przy których przeprowadzano już 
prace konserwatorskie i czy do
świadczenia z tych prac byty wyko
rzystane przy konserwacji polskiej 
panoramy?
S.F.: W ostatnich latach zaledwie pięć 
tego typu obrazów poddano gruntow
nym zabiegom konserwatorskim. Były 
to: Cyklorama Gettysburga (108 x 
9,75 m), przedstawiająca bitwę pod 
tym miastem w 1863 r., namalowana 
przez P.D. Philippoteaux w 1884 r„ Pa-
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PRZYPOMINAMY: Bitwa pod Racła
wicami była pierwszą batalią Insurek
cji Kościuszkowskiej. Rozegrała się 
między Dziemlerzycaml a Racławica
mi, 4 kwietnia 1794 r. Wojsku po
wstańczemu Tadeusza Kościuszki 
(4100 żołnierzy, 2000 chłopów, 12 
dział) zastąpił drogę z Krakowa do 
Warszawy wydzielony z sił głównych 
oddział gen. Aleksandra Tormasowa 
(3000 żołnierzy, 12 dział). O sukcesie 
Polaków w trwającej pięć godzin bi
twie zadecydował atak kosynierów 
pod dowództwem Bartosza Głowa
ckiego.

norama Borodino (115 x 15 m), przed
stawiająca bitwę pod Borodino w 1812 
r., namalowana przez F. Roubeau w 
1912 r., Panorama Salzburga (26 x 
5,25 m), przedstawiająca widok miasta 
namalowany w latach 1825-1829 
przez J. M. Sattlera, Cyklorama Atlanty 
(106 x 13 m), przedstawiająca bitwę 
pod Atlantą, namalowana w latach 
1885-1896 przez zespół kierowany 
przez Th. Davisa oraz Panorama Pała

cu i Ogrodów Wersalu (58 x 36 m), 
namalowana w 1819 r. przez J. Van- 
derlyne'a. Doświadczenia z konserwa
cji tych dzieł pozwoliły na uniknięcie 
błędów i opracowanie spójnej metody 
dla konserwacji „Panoramy Racławi
ckiej".

■ Może kilka słów na temat zrealizo
wanego programu prac konserwa
torskich przy „Panoramie Racławi
ckiej".
S.F.: Program konserwatorski „Pano
ramy Racławickiej” zakładał przywró
cenie jej pierwotnego charakteru, a 
więc samoistnego gatunku dzieła 
sztuki. W wypadku samego płótna 
przyjęto trójfazowy program prac. W 
pozycji horyzontalnej opracowano 
wstępnie poszczególne bryty. Kolej
nym etapem prac było zawieszenie o- 
pracowanych w ten sposób brytów. 
Trzecia faza obejmowała scalenie ob
razu w pionie oraz w tej samej pozycji 
dublaż i rekonstrukcję ubytków warst
wy malarskiej. W trakcie konserwacji 
stosowano środki, które na obecnym 
etapie wiedzy konserwatorskiej wyda
ją się optymalne, przede wszystkim je
żeli chodzi o odwracalność i odpor
ność na starzenie się. Ponieważ „Pa
norama Racławicka" będzie wystawio
na w nowym budynku ekspozycyjnym 

we Wrocławiu, należało całkowicie 
zrekonstruować przedpole malowidła, 
uwzględniając pierwotny lwowski cha
rakter sztafażu.
RYSZARD WÓJTOWICZ: Trzeba do
dać, że całościowy program prac przy 
panoramie uwzględniający wszystkie 
wymogi dzieła, połączony ze sprawa
mi ekspozycji, oparty na wynikach 
własnych badań i obserwacji obiektu, 
uwzględniający również możliwości u- 
zyskania optymalnych materiałów i 
rozwiązań techniczno-technologicz
nych, opracowany został w Pracowni 
Konserwacji Panoramy Racławickiej.

PRZYPOMINAMY: Panorama - malo
widło przedstawiające krajobraz lub 
scenę batalistyczną, które dzięki ko
listemu ułożeniu płótna daje złudze
nie dużej głębi przestrzennej. Odmia
ny panoram: m.ln. cyklorama - obraz 
namalowany na ruchomym płótnie na
winiętym na obracające się walce, 
diorama - obraz malowany na prze
zroczystej tkaninie po obu jej stro
nach, co daje złudzenie plastycznoś
ci, oraz: georama, która przedstawia 
rzeźbę powierzchni ziemi z odpo
wiednim oświetleniem , kosmorama - 
widoki miast, neorama - wnętrza 
gmachów.1. Doczyszczanie warstwy malarskiej „Panoramy 

Racławickiej” z pozostałości wosku
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2. Prace przy projektowaniu sztafażu 
i dokumentacji konserwatorskiej 
„Panoramy Racławickiej"
3. Dublowanie malowidła na specja
lnym stole w kopercie próżniowej
4. Przygotowywanie płótna do zawie
szenia
5. Impregnacja płótna malowidła 
przed zawieszeniem
6. Fragment malowidła (bryt) po za
wieszeniu

4
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U Prace konserwatorskie przy róż
nych obiektach zabytkowych zmie
rzają do tego samego celu - przy
wrócenia im pierwotnego wyglądu i 
charakteru...
R.W.: To samo zadanie stanęło przed 
nami. W wypadku płótna panoramy 
było to przywrócenie mu odpowied
niej wytrzymałości mechanicznej, ide
alne zestawienie rozdzielonych części 
w pierwotny kształt hiperboloidalny i 
imitatorskie retusze wszystkich ubyt
ków. W wypadku kształtowania 
sztucznego terenu przedpola bitwy 
(sztafażu) była to rekonstrukcja. Ko
nieczne było również przywrócenie 
wszystkich pierwotnych relacji związa
nych z ekspozycją i odbiorem dzieła, 
tzn. odpowiedniej wysokości i szero
kości platformy widokowej dostoso
wanej do wysokości zawieszenia płót
na i jego linii horyzontu perspekty
wicznego, właściwej odległości plat
formy od obrazu, ściśle związanej z 
tym wysokości i obwodu „parasola” 
ograniczającego od góry pole widze
nia, ponadto stworzenie odpowied
nich warunków oświetleniowych tak 
wewnątrz „rotundy”, jak i w prowadzą
cym do niej korytarzu.
■ Jaka byta kolejność prac przy sa
mym obrazie?

Jan Styka: „Zacząłem więc różne 
szkice. To przedstawiałem Kościu
szkę jadącego przed bojem na czele 
kosynierów z dobytym pałaszem i 
azlącego modlitwę ku niebu, to znów 
zagrzewającego chłopów do dzielne
go natarcia. Rozprzestrzeniły się 
ramy obrazu. Oprócz chłopów zaczą
łem znaczyć część wojsk regula
rnych. To znów chciało się mieć arty
lerię polską, aż się w duszy zrodziło 
pragnienie jeszcze większych rozmia
rów i wówczas zamarzyłem o panora
mie. Było to w listopadzie 1892 
roku”.

(Fragment rękopisu pamiętników 
J. Styki (w:) S. Schniir-Popławski, 

Racławice - pierwsza panorama 
polska, „Świat" z 1 11895 r.)

R.W.: Jest to dosyć długa lista, więc 
przytoczę tylko_prace najbardziej istot
ne. Wszystko rozpoczęło się od rozwi
nięcia poszczególnych brytów, analizy 
i rejestracji ich stanu zachowania. Na
stępnie zajmowaliśmy się m.in.: łącze
niem pęknięć i uzupełnianiem ubyt
ków, strukturalnym wzmacnianiem ob
razu, jego impregnacją i dezynfekcją, 
usuwaniem nieautorskich przemalo
wać i starych retuszy, wyrównywa
niem powierzchni obrazu, przeprowa- 

7. Analiza zniszczonych fragmentów warstwy ma
larskiej przed ich odtworzeniem

dzaniem lokalnego dublażu w miejs
cach uszkodzonych, podklejaniem 
tkaniny wzmacniającej, zawieszaniem 
brytów panoramy, ich trwałym łącze
niem, dublowaniem całości, imitator- 
ską rekonstrukcją warstwy malarskiej 
oraz werniksowaniem. Należy także 
pamiętać, że w trakcie prac przy kon
serwacji obrazu montowano konstruk
cję pod sztafaż i ustawiano go. Ze 
względu na ograniczenia czasowe i 
techniczne w trakcie tych prac poszu-

Wojciech Kossak z Wiednia w liście 
(luty 1893 r.) do żony: „Styka odstąpi
wszy mi Kościuszkę, był tak przybity, 
taki okropnie smutny, i tak stracił całą 
energię, że dla dobra sprawy, przetrzy
mawszy go cały dzień, zwróciłem mu 
Kościuszkę obiecując go posa
dzić i narysować konia. Rozpłakał się 
biedak i zaczął mnie w kawiarni tak 
ściskać, że Niemcy się ze zdumie
niem oglądali. Gdybym był wiedział, 
że to nie upór, ani zarozumiałość, tyl
ko jakiś mistycyzm, nie byłbym mu go 
nawet wydzierał”.

(Korespondencja W. Kossaka, 
IS PAN, k. 847 - 848)
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Wojciech Kossak w liście do żony: 
„Od tygodnia malujemy, rysujemy 
węglem na wielkim płótnie, szalenie 
miła robota, ale Styka - zdechł pies, 
do niczego, za to ja opanowałem całą 
sytuację i jestem nie tylko ołicjalnie, 
ale rzeczywiście tym, który wszystkim 
dowodzi".

(Lwów, sierpień 1893 r.)

kiwano rozwiązań najprostszych oraz 
najtańszych.

■ Czy mógłby Pan omówić bardziej 
szczegółowo jedną z tych czynnoś
ci?
R.W.: Proszę bardzo. Na przykład łą-

Wojciech Kossak do nieznanego ad
resata: „Pragnę szczerze i gorąco 
zgody i spokoju, nie dlatego żebym 
Janka (Stykę) potrzebował, bo więcej 
on nam teraz swoją gadaniną prze
szkadza, niż pomaga, ale mam też w 
żywej pamięci jego wytrwałość, ener
gię i spryt w chwilach ciężkich, w lu
tym i marcu (...) rozgłos w niezgodzie 
naszej miałby bardzo zły skutek, to 
jest świętą prawdą (...) i wieczne zda
nia o niezgodzie polskiej a o zawiści 
malarskiej miałyby szerokie zastoso
wanie".

(Lwów, wrzesień 1893 r.) 

czenie pęknięć i uzupełnianie ubytków 
wykonaliśmy w następujący sposób: 
Nietypowe wymiary ubytków płótna i 
pęknięć, w niektórych wypadkach na

„Nie tyle »pinxlt« ile »combinavit« 
Styka. Malowało ją wielu, a on na 
szczęście najmniej i dlatego panora
ma była niezła (...) Styka malował 
mało: cały był pochłonięty oprowa
dzaniem zwiedzających roboty do
stojników; wówczas pokazywał, ob
jaśniał, gadał, przy czym oczywiście 
on był twórcą wszystkiego. Pamiętam 
jak Włodzio Tetmajer na ciepło odgry
wał te paradne sceny, śmiejąc się i 
wściekając po trosze, bo nieraz zda
rzało się, że Styka pokazywał jako 
swoją - grupę jeszcze mokrą od 
pędzla Tetmajera. Gorzej było, kiedy 
próbował wywłaszczyć Kossaka. Po 
wizycie jakiegoś arcykslęcia, gdy Sty
ka zanadto właził Kossakowi w szko
dę, temperamentny Wojtek gonił go 
po rusztowaniach, chcąc go obić".

(Boy, Psychologia sukcesu, 
„Kurier Poranny” z 2 XI 1930 r.)

całą szerokość brytu, wymagały za
stosowania elastycznych, jednocześ
nie mocnych i trwałych łączeń. Wyko
nano to w sposób nietypowy dla prak
tyki konserwacji obrazów - pęknięcia i

8. Konserwatorzy na ruchomych wózkach przy
gotowują się do punktowania obrazu

łaty zszywano tzw. ściegiem żeglar
skim. Rozważania i próby doboru nici, 
ze względu na ich potrzebną wytrzy
małość mechaniczną a jednocześnie 
niewielką grubość, doprowadziły do 
zastosowania cienkich nici torleno- 
wych. W celu ich wzmocnienia i możli
wości termicznego wklejenia w płótno 
nasycono je preparatem Lascaux Ac-

Wojciech Kossak: „Jeszcze w spra
wie panoramy Racławice we Lwo
wie... Czyniąc zadość życzeniu śp. 
Jana Styki, stwierdzam ostatecznie: 
twórcami Panoramy Racławickiej był 
śp. Jan Styka i ja, Wojciech Kossak. 
Pomysł stworzenia panoramy na wy
stawę krajową 1894 r. w stuletnią 
rocznicę bitwy pod Racławicami wy
szedł z końcem 1892 r. od śp. Jana 
Styki, który energią swoją, wytrwałoś
cią i wiarą w potężne dzieło, scepty
cyzm lub niewiarę niechętnych lub za
wistnych zwyciężył i celem zrealizo
wania tego dzieła utworzył Komitet 
obywatelski, potrzebne znaczne kapi
tały zebrał i mnie do współpracy za
prosił".

(„Kurier Warszawski", nr 355 
z 28 XII 1927 r.)
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9.10. Prace przy uzupełnianiu warst
wy malarskiej
11.12. Prace przy kształtowaniu 
sztucznego terenu (sztafażu)
(zdjęcia: przy tytule. 7.8 - A. Brusze- 
wski, 2-6.9,11 - J llkosz. J. Nys'er 
10.12 - J Wilde)
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ryl-emulsion D 498-M. Szyto póło
krągłymi, bardzo cienkimi i małymi ig
łami chirurgicznymi, posługując się 
chirurgicznymi imadłami. Igła z nicią 
była prowadzona w ten sposób, by nie 
przechodziła na stronę licową malo
widła - szew pozostawał w strukturze 
płótna. Kruszące się przybrzeżne 
włókna w momencie szycia wzmac
niano i uelastyczniano 5-procentowym 
roztworem acetonowym Paraloidu B- 
72. Wytrzymałość mechaniczna 
szwów wraz z później przeprowadzo
nym ich wzmocnieniem okazała się 
odpowiednio wysoka. Parametry wy
trzymałościowe i elastyczność szwu 
zbliżone są do odpowiadających pa
rametrów najlepiej zachowanych fra
gmentów płótna oryginalnego.
Jako materiał na łaty zastosowano u- 
tkane specjalnie do tego celu płótno 
lniane szerokości 8,5 m ( ze względu 

na konieczność wszywania łat na całą 
szerokość brytów) o wszystkich para
metrach płótna oryginalnego. Płótno 
to wielokrotnie rozprężano i przekleja- 
no oraz zagruntowano zaprawą zbliżo
ną swym składem do oryginalnej. Po 
wyschnięciu, z tak przygotowanego 
płótna przycinano i wstawiano łaty. 
Kierunek nici szwu odpowiadał kie
runkowi nici w płótnie panoramy. W 
wielu brytach łączna długość szwów 
przekraczała 100 m b.
■ Niezwykłym zagadnieniem działań 
konserwatorskich przy „Panoramie 
Racławickiej” była rekonstrukcja 
sztucznego terenu...
S.F.: Zrekonstruowanie sztafażu pa
noramy nastręczało wiele trudności, 
m.in. z powodu dysponowania niepeł
nym materiałem dokumentacyjnym. 
Ponadto w stosunku do panoramy 
lwowskiej nastąpiła całkowita zmiana 

warunków ekspozycji płótna - obec
nie we Wrocławiu jest to ekspozycja 
stała; większe są też dzisiaj wymaga
nia konserwatorskie wobec dzieł tego 
typu. Bardzo ważnym problemem przy 
opracowaniu sztucznego terenu była 
eliminacja życia biologicznego - zre
zygnowano z naturalnej gleby, a zieleń 
poddana będzie specjalnym zabie
gom chemicznym, sterylizacji i utrwa
leniu. Kształtując sztuczny teren cho
dziło nam o takie dostosowanie do 
obrazu, aby stanowił jego logiczną 
kontynuację.

■ Dziękujemy całemu zespołowi 
konserwatorskiemu, że w 191 rocz
nicę bitwy pod Racławicami, 91 
rocznicę namalowania obrazu i w 40- 
lecle powrotu Wrocławia do Polski 
„Panorama Racławicka" udostęp
niona została społeczeństwu.
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Bytom - 
730 lat
Bytom jest jednym z najstarszych miast 
śląskich. Początki jego istnienia związane 
są ze wzgórzem Sutuhali (obecnie Wzgó
rze Św. Małgorzaty), na którym już w poło
wie XI w. (według badań archeologicznych) 
istniał warowny gród, pełniący funkcję ob
ronną oraz strzegący dróg handlowych 
prowadzących z Kijowa przez Kraków, 0- 
pole aż po Wrocław. Gród ten stanowił ka
sztelanię bytomską. Tutaj też został wybu
dowany przez Bolesława Kędzierzawego 
pierwszy murowany kościół bytomski, sta
nowiący do 1231 r. jedyną na tym terenie 
parafię. Istnienie kościoła potwierdza ka
mienny zabytek, tzw. tympanon Jaksy, od
naleziony we Wrocławiu w 1962 r. Na tym
panonie widać postać Bolesława Kędzie
rzawego składającego w ofierze Chrystu
sowi . romański kościółek z prostokątną 
wieżą i napisem „in Bitom". Kościół został 
zniszczony przez husytów w 1430 r. Do dzi
siejszych czasów zachował się owalny 
kształt wzgórza otoczonego wałem, wi
doczny wyraźnie od strony południowej. 0- 
becny, neogotycki kościół użytkowany 
przez księży werbistów powstał na miejscu 
romańskiej świątyni i dwóch kolejno po so
bie budowanych drewnianych kościółków. 
W 1881 r. został poświęcony przez ks. Nor
berta Bończyka.
Dzisiejsze miasto Bytom powstało naprze
ciwko Wzgórza Św. Małgorzaty, na wzgórzu 
usytuowanym na przeciwnym brzegu 
rzeczki Bytomki. Około 1200 r, jak można 
wnioskować z zapisu w „Roczniku Mało
polskim”, Mieszko Plątonogi otoczył wałem 
drewniano-ziemnym otwartą osadę, która 
dała początek miastu. Ziemię Bytomską, a 
także Siewierską i Oświęcimską otrzymał 
Mieszko Plątonogi około 1179 r. od Kazi
mierza Sprawiedliwego jako wiano dla 
swego syna, również Kazimierza. W 1231 r. 
z fundacji Kazimierza - syna Plątonogiego 
powstał kościół NMP Wniebowziętej; zbu
dowany w stylu gotyckim zajmował prze
strzeń nie większą, niż dzisiejsze prezbite
rium. Kazimierz II bytomski dobudował w 
XII w. nawy boczne, zaś korpus zachodni 
książę Jan Dobry opolski w XVI w. Jeszcze 
jednej przebudowy kościoła dokonał w 
1854 r. ks. J. Szafranek, który go także o- 
tynkował od wewnątrz i zewnątrz. W tej po
staci świątynia istnieje do dziś.
Trzeci murowany kościół w Bytomiu - Św. 
Mikołaja - powstał z fundacji księcia opol
skiego Władysława około 1258 r. i był prze
znaczony dla sprowadzonych tutaj franci
szkanów. Tenże Władysław w 1254 r. ze
zwolił na lokację miasta Bytomia na prawie 

magdeburskim, co miało duży wpływ na 
jego przyszły rozwój.
W końcu XIII w., jak wykazały badania ar
cheologiczne, Bytom został otoczony mu- 
rami przez księcia Władysława opolskiego 
lub - co jest bardziej prawdopodobne - 
przez jego syna Kazimierza, który uczynił 
Bytom stolicą swego księstwa. Wybudował 
także zamek, który został tak zniszczony w 
następnych stuleciach, że do niedawna nie 
wiedziano, gdzie był sytuowany. Z czasów 
panowania Kazimierza II zachowały się go
tyckie piwnice, zwane „Piwnicami Gorzy- 
wodów". Były to prawdopodobnie piwnice 
klasztorne, pozostałość siedziby norberta- 
nów. Ocaloną, dzięki staraniom członków 
Komisji Opieki nad Zabytkami wspólnie ze 
służbą konserwatorską, część gotyckich 
piwnic zaadaptowano na lokal gastrono
miczny. Z fundacji Kazimierza bytomskiego 

został także wybudowany, poza morami 
średniowiecznego miasta, kościółek Św. 
Ducha, stanowiący filię zakonu bożogrob
ców z Miechowa. Gotycki kościółek bożo
grobcy przebudowali w stylu barokowym. 
W tej postaci istnieje on do dziś. Wewnątrz 
zwraca uwagę wystrój, a szczególnie wielo
barwna polichromia oraz barokowe rzeźby 
w ołtarzu głównym, przedstawiające zesła
nie Ducha Świętego - wybitne dzieło sztuki 
snycerskiej.
Do 1982 r. Bytom posiadał jeszcze jeden 
obiekt zabytkowy z okresu panowania Pia
stów. Był nim drewniany kościółek z 1530 
r., dzieło ludowej sztuki ciesielskiej, zaku
piony przez władze miasta w 1902 r. w Mi- 
kulczycach i ustawiony w parku miejskim 
na dawnym cmentarzu zmarłych na chole
rę. Kościółek ten, p.w. Św. Wawrzyńca, 
spłonął w 1982 r. Władze miasta obiecują,

1. Gród z drugiej połowy XI w. na 
Wzgórzu Św. Małgorzaty w Bytomiu 
- widoczny wał ziemny i neogotycka 
kaplica z 1881 r.
2. Kościół NMPanny, pierwotnie go
tycki (XIII w ), przebudowany w stylu 
neogotyckim w 1854 r.
3. Ul. Korfantego 34 - budynek daw
nego starostwa, zbudowany w stylu 
eklektycznym na początku XX w. 
(arch. Kern i Schering)
4. Ul. Korfantego 36 róg Sokoła - ka
mienica secesyjna z 1905 r. (arch. J. 
Uthler)
5. Ul. Piekarska 94 róg Grottgera - 
kamienica secesyjna z 1910 r.
6. Ul. Chrobrego róg Wolności - ka
mienica eklektyczna z 1897 r. (arch. 
A. Kowolik)
7. PI. Poli Maciejowskiej 8 róg Pod
górnej - kamienica eklektyczna z 
1897 r. (arch. Bóhm)
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ckisch. Kurz, Sobociński, Soczik, Wieczo
rek. Na początku XX w. większość budyn
ków była już budowana w stylu secesji.
Mówi się czasem, że Bytom - to miasto 
dziewiętnastowieczne i obok takich zespo
łów miejskich, jak Gliwice, Królewska Huta, 
Sosnowiec, Łódź, jest największym skupi
skiem budynków eklektycznych i secesyj
nych. W XIX w. według projektu architekta 
Jackischa, ze składek robotników polskich 
wybudowano kościół Św. Trójcy. Budowla 
ta, z czerwonej cegły z wysoką wieżą z pi
naklami, z typowymi dla gotyku przyporami 
i wysokimi ostrołukowymi oknami z ma- 
swerkami, stanowi klasyczny przykład neo- 
gotyku. Niestety, tak pięknie wygląda koś
ciół tylko z zewnątrz, natomiast wewnątrz 
sytuacja przedstawia się wręcz dramatycz
nie. Przez wyburzenie w centrum kwartału 
zespołu eklektycznych i secesyjnych bu
dynków naruszono równowagę stojącego 
obok kościoła. Mimo przeprowadzenia no

że zostanie odbudowany i przeznaczony 
na muzeum witraży i detali architektonicz
nych.
Po upadku górnictwa rud srebra i ołowiu w 
XIV w., a także na skutek podziału miasta 
Bytom przestał się rozwijać. Jeszcze w 
XVIII w. większość budynków była wznie
siona z drewna, dopiero w połowie XIX w. 
wraz z rozwojem hutnictwa żelaza i górnic
twa węgla nastąpił gwałtowny rozwój mia
sta. W 1827 r. zburzono mury miejskie, a na 
ich miejscu rozbudowano ulice obwodowe. 
Niewielkie fragmenty murów zachowały się 
w posesjach przy ul. Katowickiej 31 oraz 
Korfantego 1. Na terenie zlikwidowanej 
Bramy Gliwickiej powstał plac, zwany dziś 
pl. Kościuszki. Powstające w szybkim tem
pie kamienice czynszowe, wille i budowle 
użyteczności publicznej (szkoły, opera, mu
zeum, gmach dzisiejszego Urzędu Miej
skiego, kąpieliska miejskie, zespół szpita
lny i inne) budowano początkowo w stylach 
historyzmu (neogotyku, neorenesansu, 
neoklasycyzmu, a nawet w stylu neoro- 
mańskim), a następnie eklektyzmu. W tym 
czasie budowali w Bytomiu sławni archi
tekci o nazwiskach zarówno niemieckich, 
jak i polskich, np. Heller, Ehl, Uthler, Ja- 

wego zbrojenia i remontu fundamentów, 
stan kościoła nie poprawił się. Podnoszą 
się lub zapadają płyty posadzki, odpadają 
dachówki, rozsypują się pinakle. Widać 
także pękanie i odchylanie się ścian w gór
nych partiach budowli. Główną przyczyną 
tych szkód są prowadzone w tym rejonie 
intensywne prace górniczo-wydobywcze. 
Nie wiadomo, czy uda się uratować ten 
cenny dla naszego miasta obiekt. Drugim 
dziewiętnastowiecznym zabytkiem sakra
lnym Bytomia, systematycznie niszczonym 
wskutek występowania szkód górniczych, 
jest wybudowany w 1911 r. na podstawie 
projektu architekta Giemzy z Katowic neo- 
romański kościół Św. Jacka. Jest to budo
wla z ciosów kamiennych, z dwoma wieża
mi, usytuowana na pagórku zwanym daw
niej Sroczym Wzgórzem. Na szczególną u- 
wagę 'zasługuje neoromański wspaniały 
portal wejściowy, wzorowany na portalu 
średniowiecznego kościoła Św. Wincente
go na Ołbinie we Wrocławiu. Wystrój we
wnętrzny ma również charakter neoromań
ski - kamienny główny ołtarz z grupą U- 
krzyżowania i scenami ze Starego Testa
mentu oraz filary z kostkowymi głowicami. 
Niestety, kamienna okładzina lica zewnęt-
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mentami, a w oknach umieszczano witraże. 
Szczególnie piękne są wybudowane na 
początku XX w. kamienice secesyjne. Ich 
fasady z glazurowanej cegły, często bar
wionej i układanej w mozaikowe wzory, o- 
zdobione są kutymi balustradami balko
nów oraz kratami bram.
W 1909 r. ukończono przy ul. Korfantego 34 
okazały budynek w stylu eklektycznym, z 
wieżyczkami i basztą; na zewnątrz otoczo
no go ręcznie kutą kratą. Starannie odre
staurowany stanowi dziś siedzibę Muzeum 
Górnośląskiego. We wnętrzu muzeum na 
uwagę zasługuje sala koncertowa z miejs
cami dla 300 osób. Jej drewniany strop z 
oryginalnymi malowidłami przez wiele lat 
przysłonięty był innym stropem podwie
szonym, którego przypadkowy (choć nie
bezpieczny) upadek sprawił wielką niespo
dziankę zarówno budowlanym, jak i użyt
kownikowi.
Nie wszystkie budynki w Bytomiu doczeka-

12

13

8. PI. Klasztorny - budynek szko
ły z ok. 1905 r. (arch. Brugger)
9. Ul. Moniuszki 19-23 - Opera 
Śląska (dawny Teatr Miejski) z 
lat 1899-1904
10. Jeden z witraży z końca XIX 
w.
11. Przykład erozji rzeźby na gro
bowcu przy kościele Św. Trójcy 
- widoczny osad przemysłowy
12. Przykład szkód górniczych w 
zabytkowych obiektach bytom
skich: ogrodzenie kościoła św. 
Trójcy i Poczty Głównej
13. Budynek z ok. 1900 r. przy ul. 
Chrobrego 7 w trakcie remontu 
po szkodach górniczych
14. Wydany przez TOnZ w Kato
wicach medal pamiątkowy z oka
zji 730 rocznicy lokacji Bytomia 
(proj. L. Kot)
(zdjęcia: 1 - F. Bujak, 3-7, 11—14 
-A. Gordon. 8-9-Z. Rydet, 10- 
A. Gano-Kotula)

rznego muru oraz wystroju wnętrza nisz
czeje z powodu silnego zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego.
Oprócz budowli sakralnych w drugiej poło
wie XIX w. powstawały w Bytomiu całe ulice 
zabudowywane pięknymi, stylowymi ka
mienicami, np.: ulice Batorego, Chrzano
wskiego, Piekarska, Mickiewicza, Żerom
skiego i inne. Charakterystyczne dla mia
sta kamienice - to dwu- i trzypiętrowe bu
dowle o fasadach zdobionych sztukateria
mi i okładzinami ceramicznymi, często gla
zurowanymi/ Wewnętrzne, reprezentacyjne 
klatki schodowe ozdabiano wykładzinami z 
marmuru lub ceramiki, stiukowymi orna

ty się jednak staranne, rewaloryzacji. Po 
każdym silniejszym „tąpnięciu” spada oko
ło 100 kominów, lecą ozdobne gzymsy i 
detale architektoniczne, pękają ściany. Nie
które obiekty doznają takich szkód, że trze
ba natychmiast wykwaterowywać mie
szkańców w obawie zawalenia się stropów, 
a budynek podpiera się drewnianymi słu
pami. Niektóre podlegają remontowi, in
nych niestety nie da się już uratować. Spo
ro mamy w Bytomiu miejsc po takich bu
dynkach, np. przy ul. Piekarskiej i Chrobre
go na terenie śródmieścia.
Do niedawna przy remoncie budynków u- 
suwano cenne sztukaterie, ozdoby w po-
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staci rzeźb i płaskorzeźb, a kolorowe mo
zaiki zamalowywano farbą, która w krótkim 
czasie ulegała złoszczeniu. W 1982 r. za
trudniono w Bytomiu miejskiego konse
rwatora zabytków. Od tego czasu widać 
większą staranność w odnawianiu i remon
towaniu kamienic. Pod nadzorem konse
rwatora odczyszczą się glazurowaną cegłę 
na fasadach remontowanych budynków, 
zachowując jednocześnie cenne detale ar
chitektoniczne. Tak odnowionych zabytków 
jest niestety dopiero kilka. Remontuje się 
dalsze, a tymczasem pękają przy wstrzą
sach coraz to nowe, podnoszą się płyty 
chodnikowe lub tworzą się silne wgłębienia 
na jezdni. Na remont całej zabytkowej za
budowy trzeba ogromnych sum pieniędzy. 
Miasto, które bogaci swoim przemysłem 
wydobywczym i innymi cały kraj, nie ma 
środków na odbudowę zabytków i zaha
mowanie degradacji środowiska naturalne
go!
Od kilkunastu juź lat działa w Bytomiu Ko
misja Opieki nad Zabytkami przy PTTK. Na 
szczególne podkreślenie w jej działalności 
zasługuje fakt umieszczenia na cenniej
szych zabytkach architektury tablic infor
macyjnych w języku polskim i angielskim, 
podających najważniejsze dane dotyczące 
wykonawców i formy architektonicznej o- 
biektu. Ta cenna inicjatywa stanowi zasłu
gę śp. kol. J. Matuszewskiej, wieloletniej 
przewodniczącej komisji.
W 1981 r. został zorganizowany Oddział 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Ka
towicach z siedzibą w Bytomiu. Działacze 
tego towarzystwa troszczą się o zachowa
nie zabytków przeszłości, prowadząc zara
zem szeroko zakrojoną akcję odczytową, 
popularyzującą wiedzę o historii i zaby
tkach miasta i regionu.
Z okazji 730 rocznicy lokacji Bytomia zor
ganizowano sesję popularnonaukową z u- 
działem około 300 osób, przeważnie mło
dzieży szkolnej. Wydano także pamiątkowy 
medal upamiętniający ważne wydarzenie 
dla miasta, jakim była lokacja przeprowa
dzona z woli Władysława ks. opolskiego w 
roku 1254 Władysława Ślęzak

Trzcińsko
Po zniszczeniach ostatniej wojny w 
wielu miastach na Pomorzu Zachod
nim pozostały głównie monumental
ne zabytki architektury średnio
wieczne], brak natomiast większych 
zespołów dawnej zabudowy mie
szkalnej. Dlatego warto poznać 
Trzcińsko, położone w południowej 
części województwa szczecińskie
go, gdzie zachowało się 90% zabyt
kowych domów, a dzisiejszy wygląd 
ulic niewiele różni się od krajobrazu 
miasta sprzed stu i więcej lat.

Trzcińsko zostało założone wkrótce 
po opanowaniu przez Brandenburgię 
terenów pogranicza pomorsko-wiel- 
kopolskiego (druga połowa XIII w.), 
noszących odtąd nazwę Nowej Mar
chii. Dla utrwalenia swych zdobyczy 
terytorialnych margrabiowie sprowa
dzili z Niemiec licznych osadników, 
którzy zakładali wsie i budowali wa
rowne miasta. Jednym z takich ośrod
ków, powstałym zapewne w miejscu 
osady słowiańskiej, było Trzcińsko. 
Data lokacji nie jest wprawdzie znana, 
wiadomo jednak, że w 1281 r. było to 
już miasto na prawie magdeburskim i 
miejsce targowe. O handlowej funkcji 
Trzcińska świadczy uzyskanie prawa 
wywozu zboża (1296,1334 r.), zwolnie
nie z ceł w całym państwie (1334 r. 
okresowe, od 1356 r. stałe) oraz przyz
nanie miastu dochodów z sześciu jar
marków (1364 r.). Mimo samodziel
ności gospodarczej (oprócz handlu o- 
partej także na rolnictwie) mieszczanie 
podlegali przez długi czas władzy są
dowej sprawowanej przez sołtysa i 
miejscowe rody szlacheckie. Rada 
miejska otrzymała uprawnienia do są
downictwa niższego dopiero w 1445 r„ 
do wyższego w drugiej połowie XVI w. 
W XV w. musiała działać w Trzcińsku 
szkoła, gdyż w dokumentach wymie
niany jest nauczyciel. Miasto nie u- 
strzegło się pożarów, m.in. w 1433 r. 

spalili je husyci, a w 1468 r. wojska 
książąt pomorskich. Gospodarczą 
klęskę przyniosły jednak Trzcińsku 
dopiero kontrybucje, rabunki i pożar 
podczas wojny trzydziestoletniej (to
czącej się na ziemiach Nowej Marchii 
w latach 1627-1648), a zniszcżeń do
pełnił wielki pożar w 1666 r. Był to 
moment największego upadku mia
sta: spośród 203 parcel w obrębie 
murów aż 149 zostało opuszczonych. 
Od XVIII w. Trzcińsko ponownie za
częło się rozrastać. W 1750 r. liczyło 
1448 mieszkańców, w 1840 - 2296, a 
w 1933 - 2843 osoby. Liczba domów 
zwiększyła się w tym okresie z ok. 250 
do ok. 350, a zabudowa przekroczyła 
miejscami linię obwarowań. Głównym 
źródłem utrzymania mieszczan stała 
się uprawa ziemi. W 1899 r. połączono 
Trzcińsko z Pyrzycami i Kostrzyniem 
lokalną linią kolejową. Pewne ożywie
nie w spokojnym życiu miasteczka 
przyniosło odkrycie przez miejscowe
go lekarza pokładów torfów borowino
wych nad jednym z pobliskich jezior w 
1895 r. Wkrótce utworzono w Trzciń
sku uzdrowisko, budując zakład lecz
niczy na półwyspie jeziora miejskiego. 
W latach 1907-1945 do nazwy miejs
cowości dodano oficjalny tytuł „Bad” 
(zdrój).
Na początku lutego 1945 r. prące ku 
Odrze wojska radzieckie wyzwoliły 
Trzcińsko. Położone na uboczu głów
nych kierunków zmagań, było słabo 
bronione przez hitlerowców, dzięki 
czemu nie uległo zniszczeniu. Obec
nie w mieście mieszka ok. 3 tys. osób. 
Trzcińsko jest dziś ośrodkiem gminy, 
a jego instytucje i zakłady obsługują 
głównie okoliczne rolnictwo. Na za
chód od miasta założono rozległe 
sady. Dawne zabudowania uzdrowi
ska mieszczą zakład dla nieuleczalnie 
chorych.
Trzcińsko można bez przesady na
zwać rezerwatem zabytkowego krajo
brazu, typowego dla małych miast po
łudniowego pobrzeża Bałtyku. Zabyt
kowy jest sam plan miasta, w którym 
widoczne są nawarstwienia różnych 
epok: od reliktu słowiańskiej owalnicy 
(ulice: 9 Maja i Sojuszników), przez 
dość regularną siatkę ulic z okresu lo
kacji w obrębie murów, po rozwijające 
się w czasach nowożytnych niewielkie 
przedmieścia, z charakterystycznymi 
dla miejscowości rolniczych zespoła
mi stodół. Najznaczniejsze budowle 
Trzcińska pochodzą z okresu średnio
wiecza. Mury obronne z układanego 
warstwami kamienia polnego wznie
siono w XIV w., w miejscu wcześniej
szych obwarowań ziemnych, niezbęd
nych od początku istnienia miasta wo
bec niewielkiej odległości od granicy 
z Pomorzem (ok. 10 km). W ciągu mu-
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rów zachowały się dwie baszty oraz 
dwie bramy: Myśliborska i Chojeńska. 
Dolne części bram zbudowano z ka
mienia (Myśliborską z granitowych 
ciosów, Chojeńską z polnych otocza
ków), być może już na przełomie XIII i 
XIV w. Wyższe piętra ze skromną de
koracją blendami wzniesiono z cegły 
w XV w. W północnym odcinku obwa
rowań istniała dawniej trzecia brama, 
bardzo podobna do poprzednich, któ
rej ruiny rozebrano w połowie XIX w. 
Ratusz, wzniesiony prawdopodobnie 
w XIV w., obecną formę uzyskał głów
nie w wyniku przebudowy w XVI w. 
Szczyty budynku pokryto wtedy gęstą 
siecią dekoracji maswerkowej - ten 
pochodzący z Saksonii motyw, znany 
wówczas na Pomorzu (zamek w 
Szczecinie, ratusz w Stargardzie), do
tarł do Trzcińska za pośrednictwem 
takich budowli na terenie Brandenbur- 

zwtaszcza w zwieńczeniu wieży. Z 
tego okresu pochodzi również wypo
sażenie wnętrza świątyni.
Większość zabytków Trzcińska jest 
jednak znacznie młodsza niż wymie
nione tu budowle monumentalne. Za
budowa mieszkalna - podstawowa 
tkanka organizmu miejskiego - po
chodzi z XIX i początku XX w., jeden 
tylko dom przy ul. 2 Lutego 6 powstał 
w wieku XVIII. Budynki wznoszone w 
średniowieczu w nietrwałej konstrukcji 
ryglowej szybko niszczały lub płonęły, 
po czym odbudowywano je w podob
nej formie. W ten sposób zabudowa 
Trzcińska zachowała dawną skalę i 
podział na parcele oraz autentyczny 
klimat minionej przeszłości. Regułą 
jest kalenicowe ustawienie domów 
wzdłuż ulicy, przeważają budynki dwu
kondygnacyjne i parterowe. Więk
szość fasad kryje pod tynkiem drew-

1. Ratusz w Trzcińsku
2. Póżnogotycka izba sądowa na piętrze ratusza
3. Kościót i najstarszy dom miasta przy ul. 2 Lute 
go 6 (przeznaczony do rozbiórki)
4. Ulica Chojnicka, w gtębi Brama Chojeńska

gii, jak kościół MP Marii w Bernau, ra
tusz w Furstenwalde czy kościół fran
ciszkanów we Frankfurcie nad Odrą 
(obecnie NRD). Wewnątrz ratusza za
chowało się kilka zabytkowych po
mieszczeń; najciekawsze z nich to 
dawna izba sądowa, z pięknym skle
pieniem sieciowym, na którym ostat
nio odkryto i zakonserwowano rene
sansową polichromię z ornamentem 
roślinnym.
Kościół parafialny wzniesiono już w 
drugiej połowie XIII w. z granitowych 
ciosów, jako skromną budowlę halo
wą z wieżą od strony zachodniej. Oko
ło połowy XIV w. wnętrze podzielono 
na trzy nawy, wbudowując ceglane fi
lary i sklepienia krzyżowo-żebrowe, 
oraz dostawiono do nawy kruchtę od 
południa i zakrystię od północy. W XV 
w. podwyższono wieżę o ceglane pię
tro z otoczonym blankami tarasem ob
serwacyjnym i wysoki stożek, wyko
nany z cegły na drewnianym szkiele
cie (o wieży tej pisał autor w „Spotka
niach z zabytkami”, nr 10-1982). W XIX 
w. dokonano gruntownej restauracji 
kościoła, której ślady widoczne są 

niany szkielet i pozbawiona jest deko
racji. Skromny klasycystyczny detal 
zdobi tylko nieliczne domy, a „kos
tium" gotycki zastosowano w jednej z 
kamienic w pobliżu Rynku, imitując 
średniowieczne blanki, oraz w neogo
tyckim budynku warsztatu nad jezio
rem, niedaleko Bramy Myśliborskiej. 
Zachował się dawny wystrój trzech 
sklepów i nieco przykładów ozdobnej 
stolarki: drzwi, niekiedy z kutymi krata
mi, m.in: w kilku domach w Rynku. 
Przy ul. 2 Lutego najwyraźniej widocz
ne są dawne różnice w zamożności 
mieszczan - obok większych budyn
ków stoi kilka małych domków biedo
ty, niekiedy z jednym tylko oknem w 
fasadzie. Oprócz 190 domów mie
szkalnych do zabytków Trzcińska zali
czono również zespoły stodół przy uli
cach: Chojnickiej i Ceglanej, dawny 
zakład uzdrowiskowy, budynek Domu 
Kultury, dworzec kolejowy z wieżą ciś
nień i magazynem oraz cmentarz z 
kaplicami i bramami.
Najważniejsze zabytki Trzcińska są 
dobrze utrzymane, np. trwa odnawia
nie murów i bram, a zaawansowane w
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5. Dom przy ul. 3 Maja o wy
stroju klasycystycznym
6. Nowy dom przy ul. So
juszników nawiązuje do są
siadującej zabudowy zabyt
kowej
7. Krata drzwi jednego z do
mów w rynku
8. Pozostałości z rozebrane
go domu przy ul. Sienkiewi
cza

(zdjęcia: M. Ober)

ponad 70% prace wykonuje się głów
nie siłami miejscowych zakładów. W 
gorszej sytuacji jest zabudowa mie
szkalna, w 60% użytkowana jako loka
le kwaterunkowe. Przekazywanie ich w 
ręce prywatne, c.o jest praktycznie je
dyną szansą ochrony, odbywa się 
bardzo opornie, gdyż brak chętnych 
do kupna starych domów i prowadze
nia kłopotliwych remontów. W tej sy
tuacji nie sposób uniknąć decyczji o 
rozbiórkach, dotychczas na szczęście 
nielicznych - taki los czeka m.in. naj
starszy dom w mieście. Szczecińskie 
PKZ opracowują szczegółową doku
mentację naukowo-historyczną całoś
ci zabudowy, która stanowić, będzie 
podstawę decyzji konserwatorskich 
dotyczących poszczególnych obie
któw. Nadal pozostanie jednak otwar
ty problem znalezienia wykonawcy 
trudnych prac budowlanych.
Trzcińsko ma wszelkie walory, by stać 
się miejscowością turystyczną: bo
gactwo zabytków, ciekawa krajobrazo
wo okolica, położenie nad jeziorem i 
wiele jezior w pobliżu. Mimo to obecny 
stan zagospodarowania miasta wyklu
cza większy ruch turystyczny z uwagi 
na brak bazy noclegowej. Również w 
planie rozwoju Trzcińska w najbliż
szych latach nie przewidziano żad
nych inwestycji mogących służyć tury
styce. Nie ma też mowy o reaktywo
waniu uzdrowiska, co planowano już 
na początku lat sześćdziesiątych. Wy-

8

daje się, że pominięto w ten sposób 
ważną szansę gospodarczego oży
wienia miasta, co mogłoby także przy
nieść korzyść obiektom zabytkowym. 
Ponadto plan, zgodnie z zasadą och
rony gruntów rolnych, nie przewiduje 
możliwości zlokalizowania większego 
zespołu budynków mieszkalnych 
poza obecnie zabudowanymi terena
mi. Wobec tego budowa nowych blo
ków, której przecież nie można unik
nąć w mieście o tak przestarzałych za
sobach mieszkaniowych, zaczyna 
wkraczać na obszar Starego Miasta, 
na razie w postaci budynków plombo

wych. Do czego może prowadzić ta 
niebezpieczna tendencja, łatwo prze
konać się w większości polskich 
miast. Pozostaje więc żywić nadzieję, 
że główne problemy zabytkowej zabu
dowy Trzcińska doczekają się w porę 
odpowiedniego rozwiązania, korzyst
nego z punktu widzenia ochrony śro
dowiska kulturowego. Obecny stosu
nek władz miasta do.tego zagadnienia 
oraz ich stała współpraca z Woje
wódzkim Konserwatorem Zabytków w 
Szczecinie czynią tę nadzieję realną.

Marek Ober
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zbiory i zbieracze
Pocztówki - 
moje hobby
Często zapytują mnie, w jaki sposób 
zgromadziłem swoje zbiory pocztó
wek? Wymaga to długich i cierpli
wych starań: poszukiwania w anty
kwariatach, na targach staroci i tzw. 
giełdach, u rodziny, znajomych. Jest 
to działanie organizacyjne, któremu 
musi towarzyszyć kolekcjonerska 
pasja. W ostatnich latach coraz trud
niej natrafić na stare, interesujące 
pocztówki. Najważniejsze są kon
takty między kolekcjonerami, oso
biste i korespondencyjne, pilnowa
nie wszelkich okazji i możliwości wy
miany, Rzadziej - zakupu. Żeby wy
mieniać - trzeba mieć w swoich 
zbiorach tematy poszukiwane przez 
innych. Czasem tworzy się wymienny 
łańcuch, np. kolega daje mi „Tatry” 
za „malarstwo”, które mogę zdobyć 
od znajomego za „satyrę"; aby jed
nak otrzymać „satyrę”, muszę dać 
komuś „Warszawę”... Pomimo wza
jemnej konkurencji trafiają się wierni 
i lojalni partnerzy do wymiany pocz
tówek. Wiele kontaktów kolekcjo
nerskich nawiązałem z okazji włas
nych wystaw. Czasem „łut szczęś
cia” pozwala natrafić na stare i nie
potrzebne albumy z pocztówkami.

Kartofilia
Pocztówki z dawnych lat... Stare miastecz

ka, kamienice, pałace i zamczyska, ludzie w 

strojach z innej epoki. Nie ma już tych ludzi, 

często też nie istnieją tamte obiekty lub 

został całkowicie zmieniony ich wygląd. 

Pocztówki, zwane współcześnie widoków

kami, są swoistą kroniką dziejów, cennym 

niejednokrotnie źródłem wiedzy o czasach 

minionych - jakże często pomocnym w ich 

interpretacji ikonograficznej. Poza tym 

pocztówki, zarówno dawne, jak i wydane 

współcześnie, pełnią ważną funkcję w upo

wszechnianiu obrazu naszego kraju: jego 

pejzaży, zabytków architektury i sztuki, in

nych budowli, wydarzeń historycznych i 

związanych z nimi ludzi, obyczajów itd. 

Fascynujące bywa porównywanie ilustracji 

reprodukowanych na pocztówkach pocho

dzących z różnych lat, a możliwość takich 

konfrontacji dają właśnie zbiory. Często też 

się zdarza, że ktoś po raz pierwszy, czasem 

jedyny w życiu, zobaczył jakiś obiekt na 

pocztówce. Tak więc kartofilia - zbieranie 

pocztówek ma, nie zawsze doceniane, zna

czenie dokumentalne i dydaktyczne.

Zanim jednak narodziła się kartofilia, mu- 

siały rozpowszechnić się pocztówki. Ten 

rodzaj korespondencji jest stosunkowo 

młody, ma bowiem niewiele ponad sto lat. 

Jego początki były związane z istną rewo

lucją w zakresie formalnych, rygorystycz

nych przepisów pocztowych, które, z uwagi 

na tajemnicę korespondencji, nie dopu

szczały do obiegu tzw. listów otwartych. 

Dopiero po długich sporach urzędowych, 

od 1 października 1869 r. wprowadzono w 

Austrii i na Węgrzech karty koresponden

cyjne z nadrukowanym znaczkiem, ale 

jeszcze bez ilustracji. Za tym przykładem 

poszły wkrótce inne kraje. Zastrzeżono 

przy tym odpowiednim nadrukiem, że 

poczta nie bierze odpowiedzialności za 

treść korespondencji.

Ten formalny fakt umożliwił różnym prywa

tnym inicjatorom ilustrowanie kart, a wresz

cie wykonywanie całych serii „kart z wido

kami”. Zapoczątkowano je w okresie wojny 

prusko-francuskiej w 1870 r. w Niemczech i 

we Francji, ale wkrótce pocztówki z ilustra

cjami produkowano w Anglii, Szwajcarii i 

innych krajach; w Polsce dopiero po roku 

1890.

Do 1904 r. obowiązywał jeszcze przepis, 

żeby treść korespondencji pisać wyłącznie 

na awersie, tj. pod ilustracją lub wokół niej, 

istniały też ograniczenia w wysyłaniu pocz

tówek za granicę. Później praktyka życia 

codziennego zmusiła władze pocztowe do 

zniesienia tych i podobnych ograniczeń.

Na przełomie XIX i XX w. pojawiła się moda 

na przesyłanie pocztówek z pozdrowienia

mi z podróży, z życzeniami na wszelką oko

liczność, z symbolami uczuć miłosnych, a 

także z motywami patriotycznymi, ze sce

nami historycznymi, wizerunkami słynnych 

ludzi itd. Styl ilustracji podporządkowany 

był często duchowi secesji i romantyzmu. 

Lubowano się w wymyślnych, ozdobnych 

winietach składających się z kompozycji 

kwiatów, wstążek, ptaków itp., dodając nie

raz chmury i księżyc. Posługiwano się też 

ujęciami humorystycznymi, satyrą oraz róż

nym układem elementów ilustracji do szyf

rowania tekstów korespondencji.

Pocztówki wykonywano z rozmaitych two

rzyw, np. z jedwabiu, metalu, forniru, a wy

syłano je w milionach egzemplarzy. Rów

nocześnie pojawiło się zamiłowanie do 

tworzenia kolekcji pocztówek, zwykle w al

bumach, co nazywano „sportem kartko

wym”. Do miłośników tej specjalności ko

lekcjonerskiej - kartofilii należeli m.in. Eliza 

Orzeszkowa i Henryk Sienkiewicz. Współ

cześnie gromadzeniem pocztówek zajmują 

się trudni do zliczenia indywidualni kolek

cjonerzy, a także niektóre muzea i bibliote

ki. Obszerniejsze i cenniejsze zbiory są 

jednak rzadkie.

Do rozpowszechnienia pocztówek przyczy

nili się liczni, przede wszystkim indywidual

ni nakładcy, którzy działali oczywiście w 

dobrze pojętym interesie własnym, dostar

czając tysiące tematów kart. Częściowo 

działał w tym zakresie snobizm, chęć po

chwalenia się przedstawionym na ilustracji 

wizerunkiem własnego domu, jego okolic 

lub innych ulubionych obiektów (często też 

portretów własnych i rodzinnych).

Dzięki takim inicjatywom znalazły się na 

pocztówkach nie tylko renomowane obiek

ty, ale i liczne, rzadkie dziś: dworki, wille, 

zajazdy, prymitywne zakłady produkcyjne, 

kapliczki itp. wraz z całą otoczką środowi

skową. Obraz kraju upowszechniały też na 

pocztówkach różne organizacje o charak

terze patriotycznym lub parapatriotycznym. 

Na szczególną uwagę zasługuje Polskie 

Towarzystwo Krajoznawcze, które wydawa

ło pocztówki o bardzo interesującej treści i 

szacie graficznej. Po drugiej wojnie świato

wej PTK podjęło szeroką akcję popularyza

cji na pocztówkach Ziem Odzyskanych.

Skąd pochodzą materiały ilustracyjne re

produkowane na pocztówkach? Więk

szość z nich zawdzięczamy fotografom, za

równo profesjonalistom, jak i amatorom, 

ale liczne są dziełami malarzy i rysowni

ków. Bywają też tematy utrwalone dawniej 

niż wynaleziono pocztówki, a później do

piero wykorzystane; w ten sposób może

my dziś zobaczyć na pocztówkach obraz 

dawnych lat.

Wśród fotografów na szczególną uwagę 

zasługują słynni mistrzowie kamery: Karol 

Beyer, Łukasz Dobrzański, Awit Szubert, 

Jan Bułhak, Edward Hartwig. Bardzo liczni i 

często nieznani wykonywali zdjęcia repro

dukowane na pocztówkach metodą poli

grafii, a także fotokopii.
Z pocztówek znamy też dzieła malarskie,
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1.2. Typowe pocztówki z końca XIX w. przedsta
wiające fragmenty miasteczek małopolskich: 
Bochni (1) i Grybowa (2)

3. Utrwalona na pocztówce z końca XIX w. scena 
z życia wsi zatytułowana „mycie owiec" (z cyklu 
zdjęć Łukasza Dobrzeńskiego)

4. Dwór w Kazimierzy Wielkiej koto Pińczowa na 
pocztówce z ok. 1900 r.: na pocztówce życzenia 
imieninowe dla wuja od Zygmunta z Pińczowa

5, Tak wyglądał rynek w Rzeszowie na początku 
XX w.; nadawca (Leopold) donosi 4 lutego 1904 r. 
Stanisławie Wilhelm, nauczycielce w Milatynie 
Nowym, o zmianie internatu w Rzeszowie

6. Pocztówka „Pozdrowienie z Krakowa" wysłana 
12 listopada 1907 r. do Warszawy 

począwszy od Grottgera i Matejki, poprzez 

Axentowicza, Chełmońskiego, Wyczółko

wskiego, do całej plejady malarzy współ

czesnych, Osobny rozdział w popularyzacji 

niektórych miast i regionów kraju na pocz

tówkach zajmują: Stanisław Tondos i Woj

ciech Kossak oraz Walery Eliasz Radziko

wski. Dwóch pierwszych utrwaliło w urokli

wym stylu architekturę Krakowa, Lwowa, 

Wrocławia i Warszawy, trzeci pozostawił po 

sobie szeroki wybór tematów związanych z 

regionem tatrzańskim. Dodam, że zbiory 

„malarzy", a raczej reprodukcji ich dzieł na 

pocztówkach, są tematem bardzo rozpo

wszechnionym i cenionym przez wielu ko

lekcjonerów.

Przedstawiam zbiory
Pocztówkami interesowałem się od lat 

szkolnych. Wykonywałem albumy i odpo

wiednie opisy. Losy wojenne pozbawiły 

mnie dawnych zbiorów. Na nowo zacząłem 

je kompletować już w wieku zaawansowa

nym, a szczególnie poświęciłem się temu 

rodzajowi kolekcjonerstwa w ostatnich 10 

latach. Moje kolekcjonerskie zamiłowania 

wiążą się z szerszymi zainteresowaniami 

krajoznawczymi oraz z warsztatem pracy 

zawodowej i społecznej. Od młodości bo

wiem, jestem turystą-łazikiem, z pasją po 

znawczą gromadziłem początkowo różne 

rodzaje przedmiotów. Prowadzę również 

działalność publicystyczną w tym zakresie.
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7. Na kartkach z życzenia
mi świątecznymi często 
pojawiała się tematyka 
wiejska; pocztówka wysła
na 24 grudnia 1907 r. na 
adres c.k, radcy sądowe
go w Jarosławiu Edmunda 
Galika
8.9. Na pocztówkach wy
danych przez PTK na po
czątku XX w. znajdują się 
zdjęcia zamków: w Rawie 
Mazowieckiej (8) i w Iłży 
(9); obie pocztówki z 1908 
r.
10. PTK wydało również 
karty związane ze słynny
mi Polakami: pocztówka z 
1910 r. przedstawia wize
runek Chopina i młyn w 
Żelazowej Woli

11. Dwór w Starej Słupi na 
pocztówce z 1910 r.

12. Rzadka pocztówka 
Związku Ziemianek z serii 
typów i zajęć wiejskich, wy
dana ok. 1910 r.

Pocztówki stanowią często inspirację dla 

różnych opracowań, są też ich częściowym 

tworzywem. W ten sposób powstały skró

cone monografie pocztówek tatrzańskich, 

kart wydanych przez PTK i wiele artykułów 

o tematach kolekcjonerskich.

Uważam, że wszelkie zbiory powinny „żyć” 

i pełnić funkcje społecznie użyteczne, a nie 

znajdować się w zamknięciu. Dlatego pre

zentuję swoje pocztówki na pokazach i wy

stawach, służą mi w czasie prelekcji i przy 

innych okazjach. Sądzę, że w ten sposób 

przyczyniam się do upowszechniania wie

dzy o kraju i pokazuję metody warsztatu 

kolekcjonera.

W moich zbiorach gromadzę przede 

wszystkim pocztówki o tematyce krajo-

12
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znawczo-turystycznej. Oddaję pierwszeń

stwo egzemplarzom z dawnych lat, ale nie 

gardzę współczesnymi. Wybrany temat jest 

jednak zbyt obszerny, jak mówią kolekcjo

nerzy: „temat morze", skupiam więc swoją 

uwagę na określonych działach. Głównym i 

stosunkowo obszernym działem są pocz

tówki tatrzańskie ilustrujące wszystko, co 

wiąże się z tym regionem - w zasadzie w 

granicach Polski; należy tu: krajobraz, bu

downictwo (w tym Zakopane), epizody tury

styczne i ludzie Tatr, tzw. góralszczyzna itd. 

Ta autonomiczna niejako kolekcja liczy o- 

koło 3,5 tysiąca pocztówek, w tym więk

szość to egzemplarze stare, o dużej war-

13. Kaszubskie chaty w 
Chałupach na pocztów
ce wydanej przez Ma
cierz Kaszubską w okre
sie międzywojennym

14. Fotowidokówka ano
nimowego autora 
drewniany dworek w 
nieznanej miejscowości

15. Obraz Stanisława 
Tondosa na pocztówce 
wysłanej 13 kwietnia 
1921 r. - kościół Św. 
Wojciecha i wieża ratu
sza w Krakowie

16. Pocztówka wydana 
przez „Ruch" w 1965 r. - 
Warszawa zniszczona i 
odbudowana

17. Reklama walorów 
krajoznawczych Ziemi 
Łowickiej na pocztówce 
KAW z 1976 r.
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tości dokumentalnej. Najstarsza 

pocztówka pochodzi z 1895 r. i ma 

stemple pocztowe z datą, co już „liczy 

się” w skali kraju. Poszukując kart ta

trzańskich, badałem liczne zbiory w in

stytucjach oraz prywatne, mój jest 

chyba najobszerniejszy.

Inne działy są skromniejsze. Znajdują 

się w nich pocztówki przedstawiające: 

ciekawsze obiekty krajoznawcze z 

miast i wsi polskich, Beskidy oraz o- 

sobno turystykę i wypoczynek (formy, 

obiekty, ubiory itp.); wśród tych ostat

nich znajdują się też przykładowe te

maty zagraniczne. Osobno gromadzę 

pocztówki wydane przez PTK i PTTK. 

Nie jest to w pełni logiczne, ale jak 

dotychczas niezbędne z uwagi na 

podjęte w tym zakresie opracowania. 

Interesuję się też historią ilustrowa

nych kart pocztowych w skali świato

wej i materiał z tej dziedziny mam wy

dzielony.

Całe moje zbiory liczą około 12-13 ty

sięcy ppcztówek. Nie jest to liczba im

ponująca, ale ich wartość polega na 

specjalizacji.

Na ilustracjach moich pocztówek znaj

dują się też zabytki oraz epizody oby

czajowe charakteryzujące daną epo

kę. Są to ilustracje przedstawiające:

- obiekty, których stan (obraz) nie u- 

legł w ciągu wieków żadnym lub pra

wie żadnym zmianom (w tym obiekty 

wiernie zrekonstruowane);

- obiekty częściowo lub w znacznym 

stopniu przebudowane, uzupełnione 

przybudówkami itp.;

- obiekty dziś nie istniejące oraz 

wzniesione na ich miejscu.

W związku z tym w zbiorach można 

odnaleźć wizerunek tych samych o- 

biektów i ich otoczenia z różnych lat; 

dotyczy to również krajobrazu. Na tym 

materiale można zaobserwować bo

gaty zestaw rodzajowy budowli i ich 

detali, zmieniony zakres funkcji niektó

rych budynków i założeń urbanistycz

nych (a więc historię budownictwa) 

oraz zmiany form życia, obyczajowoś

ci itp. Dostrzeżone różnice lub daleko 

idące przemiany prowadzą często do 

kontrowersyjnych lub wręcz negatyw

nych ocen, rzadziej natomiast przyno

szą odczucia pozytywne.

Przyjrzyjmy się pocztówkom przedsta

wiającym miasta i miasteczka. Na u- 

wagę zasługują nie tylko dawne bu

dynki i ich fragmenty, jak podcienia, 

portale itp., ale także całe tematyczne 

bogactwo życia codziennego oraz 

świątecznego: środki komunikacji i 

postacie ludzi, szyldy sklepów, hoteli i 

restauracji, sceny rodzajowe z jarmar

ków, pochodów itd.

Szczególnie cenny materiał w tym za

kresie pochodzi z miejscowości, które 

uległy znacznym zniszczeniom w toku 

działań wojennych, pożarów. Mamy 

niestety w Polsce długą listę takich 

miast, a klasycznym przykładem jest 

Warszawa. Jest to jednak zbyt obszer

ny temat, w którym nie specjalizuję 

się, traktując go niejako sygnalnie. 

Warto dodać, że w okresie powojen

nym wydano interesujące serie pocz

tówek ilustrujących te same, zniszczo

ne i odbudowane fragmenty stolicy; 

ukazały się też reedycje pocztówek z 

dawnych lat.

Ukazują elementy kultury materialnej i 

duchowej. Są tu więc zabudowania 

mieszkalne i gospodarcze: chałupy, 

młyny, folusze, szałasy pasterskie itd., 

dostosowane najczęściej do ukształ

towania krajobrazu nizinnego lub gór

skiego, współgrając z nim bryłą bu

dynku, słomianym lub drewnianym 

pokryciem dachu. Obiekty te mają 

często charakterystyczne dla regionu 

elementy zdobnicze. Są też pocztówki 

przedstawiające cenne zabytki sakral

ne na wsi: kościółki, cerkiewki, kap

liczki. Na wielu pocztówkach przed

stawione są z kolei typy etnograficzne, 

stroje, obrzędy, tańce, instrumenty 

muzyczne. W okresie powojennym 

dużo pocztówek poświęcono skanse

nom.

Inny temat - to pocztówki z miejsco

wości uzdrowiskowych i wypoczynko

wych. Wiążą się one z każdą, naj

mniejszą nawet miejscowością tego 

typu oraz ze znajdującymi się tam sa

natoriami, pensjonatami, domami 

wczasowymi itd., stanowiąc dla nich 

dobrą reklamę, a dla kuracjuszy 

nieodzowną pamiątkę z pobytu. Naj

więcej takich pocztówek dotyczy o- 

czywiście większych uzdrowisk, takich 

jak np. Ciechocinek, Krynica, Zakopa

ne, Sopot. Wśród przedstawionych na 

ilustracjach obiektów wyróżniają się 

budynki wzniesione w kurortowym 

stylu. Część z nich padła już pod naci

skiem opacznie pojętej modernizacji, 

przynosząc szkody nie tylko w tym o- 

sobliwym budownictwie, ale i w krajo

brazie. Na pocztówkach z tych miejs

cowości także można ujrzeć historię 

lecznictwa i turystyki oraz związanych 

z nimi obyczajów, ubiorów i akceso

riów, sceny z deptaków, kąpieli, pijalni, 

zabaw - niejednokrotnie w anegdo

tycznym ujęciu. Ale i bez niego budzą 

zwykle uśmiech...

Inny dział w zbiorach krajoznawczych 

- to zamki i pałace, często w ruinie. 

Interesujący jest nie tylko rodzaj tych 

budowli i ich styl, ale również położe

nie wiążące się z walorami obronnymi. 

Wśród tego rodzaju pocztówek wyróż

niają się korzystnie karty wydane 

przez PTK w latach 1907-1912. Są o- 

zdobione estetycznymi winietami o 

treści patriotycznej, przeważnie posta

ciami husarzy. Poza tym monotema

tycznym rodzajem pocztówek PTK wy

dawało serie poświęcone regionom, 

np.: Puszczy Białowieskiej, Suwalsz- 

czyżnie, Łysogórom, Kujawom. 

Wszystkie z barwnymi winietami o 

motywach regionalnych, m.in. z por

tretami słynnych Polaków, a nawet z 

mapkami. Ten ostatni element pocztó

wek jest niezwykle interesującym te

matem dla kolekcjonera-krajoznawcy. 

Pocztówki takie wydawano od dawna 

jako reprodukcje fragmentów klasycz

nych map komunikacyjnych, admini

stracyjnych i fizycznych, uzupełnione 

często widokiem danej okolicy. Ten 

typ pocztówek rozpowszechnił się 

zwłaszcza po drugiej wojnie światowej 

i różni graficy wykonali specjalne wzo

ry map propagandowych z symbolami 

obiektów krajoznawczych, w tym za

bytków, bazy turystycznej itp. W moich 

zbiorach takie pocztówki stanowią 

materiał uzupełniający inne tematy.
Adam Czarnowski
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polskie zabytki na świecie

Dzieła
Juliana Markowskiego 
we Lwowie

Wchodzący w dwusetny rok istnienia 
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 
stanowi jedno z ciekawszych lapida
riów w Europie. Na obszarze ok. 40 
hektarów, pociętym alejami i droży
nami, znajdują się setki rzeźb, pom
ników, grobowców, obelisków, ka
mieni nagrobnych i kaplic cmenta
rnych, niejednokrotnie o wysokiej 
wartości artystycznej. Ich autorami 
są rzeźbiarze i architekci różnych 
narodowości. Ściągali oni do Lwowa 
z nadziejami, iż znajdą tutaj boga
tych mecenasów, którzy ułatwią im 
rozwój talentu i zapewnią godziwe 
warunki materialne. Na ogół nie spo
tykał ich zawód. Mieszczaństwo 
lwowskie było zasobne i nie szczę
dziło pieniędzy artystom podejmują
cym się realizacji jego zamówień.

Pierwszym wybitnym przedstawicielem 
twórców rzeźby sepulkralnej, który zostawił 
swe dzieła na Cmentarzu Łyczakowskim, 
był Niemiec Hartman Witwer. Kilka lat po 
nim w Lwim Grodzie osiedlili się Anton i 
Johan Schimserowie, uczniowie Akademii 
Sztuk Pięknych w Wiedniu i Paryżu; otwo
rzyli oni firmę kamieniarską. Dzieło ich kon
tynuowali później już spolonizowani po
tomkowie Jan i Leopold Schimserowie. W 
tym samym mniej więcej czasie przybyli do 
Lwowa Abel Maria Perier i Niemiec Paul 
Eutele, a w 1866 r. spolonizowany Włoch 
Parys Filippi. Jemu to należy przypisać nie
bagatelny wpływ na rozwój rzeźby polskiej 
w stolicy Galicji. Pod okiem Filippiego wy
rósł cały zespół nieprzeciętnych rzeźbiarzy, 
m.in. Tadeusz Barącz, Tadeusz Błotnicki, 
Piotr Kozakiewicz, Antoni Kurzawa, Stefan 
Jarzymowski, Julian Markowski, Wanda 
Młodnicka, Tadeusz Wiśniowiecki, a póź
niej Juliusz Bełtowski i Grzegorz Kuźnie- 
wicz. Krótko we Lwowie pracował też Cy
prian Godebski oraz przybyły z Kongre-

1. Nagrobek arcybiskupa metropolity ormiańskie
go Grzegorza Szymonowicza (1800-1875)

sówki powstaniec z roku 1863, Gabriel Kra- 
sucki, który pod pseudonimem Schmeigel 
wykonywał zamówienia przy Leonardzie 
Marconim, Ablu Marii Perierze, Julianie 
Gorgolewskim. Przez kilka lat pracował we 
Lwowie Edmund Jaskulski, u boku którego 
rozwinął się oryginalny talent Tomasza Dy- 
kasa. W okresie międzywojennym znako
micie funkcjonowała we Lwowie firma ka

mieniarska L. Tyrowicza, z którą współpra
cowali m.in. Z. Kuczyński, L. Drexlerowna, 
W. Gawliński, W. Rawski, S. Sieniawski i J. 
Nalborczyk'.
Cała ta plejada wybitnych rzeźbiarzy zapeł
niła i ozdobiła Cmentarz Łyczakowski dłu
gim szeregiem znakomitych tworów ich ta
lentu. Nie sposób omówić w niniejszym ar
tykule twórczość sepulkralną wszystkich 
wymienionych rzeźbiarzy. Skoncentrujmy 
więc uwagę tylko na jednym z nich, Julianie 
Markowskim (1846-1903).
Markowski był rodowitym lwowianinem. 
Jego ojciec miał zawód mechanika, matka 
natomiast pochodziła ze znanej rodziny 
rzeźbiarskiej Schimserów.
W roku 1867 Markowski rozpoczął regular
ną naukę rzeźby u Filippiego, a następnie, 
dzięki pomocy materialnej rodziny Dziedu- 
szyckich, wyjechał na studia artystyczne do 
Wiednia. Do Lwowa wrócił w 1870 r. i wów
czas przy ul. Piekarskiej 85, w bezpośred
nim sąsiedztwie Cmentarza Łyczakowskie
go otworzył własny zakład rzeźbiarsko-ka- 
mieniarsko-dekoracyjny, który prospero
wał znakomicie, tak iż z czasem powstała 
jego filia w Stanisławowie.
W krajobrazie artystycznym Lwowa w la
tach 1870-1903 Markowski stał się czło
wiekiem powszechnie znanym i szanowa
nym. Na zamówienie władz miejskich wy
konał m.in. pomniki Józefa Kapuścińskiego 
- na Wzgórzu Straceń (Kleparów); Jana Ki
lińskiego - do Parku Stryjskiego; Bartosza 
Głowackiego - na rogatce łyczakowskiej; 
posąg „Fortuna wieńcząca pracę" - do hal
lu Galicyjskiej Kasy Oszczędności; statuę 
Polihymnii - dla Teatru Miejskiego; współ
pracował z Tadeuszem Barączem przy 
pomniku Jana III Sobieskiego - na Waty 
Hetmańskie. Wykonywał też rzeźby na za
mówienie władz miejskich Sanoka i Czer- 
niowiec2.
Twórczość sepulkralna Markowskiego we 
Lwowie stanowi cały rozdział w dziejach 
Cmentarza Łyczakowskiego. Trudno dziś 
ustalić dokładną liczbę pomników, które 
wyszły spod jego dłuta. Materiał ikonogra
ficzny, którym dysponuję, świadczy, iż było 
ich około 50, w tym 30 figuralnych. Niemal 
wszystkie cechuje akademicki eklektyzm, 
uwzględniający romantyczną stylistykę fa
bularną. Markowski, przestrzegając zasad 
poprawnej rzeźby akademickiej, koncen
truje się na kilku założeniach. Przede 
wszystkim stara się możliwie najwierniej 
odtworzyć kształt figuralny rzeźbionych po
staci, szczegóły ich stroju oraz udramaty- 
zować i napełnić liryzmem układ kreacyjny, 
który stanowi treść fabularną poszczegól
nych pomników. Rzeźby te odpowiadały 
zamówieniu społecznemu i spotykały się z 
dużym uznaniem zarówno klienteli, jak i pu
bliczności zwiedzającej cmentarz. Można 
nawet powiedzieć, iż Markowski był wprost 
idealnym wyrazicielem najbardziej po
wszechnych schematów artystycznych 
oraz wątków tematycznych popularnych u
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schyłku XIX w. i akceptowanych z uzna
niem przez odbiorców. Jego pomniki wy
konane ze starannością, a nawet precyzją, 
nieco idealizowane i sentymentalne, podo
bały się współczesnym i były często kom
plementowane w prasie, chociaż niektórzy 
zarzucali Markowskiemu „komercjalizację" 
i łatwe uleganie wymogom tradycyjnych 
gustów. Tendencyjnie oceniał jego twór
czość Władysław Ciesielski, dopatrując się 
w niej naśladownictwa wzorów włoskich3. 
Poirytowany Markowski odpowiedział w 
roku 1890 swemu adwersarzowi w broszu
rze4, która stanowi kapitalne źródło umożli
wiające identyfikację autorską wielu pom
ników na Cmentarzu Łyczakowskim.
Jeden z pierwszych łyczakowskich pomni
ków Markowskiego, który zyskał popular
ność i uznanie nawet Ciesielskiego, stanął 
na grobie metropolity lwowskiego obrząd
ku ormiańskiego, arcybiskupa Grzegorza 
Szymonowicza (1800-1875). Nagrobek ma 
kształt kapliczki baldachimowej, zamkniętej 
z trzech stron i sklamrowanej rowkowymi 
pilastrami. Jej fronton o ostrołukowym 
sklepieniu został urozmaicony wstawkami 
w stylu gotyku angielskiego. W niszy kap
liczki Markowski umieścił wykonaną wzo
rowo pod względem technicznym postać 
kapłana w pozie siedzącej, ubraną w pon- 
tyfikalne szaty arcybiskupie: w infule, kom
ży i ornacie. Arcybiskup, o twarzy pogod
nej, idealnie sportretowanej, w lewej ręce 
trzyma pastorał, a prawą unosi w geście 
błogosławieństwa.
Podobny naturalizm emanuje z drugiego 
pomnika Markowskiego, utrzymanego w 
konwencji portretowej, wzniesionego na 
grobie Seweryna Goszczyńskiego (1801— 
1876). Przedstawia on naturalnych rozmia
rów postać siedzącego w zadumie autora

Zamku kaniowskiego na wysokim, trzyme
trowym cokole, w który wmurowano mar
murowe płyty z tytułami głównych utworów 
poety oraz fragment poematu Posłanie do 
Polski, głoszący:

„Polsko (...)
Ty masz wyższy zakon boski
Odbyć przed świata obliczem.
Nie przez martwe pisma głoski
Ale życiem ofiarniczem".

U podnóża pomnika leżą dużych rozmia
rów płyty kamienne w kształcie kartuszy z

2. Nagrobek rodziny Fest
3. Nagrobek F.H. Rychtera (1837-1883)
4. Nagrobek krewnych J. Markowskiego
5. Nagrobek Seweryna Goszczyńskiego (1801 — 
1876) ■
6. Pomnik Bartosza Głowackiego na Rogatce Ły
czakowskiej
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wyrzeźbionymi na nich znakami herbowymi 
Polski, Litwy i Rusi.
Portretowy charakter mają również pomniki 
Juliusza Zborowskiego - sarkofag z natu
ralnych rozmiarów postacią zmarłego 
(współautor A. Kurzawa), Moniki Fest - sie
dząca młoda kobieta z długimi rozpuszczo
nymi włosami i rękoma złożonymi do mod
litwy, oraz kompozytora Marcelego Ciemir- 
skiego (1824-1885). W tym ostatnim wy
padku portret zmarłego kompozytora ma 
formę medalionu, umieszczonego na gro
bie przykrytym głazami, ciosanymi na wzór 
naturalnego tomu kamiennego (rustyka). 
Medalion otoczony jest rzeźbionym wień
cem z kłosów i gałązek bluszczu. W jego 
dolnej partii ułożono akcesoria określające 
zawód zmarłego: instrumenty muzyczne, 
batutę i zwój nut. Kompozycji dopełnia zry
wający się do lotu gołąb. Na najwyższym 
głazie rustykowanego kurhanu stoi nato
miast naturalnych rozmiarów anioł z lekko 
rozchylonymi skrzydłami, z cebulastą po
pielnicą w dłoniach, stwarzający wrażenie 
jak gdyby za chwilę miał wzlecieć w niebio
sa. Replika ujętego w takiej samej pozie 
anioła, tylko wzlatującego z niskiego coko
łu, znajduje się na grobie nie znanego nam 
bliżej Antoniego Mayera.
Skrzydlaty anioł jest jednym z ulubionych i 
najczęściej eksploatowanych motywów w 
twórczości sepulkralnej Markowskiego. 
Jego najpiękniejsza forma znajduje się na 
grobie F.H. Rychtera (1837-1883). Anioł z 
ogromnymi skrzydłami z precyzyjnie wy
rzeźbionymi długimi kosami piór przystanął 

przy załomie skalnym i trzymanym w pra
wej ręce rylcem kreśli znak krzyża nad na
zwiskiem zmarłego. Lewym ramieniem 
przylgnął do występu skalnego, wspierając 
dłonią pochyloną do przodu zasmuconą 
twarz. Mniejszych rozmiarów figury aniołów 
spotykamy na grobach Stachiewiczów, 
Miączyńskich, Jaroschów, Egona Fournie- 
ra, Hórmansederów.
W pomnikach Markowskiego na Cmenta
rzu Łyczakowskim często występuje też w 
różnych ujęciach postać Matki Boskiej w 
szatach królowej, najczęściej z dziecią
tkiem na rękach bądź też stojąca na kuli w 
kształcie globu ziemskiego. Figury takie 
spotykamy na grobach: Kohmanów, Kiss- 
lów, Teresy Lityńskiej, Aleksandra Mora
wskiego, Franciszka Zięli. Statuę Matki Bo
skiej Bolejącej umieścił natomiast Marko
wski na grobie Feliksa Turkułła (zm. 1885), 
ostatniego przedstawiciela tego słynnego 
kresowego rodu. Na grobowcu tym pod 
nazwiskiem zmarłego zachował się jeszcze 
dwuwiersz:

„Pod skrzydłami Two/e/ o Matko opieki 
Spoczniemy w tym grobie złączeni na 
wieki".

Rozmiary tego artykułu nie pozwalają omó
wić dokładnie wszystkich łyczakowskich 
kreacji rzeźbiarskich Markowskiego. Ten 
skrócony rejestr pragnę zamknąć opisem 
pomnika, który wzniósł Markowski na gro
bie swego brata Ludwika i jego małżonki 
Katarzyny. Przedstawia on spoczywającą 
na łożu śmierci młodą kobietę, u wezgłowia 
której przysiadł mężczyzna obejmujący 

swą głowę prawą ręką w geście rozpaczy. 
Mimowolnie pomnik ten przywołuje skoja
rzenie ze znanym obrazem Józefa Simlera 
„Śmierć Barbary Radziwiłłówny”: zrozpa

czony Zygmunt August siedzący przy zwło
kach swej małżonki.
Niezwykle pracowite życie Juliana Marko
wskiego zostało przerwane nagle. Zmarł 
14 stycznia 1903 r. w wieku 57 lat na zapa
lenie płuc, którego nabawił się podczas o- 
strej zimy w niedogrzanej swej pracowni. 
Na własne życzenie został pochowany na 
Cmentarzu-Łyczakowskim pod skromnym 
kamiennym krzyżem5. Warto też wiedzieć, 
iż Markowski byt autorem pomników na
grobnych Z.K. Mroczkowskich na cmenta
rzu w Stanisławowie i Terleckich na cmen
tarzu w Tarnopolu. Najwybitniejszym'jego 
uczniem byt Grzegorz Kużniewicz.

Stanisław Sławomir Nicieja

Przypisy
1. Szerzej zob. J. Markowski, Cmentarz Ły
czakowski w opisie pomnikowych rysów, 
Lwów 1890; A. Medyński, Ilustrowany prze
wodnik po Cmentarzu Łyczakowskim, 
Lwów 1937; B, Prendkówna, 150 lat historii 
Cmentarza' Łyczakowskiego, „Przegląd 
Krajoznawczy”, nr 10-12, 1938, s. 176-183; 
St. S. Nicieja, Dzieje łyczakowskiej nekro
polii, „Opole", nr 1-9, 1984.
2. Szerzej zob. M. Domański, Julian Marko
wski (1846-1903), „Polski Słownik Biogra
ficzny", t. XX/.1, z. 84, s. 49-50.
3. W. Z. Ciesielski, Pomnikowe rysy cmen
tarzy lwowskich, Lwów 1890, s. 63.
4. J. Markowski, po. cit., s. 22-23.
5. „Kraj”, nr 2, 1903, s. 15; „Tygodnik Ilu
strowany", nr 4, 1903, s. 78; „Gazeta Naro
dowa", nr 10, 1903, s. 2.
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rozmaitości

Cmentarze 
muzułmańskie 
w Polsce
Społeczności Tatarów litewskich i polskich poświę
cono do dziś wiele opracowań. Najwięcej wiado
mości na ten temat znaleźć można w czasopismach 
wydawanych przez Tatarów w okresie międzywojen
nym, np. w „Roczniku Tatarskim”, „Życiu Tatarskim” 
i innych, oraz w artykułach zamieszczanych w cza
sopismach powojennych. Stosunkowo mało miejsca 
poświęcono w tych publikacjach cmentarzom mu
zułmańskim. Co prawda nie ma potrzeby publikowa
nia artykułów interwencyjnych o istniejących jesz
cze w Polsce cmentarzach muzułmańskich, gdyż są 
one pod dobrą opieką polskich muzułmanów, ale 
warto przypomnieć nieco informacji historycznych 
dotycźących tego typu nekropolii.

Cmentarz tatarski - mizar (arab, ma- 
zar) sytuowano przy meczecie, w 
miarę możliwości na wzgórku. Trady
cyjny uktad mogit wzorowany jest na 
rytualnym szyku muzułmanów pod
czas odprawiania modlitwy, tzn. u- 
szeregowany w równoległe rzędy 
(safy). Typowy dla starych cmentarzy 
tatarskich nagrobek ma dwa umiesz
czone w obu końcach mogiły głazy - 
większy od strony głowy (na którym 
umieszczano tekst epitafijny), mniej
szy u nóg zmarłego. Często mogiła 
obłożona jest po bokach mniejszymi 
polnymi kamieniami. Taka forma na
grobka jest najbliższa pierwotnej idei 
oznaczania miejsca pochówku, w 
której zawiera się zarówno zwyczaj, 
jak i zależność od usytuowania na 
obszarach stepowych. Wśród wielu 
ludów wędrownych, żyjących na roz
ległych stepach, usypany z kamieni 
kopczyk stawał się znakiem, a także 
znakiem - mogiłą.
Drugim typowym dla cmentarzy ta
tarskich nagrobkiem jest pionowo 
stojąca płyta. Forma ta mój swój po
czątek w krajach Starożytnego 
Wschodu, a na cmentarze tatarskie 
trafiła zapewne przez schematy arab
skie i tureckie. Płytę stawia się u 
wezgłowia mogiły.
Liberalny i eklektyczny wiek XIX 
wprowadza na cmentarz tatarski 
również wzory nagrobków spoza kul
tury muzułmańskiej. Pojawiają się 
nagrobki w formie graniastosłupów, 

obelisków i kolumn w stylu klasycz
nym lub nagrobki z elementami o- 
rientalnymi czy secesyjnymi. 
Nagrobki miały też różną postać za
leżnie od zamożności rodziny zmar
łego. Najbiedniejsi kładli zwykłe, nie 
obrobione głazy polne bez napisów, 
zamożniejsi stawiali ociosane głazy z 
napisami, a bogaci - szlifowane 
pomniki z ozdobnymi epitafiami.
Najstarsze znane na polskich cmen
tarzach muzułmańskich nagrobki z 
rytymi epitafiami pochodzą z pier
wszej połowy XVII w. Teksty bywały 
w językach arabskim i tureckim, ale 
też polskim i białoruskim. Po roku 
1863 wydano zakaz używania tek
stów polskich, co nie było rygory
stycznie przestrzegane. Wśród ro
dzin ortodoksyjnych epitafia ryto we
dług tradycyjnego schematu w języ
ku arabskim i tureckim. Tekst epitafij
ny zawierał zwykle: 1) wersety z Ko
ranu w języku arabskim, głównie for
mułę: „Nie ma Boga prócz Boga, 
Muchammedprorokiem Boga"i „W 
imię Boga najmiłościwszego i najmi
łosierniejszego"; 2) zwrot w języku 
tureckim, np.: „Niech Bóg będzie mi
łosierny", „Uczyń raj doskonałym", 
„Bóg jeden"; 3) imię i nazwisko 
zmarłego w języku białoruskim lub 
polskim, czasem w tureckim lub a- 
rabskim; 4) datę zgonu według ka
lendarza muzułmańskiego lub 
chrześcijańskiego albo miesiąc we
dług muzułmańskiego a rok według 
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chrześcijańskiego. W epitafiach w ję
zyku rosyjskim umieszczano też 
zwroty: „Zdieś moja mogiła i moj 
prach, ja doma a wy wgostiach"lub 
„Prychodiaszczyj, smotri na moj 
prach, ja doma a wy w gostiach". 
Kamień nagrobny zwieńczony jest 
zwykle półksiężycem z gwiazdą.
W granicach Polski międzywojennej 
znajdowało się 68 cmentarzy tatar
skich, z czego 35 grzebalnych. 0- 
becnie w Polsce istnieją 4 stare 
cmentarze tatarskie, z których 3 są 
czynne. W nowych, powojennych już 
skupiskach Tatarów powstały rów

nież kwatery muzułmańskie na 
cmentarzach m. In. w Gdańsku, 
Szczecinku, Wrocławiu. Dwa najstar
sze - na Podlasiu - w Bohonikach i 
Kruszynianach sięgają swą historią 
początków osadnictwa tatarskiego 
na tych terenach, kiedy w 1679 r. o- 
sadzit tam Tatarów Jan III Sobieski. 
Cmentarze te, głównie w swej starej 
części, stanowią typowy obraz mo
gilników tatarskich, jakich wiele roz
rzuconych było przed wiekami po Li
twie i Białorusi. Są to zwykłe, nie o- 
ciosane głazy granitowe lub przełu- 
pane głazy z nieco obrobionym li
cem, postawione pionowo w charak
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terze stel, dziś już pochylone lub za
padłe w ziemię. Na niektórych wid
nieją jeszcze ślady napisów w róż
nych językach i półksiężyce z gwiaz
dą. Mogiły obłożone są wokoło 
drobnymi polnymi kamieniami. Są 
też wyciosane z piaskowca stele z 
nielicznymi motywami ornamentalny
mi. Mizar w Kruszynianach otoczony 
jest wałem usypanym z polnych ka
mieni. Najstarszy nagrobek, jaki uda
ło się odnaleźć na tym cmentarzu, 
pochodzi z roku 1744. Mizar bohoni- 
cki ma już nowy, solidny mur. Na 
nowe kwatery tych cmentarzy wkra-

3

1.2. Nagrobki na cmentarzu muzuł
mańskim przy ul. Tatarskiej w War
szawie
3.4. Dwa zachowane nagrobki na 
cmentarzu muzułmańskim przy ul. 
Młynarskiej w Warszawie; 3 - gen. 
Zachariasza Kiepskiego
5.6. Fragmenty cmentarza muzuł
mańskiego w Kruszynianach

(zdjęcia: A. Trzciński) 

cza zunifikowana współczesność, a 
w Bohonikach nawet, co jest w 
sprzeczności z tradycją religijną, u- 
mieszczane są na nagrobkach foto
grafie zmarłych.
Na początku XIX w. Tatarzy polscy 
zaczęli osiedlać się w Warszawie. Po 
upadku Powstania Listopadowego, 
wśród licznych żołnierzy wojsk rosyj
skich znalazło się w Warszawie wielu 
muzułmanów. Z czasem przybywali 
do tego miasta zajmujący się hand
lem i gastronomią Tatarzy z Powołża, 
Arabowie, Turcy. W związku z dość 
liczną grupą muzułmanów zaistniała 
konieczność założenia cmentarza,
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bowiem dotychczas chowano zmar
łych muzułmanów na polowym 
cmentarzu pod Gzerniakowem. W 
1839 r. gmina ewangelicko-augsbur
ska odsprzedała gminie muzułmań
skiej część swego cmentarza przy ul. 
Młynarskiej. Mały teren (3000 m2) 
szybko się zapełnił i w 1867 r. założo
no nowy, większy już cmentarz za 
Powązkami, przy obecnej ul. Tatar
skiej. Stary cmentarz byt już całkowi
cie zniszczony w pierwszych latach 
naszego stulecia. Do dziś pozostały 
na nim jeszcze dwa nagrobki - pro
sta stela z nieczytelnym napisem

Kieński (zm. 1853) i Wilhelmina Kień- 
ska (zm. 1859) (J. Reychman podaje 
kilka reprodukcji innych nagrobków 
tego cmentarza według rycin z 1873 
r.). Drugi cmentarz w swej starszej 
części nie różni się swym charakte
rem od wymienionych mizarów na 
Podlasiu. Są tu takie same mogiły z 
prostymi głazami, obłożone mniej
szymi kamieniami lub proste stele 
wyciosane z piaskowca. Najstarsze 
groby kryją żołnierzy rosyjskich. Na 
ich nagrobkach widnieją teksty ro
syjskie, czasem z arabskimi werseta
mi. W części nieco nowszej są już 

oraz w miarę dobrze zachowany, 
choć niekompletny nagrobek klasy- 
cystyczny w formie kolumny, na któ
rej kiedyś stała kamienna urna. Z na
pisu na cokole odczytać można, że 
pochowani są tu: generał Zachariasz 

stele ze szlifowanego kamienia o 
zróżnicowanych .zwieńczeniach ze 
stylizowanymi literami arabskimi. 
Wyróżnia się w tej części nagrobek 
Abdula Halika Usmi (zm. 1932). Jest 
to ażurowy obelisk - kapliczka z ar
chitektonicznymi elementami orien- 
talizującymi. Najnowsze nagrobki tyl
ko półksiężycem z gwiazdą różnią 
się od współczesnych chrześcijań
skich. Cmentarze te, wraz z istnieją
cymi w wymienionych wsiach biało
stockich meczetami, są oryginalnym 
śladem materialnym istniejącego od 
wieków w kulturze polskiej wątku o- 
rientalnego.

Andrzej Trzciński

Literatura

1. S. Kryczyński, Tatarzy litews
cy. Próba monografii historycz- 
no-etnograficznej, „Rocznik Ta
tarski", t. III, Warszawa 1938.
2. A. Miśkiewicz, Śladami Tata
rów polskich, „Ziemia", 1981.
3. J. Reychman, Zabytki oriental
ne w Polsce i potrzeba ich och
rony, „Ochrona Zabytków", nr 1, 
1957.

„Górniczy” cmentarz
w Wieliczce
Cmentarz wielicki - jedyny 
czynny obecnie w mieście - 
powstał na początku XIX w., 
w okresie ożywienia urbani
stycznego Wieliczki oraz po 
ukazaniu się zarządzeń au
striackich władz zaborczych, 
zabraniających dalszego ut
rzymywania cmentarzy przy
kościelnych wewnątrz aglo
meracji miejskich (1792). Po 
raz pierwszy zaznaczony zo
stał na planie Wieliczki Lud
wika Emanuela Hrdiny z 
1818 r.; wyznaczenie nowe
go miejsca pod wielicką ne
kropolię poza terenami przy
kościelnymi mogło być 
przyspieszone faktem przy
bycia do miasta w okresie 
kolonizacji józefińskiej 
(1785-1789) dużej grupy 
Niemców wyznania ewange
licko-augsburskiego z Nad
renii.

Przyjęty przez Ludwika 
Młynka w Dziejach parafii 
w/e/zck/e/(Kraków 1935) rok 
1833 jako data założenia 
„dzisiejszego cmentarza na 
gruntach dawnego szpitala 
Św. Ducha" należy uznać za 
rok wytyczenia najstarszych 
miejsc na pochówki oraz po
święcenia nekropolii. Wzrost 
liczby zgonów wywołany 
szalejącą w 1831 r. cholerą 
(która .spowodowała śmierć 
216, a według niektórych 
źródeł nawet 326 osób) 
zbiegł się z przybyciem pro
boszcza ks. Andrzeja Danka, 
który po długiej przerwie o- 
siadł w Wieliczce na stałe, 
oraz inicjatywą filantropijnej 
działaczki Julii z Klemensie
wiczów Langerowej (zm. 31 I 
1858), żony Fryderyka Lan
gera - adiunkta Zarządu Sa
linarnego- która własnym 
kosztem wzniosła w latach 
1833-1834 w centrum ze
społu kaplicę cmentarną 
błog. Kingi (Kunegundy).

Tuż po 1918 r. powstała mo
dernistyczna Kwatera Woj
skowa (powtórnie wykorzy
stana podczas ostatniej woj

ny), zbudowano nowy Dom 
Przedpogrzebowy według 
planów J. Zimlera z 1925 r. i 
J. Merendy z 1926r.
Pomiędzy najstarszymi kwa
terami i obok nielicznych już 
nagrobków klasycystycz- 
nych z połowy XIX w. 
przejdźmy ku grobowcowi 
górniczych rodzin Kuczkie- 
wiczów i Fischerów (kwatera 
IX). Kuczkiewiczowie prze
pracowali w górnictwie sol
nym ponad 200 lat. W gro
bowcu rodzinnym znalazł 
miejsce ostatniego spo
czynku m.in. Karol Kuczkie- 
wicz (1797-1872), adiunkt in
spekcji górniczej w Wieli
czce, zarządca kopalni w 
Bochni i równocześnie sup- 
lent inspektora górniczego 
w Wieliczce, radca górniczy 
oraz autor interesującego 
pamiętnika - autobiografii.
W północnej części cmenta
rza, przy głównej alei w kwa
terze XVI, na uwagę zasługu
je nagrobek Romana Sapiń- 
skiego (1844-1895), starsze
go sztygara z bocheńsko- 
wielickiego rodu górniczego 
oraz jego żony. Nagrobek 
ten jest sygnowany: powstał 
w warsztacie rzeżbiarsko- 
kamieniarskim Stanisława 
Bodnickiego (1866-1914) w 
Podgórzu (wówczas odręb
nym mieście, od 1915 r. 
dzielnicy Krakowa).
Obok nagrobka Sapińskich 
znajduje się obszerny i oto
czony żeliwną kratą grobo
wiec Windakiewiczów. Ed
ward Windakiewicz senior 
(1826-1876) był starszym 
radcą skarbu i referentem 
krajowym do spraw salina
rnych przy Dyrekcji Skarbu 
we Lwowie, natomiast Ed
ward Windakiewicz junior 
(1858-1942) był zarządcą 
górniczym, jednym z głów
nych inicjatorów założenia 
podziemnej kaplicy błog. 
Kingi (1896), doktorem h.c. i 
docentem Akademii Górni
czo-Hutniczej w Krakowie.
Przy głównej alei, nieomal w
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4

połowie drogi pomiędzy na
grobkami Sapińskich i Win- 
dakiewiczów a kaplicą, spo
czywa w rodzinnym grobow
cu Sylwery Miszke (1832— 
1911), starszy radca górni
czy, naczelnik Zarządu Sali
narnego w Wieliczce, pro
tektor idei urządzenia 
wspomnianej podziemnej 
świątyni.
Z warsztatu kamieniarskiego 
S. Bodnickiego pochodzi 
nagrobek Juliusza Hejdy 
(1824-1901), starszego szty
gara salinarnego (kwatera 
XII). M. Cetwiński w Rycers
twie śląskim do końca XIII w. 
(Wrocław 1982) pisze, że 
część historyków rodzinę 
ministeriałów tego nazwiska 
wywodzi z Haida koło Elster- 
werdy, a część z Heidau 
(dziś Golanka) koło Środy. 
Juliusz Hejda ukończył - po
dobnie jak Roman Sapiński 
- wielicką Szkołę Górniczą. 
Hejda i Sapiński byli od 
1861 r. słuchaczami pier
wszego kursu atrakcyjnej i 
cenionej później w Galicji 
szkoły. W nagrobek Juliusza 
i jego żony Karoliny Hejdów 
autor wkomponował kilka

5

symboli, pojawiających się 
często w sztuce sepulklar- 
nej. I tak zwieńczenie wyko
nane jest w formie obelisku, 
który analogicznie do pira
midy symbolizował trwałość 
i nieśmiertelność, a wieniec 
z gałązkami palmowymi - 
honor i zmartwychwstanie.
W pobliżu nagrobka Hejdów, 
na mogile kryjącej prochy 
tragicznie zmarłego 21 IV 
1936 r. górnika Państwowej 
Żupy Solnej Zygmunta Ga
wrona, wznosi się jeden z 
najdoskonalszych pod 
względem'artystycznym na
grobków na wielickim cmen
tarzu. Jego autorem jest An
toni Wyrodek, urodzony w 
1901 r„ górnik i rzeźbiarz, 
początkowo samouk, a po 
studiach w Państwowej 
Szkole Sztuk Zdobniczych i

Przemysłu Artystycznego w 
Krakowie w latach 1930- 
1935 profesjonalny artysta, 
od drugiej połowy 1927 r. 
twórca doskonałych płasko
rzeźb w ścianach solnych 
podziemnej kaplicy błog. 
Kingi.
Nie sposób wymienić 
wszystkich nagrobków i gro
bowców kryjących prochy 
wielickich górników, wspo
minam więc tylko kilka z

1. Późnoklasycystyczna kaplica 
cmentarna Bt. Kingi z 1834 r.
2. Sarkofag Emilii Wollen, wdowy po 
c.k. kapitanie, zmartej w 1894 r. i je
den z póżnoklasycystycznych na
grobków
3. Grobowiec rodziny Kuczkiewi- 
czów
4. Nagrobek Romana Sapińskiego, 
st. sztygara, wykonany w 1895 r. 
przez S. Bodnickiego z Podgórza
5. Nagrobek Juliusza i Karoliny Hej- 
dów z 1901 r. wykonany przez S. 
Bodnickiego z Podgórza
6. Nagrobek Zygmunta Gawrona z 
1936 r. rzeźbił Antoni Wyrodek
7. Nagrobek Zygmunta Urasińskie- 
go, wychodźcy z 1863 r.
8. Fragment nagrobka sześcioletnie
go dziecka z 1895 r.
9. Przy głównej alei pochylony na
grobek Józefy Diehlówny (1898— 
1911), w środku grób dziecka z 1908 
r., w głębi Ludwika Windakiewicza 
(zm. 1884)

(zdjęcia: A. Gaczoł)
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tych, które należy wyróżnić i 
równocześnie otaczać opie
ką. Są to grobowce rodzin: 
Serafinów, Pistlów, Skoczy
lasów, Widomskich, Lepia- 
rzów, Broniewskich i Kola- 
sów. Autorami projektów 
tych grobowców - reprezen
tujących style od klasycyz
mu poprzez historyzm do 
modernizmu - byli związani 
z Wieliczką architekci i bu
downiczowie, m.in. Jan Ho- 
jarczyk, Ludwik Paciorko- 
wski, Mikołaj Gródecki.
Na wielickim cmentarzu 
miejsce ostatniego spo
czynku znaleźli także po
wstańcy z lat 1830-1831 i 
1863 r. W centrum cmenta
rza należy też zwrócić uwagę 
na interesujące,' a zarazem 
bardzo zniszczone nagrobki 
przedstawicieli rodów, które 
na handlu solą doszły do 
znacznych fortun oraz właś
cicieli sąsiadujących z górni
czym miastem posiadłości 
ziemskich: barónostwa Przy- 
chodzkich, Lipowskich, Nie
siołowskich z Sierczy oraz 
Larysz Niedzielskich ze Śle- 
dziejowic.
W wędrówce po wielickiej 
nekropolii nie można pomi
nąć grobów osób szczegól-

9

me miastu oddanych, np. 
Teodora Popiołka (1858— 
1910), dyrektora prywatnego 
młyna solnego Sturmera, 
prezesa istniejącego od 
1872 r. wielickiego Towa
rzystwa Śpiewaczego „Lut
nia”, współzałożyciela parku 
miejskiego im. A. Mickiewi
cza oraz jednego z założy
cieli Towarzystwa Upiększa
nia Wieliczki. W grobowcu - 

modernistycznym sarkofagu 
- spoczywa dr Tadeusz 
Bierczyński (1891-1970) 
(kwatera XVIII), wnuk Juliu
sza Hejdy, legionista, oficer 
Wojska Polskiego, adwokat i 
poseł na Sejm II Rzeczypos
politej, także prezes „Lutni” i 
działacz Towarzystwa Upięk
szania Wieliczki (m.in. inicja
tor założenia plant w rejonie 
Magistratu i Dolnego Ryn
ku). Przy głównym wejściu 
(kwatera VII) znajduje się 
grobowiec Alfonsa Długosza 
(1902-1975), artysty fotogra
fika i malarza, twórcy oraz 
pierwszego dyrektora Mu
zeum Żup Krakowskich. 
Wielickie muzeum powstało 
tylko dzięki jego wspaniałej, 
twórczej inwencji oraz nie
zmordowanej pracy.

Wymienione nagrobki i gro
bowce - to tylko nieliczne 
przykłady. Jest takich pom
ników na wielickim cmenta
rzu znacznie więcej. Szczęś
liwie zachowane reprezentu
ją zarówno wysokie walory 
artystyczne, jak i poprzez za
warte w nich inskrypcje sta
nowią ważną pomoc źródło
wą w badaniach nad przesz
łością kopalni i miasta. Dzie
więtnastowieczna w swym 
podstawowym układzie ne
kropolia wymaga szczegól
nej ochrony. Wydział Ochro
ny Zabytków Urzędu Miasta 
Krakowa poprzez swoją de
legaturę w Wieliczce, której 
zorganizowaniem zajmuje 
się niżej podpisany, komple
tuje rejestr oraz dokumenta
cję fotograficzną najcenniej
szych artystycznie i histo
rycznie nagrobków na pod
stawie szczegółowego planu 
sytuacyjnego. Rejestr ten, 
przygotowywany w ramach 
opracowywania dokumenta
cji wszystkich cmentarzy w 
województwie miejskim kra
kowskim, zostanie przekaza
ny Zarządowi Cmentarza z 
poleceniem zachowania i 
ochrony wymienionych w 
nim obiektów.
Oficjalna działalność konse
rwatorska wymaga jednak 
pomocy, a także społeczne
go zrozumienia oraz wspar
cia ze strony mieszkańców 
Wieliczki, bowiem dewasta
cja cmentarza powodowana 

jest nie tylko upływem czasu 
oraz szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych. 
W najbardziej eksponowa
nych miejscach - przy naj
starszych, głównych alejach 
- najcenniejsze, zabytkowe 
nagrobki niszczone są 
przez... ludzi, współczesnych 
użytkowników cmentarza, 
którzy na miejscu historycz
nych pomników usiłują jak 
najszybciej ustawić duże, la- 
strikowe grobowce - bunkry. 
Kilka bardzo zniszczonych 
nagrobków i grobowców 
jest całkowicie pozbawio
nych opieki, przy niektórych 
zdarzają się wypadki nieu
miejętnie prowadzonych (w 
dobrej wierze) zabiegów re
montowych, które powodują 
często nieodwracalne szko
dy, np. malowanie kamien
nych figur lub całych ka
miennych nagrobków farbą 
olejną.
Konieczne jest pozyskanie 
możliwie dużej liczby zwo
lenników idei ochrony 
cmentarza i zorganizowanie 
nad nim codziennej opieki. 
Zgłaszamy propozycję włą
czenia się do ochrony i od
nowy wielickiego cmentarza: 
Kopalni Soli, Muzeum Żup 
Krakowskich, Towarzystwa 
Śpiewaczego „Lutnia”, To
warzystwa Upiększania i Ro
zwoju m. Wieliczki, Komisji 
Opieki nad Zabytkami Od
działu Miejskiego i Zakłado
wego PTTK, Klubu Przyjaciół 
Wieliczki. Zachodzi pilna po
trzeba utworzenia wspólne
go Komitetu Opieki nad 
Cmentarzem, który mógłby 
zająć się np. organizowa
niem zbiórki publicznej w 
dniach Święta Zmarłych i 
gromadzeniem funduszy na 
konserwację wielickiej ne
kropolii przy współudziale 
szerokich akcji popularyza
torskich.

Andrzej Gaczoł

P.S. Z przyjemnością komunikuję, 
Iż przedstawiona w artykule propo
zycja spotkała się z pełnym zrozu
mieniem ze strony p. Edwarda Sło
my, kierownika Zarządu Cmentarza 
(należy odnotować pomoc przy od
nowieniu dziewiętnastowiecznego 
krzyża) oraz Komisji Opieki nad Za
bytkami Oddziału Zakładowego 
PTTK (włączenie w akcję rejestru 
nagrobków).

Adaptacja 
folwarku 
Scheiblera 
w Łodzi
Folwark ten powstał na terenie 
„Wójtowskiego Młynka", jednej 
z trzech dawnych posiadłości 
młynowych, położonych wzdłuż 
rzeki Jasieni. Obejmował duży 
obszar ziemi graniczącej od pół
nocy z ul. Św. Emilii, od zachodu 
z terenami prywatnej posiadłoś
ci Herbstów, od wschodu z ze
społem Heizla i Kunizera, a od 
południa z terenami dawnej wsi 
Zarzew. W 1876 r. właścicielem 
„Wójtowskiego Młynka" stało 
się Towarzystwo Akcyjne Wyro
bów Bawełnianych Karola 
Scheiblera w Lodzi. W ten spo
sób powstał zespół przemysło
wo-rolniczy, należący do fabry
kanta, który produkował wyroby 
bawełniane oraz żywność, głów
nie na zaopatrzenie własnych 
sklepów zlokalizowanych na te
renie osiedla robotniczego. 
Dawną zabudowę folwarku sta
nowiły trzy drewniane magazyny, 
murowane budynki stajni-obory, 
spichlerza i kotłowni, drewniany 
magazyn z chłodnią, drewniane i 
murowane kurniki, drewniane 
komórki oraz drewniany budy
nek mieszkalny. Do naszych 
czasów zachowały się jedynie 
murowane budynki stajni-obory, 
spichlerza i kotłowni oraz nie
dawno odkryta obszerna, skle
piona piwnica, należąca niegdyś 
do magazynów zbożowych. Na 
miejscu budynku mieszkalnego 
zbudowano w 1911 r. budynek 
murowany. Zapewne w tym cza
sie przemurowano także drew
niany budynek magazynu.
Dwa budynki murowane razem z 
częścią folwarku zostały przeję
te w 1980 r. przez łódzki Oddział 
Pracowni Konserwacji Zabyt
ków. Jest to spichlerz, zbudowa
ny w 1887 r. według projektu 
znanego łódzkiego architekta 
Hilarego Majewskiego (twórcy 
wielu cennych zespołów archi
tektonicznych w Lodzi, rezyden
cji fabrykanckich, budynków fa
brycznych i osiedli robotni
czych) oraz stajnia-obora, zbu
dowana przed 1887 r. Ponieważ 
obydwa budynki mają identycz
ną dekorację architektoniczną - 
m.in. podział elewacji lizenami, 
gzymsy kordonowe, bliźniacze 
okna przesklepione tukiem od
cinkowym - autorstwo stajni-o
bory można także przypisać Hi-
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laremu Majewskiemu. Architekt 
ten w budynkach gospodar
czych dawnego folwarku powta
rza pewne formy architektonicz-

1. Dawny folwark Karola Scheiblera
2. Spichlerz i stajnia-obora
3. Wnętrze stajni-obory z wysmukły
mi filarami

(zdjęcia: J. Zawiejski)

ne wcześniej realizowanych 
przez siebie łódzkich budynków 
fabrycznych i domów m.in. w o- 
siedlu robotniczym Scheiblera 
na tzw. Księżym Młynie. Na uwa
gę zasługuje również zachowa
na wewnątrz budynków kon
strukcja odcinkowa stropów 
Kleina, wspartych na żeliwnych 
słupach-kolumnach.
Obiekty te - po dokonaniu a- 

daptacji bez naruszenia sub
stancji zabytkowej - będą prze
znaczone m.in. na magazyn bu- 
dowlano-konserwatorski oraz 
pracownie konserwacji drewna i 
stolarki zabytkowej PKZ. Dzięki 
temu znacznie wzrosną możli
wości konserwatorskie Pracow
ni Konserwacji Zabytków w re
gionie łódzkim, a co za tym idzie 
- możliwość ratowania większej 
liczby zabytków. Ta finansowana 
przez resort kultury adaptacja - 
to jednocześnie dobry przykład 
przeznaczenia zespołu zabytko
wego dla celów produkcyjnych.

Juliusz Olszewski

Międzynarodowa 
organizacja 
konserwatorska
Nazwa tej organizacji brzmi: Grupa 
Robocza Krajów Socjalistycznych do 
spraw Konserwacji Zabytków Histo
rii, Kultury i Muzealiów. Istnieje ona 
od 1978 r., powołana decyzją mini
strów kultury następujących krajów: 
Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, 
Mongolii, Polski, Wietnamu, Węgier i 
Związku Radzieckiego. W ramach or
ganizacji pracuje kilkanaście komisji 
problemowych, które - pod nadzo
rem koordynatorów z różnych krajów 
-zajmują się różnymi tematami zwią
zanymi z ochroną i konserwacją za
bytków. Przykładowo - Polska koor
dynuje prace przy trzech tematach: 
organizacji przedsiębiorstw konse
rwatorskich, informacji i popularyza
cji ochrony zabytków oraz szkolenia 
kadr konserwatorskich. Inne komisje 
zajmują się np.: problemami rewalo
ryzacji miast zabytkowych, metodami 
ewidencji zabytków, prawnymi pod
stawami ich ochrony, materiałami i 
technikami stosowanymi przy ich 
konserwacji.
Do głównych zadań Grupy Roboczej 
należy ujednolicenie niektórych me

tod działania (oczywiście z uwzględ
nieniem narodowej specyfiki każde
go kraju), wymiana doświadczeń w 
tym zakresie oraz wspólne prace 
nad wybranymi zagadnieniami. I tak 
np. przygotowany jest wspólny słow
nik terminologiczny ewidencji zabyt
ków, podręcznik dotyczący metod 
badań technologicznych malarstwa i 
językowy słownik turystyczno-zabyt- 
koznawczy, który powinien być bar
dzo przydatny dla turystów. Każdego 
roku w Bułgarii spotykają się człon
kowie komisji archeologicznej, pro
wadząc prace archeologiczno-kon
serwatorskie przy twierdzy Bałczik. 
W Polsce z kolei - w ramach szkole
nia kadr konserwatorskich - odby
wają się coroczne plenery kowalstwa 
tradycyjnego w Pszczynie, natomiast 
w Czechosłowacji działa międzyna
rodowa pracownia urbanistyczna, w 
ramach której członkowie komisji 
zajmującej się rewaloryzacją miast 
wykonują konkursowe prace projek
towe związane z odnawianiem histo
rycznych dzielnic. Należy też 
wspomnieć o wydawnictwach Grupy 

Roboczej, które oprócz sprawozdań 
z narad obejmują prace naukowe 
członków organizacji i bibliografie 
konserwatorskie różnych krajów. Od 
1985 r. powinien ukazywać się wielo
języczny rocznik pt. „Biuletyn Grupy 
Roboczej", w którym prezentowane 
będą najważniejsze osiągnięcia or
ganizacji.

Już w drugiej, pięcioletniej kadencji 
sekretarzem generalnym Grupy Ro
boczej jest dr inż. Tadeusz Polak, dy
rektor PP PKZ, a tym samym Polska 
koordynuje wszystkie prace organi
zacji. Biorąc pod uwagę niejedno
krotnie duże różnice w systemie or
ganizacyjnym służb konserwator
skich w poszczególnych krajach i w 
metodach ochrony zabytków, bariery 
językowe mające szczególne zna
czenie przy opracowywaniu wspól
nej terminologii, i wreszcie ograni
czone do jednego w roku spotkania 
członków komisji - działalność Gru
py Roboczej już w tej chwili można 
określić jako znaczącą dla spraw 
ochrony zabytków. Oprócz ustaleń 
metodycznych czy organizacyjnych 
niezwykle istotna jest także fachowa i 
materialna pomoc, jakiej udziela ta 
organizacja krajom nie mającym 
jeszcze doświadczeń w ratowaniu 
zabytków; pomoc taka objęła już 
Wietnam i Kubę.

CK)

Krzemionki - 
wczoraj, dziś, 
jutro
Od pewnego czasu coraz częściej 
pojawiają się informacje dotyczące 
prahistorycznych kopalń krzemienia 
pasiastego w Krzemionkach koło 
Ostrowca Świętokrzyskiego (zob. 
„Spotkania z zabytkami", nr 3(17), 
1984, s. 48). Po latach zapomnienia 
temat ten wraca na łamy czasopism i 
choćby to wskazuje, że coś się tu 
robi. Nie zawsze jednak w dostatecz
ny sposób przedstawiana jest skala 
problemów, z jakimi spotykamy się 
w Krzemionkach. Jako jedni z wielu 
bezpośrednio zaangażowanych w 
program badań i zagospodarowania 
rezerwatu archeologicznego posta
ramy się nakreślić ogólny zarys za
gadnień związanych z tym obiek
tem.
Prahistoryczne kopalnie krzemienia 
w Krzemionkach stanowią najwięk
szy tego typu kompleks w Europie. 
Jego najcenniejszym elementem jest 
doskonale zachowana powierzchnia 
pola górniczego. Zaklęśnięcia po za
sypanych szybach oraz hałdy wydo
bytego z podziemi gruzu wapienne
go stanowią wyjątkowo rzadki w ska
li światowej krajobraz nakopalniany. 
Liczba zagłębień poszybowych nie 
jest dokładnie znana: w przybliżeniu 
określa się ją na ok. 2,5-3 tysiące. 
Krzemień używany do wytwarzania 
podstawowych narzędzi pracy eks
ploatowany był w kopalniach krze- 
mionkowskich w młodszej epoce ka
mienia i wczesnej epoce brązu (ok. 3 
tys. - ok. 1600 p.n.e.). W zależności 
od głębokości występowania warst
wy krzemienionośnej pragórnicy sto
sowali różne sposoby wydobycia 
tego surowca. Od prostych dołów, 
tzw. szybów jamowych (głębokość 
do 3 m), poprzez formy pośrednie 
(szyby z niszami, 3-4 m głębokości), 
po niezwykle skomplikowane wyro
biska komorowo-filarowe wykuwane 
w litej skale wapiennej i osiągające 
ponad 8 m głębokości. Analizując 
poszczególne typy szybów, fatwo 
można dostrzec, jak wielkie umiejęt
ności i doświadczenie posiadali ów
cześni górnicy. Zostawiając filary 
oraz hałdy gruzu wypełniające część 
wyrobisk (tzw. sucha podsadzka) za
pewniali sobie w miarę bezpieczne 
warunki pracy. Były one i tak niezwy
kle ciężkie, na co wpływała m.in. wy
sokość podziemnych komór (55-110 
cm). Skałę wapienną urabiano za po
mocą prostych narzędzi wykonanych 
z krzemienia, kamienia i rogu. Ogrom 
włożonego wysiłku uzmysławiają 
rozmiary pola górniczego (5 km dłu
gości, 30-180 m szerokości). Z całą 
pewnością Krzemionki są jednym z 
najwspanialszych pomników pracy 
minionych pokoleń.
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Trochę historii
Prahistoryczne kopalnie krzemienia 
w Krzemionkach odkryte zostały w 
1922 r. przez geologa, prof. Jana 
Samsonowicza. Już w roku następ
nym archeolodzy - specjaliści zaj
mujący się najdawniejszymi dziejami 
- Stefan Krukowski i Zygmunt Szmit 
dokonali wstępnego rozpoznania o- 
biektu. Zainteresował się nim także 
znakomity archeolog - Józef Żuro
wski. Od 1928 r. Krzemionki stały się 
miejscem intensywnych badań pro
wadzonych przez ówczesnego ku
stosza Państwowego Muzeum Ar
cheologicznego w Warszawie, S. 
Krukowskiego. Objęły one nie tylko 
teren Krzemionek, lecz także inne 
kopalnie krzemienia w tym rejonie,

i

jak również ich zaplecze (osady). 
Działania wojenne spowodowały 
dość duże zniszczenia na polu górni
czym. Prace natury konserwatorskiej 
i badania podjęte zostały na szerszą 
skalę dopiero na przełomie lat pięć
dziesiątych i sześćdziesiątych przez 
inż. Tadeusza Żurowskiego. Miały 
one ogromne znaczenie zwłaszcza 
dla przybliżenia całemu społeczeńs
twu problematyki prahistorycznego 
górnictwa. Udostępniono wówczas 
do zwiedzania wyrobiska w obrębie 
trzech szybów. Niestety, zastosowa
ne rozwiązania techniczne nie były 
najodpowiedniejsze. Zejście po me
talowej drabinie na głębokość ok. 5 
m, a następnie czołganie się w chod
niku wymagało od zwiedzających 
dużej sprawności fizycznej. Tym sa
mym nie wszyscy zainteresowani 
mogli obejrzeć kopalnie. Ponadto 
Krzemionki udostępniane były głów
nie w sezonie wiosenno-letnim. Wy
budowanie dwóch pawilonów (w jed
nym mieści się mała wystawa, drugi 
z salą kinową jest jednocześnie biu
rem i magazynem) nie było, i z całą 
pewnością nie jest odpowiednią o- 
prawą zabytku archeologicznego o 
sławie światowej. Przy braku nie
zbędnego zaplecza i stałej ekipy, 
funkcjonowanie tego niezwykle inte
resującego obiektu miało wiele mi
nusów. Wykonane na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
zabezpieczenia wyrobisk nie u- 
względniały należycie procesów wie
trzenia skały wapiennej. Następowa
ło więc odszczepianie się stropu. 
Dlatego też od kilku lat ze względów 
konserwatorskich i dla bezpieczeńs-

1. Siekiera z krzemienia pasiastego 
sprzed 2,5-2 tys. lat p.n.e.
2. Fragment podziemnej trasy tury
stycznej wykonanej w wyniku połą
czonych wysiłków archeologów, gór
ników i konserwatorów - jeden z wa
riantów ekspozycji kopalni

(zdjęcia: Z. Dąbrowski, A. Ring) 

2

twa zwiedzających, podziemia były 
wyłączone dla ruchu turystycznego. 
Z tego powodu ponownie podjęte 
zostały prace koncepcyjne nad spo
sobem zabezpieczenia prahistorycz
nych wyrobisk kopalń oraz dalsze 
ich badania.

Stan obecny
W momencie zawarcia w 1978 r. po
rozumienia pomiędzy Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w War
szawie, Muzóum Historyczno-Ar- 
cheologicznym (dawniej Regiona
lnym) w Ostrowcu Świętokrzyskim 
oraz Ministerstwem Górnictwa i E- 
nergetyki otworzyły się nowe per
spektywy rozwoju badań i przysto
sowania ich efektów do przyszłych 
ekspozycji. Jednocześnie przygoto
wany został wieloletni program ar
cheologicznych i konserwatorskich 
działań planowanych na terenie re
zerwatu. Pierwszym etapem jego 
realizacji było wykonanie przez kiele
ckie Przedsiębiorstwo Robót Górni- 
czo-Wiertniczych na przełomie lat 
1983 i 1984 podziemnej trasy tury
stycznej o długości ok. 100 m wokół 
odgruzowanych przez T. Żurowskie
go szybów. Stronę organizacyjną 
przejęły: Muzeum Historyczno-Ar- 
cheologiczne w Ostrowcu Święto
krzyskim i Wojewódzki Ośrodek Ar
cheologiczno-Konserwatorski w 
Kielcach, natomiast kontrolę meryto
ryczną i funkcje badawcze sprawo
wała ekipa archeologiczna Państwo
wego Muzeum Archeologicznego. 
Obecnie trasa ta stanowi główną a- 
trakcję turystyczną Krzemionek.
Równocześnie instruktorzy i prakty
kanci ze szkół górniczych z Ostrowa 
Lubelskiego uczestniczyli w inten
sywnych badaniach prowadzonych 
przez PMA. Ich zasługą jest wykona
nie ponad 8-metrowej głębokości 
szybu poza polem górniczym i chod
nika, którym dotarto do pradziejo
wych wyrobisk. Umożliwiło to rozpo
częcie badań podziemi bez żmudne
go i czasochłonnego rozpoznawania 
górnych części szybów i pracowni 
krzemieniarskich (miejsc wstępnej 
obróbki wydobytego surowca). Biorą 
oni także udział w systematycznych 
pracach wykopaliskowych. W latach 
1982-1984 wyeksplorowano przy ich 
pomocy szyb typu pośredniego, 
częściowo wykuty w litej skale wa
piennej.

Perspektywy
Ukończenie badań archeologicznych 
w obrębie szybu typu pośredniego 
daje możliwość wykonania kolejnej 
ekspozycji. Będzie ona nie mniej a- 
trakcyjna od podziemnej trasy tury
stycznej, będzie bowiem prezentacją 
prahistorycznego szybu od góry, z 
widocznymi na dnie śladami po wy
dobytych krzemieniach. Prace te jed
nak wymagają wielu specjalistycz

nych ekspertyz, m.in. z zakresu kon
serwacji skat i utwardzania gruntów. 
Realizacja zamierzeń w dziedzinie 
muzealnictwa była wielokrotnie dys
kutowana w szerokim gronie specja
listów. Zapoznano się także z rozwią
zaniami zastosowanymi w ekspozy
cji podobnych obiektów w innych 
krajach (np. Ryckholt w Holandii). 
Doświadczenia pozwoliły na wybra
nie najbardziej interesującego pro
gramu zagospodarowania. Nie sta
nowi on kopii żadnego z już istnieją
cych rozwiązań. Poprzez zastosowa
nie różnych wariantów ekspozycji 
poszczególnych obiektów, stworzo
ny został niezwykle ciekawy i całko
wicie nowatorski projekt.
W najbliższym sezonie wykopalisko
wym ekspedycja PMA planuje 
wyeksplorowanie połowy sąsiednie
go szybu. Dzięki temu można będzie 
eksponować pełny przekrój jednos
tki eksploatacyjnej, z kolejnymi faza
mi jej zasypywania.
O ile PMA zajmuje się problemami 
merytorycznymi, to Muzeum Histo- 
ryczno-Archeologiczne w Ostrowcu 
Świętokrzyskim zaangażowane jest 
głównie w sprawy inwestycyjne pro
wadzonych prac. Istnieje już projekt 
architektoniczny. centrum naukowo- 
turystycznego (z odpowiednią bazą 
muzealną i stacją badawczą). Plano
wana jest także rekonstrukcja wioski 
neolitycznej, która w przystępny i ob
razowy sposób przybliży nam warun
ki życia ludzi sprzed kilku tysięcy 
lat.
Sprawy związane z górnictwem są 
tradycyjnie bliskie całemu społe
czeństwu. Wiąże się to z rolą, jaką 
odgrywało i odgrywa w dalszym cią
gu wydobycie węgla i innych kopa
lin. Warto jednak także przybliżyć 
najstarszy okres rozwoju górnictwa, 
którego wspaniałym świadectwem 
są Krzemionki. Sięgnięcie do źródeł 
ma głęboki sens i to nie tylko rozpa
trywany w aspekcie czysto historycz
nym. Zaangażowanie górników w 
realizację programu zagospodaro
wania rezerwatu archeologicznego 
najlepiej świadczy o zrozumieniu 
problemów tego niezwykłego obiek
tu.
Powyższy zarys problematyki zwią
zanej z prahistorycznymi kopalniami 
krzemienia pasiastego w Krzemion
kach uzmysławia skalę dokonań i o- 
grom zadań stojących przed PMA i 
Muzeum Historyczno-Archeologicz- 
nym w Ostrowcu Świętokrzyskim 
oraz górnikami, bez pomocy których 
realizacja zamierzeń nie będzie moż
liwa.*

Sławomir Sałaciński 
Marek Zalewski

* Zob. także list w sprawie Krzemio
nek od dyrektora Muzeum Historycz- 
no-Archeologicznego w Ostrowcu.
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Redakcja
„Spotkań z zabytkami”

W numerze 3(17), 1984 „Spo
tkań z zabytkami" ukazafa się in
formacja Pana Krzysztofa Ko
walskiego podejmująca obecną 
sytuację, jaka istnieje w neoli
tycznych kopalniach krzemienia 
w Krzemionkach koto Ostrowca 
Świętokrzyskiego. W tekście 

tym zostałem poniekąd wywoła
ny do tablicy, w związku z czym 
czuję się w obowiązku uzupełnić 
zawarte tam informacje.

Faktem jest, że przez 60 lat 
Krzemionki byty i są nadal 
przedmiotem wielu dyskusji na 
różnych szczeblach wtajemni
czenia archeologicznego i admi
nistracyjnego. W roku 1978 za
bytek ten przeszedł pod zarzą
dzanie Muzeum Regionalnego 
(obecnie Historyczno-Archeolo- 
giczne) w Ostrowcu, którego je
stem dyrektorem. Powstała 
wówczas wspólna platforma 
działań Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie 
i Wojewódzkiego Ośrodka Ar
cheologiczno-Konserwatorskie
go w Kielcach. Celem naszej 
wspólnej, planowanej pracy w 
Krzemionkach było zapoczątko
wanie systematycznych badań 
archeologicznych, które położy
łyby kres doraźnym, spontanicz
nie organizowanym ekspedy
cjom, nie zawsze uwieńczonym 
naukowymi sukcesami. Drugim, 
nie mniej ważnym zagadnie
niem, było stworzenie możli
wości powszechnego zwiedza
nia tego wielkiego pomnika 
ludzkiej pracy. Trzecim zaś as
pektem stała się potrzeba stwo
rzenia warunków godziwej pracy 
dla naukowców, odpowiedniej 
bazy muzealnej, a także zabez
pieczenia obszaru rezerwatu. 
Być może tak sformułowany 
program wielu nie zadowoli, ale 

uważam, że te działania prowa
dzone systematycznie, bez nie
potrzebnych emocji dadzą w re
zultacie to, czego przez 60 lat 
me udało się osiągnąć.

Nie wnikam tu w sferę mery
toryczną badań, ponieważ ta 
leży w gestii i odpowiedzialnoś
ci archeologów z PMA. Chcę 
jednak dodać, że czynimy 
wszystko, by nie zniszczyć żad
nego elementu zabytkowe/ ma
terii kopalni. Sądzę, ze Pan Ko
walski wie o tym także, iż w mi
nionych latach podejmowane 
próby badań kopalni, a także 
dotarcia do jej wnętrza bez od
powiedniego wyprzedzenia teo
retycznego, spowodowały dale
ko posuniętą degradację w 
trzech szybach na około dwa ty
siące istniejących. Właśnie dzię
ki tym zniszczeniom mogliśmy 
dziś zmienić metody badań i u- 
niknąć niebezpieczeństwa nisz
czenia zabytku w trakcie eksplo
racji archeologicznej. W związku 
z tym nie jest naszym celem je
dynie odgruzowywanie wyro
bisk górniczych bez troski o ich 
dalsze losy. Dlatego też koledzy 
z PMA wspólnie z górnikami 
podjęli próbę dotarcia do wnę
trza dziewiczych zrobów nie tra
dycyjną metodą rozkopywania 
szybów od zewnątrz, co naraża 
kopalnię na wpływ warunków at
mosferycznych, wietrzenie i pe
netrację wody - ale poprzez wy
drążenie poza polem górniczym 
szybu badawczego, od którego 
sztolnią dotarto do zabytkowych 
zrobów. Szyb ten został wyko
nany w trwałej obudowie, zabez
pieczony odpowiednimi herme
tycznymi śluzami, gwarantujący
mi stabilność mikroklimatu we
wnątrz. Jak dalej potoczą się 
losy tego wyrobiska - nie mogę 
dzisiaj dać jednoznacznej odpo
wiedzi, bowiem ostrożność w in

gerencji archeologicznej jest tu
taj naczelnym motywem działa
nia.

Pragnę podkreślić, że w tej 
specyficznej robocie archeolo
giczno-konserwatorskiej nieod
zowny jest udział górników- 
technologów, ze względu na 
niebezpieczeństwo, jakie wiąże 
się z każdą pracą górniczą. Bez 
wiedzy górniczej każde działa
nie archeologiczne jest tu ska
zane na niepowodzenie.

Wracając do sprawy galerii 
turystycznej, chcę podkreślić, że 
gdybyśmy nie przeprowadzili 
tam robót górniczych, ze. pół 
trzech szybów - znanych od lat 
przedwojennych - uległby cał
kowitemu zniszczeniu. Dlatego 
też podjęliśmy decyzję budowy 
trasy turystycznej, dzięki czemu 
załatwiliśmy dwie sprawy: uch
roniliśmy ten fragment kopalni 
oraz umożliwiliśmy pokazanie 
zabytku społeczeństwu. Praca w 
tym rejonie kopalni dostarczyła 
nam ponadto niesłychanie cen
nych doświadczeń, które wyko
rzystamy w dalszej działalności 
badawczo-konserwatorskiej.

Nie wiem, czy znajdę się na 
„tablicy budowniczych muzeum 
w Krzemionkach", ale wiem, że 
ten się nie myli, kto nic nie robi. 
Żal mi natomiast wszystkich 
tych, którzy często potrafią tylko 
wypowiadać krytyczne zdania, 
natomiast nie stać ich na to, 
żeby w momencie działania, po
móc radą i doświadczeniem.

Już po kilku sezonach badań 
mogę ze spokojem stwierdzić, 
że zespół pracowników Działu 
Neolitu PMA w Warszawie wys
pecjalizował się w zagadnie
niach badawczych Krzemionek 
na tyle, że można im z zaufaniem 
powierzyć ten niesłychanie trud
ny i ważny odcinek pracy nau
kowej.

Dodam jeszcze, że dla mu
zeum w Ostrowcu podstawo
wym zagadnieniem jest stwo
rzenie w Krzemionkach ekspo
zycji z prawdziwego zdarzenia, 
stacji naukowej z wygodnym i 
wszechstronnym zapleczem so
cjalnym, a także odpowiednich 
magazynów do pomieszczenia 
przybywających z każdym ro
kiem zbiorów.

Jesteśmy w trakcie opraco
wywania odpowiedniej doku
mentacji dla tego zespołu, a kie
dy powstanie, będziemy mogli 
wspólnie z PMA w Warszawie 
rozwinąć szerokie międzynaro
dowe kontakty naukowe, dzięki 
którym osiągniemy to, co jest 
dla Krzemionek najważnie/sze - 
znalezienie metod możliwie naj
doskonalszych dla zabezpie
czenia zabytku. Wtedy też znaj
dą się chętni archeologowie, by 
podjąć w Krzemionkach stałą 
pracę i wyłącznie poświęcić się 
badaniu i zabezpieczaniu kopal
ni.

Myślę, że za 20 lat nie będzie
my „zgrzytali zębami i wyrywali 
włosów ze wstydu", choć nie 
wykluczam, że po nas przyjdą 
lepsi i kontynuować będą pracę 
lepiej, niż my to czynimy w tej 
chwili. Żałuję tylko, że ci lepsi 
dziś czekają na każde nasze po
tknięcie po to, by w majestacie 
tytułów naukowych totalnie kry
tykować naszą naprawdę trudną 
i odpowiedzialną pracę.

Przesyłam pozdrowienia ko
legium redakcyjnemu i pozosta- 
ję z wielką życzliwością dla Pana 
Krzysztofa Kowalskiego za to, że 
na łamach znakomitego i po
czytnego kwartalnika poruszył 
sprawę Krzemionek.

mgr Wojciech Kotasiak
dyrektor Muzeum

Historyczno-Archeologicznego 
Ostrowiec Świętokrzyski

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: kwartalnie 100 zł, półrocznie 200 zł, rocznie 400 zł.
Warunki:
1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i po
zostałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Pra- 
sa-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 
prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;

2. Dla osób fizycznych - indywidualnych prenumeratorów
- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma 
Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę w urzędach 
pocztowych i u doręczycieli;
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW 
„Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach poczto
wych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenu

meratora. Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty” na rachunek ban
kowy miejscowego Odziafu RSW „Prasa-Książka-Ruch";

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książ
ka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw ul. Towarowa 28.00-950 
Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. 
Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od 
prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% 
dla zlecających instytucji i zakładów pracy;

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

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

bieżącego.

UWAGA: Archiwalne egzemplarze „Spotkań z zabytkami" można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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Fragment „Panoramy Racławickiej" - atak kosynierów na armaty (fot. A. Bruszewski)

Uśmiechają lica,

To zabrzęknie kosa pięknie, 

To utnie skrzypica;

To ich dymy w pół przesłonią, 

To słońce oświeci,

Wiara pędem równym rzędem 

Po pagórkach leci.

I piosenka wciąż dolała, 
Cichym wiatrem gnana: 

„Danaż moja, dana, dana, 

Ojczyzno kochana".

(...) Więc się nasi wyciągają, 

Co zginie, to zginie;

4 armaty wciąż im grają 

Jak bas na marynie. 

Madaliński z hułanami

Coraz to się puści, 

Jak żelazo piersi stawi 

Przeciw tych czeluści.

Ledwie jeden szereg zgniecie, 

Podepcze kopyty,

Już ci drugi jakby z ziemi 

Wnosi czapek kity.

Bitwa racławicka
(fragmenty)

(...) A gdy Bartosz czapkę w górę Idą, idą, chylą głowy, 

Wyrzucił nad głowy, 
Że już teraz za ojczyznę 

Polski lud gotowy...

Jak nie hukną kobzy, dudy, 

Skrzypka jak nie utnie, 

Jak się nasi Krakowiacy 

Nie puszczą okrutnie, 

Od radości aż zadrżała 

Ziemia poorana, 

A wciąż pieśń się odzywała: 

„Danaż moja, dana!”

Teofil Lenartowicz (1822-1893)
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