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NA OKŁADCE: Marta Pieczon- 
ko z Warszawy, malując tę iko
nę w 1984 r., liczyła sobie 4 
lata i 6 miesięcy! Chrystus jest 
pucołowaty, ma warkoczyki, 
trochę jakby zezował i jest 
bardzo, bardzo fajny. Toteż 
jury konkursu „Zabytki sztuki 
cerkiewnej w rysunkach dzie
ci” nie miało wątpliwości - 
Marta otrzymała pierwszą na
grodę w swojej kategorii wie
ku.

(fot. J. Wilde)
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Od redakcji
INFORMUJEMY UPRZEJMIE NASZYCH CZYTELNIKÓW, ŻE Z POWO
DU SKANDALICZNEJ KRADZIEŻY PRZEWOŻONEGO DO DRUKARNI 
KOMPLETU MATERIAŁÓW NIE UKAZAŁ SIĘ NR 3,1985 „SPOTKAŃ Z 
ZABYTKAMI”. W ZWIĄZKU Z TYM ZOSTALIŚMY ZMUSZENI DO WY
DANIA ŁĄCZONEGO NUMERU 3 i 4 0 ZWIĘKSZONEJ OBJĘTOŚCI. 
WSZYSTKICH AUTORÓW ORAZ CZYTELNIKÓW, A PRZEDE 
WSZYSTKIM NASZYCH PRENUMERATORÓW SERDECZNIE PRZE
PRASZAMY.

■
Działają w naszym kraju od wielu lat, często są osamotnione, ale 
zawsze pełne zaangażowania i zapału do pracy. Organizują życie 
kulturalne wsi, miasteczek, miast, całych regionów. Mowa tu o sto
warzyszeniach i towarzystwach regionalnych, których znaczenie dla 
rozwoju kultury jest bezsprzeczne. Nie chodzi zresztą tylko o jej roz
wój, ale przede wszystkim o upowszechnianie. Regionalnych towa
rzystw jest w naszym kraju kilkaset (około 600), wiele z nich zajmuje 
się także upowszechnianiem i ochroną obiektów zabytkowych na 
swoich terenach, wśród członków towarzystw jest wielu społecz
nych opiekunów zabytków.
O losach zabytków w terenie nie zawsze decydują uchwały rządowe, 
pieniądze czy tzw. moce przerobowe firm wykonujących prace budo
wlane. Najczęściej o losach swoich zabytków decydują sami mie
szkańcy.
W związku z tym będziemy wdzięczni naszym Czytelnikom za nadsy
łanie informacji o działalności towarzystw regionalnych w Polsce. 
Chodzi o pomoc w zorientowaniu się, które z nich i w jaki sposób 
przyczyniają się do ratowania dóbr kultury. Ta orientacja umożliwi 
jeszcze lepsze i szersze wykorzystanie potencjału społecznego i 
twórczego zaangażowania ludzi. Jest to sprawa bardzo ważna - 
ratowanie zabytków, wobec braku pieniędzy i materiałów, musi w 
najbliższych latach oprzeć się przede wszystkim na pracy społecz
nej i działaniach tych „fanatyków” i „maniaków”, którzy całym ser
cem potrafią zaangażować się w sprawę ochrony swoich zabyt
ków.



Andrzej Gaczof

Konserwacja 
wielickiej 
kopalni soli

Obecnie przyszedł okres spłaty wielowiekowego dłu
gu i pośrednio na całym społeczeństwie spoczął obo
wiązek skutecznej ochrony i konserwacji wielickiej ko
palni soli, będącej pomnikiem pracy wielu pokoleń 
górników. Jest to obowiązek wynikający zarówno z 
szacunku dla przeszłości, jak i z przekonania, że kopal
nia jest świadectwem naszej tożsamości narodowej, 
gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Wystarczy tylko 
przypomnieć, że w okresie zaborów wielickie saliny 
były chlubą narodu polskiego i stały się jednym z 
głównych symboli niepodległości, a zwiedzanie tego 
wielkiego skarbu polskiej ziemi traktowano jako patrio
tyczny obowiązek.
Podstawy prawne i finansowe prowadzenia prac kon
serwatorskich w Wieliczce zostały stworzone w ostat
nich latach. Wszyscy zainteresowani, pamiętając przy 
kupnie każdego kilograma soli, że „wpłacają” na rato
wanie wielickiej kopalni 3 zł, mają pełne prawo wie
dzieć, jak użytkowane są społeczne fundusze.

Krakowskie żupy solne przynosiły skarbowi dawnej 
Rzeczypospolitej jedną trzecią dochodów. Skarb 
królewski Kazimierza Wielkiego czerpał z kopalni 
wielickiej i organicznie z nią związanej żupy bocheń
skiej aż 36% swoich wpływów. Wyliczanie nadań sol
nych na rzecz klasztorów, duchowieństwa, osób 
świeckich oraz różnych instytucji z Akademią Krako
wską włącznie zajęłoby kilka stron; wystarczy tylko 
stwierdzić, że stan żup krakowskich przez całe wie
ki rzutował na całokształt sytuacji gospodarczej 
kraju.

„ Wieliczka dość jest sławna i wiadoma z opisów w kro
nikach, w historii narodowej i historii naturalnej, i z 
odwiedzin nie tylko rodaków i cudzoziemców, ale i 
samych panujących, nie potrzebuje długiego tu opisa
nia żup soli kopalnej" - pisał już w 1786 r. A. E. Kuro- 
patnicki w Geografii albo dokładnym opisaniu Kró
lestw Galicji i Lodomerii. Bez zbędnego wstępu histo
rycznego postaram się przedstawić najistotniejsze 
problemy ochrony i konserwacji zabytkowej kopalni - 
wpisanej do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Krakowie w dniu 2 IV 1976 r. 
i umieszczonej 9 IX 1978 r. na pierwszej Liście Świato
wego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO.



Ponad 700-letnia eksploatacja zasobów solnych w 
Wieliczce doprowadziła do intensywnego „podziura
wienia" górotworu wyrobiskami górniczymi różnych 
kształtów i rozmiarów, rozmieszczonymi na dziewięciu 
głównych poziomach eksploatacyjnych, leżących na 
głębokościach od 57 do 327 m. Łączna wielkość pu
stych wnętrz, wśród których znajduje się ok. 2000 ko
mór i ok. 200 km wyrobisk korytarzowych, oceniana 
jest na blisko 7,5 min m3. Rozciągające się na po

szczególnych poziomach wyrobiska połączone są 
często szybikami i pochylniami, a najstarsze komory 
wydrążone są wielokrotnie w obrębie kilku poziomów. 
Rejon objęty wyrobiskami zajmuje pasmo o kierunku 
wschód-zachód długości ok. 5500 i szerokości ok. 
1500 m.
Z uwagi na plastyczny charakter solnego górotworu do 
największych zagrożeń należy zjawisko powolnego za
ciskania wybranych wyrobisk. Jest sprawą oczywistą,



że w trakcie wydobywania soli ze złoża - zwłaszcza od 
chwili wprowadzenia w pierwszych latach XX w. eks
ploatacji „na mokro” - naruszono naturalną statecz
ność tego złoża. Stały, niekorzystny wpływ na stan 
zabytkowej struktury kopalni wywierają liczne wycieki 
wód kopalnianych oraz wilgotne powietrze, wtłaczane 
do wnętrza w związku z koniecznością wentylacji ko* 
palni. Proces zgubnego rozpuszczania soli wilgotnym 
powietrzem widoczny jest szczególnie na przykładzie 
rzeźb solnych w siedemnastowiecznej kaplicy Św. An
toniego. O skali złego stanu „chwalebnej pamiątki pra
cowitości Polaków" (tak określił kopalnię w XVII w. 
francuski podróżnik Le Laboureur!) mówi fakt, iż na 
ogólną liczbę 2040 znanych i dostępnych komór, prawie 
połowa, czyli 760 znajduje się w stanie zagrożenia za
wałowego. Na powstanie takiej sytuacji duży wpływ 
miało niezachowywanie w czasie eksploatacji właści
wych warunków konstrukcyjno-wytrzymałościowych,
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4. Cate lasy spoczęły w kopalni

5. W skale solnej kopacze wydrążyli 
egzotyczne krajobrazy

6. Fragment ściany solnej, na której 
dokonano dodatkowej przybierki

tak w samych wyrobiskach, jak i w komorach zlokalizo
wanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Uzyskanie statusu prawnego zabytkowej kopalni soli - 
w wyniku wspomnianych decyzji z 1976 r. i 1978 r. - 
dato podstawę do zmiany podstawowych zadań 
przedsiębiorstwa, którym nadal jest kopalnia soli, z 
opłacalnej eksploatacji złoża na ochronę dóbr kultury i 
przyrody, znajdujących się w jej wnętrzu. Obowiązek 
przeciwdziałania potęgującym się zagrożeniom górni
czym i prowadzenia robót konserwatorskich spoczął 
na instytucjach podległych Ministerstwu Przemysłu 
Chemicznego, a nadzór - na urzędach górniczych i 
urzędzie konserwatorskim. Wśród całej kadry tech
nicznej kopalni winno ugruntować się przekonanie, że 
szybka konserwacja zabytku - uznanego za jedną z 
największych osobliwości świata - przedłuży żywot
ność kopalni. Przecież jednym z głównych zadań kon
serwatorskich jest utrzymanie produkcji soli w wieli
ckiej kopalni, jako najstarszym czynnym zakładzie 
przemysłowym w Polsce.

Dnia 27 maja 1976 r. powołano Zespół ds. Zabezpie
czenia Górniczego Kopalni Soli w Wieliczce, skupiają
cy specjalistów geologów i górników, zarówno prakty
ków, jak i teoretyków z Akademii Górniczo-Hutniczej 
oraz reprezentantów instytucji związanych z działal
nością kopalni. Zespół ten przygotowuje m.in. roczne i 

wieloletnie programy robót zabezpieczająco-konse- 
rwatorskich, inicjuje i koordynuje prace badawcze, opi
niuje projekty.

Po kilkuletnich staraniach, w lipcu 1983 r. podwyższo
na została cena soli jadalnej, a równowartość podatku 
obrotowego od sprzedawanej przez producentów po 
wyższej cenie soli Ministerstwo Finansów skierowało 
na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytkowej Kopalni 
Soli w Wieliczce, utworzony decyzją Rady Ministrów 
8 IX 1983 r. (Uchwała nr 115). Dopiero od 1984 r., gdy 
roczne wpływy na Narodowy Fundusz zaczęły się 
kształtować w wysokości ok. 900 min zł, zaistniały real
ne możliwości rozpoczęcia prac zabezpieczająco- 
-konserwatorskich w większej skali. Na przeszkodzie 
stanęło zastrzeżenie w Uchwale (§ 6, pkt 1.2) mówiące, 
że na działalność inwestycyjną fundusz można urucho
mić dopiero po 1 I 1986 r. Termin ten - i tak już spóź
niony - powinien być ostateczny! W takiej sytuacji lata 
1984-1985 postanowiono wykorzystać na prowadze
nie prac projektowych, budowę zaplecza technicznego 
oraz na realizację najpilniejszych zadań konserwator
skich.

Podstawowe i najbardziej pracochłonne prace, mające 
na celu stabilizację górotworu, to tzw. podsadzanie 
wyrobisk na obszarach poziomów od VI do IX, leżą
cych pod zabytkową częścią kopalni, oraz podsadza-
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7. Komora Liii na poziomie III (mię- 
dzypoziom Kazanów)

8 Komora Ksawer na poziomie II niż
szym

9. Fragment jeziora w komorze Wei
mar, nazwanej na cześć księcia Wei
maru, który w towarzystwie J. W, 
Goethego zwiedził w 1790 r. kopalnię 
wielicką

10. Fragment podłużni Rarańcza

11. Prace konserwatorskie w Kaplicy 
błog Kingi - wymiana obudowy 
drewnianej ociosu południowego

nie niezabytkowych komór grożących zawaleniem. 
Proces podsadzania (szczelnego wypełniania pia
skiem) obejmie ok. 4,4 min m3 wyrobisk, co przy przyję
ciu ok. 150 tys. m3 rocznie, potrwa co najmniej 30 lat. 
Okres ten wydaje się bardzo długi, ale trzeba pamię
tać, że w latach 1963-1983 podsadzono tylko 520 tys. 
m3 wyrobisk oraz o tym, że działalność ta wymaga 
transportowania do Wieliczki 150 tys. m3 piasku w cią
gu roku z piaskowni w Szczakowej. Podsadzanie prze
widuje się bowiem prowadzić piaskową podsadzką 
hydrauliczną z użyciem nasyconej solanki jako „środ
ka transportu” w podziemnych rurociągach. Rozważa
na jest także sprawa wykorzystania popiołów z elektro
ciepłowni w Krakowie-Łęgu.
Prace konserwatorskie i równocześnie roboty zabez

pieczające pod względem górniczym należy przepro
wadzić w ponad trzystu komorach zabytkowych wraz z 
towarzyszącymi im ciągami korytarzowymi. O skali ko
niecznych prac konserwatorskich niech świadczy fakt, 
że dla ratowania przed zniszczeniem jednej z najpięk
niejszych komór, Kaplicy bł. Kingi, położonej między 
poziomem II Wyższym (tzw. Braci Markowskich) a mię- 
dzypoziomem Geramb, należy zabezpieczyć cały ob
szar oddziaływania na komorę (zw. filarem), sięgający 
aż do najniższego poziomu IX, czyli od 96 (od powierz
chni) do 327 m głębokości. W programach prac zabez
pieczających słusznie zwraca się uwagę, że szczegól
ną opieką należy otoczyć wnętrza sakralne (zob. arty
kuł E. Kalwajtys w „Spotkaniach z zabytkami”, nr 2(12), 
1983, s. 25), ślady pradawnych robót górniczych i stare 
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sposoby zabezpieczania wyrobisk, zapominając jed
nak o podstawowym w tym wypadku obowiązku och
rony - zabezpieczeniu górniczym i konserwacji różno
rodnych komór wydrążonych w solnych brytach jako 
urzekających wnętrz. Wzajemne oddziaływanie prze
strzeni powstałych w wyniku świadomej, technicznej 
wirtuozerii wielickich górników działających w warun
kach tektonicznego procesu formowania złóż solnych, 
stworzyło pełną harmonię tej wspaniałej koncepcji 
przestrzennej. Zachwycające od wieków swym pięk
nem komory dostarczają wrażeń estetycznych, wynika
jących ze wzajemnych powiązań między wnętrzami o 
różnych kształtach, wysokościach i o różnym usytuo
waniu względem siebie. Budzi to emocjonalne pokre
wieństwo z najambitniejszymi poszukiwaniami archi
tektury XX w.
Rzeźby i płaskorzeźby - dorównujące doskonałością 

rzeźbom w soli - spotkać można poza Wieliczką, nato
miast wnętrza o tak wspaniałej urodzie, jak np. komory: 
Michał-Saurau, Weimar, Margielnik-Magdalena, Eraz
ma Barącza, Jezioro Wessel, Staszica, Jakubowice, 
Maria Teresa, Jezioro Świerczewskiego z figurą św. 
Jana Nepomucena (dawne jeziora Rossetti Mayer), 
Wojciech II - występują tylko w tajemniczym, wielickim, 
podziemnym świecie.

Obraz tych wnętrz w przeszłości opisał sugestywnie 
prof. Alfons Długosz (1902-1975), twórca atrakcyjnego, 
podziemnego muzeum ulokowanego w 17 komorach 
„in situ”, w swej pracy o Wieliczce: „niby pałace ol
brzymów, niby gigantyczne świątynie majaczyły komo
ry w migotliwym, czerwonawym świetle górniczych ka
ganków łojowych, których płomyki jak świetliki pełzały 
po skrzących się zrębach ścian i kolumn solnych, by
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zniknąć w czeluściach przepastnych chodników i kory
tarzy"^. Długosz, Wieliczka - Magnum Sal, Warszawa 
1958). Do dziedzictwa kulturowego należącego do ca
łej ludzkości można także bez żadnych wątpliwości 
zaliczyć komory posiadające oryginalną drewnianą o- 
budowę, np.: Michałowice, Watczyn - Dworzec Gołu- 
chowskiego, Drozdowice - jedyny na świecie rezerwat 
potężnej architektury podziemi.

Ten niepowtarzalny zespół stanowią komory o najdaw
niejszej obudowie kasztowej (niem. kasten- skrzynia), 
tzw. organowej, w postaci wbudowanych obok siebie 
w skałę solną stojaków, oraz komory o obudowie roz
porowej, stosowanej szczególnie w XIX w. Potężna i 
kunsztowna obudowa komory Michałowice „zdumie
wa ogromem i w strzelistości swej posiada cechy go
tyku"- pisał prof. A. Długosz. Obudowa wyrobisk po
chłaniała olbrzymie ilości drewna, wystarczy tylko 
przytoczyć fragment lustracji z 1564 r.: ,,Lasy poginęty i 
przyjdzie do tego, że ta żupa ustanie. Jakożby już byfa 
ustała, by byt J. K. Mość niepotomickiego lasu udzielić 
nie raczył, o którym pan Żupnik powiada, że go już 
tego roku nie stanie".

Jak wspomniałem, lata 1984-1985 potraktowano jako
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okres przygotowawczy do rozpoczęcia w 1986 r. doce
lowych prac konserwatorskich i górniczych w kopalni 
w Wieliczce. Prace przygotowawcze obejmą nie tylko 
podsadzanie, ale także czynne zwalczanie zagrożenia 
wodnego, likwidację istniejących wycieków - zgrupo
wanych w centralnej części i przy północnej granicy 
złoża, uporządkowanie systemu wentylacji i klimatyza
cji kopalni, zreorganizowanie tras muzealno-turystycz- 
nych, poprawienie funkcjonowania działalności leczni
czej w podziemnym sanatorium alergologicznym, kon
serwację i modernizację zabytkowych szybów oraz in
nych obiektów dawnego budownictwa przemysłowe
go, związanych z górnictwem solnym, itp.

12. Komora Michałowice (poziom II niższy) wybrana w bryle soli zielonej pod 
koniec XVII w.; obudowa drewniana z drugiej połowy XIX i początku XX w.

13. Komora Gaisruck (poziom III) - na skutek działania sił górotworu popękały 
stropnice potężnej obudowy drewnianej

14. Kanał Leopolda na trasie do Grot Kryształowych; po prawej ciąg drewnia
nych rynien wodno-solankowych. a u góry widoczne popękane stropnice

15. Kierat konny tzw. węgierski, używany od XVIII w. (komora Kraj - Muzeum 
Żup Krakowskich)

(zdjęcia 1-3, 7-14 - F Kalwajtys, 4-6. 15 - A. Długosz)
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W 1984 r. podsadzono w ramach doraźnych remontów 
47 tys. m3 wyrobisk za blisko 110 min złotych (w 1983 r. 
- 30 tys. rh3). Prace przebiegały m.in. w komorach 
Czok I i Czok II, położonych pomiędzy poziomami I a II 
wyższym, w zespole komór Jorkasch-Koch między po
ziomami III a IV oraz w trzech komorach w rejonie 
Appelshoffen na poziomie V. Prowadzone byty roboty 
górnicze i konserwatorskie w komorach Michał-Sau- 
rau i Maria Teresa Górna, rń.in. z zastosowaniem no
wych metod kotwienia przy użyciu kotwi spoiwowych z 
włókna szklanego, odpornego na działanie środowi
ska solnego. Zakończono prace w komorach: Halu- 
szka, Reiner i Słowackiego (zabezpieczenie kasztami - 
co przypomina, że nie wszystkie bezpowrotnie znisz
czone komory będzie można wypełniać ciężką pod
sadzką piaskową, aby nadmiernie nie obciążać komór 
leżących na niższych poziomach). Doraźnie zabezpie
czono Kaplicę bł. Kingi (wymiana obudowy drewnianej 
ociosu południowego), komorę Jezioro Wessel (za
bezpieczenie podługowań kasztami i przygotowanie 
komory do remontu kompleksowego) oraz komorę 
Russeger VI w rejonie Muzeum Żup Krakowskich, na 
poziomie III (podsadzka urobkiem z przebudowywanej 
podłużni Klemens na II poziomie).

O ratunek dla wielickiej kopalni należy wołać wielkim 
głosem także i po to, aby spowodować olbrzymie na
pięcie woli, które umożliwi konsekwentną realizację 
całego ogromnego zadania. Musimy sobie uświado
mić, że jeszcze do niedawna, tj. do czasu prawnego 
uregulowania statusu zabytkowej kopalni, wyrobiska 
nieprzydatne produkcyjnie, czyli tzw. stare zroby, bez 
względu na ich wartości historyczne, z wyjątkiem wyro
bisk na trasie turystycznej i zajmowanych przez Mu
zeum Żup Krakowskich - w ogóle nie interesowały kie
rownictwa i służb technicznych kopalni. Musimy także 
przyjąć jako zasadę fakt, że podobnie jak w wypadku 
ratowania Krakowa - konserwacja Wieliczki musi być 
procesem ciągłym i nie ma potrzeby stawiania prog
noz czasowych: jeden rok czy 30 lat. Podczas prowa
dzenia robót i po ich wykonaniu będą zachodziły zmia
ny mechanizmów działania w solnym górotworze i 
zmiany w stanie równowagi, będzie więc zawsze ist
niała konieczność stałej kontroli i usuwania uszko
dzeń.

Dotychczasowe przedsięwzięcia są nadal za małe w 
stosunku do ogromu potrzeb. To fakt, że prace zabez- 
pieczająco-konserwatorskie w komorach Michał-Sau- 
rau oraz Maria Teresa Górna i Dolna, prowadzone 
przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Górnictwa Su
rowców Chemicznych „Hydrokop” z Krakowa, są pra
cami pionierskimi. Na podstawie wyników dotychcza
sowych działań można stwierdzić, że realizacja prze
biega zgodnie z konserwatorskimi oczekiwaniami.

Należy jednakże dążyć do intensyfikacji tych prac. Je
żeli zakłada się w programach prac docelowych (od 
1986 r.) konserwację ok. 10 zabytkowych komór w cią
gu roku, to musi być szybko zwiększona liczba pra

cowników, a tym samym na powierzchni winny już być 
wznoszone obiekty zaplecza socjalno-hotelowego. 
Równocześnie należy bezwzględnie przestrzegać ter
minowego opracowywania dokumentacji projektowej i 
to przede wszystkim dotyczącej zabezpieczenia i kon
serwacji najcenniejszych komór.

Do najpilniejszych prac należy realizacja tzw. mostu 
wyładowczego, umożliwiającego szybki rozładunek 
wagonów z piaskiem i zakończenie budowy w rejonie 
szybu Kościuszki otworu podsadzkowego, sięgające
go do poziomu VIII. Otwór ten jest bardzo ważny, bo
wiem umożliwi wykonanie podbudowy (szczelnego 
wypełnienia piaskiem) w centralnej i zachodniej części 
kopalni.

Czytelników zainteresuje zapewne sprawa, w jakim 
stopniu zabezpieczone pod względem górniczym i od
restaurowane zabytkowe wyrobiska będą udostępnia
ne zwiedzającym. Przygotowywany jest projekt kilku 
odrębnych tras turystycznych. Przy takim nasileniu ru
chu turystycznego, jaki jest w Wieliczce, nie można 
dopuścić do „zadeptania” dotychczas udostępnione
go ciągu wyrobisk. Wyznaczone zostaną trasy specja
listyczne, prezentujące np. wyrobiska o wybitnych wa
lorach geologiczno-przyrodniczych czy historycznych. 
Zrekonstruowany zostanie pierwotny poziom I Bono i 
udostępnione dolne odcinki najstarszych szybów. Przy 
okazji krótka dygresja: obecny poziom I powstał do
piero w pierwszej połowie XIX w. Ostatnio zrodził się 
także pomysł urządzenia w naturalnej scenerii wieli
ckiej kopalni teatru, prezentującego odpowiednio do
brane i wyreżyserowane przez znakomitych reżyserów 
widowiska. Jednym zdaniem kończąc: funkcja zabyt- 
kowo-muzealno-turystyczna musi być funkcją główną 
w przyszłym modelu kopalni soli w Wieliczce - zabytku 
kultury materialnej i wielowiekowego zakładu przemy
słowego.

Szybkie prowadzenie prac górniczych i konserwator
skich w „podziemnej” Wieliczce uchroni również od 
zniszczenia zabytkową zabudowę miasta Wieliczki - 
integralnie od wieków związanego z górnictwem sol
nym.

Andrzej Gaczot

Podstawowa literatura
1. J. Grzesiowski, Problematyka i metody badań dawnych wyrobisk 
Kopalni Soli w Wieliczce, (w:) Studia i materiały do dziejów żup sol
nych w Polsce, t. VII, Wieliczka 1978.
2.1. Markowski, Problematyka zabezpieczenia i ochrony zabytkowej 
Kopalni Soli w Wieliczce, (w:) Studia i materiały do dziejów żup sol
nych w Polsce, t. XI, Wieliczka 1982.
3. A. Matysik (z zespołem), Koncepcja zabezpieczenia komory Kap
lica bł. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce, mps, Oddział Krakowski 
NOT, 1980.
4. Założenia do docelowego programu zabezpieczenia zabytkowej 
Kopalni Soli w Wieliczce, oprać. Kopalnia Soli, Wieliczka 1984.
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Lech J. Kościelak

Tajniki ikony
Ikonami zainteresowano się w zasadzie dopiero u schyłku 
zeszłego stulecia, wówczas dostrzeżono w nich bogate treś
ci artystyczno-historyczne. Ze względu na bliskość kręgu 
kultury bizantyjskiej naszą uwagę zwracają przede wszyst
kim ikony ruskie. Zadziwiają one rozmaitością przy schema
tyzmie tematów i form, fascynują uduchowieniem, wzbudzają 
podziw dla talentu twórców. Malarze ikon, zwani ikonnika- 
mi stosując obowiązujące wzory przedstawiania postaci i 
scen, tak przekształcali i urozmaicali detale, że uzyskiwali 
zdumiewającą odmienność. Dopóki jednak nie ulegało prze
mianom chronione wzorem sedno przedstawienia, dopóty 
rozwijało się malarstwo ikonowe.

Tradycjonalizm
Na Rusi po przyjęciu chrześcijaństwa ugruntowały się te sys
temy estetyczne, które w sposób jednoznaczny wysuwały na 
plan pierwszy kanon - jako główną kategorię estetyczną: 
według niego przebiegał proces twórczy. Podstawą tego 
procesu była idea tworzenia obrazu jako ogniwa pośrednie
go między realnym światem a sferą duchową. Istnienie kano
nu, dopracowanego w czasie długotrwałej praktyki artystycz
nej urzeczywistniającej postawy filozoficzno-religijne, zapew
niało stałość tematów ikonograficznych i eliminowało poja
wienie się motywów przypadkowych.

Przyjęcie z Bizancjum przez teologów podstawowej konce
pcji ikony jako przedmiotu przenikniętego świętością swoje
go wzoru, reguły zakładającej konieczność wiernego odtwo
rzenia prototypu, powodowało dokładne powtarzanie orygi
nałów. Błędne jest twierdzenie, że ikonopisanie nie wniosło 
ożywczych myśli. Nowe prądy teologiczne związane z walką 
o dogmaty, przenoszone z Bizancjum na Ruś w XIV w., spo
wodowały ferment intelektualny, który przyczynił się do o- 
gromnego rozwoju sztuki. Głównym ośrodkiem jej rozpo
wszechniania był klasztor Św. Trpjcy i grupa mnichów sku
pionych wokół Sergiusza z Radonieża, oddziaływująca m.in. 
na takich twórców, jak Teofan, Rublow czy Dionizy.

W XV w., wobec szerzącej się herezji judaizantów, uzasad
niano nie tylko konieczność kultu ikon, ale po raz pierwszy w 
zachowanych źródłach ruskich pojawiło się stwierdzenie o 
niezmienności ikon, o niewprowadzaniu w nich jakichkolwiek 
zmian, bowiem uważano, że ikona „kanoniczna", jako naj
doskonalszy wyraz tradycji Kościoła, jest obok Pisma Św. i 
dzieł ojców Kościoła autorytatywnym przejawem Objawienia.

1 „Św T rójca" - ikona z Rusi Czerwonej z połowy XVII w

2. „Podwyższenie Krzyza Pańskiego" - ikona z Wołynia z końca XVI w
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Tym samym fundamentalny dla prawosławnej teologii „histo- 
ryzm” ikony i jej personalny charakter znalazły wówczas spe
cjalne podkreślenie. O ile bowiem Bizantyjczycy pisząc o 
ikonach nie wiązali ich kultu ani twórczego procesu ich two
rzenia z rozumnym działaniem, to właśnie związek ten został 
wyrażony na Rusi. Na początku XVI w. Josif Wołockij napisał 
dwa pisma formułujące ówczesne poglądy na temat ikon: 
List do malarza ikon i Uwagi o czci ikon. Znalazły one od
dźwięk w traktacie Zinowija Otenskiego z lat sześćdziesią
tych XVI w., w którym uzasadniony został kult ikon, z jedno
czesnym odrzuceniem tych, które zawierały tematy mistycz
ne. Dopuszczalne były jedynie przedstawienia o charakterze 
historyczno-realistycznym. Negatywne stanowisko zajęto też 
w stosunku do przedstawień symbolicznych; symbolami 
można było uzupełniać jedynie ikony z wyobrażeniem kon
kretnych postaci. Ikona spełniała swą funkcję tylko wówczas, 
gdy przedstawiałaosoby i wydarzenia istniejące w historycznej 
i boskiej rzeczywistości, wyrażone poprzez określony język 
symboliczny.

Na soborze moskiewskim w latach 1666-1667 zajęto jeszcze 
bardziej radykalne stanowisko - zakazano stosowania sym
boliki zwierzęcej w przedstawieniach ewangelistów. Posu
nięcia te wypływały z zebranych w 1551 r. uchwał soboru zw. 
stogławym, na którym postanowiono, że malarze powinni 
malować ikony według starych, utartych wzorów, tak jak 
przekazali to apostołowie i ojcowie Kościoła. Zadania kon
trolne nad twórczością miały spełniać podlinniki, czyli wzor
niki zawierające ustalone przez Kościół prawosławny przepi
sy technologiczne oraz schematy kompozycyjne i ikonogra
ficzne. Opracowane one zostały około połowy XVI w., kiedy 
dla wszystkich ziem ruskich stworzono jeden zbiór przedsta
wień uprawomocnionych i zatwierdzonych przez państwowy 
i cerkiewny autorytet. Podlinniki, które, obok rysunkowych 
wzorów ikonograficznych, zawierały także krótkie objaśnie
nia, były jednocześnie wyrazem pietyzmu i żarliwego przy
wiązania do kanonów i tradycji sięgających głęboko w śred
niowiecze. Ograniczając zatem przez opracowanie podlinni- 
ków liczbę tematów i koncepcji o określonej ikonografii, 
przyczyniono się w znacznym stopniu do kanoniczności ru
skiego ikonopisania. Cechy indywidualne przedstawianych 
postaci świętych podporządkowane były zawsze cechom o- 
gólnym, takim jak strój i poza, co znacznie ograniczało wa- 
riantowość, ale jej całkowicie nie eliminowało.

Obowiązująca formuła wyraźnie wskazywała, że ikonnik - to 
tylko ten, kto wyłącznie „sprawia” ikony święte. Rozumiano, 
że w sposób prawidłowy może namalować ikonę tylko wy
znawca ortodoksji i taka jedynie ikona może być obiektem 
czci.

Niezbędnym komponentem przedstawienia na ikonie jest 
również napis, pozostający w ścisłym związku z samym wyo
brażeniem. Co więcej, zarówno wyobrażeniu, jak i napisowi 
umieszczonemu na ikonie oddaje się w Kościele prawosław
nym cześć. Napis na ikonie nie ma charakteru informacyjne
go, lecz jest gwarancją właściwej interpretacji przedstawienia 
podporządkowanego liturgii. Kanon ikony ruskiej, oparty na 
estetyce bizantyjskiej, dotyczył zarówno gestów, perspekty
wy, jak i kolorystyki, co określało znaczenie przedstawień, 
nie wykluczał jednak pewnych wariantów interpretacyjnych. 
Tradycjonalizm malarstwa ikonowego oznacza po prostu 
stałość pierwowzorów, przekazywanie wartości ideowych 
nowo powstałemu dziełu. Ikony w Kościele ortodoksyjnym

3

4

3. „Św. Paraskewia Piątnicą" z żywotem przedstawionym na 9 scenach - ikona 
z Podkarpacia z drugiej potowy XVI w.

4. „Św. Jan Chrzciciel" - ikona z kręgu szkoły nowogrodzkiej z XVII w. (?)

5. „Święci wojownicy”-ikonaz kręgu szkoty moskiewskiej z XVI w.
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są koniecznością rytualną. Stanowią sens i treść nabożeńs
twa, przy tym nie są przeznaczone do oglądania, lecz mają 
zmuszać do myślenia i kontemplacji. Traktowanie ikonopisa- 
nia ruskiego, szczególnie powstającego od schyłku XVII w., 
wyłącznie w kategoriach stylowych jest zatem nieporozumie
niem, gdyż forma była w nim zawsze sprawą drugorzędną, 
ważna była treść i nadprzyrodzoność. Ponadto na skutek 
izolacji od nowych wpływów w wieku XIX powstają na ogół 
dzieła niewiele znaczące artystycznie. Choć i wśród ikon z 
ubiegłego stulecia spotkać można próby odmienności stylo
wej.

Wykonywanie
Z materiałów służących za osnowę ikony powszechną popu
larność zyskało jedynie drewno, pomimo że proces wykona
nia na nim ikony był bardzo pracochłonny. Na początku, w 
zależności od rozmiarów ikony, przygotowywano podłoże, z 
jednej lub kilku odpowiednio dopasowanych desek (prze
ważnie z miejscowych zasobów lipy, sosny, olchy, świerku i 
osiki), suszonych uprzednio przez kilka lat. Dopiero z takich, 
najczęściej dwóch lub trzech desek klejono „szczit”, czyli 
deskę ikonną, którą od odwrocia wzmacniano (mniej więcej 
od schyłku XIV w.) wcinanymi w poprzek, naprzemianległymi 
trójkątnymi klinami drewnianymi, tzw. szponkami. Przy czym 
szponki te w XV i XVI w. sterczały wysoko nad powierzchnią 
deski ikonnej, w XVII w. zaś były niskie i szerokie, często 
profilowane, a u schyłku tego stulecia wcinano je w sztorc 
deski. Od lica deskę pogłębiano przez wydrążenie „kowcze- 
gu”, dającego efekt obramienia malowidła. Obrzeża, tzw. 
pola, pozostawały podwyższone, a próg oddzielający je od 
„kowczegu” znaczono „łuzgą” - linią oddzielającą „kowczeg” 
od pola. Na początku XVIII w. w ogóle zrezygnowano z „kow- 
czegu", a w XIX w. powrócono do jego stylizacji. Tak przygo

towane podłoże (tj. osnowę) pokrywano „lewkasem", tj. za
prawą przyrządzaną z kredy lub alabastru z dodatkiem kleju 
zwierzęcego, albo „lewkas" kładziono na „powołokę" (płót
no), w którą oblekano „szczit” od lica. Warstwę malarską 
poprzedzał rysunek konturowy, wyciskany rylcem w zapra
wie, tzw. grafija. Potem grunt pokrywano pigmentem przygo
towanym z cienko utartej czerwonej farby, wysuszonej i roz
puszczonej w stęchłym białku jajka z dodatkiem kwasu. Pi
gment przydawał nie tylko trwałości, ale i ładnego czerwona
wego odcienia. Następnie tło i niektóre detale, jak nimby (au
reole), pokrywano płatkami złota; niekiedy złocenia zdobiono 
jeszcze „inokopem”, czyli ornamentem, a w celu nadania zło
ceniu połysku polerowano je wilczym zębem bądź kawał
kiem któregoś z barwnych odmian chalcedonu,

Następnie malowano wyobrażenie temperą, która całkowicie 
wyparła inne techniki malarskie; najpierw malowano pejzaż, 
architekturę i szaty, później odkryte części ciała. Kontury oraz 
napisy kreślono ciemną farbą, a w celu wysuszenia podda
wano całe dzieło kilkumiesięcznemu nasłonecznieniu. Po 
wyschnięciu zaciągano lico ikony wartwą ochronną - „oli- 
fą".

Od początku ikona obrastała w aurę nadprzyrodzoności z 
przyczyny zupełnie prozaicznej - czas przyćmiewał żywość 
barw, blask złocistych teł i nimbów, spod kopciu osiadłego 
na ochronnej warstwie „olify” przebijała jakaś tajemna moc. 
Ikony otaczane wielką czcią przyozdabiano często szlache
tnymi kamieniami. Innym sposobem przyozdobienia, a zara
zem zabezpieczenia świętego wizerunku przed działaniem 
sadzy i kurzu, było nałożenie na ikonę „ryzy”, czyli koszulki 
ze srebrnej bądź złotej blachy niekiedy tkaniny. „Ryza” po
krywała całą ikonę z wyjątkiem twarzy, rąk, a nawet nóg, pow
tarzała przy tym dokładnie kompozycję malarską.

Kompozycja
Kompozycja ikony ukształtowała się na krótko przed okre
sem średniobizantyjskim, tj. przed X-XI w. Ikonnicy ruscy 
powtarzali cechy kompozycji już w najwcześniejszych zna
nych nam zabytkach z XI—XII w., postępując przy tym zgodnie 
z kanonem ikonograficznym, który określał schemat kompo
zycyjny. Mimo istnienia wzorów, rozwiązania kolorystyczne 
ikon, maniera malarska, charakter linii, proporcje postaci czy 
rysy twarzy odzwierciedlały właściwości stylistyczne okresu 
oraz wyrażały osobowość twórcy. Kompozycję ikony cechu
je prawie geometryczna dokładność, a kompozycyjna struk
tura związana jest z określonym usytuowaniem postaci na 
płaszczyźnie ikony.

Komponowanie rozpoczynano z reguły od wyboru miejsca 
dla aureoli, której rozmiar dawał początkowe wyobrażenie o 
całej postaci. Skalą postaci była najczęściej miara równa 
połowie przekątnej kompozycji. Daje się to zauważyć w pro
porcjach dwóch aniołów na ikonie „Św. Trójca”.

Perspektywę ikony rozpatrywać można albo od strony jej 
wymowy filozoficzno-teologicznej, albo właśnie od strony za
biegów organizujących przestrzeń malowidła. W związku z 
tym perspektywa w ikonopisaniu ruskim zakłada istnienie kil
ku punktów oglądu dla pełniejszego odbioru wyobrażenia. 
Wprowadzając te różne punkty oglądu, ikonnik podkreśla 
miejsca najistotniejsze w kompozycji dzieła, z jednoczesnym
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6

6 „Objawienie Trójcy Sw. prepodobnemu Alek
sandrowi Swirskiemu" - ikona z Obonezy z po
czątku XVII w

7 „Prepodobm Zoslma i Sawwatq Sotowieccy” - 
ikona z końca XVII w

8. Postać św. Dymitra, metropolity rostowskiego, 
z żywotem na 7 scenach - ikona z Zalesia z 1752

przedstawieniem każdego obiektu z jak najdogodniejszego 
dla mego punktu. Architektura jest rozmieszczona zazwyczaj 
na bokach kompozycji, gdyby jednak spróbować pociągnąć 
linie poziome, zbiegną się one na figurach znajdujących się 
w centrum. Tym samym, jakby me spojrzeć na ikonę, figura 
zawsze wyraźnie odbija od pozostałego przedstawienia, ni
czym nie przesłonięta, jak w wypadku postaci wyobrażonych 
na ikonie „Podwyższenia Krzyża Pańskiego".

Analogicznego znaczenia nabiera również pejzaz. Wznoszą
ce się stopniami stoki górskie przedstawiane są z prawej i 
lewej strony, nie zakłócając proponowanego przez artystę 
oglądu. Wyróżnienie centralnej postaci kompozycji dokonuje 
się więc za pomocą odpowiednich perspektywicznych zmian 
statycznego bądź co bądź otoczenia. Rola głównej postaci 
podkreślona jest też za pomocą zwróconych do niej figur 
postaci drugorzędnych. Perspektywiczny skrót bocznych fi
gur wywołuje wrażenie ruchu skierowanego ku centralnemu 
punktowi ikony. Swoistym przykładem może być tu scena na 
ikonie „Objawienie Trójcy Św. prepodobnemu Aleksandrowi 
Swirskiemu”, w której zarówno aniołowie, jak i Aleksander 
usytuowani są centralnie i zwróceni ku sobie, przez co pod
kreślone zostało pierwszorzędne znaczenie wszystkich wy
stępujących postaci. W obu wypadkach na skutek zmian, 
które daje skrócona perspektywa bocznych elementów

7
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kompozycji i wprowadzenie figur wyrażających ruch, zazna
czona zostaje ważność postaci lub sceny centralnej.
Wprowadzenie kilku punktów oglądu nie tylko służy skiero
waniu uwagi patrzącego na najważniejsze miejsce na ikonie, 
lecz sprzyja również najbardziej wszechstronnemu przedsta
wieniu obiektu. Ikonnik ukazuje obiekt tak, jak go zna, i prag
nie przekazać odbiorcy maksimum o nim informacji. Dlatego 
twórcy łączyli dwa punkty oglądu: z góry i z poziomu wzrostu 
człowieka. Stół przedstawiają tak, że odbiorca widzi z góry 

czenia. Same zaś przedmioty przedstawione są w ten spo
sób, że odbiorca widzi je nie z góry, lecz w projekcji prostej. 
Dzięki temu uzyskujemy najdokładniejsze z możliwych wyo
brażenie o formie przedmiotu i jego zarysie, nie wypaczone 
przez skróconą perspektywę. Widać to na każdej ikonie ze 
Św. Trójcą typu rublowskiego. Niemałą rolę w przestrzeni 
ikonnej odgrywa horyzont, który pozwala lepiej pokazać po
szczególne przedmioty bez wzajemnego zasłaniania i nadaje 
kompozycji szczególną reprezentatywność i hieratyczność.

całą płaszczyznę blatu. Daje to możliwość ukazania wszyst- Aby przekazać istotę zjawiska, wprowadzono do kompozycji
kich przedmiotów znajdujących się na stole i ich rozmiesz- jednocześnie wewnętrzny i zewnętrzny wygląd architekto-
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nicznego sztafażu. Akcja odbywająca się wewnątrz budynku 
zawsze przedstawiana jest na jego tle. Ikonnik pragnie uka
zać najwszechstronniej cały budynek, w którym rozgrywa się 
scena. Dlatego też przedstawia główny, charakterystyczny 
wygląd budowli z zewnątrz i nie przenosi sceny do wnę
trza.

Stosowany również system światłocienia najwłaściwiej od- 
daje rangę wydarzenia, gdyż oświetlenie rozsiane, „ogólne”, 
sprzyja przekazaniu stałej, wiecznej istoty zjawiska. Pokaza
nie głębi pomiędzy obiektami i figurami, gdy oddalenie po
między nimi nie zmniejsza się, ułatwia układ planu.

wszystkie wyobrażenia na ikonie przedstawione są w taki 
sposób, jakby zostały do niej włożone. Przestrzeń ikony - to 
zatem także przestrzeń związana z wielkością przedstawia
nych postaci, których rozmiary mają sens metafizyczny.

W przestrzeni ikonnej najwyraźniej dominuje wyobrażenie o 
idealnej, bezgranicznej rozciągłości nad ograniczonym wy
cinkiem naturalnej przestrzeni. Ikona więc nie jest związana z 
konkretną przestrzenią i dlatego też nie odtwarza konkretne
go, jednorodnego wydarzenia.

Lech J. Kośclelak

9. Mandylion z kręgu szkoły moskie
wskiej z XVI w.

(ikony ze zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie: zdjęcia: G. Police- 
wicz)

Przestrzeń na ikonach ruskich przekazywana jest przez 
wprowadzenie kilku planów. Zazwyczaj są to dwa plany: figu
ry i tła; plan tła jest dalej zróżnicowany, jak na ikonie poświę
conej Aleksandrowi Swirskiemu, gdzie widać jakby las wyła
niał się zza budynku. Wielkość każdego obiektu nie zależy 
od jego miejsca w przestrzeni ikonnej, lecz od funkcji zna
czeniowej w przedstawionym temacie. Ikona jest ważna 
sama w sobie, gdyż jedst obiektem modlitwy, może być źró
dłem cudów, a nawet przedmiotem świętym. W związku z tym 

Wybrana literatura
1. B. Dąb-Kalinowska, Tradycyjonalizm sztuki prawosławnej, (w:) 
Tradycja i innowacja, Warszawa 1981, s. 29-40.
2. W. Lichaczowa, D. Lichaczow, Artystyczna spuścizna dawnej 
Rusi a współczesność, Warszawa 1977.
3. W. Mole, Ikona ruska. Warszawa 1956.
4. P. Szolc, Znaczenie i symbolika ikony. Z problematyki genezy 
sztuki wschodnio-chrześcijańskiej, (w:) Studia z historii semiotyki, t. 
II, Wrocław 1973, s. 91-115.
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Maciej Rydel

„Jam dwór Polski...” (4)

Inskrypcje
Jednym z charakterystycznych elementów dworów polskich 
są różnego rodzaju napisy umieszczone na zewnątrz i we
wnątrz budynku. Właściciele dworów, chcąc uwiecznić datę 
budowy, swoje imiona, dać przestrogę lub radę potomnym, 
podkreślić gościnność czy wreszcie chcąc polecić domos
two Opatrzności - umieszczali w widocznych miejscach róż
nego rodzaju inskrypcje.
Napisy najczęściej znajdowały się nad wejściem do dworu 
lub na belce stropowej. Zwyczaj ten trwał od początku budo
wania dworów aż po wiek XX. Oczywiście, zastrzec trzeba, 
że napisy takie nie występowały wyłącznie na dworach. Rów
nie często, a może i częściej znajdowały się na pałacach 
(zwłaszcza na frontonach nad wejściami), a także w wiejskich 
chałupach, choć w tym wypadku rzadziej i prawie wyłącznie

na belkach stropowych. Zachowały się jeszcze nieliczne na
pisy na dworach, lecz o większości wiemy tylko ze źródeł 
historycznych.

Najstarszy istniejący napis umieszczony jest na kamiennej 
tabliczce dworu w Jeżowie (woj. nowosądeckie). Nad kartu
szem z herbem Ogończyk, inicjałami „A.S." i datą „1544” 
znajdujemy tekst w języku polskim: „GDI PAN BOG S NAMY 
WSZYSTKO MIECZ BĘDZIEMY”. Z tego samego okresu po
chodził tekst wyryty nad drzwiami wejściowymi do renesan
sowego dworu obronnego w Bronowicach koło Puław (zob. 
„Spotkania z zabytkami”, nr 3 (17), 1984), który głosił: 
„CZNOTĄ I NAUKAMI FAMILIE SZTOJĄ". Dwór ten rozebra
no w końcu XIX w.; informację o nim znajdujemy w „Tygod
niku Ilustrowanym” z 2 kwietnia 1860 r.

Nieco bogatszy napis, tym razem w języku łacińskm, znaleźć 
można w ścianie znacznie przebudowanego dworu w miejs
cowości Łopatki (woj. sieradzkie). Pod pięknym kartuszem z 
herbem Poraj i datą „1563” na kamiennej tablicy wyryto 
tekst: „HERB J.W. HIERONIMA BUŹENSKIEGO, ŻUPNIKA 
KRAKOWSKIEGO, STAROSTY BRZEZNICKIEGO, KRZE- 
CZOWSKIEGO... PAN OPIEKUNEM MOIM, NIE BĘDĘ SIĘ 
LĘKAŁ COKOLWIEK BY NIE UCZYNIŁ ZE MNĄ CZŁO
WIEK".

Często zdarzało się, że tablice z napisami przeżyły dwory, na 
których zostały umieszczone. Gdy stary dwór postanawiano 
zastąpić nowym, lepiej spełniającym oczekiwania właściciela 
- tablice z rozebranego budynku wmurowywano w ścianę 
jego następcy. Tak się stało np. w miejscowości Chojnę 
(woj. sieradzkie), gdzie w ścianie frontowej zbudowanego w 
XIX w. dworu widnieje marmurowa owalna tablica głosząca w 
języku łacińskim: „SZLACHETNY STANISŁAW ZAPOLSKI, 
PODSĘDEK SIERADZKI, ODZYSKAWSZY TE DOBRA 
SWOJEJ OJCOWIZNY PO 50 ROKU (swego życia - przyp. 
M.R.) ZBUDOWAŁ SOBIE I POTOMNOŚCI. UKOŃCZYŁ W 
ROKU 1612, W 59 ROKU SWEGO ŻYCIA. NIECH BĘDZIE 
POCHWALONY PAN BÓG.” Pod napisem umieszczono 
herb Pobóg z inicjałami Stanisława Zapolskiego i herb Po
mian.

W Ziemblicach (woj. kieleckie) też przeniesiono tablice ze 
starego dworu Boguszów, spalonego podczas „potopu" do 
nowego, zbudowanego w końcu XVII w. W osmalonym mar
murze wyryty byt dumny napis po łacinie: „W TYM GNIEŹ- 
DZIE LĘGNĄ SIĘ TYLKO ORŁY I GOŁĘBICE.” Niestety, dziś 
nie ma już ani dworu, ani tablicy. W latach sześćdziesiątych 
dwór rozebrano, a park wycięto.
Prawdopodobnie ze starszych niż istniejące dziś dworów 
pochodzą dwa następne łacińskie napisy. W Pawłowicach 
(woj. białostockie) tablica marmurowa głosi: „PAWEŁ WO- 
ŁOWICZ ZBUDOWAŁ SOBIE I SWOIM, JAKIMKOLWIEK, 
PRZECIEŻ WDZIĘCZNYM SPADKOBIERCOM. ROKU PAŃ
SKIEGO 1610.” W Jaszczowie natomiast (woj. lubelskie) na 
dworze drewnianym tablica z herbem Kickich Gozdawa za
wiera maksymę: „NIE TRAĆ NADZIEI".
W Sowinach (woj. leszczyńskie) w elewację ogrodową dworu 
zbudowanego w 1854 r. wmurowana jest tablica przeniesio
na z dworu znacznie starszego. W dekoracyjnym obramowa
niu z ornamentów małżowinowych figuruje wierszowany na
pis w języku polskim odnoszący się do fundacji dworu w 
1614 r. przez Dionizego Budziszewskiego. Poniżej postać 
Fortuny podtrzymuje kartusze z herbami Grzymała i literami 
„DB” oraz Dryja z literami „LB” (Ludwika z Modlibowskich 
Budziszewska, żona Dionizego).

1. Tablica erekcyjna z 1544 r. we wnęce okiennej jednej z komnat dworu w 
Jeżowie koto Bobowej (zdjęcie z 1919 r.)
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2. Tablica z 1563 r. i kartusz z herbem 
Poraj Hieronima Bażyńskiego na 
ścianie dworu w Łopatkach (woj. sie
radzkie)

3. Tablica z 1612 r na frontowej ścia
nie dworu w Chojnem (woj. sieradz
kie)

Słynny drewniany dwór w Rogowie (woj. kieleckie), spalony 
w 1945 r., miał wewnątrz dwa napisy wymalowane na drew
nianych supraportach. Jeden głosił po łacinie:

„JEŚLIŚ STRUDZONY, ZNIŻĄ SIĘ TE PROGI
I SPOCZYNEK CIĘ CZEKA
JEŚLIŚ ZNĘKANY - ROZSZERZĄ SIĘ ŚCIANY
I SPOKÓJ TU ZNAJDZIESZ".

Staropolska gościnność znalazła tu piękny wyraz. Drugi na
tomiast napis, też po łacinie, głosił chwałę przodków: „PA
MIĘCI HIŃCZY Z ROGOWA, ONGIŚ KOLEJNO PODSKAR
BIEGO RZECZYPOSPOLITEJ, KASZTELANA SIERADZKIE
GO, POTEM SANDOMIERSKIEGO, FUNDATORA PARAFII I 

PIERWSZEGO KOŚCIOŁA W ROGOWIE, DOBRODZIEJA 
KANONIKÓW REGULARNYCH, KOŚCIOŁÓW W KRZEPI
CACH I MSTOWIE, KTÓRY W ROKU PAŃSKIM 1439 W 
OTOCZENIU GARSTKI DWORZAN KRÓLA WŁADYSŁAWA 
III POBIŁ BUNTOWNIKA SPYTKA Z MELSZTYNA W UJŚCIU 
NIDY I ZMUSIŁ DO UCIECZKI”. Obydwa napisy pochodzą 
prawdopodobnie z okresu budowy dworu ok. 1685 r.

Osobną niejako kategorię stanowią napisy wzorowane na 
fraszce Jana Kochanowskiego Na dom w Czarnolasie, która 
brzmi następująco:

„PANIE, TO MOJA PRACA A ZDARZENIE TWOJE:
RACZYŻ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DAĆ DO KOŃCA SWOJE
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INSZY NIECHAJ PALACE MARMÓROWE MAJĄ
I SZCZERYM ZLOTOGLOWEM ŚCIANY OBIJAJĄ,
JA, PANIE, NIECHAJ MIESZKAM W TYM GNIEŹDZIE 

OJCZYSTYM
A TY MIĘ ZDROWIEM OPATRZ I SUMIENIEM CZYSTYM, 
POŻYWIENIEM UĆCIWYM, LUDZKĄ ŻYCZLIWOŚCIĄ, 
OBYCZAJMI ZNOŚNYMI, NIEPRZYKRĄ STAROŚCIĄ".

Wiersz ten, napisany w latach siedemdziesiątych XVI w., Ko
chanowski kazał ponoć wyryć na tablicy i umieścić nad 
„wchodowymi" drzwiami swojego dworu w Czarnolesie. Po 
dworze w Czarnolesie już dawno nie ma śladu, ale wielu 
późniejszych właścicieli umieszczało fragmenty tej fraszki na 
swoich domostwach. Tak było w dworze w Raciechowicach 
(woj. krakowskie), w Ostaszynie i pałacu w Tarnobrzegu-Dzi- 
kowie. Na frontonie dworu w Woli Pękoszewskiej (woj. skie
rniewickie) do dziś oglądać można napis:

„JA PANIE NIECHAJ MIESZKAM
W TEM GNIEŹDZIE OJCZYSTEM
A TY MNIE ZDROWIEM OPATRZ
I SUMIENIEM CZYSTEM."

Zupełnie inny charakter ma tablica umieszczona na ścianie 
dworu w Piotrkowie Trybunalskim. Głosi ona: „TEN DWO
REK PRZYWILEIAMI NAYIASNIEYSZYCH KRÓLÓW ZY
GMUNTA 3c Y IANA KAŹMIERZA A°1590 A PRZEZ NAYIAS- 
NIEYSZEGO AUGUSTA 3c A°1752 APPROBOWANEMI TU- 
DZIESZ KONSTYTUCIĄ A°1664 ZTWIERDZONY OD 
WSZELKICH PODATKÓW Y EXOFFICIOW LIBERTOWA- 
NY.” Właściciel dworu wypisał i umieścił na zewnątrz przywi
leje nadane jego przodkom, zwalniające ten dom od powin
ności polegających głównie na obowiązku przyjmowania 
członków sejmu i trybunału. Piotrków od połowy XIV w. był 
miejscem licznych zjazdów, a poszczególni posesjonaci 
mieli obowiązek gościć delegatów w swoich domach. Ten 
najwyraźniej daje do zrozumienia, żeby się od jego dworku 
trzymano z daleka. Było to coś wręcz przeciwnego niż zachę
cający do odwiedzin napis z Rogowa.

Cennym źródłem do badań epigraficznych jest artykuł J.S. 
Bystronia opublikowany w „Ziemi" (nr 12, 1927), a zatytuło
wany Napisy na zewnątrz i wewnątrz domów. Wśród wielu

4
5

4 Tablica z 1614 r. na ścianie dworu 
w Sowinach (woj. leszczyńskie)

5 Dwór w Piotrkowie Trybunalskim - 
tablica z XVII w.
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6. Oto napis umieszczony nad wejściem do dworu w Pęcicach koło Warszawy 
z którego zapożyczyliśmy tytuł naszego cyklu

7

przykładów napisów przytacza on inskrypcję z dworku w 
Czernięcinie (woj. lubelskie), która brzmiała: „NIECH PO
MYŚLNOŚĆ SPRZYJA BŁOGOSŁAWIONEMU WCHODZĄ
CEMU, MIESZKAJĄCEMU I WYCHODZĄCEMU, NIECH MU 
TOWARZYSZY SAM BÓG. DOM TEN ZOSTAŁ WYBUDO
WANY ROKU PAŃSKIEGO 1778”. W Bieczu (woj. krośnień
skie) właściciel wypisał nad drzwiami:

„BOŻE PROWADŹ DO SKUTKU INTENT TWEGO SŁUGI,
BY ŻYJĄCYM W TYM DOMU BYŁ WIEK CZERSTWY DŁUGI.”

Nad wejściem do dworu w Komorzu (woj. kaliskie) widnieje 
łaciński napis: „PAMIĘTAJĄCY O OPATRZNOŚCI NIE BOI 
SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWA.”

7. Zbylitowska Góra (woj. tarnowskie) - tablica z 1906 r. na dworskiej oficy 
nie

(zdjęcia: 1 - S. Komornicki, 2, 3, 5, 7 - M. Rydel, 4 - W. Wolny, 6 - J. Wil
de)

Wiele z tych napisów stanowiło tablice fundacyjne lub erek
cyjne rejestrujące dla potomności datę budowy i właściciela, 
a niekiedy i budowniczego. J.S. Bystroń podaje trzy takie 
przykłady - napis fundacyjny na dworze w Dobrojewie (woj. 
poznańskie): „ZA PANOWANIA STANISŁAWA AUGUSTA 
PONIATOWSKIEGO, ADAM Z KWILCZA NA OSTROROGU 
KWILECKI KASZTELAN POZNAŃSKI, ORDERÓW ŚW. 
ANNY, ŚW. STANISŁAWA KAWALER, SOBIE Y POTOM
NYM DOM TEN WYSTAWIŁ. 1784”; tablicę nad drzwiami 
dworu (pałacyku) w Ostaszynie koło Nowogródka:

„DZIAD MUROWAŁ R.P. 1670
WNUK REPAROWAŁ R. 1731
PRAWNUK ODNOWIŁ R. 1795.”

oraz napis na wschodniej ścianie renesansowego dworu w 
Czemiernikach (woj. bialskie): „FIRLEJ POSTAWIŁ, CZAS 
ZRUJNOWAŁ, WINCENTY HR. KRASIŃSKI RESTAUROWAŁ 
POD ZARZĄDEM JÓZEFA KOTARBIŃSKIEGO ROKU 
1852."

J.S. Bystroń przytacza także napis z nie istniejącego już dwo
ru w Goraju (woj. zamojskie), gdzie został uwieczniony rów
nież budowniczy „BŁOGOSŁAW PANIE BOŻE TEN DOM I 
WSZYSTKICH MIESZKAJĄCYCH W NIEM FUNDATORO- 
WIE MICHAŁ I MARJANNA RYBICCY. MAJSTER SZYMON 
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MALEC. ROKU PAŃSKIEGO 1825. D. 18 SIERPNIA", i po
dobny napis z Mstowa (woj. częstochowskie): „FUNDATO
ROWI GABRYEL CALUSIŃSKI I ZUZANNA CIHASÓWNA 
R. P-GO 1801. DNIA 11 MAJA. BŁOGOSŁAW BOŻE DOM 
TEN W POBOŻNOŚCI, CHOWAY W POKORZE I SPRA
WIEDLIWOŚCI”.
Pora już wyjaśnić, skąd wziął się tytuł naszego cyklu artyku
łów o dworach. Otóż jest to fragment napisu, jaki figuruje na 
frontonie dworu-pałacyku w Pęcicach pod Warszawą. Cały 
napis brzmi: „JAM DWÓR POLSKI CO WALCZY MĘŻNIE I 
STRZEŻE WIERNIE". Dwór ten zbudowany został w latach 
1808-1809, prawdopodobnie według projektu architekta Fry
deryka A. Lessla dla Potockich. Przed drugą wojną światową 
byt własnością Marylskich, dziś mieści się w nim Ośrodek 
Szkoleniowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Piękny dwór w Nienadowej (woj. przemyskie) (zob. „Spotka
nia z zabytkami”, nr 3 (17), 1984), ma w tympanonie marmuro
wą tablicę z fragmentem Georg/k Wergiliusza, który w tłuma
czeniu na język polski brzmi następująco: „JEST TU I SPO
KOJNY WYPOCZYNEK I WOLNE OD OSZUSTWA ŻYCIE 
OBFITUJĄCE W ROZLICZNE BOGACTWA”. Dwór ten zbu
dowany został na początku XIX w. dla Antoniego Dembiń
skiego, prawdopodobnie według projektu Christiana P. Aig- 
nera. W Nienadowej często przebywał siostrzeniec Antonie
go Dembińskiego - Aleksander Fredro.
Z tablic umieszczonych na dworach w wieku XX warto odno
tować dwa przykłady. Na dworze w Lubaszu (woj. pilskie) 
nad wejściem głównym, pod dwiema tarczami herbowymi 
znajduje się marmurowa tablica z następującym napisem: 
„MIECZYSŁAW SZUŁDRZYŃSKI, Z CZWARTEJ GENERA
CJI SZUŁDRZYŃSKICH LUBASZ ZAMIESZKUJĄCYCH W 
WOLNEJ POLSCE, PIERWSZY STAROSTA CZARNKO- 
WSKI I WILEŃSKI, KOMISARZ GENERALNY DO ODBIORU 
URZĘDÓW RADCA WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO, 
WICEPREZES POZNAŃSKIEGO ZIEMSTWA KREDYTOWE
GO I ŻONA JEGO Z HR. SZEMBEKÓW - DWÓR LUBASKI 
PRZEZ GORAWSKICH W 1546 JAKO ZAMEK OBRONNY 
WYBUDOWANY PRZEZ WOJEWODĘ KALISKIEGO MIA- 
SKOWSKIEGO W 1756 PRZEBUDOWANY, W 1911 ODNO
WILI DLA POTOMNOŚCI, PRZYJACIÓŁ I SIEBIE”.
W Goszycach (woj. krakowskie) w ścianę tzw. nowego dworu 
murowanego (nie mylić z drewnianym z XVII w.) wmurowana 
jest tablica inna w charakterze od poprzednio przytaczanych, 
gdyż upamiętniająca wydarzenie, jakie tu miało miejsce: 
„DNIA 3 SIERPNIA 1914 R. Z ROZKAZU JÓZEFA PIŁSUD
SKIEGO PRZEKROCZYLI KORDON GRANICZNY JAKO 
PIERWSZY PATROL POLSKI: WŁADYSŁAW BELINA-PRAŻ- 
MOWSKI, JANUSZ GŁUCHOWSKI, ZYGMUNT BOŃCZA- 
KARWACKI, STANISLAW GRZMOT-SKOTNICKI, ANTONI 
ZDZISŁAW JABŁOŃSKI, STEFAN HANKA-KULESZA, LUD
WIK KMICIC-SKRZYŃSKI. TEN DOM BYŁ MIEJSCEM ICH 
PIERWSZEGO POSTOJU".

Osobną grupę inskrypcji stanowią teksty wycinane na bel
kach stropowych dworów. Najczęściej, napisy umieszczano 
na spodniej stronie bierwiona podpierającego belki stropo
we pułapu. Ten element konstrukcyjny, zwany w różnych 
stronach Polski siestrzanem, tragarzem, tramem lub sosrę
bem, ze względu na swe rozmiary i znaczenie otoczony był 
szczególną czcią. Siestrzany miały swoje legendy, wiązało 
się z nimi też wiele przesądów. Na przykład nie było wska
zane siadywać pod nimi, dokonywać jakichkolwiek transak
cji, składać życzenia czy otwierać listy - wszystko to mogło 

■przynieść nieszczęście. Franciszek Morawski w Dworcu 
mego dziadka pisze o siestrzanie:

„Lecz wszystkie te pomniki i warowne sprzęty 
Gasił potwór, przez cały pułap przeciągnięty. 
Odwiecznych może borów pierwsza rodzicielka,

Niezmierzonego dębu jednorodna belka,
Potężna córa puszczy, król Piastowych lasów... 
...Belka ta, liczne włości przeżywszy dziedzice, 
Miała jedną z kart ważnych w domowej kronice, 
Na jej boku wyryty rok stawiania dworu...”

W bardzo wielu przypadkach tylko dzięki napisom umiesz
czonym na siestrzanie dowiedzieć się można, kiedy dwór 
został wybudowany. Ignacy Tłoczek w książce Polskie bu
downictwo drewniane przytacza napis umieszczony w nie 
istniejącym już dworze drewnianym we wsi Ztockie (woj. no
wosądeckie). Na siestrzanie łaciński tekst głosił: „DOM TEN 
ZBUDOWAŁ THOMA VYŚ. ROKU PAŃSKIEGO 1697. DNIA 
29 MAJA". W wielu wypadkach cieśla wycinał swój znak - 
gmerk, zamiast nazwiska. Często na siestrzanie widnieje tyl
ko data budowy, np w Brzóskach na Podlasiu, co podaje Z. 
Gloger w Budownictwie drzewnym: „DNIA 23 MAJA ROKU 
PAŃSKIEGO 1745”. W drewnianym dworze w Mirowie (woj. 
katowickie), rozebranym w latach sześćdziesiątych, napis na 
siestrzanie głosił: „DIE 30 MAIJ. NIECH BĘDZIE POCHWA
LONY IEZUS CHRYSTUS. ANNO DNI 1784" (M. Majka, Nie 
zachowane dwory ziemi krakowskiej, „Materiały i sprawo
zdania konserwatorskie woj. krakowskiego", Kraków 1968). 
Ciekawą sentencję przytacza Z. Gloger w Encyklopedii sta
ropolskiej, z również nie istniejącego już dworu we Wrocie- 
niu. Obok roku budowy „1787" widnieje tam dwuwiersz:

„BOŻE! Cl LUDZIE, KTÓRZY TU BYWAJĄ,
CZEGO NAM ŻYCZĄ, NIECH TO SAMI MAJĄ".

Napisy wycięte na belkach stropowych wielu dworów i więk
szych chałup podkrakowskich dobrze charakteryzują przy
kłady z Bronowie (obecnie Kraków). Włodzimierz Tetmajer, 
budując w 1894 r. dworek, kazał wypisać na belkach stropo
wych inskrypcje, o których później wspomina Stanisław 
Wyspiański w opisie scenografii Wesela: „strop drewniany w 
długie belki proste, z wypisanym na nich Słowem Bożym i 
rokiem pobudowania”. W całości napisy te brzmią następu
jąco: „NIECH BĘDZIE POCHWALONY AD MDCCCLXLIV 
WIEKI WIEKÓW CHRYSTUS PAN”, a dalej: „KRÓLOWO 
KORONY POLSKIEY MÓDL SIĘ ZA NAMI”. W największej 
izbie natomiast: „POBŁOGOSŁAW NAM PANIE I TO NASZE 
MIESZKANIE, ZACHOWAĆ OGNIA ŚWIENTY FLORYANIE. 
ROK PAŃSKI 1894. DNIA 5.II.M".

Na zakończenie warto wspomnieć o napisach umieszcza
nych w różnych miejscach obejścia dworskiego. Z. Gloger 
wspomina o dwóch napisach na bramach wjazdowych do 
dworów podlaskich, które świadczą o poczuciu humoru ich 
właścicieli. Pierwszy głosił: „BÓJ SIĘ BOGA I HRABIEGO 
OSTROROGA” (właśnie Ostroróg był właścicielem dworu). 
Drugi napis oddaje świetnie animozje, jakie często występo
wały między bogatą a biedną szlachtą: „GDY WŁASNY 
SNOP CEPEM WALĘ, NIE DBAM O BOGACZA WCALE".
W Kołdyczewie (jak pisze St. Bystroń) na spichlerzu umiesz
czony byt napis: „BOŻE, NAPEŁNIAJ PLONEM ZASIEK 
SKŁADU TEGO, ABYM NIE UBOŻEJĄC WSPIERAŁ UBO
GIEGO."
W Zbylitowskiej Górze (woj. tarnowskie) na oficynie dwor
skiej widnieje marmurowa tabliczka pamiątkowa z odmianą 
herbu Strzegomia i napisem: „CZCI I PAMIĘCI NAPOLEO
NA FELIKSA ŻABY URODZONEGO NA LITWIE 1806 ROKU, 
OFICERA WOYSK POLSKICH I WYCHODŹCY Z 1831 
ROKU. SYN I WNUKI 1906".
Nie wiadomo, jak często umieszczano inskrypcje na tabli
cach erekcyjnych, pamiątkowych, belkach stropowych lub 
supraportach w polskich dworach. Dziś zostało ich już bar
dzo mało. Te, które gdzieś zanotowano lub przechowano, i 
te, które wraz z dworami jeszcze istnieją - są ważnym ele
mentem żywej historii obyczajów w dawnej Polsce.

Maciej Rydel
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Ewa Pustofa-Kozłowska

Papiernia 
nad Jeziorką
Znów spłonął zabytek... W listopadzie 1984 r. - z nie
znanych oczywiście przyczyn - spalił się jeden z 
budynków niepowtarzalnego zespołu przemysłowe
go z XIX w. w Jeziornie koło Warszawy. Obiekt ten 
znajdował się na terenie strzeżonej fabryki, w pobliżu 
domów mieszkalnych, przy szosie z Warszawy. Można 
by zadać pytanie, dlaczego ogień tak bardzo upodo
bał sobie właśnie zabytki...

Kompleks obiektów przemysłowych fabryki papieru w 
Jeziornie jest największym i najlepiej zachowanym w 
województwie stołecznym. Składają się nań dwa ze
społy fabryczne zwane papiernią lub fabryką górną i 
dolną. Nazwy te związane są z usytuowaniem obiektów 
nad rzeką Jeziorką - pierwszy leży nad stawem poło
żonym w górze rzeki, drugi, oddalony od niego około 
1,5 km, nad stawem dolnym. Oba zespoły zabudowań 
fabrycznych powiązane są ciekawym i dobrze zacho
wanym układem wodnym w postaci naturalnych i 
sztucznych kanałów i stawów. Układ uzupełnia towa

rzyszące fabryce dolnej dawne osiedle robotnicze 
wraz z położoną w parku willą jednego z byłych współ
właścicieli fabryki.

Już w 1730 r. istniał w rozwidleniu rzeczki Jeziorki, na 
jej południowej odnodze przepływającej przez dobra 
Obory, wąski staw spiętrzony groblą, po której wiodła 
droga z Warszawy do Obór i Góry Kalwarii. Nad sta
wem stał młyn. Upust, którym regulowano poziom 
wody w stawie, zainstalowano na północnej odnodze 
rzeki. W ten sposób, dzięki naturalnemu układowi wód 
w tym rejonie, po usypaniu tylko niewielkiej grobli w 
poprzek rzeki oraz zapewne wzdłuż brzegów stawu, 
wykorzystano energię wodną do poruszania młyńskich 
kół.

Około połowy XVIII w. na południowej odnodze Jezior
ki, w odległości około 1,5 km od stawu górnego usy
pano groblę i przekopano krótki kanał dopływowy i 
odpływowy. Powstał drugi staw - dolny. Stał nad nim 
od roku 1760 młyn zbożowy, który w 1776 r. osiadły w 
Polsce wiedeński aktor Jan Józef baron Kurtz przysto
sował do produkcji masy papierniczej. Dwa lata póź
niej właścicielem młyna papierniczego został Fryderyk 
Thiess. W 1804 r. młyn wraz z zabudowaniami spalił 
się. Dopiero w 1811 r. szwagier Thiessa, Samuel 
Bruschke, odbudował papiernię. Jednocześnie w celu 
zwiększenia produkcji papieru dokupił drugi młyn po
łożony nad stawem górnym z zamiarem przystosowa
nia go do produkcji masy papierowej.

Papiernię dolną dwakroć jeszcze niszczyły pożary: w 
latach 1819 i 1829. Była ona wówczas własnością Jó
zefa Krzyczewskiego, który po odbudowie zakładu w 
1820 r. zamieszkał w jego pobliżu. Jemu należy przypi
sać powstanie niewielkiego folwarku mieszczącego 
budynki gospodarcze i stajnie oraz budowę oficyn
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1. Reklamówka papierni w Jeziornie 
z ok, 1909 r.

2. Pocztówka z widokiem na warszta
ty stolarsko-ciesielskie na terenie 
papierni dolnej (po 1905 r.)

3. Plan papierni górnej: 1 - główny 
budynek produkcyjny, 2 - budynek 
mieszkalny. 3 - budynek gospodar
czy

2

5. JEZIORNA. Warsztaty stolarsko-ciesielskie.

3

mieszkalnych dla pracowników fabryki, jak też własnej 
siedziby położonej nad stawem.

Po sprzedaży odbudowanej fabryki Bankowi Polskie
mu w 1830 r. prace przy jej rozbudowie trwały nadal. 
Prowadzono je w dwóch etapach. Pierwszy, w latach 
1830-1833, polegał na dokończeniu prac przy wznie
sionych przez Krzyczewskiego budynkach fabryki dol
nej. Funkcję zabudowań należących do tego zespołu 
odnotował Michał Baliński na łamach „Magazynu Po
wszechnego" w 1838 r. Główne budynki fabryczne sta

nowiły obiekty wybudowane jeszcze przez Krzycze
wskiego, tj. piętrowy, murowany budynek produkcyjny 
na planie litery „L”, nakryty dwuspadowym dachem z 
dwoma rzędami wywietrzników, które miały ułatwiać 
obieg powietrza w suszarni urządzonej na poddaszu.

Do budynku tego od strony wschodniej dobudowano 
drugi, jako pomieszczenie dla maszyny papierniczej, 
nie uruchomionej zresztą tutaj nigdy. Zamknięcie dzie
dzińca fabrycznego od strony północnej stanowił mu
rowany, trzypiętrowy budynek wykańczalni papieru i 
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suszarni. Za nimi, na tyłach znajdował się drewniany 
budynek magazynu. Ponadto w najbliższym sąsiedz
twie fabryki w ogrodzie nad stawem położony był dom 
dla dyrektora i znaczniejszych oficjalistów. Dom dyrek
tora, suszarnia i gmach fabryki wyznaczały boki niere
gularnego dziedzińca. Na osi wjazdu na podwórzec 
fabryczny od strony zachodniej usytuowany był piętro
wy, murowany, założony na planie wydłużonego pro
stokąta budynek „na mieszkanie dla czeladzi fabrycz
nej przeznaczony". Nieco dalej w kierunku północnym 
zlokalizowany został niewielki folwark, na którym ,,znaj
dują się drewniane, ale dobrze utrzymane stajnie i sto
doły". Przed nimi stał parterowy, murowany dom fol
warczny (nadbudowany drewnianym piętrem przetrwał 
do 1958 r.).

Drugi etap rozbudowy papierni obejmował lata 1837- 
1839. Prace prowadzone pod nadzorem sprowadzone
go z Francji inżyniera-papiernika Gabriela Planche’a 
polegały na budowie nowych budynków nad stawem 
górnym oraz modernizacji układu hydroenergetyczne- 
go. Nad przebudowanym stawem górnym, na terenie 
położonym na północ od istniejącego tu wcześniej 
młyna wystawiono nowe budynki, zaprojektowane 
przez architekta Banku Polskiego Jana Jakuba Gaya. 

Nowe budynki miały pomieścić m.in. maszyny do pro
dukcji papieru „bez końca", będące prawdziwie rewo
lucyjnym wynalazkiem ówczesnego przemysłu papier
niczego. Potężny, murowany budynek papierni wkom
ponowany został w nowy system hydroenergetyczny 
fabryki i stanowił jeden z jego najważniejszych ele
mentów. Przekopano wówczas nowy kanał odpływowy 
ze stawu górnego, przepływający pod nowym budyn

kiem papierni, długości około 0,5 km, łączący się na
stępnie z naturalnym korytem Jeziorki, zasilającej dalej 
staw papierni dolnej. Uzyskano w ten sposób spraw
niejszy, szybszy przepływ wody ze stawu górnego do 
dolnego, co podniosło jednocześnie wydajność ener
getyczną stawu dolnego.

4

4. Plan papierni dolnej: 1 - główny 
budynek produkcyjny, 2 - budynek 
wykańczalni i suszarni, 3 - dom mie
szkalny dyrektora i oficjalistów, 4,5 — 
domy robotników

5. Widok na najstarszą część papier 
ni dolnej

6. Budynek siłowni z 1903 r. na tere
nie papierni dolnej

7. Fragment osiedla robotniczego; w 
głębi kościół Św. Józefa z lat 1907- 
1909
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Tak więc już w 1839 r. papiernia w Jeziornie składała 
się z dwóch fabryk: górnej i dolnej, spiętych osią, jaką 
stanowił kanał fabryczny łączący oba stawy. W fabryce 
dolnej wyrabiano papier czerpany ręcznie oraz przygo
towywano masę papierniczą, którą następnie transpor
towano kolejką konną do fabryki górnej, gdzie zainsta
lowane były maszyny papiernicze.

W latach sześćdziesiątych XIX w. Bank Polski zaczął 
ograniczać swoją działalność oraz wyzbywać się po
siadanych zakładów przemysłowych; w 1869 r. fabryka 
w Jeziornie przeszła na własność Roeslerów, od któ-

7

rych w 1887 r. odkupiło ją Akcyjne Towarzystwo Mirko- 
wskiej Fabryki Papieru. Główni jego akcjonariusze: 
bankier L. Kronenberg oraz Natansonowie postanowili 
przenieść właśnie do Jeziorny leżącą na pograniczu 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Królestwa Pol
skiego papiernię w Mirkowie. Decyzja ta pociągnęła za 
sobą intensywną rozbudowę zarówno wszystkich dzia
łów papierni w Jeziornie, tak by mogła ona podołać 
zwiększonym mocom produkcyjnym, jak i osiedla ro
botniczego, które do tej pory składało się z czterech 
domów wraz z budynkami gospodarczymi, szkółki 
oraz szpitalika.

Nastąpiła wówczas znaczna i żywiołowa rozbudowa 
fabryki dolnej. Niestety, architekci zatrudnieni przy tej 
rozbudowie nie są znani. Być może byli to ci sami, któ
rzy projektowali poszczególne obiekty osiedla robotni
czego - Wąsowicz i Szyller. Powstające wówczas bu
dynki charakteryzowały się typową dla budownictwa 
przemysłowego przełomu XIX i XX w. architekturą. Były 
to obiekty murowane z cegły, często z użyciem betonu, 
wysokie o dużych oknach z typowymi żelaznymi kra
townicami i niewielkimi szybkami. Nietynkowane ele
wacje cechowała duża dekoracyjność. Detal architek
toniczny miał nawiązywać formą do stylów historycz
nych, preferowane byty formy neogotyckie i neorene- 
sansowe, przejawiające się w stosowaniu blankowa- 
nych szczytów, wertykalizmie, stosowaniu fryzów 
schodkowych, arkadowych okien ujętych w opaski. 

Detal architektoniczny wykonany był z ceglanych 
kształtek. Na terenie papierni dolnej zachowało się do 
dzisiaj kilka obiektów (pralnia, warsztaty ciesielsko- 
-stolarskie) oraz fragmenty elewacji niektórych budyn
ków z pierwotnymi, nie przebudowanymi formami. 
Większość obiektów jednak przebudowano, a elewa
cje pozbawione części ozdób zostały otynkowane.

Rozwój przestrzenny fabryki dolnej odbywał się na te
renach położonych na północ i wschód od pierwotnej 
zabudowy. Wejście na teren papierni przez dawny 
dziedziniec okazało się niewygodne. Zaczęła funkcjo
nować nowa brama fabryczna, flankowana dużym bu
dynkiem wartowni. Uliczka prowadząca do fabryki stała 
się osią, wokół której powstało osiedle robotnicze. Zo
stało ono zlokalizowane po zachodniej stronie drogi, 
stanowiącej teraz jakby granicę między terenami fa
brycznymi a osiedlem mieszkalnym. Sądząc po liczbie 
wytyczonych uliczek, planowane osiedle miało być w 
przyszłości dużo większe. Realizację zabudowy rozpo
częto od stawiania murowanych, piętrowych domów 
mieszkalnych dla robotników przy ulicy prowadzącej 
do fabryki, gdzie do 1906 r. stanęło sześć budynków, a 
wśród nich szkoła. Następnie, przy równoległej po 
stronie południowej uliczce stanął jeszcze jeden duży 
dom robotniczy, a w 1908 r. budynek „domu ludowe-
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8. Willa Edwarda Natansona ..Amelin" z 1902 r.

9.10. Główny budynek produkcyjny papierni gór
nej przed pożarem



11. 12. Gtówny budynek papierni po spaleniu w 
listopadzie 1984 r.
(zdjęcia: 1.2 - A. Stasiak. 5-12 - K. Kowalska)

27



go”. Natomiast na północnym skraju osiedla wybudo
wano w 1906 r. budynek mieszczący ośrodek zdrowia, 
aptekę, izbę porodową i mieszkanie dla lekarzy oraz 
felczerów. W latach 1907-1909 r., w pobliżu kanału, w 
osi uliczki osiedlowej biegnącej z północy na południe 
stanął neogotycki kościół Św. Józefa, według projektu 
Stanisława Kudery.

Wolną przestrzeń pomiędzy kościołem a osiedlem 
oraz plac przed frontem kościoła stanowiły tereny zie
leni parkowo-skwerowej, mieszczące place i boiska.

Część mieszkańców osiedla mogła uprawiać ogródki 
działkowe wokół domów, nad stawem dolnym oraz na 
terenach na wschód od fabryki górnej. Ogródki dział
kowe na tych terenach uprawiane są do dziś.

Wąski pas gruntu mieszczący łąki, ogrody i część par
kową, położony nad kanałem pomiędzy papiernią gór
ną a obszarem należącym do osiedla robotniczego, 
został zakupiony przez Edwarda Natansona. W 1902 r. 
według projektu właściciela wybudowano tu w stylu 
angielskiego cottage’u malowniczą willę stanowiącą 
letnią rezydencję. Urok tego miejsca podkreślał park 
urządzony w stylu angielskim. Na pozostałej części 
terenu prowadzono wzorowe gospodarstwo wiejskie z 
hodowlą bażantów i cieplarniami.

Po 1945 r. nastąpiła kolejna, ogromna rozbudowa fa
bryki dolnej. Wiele obiektów starych uległo zupełnemu 
rozebraniu. Były one głównie drewniane lub technolo
gicznie niesprawne. Inne okazały się bezużyteczne, jak 
np. stajnie, jeszcze inne zastąpiono współczesną, bar
dziej okazałą zabudową. Jest zrozumiałe, że przy 
współczesnych technologiach produkcja papieru wy
maga zmodernizowanych budynków dla pomieszcze
nia starych i nowych urządzeń, ale modernizacja nie 
może w sposób bezmyślny niszczyć elementów zabu
dowy, których istnienie nie ma wpływu na charakter 
produkcji. Elementami tymi są elewacje dające wyo
brażenie o ówczesnym stylu i charakterze budynków, 
w których odbywała się produkcja.

Budynek papierni górnej, od końca XIX w. użytkowany 
jako tzw. szmaciarnia mieszcząca skład, sortownię, rę- 
balnię i wstępny przerób surowca, nie podlegał żad
nym rozbudowom. W końcu lat sześćdziesiątych pa
piernia oddała ten budynek w użytkowanie Centralne
mu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Opakowań i 
mieścił się tu Zakład Doświadczalny.

W okresie powojennym na terenie osiedla, na jego 
obrzeżu wybudowano kolonię domków fińskich. W 
1949 r. na miejscu dawnego boiska sportowego stanął 
budynek żłobka, którego architektura nie koliduje z 
ogólnym charakterem osiedla. Natomiast obiektami 
dysharmonizującymi, obcymi stylowo są bloki mie

szkalne wciśnięte na teren osiedla zbyt blisko starej 
zabudowy oraz typowy pawilon sklepowy, wstawiony 
tu na miejsce rozebranego dziewiętnastowiecznego 
domu mieszkalnego, mieszczącego w parterze skle- 
py-

Mimo znacznej rozbudowy fabryki i osiedla po 1945 r., 
zespół papierni posiada istotne wartości historyczne 
jako dokument rozwoju techniki w ogóle, a przemysłu 
papierniczego w szczególności, jako dokument rozwo
ju mieszkalnictwa robotniczego i jako obiekt ściśle 
związany z tradycjami klasy robotniczej.

Na zabytkowe wartości zespołu fabrycznego składają 
się: zachowany system hydroenergetyczny, który zao
patrując w siłę napędową warunkował istnienie zakła
du przemysłowego na tym terenie, oraz dwa zespoły 
budynków fabrycznych, obrazujących rozwój fabryki, 
jej przebudowę i nawarstwienia, przy czym niektóre 
obiekty mają wartość indywidualną jako przykłady bu
downictwa przemysłowego.

Jednym z nich był do niedawna świetnie zachowany 
obiekt, tj. główny budynek produkcyjny wybudowany 
według projektu Jana Jakuba Gaya w 1837 r. na tere
nie papierni górnej, tzw. stara szmaciarnia. W listopa
dzie 1984 r. pożar strawił właśnie ten budynek, a śro
dowisku konserwatorskiemu przybył nowy problem.

Ogień wypalił drewniane stropy i dach oraz znacznie 
nadwątlił strukturę ścian magistralnych. Dotychczaso
wy użytkownik obiektu, wspomniany Centralny Ośro
dek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, szybko oddał 
zrujnowany budynek właścicielowi, czyli gminie. Dla 
gminy odbudowa obiektu - to zbyt wielkie obciążenie, 
tym bardziej że w Konstancinie wołają o ratunek zde
wastowane, również zabytkowe wille. Tak więc budyn
ku tego nikt już nie chce. A odbudować go trzeba, 
bowiem był on niezwykle ważny dla całego zespołu 
fabrycznego. Bez niego istniejący tu układ wodny w 
postaci stawu, przepustu i kanału odpływowego straci 
swą logikę, podobnie układ komunikacyjny i prze
strzenny. Budynek ten, tworzący całość z pozostałymi 
elementami zespołu, ilustrował historyczny etap ro
zwoju papierni, jedynego podwarszawskiego tak duże
go i cennego kompleksu przemysłowego, dlatego 
musi zostać odbudowany lub zrekonstruowany, a o 
tym zadecydują już ekspertyzy techniczne murów i 
grono konserwatorskie. Istnieje jednak poważna oba
wa, że nim zapadną decyzje, nim zbiorą się odpowied
nie komisje, nim zakończą swą wędrówkę po urzędni
czych biurkach sterty pism, nim powstanie odpowiedni 
projekt - wypalony budynek zawali się i nie będzie już 
czego odbudowywać.

Ewa Pustota-Koztowska
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Andrzej Gruszecki

Fortyfikacja 
nowożytna (2)
Następny etap przekształcania fortyfikacji śremowiecz- 
nej (zob. „Spotkania z zabytkami”, nr 2 (16), 1984, s. 23) 
polegał na jej obniżaniu. Jest to w budowie fortyfikacji 
wyraźna już tendencja nowożytna, a jednocześnie pro
ces, który przebiega do czasów obecnych. Pod wpły
wem wzrastającej siły broni ogniowej, służącej do nisz
czenia obwarowań, stają się one coraz nizsze, jakby 
trudniejsze do trafienia, coraz bardziej „zapadają się w 
ziemię”, aby przy broni jądrowej w ogóle schować się 
głęboko pod ziemią (schrony przeciwatomowe).

O potrzebie obniżania zabudowy związanej z fortyfika
cją pisze Albrecht Hohenzollern, książę pruski, w świe
tnym rękopiśmiennym traktacie opracowanym dla kró
la Zygmunta Augusta w 1555 r. i przetłumaczonym na 
język polski przez Macieja Strubicza w 1561 r.: „wieże, 
a budowanie wysokie w takowym zamku mają być zni
żone a zebrane bo... miejsca potrzebne ku chodzeniu a 
obronieniu zamku bywają od takowego wysokiego bu
dowania przez strzelanie a obalenie nieprzyjacielskie 
zamiatane a zasypowane, co więc zamkowi wielką 
szkodę i zatrudnienie przyniesie". Dla obrońców nie
bezpieczne było zasypanie’ studni: „nieprzyjaciele 

pospolici tam strzelają, aby studnie, rząpie i insze cys
terny i kuchnie zasypać a zawalić mogli". A bez wody i 
posiłku niedługo można było się bronić. Według Al
brechta studnię winno się sytuować „w piwnicach, 
albo inszych głębokich gmachach pod ziemią". Właś
nie na Wawelu studnia znajdowała się w piwnicy i była 
osłonięta mocnymi sklepieniami.
W tym samym czasie najwybitniejszy polski hetman 
doby odrodzenia Jan Tarnowski w Radzie sprawy wo
jennej pisał: „wieże wysokie znosić albo połamać jako 
szkodzić mogą, gdyby obalone byłyby miejsce po

trzebnych nie zawaliły”. W kilka lat później w tekście 
Oprawianie zamków albo miast zapewne Tarnowski 
radził ponownie: „Gdzieby wysokie wieże byty, albo 
ich zdjąć albo ty miesca, kędy szkodzić mogły, tak 
obwarować, aby, gdyby je nieprzyjaciel z dział burzył, 
nie mogły ludziom szkodzić albo ich tłuc". Nie była to 
tylko teoria. Tenże Tarnowski w zewnętrznej linii obwa
rowań swego prywatnego miasta Tarnowa zaczął 
wznosić od lat dwudziestych XVI w. niskie baszty, któ
re nazywamy bastejami. Zbudował także basteję i nis
ką budowlę obronną w swojej rezydencji w Tarnowcu, 
a pod koniec życia inne niewysokie dzieła - beluard i 
budowlę bramną - w Rożnowie.

W tym okresie wystąpiła druga tendencja, wynikająca z 
nadmiernego lęku przed artylerią - znacznego, nawet 
nadmiernego pogrubiania muru, szczególnie przed pier-, 
sia. Pojawiły się wtedy wręcz monstrualnej, wielome
trowej grubości mury budowli obronnych. Występują 
one także w projektach bastei Albrechta Durera, jak
kolwiek w zrealizowanych bastejach w jego rodzinnej 
Norymberdze mury już nie są tak grube. We wczes
nych bastionach prezentowanych w traktacie Tettiego 
grubość murowanego przedpiersia dochodziła aż do 8 
m. Dla umocnienia nawet tak grubych murów projekto
wano od wewnątrz dodatkowe konstrukcje wzmacnia
jące w postaci powiązanych tukami murowanych że
ber. Durer pisał na ten temat w wydanym w 1527 r. 
dziele o fortyfikacji: „niektórzy twierdzą, ze nie są po
trzebne tak grube mury jak te, które niżej podaję i ze 
można wznieść cieńsze, a przy mniejszym koszcie tak 
samo wytrzymałe. Niechaj kto chce słucha tych, którzy 
tak twierdzą. Ja jednak powiadam, ze kto obawia się 
napaści, ten winien jeszcze mocniej budować, niż ja 
podaję, ponieważ przy mocy ogniowej, jaka obecnie 
jest w użyciu na wojnie, na pewno będzie to potrzeb

ne".

Tak znaczne pogrubienie dotychczas stosunkowo 
cienkich średniowiecznych przedpiersi powodowało 
zwiększenie średnicy obniżonych baszt, a po wprowa
dzeniu tam artylerii - ze stanowiskami o odpowiedniej 
głębokości dla dział z przestrzenią do odrzutu po 
strzale - średnice baszt jeszcze bardziej wzrastały. Te 
dwa czynniki - obniżanie i pogrubianie muru z odpo
wiednimi parametrami dla baterii artyleryjskiej - u- 
ksztattowały charakterystyczne proporcje i wymiary 
bastei. Była to stosunkowo niska od strony przedpola i
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1. Projekt bastei III Albrechta Dure- 
ra

2. Przekrój umocnień miasta według 
Albrechta Ditrera; widoczne jest nie
zwykle grube, murowane przedpier- 
sie

3. Rondel Przedmiejski w Gdańsku 
według rysunku A. Moellera z lat 
1592-1593; basteja ziemna traktowa
na była wówczas jako półstałe u- 
mocnienie średniowiecznej baszty i 
dopiero w XVII w, formy ziemne uzy
skały wysoki prestiż

4. Drewniano-ziemne umocnienia 
bastejowe miasta i zamku Papa na 
Węgrzech wedtug rysunku Hoefnag- 
la z 1600 r.; jest to interesujący przy
kład wprowadzenia drewnianego o- 
szalowania górnej partii wału, co u- 
możliwiało szybkie wykonanie fortyfi
kacji w chwili zagrożenia i szybką jej 
wymianę na oskarpowanie murowa
ne

30



przysadzista budowla, o średnicy na ogół większej od mym, stałym celem dla przemieszczanych na przedpo-
wysokości.
Najczęściej basteje miały rzut okręgu lub wycinka o- 
kręgu, jakkolwiek były także wieloboczne. Nieraz wy
stępowały jako potężne dzieła kluczowe, nazywane we 
Włoszech puntone czy maschio, będące pośrednią 
formą wykształcania się bastionu. Zaokrąglenie i skar

lu, mimo wszystko znacznie ruchliwszych baterii oblęż- 
niczych.
We wcześniejszym okresie basteje i dzieła do nich 
zbliżone były sytuowane na najważniejszych odcin
kach obrony jako dzieła kluczowe. Takie basteje pro
jektował Diirer. W takim położeniu znajdowały się póż- 

powe nachylenie muru miało na celu uzyskanie formy 
odporniejszej na uderzenia pocisków artyleryjskich. 
Była to słuszna tendencja, jakkolwiek oparta na błęd
nym tłumaczeniu tego zjawiska wywodzącym się od 
Witruwiusza, o czym szerzej pisałem w poprzednim 
odcinku.

Jak zatem widać, większy był lęk przed siłą nowej bro
ni, którą używano do burzenia twierdz, niż chęć wyko
rzystania tej broni do ich obrony. Nie stwarzano więc 
możliwości dla zwielokrotnionego użycia artylerii we 
własnej obronie, bowiem obniżanie bastei zmniejszało 
liczbę strzelnic skierowanych na przedpole i choć for
ma okręgu dawała większy rozrzut ognia i nawet krzy
żowe pokrycie nim przedpola, to jednak utrudniała ona 
koncentrację ognia w jednym kierunku. Tendencja ta 
wynikała z sytuacji, w której twierdza była nierucho- 

nośredniowieczne barbakany, np. barbakan krako
wski, będące też rodzajem bastei. Basteja broniła Bra
my Dolnej na Wawelu. Miała ona przynajmniej jeden 
poziom strzelnic, a na górze otwarty taras artyleryjski. 

Brak jest dokładnych danych, kiedy powstała; widocz
na jest na widoku Wawelu z 1581 r. Hetman Mikołaj 
Firlej wzniósł zapewne w latach 1508-1526 na narożu 
swojego zamku w Janowcu półokrągłą otwartą basteję 
o średnicy około 20 m i murach grubości 2,40 m i więk
szej. Jej wysokość wynosiła prawdopodobnie 8-9 m. 
Hetman Jan Tarnowski wybudował na zamku w Tar
nowcu, zapewne w latach trzydziestych XVI w. także na 
zagrożonym narożu, basteję na rzucie okręgu o śred
nicy 16,85 m i o bardzo grubych murach (4,35 m). 
Basteje występowały również w już wykształconych, 
zgeometryzowanych, pełnych założeniach fortyfikacji
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5. Widok półkolistej otwartej bastei 
przy Bramie Świdnickiej we Wrocła
wiu według rysunku Weinera z 1562 r.

6. Zamek Sarzanello we Włoszech z 
końca XV w. na planie równoboczne
go trójkąta z trzema bastejami na na
rożach i prototypem rawelinu przed 
bramą

6

nowożytnej. Sytuowane na wszystkich narożach twier
dzy umożliwiały flankowanie, czyli obronę boczną, po
legającą na obronie martwego odcinka przedpola, a 
raczej fosy, przez dzieła położone dalej, nie bezpo
średnio przy bronionym przez nie polu martwym. Była 

to fundamentalna zasada fortyfikacji nowożytnej i wy
maga wyjaśnienia.
Pogrubienie przedpiersia miało bardzo niebezpieczne 
dla obrony konsekwencje. Dotychczas stanowiska ob
rońców były położone bardzo blisko zewnętrznego lica 
muru, a nieraz wysuwano je na zewnątrz (machikuły). 
Pozwalało to na bezpośrednią obronę muru i jego 
podstawy. Przy grubym przedpiersiu obrońcy zostali 
przesunięci do tyłu. Nawet przy skośnym nachyleniu 
górnej płaszczyzny przedpiersia zewnętrzna płasz
czyzna muru i dość szeroki pas przylegającego do nie
go terenu (fosy) znikały z ich pola widzenia i tym sa
mym z pola obstrzału. Na niebezpiecznym odcinku 
powstawało pole martwe i nieprzyjaciel, nie narażony 
na strzały obrońców, mógł swobodnie forsować lub 
niszczyć mur. Dla usunięcia pola martwego została 
konsekwentnie wykorzystana obrona boczna, składa
jąca się z wysuniętych przed mur elementów obron
nych, w naszym wypadku bastei, które mając wpraw
dzie pas pola martwego przy nich samych - broniły 
dalszych odcinków kurtyny i sąsiednich bastei, zaś 
pola martwe przy nich samych byty bronione z osłania
nych przez nie, sąsiednich bastei. Przy wielobocznym 
narysie twierdzy i wysunięciu bastei na każdym naroż
niku, powstawał więc konsekwentny system obrony z 
wyeliminowaniem pól martwych, choć niecałkowicie. 

Bowiem w samych narożach bastei, na przedłużeniu 
ich osi, pozostawał niewielki trójkąt pola martwego
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7. Zamek Anioła w Rzymie - wyko
rzystano tu mauzoleum cesarza Had- 
riana z lat 133-139 do utworzenia 
trzonu centralnego korpusu; papież 
Mikołaj V w połowie XV w. wzniósł na 
narożach trzy baszty, Aleksander VI 
w latach 1492-1503 założył cztery 
narożne basteje, a Paweł IV w 1556 r. 
otoczył bastionową fortyfikacją na 
planie pięcioboku

8. Nadbudowana bastejka obwaro
wań klasztoru benedyktynek w Jaro
sławiu, wzniesiona po 1615 r.
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9. Bastejowy zamek w Krasiczynie z ok. 1580 r„ przebudowany na pałac póź- 
norenesansowo-manierystyczny w latach 1592-1614; niższa pierwotnie, wi
doczna na rycinie basteja przebudowana została na wieżę pałacową (rysunek 
z XVIII w.)
(reprod.: 1-6. 8, 9 - Z. Dubiel, zdjęcie 7 - P. Stępień)

niemożliwy do usunięcia ze względu na jej zaokrągle
nie. Zatem charakterystyczne dla bastei zaokrąglenie, 
z powodu niemożności całkowitej eliminacji pola mar
twego, nie było korzystne; taką eliminację umożliwił 
dopiero narys bastionu.
Pełne narysy bastejowe pojawiły się we Włoszech od 
końca XV w., przede wszystkim w zamkach, jak w zam
ku Anioła w Rzymie, siedzibie papieży czy zamkach w 
Sarzana i Gorizia. Basteje występowały także w fortyfi
kacjach miejskich, lecz ze względu na duże obwody 
tych obwarowań są one już łączone z następną formą 
obwarowań - bastionami, np. w Weronie i Padwie. 
Właśnie w Padwie oraz w Gorizia Fra Giocondo dopro
wadził na początku XVI w. basteje do wielkich rozmia
rów. Były one tam stosunkowo niskie, bardzo szerokie 
i wypełnione ziemią. Nie przypominały już wieź, lecz 
tarasy artyleryjskie wielkich miejskich bastionów, od 
których różniły się tylko tym, że byty okrągłe.
W Polsce ten ostatni, najbardziej wykształcony typ ba
stei, nazywanej we Włoszech rondello, w ogóle nie 
występował. Na naszych ziemiach najczęściej basteje 
miały charakter wieżowy, jak w szesnastowiecznych 
zamkach: starościńskim w Przemyślu i prywatnym Kra

sińskich w Krasiczynie. Pojawiły się także one w umoc
nieniach miast Krakowa, Lwowa, Gdańska, Wrocławia, 
i występowały w Polsce jeszcze w XVII w., szczególnie 
na ziemiach południowo-wschodnich. Mógł tam zazna
czyć się wpływ oraz tradycja potężnych wież bizantyj
skich, która zapewne zaważyła na preferencji bastei u 
Turków i na ziemiach związanych z kulturą bizantyjską. 
Basteje wieloboczne przybierały również rzuty bastio
nów (zamek w Tenczynie) i byty też redukowane do 
niewielkich basztek-bastejek dla broni ręcznej (pałac 
w Prądniku Białym, kościół w Ptkanowie, klasztory w 
Mstowie i Jarosławiu). W powiązaniu natomiast z roz
winiętymi systemami bastionowymi i następnymi eta
pami rozwoju fortyfikacji basteje występowały aż do 
XIX w. jako elementy obrony wewnętrznej za detaszo- 
wanymi bastionami Vaubana, jako baszty artyleryjskie 
(baszty Montalamberta) i niektóre kaponiery systemów 
poligonalnych oraz twierdz pierścieniowych (fortów).

Andrzej Gruszecki



Jadwiga Puciata-Pawfowska

Spotkania 
z zabytkami 
Stanisława 
Wyspiańskiego
Już w młodzieńczym Pamiętniku Wyspiański wypowia
dał się na temat zabytków, ich niszczenia oraz koniecz
ności restauracji i konserwacji. Poruszony głęboko po
głoskami o zamiarze zburzenia budynków przy koście
le Św. Idziego - „najstarszym kościółku krakowskim 
po Św. Wojciechu", w którym oglądał „stalle starodaw
ne”, napisał urywkowe, ale bardzo ważne zdanie: 
„Chcą to już burzyć - łzy się naprawdę cisną do oczu - 
gdy się o czymś podobnym pomyśli - a tu ci, co by 
powinni stać na straży pamiątek, pamiątki te niszczą, 
przebudowują (...). Jakże też mogą obojętnie to znosić 
ci, co się tymi pamiątkami interesują - co chcą ucho
dzić za miłośników przeszłości...”'.
Środowisko krakowskie, atmosfera domu rodzinnego, 
nauka w Szkole Sztuk Pięknych, wycieczki pod prze
wodnictwem Władysława Luszczkiewicza do obiektów 
zabytkowych, rozbudziły u Wyspiańskiego zaintereso
wanie zabytkami, poświadczone licznymi szkicami ar

chitektury, zwłaszcza drewnianej, rysunkami chrzciel
nic, kropielnic, nagrobków, ornamentów, sprzętów, o- 
publikowanych następnie w sprawozdaniach Komisji 
do Badania Historii Sztuki w Polsce oraz w Tece Grona 
Konserwatorów Galicji Zachodniej. Był też Wyspiański 
od młodych lat uczulony na zagadnienie ochrony za
bytków przed niszczeniem przez czas i nieumiejętne, 
niewłaściwe metody ich zabezpieczania.
Wiadomo, że więzy uczuciowe od wczesnej młodości 
łączyły Wyspiańskiego z Katedrą Wawelską. Przepro
wadzana w latach 1895-1901 jej restauracja pod kie
runkiem Sławomira Odrzywolskiego musiała budzić 
żywe zainteresowanie twórcy kartonów witrażowych 
do jej wnętrza. Do prac zmierzających ku przywróceniu 
Katedrze wyglądu, jaki miała przed przeobrażeniami 
dokonanymi w XVIII w., odniósł się Wyspiański nega
tywnie. Zasada Odrzywolskiego - dążenie do czystoś
ci stylowej, pozbawianie „naleciałości", przywracanie 
tego wszystkiego, „co z biegiem czasu usunięto z 
ujmą pierwotnej kompozycji i charakteru samego za
bytku"- nie odpowiadała Wyspiańskiemu. Obawiał się 
zapewne tego „zabezpieczania", zastępowania znisz- 
czałego, zwietrzałego materiału innym, trwalszym ka
mieniem ciosowym lub cegłą, a zwłaszcza owego „o- 
żywienia" wspomnień historycznych i „prostowania”, o 
czym wzmiankuje Odrzywolski2.
Jan Bartosiński3 podaje, że Wyspiański na Wawel 
przestał chodzić, bo jego zdaniem dzieją się tam rze
czy nie do powetowania, że „p. Tomkowicz zamiast 
uderzyć pięścią w stół wzrusza ramionami, że profesor 
Odrzywolski podsuwa swoje pomysły ks. biskupowi 
Puzynie tak zręcznie, że ten uważając je za swoje włas
ne na wszystko przystaje”. W czasie tej rozmowy miał 
się podobno Wyspiański gorzko śmiać „śmiechem

1. Autoportret Stanisława Wyspiań
skiego
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niesamowitym, śmiechem człowieka, który bardzo 
cierpi".
Zacytowany przez J. Bartosińskiego we Wspomnie
niach urywek rozmowy, jaką miał z Odrzywolskim przy 
nie ukończonym jeszcze sarkofagu królowej Jadwigi, 
dużo wyjaśnia: „u góry nad sarkofagiem będzie prześ
liczny ornament mosiężny" - objaśniał Odrzywolski, a 
na pytanie „czyjego pomysłu", odrobinę zmieszany 
odpowiedział - „mojego", a była to po prostu wiedeń
ska secesja, komentuje J. Bartosiński i kończy ważną 
uwagą rzucającą światło na przyczyny negatywnego 
stosunku Wyspiańskiego do prac Odrzywolskiego: 
„nie lubiał, by ktoś coś wymyślał, bo po książkach 
wszystko już jest". Stanowisko Odrzywolskiego dale
ko odbiegało od zaleceń Ludwika Puszeta, który głosił: 
„restauracja powinna być jedynie konserwatorska, 
żadnej stylowości nie wprowadzać, a w tym co daje 
nowego być szczerze modernistyczna"4.

\N 1896 r. przystąpiono do restauracji zniszczonego 
kościoła Św. Krzyża pod kierunkiem Tadeusza Stryjeń- 
skiego i Zygmunta Hendla. Oni to zaproponowali Wys
piańskiemu przygotowanie projektu polichromii. Arty
sta we wrześniu tego roku z zapałem przystąpił do pra
cy i wykonał kopie z zachowanych jeszcze malowideł. 

Niestety, koszty wysunięte przez Wyspiańskiego wy
dały się Stryjeńskiemu zbyt wysokie. Rozpoczął on - 
bez wiedzy artysty - porozumiewać się z przedsiębior
cą malarskim Antonim Tuchem, który posługując się 
kopiami malowideł sporządzonymi przez Wyspiań
skiego wykonał w 1897 r. polichromię kościoła. Rozgo
ryczony i oburzony Wyspiański napisał dwa artykuły 
dotyczące tej sprawy: Św. Krzyż zamieszczony w „Ży
ciu” (nr 7 z 6 listopada 1897 r.) i Dawna polichromia 
kościoła Św. Krzyża w Krakowie - w pierwszym tomie 
„Rocznika Krakowskiego” (1898 r.). Zyskały one apro
batę Adama Chmielą i Stanisława Tomkowicza, gdyż i 
oni byli podobnego zdania.
Artykuły Wyspiańskiego5 o kościele Św. krzyża zawie
rają interesujące uwagi odnoszące się do zagadnień 
konserwatorskich i ogólniejsze sądy dotyczące prze
prowadzanych wówczas restauracji. Ubolewa Wys
piański nad zburzeniem reszty zabudowań poszpita
lnych Św. Ducha, kościółka i kaplicy, które odrestauro
wane i połączone z resztkami miejskich baszt, murów i 
z barbakanem tworzyłyby piękną całość. „Muzeum 
starożytności- według niego - miałoby tam swoje naj
właściwsze pomieszczenie". Do przeprowadzanych 
prac restauracyjnych odnosi się Wyspiański bardzo 
krytycznie: „Restauracje jakie się u nas prowadzą za 
prędkie są, za pobieżne; nie mamy jeszcze dosyć lu
dzi, żeby z zadania wywiązać się mogli tak, iżby nas 
przed obcymi nie potrzebował ogarniać wstyd. Nau
czyliśmy się rozumieć zaledwie rzeczy kilka, nie umie
my jeszcze cenić wszystkie porówno, co nam przesz
łość zostawiła w sztuce. Ogół nie jest obowiązany - 
pisze Wyspiański - znać się na rzeczy, ale żle jest, że
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ci, którzy zamierzają ratować zagrożone ruiną zabytki, 
nie dorośli jeszcze do zadania i w tym co robią grube 
znać ręce, a uszy muszą mieć zalepione woskiem 
przez co nie słyszą muzyk i harmonijnych grań, za któ
rymi właśnie duszą iść powinni”.
To, co przede wszystkim razi Wyspiańskiego, to ów 
„hałas barw, tam gdzie delikatnie je zaledwie trzeba 
było zaznaczyć i rysunek podkreślając kolorem nic nie 
zagubić z oryginalnych linii starodawnych. Ściany po
kryte surową barwą białą tym najchętniej przyjmują 
wzorzysty ornament z ordynarną zgrabnością kreślo
ny". Postacie brzydkim rysunkiem wykonane, przejas
krawione, w kolorycie odległe od tego, co było. „Po
malowano obrzydliwie - oburza się Wyspiański - nieu- 
dałe tarcze biskupią i kasy oszczędności, oraz, co jest 
już szczytem bezmyślności, tarczę malarzy, pytanie 
których, czy tych co malowali w wieku XVI i których 
dzieło zbrutalizowano, czy tych co babrali świeżo". 
Prace restauratorskie architektury kościoła, chociaż, 
jak stwierdzał, były „porządnie i czysto zrobione", bu
dziły też pewne jego zastrzeżenia. Otwory w dachu na 
przykład są - jego zdaniem - „zbyt sztywne w liniach" 
- powinny one być małe, „jakby oka wpół przymknie-

2. Karton do witraża ,.Kazimierz Wielki" dla Katedry Wawelskiej
3. 4. Szkice do polichromii dla kościoła Św. Krzyża
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ne", attyka „nad zakrystią powinna być lekka, fantazyj
na, a nie taka budynkowa jaką wzniesiono”.
W 1895 r. przystąpiono pod kierownictwem Zygmunta 
Hendla do gruntownej restauracji krużganków kla
sztornych przy klasztorze dominikanów. „W oknach 
krużganków tudzież na sktadzie w klasztorze znalazło 
się dwadzieścia kilka cennych witraży gotyckich ocala
łych w pożarze 1850 r, ale przez gorąco mocno nad
wyrężonych. Restaurację ich artystyczną powierzono 
p. Wyspiańskiemu po czym będą wstawione w oszkle
nia okien krużganków"6.
Wyspiański podjął się pracy nad restauracją tych wi
traży, pochodzących z XIV-XVI w., ale z powodu braku 
funduszy odrestaurowano według jego planów tylko 
trzy; wystawa ich nie wzbudziła jednak żywszego zain
teresowania. Rozżalony artysta pisał do Lucjana Rydla 
(8 V 1897 r.): „Wystawiłem teraz witraże dominikańskie 
i czy myślisz, że się kto znalazł, co by ludzi z nimi 
zaznajomił. Pierwsza to tego rodzaju w Polsce porząd
na praca, podczas gdy wszystko, co poprzednio w tym 
kierunku robiono, to były głupstwa".

Pracując nad restauracją „z największą sumiennością i 
staraniem", jak pisął do Rydla (4 II 1896 r.), z pietyz
mem usiłował przywrócić witrażom ich pierwotny wy
gląd, „uwolnić od późniejszych naleciałości", i choć 
przeżywał zniechęcenie i znużenie tą pracą, zamierzał 
pisać o dominikańskich witrażach. W listopadzie 1896 
r. donosił przyjacielowi: „Mam już obmyśloną pracę 
źródłową, napiszę ją o witrażach dominikańskich, przy 
czym całą pracownię sztuki średniowiecznej XIV, XV i 
XVI w. poruszę i przedstawię".
Studium o witrażach dominikańskich zostało zamiesz
czone w „Roczniku Krakowskim” (t. 2, 1899, s. 201- 
206). Zawiera ono interesujące uwagi, np. surową oce
nę „naprawek" i „restauracji", które ... były zawsze
brutalne, czy dokonano ich w XV w. czy w XVI. Epoki, z 
których każda przynosiła nowy styl, który zawsze po
zorował jako ładniejszy, zachowywały się wobec dzieł 
sztuki wcześniejszej daty z całą bezwględnością. ’7. 
Zapoczątkowana restauracja dominikańskich witraży 
została przerwana i zaniechana. Dopiero w 1948 r. 
przystąpiono do ich konserwacji, już według obecnych
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zasad, tj. bez uzupełnień. Wystawione witraże w 1949 r 
w Muzeum Narodowym w Krakowie zostały włączone 
do jego zbiorów.
W 1904 r. razem z architektem Władysławem Ekiel- 
skim, którego zaprosił do współpracy, projektuje Wys
piański „uporządkowanie" i zabudowę Wzgórza Wa
welskiego. W tej gigantycznej koncepcji, nie zrealizo
wanej, wysuwa nowatorskie, śmiałe propozycje orga
nizacji przestrzeni, kompozycji brył architektonicznych 
w powiązaniu z terenem. Praca nad tym zamierzeniem 
trzymała w napięciu twórczym wyobraźnię artysty do 
końca 1905 r. Pozostały z niej jedynie szkice i opis 
fascynującej wizji Akropolis-Wawelu pióra Ekielskiego. 
Projekt ten przewidywał, jak podaje Ekielski8, podział 
placu powstałego po zburzeniu budynków wojsko
wych na plac Katedralny, plac Zwycięstwa, plac Izby 
Posłów. Wokół tych placów wzniesiony miał być cały 
kompleks budowli przeznaczonych dla Sejmu, Akade
mii Umiejętności itp.

Ekielski wspomina, jak Wyspiański wyobrażał sobie 
zabudowę, jak rysowali obaj plan budowli, przy czym 
tylko kościoły Św. Michała i Św. Jerzego mieli zamiar 
restytuować. Zamek Królewski, Katedra i Muzeum Die
cezjalne nie byty przedmiotem ich narad. Szczegółowo 
natomiast zostało omówione pomieszczenie dla 
przyszłego muzeum, a głos decydujący miał tu Wys
piański. Po uchyleniu koncepcji przechowywania zbio
rów muzealnych w Zamku, którego „struktura (...) rozle
głe sa/e”czynity do tego celu nieprzydatnym, wysunię
ty na muzeum został budynek w „murach istniejących 
mieszkań wojskowych", dwupiętrowy z dobudowaną 
częścią na placu Zwycięstwa, mieszczącą w parterze 
oprócz wejścia głównego kancelarię zarządu. Wnętrze 
to będzie miało „szereg długich, a nie szerokich (5 m) 
sal korytarzowych, sale większe i małe gabinety, na 
drugim piętrze sale wyłącznie z górnym oświetleniem: 
to założenie dało motyw attyki".
Budynek ten, „bardzo zniszczony", musiałby być pod
dany gruntownej restauracji i to ułatwiałoby adaptację 
na pomieszczenie muzealne. Według Wyspiańskiego 
„...dobrze urządzone muzeum powinno mieć piętra 
niskie; obraz czy inny przedmiot muzealny, umieszczo
ny na wysokości większej nad 2,50 m nie mogą być 
dobrze oglądane, nie mówiąc już o rzeźbie, która w 
przeważnej ilości wypadków i tej wysokości nie znosi. 
Sale muzealne muszą być dalej płytkie; głębokość 
większa nad 4 m powoduje, że oświetlenie należyte 
przedmiotów muzealnych staje się niemożliwym. Cen- 
ność zabytków muzealnych czyni dalej ogniotrwałość 
stropów budowy warunkiem sine qua non. Tak zbudo
wane muzeum daje przedmiotom swoim to, czego po
trzebują, daje możliwość przejrzystości i tę zaciszność, 
która podnosi ich wrażenie i daje sposobność spokoj
nego ich studiowania".

Wyspiański pozostawał z dala od spraw codziennych, 
z dala od rozgrywających się politycznych sporów 
między stronnictwami, intryg i osobistych animozji, 
chęć jednak działania, przeprowadzenia pewnych 
spraw i reformowania skłoniła go do zgłoszenia za 
pośrednictwem adwokata Józefa Skąpskiego swej 
kandydatury do Rady Miejskiej,-do której na wiosnę 
1905 r. odbywać się miały wybory uzupełniające.

O przebiegu tej akcji J. Skąpski podaje interesujące 
szczegóły9. Otóż kandydatura Wyspiańskiego na ze
braniu Komitetu Wyborczego Stronnictwa Demokra
tycznego, z którego ramienia miał kandydować, zosta
ła przyjęta owacyjnie, ale na posiedzeniu plenarnym 
kilku mówców wysunęło wiele zastrzeżeń, podkreśla
no, że niesłusznie jest odrywać poetę od pracy i wcią
gać w „wir walki politycznej", że niesumiennością by
łoby obarczyć mandatem człowieka chorego; ktoś 
jeszcze nadmienił, że w Radzie Miejskiej winni zasia
dać ludzie praktyczni i doświadczeni, że nie ma tu 
miejsca dla poezji. Wysunięto zastrzeżenia formalne, 
ostatni mówca nazwał „wybujały kult Wyspiańskiego
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(...) bałwochwalstwem". Po różnych dyplomatycznych 
rozgrywkach - miejsce dla Wyspiańskiego zostało u- 
tworzone.
Na posiedzeniu w dniu 6 lipca 1905 r. Wyspiański 
wysunął wniosek o utworzenie Komisji Artystyczno- 
- Konserwatorskiej, która powołana została dopiero w 
dwa lata później - 4 listopada 1907 r. Oto autentyczny 
zapis z tego posiedzenia10:

„Komisja Artystyczno-Konserwatorska.
Posiedzenie Rady Miejskiej 6 lipca 1905 r.
R. M. Wyspiański uzasadniwszy nagłość sprawy, wnosi, 
Rada Miejska uchwali:
Ustanawia się Komisję Artystyczno-Konserwatorską
1) Celem jej utrzymanie i rozwój charakterystyki stylowej 
miasta odnośnie do starych i nowych budowli miejskich.
2) Celem realizowania tego pierwszego punktu przyznaje 
się tejże Komisji prawo zwierzchniego dozoru nad Budow
nictwem Miejskim.
3) Komisja składa się z trzech członków Rady Miejskiej i 
dwóch artystów plastyków, których mianowanie przyznaje 
się Akademii Sztuk Pięknych.
4) Obradom Komisji przewodniczy Prezydent miasta, lub je
den z Wiceprezydentów miasta.

Zakres kompetencyj:
1. Ciągła styczność z Budownictwem Miejskim i możność 
oglądania planów, gdy są w projektach w urzędzie Budow
nictwa złożone, tj. od chwili gdy wychodzą z rąk artysty.
2. Prawo zatwierdzania tychże planów odnośnie do ich sty

lowego wyglądu, oraz prawo zatwierdzania fasad do wszel
kich gmachów, stawianych lub dozorowanych przez Budow
nictwo miejskie w obrębie gminy.
3. Do obowiązków Komisji i do jej stałych czynności należy 
inwentaryzacja zabytków architektury, tychże ocena oraz 
czuwanie nad stanem ich i odnową.
4. Również obmyślanie dalszej użyteczności tych zabytków, 
które w jakikolwiek sposób podpadną uszkodzeniu częścio
wemu.
5. Do tejże Komisji należy sprawa zużytkowania placów pod 
pomniki i tychże pomników rozmieszczenie w obrębie Gmi
ny.
6. Bliższe szczegóły, odnoszące się do sposobów działania 
i oddziaływania mogą być przedłożone później, ewentualnie 
w formie urzędowych komunikatów drukiem, rozdawane 
członkom Rady Miejskiej, nie mniej jako urzędowe referaty 
tejże Komisji.

Nagłość sprawy uchwalono".

Dyrektywy działalności komisji i zakres kompetencji, 
sformułowane według propozycji Wyspiańskiego, u- 
derzają celnością, a słuszność ich zachowała aktual
ność po dzień dzisiejszy. Wysunięcie na pierwszy plan 
zasadniczego celu: utrzymanie stylowego charakteru 
miasta, przyznanie Komisji zwierzchnictwa nad urzę
dem Budownictwo Miejskie, świadczyło o właściwym 
podejściu do zagadnienia, a powołanie do jej składu 
dwóch artystów plastyków desygnowanych przez Aka
demię Sztuk Pięknych zapewniało odpowiedni poziom
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1. Projekt uporządkowania dziedzińca wawelskiego
8. Wizja Wawelu jako Akropolis: A - gród Bolesławów (za nim sarkofag Bole
sława Śmiałego), B - Teatr Grecki, C - Sejm, D - Senat
(zdjęcia: 1 - Z. Dubiel, 2-8-J. Wilde ze zb. Muzeum Stanisława Wyspiańskie
go w Krakowie)

artystyczny. Do obowiązków Komisji należało m.in.: 
przeprowadzanie inwentaryzacji zabytków architektury, 
czuwanie nad ich stanem, użytkowaniem i odnową.
Wyspiański żywił dla przeszłości głęboki kult, ale gdy 
trzeba było w obiektach zabytkowych uzupełniać braki 
wykruszone upływem czasu, był przekonany, że jedy
nie słuszne i właściwe jest wprowadzanie nowych form 
współczesnych. Jeden z głównych motywów nieporo
zumień z Odrzywolskim - to nieprzejednane stanowi
sko tego architekta wobec nowoczesnych form sztuki, 
których nie chciał tolerować w zabytkowych budo
wlach. Uważał, że o ile tylko się da, należy przywracać 
dawne średniowieczne formy w myśl zasady czystości 
stylowej.
Wyspiański zdecydowanie wypowiadał się przeciw 
przenoszeniu żywcem pseudogotyckich form, przeciw 
wprowadzaniu do zabytkowych wnętrz malarstwa naś
ladującego styl gotycki. Opracowując dekorację ma
larską dla kościoła franciszkanów, nie niszczył, nie za
cierał konstrukcji gotyckiej, ale ją uwydatniał, podkreś
lał. W kościele Św. Krzyża, w miejscach wolnych po
wstałych przez niszczycielskie działanie czasu, zamiast 

naśladownictwa dawnych malowideł winny być - jego 
zdaniem - wprowadzone nowe dzieła.
Tylko część zamierzeń Wyspiańskiego została zreali
zowana, rozproszone uwagi rzucają światło na stano
wisko, jakie zajmował wobec zagadnienia konserwacji 
i restauracji zabytków.

Jadwiga Puclata-Pawłowska
Artykuł został opracowany autorsko na podstawie pracy zamieszczonej w 
„Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 
VII, z. 91, 1979.
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Leszek Kajzer

Zamek
w Raciążku - 
dwie próby 
zagospodarowania
Los obszedł się niełaskawie z zamkami kujawskimi. Więk
szość ich uległa zniszczeniu w połowie XVII i na początku 
XVIII w., a lata po utracie przez Polskę państwowości przy
niosły ich ostateczną zagładę. Nikłe relikty jednych zamków 
utopione zostały w brytach nowszych budynków pałaco
wych, inne całkowicie rozebrano, tak że o obecności daw
nych warowni świadczą tylko nasypy ziemne z niewielkimi 
resztkami murów. Do najbardziej malowniczych pozostałości 
średniowiecznych zamków kujawskich zaliczyć należy, o- 
prócz potężnej ceglanej wieży w Kruszwicy, także ruiny zam
ków w Bobrownikach, Raciążku i Radzikach Wielkich.
Zamek w Bobrownikach, ulokowany w średniowieczu na 
wschodnim brzegu Wisły, znajduje się obecnie na wiślanej 
wyspie, górując potężnym masywem poszarpanych murów 

nad lustrem wody. Także malownicze jest położenie zamku 
w Raciążku: na wysokiej skarpie wysoczyzny, wcinającej się 
w dolinę Wisły. W średniowieczu rzeka, przemieszczająca 
się po pradolinie, znajdowała się prawdopodobnie znacznie 
bliżej zamku, od którego obecnie oddalona jest w linii prostej 
o około 2 km. Duże walory krajobrazowe i historyczne tych 
zamków wpłynęły na podjęcie badań archeologiczno-archi- 
tektonicznych, które od 1976 r. prowadzone są na zlecenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku 
przez naukowców z Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego1. Prace terenowe przynieść miały nie tylko poznanie 
dziejów budowlanych obu zamków w poszczególnych fa
zach rozbudowy i przemian, lecz także doprowadzić do zgro
madzenia wytycznych umożliwiających zabezpieczenie ruin, 
których stan słusznie budził zaniepokojenie konserwato
rów.
Zarówno w Bobrownikach, jak i w Raciążku prace naukowe 
zbliżają się już do końca, a miejsce ekip badawczych zajęły 
wyspecjalizowane grupy murarzy-konserwatorów, których 
zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie nadwątlo
nych murów, a także w miarę możliwości uczytelnienie pozo
stałości niewidocznych na powierzchni gruntu fragmentów 
substancji zabytkowej,
Na podstawie przeprowadzonych badań interesujące wydaje 
się omówienie dziejów budowlanych oraz planowych inge
rencji konserwatorskich na zamku w Raciążku.

„Aby pozostałość była szanowana”
W swej średniowiecznej postaci zamek w Raciążku przestał 
istnieć już w pierwszej połowie XVIII w., kiedy większość 
murów gotyckich została rozebrana z inicjatywy ówczesnego 
biskupa włocławskiego (1720-1738), a późniejszego arcybis
kupa gnieźnieńskiego, Krzysztofa Antoniego Szembeka. Po

1

1. Ruiny zamku w Raciążku na rycinie 
z „Albumów" K. Stronczyńskiego

2. Szkic sytuacyjny wzgórz: 1 - „ser
ce”, 2 - zamkowego, według pomia
ru K. Kłosa

3. Grupa turystów we wnętrzu „ka
mienicy wielkiej" w latach dwudzie
stych XX w.
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został tylko główny budynek zamkowy, zwany w opisach 
„kamienicą wielką”, który został przebudowany na barokowy 
pałac. Otynkowany i opięty pilastrami biały budynek pałacu, 
zwieńczony łamanym „polskim” dachem, uwiecznił na gwa
szu Karol Alberti w końcu XVIII w. Sekularyzacja dóbr bisku
pich u schyłku XVIII w., a także rządy pruskich dzierżawców 
spowodowały rozebranie pałacu Szembeka. Jednakże już w 
pierwszej połowie XIX w. ruiny, owiane tradycją zjazdów kró
lów polskich z wielkimi mistrzami Zakonu, a także legendami 
o pobytach tu królowej Jadwigi, budziły żywe zainteresowa
nie współczesnych. I tak np. w 1826 r. biskup Józef Kożmian, 
wizytujący dekanat raciąski, udał się wraz z miejscowym pro
boszczem „na zwiedzanie szczątków i gruzów dawnego 
wspaniatego siedliska (..) z żalem patrząc na te rozwali- 
ny"x.
Zamek odwiedzili także w latach 1844-1846 przedstawiciele 
„delegacji K. Stronczyńskiego", inwentaryzującej zabytki po
łożone na terenie guberni warszawskiej. Sporządzono wtedy 
rysunki kościoła i ruin zamku, a także zanotowano, że...znaj
dował się także w Raciążku maty biskupi zameczek, w po
czątkach teraźniejszego wieku jeszcze w stanie mieszkalnym 
będący, a z którego dziś zaledwie parę kawałków muru po
zostało. Ruinę tę rozpoczęli po zabraniu dóbr kapitule miejs

cowej naddzierżawcy a dokończył jeden z burmistrzów na
zwiskiem Gostyński, mniej zważając na rozkaz przełożonej 
władzy, aby pozostałość ta była szanowana i aby nikt pod 
jakim bądź pozorem rozbierać się jej nie ważył. Rozwaliny 
dotąd sterczące, nie mają nic charakterystycznego, ale w 
dziwnie pięknem znajdują się położeniu skąd się przepyszny 
widok na Wisłę i całe zawiśle otwiera. Nie masz śladu kto był 
założycielem tego zameczku. W roku 1329 Maciej biskup 
włocławski upominał Krzyżaków o jego zniszczenie. Przecie 
zdaje się, że go Hieronim Rozrazewski przerobić i u wygód nić 
musiał, mając widocznie zamiar uczynić Raciążek jednem z 
miejsc rezydencyonalnych dla włocławskich biskupów. Ci 
którzy tę budowlę jeszcze w stanie mieszkalnym pamiętają 
nie mogą się odchwalić jego wewnętrznego rozłożenia, a 
mianowicie sposobu ogrzewania pokoi, który łączył dobry 
skutek z wielką oszczędnością drzewa, w tej okolicy nader 
nieobfitego...'3.

W opisie tym zagubiono bogatą historię warowni, której dzie
je rozpoczęły się od funkcjonowania drewniano-ziemnego 
grodu, spalonego przez Krzyżaków w 1330 r. Dopiero na
stępny jej etap - to wzniesienie siedziby murowanej przez 
biskupa Macieja z Gołańczy ( 1368) i wielokrotne jej prze
budowy.
Dalsze losy ruin zamku w XIX w. były mocno związane z his
torią rozwoju pobliskiego Ciechocinka. Od ponad 100 lat 
każdy kuracjusz odwiedzał bowiem te szacowne relikty „sta
rożytności krajowych", co spowodowało, że wpisane one 
zostały na trwałe w turystyczną mapę tego regionu.

Próba pierwsza - „werendowa”

Lata bezpośrednio poprzedzające pierwszą wojnę światową 
przyniosły ciekawą inicjatywę zagospodarowania ruin zam
kowych, podjętą przez zasłużone dla kultury polskiej Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości4. Z jego inicjatywy 
dokonany został przez K. Kłosa pierwszy pomiar i inwentary
zacja ruin zamkowych, a także postanowiono wznieść obok 
reliktów drewniany budynek, który w dzisiejszej nomenklatu
rze należałoby nazwać „wolno stojącym pawilonem mie- 
szkalno-gastronomicznym”. Inicjatywa ta została, na całe 
szczęście, negatywnie oceniona przez W. Górzyńskiego i M. 
Raczyńskiego i do dziś w Archiwum Instytutu Sztuki PAN w 
Warszawie zachował się ich ciekawy i wart opublikowania 
list5. Przytaczamy go in extenso, gdyż jego treść pełna trzeź
wej refleksji księdza i literata (W. Górzyński był miejscowym 
proboszczem, autorem książeczki Zamek w Raciążku, War
szawa 1913, a Marian Raczyński napisał m.in. Materiały do 
historii Ciechocinka, Warszawa 1935 i Trzy zamki raciąskie, 
Warszawa 1936), którzy nie byli z wykształcenia historykami 
sztuki czy konserwatorami, zasługuje na baczną uwagę.

Do Szanowanego Zarządu
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości 
w Warszawie

Niżej podpisani opiekunowie ruin w zamku w Raciążku, po wszech
stronnym i grutnownym zbadaniu i rozważeniu nadesłanych im do 
wykonania planów na domek stróża wraz z werendą i salką bufetową 
dla publiki, na górze zamkowej, a wykonanych przez P. Lisieckiego, 
architekta z Warszawy, doszli do przekonania, że projekt ów jest 
niemożliwy do wykonania, a to dla następujących powodów:
1. Jest on wspaniały. Ruin dawnego zamku tak nikłe pozosta
ły resztki, że aby skupić na nich uwagę gości, należy usunąć z wierz
chołka góry wszelakie budowle mogące z niemi rywalizować. Tym
czasem projekt p. Lisieckiego wykonany stałby się poważnym rywa
lem ruin, zwracałby na siebie przede wszystkim uwagę widzów, a 
ruiny by zabił. Jest on piętrowy, dorównujący przeto wysokością 
wysokości samych ruin i dlatego z niemi rywalizujący. Na parterze 
niepozbawiony wyrazu powagi, a nawet cechy monumentalności,
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4. Elewacja frontowa „kamienicy 
wielkiej"

5. Wnętrze „kamienicy wielkiej", w 
głębi dach i ganek mleczarni

(zdjęcia: 1 - E. Koztowska-Tomczyk,
2 - G. Kumorowicz)

interesujący w kondygnacji górnej i dlatego dla gościa przeciętnej 
inteligencji byłby wiele ciekawszy od samych ruin. Takie odrywanie 
oka i uwagi widza od czcigodnych resztek starego i tak cennego 
narodowi zamczyska pozbawiłoby go nastroju historycznego i zwra
cało myśl ku teraźniejszości, co zdaniem opiekunów nie jest pożą- 
danem.

2. Jest on za kosztowny. Kosztorys wykonany przez samego pro
jektodawcę wykazuje bez mała sumę 2000 rs. (dokładnie 1950 rs.). 
Opiekunowie ruin nie zamieszkują na miejscu, a. przeto nie mają 
możności wykonania projektu sposobem gospodarczym. Budowę 
zamierzają oni powierzyć przedsiębiorcy, którym ma być architekt 
powiatowy p. Osterlof, podejmujący się wznoszenia według proje
któw willi w Ciechocinku. Otóż p. Osterlof rozpatrzywszy się w pro
jekcie i jego kosztorysie orzekł, że owego domku dla stróża w żaden 

sposób nie może się podjąć według projektu wykonać taniej jak za 
2500 rs. Motywuje zaś tę sumę tern, że z powodu bliskości Ciecho
cinka robotnik tu wiele droższy niż gdzie indziej, że zwózka materiału 
pod górę jest trudniejsza, a przeto i kosztowniejsza ek(onomicznie). 
Tymczasem opiekunowie ruin obecnie na całą budowę posiadają 
nie więcej niż 500 rs. Liczą oni wprawdzie na fundusz jaki się zbierze 
z rozprzedaży latem broszurki p. t. „Zamek w Raciążku" między kura- 
cyuszów, lecz po pierwsze fundusz to niepewny, to po wtóre choćby 
się rozprzedało cały nakład w ilości 3000 egz. dochód nie o wiele 
przekroczy sumę tysiąca rubli chociaż się go połączy ze sumą znaj
dującą się obecnie w dyspozycji opiekunów. A przecież zważyć 
należy, że po wzniesieniu owego domku trzeba będzie go wewnątrz 
umeblować. A zatem opiekunowie ruin niżej podpisani, oświadczają 
Szanownemu Zarządowi Towarzystwa, że wymienionej poprzednio 
sumy kosztorysowej w ilości rs. tysiąca w żaden sposób nie mogą 
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przekroczyć i dlatego pro/ekt p. Lisieckiego uważają za zbyt koszto
wny.

3. Jest on niepraktyczny. Niepraktyczny - w pomyśle umieszczenia 
werendy i bufetu dla gości na pierwszym piętrze. Opiekunowie do
brze rozumieją, że przez wyniesienie werendy chciał projektodawca 
dać gościom piękny i rozległy widok na całą okolicę, lecz sądzę, że 
wytworzenie potrzeby przebycia długiego szeregu schodów dla o- 
siągnięcia tego celu, ów cel gościom tak dalece uniemożliwi, że wie
lu z nich znajdzie się w położeniu lisa i smacznych winogron.
Z kogóż bowiem składać się będą szeregi gości ruiny zamku nawie
dzające? Z kuracyuszów ciechocińskich. Prawda, znajdą się między 
nimi tacy dla których wejście na werendę po wschodach nie będzie 
przedstawiać żadnej trudności, będą to ci, którzy do ruin piechotą 
przyjdą; ale, iluż to kuracyuszów odwiedza ruiny w dorożkach! Do 
liczby zaś tych zaliczyć należy wszystkich chorych na reumatyzmy, 
artretyzmy, ischiasze etc. których miano... tysiąc. Dla tych, aby im 
udostępnić wypicie szklanki mleka i osiągnięcie celu napawania się 
malowniczością widoku przez projektodawcę zamierzonego, należa
łoby zbudować... windę.
Nadto opiekunowie ruin nie wątpią, że poręcze schodów zaprojek
towanych przez p. Lisieckiego jako też same schody wraz z werendą 
w ciągu całego roku stałyby się dla setek podrastającej i wierzgają
cej, raciążkowskiej młodzi, wierzchowcami w celach sportowych i 
polem ćwiczeń ekwilibrystyczno-gimnastycznych, którego to celu 
chyba nie zamierzał sobie osiągnąć projektodawca. Z doświadcze
nia zaś wiadomo, że sporty tego rodzaju harcowników, skoro mod- 
nemi się staną, przekraczają o wiele energię najenergiczniejszego 
stróża i na ową część budowli, która miała nieszczęście stać się 
umiłowaną placówką sportów, dodatnio pod względem jej powierz
chownego wyglądu wcale nie wpływają.
Dla tych to przyczyn, niżej podpisani opiekunowie ruin zamku w 
Raciążku uważają projekt p. Lisieckiego na dom dla stróża za nie
możliwy do wykonania. Może jednakże praca przez p. Lisieckiego 
podjęta nad wykonaniem tego projektu w przyszłości nie okaże się 
dla ruin zamku bezużyteczna. Tuż obok góry zamkowej, tylko głębo
kim parowem od niej oddzielona, znajduje się druga o kilka łokci od 
niej niższa góra „sercem" zwana, z powodu kształtu płaszczyzny jej 
wierzchołka zbliżonego do kształtu serca. Marzeniem opiekunów 
jest na owem „sercu" wznieść w przyszłości sporych rozmiarów 
restaurację wraz z werendą, a może i wieżyczką z widokiem na oko
licę. Projekt p. Lisieckiego co najmniej dwukrotnie powiększony, po 
dokonaniu pewnych zmian może wówczas będzie mógł być w zu
pełności wykonany. Ta bowiem góra jako niższa i parowem oddzie
lona, stanowi zupełnie odrębne i samodzielne terytorium, które tylko 
mostkiem połączone będzie z górą zamkową (s. 2).
Lecz domek dla stróża, w pobliżu ruin o który obecnie idzie, winien 
być według zdania opiekunów zaprojektowany:
1. jako parterowy
2. jak tylko można najskromniejszy
3. jakkolwiek powinien posiadać wszystkie ubikacye, które posiada 
projekt p. Lisieckiego, z werendą włącznie parterową, wszakże ko
sztorys w żaden sposób nie może przekraczać sumy tysiąca rubli.

Ks. Górzyński 
Podzielam zdanie Księdza Kanonika 

Górzyńskiego 
24.IV 1914 Marjan Raczyński

Choć argumentacji autorów trudno miejscami nie uznać za 
świadomie przewrotną, ocena listu nie pozostawia chyba 
żadnych wątpliwości. Docenili oni prawidtowo zagrożenie i - 
co ważniejsze - doprowadzili do rozsądnego skorygowania 
pomysłu. Zbudowany i istniejący jeszcze w okresie między
wojennym budynek „mleczarni” stał co prawda obok ruin, a 
nie na wzgórzu „serce", był jednak parterowy i zasłaniał tylko 
północno-zachodni narożnik ruiny „kamienicy wielkiej”. 0- 
siągnięto więc kompromis, który z przeszło półwiecznej per
spektywy ocenić należy pozytywnie.

Próba druga - „autobusowa”
Powojenne losy ruin zamku przyniosły nie tylko znaczne za
tarcie’ich czytelności przez nieprzemyślane zalesianie i za

krzewianie wzgórza zamkowego, wytyczenie alejek ograni
czonych betonowymi krawężnikami, uformowanie klombów 
itp. Znacznie poważniejsze zagrożenie zawisło nad ruinami, 
gdy na zlecenie ówczesnego, a nie mieszczącego się w 
Raciążku Urzędu Gminy opracowano projekt zagospodaro
wania i turystycznej adaptacji wzgórza zamkowego i ruin 
zamku6. Projekt powstał w dużym mieście uniwersyteckim 
(I), a opracowany został przez projektantów z placówki pro
jektowej oddziału Państwowej Komunikacji Samochodowej, 
co tłumaczyć może, że jego autorzy potraktowali wzgórze 
zamkowe jak zdezelowany, stojący na podmiejskie] działce 
autobus (sic!). Odżyła tu stara koncepcja „pawilonu gastro- 
nomiczno-rekreacyjnego”, który miał stanąć obok zabytko
wych murów. Przewidziano także na terenie dziedzińca zam
kowego (gdzie nawarstwienia kulturowe sięgające IX-X w. 
mają miąższość ponad 3 m) zlokalizowanie i wkopanie 
„szamba” o znacznej pojemności. Wiele uwagi poświęcono 
też pokryciu znacznego terenu podzamcza asfaltem oraz 
kwestii umieszczenia tam sporego parkingu dla autobusów. 
Jest to, jak wiadomo, typowy środek lokomocji dla wszyst
kich ciechocińskich wczasowiczów i kuracjuszy! Zapewne 
na skutek eksploatowania znacznej liczby autobusów z u- 
mieszczonymi z tyłu silnikami, zacni projektanci zaplanowali, 
że ruch wycieczkowy wprowadzony będzie na zamek „od 
tyłu”, inna droga wiodła natomiast trawersem przez skarpę o 
wysokości blisko 30 m i kącie nachylenia około 45°. W sumie 
nie tylko powtórzono wszystkie poczynione na początku XX 
w. błędy, lecz także spotęgowano je możliwościami nowo
czesnej myśli planistycznej i wykonawczej lat siedemdzie
siątych.

Mimo, że ten nietuzinkowy, ambitny i pełny twórczego niepo
koju projekt wzbudził żywe zainteresowanie oraz uzyskał 
sporo zwolenników, wydaje się, że i tym razem wszystko 
zakończy się szczęśliwie. Swą opinię wydał nie tylko Woje
wódzki Konserwator Zabytków, lecz również władze gminy i 
zgodnie oceniono, że projekt nie jest najlepszy, szczególnie 
wobec nowych odkryć dokonanych w czasie wieloletnich 
prac badawczych i nie powinien być realizowany. Postępy 
prac zabezpieczająco-budowlanych prowadzonych w Ra
ciążku nastrajają optymistycznie. Podobnie starania nowych 
projektantów, którzy podjęli się opracowania pełnego planu 
zagospodarowania terenu wzgórza zamkowego z ruinami, 
wraz z jego bezpośrednim zapleczem, tworzącym strefę otu
liny konserwatorskiej. Sądzić nawet można, że i Konserwator 
Przyrody zgodzi się na niewielkie korekty stanu zadrzewienia 
terenu dziedzińca zamkowego, a miejscowa młodzież, tak 
cierpko scharakteryzowana przed przeszło pół wiekiem, wy
konywać będzie w czynie społecznym pewne prace pomoc
nicze. Czy spodziewany „happy end ” nastąpi, okaże się już 
w najbliższym czasie.

Leszek Kajzer

Przypisy

1. Zob. coroczne sprawozdania z badań w WKZ we Włocławku, a 
także prace autora dotyczące Raciążka: Zamek w Raciążku na Kuja
wach w świetle najnowszych badań, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyń- 
skie”, ser. C, 1980, s. 9-24 oraz Z badań nad chronologią i rozplano
waniem zamku w Raciążku, Ziemia Kujawska, t. VI (w druku).
2. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, księga b. nr, f.43.
3. Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, rękopis nr 
1122, Opisy zabytków starożytności w Guberni Warszawskiej... w 
latach 1844-1846 (tzw. Albumy K. Stronczyńskiego), Warszawa 1851, 
s. 354-355.
4. J. Maisner-Nieduszyńska, Początki konserwacji historycznych 
ruin w Polsce, „Spotkania z zabytkami", nr 5, 1981, s. 15.
5. Archiwum Instytutu Sztuki PAN, dokumentacja po TOnZP, teczka 
nr 172; tamże pomiary wykonane przez K. Kłosa.
6. Kopia projektu, przechowywana w Archiwum WKZ we Włocław
ku.
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Bogumiła Sawa-Sroczyńska

Skąd my to znamy?

Zagłada 
zamojskiej oberży
Działo się to pod koniec lat trzydziestych, ale równie 
dobrze mogło się dziać w innym czasie i miejscu, 
bowiem urzędnicy - jak się okazuje - byli zawsze. 
Chodzi o tych urzędników, których dewizą jest nie- 
wstawanie zza biurek i nieutrudnianie sobie życia 
myśleniem.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia stał 
na rogu ulic Franciszkańskiej i Ormiańskiej (dziś ulice 
Staszica i Grecka) w Zamościu osiemnastowieczny 
dom zajezdny.' Wśród sąsiedniej zabudowy wyróżniał 
go piękny, barokowy portal i charakterystyczny stromy 
dach z facjatką, uginający się pod ciężarem czerwo
nych holenderek. Towarzyszyła mu młodsza wiekiem, 
pospolita drewniana oficyna kryta gontem. Całość za
mykało stylowe murowane ogrodzenie, otwierające się 
malowniczo dwiema bramami na obydwie ulice.
Właściciel zajazdu, Izaak Dychter, w 1891 r. użytkował w 
budynku głównym cztery izby i komorę, przeznaczając 
trzy dalsze na „numery hotelowe”. Dwuskrzydłowa ofi
cyna w całości służyła przyjezdnym. Zmierzch powo
dzenia wiekowej karczmy przy ul. Franciszkańskiej stał 
się faktem po pierwszej wojnie światowej, kiedy nie 
mogła już konkurować z nowoczesnym hotelem „Cen
tralnym" czy z elegancką „Wiktorią". Świadomi tego 
Dychterowie zamienili dwie izby od frontu na sklepy, a 
pozostałe wynajmowali lokatorom. Obydwa budynki, 
niszczone przez czas i ludzi wołały o remont. Naprawa 
dziurawego dachu była jednak niemożliwa, bo nikt już 
wtedy nie produkował czerwonej holenderki, zaś wy
miana sędziwych krokwi groziła unicestwieniem całe
go dachu. Troskę budziły porysowane ściany boczne, 
przy czym ściana podwórzowa wyraźnie odchyliła się 
od pionu. Odpadały kawałki tynku z sufitu i tylko traf 
uchronił właścicielkę od niechybnej śmierci.

Rudera w pobliżu Rynku Wielkiego straszyła prze
chodniów i turystów, ale barokowy portal powstrzy
mywał Zarząd Miejski przed wydaniem decyzji o roz
biórce. Ówczesny konserwator zabytków w Lublinie dr 
Józef Dutkiewicz2, obejrzawszy karczmę, uznał ją za 
zabytek, a właściciele otrzymali nakaz podjęcia jej 
niezwłocznego kapitalnego remontu i rozbiórki szpet
nej oficyny. Zebrała się natychmiast u Dychterów rada 
familijna, złożona z magistra farmacji Zygmunta, mie
szkającego stale we Lwowie, jego matki Heleny i sio
stry Róży. Postanowiono sprzedać nieruchomość, po
zostającą w rodzinie od trzech pokoleń. Względy emo
cjonalne ustąpić musiały twardej rzeczywistości. Re
mont budynku wymagał bowiem od zaraz kilku tysięcy 
złotych, zaś czynsze od siedmiu lokatorów przejął U- 
rząd Skarbowy na pokrycie zaległych podatków. 
Zaczęli zgłaszać się pierwsi reflektanci. Dla wielu z 
nich obiekt nie był pozbawiony zalet, zwłaszcza kwad
ratowy narożny plac o powierzchni 625 m2. Kiedy jed
nak okazało się, że rozebranie rudery i postawienie 
nowego budynku jest niemożliwe ze względu na walo
ry zabytkowe, ewentualni nabywcy rezygnowali z kup
na. Dychterowie zaczęli więc szukać sposobu, aby 
uwolnić starą karczmę spod ochrony.

W podaniu do konserwatora potomkowie zamożnego 
oberżysty Izaaka, nie posiadający rzekomo „nawet 
środków na życie", roztaczali ponury obraz odrażają
cego zwaliska, któremu żaden remont nie mógł już 
pomóc. Orędownikiem Dychterów stał się, o dziwo, 
architekt miejski Tadeusz Zaremba. Mając opinię 
„człowieka niezwykle oddanego zamojskiemu grodo
wi", dbającego o zachowanie jego całości architekto
nicznej, opowiadał się za przychylnym załatwieniem 
prośby właściciela zajazdu. „Sam obiekt - usiłował w 
1938 r. przekonywać Józefa Dutkiewicza - jest w stanie 
tak wielkiego zniszczenia i nie zawiera wybitniejszych 
cech zabytkowości, że bez szkody dla miasta można 
go rozebrać i parcelę zabudować nową, dostosowaną 
do otoczenia budowlą. Aby go uratować, jest tylko jed
no wyjście, a mianowicie, mogłaby ją na zasadzie art. 
18 ustawy o ochronie zabytków władza konserwator
ska wywłaszczyć na rzecz państwa" (25 V 1938 r.). 

Ówczesny szef tej władzy miał zupełnie odmienne zda
nie na temat sposobu ocalenia oberży i dlatego warto 
je zacytować w obszernych fragmentach: „Urząd Wo
jewódzki Lubelski zawiadamia, że opierając się na art. 
141 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
6.03.1928 r. o opiece nad zabytkami (Dziennik Urzędo
wy nr 29, poz. 265), nie może zwolnić spod ochrony 
zabytkowej i udzielić zezwolenia na rozbiórkę dawne
go zajazdu wraz z ogrodzeniem murowanym, ponieważ 
przedstawia on jedyny tego rodzaju obiekt zachowany 
na terenie Zamościa. Urząd Wojewódzki nie ma nato
miast zastrzeżeń co do rozbiórki dobudowanych do
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1

1. Oberża zamojska od strony ul. Staszica; zdjęcie z 1936 r.
2. Plan sytuacyjny nieruchomości Dychterów wykonany w 1938 r.

muru ogrodzeniowego od strony podwórza drewnia
nych przybudówek, których blaszany dach szpeci ca
łość zabudowań. Jakkolwiek dach mieszczący się na 
domu, znajduje się w stanie zniszczenia, to przeprowa
dzenie tymczasowego remontu, który by go zabezpie
czył, nie będzie połączone z takimi kosztami, które by 
czyniły remont ten niemożliwym dla właściciela. Jed
nocześnie Urząd Wojewódzki zaznacza, że przy wyko
nywaniu niezbędnych robót zabezpieczających, możli
wym byłoby po złożeniu umotywowanej prośby - u- 
dzielenie przez tutejszy urząd, pewnej pomocy finan
sowej. Utrzymanie domu w należytym porządku, po 
usunięciu szpecących dobudówek, przywróci mu w 
pełni jego pierwotną piękność i urok" (15 VII 1938 r.). 
Zygmunt Dychter, powiadomiony o decyzji konserwa
tora, skorzystał natychmiast z przysługującego mu pra
wa odwołania do Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego. Obok powtórzonych sformu
łowań z wcześniejszej, urzędowej korespondencji, za
wiera ono nowy element, swego rodzaju „donos" na 
konserwatora, jakoby ten dokonując oględzin zajazdu 
„uczynił to pobieżnie" i nie sprawdził sklepienia w jed
nym z mieszkań, oświadczając, iż „nie ma ku temu

2

Pun/YTU1CYJIY IKBUGAOMo/ci
VZIMO/CIU fŁLY ULICY ZU/ZIU IB.4

VUZIo/d Z-C0V M.IYOLUŁ*.

Zgodnoić plum aytuaqy jr.ago

* rwc^wi»todoi» ataiardaan.
Z«*o»ć dnia U lipoa I938r,

t Biajski.
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3. Narożnik ulic Staszica i Greckiej w 1985 r.; strzałką oznaczona parcela, na 
której stała oberża
(zdjęcia: 1 - M. Jawor, 2, 3 - J. Siemianowski)

potrzeby”. Sugerując, że zaliczenie w poczet zabytków 
było m.in. wynikiem niedbałej wizji lokalnej, Dychter 
■prosił o powtórną komisyjną wizytację. Jednocześnie 
próbował sprzedać dom państwu „za około 20 000 zł, 
bo tyle mu dawano". Zaraz jednak, jakby przerażony 
własną śmiałością, zauważał przymilnie „iż budynek 
ten aczkolwiek pochodzi rzekomo z XVIII wieku, nie 
posiada tak wielkiej wartości", więc pozostaje go tylko 
„zwolnić spod opieki nad zabytkami i zezwolić na roz
biórkę" (16 VII 1938 r.). Odwołanie przesłane do Mini
sterstwa drogą służbową zaopatrzył konserwator w 
pismo towarzyszące „z wnioskiem o utrzymanie w 
mocy decyzji tutejszego Urzędu”, uznając nierucho
mość Dychtera za zabytek, i odrzucenie wspomniane
go odwołania. „Należy w nim bowiem rozróżnić dwie 
różne sprawy - pisze J. Dutkiewicz - stwierdzenie me
rytorycznie wartości zabytkowej obiektu, która nie jest 
poddawana w wątpliwość i drugą, dotyczącą jego kon
serwacji i utrzymania. Druga ta sprawa nie była przed
miotem orzeczenia i z tego względu nie może być w 
tym miejscu rozpatrywana (...) Zarzut jakoby dom ten 
nie był starannie zbadany przez konserwatora, nie jest 
zgodny z prawdą. Jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, 
to Urząd Wojewódzki podkreśla, iż jakkolwiek wspom
niany zajazd odbiega wyglądem swym od tego typu 
domów zachowanych w Zamościu, to przecież stanowi 
on jeden z tych cennych fragmentów, które składają 
się na wszechstronność i bogactwo zabytkowej archi
tektury Zamościa" (26 IX 1938 r.). Wydawać by się 
mogło, iż tak wyważony i dobrze udokumentowany 
głos lubelskiego fachowca przekona warszawskich u- 
rzędników.

Tymczasem do grona sojuszników Dychtera dołączył 
jeszcze starosta powiatowy i tak oto kilka urzędów 
terenowych, kilka osób natzw. stanowiskach oraz sta
ra karczma oczekiwało niecierpliwie werdyktu central
nej władzy konserwatorskiej.
Jakoż miesiąc później było już „po sprawie”, a re
quiem dla jedynego w Zamościu zajazdu z XVIII w. 
zabrzmiało przejmująco i nieodwołalnie: Urząd Woje
wódzki Lubelski, Wydział Komunikacyjno-Budowlany 
Oddział Sztuki do mgra Zygmunta Dychtera. Lublin, 
7.11.1938 r. W załatwieniu odwołania Pana z 16 sierp
nia br. od decyzji tutejszego urzędu z dn. 1.08.br., uzna
jącej dom przy ul. Staszica 4 w Zamościu za zabytek, 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego, pismem z dn. 12.11 br. powiadamia tutejszy 
urząd, iż rzeczone odwołanie uwzględnia i decyzji U- 
rzędu Wojewódzkiego Lubelskiego z dn. 1 sierpnia br. 
nie zatwierdza. Jakkolwiek dom ten jest jedynym pozo
stałym zajazdem z XVIII w. w Zamościu, jednak w sto
sunku do licznych i dobrze zachowanych zabytków 
tego miasta nie wykazuje wybitniejszych cech archi
tektonicznych, nie jest związany z żadnym faktem his
torycznym i nie wiąże się zespołowo z innymi domami 
zabytkowymi. Nadto, jak wynika z pisma Zarządu Miej
skiego m. Zamościa z dn. 25.05.br., dom ten jest w sta
nie wielkiego zniszczenia. Wprawdzie Urząd Woje
wódzki oświadcza w piśmie z dn. 26.09.br, że obecne 
zniszczenie i zaniedbanie domu dałoby się usunąć 
drogą normalnego remontu, nie wydaje się to jednak 
rzeczą łatwą. Zważywszy, że wartość zabytkowa domu 
jest bardzo względna, a właściciele nie posiadają fi
nansowych możliwości dla dokonania należytego re
montu, Ministerstwo stwierdza, że ani strona meryto
ryczna, ani też praktyczna i gospodarcza, nie przema
wia za uznaniem domu tego za zabytek. Wobec po
wyższego, Ministerstwo decyzji Urzędu Wojewódzkie
go z dn. 1.08.br. nie zatwierdza i prosi o poinformowa
nie o tym stron".
Józef Dutkiewicz odczuwał zapewne sporą satysfakcję 
z poczucia dobrze spełnionego obowiązku i być może 
myślał sobie smętnie, jak to łatwo być złym konserwa
torem zza ministerialnego biurka. I tylko starą oberżą, 
prawdziwą heroiną tej przedwojennej historii, nie mio
tały żadne sprzeczne uczucia, kiedy legła w gruzach 
późną jesienią roku 1938.
Przypisy Bogumiła Sawa-Sroczyńska
1. Opisane fragmenty i cytaty pochodzą z dokumentów znajdujących 
się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie.
2. Józef Edward Dutkiewicz (1903-1968) byt z wykształcenia mala
rzem, historykiem sztuki i konserwatorem. Studiował na Uniwersyte
cie Jagiellońskim, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Ecole 
du Louvre. W latach 1935-1939 pełnił funkcję konserwatora okręgu 
lubelskiego, prowadząc prace przy restauracji Zamościa, Lublina i 
Kazimierza. Z jego inicjatywy powołano w Zamościu Komisję Arty- 
styczno-Konserwatorską, niezbędną przy kompleksowych pracach 
konserwatorskich. Według jego projektu wykonano polichromię ka
mienic Rynku Wielkiego i ratusza w Zamościu. Opublikował wiele 
pracz dziedziny sztuki średniowiecznej, nowożytnej i z zakresu kon
serwatorstwa.
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nasz felieton

Tradycja 
za waluty 
wymienialne
Jeden z najbardziej niestrudzonych, choć wcale nie najmniej sfru
strowanych defensorów naszej kultury narodowej - pan Jerzy 
Waldorff (niechaj za każde mądre słowo Opatrzność da mu jeden 
rok życia!) zaproponował ostatnio, aby „ufundować dla stolicy 
dwie tablice: złotą z nazwiskami najbardziej zasłużonych dla jej 
odbudowy ludzi... ” oraz czarną, zawierającą „hańbą okryte na
zwiska przestępców, czy zgoła zbrodniarzy wobec miasta, którzy
- na przykład - trwale je oszpecili, jak projektodawcy trzech nik
czemnych pseudowleżowców na placu Teatralnym" (por. „Polity
ka”, nr 10,1985).
Pomysł to, jak wiele Imć-Pana Waldorffowych, znakomity. Ze swej 
strony proszę o zarezerwowanie miejsca na czarnej tablicy dla... 
autorów projektu generalnego remontu hotelu „Bristol".
O zamiarze remontowania hotelu wiadomo już od dawna. Na 
łamach „Spotkań” pisała o tym Ewa Pustoła-Kozłowska, osoba 
najlepiej chyba w Warszawie znająca jego ciekawe dzieje (po
dobno wie nawet jak zmieniało się menu w hotelowej restauracji 
między rokiem 1901 a 1948 - później przestała śledzić zmiany!). 
Otóż pani Ewa, osoba, mimo wszystko, idealistycznie nastawiona 
do życia, spointowała swą opowieść o losach „Bristolu” w ten 
oto sposób:
„Przywrócenie wartości użytkowej hotelu, połączone z niezbędną 
modernizacją urządzeń, powinno iść w parze z zabezpieczeniem i 
ochroną wszystkich elementów, stanowiących o wartości zabyt
kowej gmachu. Działania powinny zmierzać w tym kierunku, aby 
po generalnym remoncie budynku nie straciły aktualności słowa 
napisane w 1909 r. z okazji ukończenia remontu hotelu »Europej- 
skiego«: »Z wielkim szacunkiem i roztropnością umiano tu za
chować nienaruszone I nieskażone wszystko to, co stanowiło 
trwałą ozdobę I wartość hotelu, co dawało mu styl, co pokrywało 
go tyle cenną i miłą patyną jakiej za żadne miliony kupić nie mogą 
hotele od dziś powstałe, co stanowi związek z jego przeszłością, 
jest echem życia, już dawnego, wdziękiem pamiątek mówiącym 
nam o pokoleniach, które nas poprzedziły. Mamy także nadzieję
- kontynuowała pani Ewa - że obecny remont nie potrwa dłużej 
niż poprzednie, a przeznaczenie »Brlstolu» nie ulegnie zmianie, 
zaś w kawiarni na parterze - jak dotąd - spotykać się będą starzy 
bywalcy".
Otóż nie, pani Ewo, prawdopodobnie nie będą to starzy bywalcy i 
zapewne nie będątakżespotykaćsięwkawiarnina parterze. Będąto
- projekt architektoniczny za tym przemawia - całkiem nowi bywal
cy, raczej cinkciarze I damy z półświatka, a nie studenci, którzy 
wpadali tu z pobliskiego Uniwersytetu w dni powszednie, i nie ci, 
którzy pragnęli wypić kawę po niedzielnej mszy u czcigodnych sióstr 
Wizytek. Spotykać się zaś będą, jak to powiedziano, nie w kawiarni, a 
w „salonie”... Pewexu. - Dziwi się Pani? - Wszyscy się jakby trochę 
dziwimy, ale takie jest życie światowe i takie założenia projek
tu.

„Bristol” po remoncie ma być bliższy Europie, ma być może nawet 
pięciogwiazdkowy - interkontynentalny, więc bez dużego, zajmu
jącego pół skrzydła na parterze „salonu" Pewexu nie będzie się 
mógł obejść. Zaprojektowali ten Pewex na miejscu kawiarni od 
strony ul. Karowej, nie bacząc, że zabieg ten zbliży nas bardziej do 
Azji niż do, co tu gadać, znającej się na rzeczy Europy.
A przecież to nie wszystko. Przekonali się o tym uczestnicy zebrania 
zorganizowanego 20 lutego 1985 r. przez Oddział Warszawski 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W trakcie zebraniawar- 
szawskieśrodowiskokonserwatorskiemiałookazjęnawłasneoczy 
obejrzeć architektoniczny projekt remontu „Bristolu”, co - rzecz 
jasna - wzbudziło niesłychanie ożywioną dyskusję (niecenzuralne 
słowa na razie nie padły).
Ujmując rzecz całą na tyle skrótowo, na ile pozwalają szczupłe ramy 
felietonu, trzeba powiedzieć, że przedstawiony projekt, poza zmia
ną kawiarni na snobistyczną halę targową Pewexu, zakłada przede 
wszystkim likwidację jedynych zachowanych od czasu budowy 
hotelu (1901 r.) wnętrz i, co za tym idzie, poważną zmianę układu 
funkcjonalnego i wyglądu parteru budynku od strony Krakowskiego 
Przedmieścia. Autorzy projektu zamierzają zlikwidować ciąg nie
wielkich pomieszczeń zachowanych, z małymi przekształceniami, 
w pierwotnej formie i mieszczących od początku istnienia hotelu 
sklepiki oraz zakłady fryzjerskie (przed wojną mieściło się tu m.in. 
przedstawicielstwo „Mercedesa” prowadzone przez hr. Tyszkie
wicza).
Pomieszczenia, o których mowa, Władysław Marconi - budowniczy 
hotelu-zaopatrzył wniewielkie antresole i osobne klatki schodowe 
prowadzące do piwnic, gdzie mieściło się tzw. zaplecze gospo
darcze, dawniej powiedziano by - magazyny.
Istniejące do dziś witryny i bardzo ciekawie rozwiązane wejście do 
sklepików - to, poza architektonicznym wystrojem zewnętrznym, 
jedyne pozostałości pierwotnego wyglądu i wyposażenia hotelu. To 
również elementy, które nadają budynkowi tak niepowtarzalny i tak 
egzotyczny „smaczek”, że próżno szukać go w obecnym projek
cie.
A cóż robią projektanci? - Ano - wyburzają, pardon! - kreują nową 
przestrzeń wewnętrzną, czyli powiększają hall. Nie interesuje ich 
fakt, że oryginalne fasety obiegające każde z dotychczas istnie
jących pomieszczeń stracą swą rację bytu. No, bo fasety - to 
przecież problem marginalny. Tak jak problemem marginalnym jest 
zastępowanie kawiarni (zawsze tu istniejącej) od strony Karowej 
„salonem”... Pewexu.
Istnieje w projekcie generalnego remontu „Bristolu” wiele jeszcze 
rozwiązań spornych, istnieją też - co chętnie podkreślam - roz
wiązania nie budzące zastrzeżeń. Projekt ten wymaga jednak - nie 
jest to tylko moja opinia - przeprowadzenia bardzo poważnych 
korekt. Powinny one dotyczyć przede wszystkim programu użyt
kowego, a ten pozostaje w nierozłącznym związku z kwestią 
zachowania wszystkiego, „co stanowiło trwałą ozdobę i wartość 
hotelu, co dawało mu styl, co pokrywało go na tyle cenną i miłą 
patyną, jakiej za żadne miliony (nawet z Pewexu) kupić nie mogą 
hotele od dziś powstałe..."
Spróbujmy podejść do sprawy remontu „Bristolu” od strony u- 
czclwle (!!!) pojmowanej konserwacji zabytków. Podejście to za
kłada na równi pietyzm (pojęcie, które znika z konserwatorskiego 
leksykonu) w chronieniu substancji zabytkowej, jak I szacunek 
dla, być może, czasem dziwacznej, społecznej lub lokalnej trady
cji. Jeśli nadal będziemy uprawiać konserwację łamiąc tradycję, 
to wkrótce i jedna, I druga stracą swoje humanistyczne racje ist
nienia.
Pozostanie nam „pic za waluty wymienialne" w Pewexie, pozo
staną smutne pomniki idiotyzmu, takie jak „odremontowany” za
bytkowy hotel „Pod Różą” przy Floriańskiej w Krakowie, pozosta
nie nam „czencz many” zamiast „proszę małą kawę”, pozostaną 
nam tyleż uczone, co jałowe dyskusje nad Kartą Wenecką.
Być może zostanie też czarna tablica pomysłu pana Waldorffa, 
ale czy będzie mogła zastąpić projekt KONSERWATORSKI re
montu „Bristolu”?

• • Felietonista
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sylwetki 

Profesor
Piotr Biegański

Byt jednym z tych, którzy z płonącej po powstaniu Warszawy ratowali z nara
żeniem życia to z Jej zabytkowej substancji, co ratować się dato. Byt Konse
rwatorem Zabytków Warszawy w latach, gdy odbudowywano Stare Miasto, 
Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat I budowano Trasę W-Z. Byt tym, który 
przywrócił miastu piękno klasycystycznej architektury Corazziego. Jest auto
rem projektu restytucji Zamku Ujazdowskiego, realizowanego obecnie przez 
Pracownie Konserwacji Zabytków. Służyt i stuży dalej swojej ukochanej War
szawie, z którą związał się całym życiem.

Profesor Piotr Biegański urodził się w 
1905 r. na Litwie. Do Warszawy przybył 
po pierwszej wojnie światowej, tu u- 
kończył gimnazjum i studia na Wy
dziale Architektury Politechniki War
szawskiej. W 1933 r. rozpoczął działal
ność naukową pod kierunkiem profe
sorów Lecha Niemojewskiego i Oska
ra Sosnowskiego. Pracę na Wydziale 
Architektury wiązał z praktyką projek
tową. W 1935 r. uzupełnił studia we 
Włoszech. W tym czasie zaczęty kry
stalizować się zainteresowania histo
ryczne Profesora - wpływ sztuki staro
żytnej na rozwój sztuki nowożytnej, ar
chitektura Królestwa Kongresowego i 
przełomu XIX i XX w.

Czas wojny i okupacji - to w życiu Pio
tra Biegańskiego konspiracja w szere
gach AK, praca w tajnym nauczaniu 
architektów, ale również obrona włas
nego doktoratu Antonio Corazzi na tle 
epoki (1943 r.). Prowadził też w zespo
le prof. J. Chmielewskiego studia ur
banistyczne rozwoju Warszawy, kreślił 
jej powojenną wizję.
Te właśnie prace, prowadzone z myślą 
o przyszłości miasta, pozwalają Profe
sorowi po wojnie podjąć się funkcji 
Konserwatora Zabytków Warszawy, 
przy jednoczesnym prowadzeniu Ka
tedry Historii Architektury na Wydziale 
PW. Od 1954 r. koncentruje się na pra
cy na Wydziale Architektury. Wspólnie 
z Uniwersytetem Warszawskim Poli
technika tworzy Zespół Badań nad 
Polskim Średniowieczem. Profesor 
Piotr Biegański objął funkcję wice
przewodniczącego Zespołu. Efekty 
badań - to m.in. słynne odkrycia w 
Wiślicy. Następnie kierował pracami 
konserwatorskimi na Wzgórzu Koper
nikowskim we Fromborku, opracował 
projekt odbudowy miasta. Przyniosło 
Mu to, wraz z zespołem, nagrodę pań
stwową w 1974 r„ następną po nagro
dzie państwowej I stopnia w 1950 r. 
Równocześnie jest aktywny na arenie 
międzynarodowej jako wykładowca na 
uniwersytetach w Rzymie, Padwie, Pi
zie i innych. Miał swój udział w po
wstaniu ICOMOS-u. A oprócz tego 
publikował i udzielał się w różnych 
gremiach naukowych oraz społecz
nych w Polsce, Italii, Francji i innych 
krajach. Od 1948 r. jest członkiem Ko
misji Architektoniczno-Konserwator- 
skiej odbudowy Zamku Królewskiego 
w Warszawie.

Najnowszą, w sensie realizacyjnym, 
pracą Profesora Biegańskiego jest re
stytucja warszawskiego Zamku Ujaz
dowskiego.

Starsze pokolenie warszawiaków pa
mięta mury zamkowe wypalone po os
tatniej wojnie. W czasie budowy MDM,
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gdy zamierzano odtworzyć dawną tzw. 
oś stanisławowską, Zamek miał być 
jednym z jej elementów. Wybudowano 
nawet, od placu Zbawiciela poczyna
jąc, osiedle zwane Latawcem, po 
czym... ściany zamkowe rozebrano. W 
końcu lat siedemdziesiątych nad 
nową Trasą Łazienkowską zaczęła wy
łaniać się historyczna sylweta Zamku 
Zygmunta III. Miał być rezydencją rzą
dową. Teraz ma pomieścić funkcje wy
stawowe.

Obecnie Zamek Ujazdowski jawi się 
jako przykład „czarnej karty polskiej 
szkoły konserwatorskiej”. Jej istotę 
można streścić sloganem - rozebrać 
zabytek (lub niech rozleci się sam), a 
potem zrobimy nowy, solidny (mamy 
przecież najlepszych konserwatorów 
na świeciel). Naturalnie jest to uprosz
czenie. W praktyce najczęściej ktoś 
nie dopełnia powierzonych mu obo
wiązków i dopuszcza się poważnego 
zniszczenia zabytku, po czym nastę
puje, spóźniona niestety, reakcja spo
łeczna i zaczyna się ratowanie obiektu, 
ale dużym już kosztem. Często też 
ktoś podejmuje świadomie decyzję 
zniszczenia, i bywa, że bynajmniej nie 
lekkomyślnie. Od stulecia przecież 
dyskutuje się nad problemem tzw. 
szczerości i prawdy w konserwacji za
bytków. Przy założeniu niestosowania, 
jako nagannej, choćby częściowej na
wet rekonstrukcji pozostaje jedynie 
konserwacja zachowawcza. W wypad
ku obiektów architektonicznych ozna
cza to zachowanie tzw. trwałej ruiny 
lub rozebranie obiektu (stosowano 
często pozostawienie zarysu planu 
przyziemia w posadzce placu bądź 
parku). Architekci i urbaniści wycho
wani na ideach modernizmu uważali 
za normalny rozwój miast kosztem 
starej substancji budowlanej - burzy 
się stare, aby budować nowe.
Profesor Piotr Biegański zawsze uzna
wał potrzebę utrzymania i pielęgnowa
nia ciągłości historycznej w sztuce. 

Swój cykl wykładów na Wydziale Ar
chitektury niezmiennie od lat rozpo
czynał wykładem zatytułowanym Cią
głość myśli architektonicznej na prze
strzeni dziejów. Stąd w jego wizji świa
ta współczesnego poczesne miejsce 
zajmują pamiątki historii i stąd też 
dzieli, a właściwie łączy swe zaintere
sowania konserwatorskie z twórczoś
cią architektoniczną. Dał również temu 
wyraz w swych decyzjach jako Konse
rwator Zabytków Warszawy - zostały 
przywrócone miastu najcenniejsze fra
gmenty historyczne jako szkielet dla 
rozwinięcia współczesnego planu ur
banistycznego.
Związki Profesora z Zamkiem Ujazdo
wskim datują się od 1937 r.; prowadził 

wówczas badania architektoniczne 
przy południowo-wschodniej wieży. 

Po wojnie, jako Konserwator Zabyt
ków Warszawy, zadbał o zabezpiecze
nie wypalonych murów, uważając za 
oczywistą ich odbudowę we właści
wym czasie, wraz z Zamkiem Króle
wskim. W 1954 r. błyskawicznie zreali
zowana decyzja władz miejskich roze
brania murów zamkowych, oczywiście 
bez porozumienia z Konserwatorem, 
spowodowała Jego kategoryczny pro
test. Protest został przyjęty oraz wyra
żono zgodę na rezygnację ze stanowi
ska. W 1973 r., po podjęciu decyzji o 
odbudowie Zamku Królewskiego, 
zwrócono się do Profesora Biegań
skiego o opracowanie projektu resty
tucji Zamku Ujazdowskiego. W 1974 r. 
ruszyła budowa, później rozpoczęły 
się kłopoty z ustaleniem użytkownika 
gmachu, tempo budowy zwolniło się, 
niemniej jednak prace zbliżają się do 
końca. Los sprzęga więc Profesora 
Biegańskiego z Zamkiem Ujazdo
wskim od blisko... półwiecza.

Jak to się dzieje, że nie zrezygnował z 
walki z losem i skąd ta wola trwania w 
walce z jego przeciwnościami? Czy 
rzeczywiście Zamek Ujazdowski jest 
Warszawie niezbędny?

„Zamek Ujazdowski - wyjaśnia Profe
sor Biegański - powstał jako rezyden
cja królewska w momencie, gdy prze
niesienie stolicy do Warszawy uczyni
ło z Zamku Królewskiego budynek 
niejako urzędowy, obiekt dla admini
stracji i reprezentacji państwowej. Jest 
więc rezydencja symbolem stołecz
ności Warszawy, sprzężonym bliźnia
czo z Zamkiem Królewskim. Jeśli od
budowaliśmy jeden z nich, to konse
kwentnie należało odbudować i drugi, 
stanowią bowiem logiczną, a nawet i 
funkcjonalną całość. Stanowią rów
nież całość w urbanistycznym kształ
cie Warszawy. Architektonicznie zaś 
jest Zamek Ujazdowski obiektem wy
jątkowym w Polsce. Nie ma takiego 
drugiego zamku w kraju, którego for
ma byłaby aż tak symboliczna dla na
szej architektury, dla jej najlepszych 
okresów. Ma rodowód włoski, ale two
rzące jego formę elementy renesansu 
i baroku użyte są właśnie po pol
sku".

Niemniej jednak obecnie jest to re
konstrukcja, a jakie są granice doko
nywania rekonstrukcji?

„Nie można odpowiedzieć jedno
znacznie na to pytanie - mówi Profe
sor. Pojawiło się ono zaraz po wojnie. 
Wtedy miało inny sens - czy mamy 
odbudowywać Warszawę, a więc 
przywrócić miastu te wszystkie ele

menty, które stanowiły o jego istocie, 
czy też na miejscu Warszawy wybudo
wać inne, nowe miasto. Dziś już wia
domo, że decyzja odbudowy Warsza
wy była słuszna. Udało się nie tylko 
przywrócić zniszczone obiekty, ale 
coś więcej - dawny klimat miasta.
W tamtych czasach wielu urbanistów 
chciało budować nowe miasto na 
miejscu Warszawy. Z nimi właśnie 
trzeba było głównie toczyć walkę. Nie 
chodziło tu o takie zabiegi niezbędne 
miastu, jak np. przebijanie nowych 
tras komunikacyjnych czy też korygo
wanie istniejących. Ludzie ci bez po
trzeby przestawiali życie miasta z 
miejsca na miejsce. Ratusz był na pla
cu Teatralnym. Został przeniesiony na 
obecny plac Dzierżyńskiego. Roze
brano wypalone, lecz nadające się do 
odbudowy mury dawnego. Dlaczego? 
Pocztę Główną przeniesiono na ulicę 
Świętokrzyską. Również nie wiadomo 
dlaczego? Miasta nie można przeme
blować, chcąc utrzymać jego charak
ter. Na szczęście Trakt Królewski po
został na swoim miejscu i on też decy
duje, że Warszawa pozostała Warsza
wą.
Sądzę, że narodowi został, zgodnie z 
jego wolą, przywrócony materialny e- 
lement jego narodowej tożsamości. 
Nie została przerwana ciągłość naro
dowego bytu, co przecież było celem 
działania okupanta. Odbudowując 
Warszawę zwracaliśmy szczególną u- 
wagę na odtworzenie jej zespołów ur
banistycznych. Chodziło o to, aby ob
raz miasta był wiarygodny. Niczego 
przecież nie da się przywrócić do
słownie, nie można choćby przywrócić 
minionego czasu. Ważne natomiast 
było uwiarygodnienie przywróconego 
kształtu. Stąd podejmowaliśmy decyz
je takie, które byłyby społecznie uży
teczne. Przy okazji oczyszczaliśmy 
miasto od przypadkowych naleciałości. 
Główną uwagę zwracaliśmy na 
kształtowanie całych zespołów urba
nistycznych i to okazało się słuszną 
drogą.
Wracając do sprawy Zamku Ujazdo
wskiego. Z punktu widzenia historycz
nego jest on niezbędny dla wypełnie
nia luki w urbanistycznej substancji 
miasta, w sylwecie Warszawy".

Poglądy Profesora Piotra Biegańskie
go, które były i są podstawą Jego prac 
konserwatorskich i twórczości archi
tektonicznej, znajdują dziś szersze 
zrozumienie niż przed niewielu jesz
cze laty. Szkoda tylko, że najpierw 
trzeba było tak dużo stracić, aby teraz 
z trudem to odzyskiwać.

Andrzej Bruszewskl
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to też są zabytki

Zabytkowe samochody

Wyrażany jest pogląd, że prawdziwym koń
cem XIX i początkiem XX w. byta pierwsza 
wojna światowa. Wśród najważniejszych 
muzealnych pamiątek tego przełomu epok 
są trzy automobile: Graf und Stift, w którym 
zastrzelono arcyksięcia Ferdynanda, pary
ska taksówka marki Renault AGS - „taxi de 
la Marne" oraz półgąsiennicowy faeton 
Rolls-Royce Włodzimierza Lenina. Stary 
samochód - to nie tylko zabytek techniki. 
Był uczestnikiem historycznych wydarzeń, 
był też sprawcą przemian stylu życia, za
chowań, obyczajów. Kubelwagen, jeep, ga
zik, podobnie jak umundurowanie, należą 
do wyróżników stron uczestniczących w 
drugiej wojnie światowej. Ford T, Fiat Topo- 
lino, Citroen 2 CV, a u nas „maluch" 126 p 
stały się animatorami znaczących zjawisk 

społecznych. Nadwozie samochodu, pro
jektowane początkowo przez fabrykantów 
powozów, a z czasem przez stylistów, bę
dących najczęściej architektami lub plasty
kami, jest dziełem szuki karoseryjnej, którą 
rządzi własny system kategorii estetycz
nych.
Są samochody legendarne i takie, które nie 
uzyskały rozgłosu. Nie ma jednak typu lub 
modelu bez znaczenia dla historii techniki, 
motoryzacji, sztuki karoseryjnej lub sportu, 
zwanego automobilizmem.
Muzea komunikacji i techniki mogą chronić 
tylko nieliczną reprezentację ze stuletniej 
już przeszłości automobilu. Jeśli egzystują 
na świecie dziesiątki tysięcy zabytkowych 
już samochodów, dzieje się to za sprawą 
amatorów, kolekcjonerów i posiadaczy po

jedynczych wehikułów, restaurujących i 
pielęgnujących swe okazy własnym stara
niem i kosztem. Jest to forma autentycznej, 
samorzutnej społecznej opieki nad zaby
tkami.
W Polsce - jak podano na lubelskim semi
narium poświęconym problemom organi
zacyjnym ochrony „weteranów szos" w 
październiku 1983 r. - liczbę zabytkowych 
samochodów szacuje się na nie więcej niż 
300 aut, z których około 60 uczestniczy w 
imprezach klubowych. Inne bądź oczekują 
na odrestaurowanie, bądź są w rękach lu
dzi stroniących od klubów zabytkowych 
samochodów.
Dużo to, czy mało? To bardzo mało! Nie
wiele w porównaniu ze wspaniałymi zaso
bami „weteranów szos" istniejącymi choć
by w Czechosłowacji i NRD. Niewiele, jeśli 
zważyć, ile jeszcze przed 20 laty było w 
Polsce aut, które dziś stanowiłyby cenne 
okazy antykwarskie. Bardzo martwi spo
strzeżenie, że od dość dawna na zjazdach 
zabytkowych samochodów nieobecne są 
bardzo wartościowe pojazdy, które brały u- 
dział w piewszych paradach i rajdach w 
latach sześćdziesiątych. Czy znajdują się 
one jeszcze w Polsce?
Daje się jednak zauważyć też pewien pro
ces pozytywny. Do niedawna satysfakcjo
nował sam fakt uczestnictwa w imprezie aut 
starych w jakim takim stanie, z przymknię
ciem oka na obce części, podzespoły, a 
nawet i zespoły. Natomiast obecnie poja
wia się coraz więcej samochodów staran
nie odresturowanych i pielęgnowanych z 
dążeniem do zgodności w każdym szcze
góle z oryginalnym stanem z czasów „fa
brycznej nowości” oraz z dbałością o nie
naganną prezencję.

Mieczysław Kurzątkowski
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1. Tatra 12. wyprodukowana w 1928 r. przez za
kłady „Koprzywnicka Wozowka” w Koprzywnicy
na Morawach. Silnik 2-cyl„ leżący, o przeciwsob- 
nym układzie cylindrów (tzw. boxer), poj. 1056 
cm1 * 3, chłodzony powietrzem, moc 12 KM przy 
2000 obr./min., szybkość maks. 70 km/godz., zu
życie paliwa 9-10 I na 100 km. Nadwozie - faeton 
dwudrzwiowy. Tatra 12, budowana w latach 1926- 
1950, była kontynuacją - z ulepszonym syste
mem hamowania i smarowania - typu 11 z lat 
1923-1926. Samochód został skonstruowany 
przez Hansa Ledwinkę (1878-1967). Wprowadził 
on w tym modelu rozwiązania, które stały się „na
rodowymi" cechami samochodów czechosłowa
ckich: rurową ramę centralną, wahliwe półosie 
tylne, chłodzenie powietrzne, wysunięcie silnika 
do przodu w celu ułatwienia jego obsługi i napra
wy. Samochody Tatra 11 i 12 należały do najlep
szych i najbardziej niezawodnych europejskich 
aut kategorii do 1500 cm3. Wozy te ciesżyły się 
wielkim powodzeniem w Polsce jako pojazdy o- 
sobistego użytku i taksówki (z nadwoziem za
mkniętym). Uczestniczyły też we wszystkich nie
mal automobilowych imprezach sportowych lat 
dwudziestych. Tatra 12 na fotografii pochodzi z 
kolekcji Marka Paula z Warszawy. Została odre
staurowana z wzorową dbałością o autentyzm za
bytku i utrzymywana jest w stanie nienagannym, 
aż do najdrobniejszego detalu.



2. Dixi DA 1, wyprodukowane w 1928 r. przez 
..Fahrzeugfabrik Eisenach" AG w Eisenach w Tu
ryngii. Silnik 4-cyl„ o poj. 748 cm3, moc 15 KM. 
szybkość maks. 75 km/godz. Nadwozie - faeton 
dwudrzwiowy, w zasadzie dwumiejscowy (tylne 
siedzenie o głębokości tylko 34 cm). Dixi DA 1 - 
to budowany na podstawie licencji samochód 
Austin Seven, będący jedną z najbardziej uda
nych prób poszukiwania formuły wozu popular
nego w latach dwudziestych. Po przejęciu „Fahr
zeugfabrik Eisenbach" w listopadzie 1928 r. przez 
„Bayerische Motoren Werke", produkcję konty
nuowano pod oznaczeniem DA 2. Od udoskona
lenia tego auta (DA 3, DA 4, AM 4) rozpoczęta się 
samochodowa kariera BMW. Te filigranowo wy
glądające wozy okazały się zadziwiająco żywot
ne. Należały do najdłużej eksploatowanych aut z 
przełomu lat dwudziestych i trzydziestych. Jesz
cze około 1960 r. stosunkowo znaczna ich liczba 
znajdowała się w użytkowaniu. Starannie pielęg
nowane Dixi DA 1 na fotografii należy do Romana 
Palacza z Poznania.

3. Adler Primus z lat 1933-1934 produkowany 
przez „Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer” AG we 
Frankfurcie nad Menem. Firma ta budowała sa
mochody cywilne do 1940 r., a pojazdy wojskowe 
do 1945 r. Po wojnie produkcji nie wznowiła. Sil
nik 4-cyl. o poj. 1494 cm3, moc 33 KM przy 3500 
obr./min., szybkość maks. 90 km/godz., zużycie 
paliwa 9-101 na 100 km. Konstruktor Otto Gócke- 
ritz. Nadwozie - limuzyna dwudrzwiowa (nazywa
ne też berlina dwudrzwiowa, kareta dwudrzwio
wa, coach) - dostarczała berlińska firma karose- 
ryjna „Ambi-Budd". Adler Primus produkowany 
był w latach 1932-1938, z tym że niemal corocz
nie unowocześniano wygląd nadwozia, a w 1934 
r. wóz otrzymał nowy silnik o pojemności 1645 
cm3 i mocy 38 KM. Model z lat 1933-1934 ma 
nadwozie, w którym widoczne jest przechodzenie 
od „geometrycznej" karoserii lat dwudziestych 
do „opływowej": krawędzie są zaokrąglone, nad 
przednią szybą nie ma już daszka okapowego. Z 
tyłu znajduje się stały bagażnik, a nie jak dotych
czas miejsce na kufer instalowany przed dłuższą 
podróżą. Autorem kompozycji osłony chłodnicy 
(tzw. atrapy) z rozpiętym stylizowanym ortem - 
znakiem firmowym od 1931 r. - byt architekt Wal
ter Gropius. Egzemplarz na fotografii jest włas
nością Apolinarego Bartnickiego z Nowego Dwo
ru Maz. Do 1962 r. samochód ten był warszawską 
taksówką.

4. AdlerTrumpf-Juniorz 1938 r. Silnik 4-cyl. o poj. 
995 cm3, moc 25 KM przy 4000 obr./min„ szyb
kość maks. 90 km/godz., zużycie paliwa 9 I na 
100 km. Konstruktor Gustaw Róhr. Nadwozie 
roadster (według nomenklatury fabrycznej Sport- 
-Zweisitzer). Adler Trumpf-Junior należał wraz z 
DKW F i F 2 oraz Citroenem 7 CV do pierwszych 
europejskich samochodów z napędem na przed
nie koła budowanych seryjnie. Podstawową 
wersję nadwozia stanowiła dwudrzwiowa limuzy
na i kabriolimuzyna. Wersja roadster przeznaczo
na była dla nabywców o sportowych aspiracjach, 
którzy nie mieli pieniędzy na drogi, prawdziwie 
sportowy samochód i musieli zadowalać się tylko 
„rasowym" wyglądem auta. W latach trzydzie
stych wszyscy producenci samochodów małoli
trażowych oferowali swe modele również z nad
woziem tego rodzaju klientom, przedkładającym 
nad komfort limuzyny lub kabrioletu możność 
prezentowania się w aucie o dynamicznym 
kształcie i doznawania złudzenia sportowej jazdy. 
Roadster Adler na fotografii należy do Stanisława 
Dywasiewicza z Kluczborka.
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5. Adler Trumpf-Junior z 1937 r. jako kabriolet 
dwumiejscowy. Nadwozie nieseryjne, prawdopo
dobnie unikatowe, wykonane na zamówienie w 
nieustalonej firmie karoseryjnej. Duże, otulające 
błotniki, obły kształt bagażnika, sposób uformo
wania ramy szyb przednich, rozmieszczenie 
szpar wentylacyjnych z boku maski - są charak
terystyczne raczej dla francuskiego niż 
niemieckiego stylu drugiej połowy lat trzydzie
stych. Dwumiejscowy kabriolet uchodził za po
jazd szczególnie elegancki i dlatego - mimo o- 
graniczonych wartości użytkowych tego rodzaju 
karoserii - w latach 1925-1950 niemal każdy mo
del samochodu byt oferowany również w tej 
wersji nadwoziowej. Samochód na zdjęciu jest 
własnością Zygmunta Leśniaka z Bielska-Białej.

6. Fiat 500 Topolino z 1938 r. produkowany przez 
Soc. An. „Fiat" w Turynie. Silnik 4-cyl. o poj. 569 
cm3, moc 13 KM przy 4000 obr./min., szybkość 
maks. 85 km/godz., zużycie paliwa 7 I na 100 km. 
Jeden z najbardziej udanych wozów popularnych 
w historii auta. Dotychczas poszukiwania formuły 
taniego i oszczędnego samochodu szły dwiema 
drogami: pomniejszania samochodu dużego 
albo rozbudowywania motocykla i zaopatrywania 
go w kabinę (tzw. cyclecar). Konstruktorzy Fiata 
500 odstąpili od konwencjonalnego układu: silnik 
za przednią osią, poprzedzony chłodnicą. Motor 
ulokowali przed osią, a chłodnicę za nim. Silnik z 
chłodnicą mieści się zatem pod przednią, łukowo 
opadającą częścią maski. Dzięki temu uzyskano 
samochód zwarty, krótki, ale bez uszczerbku dla 
wygody jadących, uchodzący w tym czasie za 
najmniejszy samochód świata. Budowany był on 
we Francji na podstawie licencji jako Simca 6 
oraz w Niemczech jako Fiat-NSU, a w Polsce 
montowany w latach 1938-1939. Właścicielem 
egzemplarza na fotografii jest Marek Reszka z 
Gliwic.

7. Mercedes-Benz 170 V z 1940 r. produkowany 
przez zakłady „Daimler-Benz" AG w Stuttgarcie- 
Unterturkheim. Silnik 4-cyl., o poj. 1697 cm3, moc 
38 KM przy 3200 obr./min., szybkość maks. 108 
km/godz., zużycie paliwa 10-12 I na 100 km. Nad
wozie - limuzyna dwudrzwiowa. Typ 170 V był 
budowany w latach 1936-1943 i 1946-1949. Wraz 
z autami o oznaczeniu 170 (1931-1935) i 130 H 
(1934-1935) należy do najmniejszych samocho
dów w prawie sześćdziesięcioletniej już historii 
firmy „Daimler-Benz". Wykonywany byt w sied
miu cywilnych wersjach nadwozia oraz jako woj
skowy Kubelwagen i furgon pocztowy. Aż do na
szych dni żaden Mercedes-Benz nie był tak roz
powszechniony w Polsce, jak właśnie typ 170 V. 
Samochód na fotografii należy do Andrzeja Pej- 
serta z Warszawy.

8. BMW 328 z 1937 r., produkowany przez 
„Bayerische Motoren Werke" AG, oddział w Ei
senach. Silnik 6-cyl. o poj. 1971 cm3, moc 80 KM 
przy 4500 obr./min., szybkość maks. 150 
km/godz., zużycie paliwa 12-141 na 100 km. Nad
wozie - roadster. Jedna z supergwiazd historii 
samochodu. Seryjne auto przystosowane do ru
chu drogowego, mające jednocześnie walory 
wozu wyścigowego. Nadwozie potwierdzające 
tezę, że karoseria może być - jak dzieło sztuki - 
ponadczasowo piękna. W 1938 r. BMW 328 uwa
żane było za samochód, który odniósł najliczniej
sze zwycięstwa w wyścigach. Do największych 
sukcesów należało wygranie wyścigów Mille 
Miglia w 1938 i 1940 r. oraz 24 Heures Le Mans w 
1939 r. BMW 328 na fotografii - białe, jak wszyst
kie triumfujące na torach - pochodzi z kolekcji 
Jana Pędy z Gostynia.
(zdjęcia: J. Trembecki, podczas Ogólnopolskie
go Zlotu Samochodów Zabytkowych w Lublinie, 
maj 1984 r.)

54



Tapety
Coraz większą popularnością cieszą 
się w naszym kraju tapety - okładziny, 
które za granicą od dawna skutecznie 
konkurują z malowanymi tynkami. Do
czekały się one także swoistej nobili
tacji: w Kassel już ponad sześćdzie
siąt lat działa Deutsches Tapetenmu- 
seum. Rówież inne muzea wystawiają 
duże zbiory tapet, w tym tak sławne, 
jak angielskie Victoria and Albert Mu
seum, Whitworth Institute and Art Gal
lery oraz William Morris Gallery czy 
Musee des Arts Decoratifs w Paryżu. 
W krajach średniowiecznej Europy u- 
żywane były różnorakie wykładziny 
ścienne - drewno, tkane sukno, tło
czone skóry. Chroniły one przed wil
gocią i chłodem kamiennych murów. 
Dzieje obić z papieru, pokrywanego 
jedno-lub wielobarwnym malowidłem, 
zaczynają się dość późno. To holen
derscy i hiszpańscy marynarze żeglu
jący po dalekich morzach przywieźli 
do Europy na początku XVI w. piękne 
chińskie i japońskie obicia. Także sta
tki angielskie, wypływające dopiero na 
szerokie wody, dostarczały na stary 
kontynent ten nieznany towar.' Cena 
tych ozdób, sprowadzanych ze 
Wschodu lub produkowanych na 
miejscu, była niebagatelna.
Najstarsza znana nam dziś tapeta od
kryta została w 1911 r. na ścianach 
Master’s Lodge Christ’s College w 
Cambridge. Ta biało-czarna wykła
dzina odbita została sposobem drze
worytniczym w 1509 r. przez Hugo 
Goesa.
Tapety stawały się stopniowo na
miastką kosztownych tkanin. W wieku 
XVII w niektórych domach używano 
malowanych ręcznie bądź drukowa
nych i podkolorowywanych obić pa
pierowych, które dawały złudzenie, że 
wnętrza nimi zdobione dorównywały 
rezydencjom możnych. Tapety deko
rowano deseniami kwiatowymi lub 
scenami krajobrazowymi, często też 
występowały na nich małe postacie
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6

3. „Owoce jesieni" - dwa panele z manufaktury J.B. Revillona, z 1789 r.

4. Fragment tapety z okresu Rewolucji Francuskiej

5. „Pomniki Paryża" - fragment tapety produkowanej na początku XIX w. przez 
wytwórnię J. Dufora

6. Fragment tapety projektowanej i wytwarzanej przez W. Morrisa

7. Fragment tapety projektowanej przez Ch. F. Voyseya ok. 1897 r.

8. „Corona Vita” - tapeta projektowana przez W. Crane z 1890 r.
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ludzkie lub zwierzęce. Najpowszech
niejszym źródłem inspiracji były wzory 
z dalekowschodnich obrazków, para
wanów, materiałów i obić. W latach 
sześćdziesiątych XVII w. nastąpił buj
ny rozwój przemysłu tapetowego. 
Właśnie wtedy rozpoczęły działalność 
zakłady rodziny Papillon - jednej z 
najbardziej zasłużonych dla wnę- 
trzarstwa firm. Pierwszy z rodu, Jean, 
założył swój sklep w Paryżu w 1662 r. 
Syn tegoż, Jean II, wynalazł sposób 
drukowania tapet barwnych, zaś jego 
potomek, Jean Baptiste-Michel, dzia
łający już w XVIII w., podniósł to nowe 
rzemiosło do rangi sztuki. Znaczny 
wkład w nadanie tapetom wysokiego 
poziomu artystycznego wniósł Jean- 
Baptiste Revillon, który pracował we 
Francji w drugiej połowie XVIII w. Zna
komita jakość jego wyrobów spowo
dowała, że Ludwik XVI uznał zakłady 
Revillona za manufakturę królewską, a 
było to nie lada wyróżnienie. Wzory 
obić produkowanych przez tę wytwór
nię projektowali sławni artyści, jak Fra
gonard czy Boucher.

Znak czasu odbija się na wszystkich 
przedmiotach. Odcisnął swój ślad 
również na tapetach. Oto po rokoko
wych ornamentach i scenach paster
skich pojawiły się motywy klasycyzu- 
jące, a z czasem i czapka frygijska. 
Rewolucja Francuska zaznaczyła swe 

piętno także na obiciach ściennych. 
W tym czasie zaczęto produkować ta
pety w dużych rolkach, a nie - jak do
tychczas - w arkuszach. Doskonale
nie techniki manufakturowej wpłynęło 
na potanienie tych wyrobów, zaś do
stępność oraz praktyczność spowo
dowała ich wielką popularność we 
wnętrzach doby empiru i biedermeie
ru. Obok klasycznych i rokoko
wych deseni pojawiły się szerokie pa
noramy, układane z kilku brytów pa
pieru. Lubowano się także w stosowa
niu wzorzystych pasów lub kwiatów.
Wielkim powodzeniem cieszyły się 
papierowe obicia w drugiej połowie 
XIX w. Sławne, kilkunastokolorowe ta
pety W. Morrisa, zachwycające projek
ty z pracowni A. H. Mackmudro, czaru
jące prostotą obicia Ch. F. Voyseya, 
różnorakie prace W. Grane, pełne wio
tkich, zielonych kwiatów wzory A. Mu
chy - to tylko niektóre przykłady wy
kładzin papierowych z czasów naj
większego rozwoju produkcji tapet.2

W Polsce dość powszechnie używano 
obić ściennych zwanych kołtrynami. 
Były to pionowe płachty papierowe 
lub płócienne, początkowo sprowa
dzane z Włoch, skąd pochodzi nazwa 
coltrina - zasłona. Wyrabiano je głów
nie w manufakturach magnackich w 
Słucku i Przeworsku, ale także w 
Gdańsku i licznych warsztatach ludo

wych. Jak pisze o nich piewca czasów* 
saskich, Jędrzej Kitowicz (Opis oby
czajów za panowania Augusta III, Wro
cław 1951, s. 522-523): „Od potowy 
panowania Augusta III (...) weszły w 
modę obicia płócienne w kwiaty i róż
ne figury malowane, wesołe, choć po
dłe i nietrwałe, dalej znowu nastały o- 
bicia papierowe, takiegoż kształtu jak 
płócienne, a że jeszcze od płócien
nych tańsze, bo łokieć takiego obicia 
papierowego spadł na końcu pano
wania tego króla do złotego jednego". 
Wylepianie ścian wykładzinami pa
pierowymi rozprzestrzeniło się na na
szych terenach właśnie w pierwszej 
połowie XVIII w. i jak opisywał wspom
niany pamiętnikarz: „zaczem nie tylko 
już pańskich pokojów, ale też i mniej
szej szlachty, a na ostatku żadnego 
domu majętnego mieszczanina i księ
dza plebana nie obaczył papierowym 
obiciem nie obitego". Tapetami pokry
wano także ściany w kościołach. Do
wodem tego zachowane do dziś koł- 
tryny we wnętrzu drewnianej świątyni 
w Szalowej. W budowli tej, powstałej 
w 1739 r., przetrwały do dziś wykładzi
ny o typowym rokokowym wzorze.

Wykonywano je wówczas w piono
wych pasach. Malowano przez sza
blony w ornamenty geometryczne lub 
roślinne, czasem drukowano sposo
bem drzeworytniczym. Zdarzało się
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niekiedy, że przedstawiano sceny reli
gijne bądź portrety.
W archiwach warszawskich znajduje 
się wzmianka o jakiejś manufakturze 
obić w Warszawie, działającej około 
1786 r. Później manufaktura ta upadła i 
potrzeby rynku krajowego zaspokajał, 
niemal w całości, import z Francji.

Pierwszą nowoczesną wytwórnię obić 
uruchomili w Warszawie w 1829 r. 
dwaj przemysłowcy: M. Spurlin i H. 
Rahn. Wyposażenie tej fabryki oraz u- 
rządzenia i matryce do odciskania 
wzorów pochodziły z Francji. Zakład 
cieszący się uznaniem znakomitej 
klienteli, wśród której byli: ks. Lubecki, 
ks. Czartoryska, hr. Potocki, ks. Sapie- 
żyna i inni, rozwijał się świetnie. Wyra
biano różne rodzaje tapet i papierów 
kolorowych. Na Wystawie Płodów Kra
jowego Przemysłu, jaką zorganizowa
no w Warszawie w 1838 r., wystawiono 
obicia w 14 kolorach oraz wiele innej 
galanterii papierowej. Wytwórnia, po 
przejęciu przez Józefa Franaszka w 
1873 r., znacznie się rozbudowała. 
Nowa fabryka, unowocześniona i zme
chanizowana, około 1890 r. dawała

9
ii

9. „Orchidea" - tapeta projektowana 
przez W. J. Neatby z 1904 r.

10. Wnętrze amerykańskiej fabryki 
tapet ok. 1880 r.; podobnie wygląda
ły wnętrza większych zakładów w 
Polsce, np. fabryki Franaszka

11. Wnętrze manufaktury tapet z u- 
rządzeniami do ręcznego tłoczenia 
(obraz nieznanego autora z 1846 r.)

12. Tłocznie do ręcznego drukowa
nia tapet z zakładów „Gerke i S-ka",

13-17. Powstawanie tapety: do od
bicia jednego wzoru służyło tyle ma
tryc, ile było kolorów i rodzajów tło
czeń; robotnik kładł je w porządku 
wyznaczonym przez projektanta

10

produkcję pół miliona sztuk obić rocz
nie - od tanich po droższe ozdobne, 
naśladujące jedwab lub kurdyban.

Zakład Franaszka, choć największy, 
nie był jedyną tapeciarnią. W Zgierzu 
działała wytwórnia braci Noess, Dietri
cha w Sielcach, K. Wilhelma w War
szawie i wiele innych.3

Jedną z największych fabryk tapet 
była wytwórnia „Gerke i S-ka". Założo
no ją w 1894 r. w Częstochowie. Inicja
torem budowy był Fryderyk Kammer- 
ling, a udziałowcami: A. Gerke, H. 
Brass, A. Lauer oraz wspomniany już 
Kammerling. Zakłady te byty dobrze 
wyposażone w sprzęt do wytwarzania 
tapet sprowadzony z Niemiec, skąd 
również ściągnięto kilku wykwalifiko
wanych robotników i majstrów. O- 
prócz urządzeń do produkcji maszy
nowej istniały w tym przedsiębiorstwie 

urządzenia służące do produkcji ręcz
nej. Nawet w dobie mechanizacji 
część tapet odbijano wypróbowanymi, 
choć już wówczas staroświeckimi, 
sposobami, prawie nie zmienionymi 
do czasu działania rodu Papillonów.

Właśnie to tradycyjne wykonawstwo 
ręczne wzbudza nasze największe 
zainteresowanie.

Do produkcji tapet używano papieru 
pośledniejszych gatunków, początko
wo w arkuszach o wymiarach 53 x 91 
cm, a później w formie zwoju papiero
wego o szerokości 0,5 m. Samo wy
twarzanie zaczynało się od sporządze
nia podkładu pod farbę. Tło wykony
wano w następujący sposób: robotnik 
równomiernie nakładał dwiema szczo
tkami farbę na papier, a dwóch po
mocników rozcierało ją. Połysk uzyski

wano przez dodanie gipsu do farby do 
gruntowania. Następnie papier suszo
no, posypywano talkiem, szczotkowa
no i wygładzano. W tym celu kładzio
no papier farbowaną stroną na stole 
obciągniętym skórą i przeciągano 
walcem metalowym. Teraz następo
wało drukowanie. Umieszczony na 
stojaku zwój tapety stopniowo, w mia
rę postępu roboty, rozwijano na tłocz
nię, po czym przykładano do papieru 
matrycę posmarowaną farbą.

Forma była zabarwiana tylko na jeden 
kolor. Po wyschnięciu papier przesu
wano i na nowych jego kawałkach od
bijano dalej ten sam ton i wzór. Byt to 
zabieg kłopotliwy, gdyż każdy fra
gment trzeba było osobno drukować. 
Wielobarwne obicia wymagały wielo
krotnego powtarzania zabiegu i dużej 
liczby form drukarskich. Robotnik
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18. Pięknie zachowana matryca do 
odciskania wzorów; wyraźnie wi
doczne są mosiężne pręciki tworzą
ce wzór

trep rod.: 1—11 W. Lipiec, zdjęcia: 13-
18 - J. Piwowarski)

kładł je w porządku wyznaczonym 
przez projektanta. Wymagało to bar
dzo dokładnego wykonania, gdyż ko
lejne matryce musiały być naprowa
dzane na miejsca puste w ten sposób, 
aby barwniki nie zlewały się z sobą. Tą 
metodą uzyskiwano tapety mające na
wet do 20 kolorów (w fabryce często
chowskiej nie używano więcej niż 
siedmiu kolorów). Do odbicia jednego 
wzoru służyło kilka lub nawet kilkanaś
cie matryc. Było to uzależnione od 
liczby tonów, głębokości tłoczeń, od 
tego, czy tapeta była jednostronna, 
czy też gofrowana, czyli wytłaczana 
dwustronnie. Tyle też razy odciskano 
coraz nowe matryce i przesuwano rol
kę papieru przez tłocznię. Urządzenia i 
matryce znajdują się w zbiorach Mu
zeum Okręgowego w Częstochowie; 
wzorniki - w częstochowskim archi
wum (sygn. 153).

Używano wielu matryc, ale zarówno 
formy służące do nakładania farby, jak 
i do wytłaczania wzorów były zbudo
wane w podobny sposób. Prawa stro
na tych drewnianych pieczęci była o- 
klejona fornirem z drewna gruszkowe
go, jaworowego lub orzechowego. 
Fornir usuwano z miejsc, które stano
wiły tło, i pozostawał tylko zasadniczy 
rysunek. Na wycięty wzór nakładana 
była farba. Obok takich klocków ist
niały także matryce, na których kształt 
dekoracji zaznaczony był mosiężnym 
płaskownikiem lub pręcikami wbitymi 
w drewno.

Firma „Gerke i S-ka” wytwarzała róż
nokolorowe obicia papierowe, których 
używano do wystroju mieszkań. Pra
cowano głównie na potrzeby ogrom
nego rynku rosyjskiego. Wśród 
miejsc, gdzie wysyłano pierwszorzęd
ne produkty zakładu, były: Odessa, 
Baku, Perm, Ryga, Moskwa, Tyflis, Pe
tersburg, Kijów. Część produkcji czę
stochowskiej firmy sprzedawana była 
na polską wieś. Sporym powodze
niem cieszyły się wyroby o pseudolu- 
dowych deseniach - w duże jaskrawe 
kwiaty. Można przypuszczać, że moty
wy te czerpano ze wzorników niemiec
kich, o czym mogą świadczyć żywe 
kontakty fabryki z tymi krajami4. Czę
sto takie obicia zawieszano nad łóżka
mi. Różnorakimi szlaczkami i paskami 
do zdobienia wylepiano kredensy i 
pokrywano stoły. W niezamożnych 
domach rzadko oklejano całe ściany, 
ograniczano się do zdobienia bardziej 
reprezentacyjnych fragmentów po
mieszczenia. Taki sposób urządzania 
wnętrz był bardzo popularny także w 
rodzinach robotniczych, które utraciły 
kontakt ze zdobnictwem ludowym i 
przyjmowały wyroby fabryczne jako 
namiastkę dawnych tradycji. Zakłady 
Gerkego wytwarzały też obicia imitu
jące kurdybany, okładziny drewniane, 
marmurowe oraz szeroki wybór tapet 
naśladujących różne tkaniny.

Ręczny sposób wytwarzania tapet ut
rzymywał się w tych zakładach do 
pierwszej wojny światowej. Na począt

ku lat sześćdziesiątych, podczas ba
dań prowadzonych przez muzeum 
częstochowskie, starzy robotnicy opi
sywali procesy tej produkcji. Jako mali 
chłopcy pomagali w rozcieraniu farby 
oraz w innych pracach pomocniczych. 
Oczywiście, większość wyrobów o- 
trzymywano z produkcji maszynowej 
dzięki zastosowaniu wielkich zwojów 
papieru i stalowych lub brązowych 
wałków do nakładania farby i tłoczenia 
wzorów.

Muzeum w Częstochowie uratowało i 
odtworzyło dzięki relacjom starych 
pracowników tapeciarni wiele urzą
dzeń, które jeszcze w latach sześć
dziesiątych znajdowały się w lamu
sach i na strychach pomieszczeń 
dawnej fabryki Gerkego. Kilka cieka
wych kompletów matryc drukarskich 
przekazano do Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach.

Wojciech Upiec

Przypisy

1. Historycy sztuki użytkowej wskazują na 
przykłady wcześniejszego stosowania obić 
papierowych w Europie (por. G. Janneau, 
Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, Warsza
wa 1978, s. 272; B. Greysmith, Wallpaper, 
London 1976, s. 17-24).

2. Okres ten ma bogatą literaturę, o tape
tach m.in.: J. Bock, The Wallpaper Designs 
of Voysey, 1966; C. Fiona, William Morris. 
Wallpapers and Chintzes, London 1973; P. 
Floud, The Wallpaper Designs of William 
Morris, 1960: P. Konody, The Art of Walter 
Crane, London 1902; J. Muchą, Alfons Mu
cha, Praha 1982; B. Reade, Art Nouveau 
and Alphonse Mucha, London 1967.

3. Por. J. Siniarska-Czaplicka, Warsza
wskie fabryki obić papierowych, „Przegląd 
Papierniczy", nr 2,1975; F. Sobalski, Fabry
ki papieru w Królestwie Polskim, „Przegląd 
Papierniczy”, nr 8, 1956.

4. Por. częstochowskie wzorniki z kataloga
mi oraz książkami przedstawiającymi dzie
je tapet na świecie, m.in.: B. Greysmith, 
Wallpaper, London 1976; E.W. Mick, Deuts
ches Tapetenmuseum Kassel, Kassel-Wil- 
helm-shóhe; H. Olligs, Tapeten, ihre Ges- 
chichte bis zur Gegenwart, Braunschweig 
1970.
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Kamienne 
świątki 
z Bartnego

Jednym z ważniejszych ośrodków ludowe
go kamieniarstwa na terenie Polski byta do 
niedawna wieś Bartne w dawnym powiecie 
gorlickim, wraz z kilkoma pobliskimi wio
skami. Miejscowość tę zamieszkiwała lud
ność temkowska. Z racji niewielkich do
chodów płynących z rolnictwa, Łemkowie 
dość często podejmowali się różnych za
jęć pozarolniczych. Okolice Bartnego obfi
tują w dobrej jakości piaskowiec, dlatego 
też jego mieszkańcy od dawna parali się 
kamieniarstwem. Brak wiadomości histo
rycznych nie pozwala ustalić, kiedy w Bart- 
nem pojawiło się to rzemiosło. Nie jest tak
że znana data założenia wsi. Pierwsza 
wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1629 r. 
Tradycja miejscowa wiąże początki kamie
niarstwa z momentem założenia wsi przez 
kamieniarzy przybyłych z leżącej w nieda
lekim sąsiedztwie Jasionki. Osiedlili się oni 
podobno w środkowej części dzisiejszej 
wsi i zaczęli wyrabiać kamienie młyńskie i 
Żarnowe. Na podstawie wywiadów z naj
starszymi mieszkańcami Bartnego wiado
mo, że już w połowie XIX w. wieś ta stano
wiła silny ośrodek kamieniarski, mający o- 
parcie w doskonałym zapleczu surowco
wym.
Najlepszy piaskowiec wydobywano na 
wschodnich stokach Magurycza. Nieco 
gorszy, bardziej miękki i drobnoziarnisty 
występuje w paśmie Magury Wątkowskiej. 
Kamieniarstwo było tak popularne w Bart- 
nem, że niemal w każdej rodzinie zajmowa
ło się nim kilku mężyczyzn. Wydobywanie 
surowca w kamieniołomie i jego transport 
do wsi przekraczały możliwości pojedyn
czego człowieka. Dlatego też kamieniarze 
łączyli się w spółki, z których jedne praco
wały zgodnie przez wiele lat, a inne poza 
kamieniołomem przestawały istnieć. Spółki 
takie skupiały od dwóch do czterech ka
mieniarzy. W okresie, który obejmują pa
mięcią współcześni mieszkańcy Bartnego, 
istniało pięć takich spółek.
Z najlepszego gatunkowo kamienia, po

chodzącego z kamieniołomu na Magury- 
czu, wykonywano znane ze swej doskona
łości kamienie młyńskie. Odbiorcami ich 
byli młynarze z Polski, Słowacji i Węgier. 
Natomiast z miękkiego, drobnoziarnistego 
piaskowca robiono nagrobki, krzyże przy
drożne i macewy. Najgorszy gatunkowo 
piaskowiec obrabiano na różnego rodzaju 
prostopadłościenne bloki, tzw. cokle, uży
wane do celów budowlanych - na podmu
rówki, obudowę piwnic, płyty do nakrywa
nia mostków itp.
Niewątpliwie najciekawszym produktem 
łemkowskich kamieniarzy byty krzyże 
przydrożne i nagrobne z wykutą w pia
skowcu figurą Chrystusa. Wyroby te były 
tak popularne, że dziś w promieniu kilku
nastu kilometrów od Bartnego napotykamy 
znaczną ich liczbę, mimo dość dużych 
zniszczeń dokonanych przez czas i także 
niestety przez ludzi. Składają się one za
zwyczaj z trzech części: płaskiej prostokąt
nej podstawy, dość smukłego cokołu i u- 
mieszczonego na nim krzyża. Ozdoby co
kołu ograniczają się zwykle do skromnego 
gzymsu w górnej jego części i dekoracji 
ściany frontowej, na której wykuwa się pły
tkie prostokątne wgłębienie dla umieszcze
nia napisu. W nowszych krzyżach wgłębie
nie to często zamknięte jest od góry jed
nym lub czterema lukami. Same krzyże 
mają krój łaciński lub wschodni i są pozba
wione ozdób.
Miejscowa tradycja za najwybitniejszych 
kamieniarzy uważa Wasyla Graconia, Ma

teja Cyrkota i Iwana Dutkanycza. Szczegól
nie pierwszy z nich, zmarły po pierwszej 
wojnie światowej, cieszył się w okolicy sła
wą doskonałego artysty. Na podstawie 
wielu zachowanych, a przypisywanych mu 
krzyży można bezsprzecznie stwierdzić, że 
był twórcą o silnej osobowości, umiejącym 
stworzyć własny sposób wypowiadania się 
w kamieniu. Wykonane przez niego posta
cie Chrystusa Ukrzyżowanego są bardzo 
prymitywne, a jednocześnie doskonale od
dają cierpienie wiszącego na krzyżu. 
Szczególny podziw wywołuje mistrzowskie 
wykonanie pełnej smutku i boleści twarzy 
Chrystusa. Znakomita większość krzyży 
wykonanych przez tego kamieniarza po
chodzi z pierwszego dwudziestolecia na
szego wieku.
Wytwory innych kamieniarzy są podobne, 
ale każdy z nich potrafił po swojemu ufor
mować postać Chrystusa. Oczywiście, 
dość często podpatrywano się nawzajem, 
a najchętniej powielanym wzorem były wy
roby Wasyla Graconia.
Według informacji mieszkańców Bartnego 
dawniejsze krzyże nie miały wykutej posta
ci Chrystusa. Najstarszym znalezionym tu
taj krzyżem z figuralnym przedstawieniem 
jest egzemplarz pochodzący z 1878 r. For
mą poprzedzającą dzisiejsze były krzyże z 
postacią Chrystusa namalowaną na bla
sze. Najprawdopodobniej przyczyną tego 
była głęboko zakorzeniona w świadomości 
twórców zasada, pochodząca z Kościoła 
wschodniego, która zabraniała wykony-

1. Bartne, krzyż nagrobny z po
stacią Chrystusa malowaną na 
blasze z końca XIX w.
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2. Bartne, krzyż nagrobny z końca 
XIX w,

3. Najstarszy w Bartnem krzyż 
przydrożny z figuralnym przedsta
wieniem Chrystusa z 1878 r.

4. Bartne, krzyż przydrożny wykona
ny przez Wasyla Graconia, ufundo
wany przez Ihnatiego Horbalaw 1912 
r.

5. Bartne, krzyż nagrobny z 1904 r. 
przypisywany Iwanowi Dutkanyczo- 
wi

6. Bartne, krzyż nagrobny z 1937 r. z 
osadzoną w cokole wapienną pla
kietą wykonaną przez Władysława 
Jamera

7. Badne, krzyż nagrobny z końca 
XIX w.

8. Bartne, postać Chrystusa wykona
na przez Wasyla Graconia na po
czątku XX w.

9. Bartne, kapliczka przydrożna wy
konana w 1895 r. z jednego bloku 
kamienia

wania wizerunków świętych w postaci 
rzeźb czy nawet płaskorzeźb. Dopiero pod 
koniec XIX w, zapewne pod wpływem figu
ralnej rzeźby z sąsiedniego Pogórza, ka
mieniarze łemkowscy zaczęli kuć krzyże z 
figurą Chrystusa. Wpływ ikonografii za
chodniej jest tu widoczny. Niemal we 
wszystkich przedstawieniach z tego okresu 
nogi Chrystusa przybite są jednym gwoź
dziem. Dopiero w latach dwudziestych roz
powszechniła się postać Chrystusa z no
gami podpartymi i przybitymi osobno - 
zgodnie z zasadami ikonografii wschod
niej. Niemałą w tym rolę odegrał Iwan Sza- 

tyński. Był to zawodowy kamieniarz pocho
dzący spod Dobromila, Ukrainiec, który za
mieszkał wraz z synem Włodzimierzem w 
Nieznajowej (około 6 km od Bartnego). Wy
konywali oni na zamówienie krzyże przy
drożne i cmentarne oraz figury. Jako wy
kształcony rzemieślnik, Iwan Szatyński po
trafił wyrzeźbić postać Chrystusa popraw
nie, zgodnie z zasadami anatomii ciała 
ludzkiego. Pojawienie się pierwszych wy
kutych przez niego krzyży spowodowało, 
że część kamieniarzy z Bartnego zaczęła 
go naśladować, mniej lub bardziej umiejęt
nie. Szatyński w opinii łemkowskich kamie

niarzy uchodził za artystę, choć w rzeczy
wistości był miernej klasy miejskim rzeź
biarzem nagrobkowym.
W sąsiedztwie Bartnego leży jeszcze kilka 
miejscowości, gdzie uprawiano rzemiosło 
kamieniarskie: Bodaki, Przegonina i 
Pstrążne, połączone obecnie w jedną 
miejscowość objętą wspólną nazwą Boda
ki. Według relacji mieszkańców kamie
niarstwo pojawiło się w tych wsiach dopie
ro pod koniec XIX w„ przyniesione przez 
przybysza z Bartnego. Tutaj najbardziej 
znanymi wytwórcami krzyży byli bracia 
Iwan i Andrij Homkowycz oraz młodszy od
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nich Osyp Tarbaj. Ten ostatni, choć uważa
ny przez współczesnych mu kamieniarzy 
łemkowskich za jednego z najwybitniej
szych specjalistów w dziedzinie rzeźby fi
guralnej, nigdy nie miał własnego stylu. W 
czasie praktyki zawodowej współpracował 
początkowo z dobrym kamieniarzem Iwa
nem Homkowyczem. Później rozpoczął 
współpracę z polskim zawodowym kamie
niarzem, Władysławem Jamerem z Luźnej, 
Ten ostatni rzeźbił w pińczowskim wapie
niu plakiety z przedstawieniami świętych, 
które Tarbaj osadzał we wnękach cokołów 
swoich krzyży. Kolejnym etapem była 
współpraca z Szatyńskim, który wykonywał 
figury Chrystusa do jego krzyży. Twórczość 
tych trzech wspólników Tarbaja stanowiła 
dla niego cenne wzory, które starał się naś
ladować. W rezultacie nigdy nie osiągnął 
ani własnego stylu, ani doskonałości wyro
bów swoich nauczycieli.

Ustalenie autorstwa poszczególnych krzy
ży czy nawet nazwisk kamieniarzy napoty
ka znaczne trudności. Badania dotyczące 
autorstwa i zasięgu wyrobów kamieniarzy z 
Bartnego prowadzili dotychczas nieliczni 
badacze. Pierwszym większym przedsię
wzięciem w tej dziedzinie były badania 
podjęte w 1961 r. pod kierunkiem prof. Ro
mana Reinfussa. Prawie dwadzieścia lat 
później tematem tym szerzej zajęli się 
wspólnie Małgorzata Pasławska oraz Ta
deusz Lopatkiewicz i w 1982 r. opublikowali 
wyniki swoich badań. Jedynym źródłem in
formacji są mieszkańcy Bartnego i sąsied
nich wsi. Jak wiadomo, pamięć ludzka jest 
zawodna, dlatego też przy tak powszech
nym niegdyś kamieniarstwie udało się u- 
stalić nazwiska tylko nielicznych twórców, 
a i te nie zawsze są pewne.

Oprócz opisanych wyżej krzyży na terenie 
dawnego powiatu gorlickiego napotkać 
można kamienne figury przedstawiające
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Matkę Boską z Dzieciątkiem, Świętą Rodzi
nę lub św. Mikołaja. Rzeźby te są dość 
znacznej wysokości (60-100 cm), niegdyś 
były polichromowane i w większości wysz
ły spod ręki ludowego twórcy.
Najciekawsze jest przedstawienie Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. Napotkać je można 
we wsiach leżących w sąsiedztwie Bartne
go: Bodakach, Ropicy Ruskiej, Małastowie, 
Świerżowej Ruskiej, Pętnej, Lipnej, Jasion
ce. Znakomita większość tych rzeźb zosta
ła wykonana na podstawie jednego wzoru, 
choć przez różnych twórców. Co prawda 
mieszkańcy Bartnego nie przypominają so
bie, by którykolwiek z tutejszych kamienia
rzy robił takie figury, ale ich rozmieszczenie 
i brak analogii na innych terenach sugeru
je, że pochodzą z Bartnego. Rzeźby te po
wstały w końcu XIX w., a najstarsza z nich, 
znajdująca się do niedawna w Bodakach, 
datowana była na 1879 r.
We wsiach wokół Bartnego spotkać można 
także figuralne przedstawienia Świętej Ro
dziny. Wiadomo, że część z nich wyszła 
spod dłuta Iwana Szatyńskiego - widać w 
nich wyraźnie rzemieślniczą poprawność 
wykonania. Napotkać można także figury, 
na których widać ślady ręki mniej wpraw
nego wiejskiego kamieniarza. Wszystkie 
one są jednak późniejsze od przedstawień 
Matki Boskiej i pochodzą z okresu między
wojennego. Najrzadziej spotykamy przed
stawienie św. Mikołaja. O tych kilku zacho
wanych rzeźbach, między innymi w Świąt
kowej Wielkiej i Świerżowej Ruskiej, nie ma 
niestety żadnych informacji.

W kilku wsiach leżących w sąsiedztwie 
Bartnego istnieją kamienne kapliczki, któ
rych korpus został wykonany, niekiedy 
wraz z dachem, z jednego bloku kamienia. 
Mają one zwykle formę prostopadłościanu, 
nakrytego namiotowym daszkiem, na 
szczycie którego nasadzona jest kamienna 
cebulka zakończona krzyżem. Jedyną ich 
ozdobą są skromne gzymsy i wnęki, w któ
rych umieszczano niegdyś świątki. W Bart- 
nem, na górnym końcu wsi, zachowała się 
taka kapliczka. Wykonali ją w 1895 r. trzej 
kamieniarze, a transport odbywał się z o- 
gromnym trudem przy pomocy wielu wo
łów. Największe skupisko tego typu kapli
czek istnieje we wsi Czarne. Mało prawdo
podobne jest, by transportowano je aż z 
Bartnego, przy ich znacznym ciężarze było
by to niesłychanie pracochłonne. Najpraw
dopodobniej wykonywano je na miejscu, a 
ich twórcami byli zapewne kamieniarze 
bartniańscy.
Krzyże i przedstawienia figuralne zdobią 
drogi i cmentarze zachodniej Lemkowsz- 
czyzny od Gorlic po Radocynę i od Ropek 
po Krempną. Jest ich jeszcze stosunkowo 
dużo, ale z każdym rokiem ich liczba male
je. Wpływy atmosferyczne i bezmyślny

10

12

wandalizm robią swoje. A przecież tylko tu
taj można obejrzeć całe zespoły złożone z 
kilkudziesięciu krzyży na cmentarzach w 
Bartnem czy Bodakach. Jedynym w swoim

13

14
15

rodzaju i niepowtarzalnym zabytkiem jest 
niewielki cmentarzyk w Świerżowej Ru
skiej, gdzie wśród rozkwitających wiosną 
żonkili stoi kilkanaście przepięknych krzy-
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17
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ży, a nastroju tego miejsca nie niszczą tak 
powszechne na innych cmentarzach na
grobki z lastryka. Równie cenne -są cmen
tarze w Wołowcu, Czarnem czy Długiem. W

19

20
21

tej ostatniej miejscowości, przy drodze 
prowadzącej niegdyś przez wieś (dziś zu
pełnie wyludnioną) stoi aż dwanaście ta
kich kamiennych krzyży. Właściwie stało,

10. Świerżowa Ruska, krzyż przydrożny ufundowa
ny przez Iwana Kańczugę w 1883 r.

11. Świerżowa Ruska, przydrożna figura Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z 1894 r.

12. Świerżowa Ruska, przydrożna figura Św. Ro
dziny z 1938 r.

13. Świerżowa Ruska, pozbawiona już cokołu 
przydrożna figura Św. Mikołaja z początku XX w.

14. Bodaki, żeliwny krzyż przydrożny na kamien
nym cokole z 1898 r.

15.16. Bodaki, różne figury Chrystusa na krzyżach 
nagrobnych z początku XX w.

17. Bodaki, kapliczka wykonana w końcu XIX w. z 
bloków kamiennych

18. Wołowiec, krzyż przydrożny ufundowany 
przez Grycymuszkę w 1897 r.

19. Wołowiec, krzyże nagrobne wykonane przez 
Wasyla Graconia na początku XX w.

20. Ropica Ruska, figura Matki Boskiej z Dziecią
tkiem z końca XIX w.

21. Czarne, kapliczka przydrożna z krzyżem wy
konanym przez Wasyla Graconia w 1923 r.

(zdjęcia: S Kryciński)

bo kilka lat temu ktoś potłukł wszystkie na 
kawałki. Nieźle się przy tym musiał natru
dzić!
Większość z istniejących jeszcze krzyży 
wymaga konserwacji, od zwykłego oczysz
czenia z glonów i mchów do uzupełnienia 
zniszczonych fragmentów i wzmocnienia 
struktury żywicami syntetycznymi. W 1984 
r. rozpoczęto akcję ich ratowania. Z inicja
tywy Społecznej Komisji Opieki nad Zaby
tkami Sztuki Cerkiewnej, działającej przy 
Zarządzie Głównym TOnZ, rozpoczęto pra
ce na cmentarzu w Czarnem. Uratowano 
siedem krzyży, podnosząc je z ziemi i skła
dając z kawałków. Oczyszczono z chwa
stów i samosiejek teren cmentarza. 
Wszystkie te prace wykonano pod okiem 
doświadczonego konserwatora z warsza
wskiej ASP Janusza Smaży. W 1985 r. i 
latach następnych prace będą kontynuo
wane. Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy chcieliby pomóc w tej niezwykle po
żytecznej akcji!

Stanisław Kryciński
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ciekawych egzemplarzy po zakamarkach 
naszych szuflad - przyjrzyjmy się więc 
im...

Zapalniczki 
benzynowe

O ile rozniecanie ognia krzesiwem, o któ
rym pisałem w poprzednim numerze „Spo
tkań" (2(20), 1985), pamiętać mogą już tylko 
najstarsi Czytelnicy, to zapalniczkę benzy
nową znają nawet „małolaty”. Jest ona kla
sycznym przykładem przedmiotu, który to
warzyszył nam w codziennym życiu do
słownie do wczoraj i raptem, niepostrzeże
nie rozwiał się jak dym z papierosa. Ponie
wiera się jeszcze tysiące niekiedy bardzo

Najpierw odrobina historii. Skąd wzięła się 
zapalniczka? Wiek XVI przynosi pierwsze 
machiny do krzesania ognia, które zbudo
wane są dokładnie tak samo, jak zamki ko
łowe broni palnej, potem budowano zapal
niczki wzorując się na zamku skałkowym, 
aż nadszedł szalony wiek XIX, wiek pary i 
elektryczności, wiek wielkich wynalazków. 
Już na jego początku, bo w roku 1807, po
jawiła się pierwsza chemiczna machina do 
niecenia ognia, która - udoskonalona w 
1826 r. - weszła w dość powszechne uży
cie pod nazwą gazopyrionu. Nie będę tu 
opisywał skomplikowanego działania tego 
diabelskiego urządzenia, bo nie wiąże się z 
tematem, ale wystarczy powiedzieć, że 
jego część zasadniczą stanowiło naczynie 
z kwasem siarkowym.

Nie wiadomo, jakie jeszcze paskudztwa do 
łatwego niecenia ognia kazaliby chemicy 
trzymać naszym pradziadkom w domu, 
gdyby nie zaniechano wszelkich dalszych 
poszukiwań naukowych na tej niwie - 
wschodziło bowiem słońce zapałki tarcio
wej, tego prostego (choć nie od razu) przy-
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1 Zapalniczka wiatrowa 
wskięj firmy ,.Brito" z lat 
w

produkcji skandyna- 
sześćdziesiątych XIX

2. Najprostszy model kieszonkowej zapalniczki 
benzynowej: wyrób polski, bezmarkowy, z okresu 
międzywojennego

3. Stemple podatkowe bite na zapalniczkach 
zgodnie z rozporządzeniem z 1926 r.; kropka o- 
znacza miejsce symbolu literowego urzędu wybi
jającego stempel (np. „W" - Warszawa): A - dla 
zapalniczek wyrobu krajowego, B - dla zapalni
czek pochodzenia zagranicznego, C - zmieniona 
wersja stempla według rozporządzenia z 1931 r. 
dla wszystkich zapalniczek

4. Zapalniczka firmy ,.Chic" opatrzona w central
nej części korpusu stemplem podatkowym bitym 
po 1931 r.

5. Zapalniczka z bakelitowym korpusem, na któ
rego ściance widnieje emblemat „PMZ". a na 
dnie napis: „Polski Monopol Zapałczany"

6. „Sabotażówka" z lat okupacji

7. Zapalniczka z emblematami II Korpusu wyko
nana po bitwie pod Monte Cassino przez mecha
ników z kompanii remontowej czołgów dla swego 
dowódcy mjra J. Suchodolskiego
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rządu wynalezionego przez pewnego an
gielskiego aptekarza w 1827 r. („zapałki be- 
spieczne” - takie, jakich używamy do dziś 
- opatentował Szwed J.E, Lundstrom w 
1855 r.). Zapałka święciła tak wielkie trium
fy, że nikt nie zwrócił nawet uwagi na pew
ną ciekawostkę chemiczną, opisaną w wy
dawnictwie francuskim i niezwłocznie prze
drukowaną w warszawskim czasopiśmie 
„Piast czyli pamiętnik technologiczny” (t. III, 
1829, s. 171) pod tytułem: Mieszanina 
kruszcowa iskry wydająca za pomocą tar
cia. W opisie informowano, że funt antymo- 
nium stopiony z opiłkami żelaza da bryłę,

6
7

która „za mocnym pociągnięciem pilnika 
iskry obficie sypiące się i trzaskające wy
daje... "Jak z tego wynika, kamień do zapal
niczki jest rówieśnikiem zapałki, aliści na 
praktyczne zastosowanie musiał czekać 
jeszcze długie lata. Wydaje się, że genial
nego wynalazku - używanego powszech
nie jeszcze w dobie lotów kosmicznych - 
polegającego na dobywaniu iskier z u- 
mieszczonego w tulejce „kamienia" za po
mocą ponacinanego, stalowego kółka, do
konano gdzieś w drugiej połowie XIX w. 
Iskry te padały początkowo na bawełniany 
lont, który tym chętniej się tlił, im mocniej 
weń dmuchano. Nic więc dziwnego, że pry
mitywna ta zapalniczka, zwana wiatrową, 
przetrwała niemal po dziś dzień wśród 
skandynawskich rybaków, którym morskie 
szkwały gaszą każdy, inaczej krzesany pło
mień. Potem - zapewne w pierwszych la
tach naszego stulecia - ktoś wpadł na po
mysł, aby lont nasycić spirytusem lub ben
zyną.

Można zapytać się, dlaczego ludzie mający 
do dyspozycji znakomite zapałki zaczęli 
budować zapalniczki, początkowo przecież 
niezbyt wygodne w użyciu. Wydaje mi się, 
że początków mody na zapalniczkę należy 
szukać gdzieś w okopach nad Mozą, gdzie 
w deszczu i błocie zamakały najstaranniej 
ukryte zapałki i tylko zapalniczka benzyno
wa pozwalała.zapalić papierosa w rękawie 
szynela. Zresztą narodziny i cała historia 
zapalniczki czeka jeszcze na swego dziejo- 
pisa.

Wyraźnie widać, w jakim kierunku szedł 
rozwój zapalniczki. Prymitywny, pierwotny 
model - w wojsku chętnie robiono zapal
niczki z łusek od nabojów - miał knot za
mykany kapturkiem, który najpierw należa
ło zdjąć, potem dopiero pokręcić kółko do 
skrzesania iskry, a więc angażować obie 
ręce przy tej czynności. Zapalniczka taka 
zupełnie wystarczała żołnierzowi, nato
miast była już kłopotliwa w sytuacjach to
warzyskich, kiedy młodzi gentlemani 
prześcigali się w podawaniu ognia damom. 
Wynaleziono więc model szybszy w użyciu 
i obsługiwany jedną ręką - kapturek umo
cowany na dźwigni podnosiło się kciukiem, 
a następnie tym samym palcem obracano 
kółko. Najszybsze w obsłudze (i oczywiś
cie najczęściej zacinające się) były auto
maty - dźwignia naciskana jednym palcem 
równocześnie podnosiła kapturek i obra
cała kółko. Niezależnie od szybkości dzia
łania sprawność zapalniczki oceniało się 
też według tego, jak długo „trzymała” ben
zynę.
Nietrudno domyślić się, ze na świecie
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opracowano tysiące konstrukcyjnych roz
wiązań zapalniczek produkowanych seryj
nie i indywidualnie. Myślę, że znawca 
przedmiotu mógłby napisać na ten temat 
opasłe tomisko. Ja chcę tylko zasygnalizo
wać kilka szczegółów z życia polskiej za
palniczki.

W 1925 r. powołano do życia Państwowy 
Monopol Zapałczany, któremu bardzo nie 
w smak była rozszerzająca się moda na 
zapalniczki. Spowodowało to opodatkowa
nie każdej „maszynki" (tak je bowiem czę
sto wtedy nazywano), a widomym znakiem 
uiszczenia takiego podatku były odpo
wiednie stemple z godłem państwowym 
wybijane na zapalniczkach. Monopol ten 
wpadł zresztą na chytry pomysł - sam za
czął produkować zapalniczki. Efektem tego 
zabiegu są nieliczne do dziś zachowane 
okazy z emblematem „PMZ”, oczywiście 
już nie opatrzone stemplem podatkowym.

Następny ciekawy epizod z życia polskiej 
zapalniczki - to tzw. sabotażówka. Nazwa 
ta nie oznaczała przyrządu do dokonywa
nia sabotaży, lecz wytwór, który sam był... 
sabotażem. Robotnicy fabryki „Ursus", pra
cujący w latach okupacji niemieckiej na po
trzeby III Rzeszy, zamiast dłubać w wojsko
wych silnikach, w ramach „fuchy" robili za
palniczki. „Sabotażówka” była idealną za
palniczką połową. Zwarty korpus miesz
czący wszystkie jej części wyfrezowany był 
z lekkiego, niekorodującego stopu do od
lewania tłoków. Miała ona zdublowane 
(chyba unikat w skali światowej) urządzenie 
z kamieniem i kółkiem na wypadek, gdyby 
jedno zawiodło. Zamykana kapturkiem o- 
słona płomienia kwalifikowała tę maszynkę 
do kategorii tżw. wiatrówek, przystosowa
nych do pracy na otwartym powietrzu. 
Wlew paliwa zakręcano szczelnym kor
kiem. W sumie była to niezniszczalna i nie
zawodna konstrukcja, ciesząca się dużym 
powodzeniem w okupacyjnej Warszawie. 
Produkowana była w dwu wersjach - mę
skiej i damskiej - identycznych w wyglą
dzie, a różniących się jedynie wielkością.

Trzecia opowieść o polskich zapalniczkach 
- to relacja o kuriozalnym wynalazku opa
tentowanym pod nazwą „wieczna zapałka". 
Dziwo to pojawiło się w sprzedaży jak me
teor - jeżeli dobrze pamiętam - w końcu lat 
sześćdziesiątych. Jest to aluminiowa tulej
ka wypełniona azbestem, z której sterczy 
pręcik, zaś przeciwległy koniec zamyka 
plastikowa główka z napisem: „U.P. PRL 
12392 - Made in Poland". Plastikowy kor
pus zapalniczki jest wypełniony watą nasy
coną benzyną - tam wetknięta jest nasza 
zapałka w „położeniu marszowym", zaś
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gdy chcemy skrzesać ognia, wystarczy ją 
wyjąć i drapnąć stalowym pręcikiem listwę 
„kamienia do zapalniczki", umieszczoną w 
rowku na boku obudowy. Napis „RUCH” 
na korpusie wskazuje producenta i dystry
butora tego patentowanego... kuriozum.

Tych kilka ciekawostek na temat zapalni
czek benzynowych może zachęcić kogoś 
do zebrania pełniejszego materiału o ich 
historii. Zapalniczki stanowią również bar
dzo ciekawy temat kolekcjonerski - obiek
ty są jeszcze dziś łatwo dostępne, niedro
gie, a przy tym (co bardzo ważne) niewiel
kich rozmiarów, więc nawet pokaźna kolek
cja zmieści się w jednej szufladzie.

Michał Gradowski

Postscriptum: Jestem winien Czytelnikom 
odpowiedź na pytanie postawione w po
przednim numerze: dlaczego tak mało 
krzesiw zachowało się do dziś. Sprawa jest 
prosta i zarazem zaskakująca. Proste jest

8. Polskie kuriozum - „wieczna zapałka"
9. Zapalniczka automatyczna firmy „Ronson" w 
wersji stołowej, produkowana ok. 1960 r.

(zdjęcia: Z. Dubiel, rys.: U. Zielińska)

to, że istniała odwieczna praktyka - o czym 
mało kto już dziś pamięta - że do roznieca
nia ognia w domu używano już istniejącego 
płomienia. Świece zapalano od kominka, 
cygaro od świecy itd. Tak więc w domu nie 
krzesano w zasadzie ognia, rozdmuchując 
każdego ranka żar znajdujący się w popiele 
paleniska. Krzesiwo potrzebne było w polu 
- pastuchom na kartoflisku, żołnierzom na 
biwaku... I w takich to okolicznościach - co 
zaskakujące - prawie nigdy nie używano 
krzesiwa. Zastępował je z powodzeniem 
grzbiet brzeszczotu zamkniętego kozika, 
który każdy pastuch i żołnierz nosił w kie
szeni. To właśnie stało się powodem, dla 
którego produkcja krzesiw jako oddziel
nych przyrządów była wręcz znil\oma - 
zwłaszcza w Europie w ostatnich dwustu 
latach i tu chyba leży tajemnica małej liczby 
zachowanych krzesiw i wytartych grzbietów 
starych, składanych noży.
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z warsztatu konserwatora

Modele 
zabytków

W Oddziale Pracowni Konserwa
cji Zabytków w Zamościu od 
1978 r. istnieje Pracownia Mode
larska zajmująca się wykonywa
niem makiet-modeli miast zabyt
kowych, zespołów architektonicz
nych i pojedynczych obiektów; w 
skład zespołu pracowni wcho
dzą: Stefan Kowalicki, Tadeusz 
Tłuczek i Andrzej Pysz. W rozmo
wie z mgr Marią Tebinką - kie
rowniczką Punktu Informacji 
Konserwatorskiej Oddziału PP 
PKZ w Zamościu dowiadujemy 
się o działalności Pracowni Mo
delarskiej, o jej najciekawszych 
pracach.

* Jakim celom mają służyć ma- 
kiety-modele miast lub pojedyn
czych budowli?

Makiety wykonywane w naszej 
pracowni pełnią wielorakie funk
cje: dokumentacyjną, informacyj
ną, dydaktyczną, a także promo
cyjną. Jako efekt badań historycz
nych i projektowych stanowią je
den z etapów dokumentacji i jed
nocześnie w syntetyczny sposób 
obrazują ideę założenia miasta lub 
zespołu architektonicznego pod 
kątem jego rozplanowania prze
strzennego, ukazują plany i bryły 
obiektów. Jako eksponaty mu
zealne modele mogą pełnić funk
cje dydaktyczne, natomiast jako 
jeden z elementów dokumentacji 
mogą być pomocne w pracach 
badawczych i realizacyjnych. Dla 
PP PKZ mogą ponadto stanowić 
ważny element oferty handlowej 

przy zawieraniu umów na prowa
dzenie prac przy rekonstrukcji lub 
rewaloryzacji zabytków.

* IV jaki sposób wykonywane 
są makiety, przy użyciu jakich 
materiałów?

Pierwszym etapem pracy jest na 
ogół analiza źródeł historycznych, 
ikonograficznych i projektowych. 
Następnie wykonywane są w od
powiedniej skali szczegółowe ry
sunki. Potem następuje długa i 
żmudna praca - wycinanie z róż
nych materiałów (w naszej pra
cowni wykorzystywane są do tego 
celu różne gatunki drzew liścia
stych, sklejka, bardzo rzadko gips) 
poszczególnych elementów, skta-

1. Fragment makiety Zamościa po rewaloryzacii 
(autorzy makiety: J. Obst, R. Maciąg, Cz. Klimek, 
L. Tukiendorf, W. Kottun, St. Bulewicz, K. Winiar 
ska, Z. Dotba, M. Majewski)
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danie ich w określone całości, ma
lowanie (zgodnie z dokumentacją 
kolorystyczną) i wreszcie montaż 
na przygotowanym wcześniej 
podłożu. Oczywiście podstawę 
wymienionych etapów pracy sta
nowią wykonane wcześniej, pre
cyzyjne rysunki.

* Jakie makiety-modele zostafy 
dotychczas wykonane przez za
mojską pracownię?

Pierwszą pracą wykonaną przez 
nasz zespół była makieta Zamoś
cia po rewaloryzacji. Wystąpiła tu 
osobliwa sytuacja: prace przy ma

kiecie przebiegały równocześnie z 
pracami rewaloryzacyjnymi w 
mieście. Na 400-lecie Zamościa 
makieta w skali 1:175 była gotowa. 
Na zakończenie prac rewaloryza
cyjnych musimy, niestety, jeszcze 
poczekać.
Potem przyszły kolejne zamówię-
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2-6. Makieta cytadeli w Algierze - poszczególne 
etapy pracy (autorzy: L. Tukiendorf. M. Majewski, 
St. Bulewicz, K. Winiarska, Z. Dołba)

nia. W 1981 r. została wykonana 
makieta w skali 1:200 cytadeli w 
Algierze oraz cztery makiety w 
skali 1:50 na wystawę architektu
ry Karola Fryderyka Schinkla w 
Berlinie Zachodnim: pałacu Myśli
wskiego w Antoninie, pałaców w 
Kórniku i Krzeszowicach, amfitea
tru Piastów w Poznaniu. W tym sa
mym roku wykonano również dla 
Muzeum Okręgowego w Zamoś
ciu - makietę w skali 1:50 przed
stawiającą cztery fazy rozwoju ba
stionu VII w Zamościu.

W latach następnych dla Kierow
nictwa Odnowienia Zamku Króle
wskiego na Wawelu została wyko
nana makieta zamku w Suchej Be
skidzkiej (w skali 1:200) oraz ma
kieta (w skali 1:100) katedry w 
Augsburgu w RFN (dodatkowo 
wykonano model fragmentu wnę
trza tej katedry w skali 1:7); dzięki 
kontraktowi z RFN pracownia zdo
była dewizy na zakup niezbędne
go wyposażenia, m.in. elektrona
rzędzi.

H Po tym wykazie prac możemy 
przypuszczać, że równie intere
sujące będą makiety, które o- 
becnie są w trakcie opracowy
wania?

Pracownia przygotowuje kolejne 
modele zamków i zespołów miej
skich. Na ukończeniu jest makieta 
zamku w Niedzicy w skali 1:200- 
jeżeli nie będziemy mogli ocalić 
go w naturze (!?), to zostanie nam 
chociaż model. Przystąpiono rów
nież do analizy materiałów ikono
graficznych Starego Miasta w 
Brzegu, które ma być tematem na
stępnej makiety. Jesteśmy prze
konani, że zamówień nam nie za
braknie, bowiem w sytuacji braku 
dostatecznych środków na re
monty i rekonstrukcje obiektów 
zabytkowych, chociaż niektóre z 
nich mogą być utrwalone dla 
przyszłych pokoleń właśnie w for
mie makiet.
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7-8, Makieta pałacu w Kórniku (autorzy: Z. Dołba, M. Majewski. K. Winiarska, 
St. Bulewicz)
9. Makieta katedry w Augsburgu (RFN) (autorzy: St. Kowalicki, Z. Dołba. M. i T. 
Tłuczek, St. Bulewicz, K. Winiarska, A. Pysz)
10. Makieta zamku w Suchej Beskidzkiej (autorzy: St. Kowalicki. T. Tłuczek, A. 
Pysz, W. Kołtun)
(zdjęcia: 1 - St. Kowalicki, 2-6. - L. Tukiendorf, 7,8 - A. Kleban, 9,10 - J. Sie
mianowski)

10
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Od redakcji
Wykonywaniem makiet i modeli obiektów zabyt
kowych zajmują się nie tylko PP PKZ. Ostatnio 
otrzymaliśmy prospekt reklamujący prywatną 
Pracownię Modeli i Makiet, prowadzoną przez 
Cezarego Ciesielskiego w Kębtowie (woj. zielo
nogórskie). Pan Ciesielski wykonuje modele 
(dwa pokazujemy na zdjęciach) niezwykle precy
zyjnie (łącznie z mechanizmami) przede wszyst
kim dla celów muzealnych, a także - co warte 
podkreślenia - przeprowadza konserwację znisz
czonych makiet i modeli. Oto fragment nadesła
nego tekstu: „Na wszelkiego typu wystawach i 
ekspozycjach w muzeach, salach wystawowych, 
salach tradycji i pamięci, szkołach i biurach pro
jektów itp. najbardziej obrazową i plastyczną for
mą najprościej trafiającą do zwiedzającego (wi
dza) są modele i makiety. Budzą one zazwyczaj 
szerokie zainteresowanie wśród zwiedzających a 
w szczególności młodzieży. Modele i makiety są 
widowiskowe, znacznie lepiej i prościej przedsta
wiają dany obiekt od fotografii i rysunków. Po
nadto ich eskponowanie umożliwia pokazanie 
zwiedzającym zabudowań i innych budowli lub 
pojazdów, których nie można umieścić na wysta
wie ze względu na swoje duże gabaryty. Można 
przedstawić dany obiekt w jego pierwotnym sta
nie (przed przebudową) i w formie już istniejącej 
(...)
Pracownia zapewnia wysoką jakość wyrobów i 
usług. Pracownia jest w stanie dostosować swoje 
wyroby do określonej ceny postawionej przez 
zleceniodawcę".
Adres pracowni: 64-223 Kębtowo, woj. zielono
górskie, ul. Wolsztyńska 59.

1. Model wiatraka (Wroniawy, gm. Wolsztyn) z 
1603 r. wykonany przez C. Ciesielskiego dla mu
zeum w Wolsztynie
2. Model chaty (Tłoki Nowe, gm. Wolsztyn) z koń
ca XIX w., wykonany przez C. Ciesielskiego rów
nież dla muzeum w Wolsztynie

1

2

Konserwatorzy 
ogrodów

Zadanie 
dla 
detektywa
Zwiedzając zabytkowe dwory i pałace, jak
że często podziwiamy otaczające je stare 
drzewa o wspaniałych sylwetach. Czasami 
jest ich niewiele, niekiedy tworzą malowni
cze grupy, aleje, szpalery. Nie zawsze zda- 
jemy sobie sprawę, że taki szczątkowo za
chowany drzewostan jest fragmentem o- 
grodu lub parku, których lata świetności już 
minęły i zostały zapomniane. Nie zawsze 
wiemy też, że architektura i jej otoczenie, a 
więc ogród, byty ściśle powiązane w okre
ślonym układzie przestrzenno-kompozy- 
cyjnym, który powinien w całości podlegać 
ochronie.
Zazwyczaj ochroną konserwatorską objęte 
zostają obiekty architektoniczne, natomiast 
zagospodarowanie i rewaloryzacja ogro
dów realizowane są rzadko. Ogrody stano
wią odrębny rodzaj zabytków, o których za
sadniczym charakterze decyduje żywe i dy
namiczne tworzywo roślinne, a także inne 
specyficzne elementy składające się na 
tzw. substancję ogrodu (zob. „Spotkania z 
zabytkami”, nr 3(17), 1984, s. 24). Istotę 
tego zagadnienia zwięźle przedstawił doc. 
L. Majdecki pisząc: „Ogrody zabytkowe 
podlegają ochronie jako ukształtowane 
historycznie określone układy przestrzen- 
no-kompozycyjne. Zależnie od rodzaju za
łożenia ogrodowego, łączą się one z budo
wlami zabytkowymi lub stanowią samo
dzielną całość. Zabytkowy charakter mają 
tu wszystkie elementy tworzące zamierzo
ny układ kompozycyjny ogrodu: elementy 
przestrzenne i skład gatunkowy szaty roś
linnej, rzeźba terenu, rozmaite budowle i 
drobne formy architektury ogrodowej, rzeź
ba ogrodowa."
Dzieje sztuki ogrodowej oraz zagadnienia 
związane z ochroną i konserwacją zabytko
wych założeń ogrodowych stały się przed
miotem badań różnych ośrodków nauko
wo-badawczych w Polsce. Zakres podej
mowanych prac jest dość szeroki, a obej
muje działania związane przede wszystkim 
z rewaloryzacją zabytkowych założeń. 

Mieszczą się w tym zarówno opracowania 
historyczne, prace terenowe (inwentaryza
cje drzewostanu i wszelkich elementów 
występujących w terenie), jak i prace pro
jektowe określające możliwości zabezpie
czenia parków przed niszczeniem i wyboru 
właściwej formy ich zagospodarowania. 
Ponadto wykonywane są bezpośrednie za
biegi pielęgnacyjne i konserwacja drzewo
stanu na terenie danego założenia.
Dla zilustrowania zasygnalizowanego po
wyżej problemu ochrony zabytkowych o- 
grodów i parków posłużę się konkretnym 
przykładem. Jest nim założenie, pałacowo- 
-parkowe w Mtochowie, wsi położonej w 
gminie Nadarzyn, oddalonej o 28 km w kie
runku południowo-zachodnim od Warsza
wy.
Zapiski pochodzące z XVI i XVII w. informu
ją, że Młochów był w posiadaniu rodziny 
Młochowskich herbu Belina. W XVIII i na 
początku XIX w. należał do rodziny Sobole
wskich (wymieniany jest Walenty Sobole
wski, senator i znany polityk owych cza
sów, a po nim córka, Aleksandra z Sobole
wskich Kwilecka).
Historia zespołu pałacowo-parkowego się
ga tego właśnie okresu, a więc początku 
ubiegłego stulecia. Powstanie klasycy- 
stycznego pałacu, dwóch oficyn i pawilonu 
ogrodowego (oranżerii) w układzie osio
wym związane jest z nazwiskiem znanego 
architekta Jakuba Kubickiego. Zespół pała
cowy nie powstał z pewnością jako sa
moistny obiekt. Musiało towarzyszyć mu, 
zgodnie z duchem epoki, regularne założe
nie ogrodowe, z którego zachowały się nie
liczne tylko elementy - układ głównych osi 
kompozycyjnych i zarysy regularnego ga
zonu przed pałacem.
Kolejny i najbardziej znaczący etap historii 
obiektu rozpoczęła działalność słynnego 
projektanta ogrodów Waleriana Kronen- 
berga. Projekt urządzenia parku, który po
wstał w 1887 r„ realizowany był w następ
nych latach przez ówczesnych właścicieli 
Mtochowa - Zawiszów. Rozwiązanie Kro- 
nenberga przewidywało przekształcenie 
wcześniejszego ogrodu, a jednocześnie 
nawiązywało do krajobrazowych planów, 
typowych dla twórczości tego planisty.

W tym czasie prawdopodobnie dołączono 
północną, trójkątną część parku, zamkniętą 
ceglanym ogrodzeniem z bramą. Park po
większył się znacznie również w części po
łudniowej, gdzie powstały trzy szeroko roz
lewające się stawy. Założenie o charakte
rze krajobrazowym zyskało też wyraźne po
łączenie z okolicą przez wyprowadzenie 
kilku alei poza obręb parku i odpowiednie 
ukształtowanie obrzeży.
Park młochowski był typowym przykładem 
sztuki planistycznej z końca XIX w. i wyka
zywał wiele cech charakterystycznych dla
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1

1. Elewacja ogrodowa pałacu w 
Młochowie
2. W ogrodzeniu pałacu zachowała 
się ceglana brama
3. Główna oś kompozycyjna założe
nia parkowego pomiędzy stawem a 
pałacem
4. Zabytkowa lipa w parku
5. Aleja przy zachodnim obrzeżu par
ku

2
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rozwiązań przestrzenno-kompozycyjnych 
tego okresu. Główna oś kompozycyjna 
(wschód-zachód) podkreślała symetryczny 
układ oficyn i pałacu, była też nawiązaniem 
do tradycji klasycystycznych. Oś północ- 
-południe, biegnąca od pałacu w stronę 
dużego stawu, została wykorzystana jako 
wspaniała rozległa perspektywa. Kompo
zycji wnętrz ogrodowych służyły zróżnico
wane formy zadrzewień, masywy na obrze
żach, swobodne grupy drzew i krzewów 
oraz pojedyncze okazy zwłaszcza starych 
drzew o interesującym pokroju. Cennym 
składnikiem kompozycji stały się trzy połą
czone ze sobą stawy. Ich linia brzegowa 
była urozmaicona i płynnie ukształtowana. 
Nie zabrakło też malowniczej, porośniętej 
drzewami wysepki. Atrakcyjnym elemen
tem był ceglany trójarkadowy most spina
jący brzegi dwóch stawów.
Dla całości układu kompozycyjnego istot
na była sieć dróg. Były one kształtowane 
płynnie, obwodnicowo. Prowadziły przez 
najbardziej atrakcyjne partie parku, łącząc 
główne miejsca widokowe z małymi kame
ralnymi wnętrzami, zapewniając zmienność 
widoków. W okresie zakładania ogrodu 
krajobrazowego nastąpiła także przebudo
wa pałacu, którą zlecono znanemu archi
tektowi Henrykowi Marconiemu.
Dobra młochowskie w 1910 r. odziedziczy
ła Maria Radziwiłłowa. Pierwsza wojna 
światowa przyniosła duże straty, pałac zo
stał spalony, pozostała tylko część murów 
zewnętrznych. W latach trzydziestych pałac 
zabezpieczono przed dalszym niszcze
niem. Właścicielem Młochowa był w tym 
czasie hrabia Eryk Kurnatowski.
Po drugiej wojnie światowej majątek prze
jęło państwo, a od 1966 r. jego użytkowni
kiem został Instytut Ziemniaka, którego Za
kład Doświadczalny do dziś ma swoją sie
dzibę w Młochowie. Przeprowadzono wte
dy odbudowę pałacu i remonty oficyn. 
Dawna oranżeria została przebudowana na 
kaplicę rzymskokatolicką. Zajęto się także 
oczyszczaniem stawów. Odbudowano trój
arkadowy most, uzupełniono ubytki w ce
glanym ogrodzeniu parku. Działania kon
serwatorskie objęły jednak przede wszyst
kim obiekty architektoniczne.

A jak wygląda park dziś? W ogólnych zary
sach zachował się wspaniale zaprojekto
wany układ roślinności. Najstarsze drzewa 
(platany, jesiony, lipy, kasztanowce, wiązy, 
dęby), sadzone w jedno- lub wielogatunko
wych grupach, zachwycają swym pokro
jem. Podziwiać tu można rozłożyste plata
ny, wysmukłe jesiony o wysoko sklepio
nych koronach czy wyniosłe dęby. Pozo
stałości starych lip wyznaczają przebieg 
dawnej alei w kierunku wschód-zachód na 
przedłużeniu drogi od strony północnej e- 
lewacji pałacu. Wiele drzew ma okazałe
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6.7. Stan obecny parku (6) oraz projekt jego re
waloryzacji i uporządkowania (7)

rozmiary, a sześć z nich zostało zarejestro
wanych jako pomniki przyrody. Zabytkowy 
drzewostan niszczeje jednak szybko, za
równo na skutek zaniedbań pielęgnacyj
nych, rozprzestrzeniających się chorób, jak 
i dewastacji spowodowanych przez ludzi. 
Wiele drzew jest połamanych, suchych, 
wywróconych, wiele uszkodzono przy bu
dowie różnego rodzaju obiektów, które po
jawiły się na terenie parku. Są to szopy, 
komórki, oczyszczalnia ścieków - obiekty 
te niewątpliwie szpecą otoczenie i narusza
ją kompozycję przestrzenną.
Kiedy spacerujemy po parku, nietrudno 
domyślić się, że obecny przebieg dróg u- 
legł dużym zmianom od czasów Kronen- 
berga. Płynnie wijące się ścieżki prowadzi
ły niegdyś przez rozległe polany, cieniste 
wnętrza lub ku szeroko rozlewającym się 
stawom. Dziś istnieją tylko zarysy głów
nych obwodnic i nikłe ślady innych dróg. 
Można więc pokusić się o próbę ich odna
lezienia i hipotetycznie wyznaczyć ich prze
bieg. Zadanie - niemal dla detektywa. Na
leży bowiem dokładnie poznać układ kom
pozycyjny starych drzew, które sadzono 
według określonych zasad (np. charaktery
styczne dla założeń Kronenberga obsadza
nie skrzyżowań dróg drzewami). Trzeba też 
pilnie obserwować naturalne runo w parku 
i jego zmieniający się skład gatunkowy.
Park istnieje jako zwarty kompleks roślinny 
o dużych walorach przyrodniczych, a 
zwłaszcza dendrologicznych. Jest świa
dectwem naszej kultury, reprezentując war
tości historyczne, zabytkowe, artystyczne. 
Przykład zabytkowego założenia ogrodo
wego w Mtochowie wydaje się wart uwagi 
także ze względu na obecny sposób jego 
użytkowania. Pracownicy Instytutu Zie
mniaka w miarę własnych możliwości u- 
trzymują park w obecnym jego stanie, 
mimo że zakres prac przeprowadzanych na 
terenie parku jest ciągle zbyt mały i niewy
starczający. Brakuje nie tyle funduszy, co 
po prostu rąk do pracy. Dyrekcja i pracow
nicy Instytutu podjęli jednak wiele cennych 
inicjatyw, zmierzających do zachowania za
bytkowej substancji parku, czego przykła
dem jest zagospodarowanie stawów, od
budowa mostu i ogrodzenia oraz bieżące 
prace pielęgnacyjne w parku.
Oczywiście możliwości jednego Instytutu 
są zbyt małe i konieczny jest państwowy 
protektorat, tym bardziej że możliwość dofi
nansowywania prac konserwatorskich z 
tego źródła jest uzasadniona i mieści się w 
zakresie działania służb konserwator
skich.

Joanna Zawadzka-Roman
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TYLKO
DLA KOLEKCJONERÓW 
AMATORÓW

Walka 
z korozją (4)
Omówimy teraz amatorskie metody ratowania, 
czyszczenia i konserwowania eksponatów wyko
nanych ze srebra, złota, cyny i ołowiu.

Srebro
Metaliczne srebro ma dwóch groźnych wrogów: 
związki siarki i chloru. Pierwsze z nich działają 
na ogół w powietrzu, zaś drugie - w wodzie i zie
mi. Nieustanny rozkład substancji białkowych 
dostarcza stale atmosferze siarkowodoru (HzS). 
Również i nasza działalność - spalanie gazu, jaz
da samochodami, nie mówiąc już o czynnych za
kładach chemicznych - wzbogaca atmosferę w 
siarkowodór i tlenki siarki. O tym, jak srebro jest 
wrażliwe na działanie siarki, możemy się łatwo 
przekonać kładąc kawałek gumy na świeżo o- 
czyszczoną powierzchnię srebra - po kilku go
dzinach pojawiają się ciemne plamy. No, a czernie
nie srebrnej łyżeczki po zjedzeniu jajka na mięk
ko?
Nie ma więc co się dziwić, że po kilku latach 
przedmioty srebrne pokrywają się ciemnymi na
lotami siarczku srebra (Ag?S). Z kolei takie same 
przedmioty leżące długo w ziemi stykają się z 
roztworami chlorków. Pod ich działaniem na sre
brze tworzy się gruba warstwa chlorku srebra 
(AgCI). O ile sczerniały puchar, taca czy lichtarz 
dadzą się łatwo oczyścić, a przy tym produkty 
korozji nie zmieniają ich kształtu czy rysunku, o 
tyle korozja chlorkowa zaciera kontury wyrobu, 
czyni nieczytelnym rysunek, zniekształca szcze
góły faktury. Barwa produktów korozji chlorkowej 
jest szarobrunatna.

Usunięcie produktów korozji chlorkowej bez 
naruszenia podłoża jest bardzo trudne I żmud
ne. W tym celu konieczne jest moczenie i częste 
szczotkowanie. Do rozmiękczenia i częściowego 
rozpuszczenia chlorku srebra stosuje się 15-pro- 
centowy wodny roztwór tiosiarczanu amonu lub 
tiomocznika. Moczenie i okresowe szczotkowa
nie prowadzimy tak długo, aż odsłonięte zostanie 
metaliczne podłoże.
Inaczej natomiast przedstawia się sprawa w wy
padku przedmiotów srebrnych sczerniałych, po
krytych siarczkami bądź tlenkami. Tu trzeba po
stępować bardzo ostrożnie, aby nie zniszczyć e- 
fektów dekoracyjnych. Pamiętajmy bowiem, że 
czarna patyna chroni doskonale srebro przed 
dalszymi atakami korozji, a ponadto bywa ona też 
wytwarzana celowo. Czerń w zagłębieniach, relie
fach czy też na ażurach czyni je bardziej plastycz
nymi, wydobywa niejako i eksponuje samą formę.

Przed natarciem na siarkową I tlenkową koroz
ję srebra konieczne jest zastanowienie się, czy 
I w jakim miejscu czarna patyna musi pozostać. 
Skoro zapadnie decyzja oczyszczenia srebra z 
ciemnych produktów korozji siarkowej i tlenko
wej, zaprzęgamy wtedy do pracy metody che
miczne lub mechaniczne.

Z metod chemicznych skutecznie usuwających 
ciemne naloty ze srebra polecić możemy kąpiel 
w 5-procentowym wodnym roztworze amoniaku. 
Natomiast w wypadku, gdy przedmiot srebrny 
pokrywa bardzo gruba, ciemna warstewka, a jed
nocześnie jest on silnie profilowany lub ażurowy, 
co uniemożliwia stosowanie metody mechanicz
nej, godna polecenia jest , metoda elektroche
miczna.

W tym celu oczyszczony i odtłuszczony przed
miot łączymy drutem z blachą aluminiową i ca
łość zanurzamy w roztworze zawierającym w jed
nym litrze wody: 30 g wodorotlenku sodu (NaOH) 
i 30 g węglanu sodu (NaaCOa). Na skutek zacho
dzących reakcji elektrochemicznych czarne nalo
ty ulegają rozpuszczeniu. Kąpiel przedmiotu po
łączonego z blachą aluminiową trwa tak długo, aż 
zginą ostatnie ciemne plamy. Oczyszczony 
przedmiot płucze się dokładnie wodą, suszy i 
konserwuje. Ciemne naloty na srebrze usuwamy 
też chemicznie 20-procentowym roztworem tio
mocznika z dodatkiem amoniaku.
Z kolei do mechanicznego czyszczenia sczernia
łego srebra godna polecenia jest papka otrzyma
na przez dodanie do miałkiej przesianej kredy 
amoniaku oraz paru kropli detergentu, np. płynu 
„Ludwik”. Tak uzyskaną papką czyści się za po
mocą flaneli wyroby srebrne. Metoda ta jest pro
sta i skuteczna, a ponadto srebro ulega jeszcze 
mechanicznemu wypolerowaniu.

Oczyszczone wyroby srebrne, w celu ich zabez
pieczenia przed czernieniem, poddaje się zabie
gowi pasywacji. Polega ona na wytworzeniu bar
dzo cienkiej, niewidocznej, lecz chemicznie od
pornej, pasywnej warstewki chromianowej. W 
tym celu czyste i odtłuszczone acetonem wyroby 
srebrne zanurza się na 10-15 sekund do roztwo
ru wodnego o składzie: 5 g dwuchromianu sodu 
lub potasu w 1 litrze wody albo 0,5 g trójtlenku 
chromu (bezwodnik kwasu chromowego) w 1 li-

3

1. Układ do elektrochemicznego czyszczenia wyrobów srebrnych: 1 - czyszczona elektrochemicznie 
srebrna moneta, 2 - drut aluminiowy, 3. - blacha aluminiowa, 4 - elektrolit (30 g NaOH; 30 g NazCOa; 
woda do 1 dm3)

2. Moneta srebrna (20 zł z 1932 r.); lewa połówka oczyszczona elektrolitycznie z produktów korozji

3 Nie pasywowane i pasywowane wyroby srebrne w trzy lata po czyszczeniu i przechowywaniu w tych 
samych warunkach: z lewej strony silnie skorodowana, nie pasywowana cukierniczka, z prawej - pasy- 
wowana popielniczka zachowała niemal pierwotny połysk

77



trze wody Następnie przedmiot płucze się do
kładnie wodą i suszy.
Opisane zabiegi odnoszą się przede wszystkim 
do czystego metalicznego srebra. Tymczasem 
bardzo często mamy do czynienia z różnymi 
stopami srebra, głównie ze stopem srebra i 
miedzi, czyli Ag-Cu. Odporność korozyjna takich 
stopów jest o wiele mniejsza od odporności ko
rozyjnej czystego srebra. Na szczęście jest na to 
stosunkowo prosta rada. Przedmioty wykonane 
ze stopu Ag-Cu gotujemy przez 10 minut w 5- 
procentowym roztworze kwasu siarkowego 
(H2SO4) lub 6-procentowym wodnym roztworze 
azotanu potasu (saletry) (KNOa). Oba te roztwory 
powodują selektywne powierzchniowe roztwa
rzanie miedzi bez naruszenia srebra. Tak wyba
wione przedmioty ze stopów Ag-Cu stają się jaś
niejsze i bardziej odporne na korozję, zwłaszcza 
po pasywacji w roztworach chromianowych.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że 
przedmioty wykonane ze stopów Ag-Cu po wielu 
latach (zwłaszcza przechowywane w ziemi) stają 
się kruche. Dlatego też np. pogiętego świeczni
ka srebrnego lub łyżeczki stanowczo nie radzi
my prostować, bo bardzo łatwo może nastąpić 
ich pęknięcie. Przedmioty takie należy dokładnie 
oczyścić z produktów korozji, wygrzać do tempe
ratury 450°C przez 20 minut, powoli ostudzić i 
dopiero przystąpić do prostowania. Wstępne 0- 
czyszczenie z produktów korozji jest konieczne, 
ponieważ podczas wygrzewania może nastąpić 
stopienie się produktów korozji, jak np. AgCI lub 
CuCI2 i ich nieodwracalne wtopienie się w srebro. 
Wygrzewanie w temperaturze 450°C usuwa naprę
żenie w stopie, czyni go bardziej plastycznym i 
miękkim.

Złoto
Król metali - czyste złoto jest tak odporne na 
korozję, że znajduje się poza zakresem naszych 
zainteresowań, czyli teoretycznie nie powinniśmy 
się nim zajmować. W życiu jednak różnie bywa. 
Mianowicie często spotkać możemy wyroby 
wykonane bynajmniej nie z czystego złota, lecz 
z jego stopu z miedzią i srebrem; w takim stopie 
zawartość złota wynosi nieraz zaledwie 30%, a 
więc daleko mu do odporności korozyjnej króla 
metali. Wyroby z takiego stopu po dłuższym cza
sie przebywania w atmosferze zawierającej 
związki siarki, chloru czy gazy spalinowe stopnio
wo ciemnieją, a nawet pokrywają się delikatnym 
nalotem. Gdybyśmy nalot taki obejrzeli przez sil
ne szkło powiększające, to zobaczylibyśmy nie 
ciągłą warstewkę, lecz liczne luźne kępki. Dowo
dzi to niejednorodności stopu, bo miejsca zawie
rające więcej srebra, a zwłaszcza więcej miedzi, 
ulegają łatwiej i szybciej korozji. Aby takie przed
mioty oczyścić, odtłuszczamy je dokładnie aceto
nem, po czym zanurzamy w ciepłym 1-procento
wym kwasie azotowym (HNOa). Roztwór ten roz 
puszcza jedynie produkty korozji składników sto
pu złota.
Najtrudniejsze do czyszczenia są złocone 
przedmioty ze srebra, miedzi lub stopów mie
dzi, jak brąz lub mosiądz.Tu trzeba postępować 
bardzo ostrożnie, bo zastosowanie środków sil
nie agresywnych może łatwo doprowadzić do 
zniszczenia powłoki złotej. Oczywiście środki ta
kie, jak kwas azotowy, solny czy siarkowy, nie 
roztwarzają złota, ale pamiętajmy, że powłoka zło
ta, zwłaszcza na 'wyrobach starych, jest silnie po
rowata. Kwasy użyte wnikają przez pory i rozpo
czyna się szybkie podpowłokowe roztwarzanie 
metalu podłoża, co powoduje odwarstwianie się i 
złuszczanie samej powłoki złota. Dlatego też. aby 
oczyścić przedmiot złocony, to jest aby usunąć 
produkty korozji metalu podłoża, które poprzez 
pory wydobyty się na zewnątrz, możemy stoso
wać środki rozpuszczające jedynie produkty 
korozji, bez naruszania metalu podłoża. Gdy 
mamy złocony przedmiot srebrny, produkty ko
rozji srebra usuwamy roztworem tiomocznika, a w 
wypadku złoconej miedzi i stopów miedzi stosu
jemy rozcieńczony 2-3-procentowy amoniak.

4. Dzban cynowy z XiX w przed konserwacją: w 
dolnej części widoczne groźne ogniska białej ko
rozji utworzone przez tlenek SnOz
(zdjęcia: W.P. Jabłoński, rys.: S. Sękowski)

Cyna
Chociaż cyna jest jednym z najdawniej znanych 
metali, a od wieków wykonywano z niej naczynia i 
różne ozdoby, to jednak do naszych czasów za
chowały się zaledwie nieliczne eksponaty wyko
nane z tego metalu. Czy powodem jest niska 
temperatura topnienia, czy może miękkość cyny? 
Ani jedno, ani drugie. Wrogiem, który zniszczył 
w ciągu wieków większość wyrobów cyno
wych, jest tzw. zaraza cynowa. Gdy się zjawia, 
wyrób cynowy zaczyna nagle przemieniać się w 
kupę szarego proszku. Co gorsza - gdy proces 
ten już się rozpocznie, jesteśmy zupełnie bezrad
ni, gdyż ani zwalczać, ani zahamować go jeszcze 
nie potrafimy. Natomiast zdrowy przedmiot cyno
wy można łatwo „zarazić", pocierając go owym 
szarym proszkiem. Ciekawe, że zaraza cynowa 
jest aktywna dopiero w temperaturze poniżej 
15°C i im temperatura niższa, tym szybkość nisz
czenia metalu jest większa. Zarazę cynową trud
no jest nawet nazwać korozją, bo analiza che
miczna metalowego naczynia cynowego, jak też 
powstałego zeń proszku, wykaże wyłącznie czy
stą cynę. Nie jest to więc proces natury chemicz
nej, lecz fizycznej, gdyż zachodzi tu tylko zmiana 
postaci, a nie ma utleniania ani redukcji. Oczy
wiście dla zbieracza jest to zupełnie obojętne, 
ważny jest natomiast sam efekt końcowy oraz 
ewentualne środki zaradcze. Dlatego zajmiemy 
się króciutko tym zjawiskiem.
Dopóki zaraza cynowa nie otworzy drzwi do na
szego „muzeum”, to najprostszym, a zarazem 
najskuteczniejszym i jedynym środkiem zarad- 
czo-profilaktycznym jest umieszczenie ekspona
tów cynowych w pomieszczeniu, w którym tem
peratura nigdy nie spada poniżej 15°. Najprawdo
podobniej właśnie dlatego naczynia cynowe - 
misy, dzbany, kubki, talerze wieszano dawniej 
wysoko na kuchennych ścianach, a więc tam, 
gdzie jest najcieplej. Dzięki temu niektóre ekspo
naty cynowe ocalały do dnia dzisiejszego.
Z klasycznych postaci korozji cyny należy 
wspomnieć o tlenkach. W atmosferze wilgoci i 
przy dostępie tlenu, cyna powoli pokrywa się 
szarym nalotem tlenku cynawego (SnO). O ile 
szary nalot SnO jest nieszkodliwy, o tyle poja
wienie się na cynowym naczyniu białych wykwi

tów tlenku cynowego (SnOz) sygnalizuje już 
poważne niebezpieczeństwo. Sprawa przedsta
wia się tu podobnie jak z trądem brązu - powsta
łe białe wykwity tlenku cynowego stają się zarod
nikami choroby, która stopniowo niszczy cały 
przedmiot cynowy.

Zaatakowane białym nalotem wyroby cynowe 
trzeba koniecznie od razu poddać czyszczeniu 
chemicznemu lub elektrolitycznemu w roztwo
rach wodorotlenków. Procesy te prowadzą do 
rozpuszczenia i usunięcia tlenków bez narusze
nia czystego metalu podłoża. Zaatakowany biały
mi wykwitami przedmiot cynowy myjemy dokład
nie ciepłą wodą, szczotką i mydłem, po czym 
zanurzamy na 2-3 godziny do wodnego 5-pro- 
centowego roztworu kwasu solnego (HCI). Kwas 
ten rozpuszcza tylko produkty korozji cyny.

Inny sposób usuwania białych produktów korozji, 
łącznie z likwidacją ich „gniazd wylęgu”, to elek
troliza w 5-procentowym roztworze wodorotlenku 
sodu (NaCH). Czyszczony przedmiot cynowy za
wieszamy jako katodę, zaś anodę stanowi stalo
wa blaszka otaczająca, lecz nie dotykająca przed
miotu. Stosuje się gęstość prądu 0,3-0,5 A/dm2 i 
czas elektrolizy 1-2 godziny. Oczyszczone z pro
duktów korozji przedmioty cynowe płucze się 
bardzo dokładnie wodą, gotuje w wodzie destylo
wanej, suszy i poddaje konserwacji.

Ołów
Przez wiele wieków ołów służył do wyrobu kul i 
śrutu myśliwskiego oraz do produkcji różnych ar
tykułów technicznych. Z ołowiu odlewano ciężarki 
i obciążniki, zaś z blachy ołowianej zwijano rury. 
Rury takie, bardzo łatwe w montażu, stosowano 
przez setki lat w instalacjach wodociągowych. Z 
chwilą jednak, gdy wodę zaczęto chlorować, a 
ilość zawartych w niej zanieczyszczeń znacznie 
wzrosła, okazało się, że nie rozpuszczalne w 
czystej wodzie rury ołowiane poczynają reago
wać z chlorem i innymi związkami obecnymi w 
wodzie. Ponieważ wszelkie rozpuszczalne sole 
ołowiu są bardzo silnymi truciznami, w większoś
ci krajów ukazały się zarządzenia zabraniające 
używania rur ołowianych do instalacji wodnych. 
Niekiedy posunięto się jeszcze dalej, np. w Pols
ce w wypadku instalacji wodociągowych przepi
sy zabraniają stosowania zarabianej pokostem 
mmii ołowianej do nasycania pakuł stanowiących 
uszczelnienie złącz rur wodociągowych.

W zwykłych warunkach atmosferycznych ołów 
pokrywa się szarym nalotem tlenku. Gdy wilgot
ność powietrza jest duża, na powierzchni ołowiu 
tworzy się zwarta warstewka węglanów. Oba typy 
produktów korozji chronią metal przed dalszym 
zniczczeniem. Jeśli jednak ołów znajdzie się w 
atmosferze miejskiej czy przemysłowej, bogate, 
w produkty kwaśne, wówczas powstaje szkodli
wy, biały proszkowaty zasadowy węglan oło
wiu, nie chroniący już metalu podłoża. Tak zaa
takowane wyroby ołowiane trzeba koniecznie 0- 
czyścić, aby powstrzymać dalsze działanie ko
rozji.

W tym celu po wstępnym umyciu przedmiotów 
ołowianych gorącą wodą, szczoteczką i mydłem, 
zanurzamy je do 6-procentowego roztworu kwa
su solnego (HCI). Następuje wtedy dosyć gwał
towna reakcja rozpuszczania się węglanu ołowia
nego, której towarzyszy obfite wydzielanie się 
dwutlenku węgla (CO2). Po ustaniu burzliwej 
reakcji przedmiot trzymamy w roztworze kwasu 
solnego jeszcze przez 15 minut, po czym dokład
nie płuczemy, gotujemy w wodzie destylowanej i 
przenosimy na 2 godziny do 1Ó-procentowego 
wodnego roztworu octanu. Roztwór ten ma za 
zadanie usunięcie z powierzchni ołowiu nie roz
puszczalnego w kwasie solnym dwutlenku oło
wiu. Po dwugodzinnej kąpieli przedmiot dokład
nie płuczemy wodą, suszymy i poddajemy kon
serwacji.

Stefan Sękowski
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zabytki
na turystycznych szlakach

Dwór 
„Czarne”
„ANNO TYSIĄC PIĘĆSET I W 59 
ROKU - JA KASPER ZWANY 
SCHOFGOTSCH Z CHOJNIKA I 
KARPNIK NA CZARNYM STRUMIE
NIU, ZA LASKĄ I POMOCĄ WSZECH
MOGĄCEGO BOGA TEN DOM ZA
CZĄŁEM BUDOWAĆ”. Taką inskry
pcją (przytoczoną tu w tłumaczeniu z 
niemieckiego) oznaczył' swoją rezy
dencję w Jeleniej Górze szesnasto- 
wieczny „inwestor” z możnego rodu 
Schafgotschów. Jeszcze na początku 
lat sześćdziesiątych naszego wieku

1. Plan sytuacyjny: 1 - dwór „Czarne", 2 - bu
dynki mieszkalne, 3 - obora, 4 - inne budynki 
gospodarcze, 5 - drzewa o charakterze pomniko
wym, 6 - inne egzemplarze starodrzewu, 7 - po
zostałe drzewa, 8 - potok Pijawnik, 9 - projekto
wana strefa ochrony konserwatorskiej 

napis ten można było przeczytać na 
portalu bramy wiodącej na wewnętrz
ny dziedziniec dworu. Inskrypcja 
mieściła się w lewym polu naczółka 
portalu, pole prawe wypełniał syme
trycznie zakomponowany tekst o treś
ci religijnej, zaś środkową część - 
kwadratowy kamień z płaskorzeźbio
nym wizerunkiem Ukrzyżowanego. 
Wspierający naczółek architraw, zdo
biony herbami ośmiu szlacheckich ro
dów, unaoczniał przybyszowi znako
mite koligacje fundatora. Podobiznę 
własną oraz małżonki uwiecznił Kas
per Schafgotsch na medalionach 
wkomponowanych w przytucza archi- 
wolty.
Piaskowcowy portal zachował się tyl
ko w kilkunastu fragmentach. Stan, w 
jakim cała budowla przetrwała do na
szych czasów, ukazują zdjęcia wyko
nane latem 1983 r., kiedy na zlecenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w Jeleniej Górze w dworze „Czar
ne” rozpoczęte zostały prace zabez
pieczające oraz dokumentacyjne, ba
dawcze i studialno-projektowe.

Czarne (dawniej: Schwarzbach, Cza
rny Strumień, Czarny Potok) - to nie

wielki przysiółek włączony w 1973 r. w 
granice Jeleniej Góry. Położony ma
lowniczo w szerokiej dolinie potoku 
Pijawnik, jest przykładem harmonijnej 
zabudowy wiejskiej, typowej dla tego 
regionu. Urodę krajobrazu podkreśla 
sąsiedztwo zalesionych Wzgórz Łom
nickich, dla których tło stanowi pano
rama masywu Karkonoszy, z bardzo 
dobrze widoczną stąd Śnieżką.
Może się też Czarne poszczycić impo
nującą metryką: nazwa „Szwarce- 
bach” pojawiła się już w 1305 r. w wy
kazach wsi płacących czynsz bis
kupstwu. Wiadomo skądinąd, że Kotli
na Jeleniogórska już w XIII w. wyróż
niała się dobrze rozwiniętą siecią o- 
sadniczą, z której później wykształcił 
się obecny miejsko-wiejski układ ag- 
lomeracyjny.
Zabytkowy dwór znajduje się w pół
nocnej części przysiółka, tworząc jak
by łącznik pomiędzy miejskim obsza
rem Jeleniej Góry a terenami użytko
wanymi rolniczo, ale atrakcyjnymi tak
że dla rekreacji i turystyki. Dwór poło
żony jest na lewym brzegu Pijawnika, 
stanowiąc w tej części doliny niezbyt 
rzucającą się w oczy dominantę, ukry
tą w grupie wysokiego starodrzewu 
Można przypuszczać, że są to pozo
stałości niewielkiego parku, który ota
czał rezydencję. W najbliższym są
siedztwie dworu znajduje się zespół 
zabudowań folwarcznych dawnego 
majątku. Obecnym jego gospodarzem 
jest zakład rolny, wchodzący w skład 
Państwowego Przedsiębiorstwa Ho
dowlanego w Wojanowie.
Określenie „dwór" w stosunku do je
leniogórskiej budowli może wywołać 
pewne kontrowersje. W polskiej trady
cji budowlanej nazwa ta kojarzy się 
przede wszystkim z siedemnasto-, o- 
siemnasto- i dziewiętnastowiecznymi 
siedzibami mniej zamożnej magnaterii 
i szlachty, obiektami o charaktery
stycznej sylwetce - z wysokim da
chem, kolumnowym gankiem spowi
tym winoroślą, z kwietnym gazonem, 
malwami i słonecznikami... Dwór 
„Czarne” w niczym tych dworów nie 
przypomina. Podobnie jednak jak one, 
„już nie zamki a jeszcze nie pałace", 
jest charakterystyczny dla analogicz
nej grupy rezydencji, jakie poczynając 
od XVI w. powstawały na obszarze od
działywania niemieckiej kultury szla
checkiej kręgu prowincjonalnego.
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2. Elewacja frontowa dworu „Czar
ne"

3. Widok dworu od strony wschod
niej

4. Widok dworu od strony północ
nej; na pierwszym planie tablica in
formacyjna

5,6. Dziedziniec przed pracami kon
serwatorskimi (5) i w czasie tych prac 
(1984 r.); widoczne odsłonięte gniaz
da kroksztynów na poziomie pier
wszego piętra (6)

7. Portal bramy wjazdowej

8. Malowidło dekoracyjne w jednej z 
sal pierwszego piętra

9. Jeden z dziewiętnastowiecznych 
łacińskich napisów w dziedzińcu

5 6
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Grupa ta jest dość licznie reprezento
wana na Dolnym Śląsku i obrazuje 
wczesnorenesansową tradycję budo
wlaną tego regionu1.
Pomimo kilkakrotnych przebudów i 
gruntownej modernizacji przeprowa
dzonej pod koniec ubiegłego stulecia, 
zarówno forma zewnętrzna, jak i wy
strój architektoniczny dworu „Czarne” 
zachowały sporo cech znamiennych 
dla dworów renesansowych. Są nimi: 
dwukondygnacyjna zwarta bryła, pro
sty plan budowli, wewnętrzny dziedzi
niec dostępny przez ozdobny portal w 
fasadzie, wreszcie - wyraźny podział 
na „użytkowy” parter i bardziej repre
zentacyjne piętro o amfiladowym ukła
dzie pomieszczeń. Można tu też wy
mienić elementy mające stworzyć 
wrażenie obronności dworu: fosę 
(prawdopodobnie bez wody), wieżę ze 
strzelnicami kluczowymi, nie istniejący 
dziś most nad fosą, masywne wrota i 
kraty w oknach. Wystrój elewacji two
rzyły profilowane, piaskowcowe obra
mienia okienne, nie istniejące dziś wy
kusze latrynowe i gładkie białe tynki. 
Bardziej „przytulne" wrażenie sprawiał 
dziedziniec, tworzący zamknięte wnę
trze o harmonijnych proporcjach. Na 
wysokości pierwszego piętra obiegała 
go galeria wsparta na potężnych 

drewnianych kroksztynach, profilowa
nych podobnie (a może bardziej o- 
zdobnie), jak widoczne z dziedzińca 
zakończenia belek tramowych. Te os
tatnie tworzyły konstrukcję nośną oka
pów, daleko wysuniętych ponad dzie
dziniec.
Główne schody na piętro usytuowane 
byty w skrzydle północnym, naprzeciw 
wjazdu na dziedziniec, natomiast zejś
cia do piwnic znajdowały się przy 
wschodniej i zachodniej ścianie dzie
dzińca. Ciekawym, do dziś zachowa
nym elementem wystroju są dwa, pro
filowane na wzór piaskowcowych ob
ramień okiennych, dębowe portale 
drzwiowe w północnej ścianie dzie
dzińca oraz we wschodniej ścianie 
prześwitu bramy. Posadzkę dziedziń
ca tworzył granitowy bruk z kamienny
mi rynsztokami, odbierającymi wody 
opadowe z rynien w czterech naro
żach dziedzińca. Bryłę budowli wień
czył dwuspadowy dach, kryty.pierwot
nie gontem, a następnie dachówką.
Architekturę wnętrz dworu można od
tworzyć jedynie w pewnym przybliże
niu. Bardzo istotnym ich elementem 
były drewniane stropy z profilowanymi 
belkami, wykonane z modrzewia oraz 
jodły górskiej. Stosunkowo najlepiej 
zachował się taki strop w głównej ko- 

mńacie pierwszego piętra, znajdującej 
się w południowo-wschodnim naroż
niku budowli. Okna umieszczone w 
szerokich wnękach dobrze oświetlały 
wnętrza. O systemie ogrzewania mó
wią liczne fragmenty renesansowych i 
manierystycznych kafli znalezione 
przy oczyszczaniu stropów i sklepień' 
z grubych warstw zasypek. Znaleziono 
dwa rodzaje kafli: z polewą zieloną i 
liczniejsze - czarne, o większych wy
miarach i bogatszej formie.
Badania stratygraficzne ścian wewnęt
rznych ujawniły szczątkowe pozosta
łości dekoracji malarskich. Stosunko
wo najpełniej zachowały się, bo w o- 
koło 20-25% stanu pierwotnego, de
koracje o motywach roślinnych i archi
tektonicznych w pomieszczeniach 
pierwszego piętra nad bramą wjazdo
wą.
Szczególnie interesującego odkrycia 
dokonano w pomieszczeniach parteru 
w południowo-wschodnim narożniku 
dworu. Znajdująca się tu pierwotnie 
komnata pełniła prawdopodobnie 
funkcję sali posiedzeń, związaną być 
może z namiestniczymi obowiązkami 
sprawowanymi przez właścicieli dwo
ru. Otóż sala ta była ozdobiona łaciń
skimi inskrypcjami chronostychowymi 
(chronostych - wiersz łaciński, w któ-
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10. Ślad modernizacji z XIX w. - podpis rzemieśl
nika z 1885 r. •
(zdjęcia: 1-6. 9, 10-T. Olszewski, 7-J. Milka, 8 - 
I. Cyzewski)

rym wyróżnione graficznie litery skła
dają się na liczbę), mówiącymi o waż
niejszych wydarzeniach w dziejach tej 
budowli: o odbudowie po pożarze, 
który zniszczył dwór na początku XVII 
w. (chronostych jeszcze nie odczyta
ny), o przejęciu dworu z rąk Ernesta 
von Nimptsch przez miasto Jelenią 
Górę (1679) oraz o kolejnym pożarze, 
jaki strawił obiekt w 1718 r. Do'sierp- 
nia 1984 r. odnalezione zostały dwie 
ostatnie z wymienionych inskrypcji - 
były one umieszczone na obydwu 
krótszych ścianach sali. Inskrypcja 
mówiąca o zmianie właściciela nie wy
mienia wprawdzie nazwy Jeleniej 
Góry (dosłownie brzmi: „zamek prze
szedł w posiadanie naszego miasta"), 
ale umieszczenie napisu tuż pod bo
gatym w formie i kolorze medalionem 
zawierającym herb Jeleniej Góry nie 
pozostawia żadnych wątpliwości. Za
miana sali na mieszkanie w XIX w. o- 
znaczała również likwidację zdobią
cych ją historycznych napisów. Aby 
zawarte w nich treści dotyczące dzie
jów dworu przekazać potomnym, zde
cydowano się wówczas na odtworze
nie owych inskrypcji na ścianach dzie
dzińca. Zastosowano przy tym wpraw
dzie zasadę chronostychów, ale z nie
zrozumiałych powodów dokonano 
pewnych korekt w redakcji łacińskich 
tekstów. Utrudnia to dziś ich wykorzy
stanie przy ustaleniu treści napisów o- 
ryginalnych.,0 tym, że istniały trzy, a 
nie dwa napisy, wiemy stąd właśnie, 
że tyle ich przetrwało do naszych cza
sów na ścianach dziedzińca.

Przedstawiony opis dworu jest bardzo 
niepełny. Wynika to nie tylko z charak

teru niniejszego artykułu, ale także ze 
stanu wiedzy, jaką dysponujemy. 
Dwór „Czarne” odsłania stopniowo 
swoje tajemnice, ale w miarę prowa
dzenia prac konserwatorskich i badań 
pojawiają się nowe zagadki. Już tylko 
z kronikarskiej powinności wspomnę 
niektóre z odkryć dokonanych w trak
cie obecnie prowadzonych prac oraz 
rodzące się pytania: fundamenty 
wschodniej części dworu rozebranej 
w drugiej połowie XIX w. (jaki czas po
wstania? jaka przyczyna rozbiórki?), 
zasypana wcześniej piwnica w pół
nocno-wschodnim narożniku dworu 
(czy całe skrzydło północne miało 
piwnice? jak się to ma do przekazu o 
zamurowanym tunelu prowadzącym 
na zewnątrz budowli?), gniazda po 
kroksztynach galerii wokół dziedzińca 
(jaka forma galerii? czy były schody 
zewnętrzne?), wreszcie - kamienna 
studnia odkryta w północnej części 
dziedzińca, której właściwa eksplora
cja jest jeszcze przed nami. Z histo
rycznego punktu widzenia szczegól
nie intryguje opublikowana niedawno 
legenda o tajemniczym kasztelu z XIII 
w., zbudowanym tu jakoby przez wy
słanników Henryka Pobożnego na 
sztucznej wyspie na bagnach, a na
stępnie spalonym po bitwie pod Leg
nicą.2 Dotychczasowe badania ar
cheologiczne zdają się tej legendzie 
zaprzeczać. Cytowana na wstępie ins
krypcja erekcyjna - jeden z nielicz; 
nych przekazów na temat początku tej 
budowli, o treści, zdawałoby się, cał
kiem jednoznacznej - może również 
nasuwać dość zasadnicze pytania. 
Czy mianowicie Kasper Schafgotsch, 
rozpoczynający w 1559 r. budowę 
dworu, zaczynał od robót ziemnych w 
terenie całkowicie dziewiczym? Fra
gmenty ceramiki kuchennej znalezio
ne w trakcie prac archeologicznych 

datowane są wstępnie na XIII i XIV w., 
ale czy oznacza to jedynie, że ówczes
ne naczynia były o wiele trwalsze od 
dzisiejszych? Pytań jest wiele. Szuka
nie na nie odpowiedzi i rozszyfrowanie 
kolejnych faz budowy dworu będzie 
przebiegało równocześnie z pracami 
renowacyjnymi, zaplanowanymi na 
najbliższe lata.
O przyszłości tego zabytku jeszcze 
niedawno można było powiedzieć, że 
jest tak samo niepewna, jak jego his
toria. Dziś stało się jasne przynajmniej 
to, że dworu „Czarne" nikt nie będzie 
rozbierał. Ani „na dziko”, ani legalnie. 
Obecnie, obok robót zabezpieczają
cych i badań, prowadzone są studia i 
analizy, których celem jest przybliże
nie decyzji o przyszłej funkcji tego cie
kawego, a mało znanego zabytku.3

Jacek Jakubiec

Przypisy

1. Najpełniejszym źródłem wiedzy o tym o- 
biekcie jest: H. Grad, Studium historyczno- 
-architektoniczne dworu w Czarnym, po w. 
Jelenia Góra, PKZ, Wrocław 1970.

2. Artykuł zmarłego niedawno A. Wiącka pt. 
O kasztelu nad Pijawnikiem w informatorze 
turystyczno-kulturalnym woj. jeleniogór
skiego „Karkonosze", Jelenia Góra, czer
wiec 1983.

3. Prace zabezpieczające oraz studialno- 
-projektowe wykonuje Przedsiębiorstwo 
Polonijno-Zagraniczne ,,Arpex" z siedzibą 
w Pruszkowie, ul. Brwinowska 15; badania 
archeologiczne - Wojewódzki Ośrodek Ar
cheologiczno-Konserwatorski we Wrocła
wiu; badania stratygraficzne tynków - Pra
cownie Sztuk Plastycznych w Krakowie; 
koordynacja całości prac - PPZ „Arpex”.
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Młyny 
wodne 
Gdańska
Szum wody i stukot pracowitych kół młyń
skich - to niegdyś częste odgłosy unoszą
ce się ponad strugami i kanałami wodnymi 
Starego Gdańska. Stały tu aż do XVIII w. 
liczne młyny zbożowe, olejarnie, kuźnice 
miedzi i żelaza zwane hamerniami, tartaki, 
folusze, garbarnie, prochownie oraz pa
piernie. Wytwarzane w nich produkty znane 
były szeroko nie tylko w samym mieście, 
lecz i w całej ówczesnej Rzeczypospolitej, 
a także w krajach zamorskich.

1. Wielki Młyn w Gdańsku według ryciny z kroni
ki Reingolda Curickego z 1887 r.

Początki budowy młynów wodnych w 
Gdańsku sięgają XIII w. Najstarsze tego ro
dzaju zakłady wznieśli cystersi wzdłuż Po
toku Oliwskiego i rzeczki Strzyży - strug 
płynących poprzez tereny obecnych dziel
nic Gdańska, Oliwy i Wrzeszcza, W wieku 
XIV zaczęli budować swoje młyny Krzyża
cy. Stanęły one przy sztucznie wykonanym 
Kanale Raduni, poprowadzonym spod Pru
szcza do samego Gdańska.

Liczba młynów na tych trzech ciekach wo
dnych do XVI w. była zapewne niewielka. 
Dopiero gdy Gdańsk stał się ważnym o- 
środkiem handlowym i wytwórczym Rze
czypospolitej, nastąpił intensywny rozwój 
tego typu zakładów. Według współczes
nych nam obliczeń, w XVII i XVIII w. nad 
Potokiem Oliwskim, rzeczką Strzyżą i nad 
Kanałem Raduni znajdowało się około 53 
młynów.

Niestety, na przełomie XVIII i XIX w., na 
skutek spadku rentowności i zmian w tech
nice produkcji, większa część tych zakła
dów uległa zniszczeniu bądź gruntownej 
przebudowie. Szansę na przetrwanie miały 
wyłącznie duże, dobrze prosperujące mły
ny. Dzięki modernizacji urządzeń (turbiny 
parowe, a następnie elektryczne, taśmocią
gi itp.) czynne one były aż do roku 1945. Po 
drugiej wojnie światowej nastąpił dalszy 
spadek liczby młynów. Z tych najstarszych 
do naszych czasów przetrwały tylko dwa - 
dawny młyn zbożowy w Gdańsku, zwany 
Wielkim Młynem oraz czynna nadal kuźnica 

żelaza w Oliwie, nazywana popularnie Mło- 
townią.

Wielki Młyn wzniesiony został przez Krzy
żaków około połowy XIV w. na wysepce 
okolonej odnogami Kanału Raduni. Dziś 
wysepkę przecina uliczka Wielkie Młyny, 
będąca częścią miejskiej arterii komunika
cyjnej przebiegającej ulicami Podmłyńską i 
Rajską. Ten młyn, początkowo zapewne 
drewniany, bądź konstrukcji szkieletowej, 
napędzało 12 kół nasiębiernych - sześć po 
stronie określonej w późniejszym okresie 
mianem Gdańskiej i sześć po Kaszub
skiej.

W roku 1391 młyn spłonął. Do jego odbu 
dowy, już w formie murowanej, przystąpio 
no w bardzo krótkim czasie. Otrzymał wów
czas charakterystyczną formę (zachowała 
się do dziś) okazałej, wydłużonej budowli z 
wysokim dachem i dwoma szczytami, zdo
bionymi blendami. Przy szczycie wschod
nim postawiono piec z wysokim kominem; 
po jego bokach umieszczono ostrołukowe 
bramy, którymi dostarczano zboże do prze
miału. Nowy młyn napędzało już 18 kół na
siębiernych, zasilanych przez odpowiednio 
poszerzony i spiętrzony Kanał Raduni. 
Wodę na koła o średnicy około 5 m dopro
wadzano drewnianymi korytami o szero
kości 4 m i głębokości 2 m. W ich dnie 
znajdowały się ruchome stawidła, po jed
nym nad każdym kołem. Spadek wody wy
nosił 5 m. Przepływ wody regulowały upu
sty umieszczone w murze osłaniającym ze
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2. Obecny widok Wielkiego Mtyna
3

wnętrzne urządzenia młyńskie. We wnętrzu 
budynku (26 m wysokości i 41 m długości) 
wały transmisyjne kół poruszały żarna znaj
dujące się na dwóch dolnych kondygna
cjach młyna; na pięciu wyższych piętrach 
znajdowały się pomieszczenia magazyno
we.

W obrębie wysepki, prócz Wielkiego Mły
na, stał także Dwór Młyński z budynkami 
gospodarczymi i pomocniczymi. Z nich 
przetrwał do dziś tylko jeden, niesłusznie 

nazwany Małym Młynem. Stoi on na odno
dze Kanału Raduni, a po jego stronie po
łudniowej - już poza wysepką - piętrzy się 
masywna bryła kościoła Św. Katarzyny.

W1454 r. Wielki Młyn przejęła Rada Miasta 
Gdańska. Do 1568 r. nadzór nad produkcją 
sprawował werkmistrz, później zastąpił go 
w tej funkcji poborca daniny zbożowej. W 
tym też okresie nastąpiła rozbudowa Dwo
ru Młyńskiego. Według starych planów 
miasta tereny należące do niego rozciągały

3. Tzw. Maty Mtyn ze szczytem nadbudowanym 
w 1964 r.

4. Kuźnica żelaza w Oliwie

5. Ganek i betonowe koryto z upustem

6. Koło nasiębierne

się po północnej stronie wysepki, przy nie 
istniejącej już ul. Bednarskiej. W 1684 r. 
wzniesiono tu, znany z licznych sztychów i 
późniejszych zdjęć, malowniczy Dom Ce
chowy Młynarzy. Stała tu w tym czasie tak
że mennica miejska.

Od XIX w. Wielki Młyn zaczęto poddzierża- 
wiać prywatnym przedsiębiorcom. W 1836 
r. jeden z nich, nazwiskiem Jakub Witt, 
zmodernizował urządzenia przez osadze
nie turbin parowych i założenie taśmocią
gów do transportu zboża i mąki. W obec
nym stuleciu turbiny parowe młyna zamie
niono na elektryczne, dzięki czemu czynny 
on był do 1945 r.

W 1945 r. wszystkie budynki należące do 
młyna uległy zniszczeniu. Ich częściowa 
odbudowa i rekonstrukcja nastąpiła dopie
ro w latach 1962-1967. Wielki Młyn do dziś 
jednak nie ma właściwego użytkownika, a 
niefortunna adaptacja na magazyn w 1966 
r. pozbawiła go części ostrołukowych ot
worów bram wjazdowych. Można by prze
cież zrobić tu ciekawą ekspozycję poświę
coną dawnym zabytkom techniki z rejonu
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Kanału Raduni lub muzeum gdańskiego 
piekarnictwa.

Więcej szczęścia miał natomiast budynek 
pomocniczy Wielkiego Młyna. Uzyskał on 
dobrego i, co najważniejsze, stałego użyt
kownika - Polski Związek Wędkarski. Do
brego i stałego użytkownika zyskała rów
nież kuźnica żelaza w Oliwie zwana Mło- 
townią. Ten drugi z zachowanych młynów 
wodnych zbudowany został w połowie XVI 
w. przez zamożnego kowala o nazwisku 
Klinghammer. Wzniósł on nad Potokiem 0- 
liwskim, przy sztucznie wykonanym stawie 
drewniane budynki, które w 1597 r. zostały 
sprzedane opalowi cystersów oliwskich 
Dawidowi Konarskiemu. W XVII w. kuźnica 
otrzymała urządzenia w postaci pieców, 
młotów i nożyc mimośrodowych do cięcia 
prętów metalowych; urządzenia te zacho
wały się do dziś.

W wiekach późniejszych cystersi oddali 
kuźnicę w dzierżawę bogatym mieszczą^ 
nom gdańskim. W 1775 r. jeden z nich, na
zwiskiem Hans Juncker, rozbudował kuźni
cę, tworząc z niej największy tego typu za
kład na Potoku Oliwskim. Niestety, nie na 
długo. Mimo modernizacji przeprowadzo
nej w 1847 r. przez producenta stali Tumm- 
lera, kuźnica zaczęta podupadać. W 1945 r. 
jej użytkownikiem została Spółdzielnia Pra
cy „Żeliwiak”, która jeszcze przez dwa lata 
korzystała z zabytkowych urządzeń. Póź
niej zakład zamknięto, a budynki i stare sie
demnastowieczne urządzenia zaczęły ule
gać zniszczeniu i stopniowej dewastacji. 
Przed całkowitą zagładą uratowało je do
piero Muzeum Techniki NOT w Warszawie, 
które w 1957 r. przejęło kuźnicę od „Żeli
wiaka”.

Dzięki długoletnim zabiegom i staraniom 
inż. Zbigniewa Wilka - opiekuna Młotowni z 
ramienia Muzeum Techniki - kuźnica w 
1978 r. została udostępniona zwiedzają
cym. W starannie odbudowanych budyn
kach i z pietyzmem odtworzonych wnę
trzach odbywają się pokazy kucia, można 
również nabyć drobne pamiątki wykonane 
przez kowali. W 1983 r. Młotownia i jej wie
loletni opiekun, a obecnie kierownik Od
działu Muzeum Techniki, nagrodzeni zosta
li Złotą Kołatką w konkursie na najlepiej 
użytkowany zabytek; konkurs zorganizo
wała Sekcja Miłośników Zabytków Gdań
skiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i re
dakcja „Wieczoru Wybrzeża".

A jak wyglądają zabudowania kuźnicy? W 
stosunku do Wielkiego Młyna niezwykle 
skromnie. Ponad chodnikiem ul. Byto- 
wskiej wznoszą się wyłącznie dwa dachy. 
Resztę, tj. dwa budynki o konstrukcji szkie
letowej, około 14 m długie oraz 8,20 i 7,70 
m wysokie, kryje głęboka na około 3 m 
niecka ziemna. W jej części południowej 
znajduje się duży, sztucznie spiętrzony 
staw kuźniczy, sięgający prawie okapu da
chów Młotowni. Na tej samej wysokości 
znajduje się drewniany ganek z betonowy-
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7. Dwutonowy mtot

8. Koło, fragment betonowego koryta i w głębi 
chodnik dla zwiedzających oliwską kuźnicę

(zdjęcia: 1, 2 - A. Wołosewicz, 3-8 - E. Pawło
wski)

mi korytami. Przepływ wody na trzy kota 
nasiębierne o średnicy 3,20 i 4 m regulują 
upusty i stawidta umieszczone w korytach. 
Ów ganek i kota oraz specjalny chodnik 
nad potokiem dla zwiedzających mieszczą 
się w przerwie między budynkami Mtotow- 
ni. We wnętrzach budynków, dostępnych z 
poziomu chodnika ul. Bytowskiej po stro
mych schodkach, zachowały się dwa stare 
(częściowo zrekonstruowane) piece kuźni
cze rozpalane skórzanymi miechami. Do 
kucia służą kowadła i dwa olbrzymie dwu
tonowe młoty uruchamiane przez waty 
transmisyjne kół nasiębiernych. Wały te 
mają specjalne żelazne wypusty, które w 
czasie obrotów naciskają na drewniane 
dźwignie młotów, powodując ich szybki 
ruch - 200 uderzeń na minutę (!). Z daw

nych urządzeń zachowały się również no
życe mimośrodowe do cięcia prętów meta
lowych. Całość pogrążona w półmroku 
robi niezwykle silne, wręcz niesamowite 
wrażenie z powodu potężnego huku urzą
dzeń kuźniczych. Działa to jednak na wyo
braźnię zwiedzających i jest dobrą lekcją 
poglądową, w jaki sposób takie zakłady 
dawniej funkcjonowały.

Niestety, tej tak cennej i prężnie działającej 
placówce muzealnej grozi zamknięcie na 
czas nieograniczony. Winien jest temu co
raz bardziej zamulający się staw oraz spe
cjalistyczne przedsiębiorstwo mające swo
ją siedzibę w Pruszczu, które zażądało 9 
milionów złotych za oczyszczenie stawu IW 
czynie społecznym można podobno zrobić 
to za 2-3 miliony, ale skąd wziąć sprzęt? W 
tej sytuacji możnaTnieć tylko cichą nadzie
ję, że dzielny kierownik Młotowni sforsuje 
jakoś tę przeszkodę. Inaczej, przy głośnym 
szumie zamulonej wody zginie jedyna w 
swoim rodzaju ekspozycja muzealna na te
renie Gdańska.

Hanna Domańska

Dwa 
barokowe 
kościoły 
Orawy
Obszar Górnej Orawy należał w średnio
wieczu do państwa polskiego. W 1368 r. 
Kazimierz Wielki ustanowił graniczną ko
morę celną w Jabłonce ze strażnikiem nad
zorującym handel solą*. Tereny te, całkowi
cie wtedy bezludne, gęsto zalesione, zo
stały jednak przejęte przez Królestwo Wę
gier, do którego należały aż do 1918 r. W 
drugiej połowie XVI i pierwszej połowie 
XVII w. hrabiowie węgierscy komitatu ora
wskiego ściągali na Górną Orawę chłopów 
polskich - głównie zbiegów z Żywiecczyz
ny, okolic Suchej, Makowa i Jordanowa, 
wraz z nielicznymi gromadami wędrownych 
pasterzy wołoskich. Z tego też powodu 
gwara górali orawskich zachowała cechy 
pokrewne gwarze żywieckiej. Ludność pol
ska na Górnej Orawie przyczyniła się rów
nocześnie do rekatolicyzacji tego obszaru 
w połowie XVII w., zdominowanego przez 
luteranizm. W rezultacie tej kolonizacji po
wstały 24 wsie polskie. Po odzyskaniu nie
podległości przez Polskę w 1920 r. odzy
skano trzynaście wsi Górnej Orawy, a w 
1938 r. dwie dalsze. W latach 1939-1945 
obszar ten okupowała Republika Słowac
ka, wasalny twór Rzeszy Niemieckiej. W 
1945 r. przywrócono stan z 1920 r.
Jawna potęga katolicyzmu w XVIII w. umoż
liwiła wsiom Górnej Orawy wystawianie 
murowanych, okazałych kościołów. Z dru
giej połowy XVIII w. zachowały się dwa bliź
niacze kościoły: w Podwilku (1767) i Lipni
cy Wielkiej (1769). Są to budowle jednona- 
wowe, o ramowych podziałach elewacji, z 
węższymi i niższymi prezbiteriami zamknię
tymi półkoliście. Ich fasady zachodnie zdo
bi wysoka czworoboczna wieża z kruchtą w 
przyziemiu, kryta baniastym hełmem. Po
dobne są też kompozycje przestrzenne 
wnętrza. Dwuspadowe dachy wieńczą sy
gnaturki.
Kościół w Podwilku, wsi założonej w 1585 
r., nie byt tu pierwszą budowlą sakralną, 
poprzedzał go drewniany kościół katolicki 
z lat 1715-1767, a wcześniej drewniany 
zbór luterański, fundowany w 1614 r. Tym
czasem w 1659 r. w wiosce znajdowało się 
160 katolików i 9 luteranów. Od 1650 r. ka
tolikom patronowała parafia w sąsiedniej 
Orawce.
Zewnętrzną cechą kościoła w Podwilku są 
wolutowe spływy bocznych odcinków fasa
dy po obu stronach wieży. Wnętrze trój- 
przęstowej nawy i prezbiterium kryje skle
pienie kolebkowe na gurtach. W masyw
nych filarach przyściennych wprowadzono
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1. Kościół w Podwilku

2. Figura św. Marcina w niszy ściennej kościoła 
w Podwilku

3. Kościół w Lipnicy Wielkiej
(zdjęcia: T. Trajdos)

ciasne przejścia, a nad nimi w dwóch przę
słach zachodnich - arkadowo sklepione 
empory. Utworzyły się przez to „nawki 
boczne". Empory łączą się z chórem mu
zycznym wspartym na dwóch filarach, ze 
sklepionym przyziemiem. Parapet chóru,

wybrzuszony, ma płaskorzeźbione meda
liony. Wystrój nie jest ciekawy: ołtarz głów
ny (rzeźba św. Marcina) i boczne przy tęczy 
- są neobarokowe, podobnie ołtarz z Pietą 
w „nawce bocznej". Polichromia sklepień - 
zupełnie nowa. Zachowały się za to roko
kowe: ambona i konfesjonał. Jedno tylko 
dzieło ma wartość znakomitą - stiukowa, 
polichromowana płaskorzeźba nad drzwia
mi do zakrystii, wykonana po wzniesieniu 
kościoła (1767). Przedstawia ona św. Wen
delina (bardzo popularnego na Spiszu i O- 
rawie) jako pasterza w zwykłym ubiorze, w 
towarzystwie anioła. Drugi anioł orze za
przęgiem na dalszym planie, a na tle gór 
widnieje sylweta kościoła. Jest to naiwnie 
pomyślany, ale dobry rodzajowy obrazek z 
ówczesnej Orawy. Nad wejściem w wieży 
zachodniej, na licu muru w niszy widnieje 
kamienna postać patrona św. Marcina jako 
biskupa. Natomiast nad kruchtą od połud
nia w małej niszce u wejścia znajduje się 
urocza ludowa „buła” - Maria z Dziecią
tkiem Tronująca.
Losy parafii w Lipnicy Wielkiej są podobne. 
Wieś, wzmiankowaną od 1609 r., w 1659 r. 
zamieszkiwało 796 katolików i 79 lutera
nów. Mimo tej proporcji pastor luterański z 
Jabłonki założył tu w 1627 r. filialny zbór ze 
szkołą. Był on oczywiście drewniany. I stąd 
u progu XVIII w. garstka luteranów została 
wyparta. Powstała katolicka parafia św. Łu
kasza, z drewnianym kościołem. W 1769 r. 
wzniesiono nowy kościół murowany na 
wzór Podwilka. Trójprzęsłowa nawa ma 
sklepienie kolebkowe na gurtach z luneta
mi, prezbiterium niższe i większe, zamknię
te półkolistą absydą z konchowym sklepie
niem. Ściany nawy rozczłonkowane są fila
rami oblicowanymi pilastrami, ale tworzą
cymi wyłącznie nisze przyścienne; „koryta
rzy”, jak w Podwilku, nie ma. Identyczną też 
formę ma chór muzyczny na dwóch fila
rach, z przyziemiem sklepionym krzyżowo. 
Napis na chórze upamiętnia fundatora z 
1769 r.: proboszcza Wojciecha Zubrzyckie
go. Do ściany północnej przylega mała, 
prostokątna kaplica z półkolistą absydą z 
nowym ołtarzem Matki Boskiej Bolesnej. 
To samo dotyczy reszty wystroju: ołtarz 
główny i boczne oraz ambona, drewniane i 
malowane, są neogotyckie, znikły też zu
pełnie stare stiuki sklepienne i malowidła z 
XVIII w. W 1982 r. kościół został oszpecony 
jaskrawą polichromią, nieudolnie naśladu
jącą ornament barokowy (kraty regencyjne, 
woluty itd ). I tu nad wejściem do wieży w 
niszy stoi posąg św. Wojciecha, a w niszce 
nad wejściem do kruchty południowej: ka
mienna Pieta z XVIII w. Według legendy 
kościół ten mieli zbudować zbójnicy za pie
niądze z rozboju.
Układ przestrzenny i charakter elewacji o- 
pisanych kościołów zachowały górnoora- 
wskie świątynie następnego okresu, wzno
szone w tzw. stylu józefińskim - specyficz
nej syntezie baroku z klasycyzmem. Są to 
kościoły w Bukowinie-Podszklu (1787- 
1803), Jabłonce (1802-1817) i Zubrzycy 
Górnej (ok. 1840).

Tadeusz M. Trajdos

* Artykuł niniejszy stanowi fragment dłuż
szego tekstu pt. Kościoły Orawy, złożone
go do publikacji w „Podhalance", organie 
Związku Podhalan. W tekście tym, ukazują
cym szerokie tło polityczne i kulturalne 
sztuki sakralnej Górnej Orawy, zamiesz
czam przypisy źródłowe i bibliograficzne.
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Na 
przykładzie 
jednej wsi
Prowadzone przez ostatnie kilka lat badania sta
nu zachowania drewnianego budownictwa na wsi 
wyłoniły kilka ciekawych spostrzeżeń. Jednym z 
nich jest fakt niezadowolenia młodych rolników 
ze starej substancji budowlanej.
Za przykład niech posłuży wieś o nazwie Radzi
łów w woj. łomżyńskim, gdzie dla utrzymania ty
powo rolniczego charakteru wsi parcele budo
wlane są zbyt małe, zabudowa ich jest ścieśnio
na, co w obecnych warunkach przy szeroko 
wprowadzanej mechanizacji w rolnictwie stwarza 
wiele utrudnień. Tymczasem młodzi rolnicy decy
dujący się pozostać na tzw. ojcowiźnie stawiają 
sobie za cel urządzenie gospodarstwa według 
nowych, współczesnych wzorców. W związku z 
tym zaczynają coraz krytyczniej patrzeć na stare, 
ich zdaniem - odstraszające „budy". Uważają 
oni, że remont tych mało funkcjonalnych budyn
ków, przy ciągłym braku odpowiednich materia
łów budowlanych, staje się niecelowy. W ich od
czuciu najkorzystniej byłoby obiekty te zburzyć, a 
na ich miejsce wybudować nowe, ze współczes
nych materiałów budowlanych.
Przeszkodą w tych zamierzeniach są jednak 
przepisy administracyjne związane z uzyskaniem 
zezwoleń budowlanych. Wśród rolników rodzi się 
pewnego rodzaju znieczulica w stosunku do tego 
co stare; objawia się ona nieremontowaniem i 
niekonserwowaniem starych chałup, które pozo
stawione przez kilka lat bez należytych zabiegów 
ulegają szybko dekapitalizacji.
Przykładem jest drewniana chałupa z początku 
XX w., znajdująca się przy ul. Ogrodowej nr 16. 
Od około trzech lat jest nie zamieszkana, ponie
waż właściciel wybudował sobie nowy dom, zaś 
chałupa stała się dla niego pewnego rodzaju za
walidrogą, którą chciatby szybko usunąć ze swe- 

. go terenu. Ulega ona postępującemu niszczeniu, 
m.in. również na skutek działania grzybów i owa
dów.
W podobnym stanie technicznym jest chałupa 
przy tej samej ulicy pod numerem 15, też pocho
dząca z początku naszego stulecia. Z uwagi na 
skomplikowane układy rodzinne właściciel chału
py nie dopilnował bieżących remontów i dopro
wadził do znacznej dekapitalizacji domu. Właści
ciel uważa, że remont jest już nieopłacalny i nale
żałoby chałupę rozebrać, a na jej miejscu zbudo
wać nowy dom; obecne zużycie obiektu szacuje 
się na ok. 60-70%.
Także chałupa stojąca od ok. 70 lat przy ul. Kró
tkiej 1 ze względu na brak remontów zapobie-, 
gawczych bardzo szybko niszczeje, co praktycz
nie czyni już ten obiekt nieużytecznym. Z dawnej 
świetności pozostały tylko fragmenty ozdób na 
elewacji, świadczące o wysokim poziomie miejs
cowych rzemieślników.
Lepszy stan zachowania przedstawia chałupa z 
końca XIX w. przy ul. Ogrodowej 4, nazywana 
przez miejscowych dworkiem. Liczy ona ponad

i

1. Radziłów, drewniana 
chałupa przy ul. Ogro
dowej 16 (początek XX 
w.)
2. Radziłów, zdobione 
otwory okienne chałupy 
przy ul. Krótkiej 1 (lata 
dwudzieste XX w.)
3. Radziłów, chatupa- 
-dworek przy ul. Ogro
dowej 4 (koniec XIX w.)
4. Stępowa (gm. Rypin), 
drewniany dworek (po
czątek XX w.)
5. Pilichówko (gm. Bul
kowa), wiatrak kożlak 
(początek XX w.)

100 lat i ma bogatą historię. Obecny stan zacho
wania obiektu jest zadowalający, co jednak nie 
znaczy, że nie ma potrzeby przeprowadzenia w 
nim fachowych prac remontowych i konserwator
skich przywracających mu dawny wygląd.

Problem ochrony starej substancji budowlane, z 
drewna znajdującej się w posiadaniu rolników 
stwarza kłopoty nie tylko w Radziłowie. Szybkiej 
dekapitalizacji ulegają też np. takie obiekty z po
czątku XX w., jak dworek we wsi Stępowo (gm. 
Rypin, woj. włocławskie), wiatrak kożlak we wsi 
Pilichówko (gm. Bulkowa, woj. płockie). Pozosta
wione dłużej bez odpowiedniego zaintereso
wania ze strony władz lokalnych ulegną niechyb
nej śmierci.

Marian Kowalski
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Ostatnia 
koliba 
w Tatrach
Tatrzańskie budownictwo szałasowe skła
da się na ogół z drewnianych siedzib pa
sterskich o konstrukcji zrębowej; przy 
czym dla Tatr Zachodnich charakterystycz
ne są formy niskozrębowe, które występują 
razem z innymi rodzajami szałasów i szop, 
a dla Tatr Wysokich - formy wysokozrębo- 
we (zob. „Spotkania z zabytkami”, nr 10, 
1982, s. 30).

Odmienny rodzaj budownictwa pasterskie
go w Tatrach stanowiły niegdyś prymityw
ne szałasy kamienne, zwane przez górali 
„kolebami" lub „kolibami”. Kolib nie było w 
Tatrach zbyt wiele, bowiem budowano je 
jedynie tam, gdzie taką konieczność stwa
rzała niedostępność drewna. Dokumenta
cje fotograficzno-opisowe takich siedzib 
pasterskich znamy przede wszystkim z 
dawnych publikacji, a bliższe informacje o 
Ich konstrukcjach i roli, jaką odgrywały w 
czasie sezonowego wypasu owiec, otrzy
mać jeszcze można od starszych baców, 
kultywujących po dzień dzisiejszy tradycje 
pasterskie.

Z zapisów literackich wiemy o istnieniu nie
gdyś koliby w Dolinie Ciężkiej, nazywanej 
początkowo mylnie Czeską. Nazwę tej doli
nie dali właśnie pasterze wypasający tam 
owce. Strome i skaliste zbocza doliny były 
niedogodne dla wypasu, toteż nazywano ją 
„Do Ciężkiego". Charakterystykę tejże koli
by daje Walery Eljasz Radzikowski: „Za
prowadzili nas przewodnicy do swojej koli
by... Kawa! skały odtrącony dołem tworzy 
małą jaskinię, w której się kilka osób przed 
deszczem schronić może. Zasłaniają ją z 
przodu od wiatru gałęziami kosodrzewiny 
pasterze owce tu pasający. W całych Ta
trach więcej malowniczej koliby pasterskiej 
jak ta w Cześkiem nie zdarzyło mi się do
tąd spotkać..."(Wycieczka do Czeskiego w 
Tatrach, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzań
skiego", 1878). Opis kamiennej koliby dał 
również Stanisław Wyspiański: „Tam to, w 
tych najdzikszych pustkach, szałasy są naj
bardziej pierwotnej budowy. Są to koliby,

1. Koliba pasterska w Dolinie 
Pięciu Stawów Polskich, widok 
od strony pótnocnej
2. Ta sama koliba od strony po
łudniowej

(zdjęcia: M. Matusiak. 1984 r.)

których jeden szczyt stanowi rodzima ska
ła, reszta niskich ścian z głazów oszparo- 
wanych mchem i ziemią". (Na przełęczy, 
1891).

Z dziennika Hieronima Ciechanowskiego 
(na podstawie rysunku wykonanego przez 
Wiktoryna Ciechanowskiego) dowiaduje
my się o istnieniu kamiennego szałasu w 
Dolinie Kościeliskiej. Należy wymienić też 
bardzo prymitywną kolibę, która istniała na 
Równicy w Dolinie Waksmundzkiej, na wy
sokości ok. 1600 m n.p.m, oraz masywny 
szałas kamienny na morenie Czarnego 
Stawu Gąsienicowego, nie opodal dawne
go schroniska Sieczki. Zniknął również z 
tatrzańskiego krajobrazu kamienny szałas 
z Hali pod Mnichem, gdzie gazdowali nie
gdyś Murzańscy z Gronia, rodzina, w której 
tradycje pasterskie przekazywane są z po
kolenia na pokolenie.

Bardzo prawdopodobne jest przypuszcze
nie Tadeusza Przemysława Szafera (Ta
trzańskie bacówki pasterskie, „Pasterstwo 
Tatr i Podhala”, t. VI) o wznoszeniu niegdyś 
szałasów kamiennych także na polanach. 
Pasterze bowiem powiększali zwykle swoje 
areały wypasowe przez usuwanie kamieni i 
gromadzenie ich w pryzmy w jednym lub 
kilku miejscach. Mogły więc być wykorzy
stywane na budowę prymitywnych kolib, 
które jednak z czasem nie wytrzymały kon

kurencji ogólnie dostępnego w niższych 
strefach drewna.

Przykłady kamiennego budownictwa pa
sterskiego w Tatrach zachowały się jesz
cze do końca lat pięćdziesiątych XX w. 
Wraz z ideą utworzenia z Tatr Parku Naro
dowego szałaśnictwo wysokogórskie ustę
powało miejsca naczelnemu zadaniu Parku 
- ochronie przyrody. Szkoda tylko, że w 
parze z tym zadaniem nie poszła też ochro
na krajobrazu, bo przecież malowniczości 
owym bryłom skalnych kolib chyba nie 
brakowało, tym bardziej że kamienne bu
downictwo pasterskie w Tatrach na tle o- 
gólnokarpackiego budownictwa paster
skiego stanowiło niezwykłą osobliwość.

Ostatnia zachowana koliba pasterska znaj
duje się w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i 
cieszy oko swą pierwotną bryłą. Jest to 
jedna z trzech istniejących tu niegdyś kolib 
kamiennych. Usytuowana ponad północ
no-zachodnim brzegiem Wielkiego Stawu, 
na wysokości ok. 1725 m n.p.m., wraz z 
zachowanymi jeszcze pozostałościami ka
miennych ogrodzeń dla owiec, tzw. kosza
rów - stanowi ostatni przykład prymitywnej 
formy gospodarki szałaśniczej w Tatrach. 
Ta koliba musi być zachowana!

Marian Matusiak
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Ginące 
krajobrazy 
z drewnem

Właściwie stów tu wiele nie trzeba - załą
czone zdjęcia wystarczająco dokumentują 
agonię polskich krajobrazów z drewnem. 
Jednocześnie uwidoczniają, ile tracimy 
piękna. Ostrzegają także przed niszcze
niem tych drewnianych zabytków, które 
jeszcze można uratować. Mimo utrwalonej 
na zdjęciach tragedii, urzeka piękno drew
nianej śmierci w otoczeniu łąk, pól i lasów, 
w pejzażu wsi polskiej (zob. także strona III 
okładki).

Autorem zdjęć jest Zbigniew Zalewski (ur. 
1951), technik samochodowy, mieszkający 
w Tychach. Należy on do Samodzielnej 
Grupy Twórczej „KRON”, zajmującej się ar
tystycznym utrwalaniem widoków Śląska w 
sposób bardzo prawdziwy, a jednocześnie 
„zimny". Grupa ta działa od 1976 r.; ekspo
nowała swoje prace na prawie 300 wysta
wach krajowych i zagranicznych, gdzie 
zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia.
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1. Istebna-Poloki w Beskidzie Śląskim, opuszczona chałupa z 1947 r.
2. Szałas z początku XX w. pod szczytem Będoszki Wielkiej w Beskidzie 
Żywieckim
3. Chełm Śląski, chałupa z 1850 r,
4. Stodoła z lat trzydziestych XX w, w Si -szowej
5. Chałupa z przełomu XIX i XX w w SuLszowej
6. Przywóz Dolny na Jurze Wieluńskiej, chałupa z początku XX w.
7. Chaty z początku XX w. we wsi Jaśliska w Beskidzie Niskim
8. Wiatrak z lat dwudziestych XX w. w W iłoskowoli na Polesiu Lubelskim
9. Spichlerzyk (tzw. sypaniec) z XIX w. w Kacwinie na Spiszu
10. Pejzaż ze studnią z Wilkowa koło Kielc

(zdjęcia: Z. Zalewski)
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zbiory i zbieracze
Przedstawiamy naszym Czytelnikom najmłodszego - jak dotychczas 
w tym dziale - zbieracza. Jest to jednocześnie najmłodszy autor, 
który napisał artykuł do „Spotkań z zabytkami”. Michał Pruszyński 
ma lat jedenaście, mieszka w Warszawie, chodzi do szóstej klasy 
szkoły im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie. Jego zainte
resowania kolekcjonerstwem i zabytkami rozpoczęły się około pię
ciu lat temu. Podkreślamy to specjalnie, bowiem fakt ten świadczy o 
zapale młodego zbieracza i o jego wytrwałości. Zachowaliśmy orygi
nalny język tekstu, ingerując redakcyjnie tylko w wypadkach najbar
dziej koniecznych.

Moje spotkania z Sobieskim
Zaczęto się to tak:... poznałem tego króla.
Wiem, że obronił Wiedeń przed Turkami i że 
miał długie wąsy. Ziemniaczek Najgrubszy 
potakiwał. - Tak. I z tej wojennej wyprawy 
przywiózł do Polski ziemniaczki - powie
dział..." To byta moja ulubiona książka: 0 
myszce Klementynce, pajączku Bazylim i 
Ziemniaczkowych Braciach Mariana Orło- 
nia(KAW, 1975). Bardzo lubię książki. Naj
pierw czytano mi Lokomotywę Tuwima, 
bajki, Koziołka Matołka Makuszyńskiego. 
Potem i ja sam zacząłem czytać, Verne'a i 
Kiplinga, Korczaka i Twaina, Sienkiewicza i 
Przyborowskiego.

Są różne kolekcje. Wszyscy moi koledzy 
coś zbierają. Najczęściej znaczki plastiko
we, nalepki, puste pudełka. Czasem mają 
abonament znaczków, ale to tata zbiera i 
nie można się dotknąć. Jeszcze kamyki, 
muszle, no i różne wojskowe. Z tego się 
wyrasta.

Gdy miałem sześć lat, przeprowadziliśmy 
się do Wilanowa. Nie do pałacu, ale tuż 
obok, no i poszliśmy zwiedzić muzeum. To 
było moje drugie spotkanie z Sobieskim, 
wąsatym królem z Myszki Klementynki. 
Odtąd spotykałem Sobieskiego wszędzie. 
W muzeum wojska - husaria, uzbrojenie 
tureckie, zbiory, kostiumy. Na Krakowskim 
Przedmieściu - kościół SS. Wizytek i figura 
M.B. Passawskiej - to za zwycięstwo pod 
Wiedniem. Na rynku Nowego Miasta kapli
ca SS. Sakramentek - też fundacji Króla. A 
na moście w Łazienkach pomnik, o którym 
śpiewamy w harcerstwie:

„Od pomnika Króla Jana
Idzie wiara nasza szara".

A w Wilanowie byłem kilkanaście razy. Jak 
się ma Króla za sąsiada! Gdy miałem sie
dem lat, pojechałem do Austrii i nowy przy
padek: mieszkałem koło Tulln, w miejscu 
gdzie wojsko polskie przechodziło przez 
Dunaj w drodze pod Wiedeń. Na Kahlen

bergu widziałem malowidła i tarcze rycer
skie, w muzeach zbroje i pamiątki Odsie
czy. Dostałem kilka pocztówek i katalogów. 
I tak się zaczęło.
Zbierać zabytków związanych z Sobieskim 
nie mogę - zajmują się tym muzea, ale 
książki mogę. Do 1983 r. miałem już trochę 
książek i reprodukcji obrazów: Król Jan 
Sobieski i odsiecz Wiednia Bełcikowskiej 
(Warszawa 1933), Namioty wezyra W. Przy
borowskiego, pocztówki i reprodukcję Sie- 
miginowskiego. A potem przyszła rocznica 
300 lat Odsieczy Wiedeńskiej. Przeczytali
śmy z Ojcem: Wiedeń 1683 Podhorode- 
ckiego i Trylogię. Jaka szkoda, że Sienkie
wicz nie opisał czasów Króla Jana!
Przez cały rok 1983 były wystawy: w Wila
nowie - Sława i chwała Sobieskiego; w 
Zamku Królewskim - Rzeczpospolita w 
czasach Jana III. Pojechaliśmy też do Kra
kowa z kolegami na wystawę na Wawelu. 
Były tam obrazy i namioty tureckie, a nawet 
czepeczek chrzcielny Jasia Sobieskiego. 
Były też okucia z trumny Żółkiewskiego z 
napisem: „Oby z naszych kości narodził 
się mściciel". Z każdej wystawy przybywało 
mi katalogów i folderów. W Krakowie Dya- 
riusz wyjazdu z Krakowa pod Wiedeń Jana 
III, reprint wydania z 1784 r. We Wrocławiu 
kupiłem katalog w Muzeum Historycznym 
Wojsko i uzbrojenie za panowania Jana III 
Sobieskiego. Dostałem też wydawnictwa 
„Polonii": „Almanach 1983”, numer specja
lny „Wisełki" i folder Śladami Sobieskiego. 
Tak obchodzono rocznicę zdarzenia, które 
J. Przymanowski nazwał Odsieczą Europy. 
Nie wszystko mogłem przeczytać, ale sta
rałem się wiedzieć coraz więcej o tym Kró
lu, który i budował, i sadził drzewa, i wojo
wał z wrogami, i kochał swą żonę, dzieci, 
które nazywał Fanfanikiem, Minionkiem i 
Papusieńką, i jeszcze kochał książki, co o- 
pisała pani Irena Komasara.
Napisałem do Towarzystwa Przyjaciół Gli
wic i otrzymałem z miłym listem broszurę 
Król Jan III Sobieski na Śląsku w drodze 
pod Wiedeń Franciszka Germana. Bardzo 
ciekawa! Wydawnictwo Literackie przysłało 
mi książkę Barycza o studiach w Krakowie 
dwóch generacji Sobieskich. Nie chcieli 
nawet pieniędzy! Bardzo im dziękuję.
Takie książki zaczęty na mnie spadać jak 
deszcz. Po zwiedzeniu muzeum UJ dosta
łem katalog wystawy Jan III Sobieski na 
Uniwersytecie Jagiellońskim z dedykacją 
profesora Waltosia i Anny Piskorz. Przyja
ciele Ojca też o mnie pamiętają. Zwycięs
two pod Wiedniem. Broucka i Leitscha 
(WSiP, 1983) z bardzo pięknymi ilustracja
mi, Jan Sobieski 1629-1696 Wójcika (jesz
cze dla mnie za trudny), plakaty, znaczki, 
pocztówki. Nawet z zagranicy przyszły: Vic
tory ot Wienna J.Hoskins, Sobieski in au
tumn Adlarda i katalog uroczystości w A- 
meryce Hussars at the Crescent (Fundacja
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1.2. Michat prezentuje nam swoje 
zbiory
3. Znaczki, medale, książki związane 
z Sobieskim

Kościuszkowska). Sam pan Kurator Wila
nowa - dr W. Fijałkowski darował mi cenny 
medal.
Z katalogów, bibliografii, z pamięci przyja
ciół, uprzejmości antykwariuszy rośnie 
moja kolekcja. Oczywiście nie wszystko 
kupię z braku tego, czego i Sobieskiemu 
często brakowało. Ale i tak zbiory mi się 
rozrastają. Prócz książek, których mam 

czterdzieści (niektóre wymieniłem), są i 
inne, np. katalogi wystaw i programy. Są tu 
oczywiście grube tomy zamkowego katalo
gu Rzeczpospolita w dobie Jana III i wila
nowskiego Chwała i sława Jana III w sztu
ce i literaturze XVII-XX w. Z nich widzę, jak 
dużo napisano o Królu Janie. Ja nigdy tego 
nie zbiorę. Szkoda, że ani tych książek, ani 
wielkiej biblioteki Sobieskiego, o której pi

szą panie Komasara oraz Rudnicka, nie ma 
w Wilanowie. Słyszałem, że wiele z nich 
jest za granicą. Nie mam katalogu wawel
skiego i nie wiem czy się ukazał. Mam na
tomiast foldery i katalogi „Polonii", muzeów 
historycznych we Wrocławiu, Krakowie i 
Warszawie oraz ładny program przedsta
wienia Paziowie Królowej Marysieńki.
Drugi dział mojej kolekcji: „Starodruki i re-
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4 Ekslibris zrobiony własnoręcznie 
przez Michała

printy" nie zawiera prawdziwych starodru
ków, ale ich reprodukcje. Mam natomiast 
Bibliografię Jubileuszowego Obchodu 
dwóchsetne/ rocznicy wydaną we Lwowie 
w 1884 r. oraz listy Jana Sobieskiego do 
Aleksandra Poianowskiego (Kraków 1884), 
wydane przez mego pradziada Zygmunta 
Radzimińskiego, w którego bibliotece byto 
wiele sobiescianów.

Nie zbieram wycinków prasowych, mam 
jednak kilka czasopism w całości dotyczą
cych rocznicy, m.in. „Wisełkę”, „Zeszyty 
Archikonfraterni Literackiej" i „Almanach 
Polonii 1983".
Dział „Teki, kalendarze, plakaty” zawiera 
różne rzeczy - od polskich i austriackich 
kalendarzy, reprodukcji miedziorytów de 
Hooghe aż do wyklejanek i wycinanek.
W dziale „Medale i odznaki” mam pięć me
dali pamiątkowych (wydane przez Zamek 
Królewski, Wilanów, Episkopat, Veritas, 
Duszpasterstwo Kawalerii). Najładniejszy 
jest wilanowski Sobieski spinający konia 
oraz Madonna na tle tureckich sztandarów 
na medalu Veritasu. Brakuje mi medalu 
Krakowskiego Towarzystwa Archeologicz
nego, Galerii DWP projektu Nowakowskie
go, pięknego medalu amerykańskiego pro
jektu Lityńskiego, na którym Sobieski 
wznosi szablę przed frontem husarii, oraz 
medalu bydgoskiego oddziału PTAiN. Są 
za to liczne odznaki jubileuszowe i piel
grzymkowe.

W dziale „Pocztówki i znaczki”, oprócz serii 
wydanej przez KAW (Odsiecz Wiedeńska, 
Wielkie Bitwy, Portrety Wilanowskie), mam 
także kartki pocztowe (również dawniejsze, 
np. ręcznie kolorowaną z Sobieskim na ko
niu z 1915 r.). Znaczki przedwojenne przed
stawiają lwowski pomnik (obecnie w Gdań
sku), popiersie oraz wjazd tryumfalny do 
Wiednia. Ciekawy jest okupacyjny prze
druk 50-groszowego znaczka z tej serii. 
Sobieski ocalił nie tylko chrześcijaństwo,

ale i Niemców, a ci w 250 lat potem przybili 
mu na twarzy hitlerowską gapę z napisem 
„General Gouvernement"! Mam też nowe 
znaczki polskie z Sobieskim i Marysieńką, 
bloki i całostki poczt harcerskich z Warsza
wy i Olsztyna, a nawet blok austriacki „300 
Jahre Entsatz von Wien". Dziwne, że dotąd 
nie ma znaczka'z pomnikiem stojącym w 
Gdańsku, pomnikiem łazienkowskim czy 
innymi pomnikami. Byłaby to bardzo ładna 
seria.

Poza tym są jeszcze piosenki i pieśni w 
śpiewnikach Andrzejewskiego, Dubaja, 
nuty hymnu jubileuszowego Mikulego i 
Bełzy oraz płyty. Najdawniej znam i bardzo 
lubię piosenkę, którą podobno rycerstwo 
śpiewało Sobieskiemu:

„Niechaj wesoło zabrzmi nam echo, 
Niechaj uderzą w tarabany,
Niech wie świat cały,
Z jaką uciechą 
pójdziem gdzie król nasz kochany".

Prawie nie mam eksponatów ruchomych - 
jedna serweta z panoramą bitwy wiedeń
skiej litografowana u Pruszyńskiego w Kra
kowie w 1883 r„ plastikowa figurka Sobie
skiego na koniu, proporczyk pamiątkowy z 
obchodów wiedeńskich i kasetka z portre
tem. Szkoda, że nie mam szabli z napisem 
„CAVE A FALSIS AMICIS SALVABO TE 
AD INIMICIS” (Strzeż się fałszywych przy
jaciół, a ja cię obronię od wrogów), podaro
wanej kiedyś mojemu przodkowi przez 
Króla Jana Sobieskiego. Chyba nie będę 
kolekcjonował szabel, zostanę przy książ
kach i drukach. Szukam też kart projektu 
St. E.Nahlika. Pisałem do fabryki w Krako
wie, która je produkuje, ale nie odpowie
dzieli. Zresztą chcę nie tylko zbierać so- 
biesciana, ale i wiedzieć więcej o Królu, 
który nie tylko wojował, ale mawiał: „Głu
pim .szpetnie zgoła być".

Michał Pruszyński

Zbieramy 
...guziki
Do obiektów będących przedmiotem zain
teresowania kolekcjonerów należą również 
guziki, rekwizyty naszego codziennego ży
cia od bardzo dawna. Jest ich taka rozmai
tość, że zbieracze koncentrują się na ogół 
tylko na pewnych wybranych grupach. 
Zainteresowanie się np. guzikiem liberyj- 
nym, podobnie jak spokrewnionym z nim 
wojskowym, zmusza do badań ubocznych. 
Uwaga zbieracza nie może bowiem sku
piać się wyłącznie na przedmiocie, jego o- 
pisie i klasyfikacji. Kolekcjoner guzików II- 
beryjnych, jeżeli chce, aby jego zbiór był 
autentycznym świadectwem minionych 
epok, musi mieć podstawowe wiadomości 
z heraldycznych obyczajów i przepisów w 
różnych krajach, z kostiumologii, i to z jej 
najbardziej zapoznanego działu, z historii 
obyczajów i savoir-vivre’u z bardzo już od
ległych czasów.

Tematem tych uwag są guziki z odpowied
nimi emblematami, używane przy stroju li- 
beryjnym w XIX i XX w., niektóre z nich znaj
dują się w moich zbiorach. Pod mianem 
stroju liberyjnego rozumiem strój cywilny, 
w który była wyposażona męska służba, 
przy czym nie chodzi wyłącznie o osobistą 
służbę osoby prywatnej. Liberyjny strój o- 
bowiązywał i obowiązuje nadal portierów, 
woźnych, szwajcarów w hotelach, instytu
cjach, lepszych lokalach gastronomicz
nych i rozrywkowych, iłp. Ponieważ strój 
liberyjny jest pochodną munduru wojsko
wego i ubioru cywilnego, trudne byłoby 
przeprowadzenie ścisłej granicy między 
tymi pojęciami. Najogólniej możemy po
wiedzieć, że gdy mamy do czynienia z in
stytucją o charakterze publicznym - mówi
my o mundurze, zaś gdy wchodzi w rachu
bę osoba lub instytucja prywatna - może
my mówić o liberii. Dla przykładu - powie
my, że nauczyciel i woźny w carskim gim
nazjum nosili mundury cywilne, a szwajcar 
czy boy w „Bristolu" byli ubrani w liberie. 
To ogólne rozgraniczenie ma oczywiście 
wiele wyjątków, bo np. służba leśna księcia 
pszczyńskiego czy zamkowa straż pożarna 
hr. Potockiego w Łańcucie nosiła przecież
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mundury, natomiast służba pałacowa oczy
wiście liberie. Dlatego zbieracz nieraz staje 
wobec trudnego pytania: czy ma do czy
nienia z liberią czy mundurem? Żeby juz 
skończyć z ogólnymi sprawami dotyczący
mi ubjorów stużbowych-liberyjnych po
wiem jeszcze, że w zasadzie charakteryzują 
się one galonami, rzadziej sznurami nara- 
miennymi, tzw. akselbantami o wiele bar
dziej bogatymi niż wojskowe, ale przede 
wszystkim - bardzo ozdobnymi i wyróżnia
jącymi się guzikami.

Na terenie byłego zaboru rosyjskiego po
wszechne były bardzo duże guziki o śred
nicy 32 mm, czyli większe od normalnych 
płaszczowych, używane zarówno do libe- 
ryjnych płaszczy, jak fraków i surdutów. 
Mniejsze, o średnicy 28 mm, były przyszy
wane również do płaszczy i fraków w in

nych regionach naszego kraju. Do kamize
lek i mankietów stosowano guziki o średni
cy 20 mm, czyli większe od dzisiejszych 
ubraniowych. Guziki te z reguły były meta
lowe. Znamy co prawda liberie specjalne, 
jak np. wiejskie, w zaborach austriackim i 
pruskim, z guzikami kościanymi, niczym 
nie różniącymi się od zwykłych płaszczo
wych lub liberie myśliwskie strzelców i po
mocników z guzikami z rogu jelenia, uży
wane powszechnie do stroju myśliwskie
go, te jednak trudno nazwać liberyjnymi.

Zasadniczo kolor guzików był srebrny i zło
ty. Ze względów estetycznych obowiązy
wała zasada, że do liberii granatowej przy
szywa się guziki koloru srebrnego, zaś do 
brązowej lub zielonej - złotego. Zasada ta 
wprowadzona została jednak dość późno, 
tzn. wówczas, gdy na arenę życia towarzy- 

1 Popularny płaszczowy guzik liberyjny używany 
przez warszawskich dorożkarzy do 1944 r.
2. Guzik liberyjny do kamizelek i mankietów
3. Wzór guzika herbowego chętnie stosowany 
na terenie b Królestwa Polskiego
4. Przykład wypukłego guzika zachodnioeuro
pejskiego z monogramem pod koroną

skiego i publicznego wkroczyła plutokracja 
nie legitymująca się pochodzeniem szla
checkim. W domach magnackich i bogat
szych szlacheckich, gdzie skrupulatnie 
przestrzegano nawiązywania do znaku her
bowego i koloru tarczy herbowej, kolory 
guzików liberyjnych były dyktowane rodza
jem metalu herbowego, który bywał srebr
ny lub złoty. Przy bardzo reprezentacyjnych 
zaprzęgach konsekwencja była tak dalece
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5. Bogato zdobiony, wypukty guzik mosiężny z 
niemieckiego domu książęcego
6. Monogram na guziku może odnosić się do 
osoby prywatnej lub instytucji

(zdjęcia: J. Wilde)

posunięta, że tapicerka pojazdów była ko
loru tarczy herbowej, a okucia uprzęży i 
guziki liberii obsługi zaprzęgu odpowiadały 
metalowi znaku czy klejnotu herbowego. 
Dlatego spotykamy przede wszystkim gu
ziki z alpaki lub innego białego metalu oraz 
z mosiężnej blachy. Od tych reguł istnieje 
jednak wyjątek: liberie żałobne zdobne 
czarnymi galonami i guzikami, rzecz bardzo 
rzadko spotykana, gdyż na luksus trzyma
nia specjalnej żałobnej liberii mogli sobie 
pozwolić tylko najbogatsi. Czarny guzik li- 
beryjny mówi więc zbieraczowi o swym ża
łobnym pochodzeniu.

Różne firmy wytwarzały różne guziki. Na 
ziemiach polskich przeważały guziki pła
skie, zaś firmy niemieckie i austriackie wyko
nywały chętnie guziki wypukłe. Dawały one 
pewną ciężkość liberii, a jak niektórym się 
wydawało - poczucie większego bogac
twa. Istotnie, guziki takie były droższe.

A teraz omówię pokrótce występujące na 
guzikach liberyjnych emblematy, które są 
ich charakterystycznym wyróżnikiem. Naj
powszechniejsze były guziki z koronami. 

Oczywiście były one najtańsze, bo wyko
nywane przez firmy guzikarskie „na skład” i 
nie wymagały specjalnego zamówienia. 
Form koron było wiele, były skromniejsze i 
bardziej ozdobne. Kupujący miał z czego 
wybierać. Zgodnie z regułami heraldyczny
mi rozróżniamy korony szlacheckie z pię
cioma patkami na wieńcu, korony barono- 
wskie z siedmioma pałkami, hrabiowskie z 
dziewięcioma, mitry książęce i korony kró
lewskie. Nie miejsce tu na szczegółowe a- 
nalizowanie stylów i rodzajów koron. 
Stwierdźmy tylko, że w Polsce liczba rodzin 
szlacheckich była o wiele większa niż 
gdziekolwiek indziej, a miało to odbicie na
wet w tak błahej rzeczy, jak guzik liberyjny. 
Właśnie te z pięciopałkową koroną byty 
najbardziej popularne, aż w końcu używane 
masowo, ostatnio wcale nie przez szlachtę. 
Przecież wszyscy warszawscy dorożkarze 
do 1944 r. nosili takie guziki. W okresie 
międzywojennym, gdy męska stała służba 
była już rzadkością, przyjął się zwyczaj wy
najmowania na większe przyjęcia lokajów, 
którzy pracowali jako woźni w różnych in
stytucjach. Mieli oni oczywiście swoje 
własne fraki liberyjne z guzikami zdobiony
mi pięciopałkową koroną. Pochodzenie 
tego, kto urządzał przyjęcie, nie miało już 
oczywiście żadnego znaczenia.

Emblematem występującym znacznie rza
dziej był monogram pod koroną. Oczywiś
cie korony i w tym wypadku bywały róż
nych kategorii, w zależności od statusu 
tego, kogo dotyczył monogram. Monogra
my bywały wielorakie: jednoliterowe od na
zwiska, dwuliterowe od imienia i nazwiska, 
rzadko trzyliterowe od dwóch imion i na
zwiska, itp. Styl liter, sposób ich splecenia, 
precyzja i bogactwo ornamentyki zależały 
od gustu, mody i upodobań. Takie guziki 
były rzecz jasna dużo droższe, gdyż wyko
nywano je na zamówienie, a tym samym 
wymagały specjalnej sztancy.

Trzecim gatunkiem guzików liberyjnych 
były guziki z wizerunkiem herbu, przy czym 
należy wymienić następujące jego odmia
ny: sama tarcza herbowa, tarcza herbowa 
pod koroną, tarcza herbowa pod koroną z 
klejnotem, wreszcie wizerunek całego her
bu, a więc tarczy herbowej z szyszakiem, 
koroną i klejnotem (przypomnieć wypada, 
że klejnot - to te znaki herbowe, które u- 
mieszczone są na koronie herbu). Takie 
płaskie guziki z wizerunkiem herbu bez 
żadnych dodatków byty na terenach za
mieszkanych przez Polaków najbardziej łu
biane i uważano je za wyraz najlepszego 
smaku. W Europie Zachodniej, a pod jej 
wpływem częściowo również na terenach 
b. zaboru austriackiego i pruskiego, używa
ne były często guziki z herbami bogato 
zdobionymi tzw. labrami, czyli ozdobami w 
formie stylizowanych motywów roślinnych. 
W bogatych, arystokratycznych domach 
Zachodniej Europy częste były liberie z gu

zami herbowymi, na których tarcze herbo
we miały po bokach wizerunki zwierząt, 
najczęściej lwów lub gryfów, które w heral
dyce noszą nazwy trzymaczy, gdyż niejako 
podtrzymują tarczę. Gdy liberię nosiła służ
ba domu z rodową dewizą, umieszczano ją 
czasem także na guzikach liberyjnych. Np. 
w Łańcucie spotkać można guziki z dewizą: 
„scutum opponebat scuto". Przy wizerun
kach herbów książęcych spotyka się tarcze 
herbowe umieszczone na gronostajowych 
płaszczach, tzw. paludamentach. Przy typo
wych dla zachodnioeuropejskiej arystokra
cji wielopolowych tarczach herbowych, ta
kie guziki były bardzo bogato ornamento
wane i prezentowały się rzeczywiście oka
zale, zwłaszcza lubowali się w nich Niemcy. 
Wśród herbowych guzików zdarzają się wi
zerunki dwóch herbów jednocześnie, czyli 
dwóch rodów związanych węzłem małżeń
skim.

W heraldyce obowiązują przepisy dotyczą
ce przenoszenia koloru tarczy i rodzaju me
talu godła i klejnotu na wyobrażenie gra
ficzne. I tak np. kolor czerwony wyraża się 
liniowaniem pionowym, kolor niebieski li
niowaniem poziomym, srebro jest powierz
chnią gładką, złoto zaś groszkowaną, itp. 
Stąd z wizerunku herbu na guziku możemy 
stwierdzić, z jakim herbem mamy do czy
nienia i ewentualnie o jakie nazwisko czy 
ród chodzi. Guziki herbowe są przejawem 
wielkiego kunsztu grawerskiego przy wy
konywaniu odpowiednich sztanc.

Ostatnim gatunkiem guzików liberyjnych, o 
którym należy wspomnieć, są guziki ozdo
bione wyłącznie monogramem. Było ich 
wiele rodzajów. Stanowiły wyraz bogacenia 
się klas nie pochodzących ze stanu szla
checkiego. Ponadto guziki takie spotykamy 
często i dziś, wyrabiane dla hoteli, banków 
i innych instytucji.

Przyjęte jest, że głowom państw i ich 
przedstawicielom przysługują godła pań
stwowe. One też, czasami w nieco zmienio
nej formie, występują na guzikach ubiorów 
obsługi oficjalnych uroczystości. Przed 
wojną na Zamku Królewskim w Warszawie, 
w Spalę, w Białowieży, w otoczeniu Prezy
denta RP obwiązywał strój liberyjny z guzi
kami, na których widniał orzeł państwowy; 
dziś guziki takie stanowią rzadkość. Zda
rzały się czasem guziki z ornamentem na 
obrzeżu, nie było to jednak wyrazem do
brego gustu.

Guziki liberyjne są wdzięcznym przedmio
tem zbieractwa ze względu na dużą różno
rodność form i treści, bogactwo informacji, 
jakie w sobie kryją, a przede wszystkim 
dlatego, że są dokumentem bezpowrotnie 
minionych czasów.

Zbigniew Prus-Niewiadomski
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z zagranicy

Bułgarskie zabytki 
pod ochroną UNESCO
Specjaliści z Narodowego Instytutu Ochro
ny Zabytków Kultury w Sofii odkryli i zewi
dencjonowali na terytorium Bułgarii ponad 
35 tys. zabytków. Sześć spośród nich - 
grobowiec tracki w Kazanłyku, Jeździec z 
Madary, cerkiew w Bojanie, cerkwie skalne 
w okolicy wsi Iwanowo, Rylski Monaster i 
miasto-rezerwat Nesebyr - zostało wpisa
nych na Listę Światowego Dziedzictwa Kul
turalnego UNESCO. Dzięki temu najcen

niejsze obiekty stały się popularne także 
poza granicami Bułgarii.
Warunki geograficzne, osobliwości przy
rodnicze, a także wydarzenia natury histo
rycznej przekształciły niewielkie terytorium 
państwa bułgarskiego w niezwykle bogaty 
rezerwat kultury. Ochronę zabytków za
pewnia wydana w 1969 r. ustawa o zaby
tkach kultury i o muzeach, a badaniami, 
konserwacją, restauracją, adaptacją i eks

ploatacją zabytków zajmuje się utworzony 
w 1957 r. Narodowy Instytut Ochrony Za
bytków Kultury. Trzeba dodać, że każdego 
roku państwo przeznacza na ochronę obie
któw zabytkowych ponad 17 milionów le
wów.

Grobowiec tracki w Kazanłyku. Ten uni
katowy zabytek (IV w. p.n.e.) odkryty został 
przypadkowo w 1944 r. w pobliżu miasta 
Kazanłyk, 8 km od antycznego miasta tra
ckiego Seutopolis. Ma średnicę 2,65 m i 
wysokość 3,25 m; składa się z otwartego 
kamiennego przedsionka, korytarza i okrą
głej komory grobowej. Ściany korytarza 
pokryte są malowidłami figuralnymi o te
matyce batalistycznej. Na czerwonym tle 
kopuły znajdują się dwa fryzy: dolny ze 
sceną pod nazwą „Posiłek pogrzebowy" i 
górny, przedstawiający wyścigi trzech ry
dwanów.

Jeździec z Madary. Został w IX w. wykuty 
w skale w pobliżu wsi Madara. Jest to relief 
znajdujący się na wysokości 40 m, przed
stawiający postać jeźdźca konnego, wiel-

i

1.2. Tracki grobowiec w Kazanłyku (1) i fryz na 
jego kopule (2)
3.4. Skalna płaskorzeźba jeźdźca z Madary
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5,6, Iwanowo, wnęrze skalnej cerkwi
(5) i fragment malowidła (6)
7, 8. Cerkiew w Bojanie, widok ogól
ny (7) i malowidło przedstawiające 
Kałojana i Desisławę (8)
9. Nesebyr, cerkiew Pantokratora z 
XIV w,
10.11. Rylski Monaster, Baszta 
Chrelia z XIV w. (10) i wewnętrzny 
dziedziniec klasztoru (11)
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kiego chana Bułgarów. W prawym reku 
trzyma on wodze, w lewym puchar wina, 
koń tratuje Iwa, a z tyłu biegnie pies. Wy
miary postaci są większe od normalnych 
(wysokość płaskorzeźby razem z jeźdźcem 
wynosi prawie 3 m). Aby rysunek reliefu byt 
lepiej widoczny z odległości, twórca uwy
datnił go czerwoną farbą, której ślady mo
żna dostrzec do dziś. Obok płaskorzeźby 
umieszczono inskrypcję zawierającą opis 
ważnych wydarzeń historycznych związa
nych z pierwszym carstwem bułgarskim 
(założonym w 681 r.) i imiona pierwszych 
chanów bułgarskich.

Cerkwie skalne w okolicy wsi Iwanowo 
(okręg Ruse). W skalnych masywach nad 
brzegiem rzeki Rusenski Łom wykuto wiele 
klasztorów i cerkwi oraz cel dla mnichów. 
Najbardziej znane znajdują się we wsiach 
Iwanowo i Czerwen - centrum wojskowo- 
-administracyjnym w czasie drugiego cars
twa bułgarskiego (1185 r. -XIV w.). Na ścia
nach i sufitach niektórych cerkwi zachowa
ły się malowidła z XH-XIV w. oraz sgraffita. 
Są to znakomite przykłady szkoły tyrno- 
wskiej, łączącej tradycje realistyczne z hu
manistycznymi tendencjami epoki.

Cerkiew w Bojanie. Jest to jedyny zacho
wany fragment kompleksu pałacowego z 
czasów średniowiecza w obrębie twierdzy 
bojańskiej (południowy rejon Sofii). Cer
kiew składa się z trzech odmiennych pod 
względem stylowym części, pochodzących 
z różnych epok: cerkwi na planie krzyża z X 
lub początku XI w., cerkwi Katojana z XIII w., 
łączącej się z poprzednią łukowato skle
pionym pomieszczeniem, oraz dwupiętro
wego przedsionka ukończonego prawdo
podobnie w 1845 r. Na szczególną uwagę 
zasługują wspaniałe malowidła ścienne, 
którymi pokryto wschodnią część cerkwi w 
1252 r. Kompozycje figuralne przedstawiają 
sceny z Biblii i Ewangelii. Są tu też sceny z 
życia miejscowego władcy Katojana. Ma
larstwo z cerkwi w Bojanie przełamało ka
nony sztuki bizantyjskiej i tradycji malowa

nia ikon, o czym świadczą piękne obrazy 
wyobrażające Katojana i jego małżonkę 
Desistawę.

Miasto Nesebyr. Ten rezerwat architektury 
znajduje się na maleńkim, niemal całkowi
cie oderwanym od lądu skalistym półwys
pie w północnej części Zatoki Burgaskiej i 
może się poszczycić tradycją sięgającą 3 
tys. lat. Miasto o nazwie Messembria zo
stało założone przez Traków, którzy wznie
śli tu także pierwszy mur obronny. Dziś mo
żna tu spotkać zabytki różnych kultur: tra
ckiej, hellenistycznej, rzymskiej, bizantyj
skiej, protobutgarskiej. Szczególne wraże
nie robią wąskie, brukowane uliczki bieg
nące ku morzu. Niezwykle malownicze sta
re, drewniane domy z kamienną podmu
rówką są typowe dla pejzażu miasta. Naj
bardziej znane zabytki Nesebyru pochodzą 
z okresu wczesnego średniowiecza, np. 
cerkwie Pantokratora i Aliturgitosa. Zostały 
one uznane za najwspanialsze dzieła archi
tektury sakralnej XIV w. Na przykładach 
tych obiektów można dokonać analizy ro
zwoju architektoniczno-budowlanego i 
koncepcji wystroju wnętrza w architekturze 
sakralnej tego regionu.

Rylski Monaster. Założony został w drugiej 
połowie X w. przez mnicha św. Iwana Ryl
skiego. Najstarszym elementem zespołu 
jest Chreliowa Kuła (Baszta Chrelia) z XIV 
w.
W okresie odrodzenia nastąpiła rozbudo
wa klasztoru. W XIX w. zbudowano w jego 
obrębie liczne nowe budynki. Powstał wte
dy wewnętrzny dziedziniec i sobór Boguro
dzicy - centralny punkt zespołu. W chwili 
obecnej Rylski Monaster stanowi jeden z 
najwspanialszych zabytków architektury 
bułgarskiego odrodzenia.

Nina Naumowa
Natalia Rajkowa

(ttum. Magdalena Gumkowska)

Joga, 
tantra 
i seks
Skąd się biorą dzieci? To oczywiste, przy
nosi je bocian, znajduje w kapuście i wrzu
ca przez komin...
Jeżeli uznamy, że taka metoda „uświada
miania" jest po prostu przemilczaniem 
prawdy, musimy również stwierdzić, że 
wiele tekstów pióra historyków sztuki jest 
w takim „bocianim” stylu. Historia sztuki w 
zarysie K. Estreichera (wydanie V) informu
je na s. 247: „Świątynie w Indiach obliczo
ne są na oglądanie z zewnątrz. Wewnątp 
są siedzibą bóstwa. Teorie architektonicz
ne gtoszące, że forma obe/mu/ąca prze
strzeń ma służyć człowiekowi, nie znajdują 
żadnego odpowiednika w świątyniach hin
duskich, które rozumieć należy raczej jako 
rodzaj pokrytych rzeźbami pomników niż 
jako budowle. W tym więc kierunku rozwi
jała się architektura. Świątynie stają się ar
cydziełami rzeźby już w 10 i 11 wieku (Kha- 
dżuraho w centralnych Indiach, ryc. 197)". 
Wiele jest świątyń w Khadżuraho, wielu jest 
tam turystów, lecz niewielu z nich przybyło 
podziwiać architekturę...
Najokazalszą i najsłynniejszą świątynią w 
Khadżuraho (ba! Khadżuraho jest słynne 
właściwie dzięki niej!) jest przybytek Kan- 
darija Mahadewy, wzniesiony najprawdo
podobniej w latach 1025-1050 n.e. Więk
szą część powierzchni zewnętrznych ścian 
świątyni pokrywają figuralne rzeźby licz
nych bóstw, boginek, kapłanek w posta
wach określanych jako hieratyczne. Na te
mat poziomu artystycznego tych rzeźb opi
nie wśród fachowców są na ogół zbieżne: 
„poziom artystyczny większości utworów 
rzeźbiarskich jest zaledwie przeciętny (...) 
Okrągłe, pulchne twarze o spiczastych no
sach i rysach pozbawionych wyrazu, tłusta
we ciała niekiedy przegięte w akrobatycz
nych niemal skrętach, a wsparte na pro
stych, patykowatych nogach..." A jednak 
frekwencja dopisuje, przybywają tu wyrafi
nowani Europejczycy, bywalcy galerii lon
dyńskich, paryskich, nowojorskich, nie od
strasza ich miernota artystyczna, przyciąga 
zaś „erotyczna” reputacja tamtejszych 
rzeźb. Istotnie, liczba erotycznych przed
stawień oraz ich drastyczność jest szokują
ca dla Europejczyków. Jawność i „choreo
grafia” tego erotyzmu ustaliły reputację 
przybytku Kandarija Mahadewy w Khadżu
raho.
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1. Płaskorzeźba w przybytku Devi 
Jagadamba (Khadźuraho, X w.)
2. Rzeźba w przybytku Laksmana 
(Khadźuraho, X w.)
3. Metaforyczne wyobrażenie Kali i 
Wisznu w kwiecie lotosu (Kangra, ok. 
1800r.)
4. Wisznu z boginią płodności (Pen- 
dźab. XIX w.)
5-7. Popularne motywy erotyczne z 
początku XIX w.: Radźastan (5,6) i 
Dolina Gangesu (7)
8. Kwiat lotosu i trójkąt symbolizują
cy kobietę (Radźastan, przełom XIX i 
XX w.)
trepr: 1-4- L. Kowalski, 5-8 - Z. Du
biel; ilustracje 3-8 pochodzą z albu
mów indyjskich miniatur malowa
nych gwaszem na papierze)

No cóż, wypadałoby więc zdyskwalifiko
wać przybywających tu turystów podwój
nie: po pierwsze - za brak zrozumienia dla 
walorów architektonicznych świątynnego 
kompleksu w Khadźuraho, po drugie - za 
nieznajomość zasad religii. Trzeba bowiem 
wiedzieć, że sceny erotyczne, o których 
mowa, budzące dziś „najszersze zaintere
sowanie, podszyte posmakiem sensacji, 
nie są wszakże przejawem jakiegoś wyna
turzenia hinduskiej myśli religijnej. Rytual
ne te kompozycje mieszczą się w przenoś
nym, metaforycznym rozumieniu jednocze
nia się wiernego z czczonym przezeń bo
giem, czego obrazem mógł być akt płcio
wy".
Istotnie, takie rozumienie dalekie jest od 
naszego pojmowania „stosunku do Boga”,

przy czym zdumiałby się niejeden Europej
czyk popijający dżin i rozprawiający o sztu
ce, rozparty w wygodnym fotelu - że i w 
Europie podobnie rozumowano, choć co 
prawda minęły od tego czasu tysiąclecia. 
Oczywiście, jeśli znalazłby się „umysł szla
chetny i wrażliwy, i czysty", i przekonywał
by, że nie ma w Khadźuraho erotyzmu, że 
to wyłącznie forma modlitwy, co rozsąd
niejsi roześmieliby się na głos, ponieważ 
rzecz nie w tym, czy erotyzm jest, czy też go 
nie ma, lecz czym jest - środkiem czy ce
lem? W Khadźuraho jest on środkiem, jed
nym ze środków wyrazu hinduskiej myśli 
religijno-filozoficznej. Stosunek do Boga 
wyrażał się w najrozmaitszych formach, a 
to, co my nazywamy „erotyzmem” - bo 
przecież widzimy to, co widzimy! - w In-

3

ciach (i nie tylko, również w wielu innych 
miejscach świata) określane bywa jako 
„zjednoczenie z bóstwem" (można to rozu
mieć w kategoriach osobistych), a także 
jako święte małżeństwo boskiej pary, z któ
rego począł się świat i człowiek, i które
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trwa, aby mógł trwać świat. Ideologia hin
duska jest „jawna”, toteż nie należy się dzi
wić, że „jawne" są również akty przedsta
wiające „stany” i „czynności" Boga.
Temat ten jest niezwykle obszerny i nie 
miejsce tu na jego szczegółowe rozważa
nia. Ci, którzy nie wierzą, że bociany przy
noszą dzieci, niech nie ufają zapewnieniom 
historyków sztuki, że jeśli Khadżuraho - to 
architektura; poza architekturą jest tu coś 
więcej; niech nie ufają jednak również 
temu, co widzą na własne oczy - mianowi
cie „erotycznej orgii”, gdyż nie o zmysły i 
przyjemność tu idzie, lecz o pryncypia; i 
wreszcie niech nie ufają nadgorliwym, któ
rzy zapatrzeni w filozofię Indii nie dostrze
gają jej erotycznych aspektów - bo jednak 
są one bardzo ważne w sztuce tego kraju i 
tej kultury, która wydała Kama Sutrę. Niech 
nie ufają... bo nieufność jest początkiem i 
warunkiem samodzielnego myślenia.
A poza tym dobrze jest wiedzieć, że cho
ciaż jedna jest Gubałówka w Zakopanem, 
ale. niejedna góra w Tatrach, tak w Indiach 
jest wprawdzie jedno Khadżuraho, ale nie

jedna świątynia, w której można spotkać 
określonego rodzaju przedstawienia ero
tyczne. I jeszcze to, że sztuka o charakterze 
monumentalnym, erotyzm utrwalony w ka
mieniu, dostępna jest każdemu turyście, 
który zechce przejechać pociągiem czy au
tobusem stosowny dystans. Jest nato
miast ogromna masa erotycznej sztuki 
„domowej" niedostępnej turystom, gdyż są 
to przeważnie ryciny, akwarele czy gwasze 
na papierze. Gdzie je można zobaczyć? W 
prywatnych domach, w muzach, w albu
mach dostępnych tylko w dobrych (a więc 
drogich!) księgarniach w Delhi, Kalkucie, 
Bombaju.
Sztuka ta ma określone, symboliczne zna
czenie, wyraża filozofię tantry - swego ro
dzaju antyascezę. Według tej doktryny ist
nieje „diamentowa droga" wiodąca' do 
tego samego celu, do którego zdążają as
ceci w straszliwych nieraz umartwieniach. 
U kresu drogi ma następować „wizualiza
cja bóstwa”, Wielkiej Bogini, osiągnięcie 
„Prawdy". Istnieją różne sposoby wprowa
dzania w trans wizyjny, służą temu tańce, 

7

8

posty, asceza, ale też ekstazyjne techniki 
antyascetyczne - je właśnie praktykują tan- 
trycy, pijący alkohol, jedzący mięso i upra
wiający stosunki seksualne podczas o- 
brzędów.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy narodziła 
się tantra, prawdopodobnie gdzieś między 
II a IV w. n.e., lecz wielką, panindyjską po
pularność osiągnęła dopiero około VIII w. 
Właśnie dlatego podobne w „wyrazie arty
stycznym” przedstawienia spotyka się w 
Orissie, Pendżabie, Pradeszu i w wielu in
nych stanach.
Żeby nie było nam jednak za wesoło, niech 
miłośnicy tantry wiedzą, że jej praktyki wy
magają pewnych umiejętności i sprawnoś
ci niemożliwych do osiągnięcia bez trenin
gu jogi, a ten wcale nie jest łatwy. Niestety, 
nie wystarczy powiedzieć: - „hm, a teraz 
będę uprawiał tantrę" - aby „stała się” tan
tra; tak jak nie wystarczy powiedzieć - „hm, 
łyknę sobie białego Chablis rocznik 1790" 
- aby „wino marki wino" stało się Cha
blis...

Krzysztof Kowalski
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konkursy

Malujemy 
ikony i cerkwie

Na okładce prezentujemy ikonę wykonaną przez 
Martę Pieczonko, która zdobyła pierwszą nagro
dę w kategorii wieku 4-7 lat w konkursie „Zabytki 
sztuki cerkiewnej w rysunkach dzieci". Obok za
mieszczamy kilka innych dzieł młodych mistrzów 
ołówka, kredki i pędzelka, nagrodzonych w tym 
konkursie, który został zorganizowany w 1984 r. 
przez Społeczną Komisję Opieki nad Zabytkami 
Sztuki Cerkiewnej, działającej przy Zarządzie 
Głównym Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 
Zainteresowanie konkursem było tak duże - 
wpłynęło ponad 300 prac od 124 uczestników - 
że postanowiono kontynuować go w latach na
stępnych, a nawet - dla najbardziej utalentowa
nych uczestników - organizować plenery w rejo
nach bogatych w zabytki sztuki cerkiewnej.
Znany jest fakt, że najbliższa sztuce tworzonej 
przez dziecko jest autentyczna sztuka ludowa i 
od niej należy zaczynać estetyczne wychowanie

2

1. Pierwsza nagroda w kategorii wieku 8-11 lat — 
ikona Arkadiusza Pięty z Leska
2. Mikołaj Chylak (lat 9) z Warszawy otrzymał wy
różnienie - rysunek przedstawia cerkiew w Po- 
wrożniku
3.4. Wyróżnione malarstwo Jerzego Fiedoruka 
(lat 12) ze wsi Ryboły (woj. białostockie) - cerkiew 
w Rybołach (3) i „carskie wrota" w tej cerkwi (4)
5. Cerkiew unicka w Zamościu namalowana w 
sposób dojrzały przez Tomasza Korabowicza (lat 
12) ze wsi Karczunek (woj. chełmskie) (wyróżnie
nie)
6. Również dojrzałe malarstwo Agnieszki Kirpisz 
(lat 15) z Białegostoku - cerkiew w Sokółce (wy
różnienie)

(zdjęcia: J. Wilde)

dzieci już w przedszkolach. Związek ze sztuką 
ludową widać także w pracach konkursowych. 
Cechuje je prostota i lapidarność, duża swoboda 
w ujmowaniu tematów, ta specyficzna swojskość, 
której brakuje wielu dziełom bardziej dojrzałym, 
no i oczywiście - bogactwo kolorów. Nie ma w 
nich nadmiernej symboliki, skrótów myślowych, 
jest natomiast świeżość i naturalność.
I to jest pierwszy sukces organizatorów konkursu 
- ujawnienie ukrytych zdolności dzieci do tworze
nia własnego świata, w tym wypadku obracające
go się wokół sztuki cerkiewnej. Drugim osiągnię
ciem ięst „zadany temat" konkursu, tzn. zabytki z
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kręgu tej sztuki. Jak wynika z przygotowanego w 
ubiefym roku raportu Społecznej Komisji Opieki 
nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej, po wizji lokal
nej dokonanej we wschodnich i południowo- 
-wschodnich terenach naszego kraju, stan zabyt
ków cerkiewnych jest bardzo zły i być może nie
długo można je będzie oglądać jedynie na foto
grafiach lub właśnie rysunkach. Konkurs nauczył 
więc dzieci niezwykle istotnej sprawy - doku
mentowania przeszłości. Chcąc jednak doku
mentować, trzeba tę przeszłość dostrzegać i 
właściwie na nią reagować. Dzieci, które brały 
udział w konkursie, będą już widzieć zabytki, od

różniać je wśród dzisiejszej, substandardowej za
budowy, a należy także przypuszczać, że będą 
umieć odczytywać ich piękno i wartość - w krajo
brazie, na muzealnych wystawach.
Wśród prac konkursowych zwraca uwagę twór
czość dzieci pochodzących ze wsi i z małych 
miast. Było ich nadspodziewanie dużo i na ogół 
pasjonowały się tematem: zabytek w krajobrazie. 
Na ich rysunkach cerkwie ukazane są zazwyczaj 
wraz z otoczeniem - wśród zielonych drzew, 
piaszczystych polnych dróg, ukwieconych łąk. 
Jest to zrozumiałe - dziecko na wsi lepiej niż mie
szkające w mieście odbiera otaczający je krajob

raz, silniej reaguje na różnorodność barw w przy
rodzie, a przede wszystkim na możliwość co
dziennego, bezpośredniego obcowania z dzieła
mi prawosławnej sztuki sakralnej. Nie zabrakło, 
oczywiście, wśród autorów również dzieci i mło
dzieży z dużych miast.
Przypatrzmy się teraz malowanym przez dzieci 
cerkwiom i ikonom. Aż dwa dni zastanawiali się 
członkowie jury konkursu, zanim zadecydowali o 
rozdziale nagród! Nie dziwi to nas - nawet w 
naszym skromnym wyborze bardzo trudno jest 
wytypować rysunek najlepszy. Każdy z nich jest 
przecież niepowtarzalny
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ICOMOS
W numerze 4(18), 1984 „Spotkań z zabytka
mi” zamieściliśmy anons o organizowanym 
przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS i 
Ministerstwo Kultury i Sztuki konkursie na 
najlepszego użytkownika drewnianego o- 
biektu zabytkowego. Zgodnie z naszą za
powiedzią podajemy wyniki konkursu, o- 
gtoszone 26 lutego 1985 r.

W kategorii I na najlepszych użytkowników 
przyznano: dwie pierwsze nagrody po 60 
tys. zł:
1) Stacji Hodowli Roślin w Dziekanowie, 
woj. zamojskie, za użytkowanie zespołu 
dwóch budynków (rządcówki i kuźni), bę
dących fundacją Stanisława Staszica po 
1816 r. dla Towarzystwa Rolniczego Hru
bieszowskiego;
2) Ks. M. Czekajowi (którego sylwetkę pre
zentowaliśmy w numerze 3(17), 1984 „Spo
tkań”) z Banicy, woj. nowosądeckie, za u- 
żytkowanie d. cerkwi greckokatolickiej z 
XVIII—XIX w. oraz za całą konserwatorską 
działalność księdza przy innych drewnia
nych obiektach sakralnych (w Maciejowej, 
Zbyszycach, Czyrnej i Piorunce);

trzy drugie nagrody po 35 tys. zł:
1) I. i H. Naruszewiczom za użytkowanie 
leśniczówki z końca XVIII w. w Widzeńsku, 
woj. szczecińskie;
2) Proboszczowi w Przesfawicach, woj. kie
leckie, za użytkowanie kościoła z 1657 r.;
3) Oddziałowi PTTK w Miechowie, woj. kie
leckie, za użytkowanie dworku „Zacisze" z 
1784 r. w Miechowie;

dwie trzecie nagrody po 25 tys. zł:
1) Zakładom Przemysłu Wełnianego w 
Rakszawie za użytkowanie zespołu (m.in. 
pałacyk i park) myśliwskiego z około 1880 
r. w Julinie, woj. rzeszowskie;

1. Rządcówka z XIX w, w Dziekano
wie (woj. zamojskie)
2.3. Dworek „Zacisze” z 1784 r. w 
Miechowie (2) i wnętrze z ekspozycją 
muzealną (3)
4. Kościót z 1657 r. w Przesfawicach 
(woj. kieleckie)
5. Chata z przełomu XVIII i XIX w. w 
Tuchorzy Nowej (woj. zielonogór
skie)

2) Proboszczowi w Radkowicach za użyt
kowanie kościoła z 1621 r.

W kategorii II za najlepsze przystosowanie 
obiektów drewnianych do współczesnych 
potrzeb przyznano:

dwie pierwsze nagrody po 60 tys. zł:
1) T. Augustynkowi i J. Czerepińskiej za 
przystosowanie do potrzeb rekreacyjnych 
dawnej plebanii przeniesionej z Karczmisk 
do Kazimierza Dolnego;
2) E. Wiluszowi za zagospodarowanie za
bytkowej zagrody w Godowej, woj. rzeszo
wskie, w której znajduje się m.in. małe mu
zeum etnograficzne;

dwie drugie nagrody po 35 tys. zł:
1) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Postępu 
Rolniczego w Bęsi za przystosowanie wia
traka „holendra” dla potrzeb kulturalno-tu- 
rystycznych;

2) I. Dzisiewskiej z Poznania za przystoso
wanie chaty w Tuchorzy Nowej, woj. zielo
nogórskie, dla potrzeb rekreacyjnych; 
jedną nagrodę trzecią w wysokości 25 tys. 
zł otrzymał M. Borek za inicjatywę przezna
czenia „Domu z Podcieniami” w Solcu na 
siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury.

Tym akcentem zakończył się w naszym 
kraju „Rok ochrony krajobrazu kulturowe
go i budownictwa drewnianego". We 
wspomnianym numerze „Spotkań", z oka
zji publikowania tekstu „Memoriału Pol
skiego Komitetu Narodowego ICOMOS w 
sprawie zachowania budownictwa drew
nianego”, pisaliśmy: „oby tylko te stówa 
jak najszybciej zmieniły się w czyny, a czy
ny nie trwały tylko jeden rok!’’, co z uporem 
powtarzamy również teraz, bowiem jeden 
konkurs niewiele może zmienić w naszych 
„ginących krajobrazach".
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rozmaitości

Skandal
w Rawie Mazowieckiej

Uwaga - 
rozbierają zamek!

1. 2. Rozebrany 
mur zamkowy - 
widok od zewnątrz
(1) i od wewnątrz
(2) zamku
3. Ślady świeże
go kucia na śred
niowiecznym mu
rze
(zdjęcia: J. Augu
styniak)

3

\N ramach przygotowań do 
obchodów 1 Maja w Rawie 
Mazowieckiej wykuto w 
średniowiecznym murze 
zamkowym szeroki na kilka 
metrów otwór, starannie u- 
sunięto kamienie i cegły, te
ren „prac" posypano świeżą 
ziemią. Chodziło zaś o to, 
żeby uczestnicy manifestacji 
na terenie zamku (!?) mogli 
szybciej niż w roku ubiegłym 
rozejść się, bowiem nie wy
starczał do tego celu jeden 
otwór w murze, pozostawio
ny zresztą specjalnie w cza
sie prac konserwatorskich.

Stało się to w mieście szczy
cącym się bogatą przeszłoś
cią historyczną, niegdyś sie
dzibą województwa, potem 
powiatu, w którym znajduje 
się wiele wartościowych o- 
biektów zabytkowych. Stało 
się to w roku 1985, w środku 
Polski, w kraju, w którym ist
nieje doskonała (a może jed
nak nie?) ustawa o ochronie 
dóbr kultury, pracuje wyspe
cjalizowane przedsiębiors
two powołane do ich ratowa
nia, a także gęsta sieć woje
wódzkich konserwatorów 
zabytków, w kraju, w którym 
wylano już nie morze, ale o- 
cean atramentu pisząc na te
mat dewastowanych zabyt
ków.

Powie ktoś: nie przesadzaj
my, otwór się zamuruje i nie 
będzie śladu.

Wydaje się jednak, iż to co 
stało się na zamku w Rawie 
Mazowieckiej urasta do ran
gi symbolu, a najgroźniejszy 
był moment podjęcia decyzji 
rozkucia średniowiecznego 
muru. Już nie chodzi o po
ziom umysłowy tego, który 
zdecydował, ale o to, że BYŁ 
PEWIEN SWEJ BEZKAR
NOŚCI...

Jerzy Augustyniak

Warszawska 
synagoga

W czasie okupacji hitlero
wskiej przestały istnieć w 
naszym kraju - spalone 
przez okupanta - synagogi 
drewniane. Pozostało także 
tylko kilka murowanych, a 
jedną z nich jest synagoga 
Nożyka przy ul. Twardej w 
Warszawie.

Rewaloryzację tej synagogi 
przeprowadziły PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków 
według projektu archite
któw: Barbary Żewko i Ma
cieja Wutzena, wraz z zespo
łem specjalistów z Pracowni 
Projektowej „Zamek". War
szawska synagoga jest jed
nym z nielicznych reliktów, 
które zamykają wielowieko
wy okres przebywania na te
renie Polski wielkiej liczeb
nie społeczności żydo
wskiej.

Zelman Nożyk, syn Manasa, 
nabył 30 marca 1893 r. od 
Jana Engelberta Zembrzu- 
skiego posiadłość przy ul. 
Twardej nr 6 w Warszawie za 
sumę 157 tys. rubli. Wiosną 
1898 r. Nożyk przystąpił do 
budowy w tym miejscu sy
nagogi. Otwarcie nastąpiło 
28 maja 1902 r. Koszt inwe
stycji wynosił 250 tys. rubli, 
co w tamtych czasach rów
nało się sumie 200 tys. dola
rów amerykańskich.

Zgodnie z zasadami wyzna
nia mojżeszowego budynek 
został zorientowany na 
wschód, w wyniku czego 
przylegał ścianą wschodnią 
do istniejącej już kamienicy. 
Taka lokalizacja synagogi - 
w głębi mieszkalnego bloku 
- wynikała z faktu, że na 
przełomie XIX i XX w., ze 
względu na inny status oby
czajowy synagog w społecz
ności żydowskiej, a także na 
zmienną popularność Ży
dów - lokalizowano je naj-
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1. 2. Budynek synagogi przed (1) i 
po pracach konserwatorskich (2)
3. Wnętrze synagogi po pracach 
konserwatorskich
(zdięcia. 1. 3 - A. Stasiak, 2 - A. Ju
szczak)

częściej w miejscach przy
padkowych i niezbyt atrak
cyjnych.

Podczas drugiej wojny świa
towej synagoga została zde
wastowana - Niemcy urzą
dzili tutaj stajnie i magazyny 
dla wojska. W czasie Po
wstania Warszawskiego 
1944 r. zburzeniu uległa za
budowa sąsiadująca z syna
gogą, zniszczony został jej 
dach i wystrój wnętrza.

Obecnie użytkownikiem od
budowanej synagogi jest 
Związek Religijny Wyznania 
Mojżeszowego w PRL. O- 
biekt, poza tradycyjnymi po
mieszczeniami kultowymi, 
wyposażony został w salę 
konferencyjną, pomieszcze
nia wystawiennicze, stołów
kę z zapleczem (piwnica), 
punkt wydawania mięsa ry
tualnego. W tej części, gdzie 
po działaniach wojennych u- 
kazał się ślepy szczyt, obiekt 
został nieznacznie rozbudo
wany. Znalazło tu miejsce 
zaplecze socjalne, pomiesz
czenia biurowe i gościnne 
oraz garaż.

Pomimo usiłowań nie udało 
się piszącemu te słowa od
naleźć nazwiska twórcy bu
dynku. Wiadomo tylko, że 
występuje (a właściwie - wy
stępowało) pewne powino
wactwo obiektu warsza
wskiego z nie istniejącą już 
synagogą w Gąbinie (m.in. 
trójkondygnacyjna część 
frontowa, dwukondygnacyj
na boczna, analogiczne 
wejście dla kobiet). Niemniej 
jednak wydaje się, że autora 
budowli przyćmiła postać 
fundatora, co w tamtych cza
sach i w tym środowisku 
było zupełnie naturalne.

Olgierd Sawicki

Rawenna 
i Łódź
Cóż wspólnego mogą mieć ze sobą 
- Rawenna i... Łódź? Prawie piętnaś
cie stuleci temu powstał w Rawennie 
grobowiec Teodoryka, zbudowany 
zapewne przez architektów syryj
skich. Przetrwał on w niezłym stanie 
dó naszych czasów - i tu może trze
ba szukać klucza do rozwiązania za
gadki. Trwałość i okazałość tej budo
wli mogły bowiem zafascynować fa
brykanta łódzkiego Izraela Poznań
skiego, który w końcu XIX w. kazał 
wznieść na cmentarzu żydowskim w 
Lodzi monumentalny pomnik-grobo- 
wiec. Jest on zbudowany z granito
wych bloków ważących po kilka ton 
każdy, dekorowany ciężkimi brązo
wymi ornamentami. Porównując ar
chitekturę dwóch budowli - mauzo
leum Teodoryka i mauzoleum Po
znańskiego, które dzieli prawie 1500 
lat, nasuwają się pewne analogie, 
bardziej psychiczne niż stylowe.

Króla Ostrogotów, namiestnika ce
sarza, łączy z królem przemysłu łódz
kiego chęć imponowania swoją po
tęgą, zostawienia trwałego śladu po 
sobie. Izrael Poznański należał w tym 
czasie do najbogatszych ludzi Euro
py, miał nie tylko aspiracje gospo
darcze, ale i polityczne; był typowym 
dzieckiem drugiej połowy XIX w.

Kiedy usłyszymy nazwę Rawenna, 
kojarzy się ona nam z mozaikami. I tu 
jest następna zbieżność, ponieważ 
mauzoleum Poznańskiego ma całą 
kopułę dekorowaną mozaikami wy
konanymi przez artystów włoskich. 
Mozaika stanowi najcenniejszą, uni
katową część mauzoleum, jest być 
może jedyną w świecie mozaiką zdo
biącą grobowiec żydowski. Powstała 
ona w końcu XIX w. prawdopodobnie 
w Fabrica di San Marco Antonia Sal- 
viatiego, według jego projektu, i ma 
ciekawą, nie do końca rozszyfrowaną 
ikonografię. Ułożona jest z około 2 
milionów szklanych tesser, czyli od
powiednio pociętych, szklanych kos
tek. Zróżnicowanie barwne kostek 
jest imponujące - od odcieni złota, 
przez lazury, głębokie błękity, do de
likatnych zieleni. Salviati i mistrzowie 
w kierowanej przez niego Fabrica di 
San Marco byli niedoścignionymi 
twórcami specjalnych szkieł mozai
kowych, tzw. szkieł opalowych.

Niestety, mimo znakomitego wyko
nania, mozaika jest w stanie bardzo 
silnego zagrożenia. Wpłynęły na to:
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hitlerowskie barbarzyństwo (mozaika 
była ostrzelana z broni automatycz
nej) i przesiąkanie zanieczyszczonej 
wody deszczowej. Silnie skorodowa
ne brązowe ornamenty, osady i roz
wój flory na kopule mauzoleum po

wodują nieustanne niszczenie mo
zaiki. Krystalizujące sole przybierają 
już kształt stalaktytów, odspajają one 
cafe piaty mozaiki. Proces ten prze
biega lawinowo i gdyby nie zostały 
podjęte kompleksowe działania kon

serwatorskie. niezwykła mozaika 
łódzka przestałaby istnieć.
Obecnie wraz z Wojewódzkim Kon
serwatorem Zabytków ustalono pro
gram prac konserwatorskich oraz 
powołano - poprzez Pracownie

Sztuk Plastycznych - zespól specja
listyczny, którego zadaniem będzie 
uratowanie mauzoleum.

Jan Potz
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Żydowski cmentarz 
w Kromołowie
Cmentarze żydowskie giną, często 
niszczy je bezmyślność ludzka i zta 
wola, kamienne macewy pochylają 
się ku ziemi, rozsypują, a także - co 
przykro stwierdzić - używane są jako 
materiał wtórny (przykładów można 
by podać wiele). Brak jest młodsze
go pokolenia, które dbałoby o mogi
ły swoich przodków, czasami przy
jeżdżają członkowie rodzin z zagrani
cy, opłacają dozorców i odnawiają 
nagrobki wybitnych osobistości.
Są też jednak cmentarze nie dewa
stowane i szanowane. Wynika to z 
miejscowych tradycji, a może i z oso
bistego stosunku mieszkańców 
(Chrzanów, Bieruń, Katowice, Łódź). 
Niewątpliwie ważnym czynnikiem 
jest również położenie cmentarza 
poza miastem (Bobowa, Grybów, 
Nowy Sącz, Kromołów) czy włącze
nie w aglomeracje miejskie, jak 
cmentarz Remu w Krakowie lub po
zostający pod opieką Konserwatora 
Miejskiego wspaniały cmentarz w 
Łodzi, posiadający przeszło 2000 na
grobków, w tym kwatery z okazałymi 
ohelami (porównać je można z mały
mi kaplicami grobowymi) bogatych 
przedsiębiorców i kupców łódzkich. 
Bardzo szybko następuje proces 
niszczenia cmentarzy znajdujących 
się w sąsiedztwie nowych arterii 
miejskich czy osiedli mieszkanio
wych (Rzeszów, Starachowice, Szy
dłowiec, Żabno, Józefów, Kolbuszo
wa).
Cmentarz w Kromołowie zaliczyć 
można do tych niewielu, które oto
czone częściowo starym murem nie 
uległy dewastacji. Położony na za
chód od miasta na wzniesieniu, przy 
szosie do Zawiercia, wygląda ma
lowniczo. Choć wydaje się, że zieleni 
jest tu zbyt wiele, rozrośnięte konary 
drzew i krzewów utrudniają dojście 
do poszczególnych stel, zbadanie i 
odczytanie płyt.
Kromołów - to małe miasteczko w 
dawnym powiecie zawierciańskim (w 
XIX w. olkuskim), rzadko odwiedzane 
przez turystów, historyków czy histo
ryków sztuki. Dlatego warto przy- 
oomnieć interesujące dzieje tej 

miejscowości, w rozwoju której aż po 
rok 1939 brali udział miejscowi Żydzi. 
Kromołów wzmiankowany był już w 
1194 r, prawa miejskie uzyskał praw
dopodobnie w XIV w. W połowie wie
ku XVI tutejszy kościół zamieniony 
został przez właścicieli Kromołowa 
Seweryna i Fryderyka Bonerów na 
zbór (zwrócono go katolikom w 1574 
r.). Miasto obdarzone było licznymi 
przywilejami (1519,1679,1777). Pod
czas najazdu szwedzkiego uległo 
zniszczeniu, a od 1669 r. stanowiło 
własność słynnego ze swej popędli- 
wości Stanisława Warszyckiego, ka
sztelana krakowskiego. Wiadomo, że 
w XIX w„ przed 1827 r. rozwijał się tu 
przemysł sukienniczy. W 1827 r. Kro
mołów miał 186 domów i 1153 mie
szkańców, zaś w roku 1860 juz 199 
domów i 1777 mieszkańców, w tym 
719 Żydów.
Nie wiadomo, kiedy pojawili się oni 
w Kromołowie, zachowane na cmen
tarzu nagrobki pochodzą z XIX w., 
choć niektóre macewy swoimi for
mami stylistycznymi powtarzają jesz
cze motywy tradycyjne. Prowadzone 
przez autorkę badania nad architek
turą bożnic w Polsce dały wiele no
wych, zaskakujących spostrzeżeń. 
Jedno z nich można odnieść - na 
obecnym etapie badań - w formie 
hipotetycznej, także do Kromołowa. 
Wiadomo, że w różnych małych o- 
środkach, jak np. Pińczów, Zamość, 
Kraśnik, Krasnobród, chętnie osied
lali się Żydzi, wznosząc okazałe boż
nice i omijając obowiązujący zakaz 
kościelny, aby swoją wysokością nie 
przewyższały miejscowych kościo
łów. Jeżeli więc za czasów Bonerów 
Żydzi mieszkali w Kromołowie, to 
musieli posiadać bożnicę (może 
drewnianą) oraz cmentarz, które po 
najeździe szwedzkim, tak jak całe 
miasteczko, mogły ulec zniszczeniu. 
Niesłusznie i bez udokumentowania 
powtarzane jest mniemanie, że na 
cmentarzach żydowskich nie wolno 
było chować zmarłych w starych mo
giłach. Przecież na cmentarzu Remu 
w Krakowie, pochodzącym z drugiej 
połowy XVI w„ jak stwierdził Majer 

Bałaban (1935), przekopywano stare 
groby, a ich kamienie często używa
no do wznoszenia nowych nagrob
ków.
Na cmentarzu kromołowskim zacho
wało się około 150 macew z kamie
nia o zróżnicowanej wysokości, osa
dzonych na szerokich postumen
tach, pierwotnie w długich szere
gach, skierowanych na wschód. Te 
kamienne stele zamknięte są prze
ważnie półkoliście, czasem z usko
kiem lub słabo rozbudowanym 
zwieńczeniem, okolone grubym wał
kiem lub profilowanym gzymsem. 
Występują też płyty prostokątne o 
półkolistym zarysie, wydobytym po
głębionym rytem. Pokrywają je napi
sy, które jeszcze dadzą się odczytać, 
wykonane wypukłym i wklęsłym re
liefem (nowsze płyty). Dekoracja or
namentalna, a także wyobrażenia 
symboliczne na płytach są stosowa
ne bardzo oszczędnie. Brak tu sym
boli wybitnych uczonych, lekarzy, 
potomków rodu kapłańskigo czy le
witów. Badając płyty nagrobne mo
żna w pewnym stopniu określić ro
dzaje zawodów i poziom intelektua
lny Żydów zamieszkujących Kromo
łów. Można też scharakteryzować ka
mieniarzy, a może i warsztaty kamie
niarskie, tym bardziej że na stelach 
zachowały się sygnatury kamienia
rzy, wykonane alfabetem łacińskim, 
co należy do rzadkości w żydowskiej 
rzeźbie sepulkralnej. Przy wstępnych 
badaniach odczytane zostały sygna
tury „LS” i „AS”. Jest to klucz do dal
szych poszukiwań w archiwaliach. 
Czasem w kronice parafialnej, w 
miejscowym kościele, można zna
leźć wiadomości o działających tu 
kamieniarzach, którzy wykonali pra
ce dla parafii, a także nagrobki „dla 
niewiernych”.
Na marginesie tych uwag odnoszą
cych się do cmentarza w Kromoto- 
wie nasuwa się kilka refleksji ogól
nych. Cmentarze żydowskie w Pols
ce można badać z różnego punktu 
widzenia, ale ważne jest powiązanie 
tych badań z dziejami miasta i jego 
dawnej żydowskiej ludności. Od 
wielkości gminy i zamożności jej 
członków zależała wielkość cmenta
rza (liczba macew) i okazałość wzno
szonych nagrobków (por. cmentarz 
w Łodzi). W szczegółowych bada
niach bardzo interesujące wyniki 
daje porównanie symboli na nagrob
kach reprezentujących przynależ
ność klasową (pokolenie kapłańskie, 

lewitów) i zawody z dokumentami ar
chiwalnymi oraz rozpoznawanie na
grobków kobiecych, na których naj
częściej umieszczano świecznik z 
palącymi się świecami (kobiety ży
dowskie w wieczór sabatowy błogo
sławiły ogień). Ważne jest także usy
tuowanie cmentarzy, bowiem Żydzi 
często umieszczali je na wzniesie
niach, co rzutowało na rozplanowa
nie nagrobków. Z kolei w badaniach 
samych nagrobków chodzi najczęś
ciej o odczytanie napisów: poza wer
setami biblijnymi zawierają one imio
na zmarłych i określenie czyim był 
(była) synem (córką), rodzaj zajęcia, 
a czasem datę włączoną w napis. W 
ten sposób ocalone zostają dla po
tomnych drobne, ale cenne dane 
historyczne. Znacznie rzadziej - ma
cewy, całe nagrobki i ohele badane 
są jako dzieła sztuki. Najrzadziej po
dejmowana jest ich analiza styli
styczna i zagadnienia warsztatowe 
oraz powiązania form ornamentów z 
motywami renesansowymi, baroko
wymi, klasycystycznymi, itd.
Analizując dekorację macew na 
cmentarzu w Kromołowie, dochodzi
my do wniosku, że mamy tu do czy
nienia z dziełami lokalnych warszta
tów kamieniarskich. Wytwory ich u- 
derzają nie finezją wykonania, lecz 
pewną naiwnością egzotycznych 
przedstawień. Mamy tu do czynienia 
z nieprofesjonalnym „mistrzem rzeź
by w kamieniu". Charakterystyczną 
cechą kromołowskich nagrobków 
jest posługiwanie się rytmem, co 
często występuje w rzeźbie ludowej. 
Każdy cmentarz żydowski stanowi 
więc bezcenny materiał do badań 
nad różnymi rodzajami dekoracji 
rzeźbiarskiej, m.in. wywodzącej się, 
jak w Kromołowie - z twórczości lo
kalnej.

Izabela Rejduch-Samkowa
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Dworskie 
menu

Dziady moje i naddziady jeszcze za 
króla Jana przywędrowały z ojczystej 
Ziemi Sochaczewskiej na Podlasie. 
Była to średnio zamożna szlachata - 
ani wielcy panowie, ani szaraczkowie 
zagrodowi. Świadczą o tym najlepiej 
skromne urzędy ziemskie, które pia
stowali - Jan był stolnikiem ciecha
nowieckim, a jego ojciec skarbni
kiem drohiczyńskim. Syn tegoż Jana 
Florian poległ w Powstaniu Kościu
szkowskim w randze porucznika, o- 
sierocając jedynego syna Piotra. 
Onże Piotr w pierwszej połowie XIX 
w. wywędrował na Podole, gdzie 
gospodarował na średniej wielkości 
majątku (618 dziesięcin ziemi) i dożył 
tam sędziwego wieku. Był to człek 
krzepki i pracowity. Wstawał co
dziennie o świcie, dosiadał konia i 
jechał w pole - obyczaj ten zachował 
do ostatniego dnia swego życia (do
słownie!), zmarf zaś mając lat 96. 
Tych kilka słów wstępu piszę po to. 
by przybliżyć nieco Czytelnikom jego 
postać i status społeczny.
Zdarzyło się bowiem kiedyś - a było 
to dokładnie 150 lat temu - że żona 
Piotrowa z jakiegoś, nie znanego już 
dziś powodu, musiała na pół roku 
dom mężowski opuścić. A że pani

była gospodarna, systematyczna i 
nie lubiła ważnych spraw kobiecego 
gospodarstwa puszczać na los 
szczęścia, siadła więc i spisała co
dzienny jadłospis, który miał być 
stricte przestrzegany pod jej nieo
becność. Dziwnym zrządzeniem losu 
w zawieruchach dziejowych ocalał 
ten rękopis, z którego dowodnie wi
dać co i jak jadano w owe czasy po 
dworach. Śniadanie było obfite i póź
ne (coś w rodzaju angielskiego „lun
chu"), obiad zaś jadany późnym po
południem składał się z reguły z 
zupy, gotowanej wołowiny, jarzyny, 
potrawki mięsnej, leguminy robionej 
najczęściej z kaszy lub makaronu (I), 
a na zakończenie podawano starym 
obyczajem pieczyste (oczywiście z 
wyjątkiem piątków i sobót, kiedy to 
poszczono - posiłki były bezmięsne 
i niezbyt obfite).
Poniżej fragment jadłospisu podane
go z zachowaniem oryginalej pisow
ni.

SUBOTA 
śniadanie

Supa winna
Jaia z chrzanem
Kasza drobna z grzybami

obiad
Supa migdałowa 
Kasza Ryżowa 
Szacowica 
chruśnik
y tak do 1 Marca - 
od 1 Marca

NIEDZIELA 
śniadanie

Supa z Kurcząt lub Gołębi 
Zrazy zawiane
Kasza z krup drobnych Jęcz 
mien.

1. Tak wyglądał Piotr w wieku lat o- 
siemdziesięciu kilku
2. Pamiątki po Piotrze kubek z de
dykacją od matki z 1806 r„ stary ze
garek Norton odziedziczony po 
dziadku stolniku i rękopis jadłospi
su
(zdjęcia: 1 - M. Greim (słynny kolek 
cjoner i fotogralik z Kamieńca Podol
skiego !). 2 - Z. Dubiel)

2

obiad
Supa Szara z piroszkami 
Sztukamięs z musztardo 
na Jarzynę Szpinak 
potrawa z nużek cielęcych 
na legumine z Czekolady 
Pieczeń Cielęca z Sałato

PONIEDZIAŁEK 
śniadanie

Supa z buraków 
pirogi z mięsem 
kiełbasa

obiad
Barszcz zabielany
Sztukamięs z chrzanem za
bielanym
Jarzyna z Sałaty 
potrawa z Gryfu 
na legumine Kasza Kartono
wa
na pieczyste Gołąbki z So
kiem

WTOREK 
śniadanie

Kapuśniak
Zrazy
Kasza z orkiszu

obiad
Rosuł cielęcy
Sztukamięs z CWikto 
Jarzyna groch zielony 
polrawka z Krupek 
na legumine Kasza laglana 
na pianie
pieczyste - Jagnie

ŚRODA 
śniadanie

Supa z Szacowicy
Kotlety z Kartofla
Kasza owarzana

obiad
Barszcz Szary
Sztukamięs z sosem z ogur- 
ków
na Jarzynę Jarmusz 
potrawka z flaczków 
legumina z makaronu Wło
skiego
pieczysle prosie

CZWARTEK 
śniadanie

Supa Cytrynowa 
pirogi z mięsem opiekane 
lub osm.
potrawka z gołębi

obiad
Supa szczawiowa 
Sztukamięs z chrzanem 
opekan.
na jarzynę Galarepa 
potrawka z cielęciny , (nie 
czyt.)
legomina Kaszka... z Ryżu 
pieczyste Kapłun

PIĄTEK 
śniadanie

Kasza mhczna 
pirogi z syrem 
Kartofle

obiad
Supa Czekoladowa 
legomina cytrynowa 
na iarzyne Szparagi 
wachtę

SUBOTA 
śniadanie

Supa mliczna z kluskami 
Kasza Hryczana sypka 
Jaia z chrzanem

obiad
Supa migdałowa 
legomina Hryczana

marchew
Hruścik

NIEDZIELA 
śniadanie

Rosut z kury 
kiełbasa 
kasza Kokurodziana

obiad
Supa Rakowa
Sztukamięs z musztardo 
na Jarzynę Rzepa 
potrawka z kurcząt 
Legomina Migdałowa 
pieczeń wołowa

PONIEDZIAŁEK 
śniadanie

Supa winna
Kaszka drobna z grzybami 
ontroba

obiad
Barszcz zabielany 
Sztukamięs z chrzanem 
na Jarzynę Szczaw 
potrawka Kotlety cielęce 
legomina z chleba 
pieczyste pieczeń Cielęca z 
Salerami

WTOREK 
śniadanie

Buracznik
Raki 
kurczęta lub gotębie pieczo
ne

obiad
Supa Rosut cielęcy 
Sztukamięs z ćwikło 
Groch zielony 
potrawka z kurcząt 
kasza perłowa 
pieczyste iagnie

ŚRODA 
śniadanie

Supa z Szacowicy 
kotlety z kartoflami 
Kasza Jęczmienna prosta 

obiad
Barszcz Szary
Sztukamięs z sosem ogur- 
kowym
na Jarzynę Jarmusz 
potrawka z flaczków
Legomina z makaronu Wło
skiego
na pieczyste prosie

CZWARTEK
lak w tamtym

PIĄTEK
iak w tamtym

SUBOTA
iak w tamtym
y tak powtarzać przez 13 nie
dziel
to iest od 1 Mar. do 1 Czerw
ca.

Wiele ciekawostek obyczajowych 
wyziera z tego pożółkłego, pisanego 
brązowym atramentem rękopisu. 
Okazuje się np„ że makaron włoski 
był częściej podawany niż kartofle, a 
główną „paszę objętościową” stano
wiły przeróżne kasze. „Pirogi” - to 
danie typowo śniadaniowe, zaś 
„czekolada" częściej do wyrobu 
zupy niż deseru służyła. Nie wiado
mo natomiast, czemu pani Piotrowa 
konsekwentnie soczewicę nazywała 
„szacowicą". Ale poczytać i cieka
wie, i miło...

pra-prawnuk Piotra
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„Do »Desy« 
czy 
na »perski 
jarmark«...”
Zastanawiając się nad pytaniem: do 
„Desy” czy na „perski jarmark" 
(„Spotkania z zabytkami”, nr 4 (14), 
1983), po zapoznaniu się z opiniami 
dyskutantów, opublikowanymi w nu
merze 4(18), 1984 oraz opierając się 
na własnych spostrzeżeniach, do
chodzę do wniosku, że nie może być 
w tej sprawie jednoznacznej odpo
wiedzi. Wszystko bowiem zależy od 
czasu, miejsca i motywów zamierzo
nej transakcji.
A oto moje poglądy. Sprzedający 
dzieło sztuki lub antyk kieruje się na
stępującymi względami: 1) chce do
wiedzieć się o faktycznej wartości 
zabytkowej i artystycznej zbywanego 
przedmiotu, 2) sprzedać, 3) nie dać 
się oszukać, 4) osiągnąć maksymal
na cenę, 5) uzyskać zapłatę natych
miast.
Z jakimi warunkami sprzedaży spoty
ka się w „Desie” i na „jarmarku”?
Ad 1. Zakwalifikowanie przedmiotu 
pod względem zabytkowym i arty
stycznym przez „Desę" raczej nie 
budzi zastrzeżeń. Czasami jednak 
jest zbyt ogólnikowe lub powierz
chowne. Na „jarmarku" natomiast 
wszyscy reflektanci są „znawcami" i 
„bezbłędnie" kwalifikują każdą rzecz 
w ramach stylu, epoki lub orzekają 
zgodnie, że to eklektyk, tandeta czy 
rupieć. 'Są tam jednak kolekcjonerzy 
i ludzie bezstronni, którzy potrafią u- 
czciwie ocenić przedmiot, a na do
brze zorganizowanych kolekcjoner
skich targach staroci, jak np. we 
Wrocławiu, znajdują się rzeczoznaw
cy. którzy bezpłatnie oceniają i wyce
niają różne obiekty. Wypada przy tej 
okazji stwierdzić, że wśród jarmarko
wych handlarzy są również tacy, któ
rzy posiadają dużą wiedzę, doświad
czenie i umiejętności rozpoznawania 
i kwalifikowania, szczególnie anty
ków.

Ad 2. „Desa” nie wszystko przyjmu
je do sprzedaży, ale też i pod tym 
względem prowadzi niekonsekwent
ną politykę. Na przykład: dwa eg
zemplarze broni orientalnej w salo
nie miasta X nie zostały przyjęte do 
sprzedaży, bo „nie jesteśmy zainte
resowani"; w mieście Y jeden salon 
odmówił, bo „nie miai rzeczoznaw
cy", a drugi przyjął, akceptując cenę 
proponowaną przez sprzedającego. 
Podobny los spotkał sygnowaną ko
pię „Rycerza w złotym hełmie", dzie
ło na tyle dobre, że usiłowano je 
przemycić za granicę. Na „jarmarku" 
natomiast wszystko stanowi towar i 
prawie wszystko można sprzedać. 
Tu nie szuka się wyłącznie „wysokiej 
klasy" i dobrego towaru. Kolekcjone
ra uszczęśliwi nieraz nawet jeden gu
zik (np. napoleoński), którego w „De
sie" nie znajdzie. Handlarz kupi bra
kujące mu ucho kufla, drewnianą gał
kę, stary „brenerek", aby skompleto
wać „dzieło". I choćby tylko dla tych 
drobiazgów „perski jarmark" musi 
istnieć.
Ad 3. W „Desie" na pewno nie oszu
kają - natomiast na „jarmarku” mo
żna się natknąć na nieuczciwego ref- 
lektanta czyhającego na ludzką nie
świadomość i naiwność, i z tym się 
trzeba liczyć. Na targach staroci u- 
rządzanych przez organizacje kolek
cjonerskie lub domy kultury są prze
ważnie publikowane regulaminy, któ
re wskazują ewentualne transakcje 
mogące spowodować straty lub 
szkody jednej ze stron. Również 
sami organizatorzy ingerują niekiedy 
w spory wynikające z nierzetelnych 
transakcji.
Ad 4. Przedsiębiorstwo „Desa" po
biera od ceny sprzedażnej wysokie 
prowizje oraz podatek obrotowy, się

gające łącznie do 35%. Istnieje takie 
przekonanie, ze „Desa” - w stara
niach o uzyskanie dopływu towarów i 
wykonanie planu obrotu - celowo 
„winduje" ceny tak, aby sprzedający 
- po potrąceniach - otrzymał aktual
ną wartość rynkową netto towaru, 
natomiast cały finansowy ciężar o- 
ptat spada na kieszeń kupującego, 
któremu wydaje się, że skoro drogo 
zapłacił, to antyk jest najwyższej kla
sy. Ogólnie znane są fakty, że ten 
sam przedmiot w dwóch placówkach 
„Desy” uzyskiwał różne ceny. Uwa
żam że „Desa" powinna ujednolicić 
swoją politykę cenową w ten spo
sób, aby główną rolę w kształtowaniu 
cen odgrywały bezwzględne relacje 
do wartości zabytkowej i artystycz
nej.

Dotychczas wycena przedmiotów 
obrotu nie mieści się nieraz w grani
cach logicznego rozumowania. Oto 
przykłady: figurę kowala w brązie wy
ceniono w pewnym salonie tylko o 
50% wyżej od płaskiego kafla pieco
wego z kiczowatym obrazkiem żag
lówki na jeziorku. W innym salonie 
innego miasta figurę tę (wys. 45 cm) 
wyceniono 3,5 raza drożej. Kanapę i 
dwa fotele, odnowione „eklektyki" o- 
bite rażącą kwiecistą tkaniną (za
miast właściwego pluszu), wycenio
no na 220 tys. zł, kiedy w innym salo
nie znakomite kanapy, w dobrym 
stanie, z oryginalnymi obiciami miały 
cenę ok. 80 tys. zł. W pewnym salo
nie czeka na nabywcę zwykła poko
jowa, stojąca lampa naftowa o 
skromnej formie secesyjnej (produkt 
fabryczny) za 37 tys. zł (I). Czy ktoś, 
kto ustalił takie ceny, ma jakieś pre
dyspozycje do swojej pracy?

W pewnym mieście wśród kolekcjo
nerów krąży taka anegdota: klient 
ogląda - za szybą gabloty - kufel do 
piwa i pyta personel „czy to Met- 
lach?" „Nie, fajans" - pada odpo
wiedź.

Ale wróćmy do poważnych spraw: o- 
soba sprzedająca przez komis 
„Desy" przeważnie orientuje się, że 
wszystkie dokumenty zakupu udo
stępniane są administracji finanso
wej państwa, która może wyciągnąć 
z nich rozmaite wnioski. I w tych 
właśnie „potrąceniach" i zagroże

niach tkwi zasadniczy powód rezy
gnowania z pośrednictwa „Desy". 
Cóż z tego sprzedającemu, ze uczci
wie i może nawet niespodziewanie 
wysoko zostanie wyceniona jego 
własność, skoro pośrednik zabierze 
mu jedną trzecią lub czwartą część 
tej własności, a przecież przy dro
gich przedmiotach są to dziesiątki ty
sięcy złotych!
W różnych placówkach usługowych 
wywieszone są cenniki opłat za usłu
gi, w „Desie" natomiast ich nie ma. 
Sprzedający dopiero z wystawione
go już kwitu dowiaduje się ile straci, 
gdy towar zostanie sprzedany. Każ
dy sprzedający, zanim zdecyduje się 
na pozbycie czegoś, sam sprawdza 
w „Desie” czy choćby na „jarmarku", 
jak kształtują się ceny takich czy po
dobnych przedmiotów, i dopiero po 
pewnych kalkulacjach ustala własną 
cenę, tzw. wywoławczą. Oferując o- 
biekt na targach sprzedaje się go 
temu, kto daje najwięcej i to jest 
szansa uzyskania maksymalnej 
ceny, zbliżonej do notowań rynko
wych. Wiem z własnego doświad
czenia i z obserwacji, jako dziesię
cioletni organizator kolekcjonerskich 
targów staroci, że na targach nieraz 
korzystniej można sprzedać, szcze
gólnie dobrą rzecz, niż przez 
„Desę".
Ad 5. W „Desie" na pieniądze ze 
sprzedaży trzeba czekać, i to nieraz 
bardzo długo, zaś na targu gotówkę 
uzyskuje się bezzwłocznie, w wypad
kach pilnych nawet przez obniżenie 
ceny.
Uważam więc za właściwe, że w tej 
dziedzinie istnieją u nas dwa niean- 
tagonistyczne sektory, które nawza
jem się uzupełniają, wychodząc na
przeciw - bardzo zróżnicowanemu - 
popytowi społecznemu.
Byłoby oczywiście pożądane, aby 
„Desa" poprawiła jakość i zasady 
swojej merytorycznej działalności, 
aby i metki były bardziej czytelne, i 
papier pakowy ze sznurkiem do u- 
sług klienta, i atmosfera w „salo- 

* nach" nie taka, jak z krypt wawel
skich. Spodziewam się. że nasza 
dyskusja na łamach „Spotkań z za
bytkami" przyczyni się do umilenia 
naszych spotkań z „Desą”, ale ci, 
którzy będą mieli coś do sprzedania, 
i tak pójdą własnymi ścieżkami.

Tadeusz Górski

Zabytkowa Łódź 
w fotografii
Oddział Łódzki Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, pod patronatem Wy
działu Kultury i Sztuki Urzędu Miasta 
todzi, organizuje i zaprasza do u- 
działu w konkursie fotograficznym pt. 
„Zabytkowa Łódź w fotografii". Ce
lem konkursu jest inspirowanie u- 
czestników do tworzenia współczes
nej dokumentacji fotograficznej za
bytków todzi, integrowanie środo

wisk w działalności na rzecz rodzin
nego miasta, a także włączenie się w 
całokształt działań związanych z och
roną zabytków województwa miej
skiego łódzkiego. Prace zgłaszane 
do konkursu powinny ujawniać

(fot. Z. Jarzyński)
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obiekty niknące ze współczesnego 
krajobrazu oraz elementy nie przy
ciągające naszej uwagi, nie dostrze
gane na co dzień, a mające wartość 
zabytkową. Konkurs zapoczątkuje 
Łódzkie Biennale Fotografii Zabyt
ków, które będzie organizowane w 
następnych latach przez Oddziat 
Łódzki TOnZ.

Terminarz konkursu:

- przyjmowanie prac fotograficznych 
do 30 czerwca danego roku,

- zawiadomienie autorów o werdyk
cie jury do 1 września danego roku,

- otwarcie wystawy w Muzeum His
torii M. Łodzi - wrzesień danego 
roku,

- zwrot prac fotograficznych do 30 
czerwca następnego roku.

Tematem konkursu w 1987 r. będzie 
sztuka kamieniarska i sztukatorska w 
zabytkach z naciskiem na ginącą, 
nagrobkową sztukę zdobniczą na 
łódzkich cmentarzach.

Udziat w konkursie mogą brać 
wszyscy zorganizowani i nie zorgani
zowani fotograficy. Autor może zgło
sić dowolną liczbę prac, wykona
nych na papierze oraz na materiale 
odwracalnym. Prace na papierze 
(barwne i czarnobiate) powinny być 
w formacie od 18 x 24 do 40 x 50 cm, 
z możliwością odchyleń formatu przy 
zachowaniu wymiaru dłuższego 
boku. Przeźrocza winny być w forma
cie małoobrazkowym 24 x 36 mm w 
ramkach. Cykle tematyczne - wyraź
nie oznaczone przez autora - nie 
mogą przekraczać powierzchni ek
spozycyjnej 1 metra kwadratowego 
lub 10 przeźroczy i będą oceniane 
jako całość. Każdy autor dołącza za
klejoną kopertę opatrzoną godłem i 
czterocyfrową liczbą, w której należy 
umieścić wypełnioną kartę zgłosze
nia. Prace wraz z przygotowaną ko
pertą należy składać pod adresem: 
Muzeum Historii Miasta Łodzi, ul. O- 
grodowa 15,91-065 Łódź, gdzie rów
nież można otrzymać szczegółowe 
informacje. Główną nagrodą konkur
su jest GRAND PRIX w wysokości 20 
tys. zł.

Oddział Łódzki TOnZ będzie 
wdzięczny autorom, którzy przekażą 
swoje prace na rzecz Towarzystwa. 
Istnieje możliwość wystąpienia z 
propozycją zakupu negatywów wy
branych prac przez Ośrodek Badań i 
Dokumentacji Zabytków w Łodzi, w 
związku z czym organizatorzy propo
nują autorom, którzy chcieliby to u- 
względnić, aby dokonywali podwój
nych odbitek zdjęć.
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„Jam dwór polski..."
Od kilku lat jeżdżę po Polsce i z 

wielkim bólem obserwuję liczne 
przykłady zaniedbań lub wręcz u- 
padku starych dworów polskich. 
Problem ten porusza również piękny 
cykl Macieja Rydla „Jam dwór pol
ski...", któryż uwagą czytam.

Jako impresja tej lektury oraz 
moich własnych przemyśleń powstał 
wiersz, który przesyłam do ewentual
nego wykorzystania.
Załączam wyrazy szacunku

Barbara Tymińska
Warszawa

Oto początkowy fragment zainspiro
wanego przez nasz cykl o polskich 
dworach wiersza p. B. Tymińskiej:

Wyobraź sobie: dwór ogromny 
Roztacza murów swych zwaliska 
Sierpniową nocą, hen, daleko, 
Gdzie tylko księżyc srebrem błyska.

W nieznanym miejscu, w niemej ci
szy 

Zasiadasz u konarów drzewa. 
Czernieją okna, pustką dyszą, 
Zamierzchłych czasów zew dojrze

wa.

Wiatr tylko tańczy gałęziami
I gra na skrzypcach tu w kominie. 
Przekleństwo pełznie kolumnami, 
Bo dwór to stary, dwór już ginie -

Pęcznieją mury dach się zapad!, 
Piwnicy czeluść przyciąga wzrok, 
Deszcz sieni piękno już zakapał - 
Wielki upadek i wieczny mrok.f...)

Szanowny Felietonisto!
Jestem oburzony treścią Pańskiej 

notatki pt. „Wygraliśmy!" zamiesz
czonej w „Spotkaniach" nr 4(18), 
1984. Jak to jest możliwe, że jeżeli 
ktoś w ciągu godziny nastuka pół- 
stronicowy artykulik do Waszego 
czasopisma lub pstryknie amator
skie zdjęcie, to obowiązkowo jego 
imię i nazwisko ku wiecznej jego 
chwale umieszcza się pod tym „dzie
łem", natomiast wybitni uczeni- eks
perci z Polskiej Akademii Nauk, któ
rzy miesiącami (latami?) gromadzili 
naukowe argumenty udowadniające 
konieczność budowy zapory na Du
najcu - pozostają bezimienni?? Na
zwiska tych wybitnych uczonych, 
którzy doprowadzili do zwycięskiego 
końca batalię o zaporę, powinny być 
wszystkim wiadome po to, aby po
tężne ich dzieło, które niewątpliwie 
przejdzie do historii, nie pozostało 
bezimienne. Czy wyobraża Pan so
bie sytuację, w której dowolne cza
sopismo zamieszcza sprawozdanie 

z meczu pt. „Wygraliśmy!" i nie po- 
daje nazwisk zwycięzców? Skazywa
nie na niepamięć ludzi opracowują
cych i podejmujących decyzje o his
torycznym nieraz znaczeniu jest zja
wiskiem u nas niestety bardzo czę
stym i tu mamy tego jaskrawy przy
kład. Mam nadzieję, że Redakcja w 
najbliższym numerze nadrobi to ra
żąco niesprawiedliwe przeoczenie, a 
na przyszłość ustrzeże się podob
nych uchybień.

Michał Gradowski
Warszawa

Od redakcji: W tej samej sprawie o- 
trzymaliśmy kilka innych listów i tele
fonów od Czytelników „Spotkań". W 
związku z tym wyjaśniamy, źe nasz 
Felietonista nie podał nazwisk człon
ków Komisji PAN powołanej do pod
jęcia decyzji w sprawie budowania 
lub niebudowania zapory na Dunajcu 
nie z powodu przeoczenia, lecz po 
prostu konstrukcji felietonu. A oto 
krótka historia i skład Komisji, która 
większością głosów zadecydowała 
w 1983 r. o kontynuowaniu prac bu
dowlanych przy zaporze (na podsta
wie „Przeglądu Tygodniowego”, nr 
18 (109) z 29 IV 1984 r.).

Wychodząc z założenia, źe naj
wyższym autorytetem będą Komitety 
Naukowe PAN, zwrócono się do ich 
przewodniczących o wytypowanie 
odpowiednich osób. Sekretarz Nau
kowy PAN opiekę nad ekspertyzą 
powierzył Wydziałowi VII - Nauk o 
Ziemi i Nauk Górniczych, a na kie
rownika Komisji powołano prof, dra 
Bolesława Malisza, specjalistę od 
planowania przestrzennego. W skład 
Komisji wchodzili (w nawiasach na
zwy Komitetów PAN): prof, dr To
masz Biernacki (Gospodarki Wod
nej), doc. dr Janusz Żurek (Inżynierii 
Środowiska), prof, dr Kazimierz Bir- 
kenmajer, prof, dr Antoni S. Kleczko
wski i doc. dr Janusz Dziewański 
(Nauk Geologicznych), prof, dr Woj
ciech Wolski (Inżynierii Lądowej i 
Wodnej), prof, dr Kazimierz Zarzycki i 
dr Maria Łuczyńska-Bruzda (Ochro
ny Przyrody), prof, dr Piotr Prochal, 
prof, dr Kazimierz Zabierowski i doc. 
dr Jerzy Punzet (Zagospodarowania 
Ziem Górskich), prof, dr Jan Biało
stocki (Nauk o Sztuce), prof, dr Woj
ciech Kalinowski (Architektury i Ur
banistyki).

Szanowna Redakcjo!
Przeczytałem felieton na str. 25 

„Spotkań z zabytkami" nr 4(18), 1984. 
I krew mnie zalewa!!! Pisany w po
ważnej formie, chyba tchnie kpiną. 
„ Wygraliśmy!"? - kto wygrał, jeśli zo
stał zdewastowany krajobraz?! Autor 
podpisany „Felietonista" w pierwszej 
części felietonu wyszydza głupotę i 

niefrasobliwość decydentów zapory 
niedzickiej. W drugiej części przycho
dzi refleksja i chwila zastanowienia.

A co o tym ja sądzę? Wielokrotnie 
przebywałem w tej okolicy, cieszy
łem się krajobrazem Czorsztyna i 
Niedzicy, aż tu pewnego razu wyrósł 
chwast w postaci zapory. Dlaczego 
w Polsce niszczy się tak już mało 
miejsc nadających się do wypoczyn
ku? W Polsce zakłada się parki naro
dowe i rezerwaty, tylko po to, aby 
głupie decyzje pseudonaukowców 
nie zabrały tych resztek przyrody. 
Nam, prawdziwym turystom, wmawia 
się, że po to, aby uchronić przed sza
rańczą turystyczną! Turysta z praw
dziwego zdarzenia nie zniszczy tyle, 
co nieprzemyślana zapora czy fabry
ka (...)

Ale budujmy, budujmy, budujmy, 
niszczmy, niszczmy, niszczmy! Sły
szałem, że na Nowej Gwinei i w środ
kowej Afryce są jeszcze miejsca, 
gdzie można wypocząć!

Reasumując: podpiszę się pod 
każdym dokumentem, który zakazy
wałby budowy zapory niedzickiej. 
Można tę zaporę wykonać gdzie in
dziej!!! Tylko trzeba pomyśleć. 
Twierdzę dalej, że usytuowanie za
pory nie zostało przemyślane do 
końca. Ktoś gdzieś i o czymś jak 
zwykle zapomniał.

Zasyłam turystyczne pozdrowienia
Roch Mroczek

Poznań

Szanowna Redakcjo!
Kirkut w Lubartowie położony jest 

w miejscu, które nie sprzyja samoo- 
caleniu. Znajduje się między zabudo
waniami Zasadniczej Szkoły Zawo
dowej a blokami nowego osiedla. 
Jest systematycznie dewastowany. 
Zwycięża ludzka bezmyślność i zła 
wola.

Poszedłem do Muzeum w Lubar
towie (mieści się w baraku, przy wy: 
sypisku śmieci) i zapytałem o mate
riały historyczne dotyczące lubarto
wskiego żydostwa. Powiedziano mi, 
że Żydów już nie ma.

Zniszczone macewy ukrywają się 
w roślinności. Rozbite butelki nikną 
w trawie. Będzie tak aż do jesieni, 
wtedy rolę mistyfikatorów przejmą o- 
padające z drzew liście. Żimą na ra
tunek spadnie śnieg. Najbardziej 
kłopotliwa pora dla kirkutu to wczes
na wiosna. Widać wówczas ogrom 
zniszczenia.

Pozostaje wstyd, żeśmy nie po
trafili tego miejsca zabezpieczyć, że
śmy współuczestniczyli w zniszcze
niu. Działo się to na naszych oczach, 
pod oknami naszych mieszkań.

Marek Danielklewicz
Lubartów

m
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Szanowny Panie Redaktorze!
Zachęcony Waszą akcją mającą 

na celu ochronę zabytków w Polsce 
piszę do IVas w sprawie dewastacji 
dworu znajdującego się w Lublinie w 
dzielnicy Węglin. Dworek ten nie jest 
zbyt stary (/ego „metryki" nie znam), 
ale wiąże się z nim tradycja kulturo
wa, której nie można zaprzepaścić. 
Jest to budynek w części środkowej 
parterowy, obudowany oficynami 
piętrowymi. W dworku mieszka kilka 
rodzin, niektóre jego pomieszczenia 
świecą pustkami, gdyż ich okna za
bito deskami. Ogólny widok dworku 
jest przygnębiający, a jest to budy
nek posiadający swój „ wdzięk" i, jak 
sądzę, z architektonicznego punktu 
widzenia stanowi ciekawy zabytek.

Tu zaś pragnę przypomnieć komu 
należy (może przeczytają ten list 
przedstawiciele władz miejskich?), 
że właścicielem tego dewastowane
go budynku był Zygmunt Sobiesz- 
czański, twórca oraz prezes Towa
rzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego 
w Lublinie, założonego w 1909 r. Był 
on gorącym obrońcą Teatru Polskie
go i wiele dla jego zabezpieczenia 
zdziałał. Tak dzisiaj władze miasta 
odwdzięczają mu się za jego bezin
teresowną pracę dla dobra polskiej 
kulturyl

Dookoła dworku znajduje się roz
legły, i na szczęście ocalały park. Ale 
i nim władze miejskie nie zaprzątają 
sobie głowy. Park jest pozbawiony 
ogrodzenia, jego alejki są zaniedba
ne.

Co robić? Naturalnie niezbędny 
jest kapitalny remont dworku oraz 
roztoczenie dostatecznej opieki nad 
parkiem. A potem! Później można w 
dworku umieścić filię pobliskiego 
Domu Spokojnej Starości, albo 
przedszkole, którego - o ile dobrze 
się orientuję - w tej dzielnicy w ogóle 
nie ma. A dla uczczenia zasłużonego 
Lublinianina należałoby wmurować w 
ścianę odnowionego dworu tablicę 

pamiątkową, oddającą choć w częś
ci sprawiedliwość wielkiemu miłoś
nikowi teatru.

Z poważaniem 
Stefan Kruk

Lublin

Redakcja „Spotkań z zabytkami"
Życie stwarza wiele sytuacji, które 

z kolei są miłe lub nie, czy też zostają 
na dłużej lub krócej w pamięci. Jed
ną z nich chcę podzielić się z Wami 
a może i za Waszym pośrednictwem 
z szerszym gronem nie tylko uczest
ników „Spotkań z zabytkami".

Los skierował mnie do miastecz
ka, jakich może w Polsce wiele - do 
Bielska Podlaskiego. Miasteczko 
czyste, bez specjalnych perspektyw 
przemysłowych, ale za to z wielkimi 
placami budów osiedli mieszkanio
wych, które likwidują już niechciane 
stare drewniane domy. Wśród nich 
wiele jest takich, które cieszyłyby 
oko nie tylko osób zajmujących się 
zabytkami. I mimo że gród ten liczy 
około tysiąca lat, prawa miejskie o- 
trzymał 500 lat temu - to zabytków w 
nim mało.

Wśród niewielkiej liczby wymie
nionych w folderze znajduje się je
den (ominięty w przewodniku, nawet 
tym najnowszym) - drewniany wia
trak typu koźlak z 1908 r. Znajduje się 
on na prywatnej posesji i można po
wiedzieć, że jest prywatną własnoś
cią, przy głównej trasie przelotowej z 
Warszawy do Białowieży. Jak dowie
działem się bezpośrednio z ust właś
cicieli: Aleksandra Wygonowskiego i 
jego syna Józefa, w 1975 r. przenieśli 
rozwalający się wiatrak z odległej o 
30 km wsi Klichy i nie szczędząc 
własnych sił oraz czasu, angażując 
społecznie sporą liczbę osób, bez 
których byliby bezsilni, odbudowali 
go z wszelkimi detalami i wyposaże
niem. Robili to, wierzę, z miłości do 
drewna, pracy ludowych cieśli-arty- 
stów, ich wspaniałych budowli, a 

szczególnie - jak mówią słowa wpi
sane do założonej przez nich „ Księgi 
pamiątkowej" - szacunku dla 
przeszłości ludu i jego kultury.

W wiatraku jest wszystko, co być 
powinno (oprócz ziarna i mąki, bo się 
nie miele), jest nawet więcej, bo ek
spozycja rzeczy związanych z mły- 
narstwem. W tym obiekcie czuje się 
zapał wtaścicieli-opiekunów, a nawet 
powiedziałbym, ich serca. Nie mają 
oni z tego nic, co można nazwać ko
rzyścią majątkową. Cieszą się z wpi
sów pozostawionych w księdze i z 
kartek od zwiedzających przesła
nych w dowód pamięci. Ale od 1982 
r. czekają bezskutecznie na pomoc 
materialną, która umożliwiłaby wsta
wienie nowe/ śmigi (skrzydła). Dziś 
ponownie oglądałem wiatrak-,,inwali
dę ", jak go nazwałem i naprawdę żal 
mi obiektu i tych społecznikó w z ser
cem.

Proszę w swoim imieniu, a także 
popierając życzenia zwiedzających - 
pomóżcie! Niech nie ginie tym razem 
już bezpowrotnie jeden z niewielu 
zabytków tego rodzaju nie tylko w 
tym rejonie, niech nie ginie zapał lu
dzi dobrej woli, ludzi, jakich nam te
raz potrzeba do pracy i stawiania za 
wzór innym. Może właśnie teraz, w 
roku uznanym za Rok Ochrony Kra
jobrazu Kulturowego i Budownictwa 
Drewnianego - sprawa ta znajdzie 
szczęśliwe zakończenie.

Mieczysław Szewczyk
Warszawa

Szanowny Panie Redaktorze!
W otrzymanym egzemplarzu po

czytnego i cenionego kwartalnika nr 
1,1985 z artykułem „Chcieć i mu
sieć”, oświadczam, że artykułu tego 
nie autoryzowałem i nie podpisywa
łem. Uważam, że materiały w nim za
warte winny być oparte na faktach. 
Nie chodzi tu o moją skromną oso
bę. Pracowałem na Starym Mieście 
od 1947 do 1954 r. ha stanowiskach: 

kierownika Zarządu „B" KAM-Stare 
Miasto, głównego kierownika robót i 
głównego dyspozytora. Oczywiście 
nie odbudowywałem sam Starego 
Miasta - była ze mną cała dzielna 
załoga i to ona odbudowała Stare 
Miasto, ja zaś bytem tylko jej „dyry
gentem". Zastrzeżenie budzi sformu
łowanie: „pomagali mu inżynier ar
chitekt Mieczysław Kuzma, profeso
rowie Biegański i Zachwatowicz, kil
ku ministrów i kilka tysięcy „pro
stych " inżynierów, techników i robot
ników". Prostuję: mgr inż. arch. M. 
Kuzma był generalnym projektantem 
odbudowy, prof, dr P. Biegański byt 
głównym konserwatorem zabytków i 
inicjatorem odbudowy Starego Mia
sta, prof, dr J. Zachwatowicz był ge
neralnym konserwatorem zabytków i 
moim profesorem. To oni właśnie u- 
ratowali stronę Barssa przed roze
braniem, moja' pomoc ograniczyła 
się do wcześniejszej odbudowy par
terów. Co do pomocy kilku ministrów 
- był tylko jeden: wiceminister bu
downictwa i PMB mgr inż. Aleksan
der Wolski, dzięki któremu mogło 
być dotrzymane przekazanie społe
czeństwu odbudowanego rynku Sta
rego Miasta 22 lipca 1953 r. Ci „proś
ci" inżynierowie, technicy, robotnicy 
to wyszkolona kadra pracowników 
do robót konserwatorskich, dzięki 
którym można było wykonać trudne 
zadanie tak szybko i niewielkimi ko
sztami.

Pozostaję z szacunkiem
dr inż. Mieczysław Strzelecki

Warszawa
Od redakcji: Wydaje nam się, że po
ruszone w liście sformułowania arty
kułu. nie zmieniające zresztą jego 
sensu, wyniknęły ze zbyt uproszczo
nego potraktowania tematu przez au
tora - Krzysztofa Kowalskiego. Nie
wątpliwym niedopatrzeniem ze stro
ny autora wywiadu było nieprzekaza- 
nie go do autoryzacji. Autor był do 
tego zobowiązany przez redakcję i 
nie dopełniając tej czynności wpro
wadził ją w błąd. Dr. inż. Mieczysława 
Strzeleckiego serdecznie przepra
szamy.

WARUNKI PRENUMERATY

CBN

wych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenu
meratora. Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek ban
kowy miejscowego Oddziału 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 zleceniodawców 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- 

^i^niu telefonicznym (tel. 26-93-57).

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 prenumerate wyłącznie w urzędach poczto



Ginący krajobraz wsi Sułoszowa w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (fot. Z. Zalewski/

A czymżeś ty dla mnie, wiosko...

4 czymżeś ty dla mnie, wiosko, 

Czymże ja tobie - 
Że tak lecę do cię z troską 

0 każdej dobie 

Myślami, 

0 każdej dobie!

Że tak lecę, a spoglądam 

Ku czarnej roli,

Że cię pragnę, a pożądam 

Jak własnej doli 

Zbawienia, 

Jak własnej doli!

A czymżeście dla mnie, chaty, 

wy progi niskie, 
Że mi wasze znoje, straty 

Tak sercu bliskie, 

Siostrzane, 

Tak sercu bliskie?

Kazimierz Laskowski (1861-1913) '



Zabytkowe 
samochody
1. NSU Fiat z Ok. 1935 r.
2.3. Sportowy BMW 315/1 z 1934 r.
4. Adler Primus 1500 z lat 1932-1933
5. Polski Fiat 508 III z 1937 r.
6. DKW z Ok. 1936 r.
7. BMW AM4 z 1934 r.
(zdjęcia: 2 - J. Trembecki, 1,3-7 - Z. Dubiel, 
podczas pokazu w Warszawie, październik 
1984 r.)

O© krajowa So agencja 
wydawnicza

Cena zł 200.-
4


