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NA OKŁADCE: Po starożyt
ności, potem średniowie
czu odrodzenie wltrażow- 
nictwa nastąpiło w okresie 
secesji. Z tego właśnie 
czasu (ok. 1910 r.) pocho
dzi witraż z motywem ko
biecej głowy znajdujący się 
w kamienicy przy ul. Długiej 
32 w Krakowie. Szerzej o 
krakowskich witrażach se
cesyjnych i Ich twórcach w 
artykule doc. dr. hab. Jana 
Samka.

(fot. M. T. Samek)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

1 (23) X Warszawa 1986

Od redakcji
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” ROZPOCZYNAJĄ DZIESIĄTY ROK 
ISTNIENIA I OD TEGO MOMENTU BĘDĄ UKAZYWAĆ SIĘ JAKO 
DWUMIESIĘCZNIK.
Spoglądając na minione 10 lat i przeglą
dając pożółkłe już egzemplarze pier
wszych zeszytów „Spotkań” stwierdza
my, że od samego startu rozpoczęliśmy 
twardą walkę o przetrwanie zabytków. 
Nie bez satysfakcji odnotowujemy wiele 
udanych interwencji, nie zapominając 
jednak i o porażkach. Te ostatnie często 
wynikały z długiego cyklu przygotowań i 
druku kwartalnika. Nie twierdzimy, że 
wydając „Spotkania” co dwa miesiące 
przyczynimy się do uratowania wszyst
kich zabytków w Polsce, czego oczekuje 
od nas wielu Czytelników. Cykl dwumie
sięczny pozwoli nam jednak na zamiesz
czanie większej ilości materiałów inter
wencyjnych i bardziej aktualnych.
Sygnalizujemy pewne zmiany, które 
wprowadziliśmy do „Spotkań”. Ze 
względu na zmniejszoną objętość pisma 
nie wszystkie działy będą mieściły się w 
jednym numerze, ale zarówno ze stałych 
działów, jak i z naszych cykli - nie rezy
gnujemy. Dawny dział „Zabytki na tury
stycznych szlakach” otrzymał nazwę 
„Zabytki i środowisko”. Nie zmienia to 
jego dotychczasowego charakteru, bę
dziemy w nim jednak poświęcać więcej 
niż dotychczas uwagi relacji „zabytki - 
środowisko naturalne”.

Wprowadzamy też kilka nowości. Arty
kułem o zagadkach heraldycznych roz
poczynamy prezentację herbów pol
skich na zabytkach (już od następnego 
numeru). W każdym numerze będziemy 
publikować oferty dotyczące zakupu o- 
biektów zabytkowych („Kupić, nie ku
pić...”). Przedstawiać będziemy także 
najciekawsze, często sensacyjne dzieje 
różnych zabytków („Wokół jednego za
bytku”), a obok - zakrojone na wiele 
kolejnych numerów - ilustrowane słow
niki, na początek - słownik dawnej bro
ni. Rozpoczynamy również druk kilku- 
nastoodcinkowego poradnika dla użyt
kowników obiektów zabytkowych („Za
bytki na co dzień”).
Na 2 stronie tego numeru Czytelnicy 
znajdą warunki naszego „Konkursu 
dziesięciolecia”. Zachęcamy do udziału 
w nim, bo oprócz wysokich nagród pie
niężnych najważniejsza będzie satysfak
cja z możliwości ukazania zabytku ura
towanego od zniszczenia i zagłady (dla 
ekstremalnych pesymistów obiecujemy 
w terminie późniejszym konkurs na re
lację o zagładzie zabytku!).
A co sądzą o tych zmianach w piśmie 
Czytelnicy? Prosimy o listy.
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Konkurs 
dziesięciolecia

„Spotkania z zabytkami" rozpoczynają dziesiąty rok istnienia. Z tej okazji redakcja 
ogłasza dla wszystkich Czytelników

KONKURS NA PRACĘ
UKAZUJĄCĄ OCALENIE ZABYTKU OD ZAGŁADY.

Zdajemy sobie sprawę, że temat konkursu jest 
trudny, ale przecież oprócz wielu wypadków de
wastacji zabytkowych obiektów architektonicz
nych i tzw. ruchomych dzieł dawnej sztuki są w 
naszym kraju wspaniałe przykłady ofiarności 
osób prywatnych i różnych instytucji, które ratu
ją niszczejące, skazane na zagładę obiekty lub 
przedmioty zabytkowe. Wiąże się to nieraz z ol
brzymimi trudnościami, gehenną urzędowych 
papierków i biurokracji, ale z drugiej strony 
konsekwencja w działaniu, upór i „serce do za
bytków”, o którym tak często piszą do nas Czy
telnicy, doprowadziły do ocalenia wielu zabyt
ków. Takie właśnie postawy interesują nas naj
bardziej.
Tematem pracy mogą być własne doświadczenia 
i przeżycia lub osób czy instytucji, których dzia
łalność w tym zakresie jest Wam znana. Prag
niemy podkreślić, że chodzi nam przede wszyst
kim o zabytki mało znane (choć nie jest to waru
nek konieczny^ - od obrazu czy rzeźby po archi
tekturę drewnianą i murowaną. Chętnie widzie
libyśmy prace, których tematem będą zabytki z 
naszych Ziem Północnych i Zachodnich.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs powinien dotyczyć ostatnich 10 lat, 
ale nie jest to warunek konieczny. Wiąże się to 
nie tylko z jubileuszem naszego pisma, ale prze
de wszystkim z ogłoszoną w 1978 r. Uchwałą nr 
179 Rady Ministrów w sprawie wykorzystania 
zabytków nieruchomych na cele użytkowe. Inte
resuje nas sposób jej realizacji w odniesieniu do 
zabytków architektury i budownictwa.

2. Forma pracy dowolna, lecz preferowane będą 
reportaże. Objętość - do 6 stron znormalizowa
nego maszynopisu. Dodatkowe punkty przy oce
nie pracy można uzyskać przez dołączenie ilu
stracji (czarnobiałych w formacie 13 x 18, do 10 
sztuk); maszynopisy prosimy przygotować w 3 
egzemplarzach.

3. Prace powinny być opatrzone godłem, a w 

osobnej zaklejonej kopercie podane imię, na
zwisko i adres autora(-ów) pracy (także autora 
(-ów) ilustracji).

4. Autorzy, którzy nie będą sobie życzyli poda
wania nazwisk przy ogłaszaniu wyników kon
kursu oraz przy ewentualnym publikowaniu ma
teriałów, proszeni są o zaznaczenie tego we 
wspomnianej kopercie.
5. Nagrodzone oraz najciekawsze wypowiedzi 
będziemy publikowali na łamach ,.Spotkań z za
bytkami”, honorując autorów według obowiązu
jących stawek.
6. Termin nadsyłania prac - do 30 września 1986 
r., pod adresem redakcji „Spotkań z zabytkami”, 
00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 
17, z dopiskiem na kopercie „KONKURS”; ogło
szenie wyników konkursu nastąpi w numerze 1, 
1987.
7. Nagrody i ich fundatorzy
• NAGRODA PIERWSZA Generalnego Kon

serwatora Zabytków PRL - 30 000 zł
• NAGRODA DRUGA Stowarzyszenia Konse

rwatorów Zabytków (10 000 zł) i Towarzys
twa Opieki nad Zabytkami (10 000 zł)

- 20 000 zł
• NAGRODA TRZECIA Stowarzyszenia His

toryków Sztuki (5 000 zł) i Ośrodka Doku
mentacji Zabytków (10 000 zł) - 15 000 zł

oraz CZTERY WYRÓŻNIENIA po 5 000 zł (tak
że ufundowane przez Generalnego Konserwato
ra Zabytków).

NAGRODĘ SPECJALNĄ w wysokości 15 000 zł 
ufundował dyrektor naczelny PP Pracowni Kon
serwacji Zabytków za najciekawsze ukazanie 
kompleksowych prac konserwatorskich przy 
jednym obiekcie zabytkowym.

8. Materiały konkursowe oceniane będą przez 
jury, którego skład podamy przy ogłaszaniu wy
ników konkursu. Jury zastrzega sobie prawo in
nego podziału nagród.
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O ratowanie 
zabytkowych 
krajobrazów
„Można zafałszować statystyki, można dowolnie manipulować informacją, lecz nie 
można zafałszować krajobrazu. On zawsze powie prawdę o nas, naszej przeszłości i 
o tym jak gospodarujemy”.

(J. S. Kostrowicki)

p
ozgrywający się w na

szym kraju dramat dewastacji krajobrazu pozostaje zjawiskiem 
ciągle nie nazwanym, choć oczywistym. Wynika to z niezrozumie
nia zarówno samego pojęcia krajobrazu, jak tym bardziej potrze
by gospodarowania nim poprzez świadomą ochronę i kształtowa
nie. Jakże często bowiem widzimy krajobraz w programowym 
rozdzieleniu na jego składniki przez pryzmat elementów środowi
ska w rodzaju: ziemi, wody, powietrza czy podobnych specjali
stycznych ujęć: przemysłu, budownictwa, produkcji drewna. 
Tymczasem dopiero scalenie niekiedy dziesiątków takich elemen
tarnych ujęć stwarza niepowtarzalne wartości, zarówno naturalne 
(np. Tatry i Białowieża), jak i kulturowe (np. zabytkowe miasta i 
stare wsie Pomorza czy Śląska). Wobec tych wartości pojedyncza 
skała, potok, budowla (nawet zabytkowa) ma wprawdzie ważne, 
ale ograniczone znaczenie elementu.
Krajobraz jest po prostu fizjonomią środowiska, a zatem jego zło
żonym i wtórnym zasobem, formą wynikającą z treści zawartych 
w naturalnym i kulturowym ekosystemie danego miejsca. Dlatego 
jego odbiór następuje przede wszystkim poprzez postrzeganie 
otoczenia, zaś jego względna trwałość w ciągu lat i stuleci, poprzez 
narastanie historycznej tradycji, stwarza poczucie scalenia czło
wieka z miejscem. Na co dzień wyraża się związkiem z mieszka
niem, ulicą, miejscowością, stwarzając z czasem poczucie tożsa
mości lokalnej. Ciągłe oglądanie tych samych lub podobnych form 
otaczającego krajobrazu daje wrażenie ich niezmienności, a z cza
sem poczucie „rodzimości”1 i wreszcie „zabytkowości” krajobrazu, 
często świadome, niemniej jednak tkwiące zwykle w podświado
mości.
Rozszerzenie tego lokalnego zakresu następuje przez ruch, prze
noszenie się z jednego obszaru w drugi. Jadąc przez kraj i odczu
wając pozorną monotonię np. równiny mazowieckiej, szybko od
czuwa się zmianę docierając do Gór Świętokrzyskich, sfalowa
nych, lesistych, z charakterystycznymi prostymi pasami zabudowy. 
Właśnie ten ruch pozwala na dokonanie porównań krajobrazów, 
odczucie ich odmienności, rozróżnienie tożsamości lokalnych, a w 
końcu poszerzenie ich w miarę poznawania na poczucie tożsamoś
ci regionalnej, a jeszcze szerzej - narodowej. Dla człowieka „kraj
obraz rodzimy”, ,zabytkowy” staje się jednocześnie najbardziej 
zwięzłym, a zarazem najsilniejszym kodem utożsamiania się z 
miejscem i samookreślania w stosunku do otoczenia, a także in
nych miejsc i regionów, a w końcu też „obcych krajów".

Architektura krajobrazu. Pojęcie to sformułowane zostało sto
sunkowo niedawno, bo na przełomie stuleci. To, co od wieków ist
niało w świadomości człowieka, a było różnie wyrażane, T. J. Eliot 
określił jednym terminem2. Krajobraz uznany został za wyraz fiz
jonomii środowiska, zaś architektoniczność stała się sposobem 
jego widzenia i kształtowania.’ Zatem architektura krajobrazu jest 
to sztuka widzenia i kształtowania przestrzeni (otoczenia) w roz
miarze krajobrazu. W tym zaś sformułowaniu mieszczą się dwa 
wymogi konieczne dla prawidłowego działania:

- umiejętność dostrzegania i odbioru krajobrazu jako całości, co 
wbrew pozorom nie zawsze stanowi przyrodzoną właściwość 
człowieka, lecz wymaga odpowiedniego nastawienia i przygoto
wania;
- zawodowa umiejętność kształtowania krajobrazu  poprzez od
powiednie działania: nade wszystko ochronne, konserwatorskie, 
dalej rewaloryzacyjne i rekultywacyjne oraz projektowe.
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Te właśnie umiejętności umożliwiają dopiero działania naukowe i 
twórcze, takie, by mógł trwać i rozwijać się harmonijny krajobraz 
kulturowy5. Więcej, by móc mówić o dziele sztuki architektonicz- 
no-krajobrazowej i jej zabytkach-krajobrazach zarówno miast 
(np. Kraków, Zamość), jak i wsi (np. Chochołów, Bolewiecko).

Postrzeganie krajobrazu. Postrzeganie i następująca w ślad za 
nim postawa wobec krajobrazu jest po części wynikiem odpo
wiedniego przygotowania6. Tak więc postrzeganie wymaga przede 
wszystkim posiadania umiejętności widzenia całości, dokonywania 
syntezy różnych form w jedną całość krajobrazu, nie zaś analitycz
nego dostrzegania go przez pryzmat części, jak np. pojedynczych 
zabytków bez związku z ich otoczeniem. Następnie istotna jest 
umiejętność oceny dostrzegania form, pozwalająca na dokonywa
nie podziału na formy wymagające ochrony, konserwacji, rewalo
ryzacji (najogólniej rozumianej jako przywrócenie wartości) w 
odniesieniu do kulturowych wartości krajobrazu oraz rekultywacji 
w odniesieniu do jego wartości naturalnych.
Gdy określenie zasobu, ocena i wytyczne wynikają głównie z wie
dzy, a więc przesłanek naukowych, to przystępując do kształtowa
nia krajobrazu w coraz większym zakresie dochodzi doń również 
zdolność twórczego, a w tym też kompozycyjnego formowania7. 
Całość działalności w architekturze krajobrazu mieści się zatem 
tyleż w kategoriach nauki, co sztuki.

Różnorodność krajobrazów. Będąc scaleniem dzieł natury i czło
wieka, krajobraz stanowi układ szczególnie złożony i trudny do 
wartościowania. Można jednak w naszych warunkach wyróżnić 
trzy jego postacie’:
- krajobraz naturalny, w którym (jak np. w Tatrach) dominują 
czynniki przyrodnicze stwarzające lad naturalny, wobec którego 
skutki działań człowieka - zamierzonych czy nie - zajmują miejsce 
zdecydowanie drugoplanowe;
- krajobraz kulturowy, a w tym jego zabytkowe postacie, to z 
kolei wyraz dominacji działalności człowieka poprzez stworzone 
przezeń piękno bądź zaledwie ład, bądź nieopatrznie dopuszczony 
chaos; tak więc zarówno w mieście, jak na wsi zachowane formy 
naturalne albo stanowią dopełnienie (jak zieleń), albo noszą cechy 
działalności ludzkiej (jak uregulowane koryto potoku);
- krajobraz mieszany (kulturowo-naturalny), stanowiący szcze
gólną postać, złożoną głównie z elementów naturalnych i po części 
kulturowych, zestawionych według określonego ładu stworzonego 
przez człowieka (jak uprawy) bądź kompozycji (jak parki i ogro
dy), aż do postaci krajobrazu komponowanego.
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Mimo tak różnorodnych form krajobrazu każda z nich, jak nie
trudno zauważyć, może mieć swe odmiany mieszczące się w kate
goriach:
- harmonijności, czyli względnie pełnej zgodności współtworzą
cych czynników, co widać w tradycyjnym krajobrazie rolniczym;
- dysharmonii, czyli w różnym stopniu występujących sprzecznoś
ci, typowych dla terenów podmiejskich urbanizacji lub intensyw
nej rekreacji; wreszcie
- dewastacji, czyli postępujących lub dokonanych już w następs
twie sprzeczności zniszczeń, tak charakterystycznych dla krajo
brazu przemysłowego.
Wraz z kolejnymi kategoriami wzrasta złożoność i narastają pro
blemy konserwatorskie wymagające świadomej ingerencji czło
wieka, która w końcu zmusza do przywrócenia harmonii krajobra
zu. Spełnia się tu bowiem prosta zasada: harmonia krajobrazu jest 
wyrazem dobrej gospodarki człowieka, dysharmonia zaś wyrazem 
gospodarki złej9.

2. W ślad za rozłogiem pól krajobraz kształtuje zabudowa. Już od średniowie
cza znaczą ją widoczne z dala dominanty krajobrazowe gotyckich kościołów i
zamków (Niedźwiedź, kościół parafialny z lat 1486-1493)

Kształtowanie krajobrazu. Konserwować, przekształcać czy pla
nować i projektować krajobraz na nowo? Te wątpliwości są źró
dłem częstych sporów pomiędzy tymi, którzy reprezentują ochro
nę i potoczną działalność architekta oraz tzw. planisty przestrzen
nego. Owe spory dotyczą na równi krajobrazów naturalnych, jak 
kulturowych” (np.’problem zapory czorsztyńskiej i rewaloryzacji 
Krakowa).
W działalności architektoniczno-krajobrazowej możliwe są trzy 
główne kierunki: ochrona, odnowa i przekształcanie. Ochrona - to 
utrzymanie stanu, przede wszystkim więc zachowanie ładu i piękna 
krajobrazu. Może być ona wykonywana biernie poprzez działal
ność rezerwatową oraz czynnie przez różne stopnie ingerencji 
konserwatorskiej. Odnowa z kolei - to już częściowa zmiana sta
nu, zatem głównie przywracanie pierwotnego zabytkowego ładu 
czy piękna poprzez rewaloryzację - gdy w grę wchodzą głównie 
kulturowe krajobrazy, lub rekultywację - gdy chodzi o krajobrazy 
względnie naturalne, a więc będące na ogół dziełem natury. Prze
kształcanie jest już zmianą stanu, zatem tworzeniem mniej lub wię
cej na nowo ładu czy piękna, realizowanym bądź jako kontynua
cja11 miejscowych tradycji, bądź jako nowa, a zatem z reguły obca 
forma. Ta nowa forma jest na ogół w mniejszym lub większym 
stopniu niczym innym, jak znów kontynuowaniem tradycji, tyle że 
obcej tradycji miejsca, zatem przeszczepem.
Tak więc podstawę właściwych działań architektoniczno-krajo- 
brazowych stanowi umiejętność patrzenia i dokonywania podzia
łu: najpierw na to, co należy chronić, potem - co odnawiać, a 
dopiero na koniec - co i w jakim zakresie dopuszcza ewentualne 
przekształcenia.

Tradycja i regionalizm. Krajobraz nabiera treści dzięki długo
trwałemu związkowi składających się nań części i wynikającemu 
zeń rozwojowi, zmierzającemu do stopniowych przekształceń. 
Tradycja historyczna tworzy związki wszystkich części w „zespoły 
tradycyjne” w rodzaju określonej wsi (lub ich grupy), miasta czy 
kompleksu leśnego, związane wspólnymi formami i treściami. Ze
społy te często można uznać za mikroregiony architektoniczno- 
-krajobrazowe. Z nich też kształtują się kolejno mezo- i makrore
giony, będące wyższymi, lecz luźniejszymi związkami wynikający
mi z różnych już przyczyn gospodarczych, administracyjnych czy 
politycznych. Na tym tle wytwarza się też regionalizm architekto- 
niczno-krajobrazowy w ramach kraju, obejmując np. Podhale czy 
Żywieckie lub Góralszczyznę w ogóle.
Regionalizm architektoniczno-krajobrazowy ma części niezmien
ne i zmienne. Dramat Bieszczadów zachował góry i lasy, usunął zaś 
wsie i uprawy, zmieniając treści regionu i przekształcając formy.

1. Jak na widoku z lotu ptaka rysują się żywe przemiany krajobrazu natural
nego w kulturowy: wieś wzdłuż doliny rzeczki (po prawej u dołu) pasmami 
swych łanów wkroczyła na nowe tereny; na jej przedpolu osady polaniarskie 
zapowiadają nowe obszary osiedleńcze (Jeżów z przysiółkami: Zagroda, Ko
wale, Majdanek, według mapy Miega z 1796 r.)   2**



3. Już do XVII w. odnieść można wielkie kompozycje krajobrazowe. Aleja lipo
wa wiodąca do tzw. zachodniej bramy miejskiej urojonej Jerozolimy, z ulicami 
zaznaczonymi szpalerami drzew i „gmachami" ratusza oraz pałaców; „gma
chy" te symbolizują osobliwych kształtów kaplice w beskidzkim krajobrazie 
(Kalwaria Zebrzydowska, fundacja Zebrzydowskich z lat 1603-1609)

4. Dwór to nie tylko charakterystyczny budynek, ale także podjazd, aleje, park 
oraz tarasy dawnych winnic (po prawej) i przyległe stawy, stwarzające swojską 
postać otwartego krajobrazu kulturowego (Ściejowice, dwór z koóca XVIII w., 
położony na skarpie wiślanej z widokiem na Tyniec) 

góry widok ku wschodowi: średniowieczny w wyrazie, zdominowany monu
mentalnymi brytami kościołów; u dołu widok ku zachodowi na odmianę o 
nastroju barokowo-klasycystycznym (Kazimierz w Krakowie, ul. Paulińska, 
kościoły św. Katarzyny i Bożego Ciała oraz paulinów Na Skałce)

6. Jak na starym obrazie przedstawia się ulica małego miasta, przy czym waż
ne są tu nie tyle barokowe i klasycystyczne budynki, ile właśnie ten szczegól
ny nastrój krajobrazu wnętrza zabytkowej ulicy i placu (Lubartów, założony w 
1545 r. przez Piotra Firleja)
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1. Ruina to osobny problem krajobrazowy, bowiem tylko we wtaściwym jej 
krajobrazie zachowuje pełnię swojego wyrazu. Dziś pojęcie zabytkowej ruiny 
wiąże się już nie tylko z malowniczym widokiem średniowiecznego zamku, ale 
również tak niedawno wznoszonych fortów, przez które przetoczyły się dwie 
wojny naszego stulecia (zamek w Mirowie z drugiej potowy XIV w. i Fort Orze
chowce X w Przemyślu z ok. 1890 r.)
8. Krajobraz jest dokumentem historii, z którego wyczytać można dziejowe 
przemiany, co widać nawet w skromnej skali wsi. Wnętrze ulicy o tradycyjnej 
formie, skali i zielonym wystroju (u góry), oraz współczesny rozmiar przemian 
(u dołu) (Ślemień, tzw. Rejentówka z ok. 1870 r. oraz Wawrzeńczyce, chałupa z 
ok. 1880 r.)
9. Historyczne przemiany krajobrazu doskonale odczytać można z panoram 
miast. Dzieło historii - koronkowa, pełna treści i piękna w formie panorama 
starego Krakowa, a poniżej bezkształtna, monotonna panorama nowych dziel
nic tego samego Krakowa, „dzieło” współczesnych tzw. planistów przestrzen
nych
10. Kazimierz w Krakowie - przykład dewastacji krajobrazu miejskiego. Wnę
trze ul. Józefa prży sławnej Starej Bóżnicy, najpierw zaniedbane, potem zde-
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Podatne na zmiany było zwłaszcza to, co kulturowe. Naturalny 
kształt gór i zielona ich szata pozostały. Zatem z zasady ukształ
towanie, a w tym sieć wodna, stanowią składowe bardziej stałe. 
Pokrycie, a z nim i treści historyczne są zaś na ogół wrażliwe na 
zmiany, np. uprzemysłowienie na oczach jednego pokolenia (1950- 
1980) zmiotło tak żywy region architektoniczno-krajobrazowy 
krakowski, opiewany jeszcze przez „młodopolskich” twórców. Z 
barwnego makroregionu, liczącego wiele mezoregionów i dziesią
tki mikroregionów, pozostały na ogól tylko te ostatnie i to prze
ważnie też znacznie przekształcone. Ciągle jednak wiele obszarów 
pozostaje żywym regionem architektoniczno-krajobrazowym, za
chowując właśnie poprzez „krajobrazy zabytkowe” swą tożsa
mość.

Ochrona zabytkowego krajobrazu. Ochrona owych krajobrazów 
jawi się jako jeden z głównych nurtów współczesnego konserwa
torstwa. Można bowiem jego drogi działań sprymityzować do ste
reotypu opieki nad wyabstrahowaną budowlą czy nawet zespołem 
bez związku z otoczeniem. To właśnie droga oderwania się od tra
dycji miejsca i zatraty tożsamości. By tego uniknąć, trzeba przede 
wszystkim:
- ujrzeć i uświadomić sobie, iż problem istnieje, a następnie
- podjąć działania we właściwych zakresach ochrony, odnowy i 
kontynuacji.
Po okresie uniformizmu przemysłowego widoczna jest od lat na 
całym świecie dążność ku regionalizmowi. Stąd problem ochrony 
dóbr kultury i natury, stąd pojęcie rewaloryzacji, stąd wreszcie kie
runek architektury i urbanistyki zmierzający do jak najpełniejsze
go wykorzystania zastanych właściwości miejsca, poczynając od 
spraw czysto utylitarnych uwzględniających problemy fizjogra
ficzne, a kończąc na zgodnych z nimi krajobrazach miejscowych12. 
Przy czym cała ta działalność znajduje jakby wspólny mianownik 
w jakości życia, jakości rysującej się w dwóch stopniach:
- zaspokojenia potrzeb podstawowych (w rodzaju: jedzenia, mie
szkania, dogodnych warunków środowiska) oraz
- zaspokojenia potrzeb ponadpodstawowych (w rodzaju: zado
wolenia, bezpieczeństwa, poczucia związku z otoczeniem).
Na tym tle rysuje się problem zasadniczy: tożsamości z miejscem, 
regionem i krajem. Te zaś scalają się i wyrażają w poczuciu iden
tyfikacji z taką, a nie inną postacią krajobrazu Dlatego Tatry i 
Białowieża, stary Kraków i odbudowana Warszawa stały się czyn
nikami tworzącymi dziś naszą tożsamość. Tymczasem nowo for
mowany krajobraz osiedli czy wypoczynku ciągle do nich nie do
rasta, zarówno rozmiarem zbędnej dewastacji, jak szerzącym się 
uniformizmem i standaryzacją. Zatrzymać ten proces, dostrzec i 
docenić wzorce krajobrazów zabytkowych oraz zwrócić się ku 
kontynuacji dobrych tradycji - to właśnie cel ochrony, konserwacji 
i rewaloryzacji architektury krajobrazu.

Janusz Bogdanowski
Prof, dr Janusz Bogdanowski jest krakowskim architektem i urba
nistą. Zajmuje się przede wszystkim projektowaniem założeń 
przestrzennych (kształtowanie krajobrazu, miasta zabytkowe, for
tyfikacje, parki itd.). Opublikował ponad 200 prac, m.in. Kompozy
cja i planowanie w architekturze krajobrazu (1976), Warownie i 
zieleń Twierdzy Kraków (1979).

wastowane przez filmowców (pożar Kalisza w filmie „Noce i dnie"), później 
wyburzone. Na takie miejsca, jak np. ul. Gazowa (poniżej, także na Kazimierzu) 
wkracza najchętniej bariat współczesnej standardowej zabudowy dopełniając 
zniszczenia krajobrazu
11. Tylko dobre studium architektoniczno-krajobrazowego wnętrza ulicy (nie 
bloku!), poprzez wynikające stąd wytyczne, a z kolei wariantowe projekty 
wkomponowywane w perspektywy, stworzą możliwość prawidłowej rewalory
zacji (Kraków, ul. Smoleńsk, koncepcja projektowa (wersja B) zabudowy plom
bowej; oprać. A. Bóhm 1983)
12. Uczytelnienie „tradycji miejsca" stanowi nowy problem architektoniczno- 
-krajobrazowy. Przy zaznaczeniu lub nawet ekspozycji niezachowanych form 
historycznych można bowiem posłużyć się nawet swoistą „architekturą fanto
mów". Przykładowa koncepcja zespołu usługowego na pl. Słowiańskim w Kra
kowie, z uczytelnieniem w rewaloryzowanym wnętrzu urbanistycznym dwóch 
nieistniejących (zburzonych w XIX w.) kościołów, oraz miejsca po Bramie Św. 
Walentego (Międzynarodowe Seminarium Konkursowe, Kraków 1983; proj. J. 
Bogdanowski, A. Bóhm, K. Budziło 1983)

(zdjęcia: 2-10 - J. Bogdanowski, 8 -A. Bocheński, 10 - A. Bóhm)

Przypisy
1. J. Pawlikowski, O lice ziemi, Wybór pism, Warszawa 1938; M. 

Raciborski, Zabytki przyrody, Lwów 1908.
2. T. J. Eliot, Landscape architecture, Encyclopedia Americana, 

New York 1934.
3. T. Tołwiński, Urbanistyka, t. Ill, Warszawa 1963.
4. G. Ciołek, Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, Warsza

wa 1964.
5. H. Gutersohn, Harmonie in der Landschaft, Solothurn 1956.

6. W. Czarnecki, Zagadnienie ochrony i kształtowania krajobrazu. 
Planowanie miast i osiedli, L VI, Poznań 1964.

7. H. F. Wiepking, Die Landschaftsfiebel, Berlin 1942.
8. J. Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze 

krajobrazu, Kraków 1976.
9. H. Gutersohn, op. ciL

10. A. Wodziczko, O uprawie krajobrazu, „Chrońmy Przyrodę”, z. 
2/3, 1945.
11. J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej, Warszawa 
1973.
12. Z. Nowak, Przyrodnicze elementy planowania regionalnego i 
udział w nim architekta, Kraków (1950) 1978.
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...abyśmy się sami 
zniechęcili
Gdy poniższy artykuł, pisany w końcu września 1985 r., ukaże się w druku, 
być może nadzieje sporej grupy młodych ludzi na uratowanie zabytkowego 
młyna i stworzenie jednocześnie warunków dla wspólnej, twórczej pracy 
będą już dawno przekreślone.

Miejsce akcji i reakcji: miasto Barlinek w woj. go
rzowskim, gdzie znajduje się stary zabytkowy młyn 
pamiętający czasy Fryderyka Wilhelma, króla pru
skiego oraz miasto Szczecin, gdzie znajduje się sie
dziba Instytutu Architektury i władz tutejszej poli
techniki.
Czas akcji i reakcji: rok 1982 (rzeczywisty początek) 
- rok 1986 (domniemany finał).
Główne osoby dramatu: członkowie Koła Nauko
wego Studentów Architektury, pracownicy naukowi 
Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego 
Politechniki Szczecińskiej, senat tej uczelni, rektor i 
władze administracyjne.
W pozostałych rolach: Urząd Miasta i Gminy w Bar
linku, miejscowa Spółdzielnia Gminna, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopol
skim, Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i 
Techniki, Zarząd Gospodarki Terenami w Myślibo
rzu.

Wstęp
Lesiste tereny wokół dzisiejszego Barlinka, obejmu
jące m.in. malowniczą dolinę rzeki Płoni, w XIII w. 
znalazły się we władaniu Nowej Marchii. Został tu 
wówczas wzniesiony gród mający stanowić przeciw
wagę dla pomorskich Pełczyc. Lokacja miasta na 
prawie magdeburskim nastąpiła w 1278 r. W połowie
XIV w. otoczono je wieńcem murów obronnych, a w
XV w. rozbudowano wcześniejszy (z XIII w.) kościół. 
Kolejne etapy historii miasta wyznaczają kilkakrot
nie wielkie pożary i zniszczenia przynoszone przez 
liczne wojny, które przetoczyły się po tej niespokoj
nej, choć pięknej ziemi. Nieco żywszy rozwój Barlin
ka przypadł na drugą połowę ubiegłego stulecia - po 
ostatnim wielkim pożarze w 1852 r.
Przełom stuleci przyniósł dalsze ożywienie, bowiem 
miasto stało się modnym ośrodkiem wczasowym. Po
wstały tu wówczas liczne pensjonaty, stadion, kąpie
lisko nad jeziorem. Nieco wcześniej - w 1886 r. - 
wybudowana została linia kolejowa.
Duże straty poniósł Barlinek w trakcie działań fron
towych w 1945 r. Uległa wówczas zniszczeniu część 
pierzei rynkowych. Po wojnie miasto odbudowuje się 
i rozbudowuje, niestety, głównie przy użyciu techno
logii wielkopłytowej.
Poza granicami miasta życie pulsuje nieco spokoj

niejszym rytmem. Nie zdołano tu zbyt mocno zatruć 
środowiska naturalnego, nie wykarczowano jeszcze 
wszystkich lasów, nie zaśmiecono przestrzeni pseu- 
donowoczesną architekturą. W sielskim otoczeniu 
przetrwał jeden z licznych ongiś w rejonie Barlinka 
młynów wodnych. Położony jest malowniczo nad 
brzegiem Płoni, przy bocznej, mało uczęszczanej 
drodze, nie więcej niż trzy kilometry od miasta.
Był to niegdyś młyn papierniczy. Powstał po 1733 r., 
kiedy Fryderyk Wilhelm zezwolił Eliaszowi Meisne
rowi na jego wybudowanie. W rękach rodziny Meis
nerów młyn pozostawał do 1827 r. Produkowano tu 
świetny ponoć gatunkowo papier, eksportowany 
przez domy handlowe Szczecina do Szwecji. W la
tach 1827-1866 młyn kilkakrotnie zmieniał właścicie
li, był jednak nadal najważniejszą wytwórnią w mieś
cie.
Po połowie XIX w. zbyt silna konkurencja dużych 
fabryk papierniczych sprawiła, że przebudowano go 
na młyn zbożowy. Utrzymano jednak tradycyjną na
zwę: „Młyn Papiernia”. Po wojnie wykorzystywano 
go nadal. Kres eksploatacji nastąpił około 1974 r. i 
właśnie wówczas... został odkryty przez kilku mło
dych zapaleńców, którzy jako studenci Instytutu Ar
chitektury i Planowania Przestrzennego Politechniki 
Szczecińskiej prowadzili w powiecie myśliborskim 
badania krajobrazowe na zlecenie Wojewódzkiej 
Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli.
Minęło kilka lat...

Akcje i reakcje
Nie remontowany budynek młyna zaczął powoli, ale 
systematycznie rozpadać się. W tym też czasie Koło 
Studentów Architektury zaczęło przeprowadzać na 
terenie gminy Barlinek i w samym mieście coraz licz
niejsze prace badawcze. Długie i częste pobyty w 
terenie przesądziły o potrzebie zorganizowania stałej 
bazy. Przypomniano sobie o opuszczonym młynie, 
stanowiącym własność Gminnej Spółdzielni.
Fragment Listu Otwartego Koła Studentów Archi
tektury do członków Senatu Politechniki Szczeciń
skiej z dnia 6 marca 1985 r.: „Obiektem interesujemy 
się od roku 1982, kiedy kłopoty ze zorganizowaniem 
bazy letniej dla praktyk i obozów studenckich oraz 
prowadzenie w ciągu roku prac w terenie zwróciły 
naszą uwagę na Młyn. Zafascynowani jego urokiem 
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podjęliśmy się opieki nad tym zabytkiem z myślą o 
adaptowaniu go dla potrzeb własnych i środowiska. 
Od tego czasu przez trzy lata za wiedzą i aprobatą 
Władz Uczelni obiekt był wykorzystywany wspólnie 
przez Koło oraz Instytut Architektury i Planowania 
Przestrzennego jako baza praktyk programowych, 
obozów naukowych, seminariów i innych form dzia
łalności dydaktyczno-naukowej.
20 maja 1983 r. Instytut wystąpił do Władz Uczelni z 
prośbą o kupno obiektu. Nastawienie Kolegium Rek
torskiego było przychylne. Jako trudności wskazywa
no chwilowy brak środków na zakup. Według opinii 
Kolegium Rektorskiego najkorzystniejszą formą by
łoby przejęcie obiektu przez Urząd Miasta i Gminy, i 
nieodpłatne przekazanie go Uczelni.
W ciągu lata 1983 r. wykonane zostały przez Koło 

Studentów Architektury zasadnicze prace zabezpie
czające obiekt. Odbyte w nim praktyki udowodniły 
znakomitą przydatność obiektu do celów dydaktycz
nych. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły na spo
tkaniu władz administracyjnych Uczelni z Władzami 
Miasta w sierpniu 1983 r., obiekt został przejęty 
przez UMiG w Barlinku od GS, aby tą drogą mógł 
być, zgodnie z sugestią Rektora, przekazany Uczelni 
nieodpłatnie”.
Fragment Chronologicznego spisu wydarzeń 
związanych z działalnością Warsztatów Projekto
wych i Koła Studentów Architektury dla miasta 
Barlinka (wszystkie wydarzenia związane z mły
nem): „Rok 1982. Praktyka urbanistyczna, praktyka z 
konserwacji zabytków, praktyka geodezyjna, prakty
ka przeddyplomowa, obóz naukowy - dokumentacja 

1. Miejsce akcji i reakcji: młyn pod 
Barlinkiem
2. Fragment elewacji frontowej z do
mem młynarza (z lewej)
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dworków i założeń podworskich w rejonie Barlinka. 
Prace porządkowe i zabezpieczające w młynie - re
mont części podłóg, przestawienie pieców itp.
Rok 1983. Praktyka budowlana, urbanistyczna i pro
jektowa. Praktyka z konserwacji zabytków. Spotka
nie plenerowe z grupą plastyczną »Łódź Kaliska«. 
Międzynarodowe seminarium i warsztaty projekto
we »Barlinek 83« zorganizowane w ramach współ
pracy z Uniwersytetem w Dortmundzie. Warsztaty

teatralne i scenograficzne z udziałem studenckich 
teatrów z Warszawy i Szczecina. Plener plastyczno- 
fotograficzny pt. »Obecność-Ingerencja-Reingeren- 
cja«. Obóz naukowy z udziałem studentów zagra
nicznych - typologia form zabudowy i detalu archi
tektonicznego. Rozpoczęcie gromadzenia i konse
rwacji architektonicznego detalu historycznego. Pra
ce budowlane - szklenie, remont stolarki, remont da
chu. Łączna wartość prac remontowych i zabezpie

3. Fragment dobudówki od strony 
zachodniej
4. Mtyn - ciche miejsce niespełnio
nych nadziei

(zdjęcia: J. Serafinowicz)
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czających wykonanych do końca lata 1983 r. - 800 
tys. zł.
Rok 1984. Międzynarodowe seminarium Barlinek 84. 
Prace nad planem szczegółowym zagospodarowania 
przestrzennego Starego Miasta w Barlinku. Doku
mentacja krajobrazu - badania dla celów planu ogól
nego. Prace remontowe w młynie - remont schodów i 
balustrad, porządkowanie terenu. Badania architek
toniczne obiektu.” W zakończeniu spis dokumentów 
dotyczących przejęcia młyna - obfity, zawierający 22 
pozycje, obrazujący wysiłek, konsekwencję, chęć 
działania Koła Studentów, zrozumienie i pomoc licz
nych instytucji (w tym Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim) oraz nie
zrozumiałą chwiejność i brak dobrej woli ze strony 
władz uczelni.

Fragment „Listu Otwartego...” z 6 marca 1985 r.: 
„Na posiedzeniu Senatu w dniu 25 lutego 1985 r. 
zapadła decyzja o nieprzejęciu przez Politechnikę 
Szczecińską darowizny Urzędu Miasta i Gminy w 
Barlinku. Decyzja taka w świetle dotychczasowych 
rozmów i korespondencji jest dla nas co najmniej 
niezrozumiała (...) Dotychczasowa aprobata naszej 
działalności ze strony władz uczelni dała nam podsta
wę do pełnej entuzjazmu pracy. Stąd nasze zaskocze
nie i zdziwienie ostateczną decyzją Senatu (...) Decyz
ja ta, argumentowana względami finansowymi, jest 
dla nas mało przekonywująca.
Przejęcie obiektu nieodpłatnie jest dopiero punktem 
wyjścia dla dalszej działalności i podjęte dzisiaj de
cyzje nie powinny z góry jej przekreślać, tym bar
dziej że mamy zapewnienie dofinansowania remontu 
obiektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków oraz Urząd Miasta i Gminy w Barlinku. Sami 
złożyliśmy deklarację wykonania części prac budo
wlanych i projektowych (w szacunku ekspertów 
zmniejsza to nakłady na remont o 14 min 679 tys. zł). 
Ponadto złożyła ofertę SSP »Bratniak«, która w za
mian za udostępnienie części obiektu mogłaby party
cypować w kosztach remontu (...) Trzyletnie doświad
czenia w działalności Młyna - Warsztaty Projektowe 
i Rzemiosł Budowlanych - są autentycznym doświad
czeniem studentów i pedagogów. Dlatego też, zanim 
skierujemy nasze zainteresowania i energię w inną 
stronę, prosimy jeszcze raz o rozważenie, czy można 
przekreślić cały wkład pracy i entuzjazmu tak licznej 
grupy studentów i sympatyków naszych poczynań. 
Nie chcielibyśmy, aby choć część spośród nas odesz
ła, po włożeniu w przedsięwzięcie tak dużej ilości 
pracy i serca, w poczuciu zawodu”.

Zakończenie
Gdy na początku sierpnia 1985 r. odwiedziłem Barli
nek, „młynarze” (tak o sobie mówią twórcy idei mły
na) byli mocno zasmuceni. W niepowtarzalnym, cie
płym, pełnym zakamarków i starych przedmiotów 
wnętrzu, które jest jednocześnie kuchnią, jadalnią i 
salonem, a przede wszystkim oazą szczerości, tole
rancji, przyjaźni i radości tworzenia, rozmawialiśmy 
o wielu sprawach związanych z młynem. Nastrój 
sprzyjał refleksjom. Padły pytania o sens działania 

dla idei, o motywacje, o haracz, jaki płacimy za samo
dzielne, niekonwencjonalne myślenie, o przyszłość 
architektury tworzonej przez ludzi bez poczucia toż
samości, o prawdziwy, a nie propagandowy sens och
rony zabytków.
W pewnej chwili Tadeusz powiedział: „Nas interesu
je przede wszystkim ta ziemia. Musimy bardzo do
brze ją poznać, by w najlepszy sposób kształtować 
jej oblicze”. Marcin dodał: „Przez ten Młyn i ideę 
wspólnej pracy, również rzemieślniczej, coraz moc
niej w tę ziemię wrastamy. Tutaj możemy pójść w 
teren, zobaczyć, dotknąć i zrozumieć”. Tadeusz: „Od 
czasu »odkrycia« Młyna wiele się zmieniło. Wtedy 
byliśmy studentami, dziś jesteśmy nauczycielami, ale- 
przecież nadal sami się uczymy. Młyn przekonał nas, 
że ludzie nie pojmą i nie uszanują tego, z czym nie 
zetkną się w praktyce. Stąd wziął się program War
sztatów Projektowych wzbogacony zajęciami z rzeź
by, ceramiki, snycerki, murarki, stolarstwa i temu po
dobnych. Chcieliśmy stworzyć współczesny regiona
lizm i budować własne środowisko”. Marcin: „Uzu
pełniał ten program prawdziwy ruch artystyczny i 
często inspiracją było właśnie otoczenie - Młyn”. Ta
deusz: „Teraz zaczynamy przegrywać. Władze uczel
ni postawiły sprawę na głowie mówiąc - albo remon
towanie akademików, albo młyn. Zaczynają piętrzyć 
trudności. Powoli kończy się nasz piękny sen”. Mar
cin: „Ludzie przyjeżdżają tu jeszcze gnani sentymen
tem, lecz właściwie podcięto im skrzydła. Wic polega 
na tym, abyśmy się sami zniechęcili. Nikt przecież 
otwarcie nam tego nie powie”.
Sprawa młyna od blisko dwóch miesięcy nie daje mi 
spokoju. Chwilami myślę, że może traktuję ją zbyt 
emocjonalnie i zbyt jednostronnie lub wręcz stronni
czo. Może tak właśnie działa czar miejsca i powab 
idei. Nie mogę jednak obronić się przed ponurymi 
refleksjami. Gdy myślę o idei młyna, nasuwają mi się 
pewne analogie z ideami Bauhausu (nie wszystkimi 
rzecz jasna). Gdy myślę o pogrzebaniu idei młyna, nie 
wiadomo dlaczego przypomina mi się smutny epilog 
Bauhausu.
Rodzi się wiele pytań. Czy naprawdę nie stać nas już 
na działanie mało kosztowne, a dające efekt tak w 
płaszczyźnie edukacyjnej, jak, co tu kryć, politycz
nej? Dobrze by było, aby przy okazji zastanowiono 
się nad tym, czy w procesie edukacji (jak się okazuje 
również obywatelskiej) nie popełniony został w sto
sunku do „młynarzy” poważny błąd. Jest to przecież 
pierwsze powojenne pokolenie, które może powie
dzieć o sobie, iż „wrosło w tę ziemię”. Ma święte pra
wo to mówić. I to właśnie mówi.

Jacek Serafinowicz

W trakcie druku tego numeru zapadła definitywna uchwała 
Senatu Politechniki Szczecińskiej o nieprzejmowaniu młyna w 
Barlinku.

Dane historyczne dotyczące Barlinka zawdzięczam pani mgr Ma
rii Kępińskiej ze Szczecina, autorce studium historyczno-urbani- 
stycznego tego miasta i niestrudzonej przewodniczce po Pomorzu 
Zachodnim. Imiona moich szczecińskich przyjaciół, których wypo
wiedzi zdecydowałem się umieścić w artykule, zostały przeze mnie 
zmienione. Wydało mi się to zabiegiem tyleż żałosnym, co koniecz
nym.



- Zabytki 
JrTir na co dzień o

w TEN CYKL MA POMÓC W PRAWIDŁOWYM 
UŻYTKOWANIU OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH.

JM " ie tyle jednak 
upadek fortun i nie tyle burze wojenne poniszczyły 
wielkopańskie nasze zamki, co niedbalstwo i zanie
chanie najtańszych, choćby i najskromniejszych środ
ków konserwacji. Ileż to zamków polskich obrócił w 
ruinę nie Tatar, nie Szwed, nie Kozak, ale deszcz 
wpadający do środka przez dach dziurawy...’’Tak. pi
sał o XVII w. Władysław Łoziński w książce Życie 
polskie w dawnych wiekach. W XX w. burze wojenne 
przyniosły zniszczenia nieporównywalnie większe 
niż poprzednie, tragicznie zubożając nasze dziedzic
two zabytkowe. Nie można zatem być obojętnym, 
gdy i dziś niejeden zabytek niszczeje przez „niedbals
two i zaniechanie... środków konserwacji". Alarmują
ce przykłady przynosi niemal każdy numer „Spotkań 
z zabytkami”.
Przetrwanie zabytków architektury zależy w znacz
nej mierze od spraw pozornie drobnych, od działań 
prostych, ale podejmowanych bez zwłoki. Zdawano 
sobie sprawę z tego wcześniej niż powstało pojęcie 
„zabytek”. Hetman Żółkiewski w swym testamencie 
nie tylko ustalał podział dóbr, ale także polecał „opa- 
trować zamek, aby się nie psował”'\ radził „wszak nie 
trzeba nic dalej, jeno żeby nie ciekło, a jeśli się gdzie 
dachówka zepsuje, o inszą nie trudno.” O nową da
chówkę na wymianę dziś nie zawsze łatwo, ale nadal 
od jednej dachówki, od drobnej naprawy, od tego, co 
dzieje się z zabytkiem na co dzień, zależy jego stan, a 
w dalszej konsekwencji - istnienie.
Nieliczne tylko zabytki architektury są pod stałą o- 
pieką konserwatorów, większość obiektów natomiast 
znajduje się w rękach użytkowników nie będących 
konserwatorami. W niniejszym cyklu artykułów chcę 
pomóc właśnie tym wszystkim, którzy - nie będąc 
konserwatorami - są użytkownikami zabytków ar
chitektury. Zaznaczyć przy tym trzeba, że celem tych 
artykułów jest zapoznanie Czytelników z metodami 
prawidłowego utrzymania zabytku, a poprzez wyjaś
nienie podstawowych problemów konserwatorskich 
- ułatwienie współpracy z konserwatorami; nie zaś 
nakłanianie do przeprowadzenia we własnym zakre
sie prac konserwatorskich. Prace konserwatorskie w 
obiektach zabytkowych mogą być, zgodnie z obo
wiązującym prawem, tj. przepisami Ustawy o ochro
nie dóbr kultury i o muzeach z 15 lutego 1962 r., prze
prowadzane wyłącznie przez osoby mające od
powiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia. 

Ponadto każdorazowo należy uzyskać od woje
wódzkiego konserwatora zabytków pisemne zezwo
lenie na wykonanie danej pracy, a wykonawca zobo
wiązany jest do sporządzenia odpowiedniej doku
mentacji prac.
Przed omówieniem szczegółowych problemów ut
rzymania i użytkowania zabytków przypomnieć trze
ba kilka spraw ogólnych, choć częściowo będzie to 
powtórzenie tego, co Czytelnik zna z innych artyku
łów „Spotkań z zabytkami”.
Co to jest konserwacja zabytków? Łacińskie słowo 
„conservatio” oznacza „przechowanie”, „utrzymanie”, 
„zachowanie”. Konserwacja zabytków - to dziedzina 
działalności ludzkiej, której celem jest zachowa- 
n i e zabytków w stanie na tyle nie zmienionym, na ile 
jest to możliwe. Każda zmiana umniejsza bowiem 
wartość zabytku, fałszuje informację historyczną w 
nim zawartą lub narusza harmonię dzieła sztuki. 
Konserwacja współczesna zwraca uwagę nie tylko 
na zachowanie zewnętrznej formy, wyglądu obiektu, 
ale na zachowanie pierwotnego materiału, jego 
struktury itd., co określone jest mianem „substancji 
zabytkowej.” Innymi słowy, zabytek winien być prze
kazany następnym pokoleniom nie tylko jako „taki 
sam”, ale „ten sam” obiekt.
Konserwacja - w tym szerokim znaczeniu zachowa
nia zabytków - to przede wszystkim:
- prawidłowe użytkowanie zabytku, tj. takie, które 
nie tylko nie niszczy obiektu, lecz podtrzymuje jego 
istnienie;
- przeciwdziałanie czynnikom niszczącym, tj. wykry
wanie i usuwanie przyczyn zagrożenia, zahamowanie 
procesów destrukcji;
- utrzymanie właściwych warunków, czyli takich, 
które eliminują, a przynajmniej ograniczają działanie 
procesów niszczących.
Nie należy utożsamiać konserwacji zabytków wy
łącznie ze skomplikowanymi pracami, które przy
wracają zabytkom ich blask, z „odnawianiem” zabyt
ków. Prace takie są tylko częścią zadań konserwato
ra. Międzynarodowa Karta Ochrony i Konserwacji 
Zabytków uchwalona na kongresie w Wenecji w 
1964 r. stwierdza, że odnowa (restoration) jest zabie
giem wyjątkowym (art. 9), natomiast konserwacja za
bytków (conservation) opiera się przede wszstkim na 
stałym ich utrzymaniu (art. 4). Jeśli konserwacja 
polega przede wszystkim na utrzymaniu zabytku w
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1.2.3. „Romanówka" w Krynicy - w 
1977 r. jeszcze użytkowana (1), na 
skutek braku opieki popadła w ruinę; 
w 1985 r. przedstawia już obraz dale
ko posuniętego zniszczenia (2.3)



dobrym stanie, to czym konserwacja zabytku archi
tektury różni się od prawidłowego utrzymania zwy
kłego, niezabytkowego budynku? Podobieństw jest 
wiele, lecz są też istotne różnice.
Po pierwsze: utrzymanie zwykłego budynku - to 
przede wszystkim zachowanie jego wartości użytko
wych, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. 
Podstawowymi wartościami zabytku architektury są 
natomiast jego wartości historyczne i artystyczne, a 

dobry stan techniczny, użyteczność budynku - 
środkami prowadzącymi do celu. O wyborze me
tod utrzymania decydują przede wszystkim wartości 
zabytkowe.
Różnica druga: skala czasu. Przydatność techniczna 
wyznacza okres użytkowania niezabytkowych obie
któw budowlanych. W zależności od konstrukcji, ma
teriałów itp. jest on ograniczony do 50, 100, 150 lat. 
Zabytki pragniemy zachować przez okres możliwie 

4.5, „Witoldówka" w Krynicy to cen
ny przykład architektury „kurortowej" 
z przełomu stuleci (4) - wieloletnie 
zaniedbania w utrzymywaniu obiektu 
„uwieńczone" zostały jego... rozbiór
ką; od 1985 r. na miejscu rozebrane
go autentyku powstaje jego rekon
strukcja w innym materiale. Czy nie 
lepiej należycie utrzymywać auten
tyk?

(zdjęcia: P. Stępień)
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jak najdłuższy, na zawsze. Oznacza to m.in., że prace 
wykonywane w zwykłym budynku raz lub kilka razy 
w ciągu jego użytkowania - w budynku zabytkowym 
będą powtarzane wiele razy. Dlatego - wbrew pozo
rom - lepiej zastosować takie metody i materiały do 
napraw, które są mniej trwałe, lecz łatwiejsze do 
powtórnego zastosowania. Unikać natomiast należy 
metod i materiałów trwalszych, lecz stwarzających 
kłopoty przy powtórnym zastosowaniu. Technologie 
tradycyjne, jak mur z cegły, tynk wapienny, były 
mniej trwałe, lecz łatwe do naprawy. Technologie 
budownictwa nowoczesnego, np. żelbetowe kon
strukcje monolityczne, są trwalsze. Ich trwałość po
zwala na niedokonywanie napraw przez cały plano
wany okres użytkowania budynku, lecz przy wystą
pieniu uszkodzeń po tym okresie naprawa jest bar
dzo trudna. Na przykład do malownia stolarki lepiej 
zastosować tradycyjne farby i lakiery olejne, łatwe 
do zeskrobania i powtórnego nałożenia, niż niejeden 
lakier syntetyczny - trwalszy, lecz po zestarzeniu się 
powłoki trudny do usunięcia bez uszkodzenia drew
na.
Konserwacja, czyli zachowanie zabytków architektu
ry - to sprawa nie tylko konserwatorów. Konserwa
torzy, na podstawie doświadczenia wielu dyscyplin 
naukowych i praktyki zawodowej, mogą określić, ja
kie warunki są najwłaściwsze dla danego zabytku, 
jak powinien być on użytkowany. Mogą przeprowa
dzić prace wzmacniające zabytek i polepszające wa
runki, w jakich się znajduje. Czy te polepszone wa
runki zostaną zachowane i czy użytkowanie będzie 
zgodne z zaleceniami - zależy od użytkowników. A 
oto kilka przykładów:
Urządzenia ogrzewcze spełnią swe zadanie, jeśli 
będą właściwie używane. Zaniedbanie ogrzewania 
grozi zawilgoceniem i przemarzaniem ścian, a prze
kroczenie dopuszczalnych temperatur - przesusze
niem prowadzącym np. do spękania drewna i nieod
wracalnych odkształceń innych materiałów.
Rynny i rury spustowe będą chroniły budynek przed 
wodą, jeśli użytkownik oczyści je co pewien czas i 
naprawi uszkodzenia. Zablokowane przez śmieci, 
dziurawe - skoncentrują tylko niszczące działanie 
wody.
Instalacja odgromowa chroni budynek przed skutka
mi wyładowań atmosferycznych - jeżeli użytkownik 
dopilnuje, aby przewody nie były przerwane, w prze
ciwnym wypadku - zwiększy zagrożenie.
Przykłady można mnożyć, lecz szersze omówienie 
znajdzie Czytelnik w dalszych artykułach. Tutaj 
przytaczam je na dowód, że stan zabytku architektu
ry zależy na równi lub nawet w większym stopniu od 
użytkowników niż od konserwatorów.
Można stwierdzić, że stopień skomplikowania prac 
konserwatorskich niezbędnych dla uratowania zabyt
ku często świadczy o stopniu zaniedbań i błędów 
popełnianych w czasie użytkowania. Konieczność 
wykonywania w obiekcie zabytkowym skompliko
wanych i kosztownych prac konserwatorskich, wyją
wszy klęski żywiołowe i zniszczenia wojenne, wynika 
zawsze z błędów w użytkowaniu, braku opieki lub 

braku uszanowania wartości zabytkowych. Zaniecha
nie drobnych napraw pokrycia dachu, czyszczenia ry
nien czy ogrzewania budynku łatwo doprowadza za
bytek do stanu, w którym tylko bardzo trudne tech
nicznie i kosztowne zabiegi mogą umożliwić jego 
dalsze zachowanie. Samowolna przebudowa lub do
puszczenie do dewastacji zmuszają do żmudnych i 
kosztownych działań oraz usuwania szpecących 
przybudówek. Co więcej, bywa że wykonane już pra
ce konserwatorskie są niweczone przez niewłaściwe 
użytkowanie lub brak opieki, a odnowiony obiekt 
wraca do poprzedniego stanu. Drastycznym przykła
dem są losy warszawskiego hotelu „Bristol”, wartoś
ciowego zabytku architektury z przełomu XIX i XX 
w. Budynek oddany do użytkowania w dobrym stanie 
technicznym, z kompletnym wyposażeniem, został 
przez użytkownika wyeksploatowany do granic moż
liwości. Następnie zamknięty, praktycznie opuszczo
ny przez kilka lat - zniszczał w przyspieszonym tem
pie. Na początku wystarczyłyby niewielkie, ale regu
larne nakłady dla utrzymania obiektu w dobrym sta
nie. Zaniechanie bieżącej konserwacji doprowadziło 
do stanu, w którym konieczny jest remont kapitalny, 
znacznie kosztowniejszy. Dziś zdewastowany „Bris
tol” wymaga wielkiej akcji konserwatorskiej, dla 
przeprowadzenia której powołano specjalny oddział 
Pracowni Konserwacji Zabytków.
Trudno też nie przypomnieć problemu rewaloryzacji 
zabytkowego śródmieścia Krakowa (zob. „Spotkania 
z zabytkami”, nr 2, 1983). Ten unikatowy zespół za
bytkowy ominęły zniszczenia drugiej wojny świato
wej. Sądzono zatem że niepotrzebne są większe pra
ce konserwatorskie. Obecnie skala działań koniecz
nych dla zachowania tego zespołu porównywalna 
jest z odbudową miast zniszczonych w czasie wojny, 
przekracza możliwości finansowe i realizacyjne Kra
kowa i wymaga akcji ogólnokrajowej.
Właściwe utrzymanie budowli zabytkowych ma więc 
także znaczenie ekonomiczne. Prawidłowe użytko
wanie, zachowujące obiekt w dobrym stanie, pozwa
la uniknąć kosztownych działań, wraz z wszystkimi 
kosztami pochodnymi, jak np. mieszkania zastępcze i 
- czego pomijać nie można - kosztami społecznymi. 
Zabytki architektury - to także wymierna wartość 
użytkowa, dopuszczanie do ich dewastacji jest mar
notrawstwem gospodarczym. Niszczejący zabytek - 
to także zmarnowane cegły, kamień, dachówka. Pod
kreślam: także, ponieważ stale należy pamiętać o 
wartości niewymiernej, o wartości dziedzictwa kultu
ry. Barbarzyństwem byłoby bowiem widzieć w zaby
tkach jedynie materiał budowlany.
Od prawidłowego użytkowania zależy los nie tylko 
pojedynczych obiektów, ale całego naszego dziedzic
twa architektonicznego. Konserwatorzy są w mniej
szości - mogą pomóc w utrzymaniu zabytków, ale nie 
ochronią ich bez współdziałania użytkowników.

Piotr Stępień
W następnym numerze omówione zostaną podsta
wowe, praktyczne zasady konserwatorskie stoso
wane przy przejmowanych obiektach zabytko
wych.
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„Jam dwór polski...” (5)

Wnętrza dworów
NX a wstępie rozwa

żań o wnętrzach dworów pamiętać należy o dużej 
różnicy między dworami małymi, drewnianymi, które 
nie różniły się wiele od chłopskiej chałupy, a dwora
mi przypominającymi wielkością pałace. Stereotypo
we wyobrażenie wnętrza dworu z XVIII i pierwszej 
połowy XIX w. dotyczy dworu średniej wielkości, o 
7-10 pokojach. Dwory te - zarówno drewniane, jak i 
murowane - były własnością ziemianina, posiadają
cego zazwyczaj 100-200-hektarowy majątek i jedną 
wioskę.
Właścicielami najmniejszych dworków była biedna 
szlachta zaściankowa, której podstawowym wyróżni
kiem był posiadany herb i przywileje, a nie siedziba. 
Takich najmniejszych dworków zachowało się do o- 
becnych czasów zaledwie kilkanaście, a oryginalnego 
wnętrza nie ma, niestety, już żaden z nich. Ich opisy 
znaleźć możemy w lustracjach i inwentarzach dóbr 
szlcheckich z dawnych czasów. Dla przykładu przy
toczmy opis dworku w Słaborowicach (w dzisiejszym 
woj. kaliskim) z 1719 r.; był on własnością Jakuba 
Miaskowskiego „Dwór nowy ze wszystkim, szkud- 
łami pobity naokoło, dach snopkami pokryty, dobry 
ze wszystkim. Izba, z izby kumora, z kumory alkierz, 
z sieni kuchnia.”
Jak wynika z tego opisu, dworek drewniany, oszalo
wany, kryty strzechą, miał zaledwie pięć pomiesz
czeń: izbę, czyli jadalnię, komorę - spełniającą wiele 
funkcji, ale chyba przede wszystkim służącą jako po
kój pracy właściciela, alkierz, tzn. w tym wypadku 
sypialnię, kuchnię i sień. Dworki takie miały również 
nader skromne wyposażenie. Podstawowe sprzęty - 
to stół i ławy w jadalni, łóżka i skrzynie w sypialni, 
elementarne wyposażenie kuchenne, jakaś apteczka. 
W tych najskromniejszych dworkach np. aż po wiek 
XIX nie było szaf. Co cenniejsze stroje i ozdoby trzy
mano w skrzyniach, a reszta ubiorów wisiała swo
bodnie na licznych kołkach w ścianach sieni i sypialni. 
Wnętrza dopełniały kominki oraz proste, gliniane, le
pione piece. Te właśnie dworki nie różniły się zbytnio 
od chłopskich chałup, przede wszystkim na wscho
dzie Polski do końca XVIII w.
Zajmijmy się jednak wnętrzem dworu średnio za
możnego szlachcica, którego siedziba różniła się za
równo od chałupy włościanina, jak i od pałacu mag
nata. Spróbujmy „zwiedzić” taki typowy polski dwo
rek z początku XIX w. Wprowadza nas do niego 
Wincenty Pol fragmentem wydanego w 1843 r. poe
matu Pieśń o ziemi naszej:
„Przy dziedzińcu dom chędogi,
Półtoraczne ławy w ganku,

Sień obszerna, a przy wianku 
Wiszą strzelby, smycze, rogi, 
Kordy, rzędy, drożne burki, 
I wyprawne pękiem skórki...”
Wchodzimy z ganku do sieni. W dworach starszych, 
jeszcze do połowy XVIII w. sień biegła przez całą ich 
szerokość, dzieląc je na dwie części. Później sień 
ograniczono tylko do traktu frontowego, w trakcie 
ogrodowym umieszczając salon. Sień miała swoją 
specyficzną atmosferę. To duże pomieszczenie, z ła
wami pod ścianami i wielką liczbą kołków w ścia
nach, pełniło wiele funkcji. Tu odbywały się większe 
zebrania i narady z sąsiadami, tu zbierano się na po
lowania, w sieni odbywały się też szopki noworoczne. 
Władysław Łoziński pisze: „Czym w zamkach zawar
tych był dziedziniec służący za punkt zborny, za maj- 
dan, tym w dworze szlacheckim była sień.” Miała ona 
i swój specyficzny zapach wydzielany przez poroz
wieszane wieńce dożynkowe, rzemienie, pasy, kurty 
skórzane, kaptury i opończe, a nieraz także cietrze
wie i kuropatwy - „żeby skruszały”.
Z sieni przejdźmy na wprost do salonu, zwanego też 
bawialnią, a dawniej świetlicą. Pomieszczenie to - 
najbardziej reprezentacyjne w całym dworze - służy
ło do przyjmowania gości, zgromadzeń rodzinnych i 
zażywania rozrywek w długie zimowe wieczory. Sta
ra nazwa „świetlica” znalazła jeszcze lepsze uzasad
nienie w wieku XVIII, gdy zaczęto budować - według 
mody neoklasycznej - dwory z wysuniętymi ryzalita
mi w środku elewacji ogrodowej, mieszczącymi o- 
walne lub okrągłe salony. Zachowały się przykłady 
tych salonów w dworach w: Węgrzynowicach (woj. 
piotrkowskie), Kaskach (woj. skierniewickie) i Zwier- 
niku (woj. tarnowskie). Pozwalało to nie tylko na 
powiększenie salonu, lecz i na jego lepsze oświetle
nie. Ciekawe rozwiązanie miał dwór w Sarnowie 
(woj. siedleckie). Całą jego centralną część zajmowa
ła sień połączona z salonem o ściętych narożach i 
czterech kolumnach podpierających powałę. Z salo
nu drzwi prowadziły najczęściej wprost do ogrodu. 
Salony-świetlice wyposażone były przeważnie w ko
minki. Przed nimi stały ławy i krzesła, a podłogę wyś
cielały skóry.
W XIX w. pojawiły się powszechnie piece, które albo 
zastępowały kominki, albo były stawiane obok nich. 
Wcześniej na piece kaflowe pozwolić mogli sobie tyl
ko bogatsi ziemianie. Salon miał zwykle najozdob- 
niejsze podłogi spośród dworskich komnat. W bogat
szych dworach deski układano we wzory, natomiast 
w biedniejszych starano się dobrać deski w ten spo-
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1. Fragment wnętrza skromnego dworku w czasie wizyty kwestarza w ilustracji 
T. Rybkowskiego (wg „Tygodnika Ilustrowanego” nr 170 z 1879 r.)
2. Dwór w Zwiemiku, woj. tarnowskie, od strony ogrodowej; widoczny okrągły 
ryzalit mieszczący salon

sób, aby najszersze znajdowały się w środku podłogi. 
W dworze w Studzieńcu (woj. pilskie) np. środkowa 
deska podłogi w salonie miała 54 cm szerokości, po
zostałe zaś po 34 cm. Strop najczęściej był belkowy, 
zresztą nie tylko w drewnianych, lecz także w muro
wanych dworach. Z belki środkowej lub siestrzanu 
zwisał tzw. pająk, czyli świecznik; świeczniki roz
mieszczone też były na ścianach. Ozdobami ścian ko
mnat dworskich, zwłaszcza salonu, w biedniejszych 
dworkach były nie używane już części zbroi i broń po 
przodkach, jakiś „święty” obrazek, niekiedy portrety 
przodków. Te ostatnie częściej znajdowały się w bo
gatszych dworach, obok innych obrazów i kobierców 

sprowadzanych ze Wschodu. W tych większych dwo
rach ściany obijane bywały płócienną tapetą, a zda
rzały się także malowidła ścienne (np. w Mirogono- 
wicach i w Skotnikach w woj. tarnobrzeskim, we 
Wrzącej w woj. sieradzkim).
Idąc dalej za Wincentym Polem, z salonu przechodzi
my do jadalni:

„Drzwi na oścież - a w pokoju
Stół dębowy, woskowany,
Pod nim niedźwiedź rozesłany,
Dzban cynowy do napoju,
A na ścianach antenaty,
A na półkach srebrne blaty...”
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Było to zwykle największe pomieszczenie we dwo
rze. Podkreśla to Franciszek Morawski (Dworzec 
mego dziadka, Leszno 1851):
„Z wszystkich izb tam najdłuższa i razem najszer
sza
Była izba jadalna, z rzędu komnat pierwsza. 
Sarmackiej gościnności państwo niezmierzone... 
...Całą izbę zajmował stół wielki, dębowy.
Pięć się kloców do jego składało budowy; 
Ileż on uczt podźwigał, ile straw, gąsiorów, 
Ile związał przyjaźni, ile zgodził sporów...”
Jadalnia lokalizowana była zwykle nie na osi dworu, 
lecz w bocznych pomieszczeniach, obok salonu. 
Przyczyną takiej lokalizacji była kuchnia znajdująca 
się w wielu dworach w oficynie, łącznie ze spiżarnią i 
różnego rodzaju schowkami. Natomiast w budynku 
dworu znajdował się pokój kredensowy, gdzie trzy
mano wszystkie naczynia stołowe (zastawę) i gdzie 
przynoszono z kuchni jadło i rozkładano na półmi
ski.
Już autor Krótkiej nauki budowniczej dworów, pała
ców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego za
lecał w 1659 r.: „Kuchnie w budynku pod tym dachem 
gdzie pan mieszka nie mieć. Zwłaszcza w pałacu, któ
ry dziedzińca nie ma. Przyczyna ta, że stąd wielkie 
nieochędóstwo w domu i fetor być musi. Bo w Polsz
czę kuchnia być nie może ochędożna, dlatego, że w 
niej siła warzą, siła pieką, siła smażą kur, gęsi, prosiąt, 
carnificina (rzeźnia - przyp. M.R.) sroga.” A zatem, 
trzymając się tych zasad jeszcze po wiek XIX i uni
kając w ten sposób „nieochędóstwa i fetoru”, kuchnie 
lokowano osobno, poza budynkiem dworu. W XIX 
w., kiedy zwyczaj ten stał się nieco uciążliwy, przebu
dowywano lub częściej rozbudowywano dwory, do
łączając do nich kuchnie. Jeśli w dworze nie było 
pokoju kredensowego, zwykle wielkich rozmiarów 
szafa kredensowa stała w jadalni.
Porozwieszane na ścianach opony (tzn. kobierce, go
beliny i inne tkaniny dekoracyjne) miały nie tylko 
zdobić, ale i'ocieplać wnętrze. Kominki czy piece nie 
zawsze wystarczały do ogrzania dworu. Dla ocieple
nia dworu drewnianego szalowano go z zewnątrz i 
tynkowano wewnątrz, pokrywając tynk dużą ilością 
wspomnianych tkanin.
Z pozostałych pomieszczeń, istniejących nawet w 
najmniejszych dworkach, wymienić należy sypialnię, 
zwaną alkową, i gabinet. Sypialnia była zwykle po
mieszczeniem narożnym od frontu lub mieściła się w 
alkierzu, stąd nazywano ją niekiedy alkierzem. Znaj
dowały się tam łóżka, skrzynie i kufry, zaś w bogat
szych dworach szafy. Gabinet służył do pracy gospo
darzowi - właścicielowi dworu. Tu przechowywał 
dokumenty gospodarskie i papiery rodzinne. Charak
terystyczne meble gabinetu - to albo sekretarzyk, 
albo biurko, zawierające dużą liczbę szufladek, sza
fek i skrytek. Osobno stał jeszcze sepecik, czyli 
skrzynka z drzwiczkami, szufladkami i schowkami w 
licznych przegródkach. Miała ona niekiedy blat i spe-

3. Plan dworu w Sarnowie, 
woj. siedleckie, z ok. 1825 r.
4. Widok sieni i salonu dwo
ru w Sarnowie
5. Piec z początku XIX w. w 
salonie dworu w Parcicach, 
woj. kaliskie
6. Wnętrze saloniku dworu 
w Szalowej, woj. nowosąde
ckie
7. Fragment jadalni i zara
zem salonu dworu w Wiel
kiej Woli, woj. piotrkowskie 
(1907 r.)
8. Jadalnia w dworze w In- 
czewie, woj. sieradzkie 
(przed 1939 r.)
9. Dwór z 1757 r. w Ożaro
wie, woj, sieradzkie - fra
gment Muzeum Wnętrz 
Dworskich
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cjalnie wbudowane uchwyty na przybory do pisania. 
Sepety przydawały się zwłaszcza w podróżach.
Większość małych dworów nie była podpiwniczona. 
Pamiętajmy jednak, że często np. w XVI11 czy XIX w. 
nowy dwór stawiano na fundamentach starszego, ob
ronnego. Po rozebraniu dawnego budynku pozosta
wały zwykle sklepione piwnice, znajdujące się zre
sztą tylko pod częścią nowego dworu, gdyż przeważ
nie był on dłuższy od poprzednika. Piwnice budowa
ne łącznie z dworem też na ogół umieszczano tylko 
pod jego częścią. Rzadko zdarzało się, że piwnice 
pełniły funkcje pomieszczeń pomocniczych, np. kuch
ni, jak to było w Modlnicy. Opis tego dworu z 1812 r. 
podaje: „Kuchnia, która jest na dole, sklepiona pod 
pokojami, sklepienie jej na filarze jednym środko
wym utrzymuje się (...). W kuchni tej ognisko z cegły, 
na którym dwa wilki żelazne z dwoma drągami. Stół i 
szafa stare, złe. Komin w tej kuchni na sklepieniu 
utrzymuje się”.2
Warto też przytoczyć relację anonimowego kore
spondenta „Tygodnika Ilustrowanego”, opisującego z 
autopsji wnętrze dworku w Zaosiu koło Nowogród
ka, w którym urodził się Adam Mickiewicz3: „Zgan
ku, wszedłszy do sieni, drzwi na prawo wiodły do 
pokoju o dwóch oknach od frontu. Był to pokój ba
wialny i zarazem stołowy. Z tego pokoju jedne drzwi, 
naprzeciw od wejścia, prowadziły do pokoju naroż
nego, zwanego gościnnym, który był też i bawialnym, 
o dwóch oknach, tj. od frohtu i od góry Żarnowej - i 
tutaj to prawdopodobnie urodził się nasz Adam; dru
gie drzwi na lewo do sypialni. Poza sypialnią był mały 
pokoik, a poza nim apteczka. Z sieni, wprost od wejś
cia, drzwi wiodły do drugiej sieni, gdzie były kuchnia, 
spiżarnia i wyjście do ogrodu. Z sieni na lewo drzwi 
do obszernej izby czeladnej, obok której była izdeb
ka, zwana na Litwie komorą, gdzie zwykle sypiały 
małżeństwa czeladzi i mieściły się ich ruchomości.” 
Pomocnicze pomieszczenia we dworze stanowiła 
znaczna liczba różnego rodzaju komórek. Jak pisze 
A. Bruckner, „komórek do potrzeby (prewentów, 
tranzytów) było mnóstwo niepojęte...” Pełniły one 
różne funkcje: schowków, składzików, garderób, ale
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także łazienek i ubikacji. Wreszcie ważnym pomiesz
czeniem była apteczka. B. Olszowski tak ją opisuje w 
„Tygodniku Ilustrowanym” z 1876 r., charakteryzując 
dwór modrzewiowy w Sadowiu (dziś nie istnieje): „Z 
tej jadalni prowadzi przejście do przesławnej trady- 
cyonalnej apteczki. Czegóż-bo tam znaleźć nie mo
żna było? Lekarstwa, trucizny na myszy, remedya 
przeciw czarom, nalewki, wędliny z marynatami, na
siona, nie licząc już słodyczy, a wszystko domowej 
roboty...”
Po takim opisie dworu z przełomu XVIII i XIX w. 
Czytelnik może odczuć pewne rozczarowanie. Czy 
rzeczywiście wnętrza dworów bywały tak skromne? 
W większości tak, bo musimy zdać sobie sprawę z 
tego, że: po pierwsze - stereotypowe wyobrażenie 
dworu i jego wnętrza dotyczy dworów dużych, boga
tych i przeważnie murowanych, tzn. tych, które w 
Rzeczypospolitej, może z wyjątkiem Wielkopolski, 
stanowiły mniejszość; po drugie - obraz ten pochodzi 
przeważnie z drugiej połowy XIX w. lub z dwudzie
stolecia międzywojennego; i wreszcie po trzecie - 
tak, jak zachowało się nieco wizerunków wnętrz 
dworów dużych ze wspomnianego okresu (rysunki, 
zdjęcia), tak prawie nie ma ikonografii tych naj
skromniejszych dworków sprzed połowy XIX w. 
Trzeba podkreślić, że te małe, skromne domostwa 
rodzimych hreczkosiejów nie doczekały się ani jed
nego muzeum. Istniejące obecnie muzea wnętrz 
dworskich reprezentują tylko większe dwory. Odnosi 
się to np. do Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożaro
wie (woj. Sieradzkie), Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będomińie (woj. gdańskie) lub do wnętrz później
szych dworów, jak'Muzeum Powstania Styczniowe
go w Dołędze (woj. tarnowskie) lub biograficzne Mu
zeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu (woj. kroś
nieńskie).
Nasze ilustracje przedstawiają również wnętrza 
dworów z czasów późniejszych, kiedy to nastąpiły w 
nich znaczne zmiany, zostały wzbogacone nie tylko 
nowymi sprzętami (szafami, biurkami, biblioteczka
mi, zegarami ozdobnymi, lustrami i fotelami), ale tak
że „atrybutami światowej kultury”, jak obrazy i grafi
ki, kolekcje książek, broni, porcelany, wreszcie forte
piany i pianina.
W drugiej połowie XIX w. skromny program wnę
trza dworu przestał już wystarczać. Dwory rozbudo
wywano lub budowano większe. Pojawiło się wiele 
nowych, bliskich naszym czasom pomieszczeń: bi
blioteki, garderoby, pokoje gościnne i dziecinne, pa
larnie, kaplice, no i łazienki oraz ubikacje, a także 
oszklone werandy i oranżerie.

Maciej Rydel

10. Fragment pokoju (bilardowego?) w dworze w Błoniach, woj. tarnobrzeskie 
(przed 1939 r.)
11. Salon w dworze w Ołpinach, woj. nowosądeckie
12. Salonik w dworze z 1784 r. w Tarnawie, woj. krakowskie; wyposażenie z 
drugiej połowy XIX w.

(zdjęcia: 2, 5. 9, 12 - M. Rydel)

Przypisy
1. Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego, 
Wroclaw 1955, s. 397.
2. M. Bernacikowa, Dwór w Modlnicy. „Zeszyty Naukowe Uniwer. 
sytetu Jagiellońskiego”. Prace z Historii Sztuki, z. 2, 1965, s. 194.
3. Zaosie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 14, 1883.
4. A. Bruckner, Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1939, s. 
265.
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Wykarczować 
polskość
Zajmując się historią i architekturą polskich dworów ze smu
tkiem -obserwuję ich systematyczną dewastację. Jak Polska 
długa i szeroka, odbywa się swoiste wycinanie korzeni nasze
go wspólnego drzewa. Oto konkretny przykład.

Po przeczytaniu artykułu Czy istnieje polski dworek szlache
cki? („Spotkania z zabytkami”, nr 2,1985) kilka osób zaintere
sowało się pięknym dworkiem modrzewiowym w Prymusowej 
Woli w województwie piotrkowskim. Jedna z tych osób - pan 
Marian Kaczykowski z Lęborka tak relacjonuje w liście do 
redakcji zastaną sytuację: ... przed budynkiem stal kopcący
parnik, wewnątrz dworku suszyła się bielizna, a pracownicy 
spółdzielni (której podlega dworek) dokonywali uboju świni. 
Do kierownictwa spółdzielni zwróciłem się o kupno dworku. 
Dostałem negatywną odpowiedź, ponieważ, jak twierdzi kie
rownik, dworek będzie rozebrany, a na tym samym miejscu 
postawiony podobny obiekt. Ja natomiast chciałbym go wyre
montować i przywrócić do pierwotnego stanu, niestety, jak z 
powyższego wynika, nie mam szans...".

Bardzo charakterystyczny i typowy - rzec by można - scena
riusz. Najpierw Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zgoda" w 
Prymusowej Woli doprowadziła dworek na skraj ruiny. Teraz 
urządza w nim rzeźnię! Warto jeszcze obejrzeć na tyłach dwor
ku tonący w błocie kurnik. A przyszłość zabytku władze spół
dzielni widzą jasno i promieniście: rozwalić i postawić nowy. 
Jaki „podobny obiekt" tam powstanie, można łatwo przewi
dzieć. Jest już takich „podobnych obiektów” wiele - zgodnych 
z poziomem tych od uboju świń w zabytkach, kurników i gno
jówki płynącej środkiem parku.

Nie wiem, czy prywatne osoby, które chcą takie dworki rato
wać, będą mogły swoje zamiary realizować, czy zdają sobie 
sprawę z ogromnych kosztów, jakie przy tym powstają, ale jed
no wiem na pewno: tacy właściciele, jak RSP w Prymusowej 
Woli, już pokazali co potrafią. Kto nie wierzy, łatwo może spraw
dzić. Wiem również, że osiemnastowieczny dworek w Prymu
sowej Woli - to jeden z najpiękniejszych przykładów typowo 
polskiej budowli wiejskiej. W wydanym przez KAW w 1981 r. 
zestawie przezroczy reprezentuje on - obok osady w Biskupi
nie, kościoła w Dębnie czy słynnej karczmy w Jeleśni - budow
nictwo drewniane w Polsce. Kto choć trochę zna historię tego 
budownictwa, wie, jaka jest ranga wymienionych zabytków. Co 
będzie reprezentował „podobny obiekt” panów burzymurków z 
RSP? Co o tym sądzą władze województwa piotrkowskiego?

(mr)

Krakowskie 
witraże 
secesyjne

ecesja, styl w sztukach plastycznych, który powstał 
ok. 1890 r. niemal jednocześnie w różnych ośrodkach euro
pejskich i pozaeuropejskich jako reakcja na panujący w 
drugiej połowie XIX w. historyzm, potrzeba stworzenia 
nowych form i wzorów, dotarł do Polski stosunkowo 
wcześnie, bo już w końcu XIX w. Ukształtował oblicze 
wielu miast polskich - Lodzi, Krakowa, Warszawy. Główne 
cechy nowego stylu - to linearyzm, asymetryczność, pła- 
skość kompozycji przy częstym sięganiu do motywów roś
linnych. Secesja objęła wszystkie sztuki plastyczne, przy 
czym niektóre z nich szczególnie się rozwinęły i spopulary
zowały, jak rzemiosło artystyczne, grafika, witrażownic- 
two. W Polsce, a przede wszystkim w Krakowie, styl ten 
nabrał specyficznych cech narodowych dzięki nawiązywa
niu do motywów historycznych i ludowych.
Jest swoistym paradoksem, że secesja krakowska nie do
czekała się dotychczas opracowania monograficznego; 
brak zarówno szczegółowych omówień architektury, deko-

1. Witraż Żywioł 
wody, z lat 
1897-1902, w 
zachodnim ok
nie prezbiterium 
kościoła franci
szkanów w Kra
kowie, według 
projektu Stanis
ława Wyspiań
skiego
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Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r. przyznana za witraże 
projektu Józefa Mehoffera. W 1926 r. zakład wziął udział w 
wystawach w Warszawie, Lodzi oraz Lwowie; na każdej z 
nich otrzymał złote medale. Również w 1928 r. na wystawie 
Wnętrze Domu w Katowicach przyznano firmie Żeleńskie
go złoty medal.

Stanisław Wyspiański, najwybitniejszy przedstawiciel kra
kowskiej secesji, zaprojektował kilka serii witrażowych. W 
latach 1890-1891 wykonał kartony do witraży nad chórem 
kościoła Mariackiego. Witraże te, których tematem były 
Sceny z życia Marii oraz Cnoty i występki, świadczą o 
szczególnym podziwie artysty dla sztuki średniowiecza. W 
1892 r. Wyspiański brał udział w konkursie na projekt wi
traży dla katedry lwowskiej. Tematem przedstawienia u- 
czynił scenę ślubów króla Jana Kazimierza na Jasnej Górze 
w Częstochowie, która została połączona z kompozycją 
Polonia. Te dramatyczne w wyrazie, pełne ekspresji karto-

racji plastycznych i malarskich, jak również witraży, a tak
że niedostatecznie znamy różne dziedziny rzemiosła arty
stycznego tego okresu. Uwaga badaczy skupiała się bo
wiem na malarstwie sztalugowym ze szkodą dla innych 
dziedzin sztuki.

Dla rozwoju witrażownictwa krakowskiego istotne zna
czenie miał fakt założenia w 1902 r. przez architekta Wła
dysława Ekielskiego i malarza Antoniego Tucha pracowni 
witraży, która działała później pod nazwą Krakowskiego 
Zakładu Witrażów, Oszkleń Artystycznych i Fabryki Mo
zaiki Szklanej. Do spółki tej przystąpił inż. architekt Stanis
ław Gabriel Żeleński, pod którego zarządem zakład rozwi
nął się i wykonywał prace według projektów takich arty
stów, jak: Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Henryk 
Uziembło, Karol Frycz, Kazimierz Sichulski, Karol Ma- 
szkowski, Jan Piasecki, Antoni Procajłowicz, Franciszek 
Mączyński, Jerzy Winiarz i inni. Firma ta wykonywała wi
traże nie tylko dla Polski, lecz także dla wielu miast euro
pejskich, między innymi Paryża, Londynu, Wiednia, a także 
dla Rosji, Ameryki Północnej i Południowej. O wysokim 
poziomie artystycznym i technicznym jej wyrobów świad
czą liczne nagrody i medale otrzymane na wystawach kra
jowych i zagranicznych, między innymi Grand Prix Medail- 
le d’or avec Croix d’insigne na wystawie w Wiedniu w 1907 
r. czy nagroda Grand Prix i Dyplom na. Wystawie Sztuki 

ny nie zostały jednak nigdy zrealizowane. Nie doczekały 
się również realizacji projekty dla katedry krakowskiej 
(1900-1902) z dużymi, ekspresyjnymi postaciami króla Ka
zimierza Wielkiego, św. Stanisława Biskupa oraz księcia 
Henryka Pobożnego. Projekty te, nie bez racji, wiąże się z 
oddziaływaniem na koncepcję artystyczną Stanisława 
Wyspiańskiego monumentalnych postaci apostołów z ołta
rza Wita Stwosza w kościele Mariackim. Natomiast szczę
śliwie zostały zrealizowane witraże w kościele franciszka
nów w Krakowie (1897-1902), będące wraz z malowidłami 
ściennymi przykładem całościowego potraktowania jedne
go wnętrza. Witraże znajdujące się w prezbiterium przed
stawiają: św. Franciszka w scenie otrzymywania stygma- 
tów, bł. Salomeę oraz cztery żywioły - powietrze, ogień, 
wodę i ziemię. Największy witraż Stań się, wypełniający 
zachodnie okno nawy głównej, przedstawia monumentalną 
postać Stworzyciela wyprowadzającego świat z chaosu. 
Twarz oraz gest uniesionej ręki poprzez niewątpliwą siłę 
wizji przypomina postać Boga Ojca z fresku Michała Anio
ła w kaplicy Sykstyńskiej, zaś w całej sylwecie widoczny 
jest wpływ stwoszowskich figur.

Stanisław Wyspiański jest także autorem witraża Apollo 
(1904 r.) w Domu Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Reja 
4. Nie jest wykluczone, że z osobą wielkiego malarza wiążą 
się niektóre z zachowanych witraży w krakowskich kamie
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nicach, jak to się ostatnio okazało w odniesieniu do kom
pozycji z motywem stylizowanych kwiatów w oficynie bu
dynku przy ul. Batorego 14.

Równie bogaty w dziedzinie projektowania witraży jest 
dorobek Józefa Mehoffera. W 1891 r. wykonał projekt wi
traża Psalm o Miłosierdziu Bożym dla kościoła Mariackie
go (nie zrealizowany) oraz wraz z Wyspiańskim wspomnia
ne kartony witraży Życie Marii. Dla tej samej świątyni arty
sta zaprojektował witraże: Matka Boska Bolesna, Matka 
Boska Ostrobramska i Chrystus Frasobliwy (z wymienio
nych nie zrealizowany został tylko ten ostatni). Mehoffer, w 
przeciwieństwie do Wyspiańskiego, mniej stylizował swe 
postacie, nawiązywał do stylu Matejki, szczególnie w kom
pozycjach historycznych. Warto tu przypomnieć, że w 1895 
r. artysta wygrał konkurs na projekty witraży dla kościoła 
Św. Mikołaja we Fryburgu. Ten do dziś istniejący zespół, 

liczący trzynaście olbrzymich witraży, stanowi wynik czter
dziestu lat pracy artysty (1894-1934).

Dotychczas mało znane są autoryzowane witraże Henryka 
Uziembły w kamienicy przy ul. Św. Anny 9 (ok. 1908 r.) czy 
Karola Frycza w kawiarni „Jama Michalika” przy ul. Flo
riańskiej 45 (1913 r.), przedstawiający Sztukę (Irena Sol
ska).

Jeszcze mniej znane są witraże w klasztorach i kościołach 
Krakowa. Wymienić tutaj należy dwa witraże z Dziejami 
Krzyża Świętego w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu 
(projekt Mehoffera), witraże z motywem siedmioramienne- 
go świecznika i symbolu Męki Pańskiej w kościele kapucy
nów, witraż z postacią bł. Salomei w klasztorze franciszka
nów czy też witraże o dekoracji ze stylizowanych kwiatów 
w kościele Św. Filipa i klasztorze bernardynów.

2. Witraż Matka 
Boska Ostro
bramska, z 1908 
r„ w kaplicy 
Szafrańców w 
katedrze na Wa
welu, według 
projektu Józefa 
Mehoffera, wy
konany w Kra
kowskim Zakła
dzie Witrażów S. 
G. Żeleński
3. Witraż z mo
tywem stylizo
wanych form ro
ślinnych z ok, 
1912 r. w łaźni 
miejskiej przy 
ul. Św. Seba
stiana 9
4. Witraż z mo
tywem pejzażu i' 
widokiem mia
sta, z ok. 1912 r„ 
w łaźni miejskiej 
przy ul. Św. Se
bastiana 9
5. Witraż z mo
tywami motyli i 
kwiatu, z ok. 
1912 r„ w łaźni 
miejskiej przy 
ul. Św. Sebastia
na 9

Bardzo mało zwracano dotychczas uwagi na liczne witraże 
wykonane w duchu secesji o nie ustalonym dotychczas au
torstwie, które zdobią naświetla sieni, bram bądź okna kla
tek schodowych krakowskich kamienic. Co gorzej, witraże 
te nie są konserwowane, wiele jest niekompletnych i nadal 
ulega uszkodzeniom, a nawet kradzieży. Są to witraże o 
różnej tematyce. Przykłady przedstawień figuralnych - to 
postacie: Madonny z Dzieciątkiem w kamienicy przy ul. 
Batorego 1, Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Za
moyskiego 78, nagiego młodzieńca w kamienicy przy ul. 
Św. Sebastiana 9, św. Szczepana przy pl. Szczepańskim 2, 
kobiety z koszem winogron w kamienicy przy ul. Waryń
skiego 12a. Przeważają jednak witraże przedstawiające 
krajobrazy wiejskie czy panoramy miast, a obok nich mo
tywy geometryczne i roślinne, w których najczęściej pow
tarzają się stylizowane kwiaty irysów, liście kasztanowca, 
bratki, kłosy zbóż, a także motyle.

Witraże te - to niekiedy duże kompozycje uwarunkowane 
rozmiarami okien w klatkach schodowych, w innych zaś 
wypadkach niewielkie pola o subtelnej kompozycji. Zacho
wało się ich dotychczas stosunkowo dużo. Odnajdujemy je 
w domach przy ulicach: Św. Anny, Ariańskiej, Basztowej, 
Batorego, Długiej, Karmelickiej, al. Krasińskiego, Manife
stu Lipcowego, Smoleńsk, Św. Sebastiana i innych.
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6. Witraż z motywem o- 
grodu, z ok. 1908 r., w 
oknie klatki schodowej 
kamienicy przy ul. Św. 
Anny 9, według projektu 
Henryka Uziembty, wy
konany w Krakowskim 
Zakładzie Witrażów S. G. 
Żeleński
7. Witraż z motywem liś
ci kasztanowca, z ok. 
1900 r„ w bramie wejś
ciowej kamienicy przy 
ul. Straszewskiego 3, 
wykonany w Krako
wskim Zakładzie Witra
żów S. G. Żeleński
8. Witraż z motywem 
maków, kłosów zbóż i 
motyli w oknie klatki 
schodowej kamienicy 
przy ul. Karmelickiej 46 
(zdjęcia: 1.2, 6-8- M.T. 
Samek. 3-5 - J. Lang- 
da)

W wyniku przeprowadzonych badań zarejestrowano po
nad sto witraży, które z całą pewnością - o czym świadczą 
napisy - powstały na miejscu, w krakowskich zakładach 
witrażowniczych.

Krakowskie witaże secesyjne powoli ulegają zagładzie. Je
śli nie zapobieżemy temu procesowi, niedługo po tych 
skromniejszych, zdobiących krakowskie kamienice, pozo
staną tylko notatki w tekstach inwentaryzacyjnych.

Jan Samek

Inwentaryzację krakowskich witraży z czasów secesji wykonała 
na prośbę autora niniejszego artykułu pani mgr Danuta Czapczyń- 
ska, której składam w tym miejscu serdeczne podziękowania.
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Konserwatorzy 
w Wilnie
Autorka przebywała w Wil
nie z ramienia PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków i 
miała możność obejrzenia 
tego miasta pod kątem 
prowadzonych w nim prac 
konserwatorskich. Za
mieszczamy refleksje na 
temat tych prac oraz uroku 
Wilna i jego zabytków.

Miasto, opasane kiedyś szesnasto- 
wiecznym morem oraz późniejsze 
dziewiętnasto- i dwudziestowieczne, 
leży w ramionach Wilii i Wilenki, na 
mocno sfalowanym terenie, a nad nim 
panuje góra zamkowa z resztkami 
Zamku Górnego. Otoczone jest liczny
mi wzgórzami, pokrytymi bujną ziele
nią, wśród których rozsiane są nowo
czesne osiedla mieszkaniowe, rozbu
dowujący się przemysł, tereny rekrea
cyjne, a całość tonie wśród drzew, 
krzewów i dużych zespołów lasów 
podmiejskich.
Mój pierwszy kontakt z Wilnem - to

1. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej (XVII w.)
2. Ostra Brama (XVI w.) i kaplica (XVIII w.)

szeroka ul. Lenina. Po obu stronach 
stoją odnowione przedwojenne domy, 
a gdzieniegdzie nowe budynki na 
miejscu dawnych, zniszczonych. Plac 
Gedymina - dostojna bryła katedry z 
klasycystycznym frontonem i imponu
jąca sylweta wieży, w oddali góruje 
nad nimi zamek. Skala architektury i 
rzeźbiarskiej dekoracji portyku kated
ry przytłacza swym ogromem i przy
wodzi na myśl świątynie antyczne. 
Przebudowa w końcu XVIII w. zmieniła 
całkowicie wygląd budowli i tylko za
chowana kaplica Św. Kazimierza - 
zbudowana w latach 1624-1636 przez 
arch. K. Tencallę - stanowi akcent ba
rokowy w klasycystycznej elewacji po
łudniowej. Natomiast w wieży kated
ralnej widać narastanie stylów - w dol
nej partii gotyk, wyżej renesans, a 
szczyt i zwieńczenie barokowe.
Rozległy plac wokół katedry, z bogatą 
granitową podłogą, prowadzi do parku 
Pionierów i do wlotu ulic najstarszej 
części miasta. Ulica Gorkiego - słynny 
trakt, (d. ul. Zamkowa, Wielka, Ostro
bramska), owiany historią, pełen 
wspomnień o wydarzeniach z daw
nych czasów, zabudowany znanymi 
domami i kościołami, w oddali za
mknięty Ostrą Bramą z kaplicą, w któ
rej znajduje się obraz Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Słynny ten obraz po
wstał prawdopodobnie po 1600 r., a w 
końcu XVII w. był już głośny na całą 
Polskę jako cuda czyniący i cudownie 
piękny. „Kto tylko miatto szczęście, że 
widziat ten obraz święty, przyzna, że 
przez samo wpatrywanie się uczuwa



Z WARSZTATU KONSERWATORA

jakby przeistoczenie swojej osobis
tości i staje się lepszym i cnotli
wszym" {O cudownym obrazie Najśw. 
Maryi P. Ostrobramskiej, Kraków 
1895). Na temat czasu powstania i au
torstwa malowidła było wiele kontro
wersji. Najbardziej prawdopodobne 
wydaje się stwierdzenie, że jest ono 
siedemnastowiecznym dziełem mala
rza polskiego, wykształconego na 
wzorach włoskich.

Służby konserwacji zabytków na Li
twie są bardzo rozbudowane, ale mają 
trochę inny schemat organizacyjny niż 
polski. Dzielą się na instytuty, pracow
nie, o nieco innym zakresie działań 
każdej jednostki. Wilno, przy takiej o- 
piece i dzięki intensywnie ostatnio 
prowadzonym pracom konserwator
skim, ma się całkiem dobrze. A prace 
te widać wszędzie.

W najstarszej części miasta, prócz 
normalnych działań konserwatorskich, 
z ich wszystkimi trudnościami tech
nicznymi, dodatkowo prowadzone są 
badania archeologiczne i architekto
niczne. Zachowana w dużym procen-

3.4.5. Fragmenty elewacji i wnę
trza kościoła ŚŚ. Piotra i Pawia 
(XVII w., proj. Jan Zaor), najwspa
nialszego zabytku wileńskiego 
baroku
6. Katedra ufundowana w 1387 r. 
przez Jagiełłę, w wiekach na
stępnych przebudowywana i od
budowywana, w 1777 r. gruntow
na odbudowa w stylu klasycy- 
stycznym według projektu arch. 
W. Gucewicza
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cie zabudowa staromiejska najwięk
sze ubytki ma w okolicach dawnej 
dzielnicy żydowskiej, zawartej obecnie 
między ulicami: Trocką, Muziejaus, 
Rynkiem, Gorkiego. Badania starych 
piwnic, murów, częściowo zniszczo
nych domów ukazują inne oblicze 
miasta. Wilno staje się również mia
stem gotyku i renesansu, a nie tylko 
baroku i klasycyzmu. Badania ukazują 
inny układ zabudowy, piwnic, stare 
podziemia wchodzące pod nowe uli
ce, wcześniejsze relikty nie pokrywa
jące się z układami późniejszej zabu
dowy, też zabytkowej i też teraz przez 
nas szanowanej. Z tym wszystkim mu
szą sobie radzić konserwatorzy li
tewscy, wykorzystać i pokazać rozwój 
obiektów, nawarstwiające się fra
gmenty z różnych epok, a całość do
stosować do współczesnego życia i 
nowych wymagań. Tak więc na nowo
żytnej elewacji można zobaczyć fra
gmenty ceglanego muru gotyckiego, 
wśród okien prostokątnych fragmenty 
ostrołukowego okna, a wyżej już tylko 
„narysowane” na współczesnym tyn
ku zakończenie ostrołuku i całego nie 
zachowanego szczytu gotyckiego. Po
nadto w paru domach przywrócono 
całe fasady gotyckie. Przykładem jest 
dom przy ul. Gorkiego 12 z XV i XVI w., 
ozdobiony cegłą profilowaną, z dopro- 
jektowanym współcześnie, z braku 
przekazów, dachem i szczytem. Cie
kawe elewacje uzyskał też dom przy 
ul. Gorkiego 84, na póżnogotyckiej fa
sadzie odkryto jedyne w mieście rene
sansowe sgraffito. W budynku tym 
znajduje się restauracja i wielopozio
mowa kawiarnia ze ślicznym dziedziń
cem, całość tworzy nastrojowe, o bo
gatej architekturze wnętrze. Spotyka
my również próby wkomponowania w 
historyczne otoczenie elewacji współ
czesnych domów. Ocena owych prób 
jest dość trudna, bowiem z proble
mem tym spotykają się architekci na 
całym świecie i radzą sobie ze zmien
nym szczęściem.

Następną atrakcję stanowi obejrzenie 
starego kompleksu uniwersyteckiego. 
Wszystko dawne, odrestaurowane, 
zadbane, bez ingerencji nowej archi
tektury, tylko gdzieniegdzie widać 
nowo odkryte fragmenty, jak np. malo
widło na elewacji w dziedzińcu Piotra 
Skargi. W kilku starych wnętrzach 
współcześni artyści wykonali różnymi 
technikami dekoracje'. Miało to na celu 
stworzenie zespołu sal dekorowa
nych, począwszy od zabytkowej bi
blioteki ze starym malarstwem, aż do 
zdobionych współcześnie. Nad dzie-
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7. Dawny klasztor jezuitów z frag
mentem murów gotyckich
8. Gotyckie domy przy ul. Gorkiego 
(XV-XVI w.) w trakcie prac konserwa
torskich.
9. Gotycki dom z renesansowym 
sgraffitem przy ul. Gorkiego po kon
serwacji
10. Uniwersytet Wileński, założony 
w 1578 r. przez Stefana Batorego
11. Kościół Św. Anny (XIV w.) - jedy
ny przykład na tych terenach gotyku 
płomienistego; w głębi kościół ŚŚ. 
Franciszka i Bernardyna (1525 r., ok. 
1655 r. przebudowa barokowa)
12. Zamek Gedymina (XIV-XV w.) w 
pobliskich Trokach; prace rekon
strukcyjne na ukończeniu
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Walka z korozją (5)

dzińcem uniwersyteckim góruje swą 
wspaniałą fasadą kościół Św. Jana, 
noszący po wielokrotnych przebudo
wach ślady wielu stylów architekto
nicznych. W odrestaurowanym, równie 
wspaniałym wnętrzu, w którym nadal 
trwają prace przy konserwacji fresków 
w bocznej kaplicy, znajdują się bogate 
ołtarze, rzeźby, pomniki, przykłady 
sztuki dekoracyjnej. Obecnie mieści 
się tu muzeum nauki.
Współczesne wykorzystanie budowli 
kościelnych przybiera przeróżne for
my. Część kościołów pełni nadal funk
cje sakralne, jak np. kościół ŚŚ. Piotra 
i Pawła na Antokolu, Św. Anny, Św. 
Ducha, Św. Teresy, cerkiew Św. Du
cha. Nabożeństwa odbywają się, za
leżnie od obrządku, w językach lite
wskim, polskim, rosyjskim. Świątynie 
te są odremontowane i widać wielką 
pieczę przy bieżącej konserwacji. 
Wiele kościołów i założeń klasztor
nych przeznaczonych jest na magazy
ny, składy, archiwa, np. dawny kościół 
św. Ignacego i klasztor jezuitów, przy 
którym prowadzone są intensywne 
prace remontowe, dawny zespół fran
ciszkański, zespół bazyliański. W 
pięknie odrestaurowanych zabudowa
niach poklasztornych koło czynnego 
kościoła Św. Rafała ma swoją siedzi
bę Instytut Konserwacji. Na muzeum 
wykorzystany jest odremontowany, 
dawny kościół Św. Kazimierza. Funk
cję galerii malarstwa pełni obecnie ka
tedra na pl. Gedymina.
W części katedry prowadzone są na 
dużą skalę badania archeologiczne i 
architektoniczne. Badaczom dopisało 
szczęście i ich dzieło uwieńczone jest 
pełnym sukcesem. Około dwudziestu 
paru centymetrów poniżej poziomu, 
do którego dotarli przedwojenni ucze
ni, odkryto fragmenty legendarnej, 
pierwszej chrześcijańskiej świątyni na 
Litwie z połowy XIII w. Nasuwa się ref
leksja, ile spraw zależy od przypadku, 
poprzedni badacze byli o krok od suk
cesu, ale zabrakło im tego ostatniego 
zagłębienia łopaty w ziemi.
Chodząc ulicami Wilna, zwiedzając za
bytkowe obiekty, oglądając stare po
dwórka, wszędzie widzimy stanowiska 
pracy konserwatorów, ale widzimy rów
nież - ile jest jeszcze do zrobienia.

Irena Oborska

Wiadomość z ostatniej chwili: w naj
bliższych miesiącach konserwatorzy z 
PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
przystępują do prac konserwatorskich 
w Wilnie, wspomagając w ten sposób 
działania konserwatorów litewskich.

Przed majsterkowiczami i kolekcjonerami 
często pojawiają się pytania:
- jak utrwalić połysk na mosiężnym samo
warze?
- czym zabezpieczyć przed śniedzeniem 
miedziane garnki?
- co zrobić, aby brązowa statuetka Buddy 
nie utraciła pięknej patyny?
Zgodnie z zapowiedzią we wcześniejszych 
odcinkach tego cyklu omówimy w nieco 
szerszym ujęciu:
Zabezpieczanie wyrobów z miedzi
I Jej stopów
Ze smutnego doświadczenia wiemy, że 
przedmioty z miedzi oraz jej stopów, mo
siądzu i brązu, nawet najstaranniej wypole
rowane po pewnym czasie matowieją, cie
mnieją i pokrywają się plamami. Powodem 
takiego stanu rzeczy jest zawarty w powie
trzu tlen, a przede wszystkim gazy powsta
jące w wyniku działalności człowieka: siar
kowodór, dwutlenek siarki, dwutlenek węg
la i tlenki azotu. Gazy te w połączeniu z 
pyłami i wilgocią atmosferyczną powodują 
na powierzchniach przedmiotów z miedzi i 
jej stopów wiele niekorzystnych zjawisk 
zmieniających strukturę i barwę tych przed
miotów. Niejednokrotnie wyrobom z mie
dzi, mosiądzu i brązu celowo nadawane są 
różne kolory. Niestety, wszystkie kolorowe 
warstewki z czasem ulegają zniszczeniu.
Połysk, barwę czy właściwą strukturę po
wierzchni wyrobów z miedzi I jej stopów 
można utrwalić na dłuższy okres poprzez 
zastosowanie odpowiednich preparatów 
konserwujących. Pamiętajmy, że do tego 
celu nie wolno używać lakierów utwar- 
dzalnych. Można natomiast I należy sto
sować: lakiery rozpuszczalnikowe, pre
paraty olejowa, preparaty woskowe.
Lakierami rozpuszczalnikowy
mi i nazywamy roztwory żywic naturalnych 
lub żywic syntetycznych, które tworzą bło
nę (powłokę) pod wpływem wyparowania 
rozpuszczalnika. Lakierami rozpuszczal
nikowymi, które doskonale nadają się do 
celów konserwatorskich są: Politura, 
czyli roztwór naturalnej żywicy szelaku w 
denaturacie oraz Capon, czyli bardzo roz
cieńczony roztwór syntetycznej żywicy ni
trocelulozy (poprawna nazwa trójazotan ce
lulozy) w mieszaninie acetonu i estrów.
Wymienione lakiery mogą służyć do kon
serwacji wyrobów z miedzi i stopów miedzi 
oraz cyny i ołowiu, ponieważ w razie po
trzeby dają się całkowicie usunąć rozpu
szczalnikiem bez najmniejszego narusze
nia podłoża.
W razie braku Caponu można użyć tech
niczny lakier nitrocelulozowy, ale koniecz
nie rozcieńczony 1:1 rozpuszczalnikiem do 
lakierów Nitro.
Do lakierów rozpuszczalnikowych należą 
również bezbarwne lakiery olejne, jednak w 
ich wypadku mamy do czynienia z nieco 

Tylko dla kolekcjonerów amatorów

innym mechanizmem tworzenia się błony. 
Oprócz żywicy i rozpuszczalnika zawierają 
one dodatek tzw. olejów schnących. Po od
parowaniu rozpuszczalnika w błonce pozo- 
staje żywica i olej schnący. Ten ostatni, po
dobnie jak np pokost, łączy się z tlenem z 
powietrza i ulega utwardzeniu.
Powłoki z bezbarwnych lakierów olejnych, 
np. Alkilaku, chronią dobrze wyroby z me
tali kolorowych, ale ich usuwanie sprawia 
już nieco więcej kłopotu: stare powłoki la
kierowe dają się usuwać, ale dopiero po 
długim działaniu terpentyny lub benzyny. 
Preparaty olejowe służą do impreg
nacji warstewek wytworzonych na srebrze, 
miedzi, brązie lub mosiądzu i ochrony ich 
przed działaniem czynników atmosferycz
nych. Gdy zachodzi potrzeba ponownej 
konserwacji, warstewki olejowe dają się ła
two usunąć benzyną lub wodą z detergen
tem
Do nakładania warstewek olejowych nie 
wolno stosować olejów schnących, 
twardniejących pod wpływem działania 
tlenu, a więc np. oleju lnianego, sojowego, 
makowego czy słonecznikowego. Należy 
natomiast stosować olej kostny, 10-pro- 
centowy benzynowy roztwór oleiny, olej ry
cynowy, olej parafinowy zwany wazelino- 
wym lub olej wrzecionowy.
Suche, czyste i odkurzone powierzchnie 
wyrobów naciera się cienko, lecz równo
miernie jednym z podanych olejów.
Preparaty woskowe bardzo dobrze 
chronią zarówno czyste, lśniące powierz
chnie miedzi, mosiądzu czy brązu, jak też i 
wytworzone na tych metalach barwne 
warstewki, np. patynę. Wielką zaletą prepa
ratów woskowych jest możliwość nadania 
połysku zabezpieczonym nimi powierz
chniom.
W skład preparatów woskowych, mających 
zazwyczaj postać pasty, wchodzą:
- wosk roślinny lub owadzi,
- rozpuszczalnik,
- homogenizator.
Woski stosowane do sporządzania pre
paratów dzielimy na twarde I miękkie. 
Twarde, jak wosk Karnauba, Kandelille i 
Montana, dają powłoki bardzo wytrzymałe, 
chemicznie odporne, a po przepolerowaniu 
odznaczające się wysokim połyskiem. Z 
kolei do wosków miękkich zaliczamy wosk 
pszczeli. Do tego samego celu służy też 
parafina Powłoki utworzone z tych prepa
ratów są miękkie, bez połysku i nie dają się 
polerować. Powłoki utworzone z wosków 
twardych po przepolerowaniu są gładkie i 
błyszczące, a tym samym, w przeciwieńs
twie do powłoczek z wosków miękkich, nie 
chłoną tak brudu i kurzu. Dodatkową jesz
cze zaletą powłok z wosków twardych jest 
ich hydrofobowość, czyli niezwilżalność 
przez wodę, co ma istotny wpływ na ich 
trwałość i zdolności ochronne.
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Najczęściej stosowanymi rozpuszczalnika
mi do wosków są terpentyna oczyszczana, 
czyli tzw. olejek terpentynowy, benzyna la
kowa lub ksylen. Ich zawartość w prepara
tach wynosi 50-80%. Z wymienionych 
trzech rozpuszczalników najmniej wartoś
ciowa jest benzyna lakowa: podczas wypa
rowywania zawarte w niej woski wydzielają 
się w postaci semikrystalicznej. Natomiast 
z ksylenu, a zwłaszcza terpentyny woski 
wydzielają się w postaci koloidalnej, od
znaczającej się najlepszymi właściwościa
mi ochronnymi.
Funkcję hemogenizatorów, czyli ciał więżą
cych składniki preparatów woskowych i 
nadających im jednorodność, spełniają 
woski: ziemny ozokeryt lub cerezyna. Do- 
daje się ich 3-10% w stosunku do ilości 
użytych wosków zasadniczych. Wprowa
dzenie ozokerytu lub cerezyny umożliwia 
nie tylko ujednorodnienie mieszaniny wo
sków i rozpuszczalnika w pastę, ale też za
pewnia doskonałe związanie się wosków z 
podłożem.
Pamiętajmy, że o połysku przyszłej po- 
włoczkl decyduje zawartość wosków 
twardych.
A oto przepisy na preparaty woskowe:
a) wosk Karnauba - 5 g

wosk Montana - 8 g
parafina - 10g
ozokeryt lub cerezyna -2g
rozpuszczalnik - 80 cm3

b) wosk Karnauba -5 g
wosk pszczeli -5g
ozokeryt lub cerezyna -1 g
rozpuszczalnik - 50 cm3

c) wosk Karnauba -6g
wosk Montana -4 g

wosk pszczeli - 8 g
ozokeryt lub cerezyna - 1 g
rozpuszczalnik - 70 cm3

Preparaty woskowe nanosi się pędzlem 
lub szmatką na całkowicie suche i czyste 
przedmioty. Należy nakładać je cienko, 
lecz równomierną warstewką. Czynność ta 
musi być wykonana w temperaturze co naj
mniej 15°C i przy możliwie niskiej wilgot
ności powietrza. Po upływie około 2 go
dzin, gdy rozpuszczalnik całkowicie już wy
paruje, przedmiot szczotkuje się do połys
ku miękką szczotką włosianą.

Przechowywanie wyrobów z metalu
Wiemy już, jak czyścić i konserwować ek
sponaty wykonane z różnych metali. Pora 
więc na zakończenie cyklu poświęcić nieco 
uwagi samym sposobom przechowywania 
eksponatów, bowiem niewłaściwe prze
chowywanie przedmiotów metalowych 
może doprowadzić do silnej ich korozji. 
Przykładowo - przedmiotów srebnych nie 
wolno stawiać, kłaść bądź opierać na gu
mie, ebonicie oraz twardym i miękkim po
lichlorku winylu. Pewien niedoświadczony 
hobbysta wyczyszczone do połysku mone
ty srebrne, w celu uchronienia ich przed 
zetknięciem się z zawartym w powietrzu 
siarkowodorem, zaspawał w przezroczyste 
woreczki z tworzywa sztucznego. Jakaż 
była rozpacz zbieracza, gdy po paru mie
siącach stwierdził, iż monety okrywa gruba 
warstwa szarobrunatnego nalotu. Winowaj
cą okazała się użyta folia z polichlorku wi
nylu. Oprócz chlorku zawiera ona różne 
plastyfikatory i napetniacze, które reagują 
ze srebrem. Dlatego też zaspawać ekspo
naty srebrne można jedynie w woreczki z 

1. Zabytki w gablocie - wyroby ze 
srebra z XVII—XIX w.
2. Zabytki w gablocie - wyroby kon- 
wisarskie z XVI—XVIII w.

(zdjęcia: Z. Dubiel) 2
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całkowicie obojętnego chemicznie poliety
lenu. Z kolei guma i ebonit zawierają siarkę, 
która już w temperaturze pokojowej po 
paru dniach powoduje wyraźne ciemnienie 
srebra (korozja siarkowa).
Pamiętajmy również, że półki szafy czy ga
bloty wykonane z płyt paździerzowych i 
wiórowych też nie powinny stykać się z 
metalowymi eksponatami. Powód jest bar
dzo prosty: z płyt wiórowych i paździerzo
wych wydzielają się lotne produkty o od
czynie kwaśnym, wywołujące bardzo szyb
ką korozję metali. Również i sam rodzaj 
lakieru, którym jest pomalowana drewniana 
półka, może mieć szkodliwy wpływ. I tak na 
przykład, z powłok lakierów chemoutwar- 
dzalnych do drewna, jak Chemosil czy 
Chematosil, podobnie jak z płyt wiórowych, 
wydzielają się lotne produkty o odczynie 
kwaśnym.
Zadaniem kolekcjonera jest więc nie tylko 
odpowiednie oczyszczenie metalowych 
eksponatów, ale przede wszystkim odizo
lowanie ich od szkodliwych czynników.
Powracając do srebra, to przecież nie każ
dy przedmiot srebrny można zaspawać tak 
jak monety. Wyroby srebrne po oczyszcze
niu i wysuszeniu, w celu uodpornienia 
przed działaniem siarkowodoru, należy 
spasywować i jeszcze dodatkowo zakon
serwować ich powierzchnie. Do tego celu 

.nie można jednak używać lakierów nitroce
lulozowych, olejnych czy żywicznych, gdyż 
nadają one srebru brzydki, żółtawy odcień. 
Warto natomiast warstewkę chromianową 
powlec np. roztworem parafiny.
Jako zasadę trzeba przyjąć, że wszelkie 
eksponaty metalowe, a więc stalowe, że
liwne, międziane, mosiężne, brązowe, cy
nowe czy ołowiane, trzeba koniecznie ok
resowo przeglądać i poddawać konse
rwacji. Przed konserwacją muszą być do
kładnie wypłukane i wysuszone.
Ze środków konserwacyjnych do metali za
lecić należy:
- benzynowe roztwory oleju parafinowe
go,
- benzynowe roztwory parafiny,
- benzynowe roztwory mikrowosków syn
tetycznych,
- benzenowe roztwory parafiny,
- spirytusowe roztwory białego szelaku,
- roztwory lakieru nitrocelulozowego.
Oprócz właściwości ochronnych, środki te 
odznaczają się jedną bardzo ważną cechą: 
są rozpuszczalne, a więc łatwe do usunię
cia. Z tego właśnie powodu do konserwacji 
przedmiotów metalowych nie należy stoso
wać np. pokostów czy olejów schnących, 
gdyż otrzymana z nich błonka pod wpły
wem tlenu silnie się utwardza i traci rozpu
szczalność.
Podstawowym jednak warunkiem zacho
wania zbiorów w dobrym stanie jest su
chość pomieszczenia. Najlepsze nawet 
środki konserwujące nie pomogą, jeżeli 
nasze zbiory umieścimy w kuchni, nie o- 
grzewanej szopie czy pralni. Stała wysoka 
wilgotność powietrza pobudzi do aktyw
ności raz już pokonaną korozję. Nie zapo
minajmy też o szkodliwym działaniu two
rzyw sztucznych, materiałów drewnopo
chodnych, jak również niektórych lakie
rów.

Stefan Sękowski
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Śmietnik
WV V zdłuż szos do

jazdowych do miast, w samych miastach i wsiach, 
na wielu działkach letniskowych, wreszcie w szcze
rym polu, na łące, pod lasem i w lesie - coraz wię
cej śmieci. W 1974 r. zaświtała nadzieja, że coś się 
zmieni. Wtedy bowiem ogłoszona została ustawa 
nazwana „Prawem budowlanym”. Tymczasem tak 
przed jej ogłoszeniem, jak i przez ostatnie 12 lat 
spokojnie rozrasta się w naszym, polskim krajobra
zie architektoniczny śmietnik. Pawilony - pudła, 
nowobogackie, zdobione „mozaikami” z tłuczone
go szkła wille - koszmary, kilkupiętrowe blokowi
ska wśród wiejskiej zabudowy, a także... góralskie 
chaty otoczone mazowieckimi wierzbami.
Artykuł 4 „Prawa budowlanego” głosi: „Forma ar
chitektoniczna obiektów budowlanych powinna 
być zharmonizowana z otoczeniem, uwzględniać 
walory krajobrazu i wpływać na podniesienie este
tyki otoczenia.”Me kto by się przejmował tym, co 
być powinno, skoro nie idą za tym żadne sank
cje karne! A karanie za te architektoniczne kosz
mary należałoby zacząć od projektantów i urzędni
ków gminnych czy miejskich, którzy położyli swój 
podpis na projekcie. Nie wolno tu także ominąć 
inspiratorów danego projektu, czyli właścicieli 
przyszłego budynku, których samowola niejedno
krotnie doprowadza do dewastacji krajobrazu.
Spójrzmy zresztą z samolotu na dzisiejszą wieś lub 
miasteczko - chaos urbanistyczny i architektonicz
ny jest tak olbrzymi, że znów nieodparcie kojarzy 
się ze śmietnikiem.
Przyznajemy wszyscy, że obiekty zabytkowe - dwo
ry, chaty, karczmy, wiatraki, kamienice mieszczań
skie itd., itd. - znakomicie wpasowane są w nasz 
krajobraz, w środowisko naturalne. Na pewno 
główną tego przyczyną są gabaryty dawnych budo
wli nie naruszające harmonii z otoczeniem, stwa
rzające razem z nim ciepłe i przyjazne warunki dla 
ludzi. Także sposób wykonania tych budowli - ko
lumny ganku kojarzące się ze smukłymi topolami, 
dwuspadowe dachy przypominające stogi na po
lach, drewniane ściany jakby prosto z lasu, detale 
zdobień. Wszystko to tkwi tak mocno w polskim 
krajobrazie, że sprawia wrażenie jakby było wy
łącznie jego wytworem. Tę „miękką” starość z całą 
agresywnością i brutalnością depcze „nowoczes
ność”. Któż nie zna tych obrazków? Za dziewiętna
stowieczną, chylącą się już ku ziemi drewnianą 
chałupą wyrasta ceglany, piętrowy, ze spłaszczo
nym dachem potworek z wyeksponowanym gara
żem i tarasem na szosę (notabene kiedyś mie
szkańcy wsi nie chcieli płaskich dachów, ale tak 

właśnie kazano budować, no i dziś jest to już zako
rzeniona „tradycja”), nad spokojną zabudową gór
skiego uzdrowiska wbite w stoki gór i wzgórz, wi
szą betonowe bloki sanatoriów, w ulicznej pierzei 
równych wysokości kamienic stoi betonowy, wielo
piętrowy gigant domu towarowego, obok dworu, na 
wyrąbanym parku rośnie blokowisko pudeł z wiel
kiej płyty. Albo zamiast rozebranego dworu, na 
jego miejscu powstaje trzypiętrowa willa. Albo w 
spokojną panoramę wsi wciska się pawilon-bun- 
kier. Albo...
Jeśli o tych właśnie sprawach nie będą traktować 
ustawy: o ochronie środowiska, ochronie zabytków 
i wspomniane „Prawo budowlane”, i to traktować z 
całą bezwzględnością wysokich sankcji karnych, to 
za kilka lat polski krajobraz zamieni się w jeden 
wielki śmietnik, a pojęcia estetyki czy harmonii 
staną się archaizmami.
W „Prawie budowlanym” z 1974 r. znajduje się taki 
zapis (art. 27.2): „Ministrowie Gospodarki Tereno
wej i Ochrony Środowiska oraz Kultury i Sztuki 
określą w drodze rozporządzenia zasady, tryb i za
kres zatwierdzania projektów...” Żadne rozporzą
dzenie, które ze strony resortu kultury powinno 
m.in. dotyczyć odnawiania, adaptacji i użytkowa
nia obiektów zabytkowych - nie zostało wydane. 
Przez 1985 r. Ministerstwo Administracji i Gospo
darki Przestrzennej opracowywało nowelizację 
„Prawa budowlanego”. Między innymi ma być po
woływana inspekcja kontrolująca przebieg prac 
budowlanych, na użytkowanie postawionego bu
dynku trzeba będzie uzyskać specjalną akceptację, 
wysokie kary - do rozbiórki budynku włącznie - 
grożą tym, którzy nie będą budowali według za
twierdzonego projektu.
Nie wiem, czy resort kultury wystąpił do resortu 
administracji i gospodarki przestrzennej (albo na 
odwrót) z propozycją przedyskutowania z okazji 
nowelizacji ustawy tych jej artykułów, które po
średnio lub bezpośrednio wiążą się z zabytkami; 
przydałaby się też propozycja ustalenia dodatko
wych jednoznacznych sformułowań prawnych w 
tym zakresie. Wiem, że gdyby takie artykuły mó
wiące o odnawianiu, adaptacji i użytkowaniu obie
któw zabytkowych nie znalazły się w znowelizowa
nym „Prawie budowlanym”, stracilibyśmy kolejną 
(którą to już?!) szansę na znaczne wzmocnienie 
Ustawy o ochronie zabytków. Wiem także, że na
stąpiłoby kolejne pożegnanie z kolejnymi fra
gmentami polskiego krajobrazu. I że byłby to, jak 
zawsze, proces nieodwracalny.

Felietonista
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(fot. B. Kornatowski)

Wokół 
jednego zabytku
„Szat uniesień" Władysława Podkowińskiego jest jednym z bar
dziej kontrowersyjnych i niezwykłych dzieł w dorobku malarstwa 
polskiego. Nie zwyczajny jest to obraz - fascynujący, uderzający 
ekspresją, otoczony skandalizującą legendą, w szczególny spo
sób symbolizujący tragizm losów swego twórcy - i dzieje jego 

• także nie są zwyczajne.

Władysław Podkowiński (1866-1895), młody, ale już znany i ce
niony malarz warszawski rozpoczął pracę nad tym olbrzymim 
płótnem (wym. 310 X 270 cm) jesienią 1893 r„ po powrocie z 
pracowitych wakacji w Sobótce w Sandomierskiem. O kompozy
cji takiej myślał już od pięciu lat, jeszcze w czasie swego pobytu 
w Paryżu, skąd „przywiózł” do Poljki impresjonizm (wraz z J. 
Pankiewiczem). Mimo gorączkowych wysiłków, nie zdążył ukoń
czyć dzieła na Salon Zimowy i wystawił je dopiero w marcu 1894 
r. na „osobnej wystawie" w gmachu warszawskiej Zachęty. Ob
raz od razu wzbudził ogromne zainteresowanie publiczności (w 
ciągu pierwszego dnia ekspozycji obejrzało go ponad 1000 
osób!) i krytyki artystycznej. Choć jej część widziała w dziele tyl
ko „nowy objaw zwyrodnienia sztuki” i „często oceniano go z 
weterynaryjnego, a nawet pornograficznego punktu widzenia", to 
jednak dominowało uznanie, a nawet entuzjazm. „Szał" zyskał 
rangę jakby podwójnego symbolu - fatalności erotycznych żądz i 
sztandaru artystycznego nonkonformizmu.

Zainteresowanie przerodziło się w sensację, gdy 23 kwietnia 
wystawa została zamknięta, ponieważ „artysta, przybywszy dziś 
rano na wystawę, zniszczył obraz przez pocięcie go na kawałki". I 
to zupełnie spokojnie, metodycznie, poprosiwszy woźnego o 
przyniesienie schodków... Pytany po kilku dniach o to „artystycz
ne dzieciobójstwo" Podkowiński powiedział W. Gomulickiemu 
m.in.: „... chwila była piekielna. Rozdzierane płótno wydawało 
głos podobny do krzyku. A gdy w otworze, na kilka łokci długim, 
błysnęło białe drzewo rusztowania, strach mię zdjął... bo podob
ne to było do kości, bielejących w rozpłatanym trupie..."Jednak 

po tym dramatycznym geście artysta „nie unikał ludzi, chętnie 
udzielał wywiadów, bywał w kawiarniach. Może nasłuchiwał 
wieści: jak przyjęła jego czyn jedyna osoba, do której był adre
sowany?" Bo choć zniszczenie obrazu uznano ostatecznie za 
przejaw dekadencji i „niepokojów epoki", a sam artysta nic 
wprost na ten temat nie powiedział - to nie ulega wątpliwości, że 
przyczyną powstania i zniszczenia dzieła była osobista tragedia 
uczuciowa Podkowińskiego: zakochał się bowiem nieborak w 
pewnej pięknej pani, która miłość jego potraktowała jako chło
pięcy kaprys - i... w decydującej chwili dała mu do zrozumienia, 
że to co ich łączyło, był to tylko niewinny flirt, że w ogóle nie 
traktowała go wtedy poważnie, niech więc sobie wyperswaduje 
niewczesne amory itp." - wspominał Zygmunt Badowski. Z kolei 
we wspomnieniach Heleny Kiniorskiej czytamy: „Czemu to zro
bił? Podobno rodzina osoby, w której się nieszczęśliwie kochał, 
dopatrywała się jej podobieństwa z kobietą z „Szału" i w ostrych 
słowach potępienia zwróciła się do Podkowińskiego. Ten nie 
znosząc nagany i pełen jak zawsze dumy, charakterystycznej 
cechy jego indywidualności, a przy tym nie uznając prawdy w 
zarzutach mu stawianych - obraz zniszczył". Dziś możemy po
wiedzieć, że tą „piękną panią" była Lucyna Kotarbińska, z przy
jaznego i pomocnego artyście domu Kotarbińskich, uwieczniona 
również w innych dziełach nieszczęśliwego kochanka.

Latem Podkowiński wyjechał w plener, gdzie powstało m.in. kilka 
znakomitych pejzaży, lecz po powrocie do Warszawy stan jego 
zdrowia zaczął się gwałtownie pogarszać. Przyczyna choroby 
organizmu była taka sama, jak choroby psychiki: „Gdy kiedyś po 
zasadniczej rozmowie z ukochaną doszedł do wniosku, że nigdy 
jej nie zdobędzie, rzucił się w parku, w którym rozmawiali, na 
trawę mokrą od rosy i w rozpaczy przeleżał tamże noc całą. To 
było początkiem jego choroby i rozwijającej się gruźlicy, naba
wionej zresztą głodem i nędzą wnzesnej młodości" (wszystkie 
cytaty za: W. Wierzchowska, Władysław Podkowiński, Warszawa 
1981).

Zmarł 5 stycznia 1895 r., mając zaledwie 29 lat i pozostawiając po 
sobie spuściznę, która stawia go na poczesnym miejscu w his
torii malarstwa polskiego.

A „Szał uniesień”? Zniszczony obraz został poddany starannej 
konserwacji przez Leona Urbańskiego i eksponowany na hono
rowym miejscu, obok zwieńczonego laurowym wieńcem auto
portretu artysty na jego pośmiertnej wystawie, otwartej już 16 
lutego 1895 r. Po zamknięciu wystawy został wypożyczony przez 
Walerię Podkowińską (matkę artysty i jego jedyną spadkobier
czynię) przedsiębiorcy Walmanowi, który zorganizował „tournee" 
obrazu, wystawiając go za opłatą na widok publiczny m.in. w 
Lodzi, Krakowie, Moskwie i Petersburgu. Później kupił go Feliks 
Jasieński, artysta, kolekcjoner i wraz z jego cennymi zbiorami 
znalazł się obraz w Muzeum Narodowym w Krakowie.

W latach następnych jego sława przygasła, oceniany bywał bar
dzo surowo, a przypominany i publikowany jako przykład okrzy
czanej miernoty w złym guście czy wręcz kiczu. Dziś uważany 
jest za dzieło niewątpliwie wybitne, ważne, znaczące dla rozwoju 
sztuki polskiej; oczywiście jest już także zabytkiem naszej sztuki i 
kultury. Poza tym pozostał dziełem ciągle żywym, oglądanym i 
przeżywanym, budzącym największe - choć może nie zawsze 
najzdrowsze - zainteresowanie zwiedzających Galerię Polskiego 
Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w krakowskich Su
kiennicach, gdzie jest eksponowany. Czy tak oddziaływuje swoi
mi walorami artystycznymi? Czy przypomina nam życiową trage
dię wspaniałego artysty, a może jakieś osobiste, własne, małe 
„szały uniesień"? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, każdy z 
nas, oglądający to dzieło uważniej, odpowiada sobie sam. Ale 
tak już jest z prawdziwymi dziełami sztuki.

Marek Demagalskl
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Tajemniczy 
„bocian”
Od lat prześladuje mnie bocian. Nie, 
nie ten z noworodkiem w dziobie (moi 
synowie są już na studiach), lecz me
talowe szczypce w formie bociana. 
Pojawia się on w różnych antykwaria
tach j rupieciarniach, wprawdzie nie
zbyt często, ale jest tak charaktery
styczny, że wystarczy mu się raz do
brze przyjrzeć, żeby go zapamiętać. 
Cały szkopuł w tym, że nie wiem do 
czego te szczypce służyły. Zwracam 
się więc do Czytelników z prośbą o 
pomoc w rozwiązaniu zagadki.
Na początku - jak w liście gończym - 
opis: szczypce mają 10-12 cm wyso
kości (piszę wysokości, a nie długoś
ci, bo są to szczypce... stojące). Dwa 
ucha - jak w nożyczkach - opierają się 

albo na dwu owalnych podstawkach, 
albo tylko jedno ucho (wariant naj
częściej spotykany) opiera się na jed
nej podstawce w formie żółwia, żabki 
lub kurzej łapy. Po rozchyleniu szczy
piec ukazuje się wnętrze „bociana”, w 
którym widnieje noworodek w powija
kach lub rybka (tylko w jednym zna
nym mi wypadku). Korpus szczypiec 
wiernie naśladuje postać ptaka, jego 
oko jest osią obrotową przyrządu, zaś 
dziób, z reguły nieco za długi (zapew
ne ze względów użytkowych), jest w 
pozycji złożonej okrągły, lekko tylko 
zwężający się ku końcowi, wewnątrz 
gładki - jak przecięty wzdłuż metalowy 
pręcik.
Okres produkcji „bocianów" na pod
stawie dokładnie zbadanych źródeł 
mogę określić na 100 lat - najstarszy 
znany mi obiekt nosi znak lwowskiego 
urzędu probierczego z datą 1814, naj
młodszy został wykonany przez firmę 
A. B. Schiffers w Warszawie i zamiesz

czony w jej katalogu wydanym tuż 
przed pierwszą wojną światową. 
Wszystkie inne znane mi obiekty po
wstały w XIX w. Teren, na którym spo
tykałem „bociana” - to przede wszyst
kim Polska, pojedyncze X)kazy widy
wałem w Niemczech i Francji, piszą 
też o nim Słowacy.
Z powyższych informacji wynika kilka 
charakterystycznych szczegółów, na 
które chciałbym zwrócić uwagę: T) 
„bocian " był produkowany od cza
sów napoleońskich aż po początek 
naszego stulecia i przetrwał tych 100(!) 
lat w nie zmienionej formie - zjawisko 
chyba bez precedensu wśród użytko
wych wyrobów o charakterze arty
stycznym; 2) wszystkie znane mi oka
zy były wykonane ze srebra lub posre
brzane, nigdy z innego materiału; 3) 
„bocian” pełnił funkcje wąskich, dłu
gich szczypiec w rodzaju pęsety, w 
odróżnieniu jednak od innych przyrzą
dów tego typu, byt przeznaczony do 
postawienia; 4) nie było to wyłącznie 
narzędzie, lecz narzędzie-ozdoba, nie
wątpliwie stanowiące minidekorację 
we wnętrzu mieszkalnym - nigdy jed
nak nie spotkałem wśród przyborów 
domowych analogicznego przyrządu 
o odmiennej dekoracji; 5) powtarzana 
przez lata forma bociana z oseskiem w 
powijakach ukrytym we wnętrzu 
nieodparcie kojarzy się z noworod
kiem..., ale co może mieć z nim wspól
nego?
Oczywiście równie często jak „bocia
na" spotykałem objaśnienia do czego 
on służy. Najpopularniejsze wyjaśnie
nie - to szczypce do cukru. Każdy, kto 
kiedykolwiek brał szczypcami kawałki 
cukru (a pamiętać należy że w XIX w. 
nie było jeszcze kostek, lecz cukier ła
many z „głowy"), wie, że muszą mieć 
one odpowiednie łapki do uchwycenia 
bryłki, nie zaś wąską, gładką pęsetę. 
Wiadomo poza tym, że szczypce do 
cukru „mieszkają” w cukiernicy, a nie 
stoją obok niej, bo i po co? Wypada tu 
jednak dodać, że w katalogu firmy 
Schiffers „bocian” jest umieszczony 
obok „cążków do cukru”, lecz niejako 
z boku, jakby wstydliwie - katalog ten 
raz jeszcze poucza nas, że szczypce 
do cukru zawsze miały zupełnie inne 
łapki niż dziób naszego ptaszka (dla 
ciekawych dodam, że platerowany 
„bocian” kosztował w Warszawie ok. 
1910 r. - bo wtedy wydano ten katalog 
- 1 rubel i 5 kopiejek). Drugą hipotezą 
co do przeznaczenia „bociana” jest

1. Najstarszy znany mi „bocian" - srebro lwo
wskie z 1814 r. i najnowszy - plater Schiffersa z 
ok. 1910 r.
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2. Noworodek ukryty we 
wnętrzu schifferso- 
wskiego „bociana”

(zdjęcia: Z. Dubiel)

wyjaśnienie, ze służył on do objaśnia
nia świec. Wiadomo jednak po
wszechnie, że knot w świecy przycina 
się nożyczkami, najlepiej specjalnie 
do tego celu skonstruowanymi i wy
posażonymi w pojemnik na odcięte 
końcówki knotów. Odrywanie knota 
pęsetą - to zaiste pomysł z epoki e- 
lektryfikacji kraju. Toranova w swej 
książce o słowackim ztotnictwie pod 
zdjęciem „bociana” wykonanego w 
Rożniawie w połowie XIX w. umieściła 
podpis: Klieste na vytahovanie knotu. 
Wyciąganie knota kleszczami - to nie 
obsługa świecy, lecz lampy olejowej, 
która - o czym mato już dziś kto wie - 
była najpopularniejszym sprzętem do 
oświetlania mieszkań średnich warstw 
społecznych w ciągu całego wieku 
XIX. Przymierzałem się z „bocianem” 
do wydłubywania knota z rurkowego 
palnika takiej lampy, rozmawiałem ze 
znawcami lamp olejowych i znowu 
okazało się, że to nie to. Nietrudno też 
zauważyć, że takie ozdobne szczypce 
do knotów musiałyby zachować się 
nie tylko w postaci „bociana”, lecz w 
najrozmaitszych formach zależnych 

od mody - dokładnie tak, jak nożyce 
do objaśniania świec. Ktoś wreszcie 
zasugerował, że było to narzędzie uży
wane przez położne, które odbierając 
porody w domu wyjmowały z torby ta
kie ozdobne szczypczyki, stawiały je 
na stoliku i w odpowiednim momencie 
zaciskały nimi pępowinę. Pokazałem 
„bociana” zaprzyjaźnionym lekarzom- 
-położnikom. Pokręcili głowami i 
stwierdzili, że jest to przyrząd zupełnie 
nie nadający się do tej funkcji, wyjaś
niając przy okazji, że od czasów jaski
niowych, jak świat długi i szeroki, pę
powinę się podwiązywało, a nie zaci
skało jakimiś szczypcami.

Napisałem wszystko, co wiem o tym 
piekielnym „bocianie". Jak widzicie 
sami - jest wiele zebranego materiału, 
a efekt dosłownie żaden. Błagam 
przeto wszystkie Babunie (coś mi 
mówi, że to kobiety znają tajemnicę 
„bociana”) o łaskawą pomoc w roz
szyfrowaniu tej zagadki i całując Ich 
dłoń pozostaję z należytym szacun
kiem...

Michał Gradowski

Heraldyczne 
zagadki na 
zabytkach
Ilekroć przychodzi mi rozwiązy
wać szaradę oznaczeń heral
dycznych na przedmiotach za
bytkowych, zawsze muszę wer
tować stosy uczonych ksiąg, aby 
znaleźć rozproszone informacje. 
Ostatnio, w celu rozszyfrowania 
umieszczonego na ornacfe her
bu fundatora przesiedziałem pół 
dnia w bibliotece, gdzie przerzu
ciłem dwa tuziny opasłych to
mów I cienkich broszurek. Diabli 
mnie ze złości wzięli, że za każ
dym razem trzeba marnować tyle 
czasu, aby dowiedzieć się, jak 
nazywał się po łacinie podcza
szy lub w którym miejscu na wie- 
lopolowej tarczy umieszczano 
herb prababki. Postanowiłem 
więc spisać sobie na karteczce 
podstawowe tego rodzaju infor
macje. Przyjaciel spojrzał mi 
przez ramię i powiedział, że e- 
goizmem jest trzymanie owych 
notatek w szufladzie dla włas
nych potrzeb. Proszę więc bar
dzo - nie chcę być egoistą! Ale 
na wstępie kilka słów wprowa
dzenia.

Od niepamiętnych czasów człowiek pie
czętował znakiem własności swoje przed
mioty lub zwierzęta. Znaki takie umieszczał 
na rozmaitych darach o charakterze trwa
łym, składanych bogom lub przyjaciołom. 
W Polsce od czasów średniowiecza funk
cję takich znaków pełniły wśród rycerstwa 
herby i właśnie dlatego tak często spotyka
my je na różnych obiektach zabytkowych. 
Wskazują one właściciela lub fundatora o- 
biektu, są więc źródłem ważnych informacji 
zarówno dla badacza zajmującego się pro
fesjonalnie zabytkami, jak i dla hobbysty - 
kolekcjonera.
Herb I jego części składowe
Tarcza wraz z umieszczonym na niej 
godłem stanowi najistotniejszą część 
herbu i często tylko ona bywa przedstawia
na. Jej kształt jest różny i zależny od 
mody.
Pole tarczy ma przypisany do herbu kolor, 
który w dawniejszych przedstawieniach - 
bezbarwnych (ryty, płaskorzeźby w kamie
niu) był nie oznaczony, zaś począwszy od 
XVII w. niekiedy oznaczano go odpowied
nim zakreskowaniem określającym daną 
barwę. Czasami na tarczy herbowej przed
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stawiano rodowód właściciela herbu - w 
tym celu dzielono tarczę na cztery, pięć, 
osiem lub więcej części, umieszczając w 
odpowiednich polach herb własny, matki, 
babek, prababek itd. Herb taki pozwala u- 
stalić konkretną osobę. Królowie polscy u- 
żywali też tarcz pięciopolowych, umiesz
czając w środkowym polu herb własny, zaś 
w czterech polach bocznych herby Rzeczy
pospolitej Obojga Narodów - Orła i Pogoń. 
Herby małżeństw - to albo dwie tarcze u- 
mieszczone obok siebie, albo jedna tarcza 
przedzielona pionowo z godłami męża i 
żony, lub wreszcie tarcza podzielona na 
cztery pola, gdzie godła herbowe małżon
ków ułożono naprzemianlegle, jak Orła i 
Pogoń w herbie Rzeczypospolitej. Trzeba 
jednak pamiętać, że zdarzają się herby, w 
których tarcza jest niejako z natury podzie
lona na dwie lub cztery części i nie należy 
ich traktować jako rodowody lub herby 
małżeńskie.
Nad tarczą często występuje hełm, od 
którego spływają na boki I a b r y - strzę
piasta chusta przybierająca najczęściej for
mę bogatego ornamentu. Na hełmie u- 
mieszczona jest k o r o n a. W dawnej Pols
ce, kiedy szlachta nie dzieliła się na hierar
chiczne warstwy, kształt korony nie miał 
większego znaczenia. Dopiero w XIX w„ 
gdy zaczęto używać tytułów obcych (hra
bia, baron itp.), oznaczano je liczbą tzw. 
pałek w koronie. Ponad koroną umieszczo
ny jest klejnot, który albo powtarza god
ło widniejące w tarczy, albo jest odm^nny, 
np. pióropusz.

Elementy towarzyszące herbom
Obok tarczy herbowej umieszczano nieraz 
osobiste znaki godności. W he

raldyce polskiej występują one tylko przy 
herbach osób duchownych i bardzo uła
twiają identyfikację takiej osoby. Należą tu 
przede wszystkim kapelusze z frędzlami, 
których liczba wskazuje na godność zaj
mowaną w hierarchii kościelnej, spotyka 
się także krzyże, pastorały i infuły. Według 
przyjętych zasad nie tylko biskupom, ale 
również opatom przysługiwało prawo oz
dabiania swego herbu infułą biskupią i pa
storałem, jednak przy herbach opackich 
krzywaśń pastorału winna być odwrócona 
do wewnątrz, co symbolizuje, że prawo ju
rysdykcji przysługiwało opatom tylko we
wnątrz podległego im klasztoru. Liczne 
przykłady wskazują jednak, że odpowied
nie skierowanie krzywaśni pastorału nie 
było ściśle przestrzegane ani przez Opa
tów, ani przez biskupów. To samo, aczkol
wiek rzadziej, można powiedzieć o krzyżu 
umieszczanym nad tarczą herbową, a na
wet o liczbie frędzli przy kapeluszu, które 
nie zawsze odpowiadały stanowisku zaj
mowanemu przez właściciela herbu, nie
kiedy sugerując wyższą godność, niekiedy 
zaś - o dziwo - niższą. Raz jeszcze po
twierdza się stara prawda - nie ma reguły 
bez wyjątku. Przy polskich herbach osób 
świeckich na ogół nie umieszczano żad
nych osobistych znaków godności i herb 
hetmana „na oko" nie różni się niczym od 
herbu towarzysza pancernego.
W XVIII w. pojawiły się pod tarczami herbo
wymi polskie ordery. Najdawniejszy z 
nich to Order Orła Białego - biały orzeł na 
czerwonym krzyżu, pomiędzy ramionami 
krzyża pęki promieni - zawieszony na błę
kitnej wstędze. Ustanowiony on został w 
1705 r.; od 1713 r. w postaci krzyża opisa
nego powyżej. Drugim orderem jest Order 

Św. Stanisława - krzyż czerwony, między 
jego ramionami cztery białe orły, na skrzy
żowaniu ramion w białym kole postać św. 
Stanisława biskupa. Krzyż zawieszony jest 
na czerwonej wstędze z białymi paskami 
przy krawędzi; ten order ustanowiono w 
1765 r. Przy herbach niektórych królów pol
skich spotkać można cesarski Order Złote
go Runa ustanowiony w 1429 r. - skóra 
barania zwisająca z przewiązki zawieszonej 
na bogatym łańcuchu.
Obok herbów często występuje armatu
ra - wystające zza tarczy elementy ryn
sztunku bojowego (sztandary, włócznie, 
lufy armatnie itp.) oraz tzw. trzymacze- 
zwierzęta (najczęściej Iwy) lub postacie 
ludzkie (najczęściej alegoryczne) flankują
ce i podtrzymujące herb po bokach. Ele
menty te, podobnie jak kształt tarczy, heł
mu i labrów, nie miały w heraldyce polskiej 
znaczenia, były tylko rodzajem dekoracji, 
zależnym wyłącznie od kaprysów mody i 
mogły się pojawić przy każdym herbie. 
Paludamenta, czyli namioty lub gro
nostajowe płaszcze pojawiają się dopiero 
w nowszej heraldyce, przy herbach króle
wskich i książęcych.

Inicjały towarzyszące herbom
Herby polskie, zwłaszcza te najstarsze, wy
wodzące się jeszcze z wieków średnich, 
służyły przeważnie.wielu różnym rodzinom; 
niekiedy liczba rodzin pieczętujących się 
tym samym herbem przekracza setkę. Tak 
więc rozpoznanie hebu nie oznacza rozpo
znania rodziny, nie mówiąc już o poszcze
gólnych osobach. Dlatego już od dawna 

A F AF 
F A

1. Oznaczenia graficzne podstwowych barw w 
heraldyce: A - czerwień, B - błękit, C - zieleń, D - 
fiolet, E - złoto, F - srebro
2. Sposoby umieszczania na jednej tarczy herbu 
własnego i herbów przodków: A - herb własny, B
- herb matki, C - herb babki po mieczu. D - 
herb babki po Kądzieli, E - herb prababki po mie
czu; herby małżeńskie: A - mąż, B - żona
3. Korony tzw. rangowe nad tarczami herbowymi: 
A - korona królewska, B - mitra książęca, C - 
korona hrabiowska. D - korona baranowska. E - 
korona szlachecka
4 Krzyż i kapelusz z frędzlami przy herbie: A - 
kardynała, B - prymasa lub arcybiskupa, C - bis
kupa, D - infułata lub opata

35



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

przyjął się zwyczaj umieszczania obok her
bu inicjałów imienia i nazwiska, a nieraz 
także pełnionych urzędów lub zajmowa
nych stanowisk. Dopiero rozszyfrowanie 
tych inicjałów umożliwia badaczowi ustale
nie konkretnej osoby. Sprawę komplikuje 
nieco fakt, że inicjały w dawnych czasach 
pochodziły często - choć nie zawsze - od 
wyrazów łacińskich określających zajmo
wane urzędy

Wykaz nazw łacińskich ważniejszych urzędów 
świeckich I kościelnych w dawnej Polsce: 
Abbas - opat
Abbatlssa - ksieni
Archlepiscopus - arcybiskup
Agazo - k&niuszy 
Camplductor - hetman polny
Cancellarlus - kanclerz 
Canonlcus - kanonik 
Castellanus - kasztelan 
Capltaneus - starosta 
Cardlnalls - kardynat 
Colonellus - pułkownik 
Daplfer - stolnik
Dux Exercituum Supremus - hetman wielki 
Eplscopus - biskup
Gladller - miecznik 
Incisor - krajczy 
ludex - sędzia
Notarlus - pisarz 
Pallatlnus - wojewoda 
Parrochus - proboszcz 
Plncerna - cześnik 
Pocillator - podczaszy 
Praeposltus - proboszcz 
Prlnceps - prymas 
Prior - przeor
Priorlssa - przeorysza
Rotmaglster - rotmistrz 
Succamerarius - podkomorzy
Subagazo - podkoniuszy
Subcancellarlus - podkanclerzy 
Subdaplłer - podstoli
Subludex - podsędek
Thesaurarlus - skarbnik 
Trlbunus - wojski

Venator - łowczy 
Vexilllter - chorąży 
Vlcethesaurarlus - podskarbi 
... campestrls - polny
... castrensls - grodzki
... curiae - nadworny
... terrestrls - ziemski
Przy odczytywaniu inicjałów nie należy za
pominać, że wiele imion ma zupełnie inne 
brzmienie w języku łacińskim, a więc i od
mienny inicjał. Z popularnych w dawnej 
Polsce można wymienić przykładowo: Wa
wrzyniec - Laurentius, Wojciech - Adalber
ts, Jacek - Hiacynt, Jerzy - Georgius, Mi
kołaj - Nicolaus, Zygmunt - Sigismundus, 
itd.
Podstawowa bibliografia heraldyki 
polskiej
Identyfikacji herbu i ustalenia rodzin pie
czętujących się tym herbem można doko
nać na podstawie następujących publika
cji:
1. J. Ostrowski, Księga herbowa rodów 
polskich, Warszawa 1897-1906.
2. Z. Leszczyc, Herby szlachty polskiej, Po
znań 1908,2 tomy (opis herbów z tablicami 
kolorowymi).
3. Tablice odmian herbowych Chrząńskie- 
go, Warszawa 1909 (kolorowe rysunki her
bów wraz z ich odmianami ułożone tema
tycznie według godeł).
Dane biograficzne właściciela herbu mo
żna ustalić na podstawie następujących o- 
pracowań:
1. B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, 
wyd. I z 1584 r. wyd. II K. J. Turowskiego, 
Kraków 1858 (1 tom obejmujący nazwiska 
od A do Z).
2. K. Niesiecki, Herbarz polski, (pisany w

5. Ozdobione armaturą herby Jelita i Korybut na 
cokole świecznika w kolegiacie zamojskiej wska
zują jednoznacznie fundatorów: Michała Zamoy
skiego i jego żonę Elżbietę z domu Korybut-Wiś- 
niowiecką

6. Herb Pomian arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Władysława Lubieńskiego, umieszczony na misie 
z kolegiaty łowickiej

7. Herb Poraj z inicjałami: Ajleksander] K[ęso- 
wski] A[bbas] O[liviensis], umieszczony na stopie 
kielicha ofiarowanego do kościoła w Starzynie 
przez opata oliwskiego

8. Herb Jelita z inicjałami: Tjomasz] Z[amoyski] 
Sjtarosta] Kjnyszyński], umieszczony na stopie 
pacyfikału w kolegiacie zamojskiej

9. Owalna plakietka z godtem herbu Jasieńczyk 
(odmiana) i inicjałami: H[iacynt] M(ichatowski) 
D[e] M[ichatowo] Dfapifer] Rfosanensis] S[ue] 
Rjege] Mjaiestatem] A[gazo], umieszczona jest 
na stopie pacyfikału ofiarowanego do kolegiaty 
łowickiej przez Jacka Michałowskiego z Michało
wa, stolnika różańskiego i koniuszego Jego Kró
lewskiej Mości

10. Tym herbem pieczętowała się tylko rodzina 
Ostrogskich i inicjały zaskakują brakiem litery 
„O"; odczytać je należy: K[atarzyna] Z[amoyska] 
P[allatini] Kfioviensin] C[onsors], bowiem żona 
(„consors") Tomasza Zamoyskiego, wojewody 
kijowskiego, była z domu Ostrogska i wychodząc 
za mąż zgodnie z obyczajem zmieniła nazwisko, 
ale zachowała swój herb rodowy
(rys.: 1-4 - A. Drewnowska, zdjęcia: 5-10 - W 
Górski)

drugiej ćwierci XVIII w.), wyd. J. N. Bobrowi- 
cza, Lipsk 1839-1846 (uzupełnione), reprint 
WAiF, 1979 (10 tomów obejmujących na
zwiska od A do Ż, zawiera dane biograficz
ne do początku XIX w.).
3. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa, 
tom I, 1899 (16 tomów obejmujących na
zwiska od A do MAK..., zawiera dane bio
graficzne do końca XIX w.).
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4. S. Uruski, Rodzina - herbarz szlachty 
polskiej, Warszawa 1904-1931 (15 tomów 
obejmujących nazwiska od A do RZY..., za
wiera dane biograficzne do końca XIX w.).

5. Polska encyklopedia szlachecka, War
szawa 1935-1938 (12 tomów obejmujących 

nazwiska od A do Ż, zawiera bardzo skró

cone dane biograficzne).
Michał Gradowski

Jak wynika z powyższego omówienia, do 
rozpoznawania oznaczeń heraldycznych 
na zabytkach niezbędne są herbarze. Są 

to wydawnictwa trudno dostępne, chcąc 
więc ułatwić zadanie naszym Czytelni
kom, od przyszłego numeru zaczniemy 
publikować najpopularniejsze herby pol
skie wraz z wykazami pieczętujących się 
nimi rodzin.

Redakcja
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Czerwińsk nad Wisłą

Zmagania
„Góry” z „Dofem”
- „A czy pana dziwi, ze młodzi stąd ucie
kają?- Dąbrowa junior, jeden z młodych- 
-gniewnych, niezadowolony z czerwińskiej 
rzeczywistości A.D. 1985, nie ukrywa swe
go krytycyzmu - nawet szefowie Towarzys
twa Miłośników Ziemi Czerwińskiej są z 
Warszawy i w Warszawie. Czy to natural
ne? Czy już to nie jest symptomem opu
szczenia Czerwińska? Prawie cała mło
dzież szkolna i pracująca dojeżdża do sto
licy albo do Płocka. Z czasem tam zostają. 
Tu nie ma dla nich żadnych perspektyw. 
Tak jak kiedyś Czerwińsk był miastem i 
prawa te utracił, tak jak odwrócił się pleca
mi do rzeki, tak jak władza przeniosła się 
znad Wisły, z dolnego Czerwińska, do gór
nego, tak jak upada stara, historyczna 
część miejscowości, tak i młodzi opu
szczają Czerwińsk. Niech się pan przyjrzy 
dokładnie, wypyta ludzi, obejrzy dokładnie i 
»Górę« i »Dół«..."
Na „Dole" - ruina, która nie ma już „sił i 
środków”, by oprzeć się czasowi i historii, i 
znaleźć wsparcie w wątłych nadwiślań
skich fundamentach. „Dół” się sypie...
Tyle o materii. A duch? Na „Dole" zostali 
starzy _ czerwińszczanie, którzy w bada
niach ankietowych w rubryce zawód wpi
sują: „rybak wiślany". Kategoria zamierają
ca. Stagnacja, frustracje, niezadowolenie, 
upadek, ba, powolna agonia na „Dole" i 
ducha, i materii...
„Góra" za to błyszcząca, w aureoli. Wiado
mo: władza! Młodzi urzędnicy, młody na
czelnik, młody sekretarz, nowy budynek 
gminy obok rozkrzyczanego szkolnego 

dziedzińca. „Góra" usadowiona na moc
nych fundamentach, z dala od rzeki, przy 
trakcie królewskim warszawsko-płockim. Z 
„Góry" do władzy niedaleko.
Przyjezdny od razu zauważy różnicę. „Dół” 
Czerwińska historyczny, nadwiślański, 
średniowieczny, przycupnięty wokół perły
- romańskiego kościoła i klasztoru, ucze
piony skarpy rzecznej. Starzejący się, za
walający, nie konserwowany. „Góra” - 
nowa, coś w rodzaju centrum administra
cyjno-gospodarczego. Urząd Gminy, orga
nizacje, aktyw, szkoła, ośrodek zdrowia, 
apteka, gminna spółdzielnia. Nowoczes
ność, chociaż w tym wypadku, w pejora
tywnym znaczeniu. Z dala od cuchnącej 
rzeki, która kiedyś decydowała o Czerwiń
sku, z dala od kościoła i klasztoru, które 
kiedyś decydowały o randze i znaczeniu 
miasta. Dziś trzeba być blisko traktu płoc- 
ko-warszawskiego, wojewódzko-stołecz- 
nego. A historia, kultura? Te zostały nad 
Wisłą, na „Dole", w zapomnieniu.
Drewniane domki na nadwiślańskiej skar
pie, które ręką domorosłych cieśli podpie
rane są belkami, deskami, łatane blachą, 
eternitem, czym się da. Słynna płocka po
wódź, ta sama, która zmyła Radziwie, wkro
czyła także na „Dół”. Zabrała część skarpy, 
szop, drewnianych bud, porwała kurniki i 
chlewiki, upomniała się o łodzie rybackie. 
Zabrała brud z „Dołu”. Na krótko, bo już 
zdążył się zadomowić. „Góry” powódź nie 
ruszyła. Za wysokie progi. „Góra" wiedziała 
co robi, uciekając... z dołu.
- „Podział na górny i dolny Czerwińsk jest 

sztuczny, niesprawiedliwy i mylący" - na
czelnik Jerzy Nowicki odrywa się na chwilę 
od żniwnej telekonferencji.
- „Ale jest faktem - nie daję za wygraną - 
sami czerwińszczanie, ci z »Dołu«, idąc po 
kartki do Urzędu, nie mówią inaczej jak: idę 
do »Góry«". Ton głosu jakby poważny, no
bliwy, urzędowy. A gdy spytać o gospodę, 
rynek, każdy skieruje rękę w stronę Wisły i 
powie jakby od niechcenia: „to tam, na 
dole”. Najruchliwszą ulicą w Czerwińsku 
jest piękna aleja Jagiełły wysadzana drze
wami, ponadkilometrowa, którą wędrują lu
dzie z „Dołu" do „Góry”, albo z „Góry" do 
„Dołu".
Od pewnego czasu ludzie wędrujący ulicą 
Jagiełły mówią o planie. Istotą planu prze- 
strzenego zagospodarowania Czerwińska 
była próba rewaloryzacji historycznej częś
ci miejscowości. Plan zatwierdziła Gminna 
Rada Narodowa w lipcu 1985 r. W zasadzie 
nikt nie zgłaszał zastrzeżeń. Dopiero póź
niej ludzie zaczęli mówić. Najpierw szep
tem, w domach, jak to u sąsiadów. Potem 
była telewizja, program „Z biegiem Wisły". 
Rozwiązały się języki. Posypały się pytania 
i żale. A dlaczego będą burzyć stare domy? 
Dlaczego zabierać ziemię i budować hote
le, zajazdy, pensjonaty? Dlaczego wy
właszczać? Czy nie ma innego miejsca na 
zajazd, dworzec autobusowy, dom pracy 
twórczej, centrum informacji turystycznej? 
Dlaczego zabierają akurat moją ziemię, a 
nie ruszają innej, chociaż wiadomo, że leży 
odłogiem, bo właściciel mieszka w War
szawie albo Płocku? Dlaczego nie ma 
miejsca na spółdzielcze budownictwo, a 
jest na prywatne? I wreszcie: dlaczego pro
ponuje się „plomby” przy zabudowanych 
już ulicach i przy rynku, a nie budowę no
wych osiedli na pustym terenie, poza za
gęszczoną zabudową, poza centrum stare
go, historycznego Czerwińska, czyli na 
„Dole"?
Inżynier architekt August Teschich z Insty
tutu Architektury i Planowania Wsi Politech-

1. U stóp klasztoru przycupnęły drewniane dom
ki
2. Drewniane domy dolnego Czerwińska; gdzie 
nie spojrzeć - ruina
3. Smętne pozostałości nadwiślańskiej świet
ności Czerwińska
4. Kościół i klasztor oo. salezjanów - wszystko tu 
odnowione i zadbane
5. Drewniano-ceglana architektura przy rynku. 
Kto okaże się możnym sponsorem?
6. Jeden z nielicznych przykładów dobrze utrzy
manej drewnianej zabudowy

(zdjęcia: K Walczak)
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niki Warszawskiej, jeden z autorów planu 
nie tuszuje kontrowersji.
- „A jakże, byty i będą. W planowaniu 
przestrzennym są nieuniknione, tak jak i 
błędy. Być może i my je popełniliśmy. Plan 
powstawał w epoce wszechwładnego suk
cesu. Potem nadszedł czas rozliczeń, czas 
minorowy i potrzeba zejścia na ziemię. Do 
gminnej rzeczywistości. A ta upomniała się 
o mieszkania, wodę, kanalizację".
Plan zagospodarowania przestrzennego 
Czerwińska związany jest z perspektywą 
budowy tzw. zalewu wyszogrodzkiego, któ
ry ma utworzyć tama w Wyszogrodzie albo 
Kępie Polskiej. A więc nowy Zalew Ze
grzyński, tyle że w większej skali, na Wiśle i 
dalej od stolicy. Wokół zalewu ma powstać 
obwodnica, turystyczna pętla, jakby łań
cuch rekreacyjnych miejscowości, w któ
rych perłą, no, może perełką ma być zabyt
kowy Czerwińsk nad Wisłą. Korona wokół 
zalewu wyszogrodzkiego z perłą czerwiń
ską. Stąd m.in. projektowane w planie 
domy pracy twórczej, ośrodki wczasowe, 
zajazd, centrum informacji turystycznej. A 
teraz gminne realia. Przede wszystkim brak 
mieszkań. Trzeba było więc zmieniać plan i 
zamiast domu spokojnego wypoczynku dla 
warszawiaków znalazło się miejsce na pro
jektowane osiedle domów mieszkalnych. 
To na zaspokojenie lokalizacyjnych po
trzeb powstającej spółdzielni mieszkanio
wej.
- ,,Nie dziwią nas kontrowersje i nawet 
protesty części mieszkańców-usłyszałem 
od grupy architektów z Instytutu Architektu
ry i Planowania Wsi - wszystkim dogodzić 
się nie da. Plan jest uchwalony i w rękach 
radnych spoczywają decyzje. My nakreślili
śmy koncepcję. Uwzględnia ona historycz
ny charakter Czerwińska, eksponuje część 
zabytkową, uwypukla jego turystyczne za
lety, te wykorzystane i te nie wykorzystane, 
których jest większość. A czy plan będzie 
realizowany w szczegółach nakreślonych 
w koncepcji urbanistycznej, to już inna para 
kaloszy. Tu w grę wchodzić będą lokalne 
potrzeby i możliwości. Gminne realia dnia 
dzisiejszego, kryzysowa sytuacja we 
wszelkim działaniu i tak stawiają pod zna
kiem zapytania realności urbanistycznej 
wizji. Przynajmniej w najbliższych pięciolat
kach".

Co do tego nie ma też złudzeń naczelnik 
Nowicki. Z kilkumilionowym budżetem nie 
ma co myśleć o rewaloryzacji, zajeździe, 
przystani promowej, basenie, domach wy
poczynkowych, itd. Na urząd konserwator
ski w Płocku też nie ma co liczyć. Kiesa 
pusta. Nic więc dziwnego, że jedyną perłą 
w Czerwińsku pozostaje nadal klasztor oo. 
salezjanów (dawniej kanoników regula
rnych) z przełomu XV i XVI w. oraz kościół 
NM Panny wzniesiony około 1160 r. Koś
ciół jest trzynawową bazyliką z dwiema 
wieżami, między którymi znajduje się boga
to zdobiony, romański portal wykonany 
również w tym czasie. W 1951 r. odkryto w 

jego południowej nawie bardzo cenne fre
ski z drugiej połowy XII w. Wszystko to 
pięknie odrestaurowane i zadbane. Kościół 
i klasztor salezjanów lśnią na wzgórzu, na 
którego stokach przysiadły drewniane i ce
glane budy czerwińskiej architektury. Perta 
w wyszczerbionej koronie. Walą się te 
domy, niektóre nawet w majestacie prawa, 
bo choć częściowo chroni je konserwator
ski zapis, nie uratuje ich nikt pozbawiony 
pieniędzy, drewna, cementu, cegieł, ekip 
remontowych. Urbaniści z Politechniki 
Warszawskiej część tej zawalającej się za
budowy także spisali na straty. Niektórzy 
czerwińszczanie buntują się. Plan przewi
duje wyburzanie starych domów, które cu
dem trzymają się jeszcze powietrza. Plan 
przewiduje uzupełnianie ubytków, czyli 
„plombowanie korony”. Z pełnym szacun
kiem dla autorów planu trzeba dodać, że 
plomby, ich urbanistyczny gabaryt dosto
sowany jest do historycznej, niskiej zabu
dowy. Ale kto da na to pieniądze? Konse
rwator zabytków? Salezjanie? Wojewoda? 
Kto zdecyduje się zainwestować w Czer
wińsku np. w centrum wypoczynkowe, sko
ro i tak wiadomo, że na zalew wyszogrodzki 
poczekamy kilkanaście lat, a i tak będzie 
on raczej zbiornikiem ścieków niż rekrea
cyjnym rajem? Kto podejmie próbę aktywi
zacji turystycznej, historycznej i kulturowej 
dolnego Czerwińska, co chcieliby widzieć 
autorzy planu zagospodarowania prze
strzennego? Kto wspomoże materialnie i 
finansowo „rybaków wiślanych"? Kto zech- 
ce przyjść na „Dół”, skoro nawet gminna 
władza opuściła pospiesznie zawalający 
się budynek gminy na „Dole” i przeniosła 
na „Górę” do nowej siedziby, do dwupię
trowego, szkaradnego pawilonu przy trak
cie płocko-warszawskim, wojewódzko-sto- 
łecznym? Nasuwa się myśl o kapitanie to
nącego okrętu...
Zadawałem sobie te pytania trzykrotnie. 
Raz w rozmowie z projektantami, którzy 
wzruszeniem ramion i pogardliwym ironicz
nym uśmiechem kwitowali pytanie o real
ność rekonstrukcji architektonicznej i kultu
rowej starego Czerwińska. Drugi raz jadąc 
traktem od Płocka , trzeci - od Warszawy. 
Jedyne co spotkałem po drodze - to rdze
wiejąca tablica z nazwą miejscowości. Na
wet na „Górze", przy owej wspaniałej alei 
Jagiełły (przeprawiał się tu przez Wisłę w 
drodze pod Grunwald) nie ma najmniejszej 
informacji o „Dole”. O perle średniowiecz
nej architektury. I po cóż planować „cen
trum informacji turystycznej" na „Dole”, 
skoro „Góra" pozbawiona jest najprostszej 
tablicy zachęcającej do odwiedzania Czer
wińska nad Wisłą, tego prawdziwego, dol
nego? Tak oto gminna rzeczywistość do- 
daje drobne poprawki do planowania prze
strzennego...

Krzysztof Walczak

39



ZABYTKI I ŚRODOWISKO

Refleksje Rzempofucha

Lidzbark Warmiński
Jest to miasto niefaskawie potraktowane 
przez historię i historiografię. Najgorsze 
zaś w historii Lidzbarka byty nawet nie 
zniszczenia spowodowane przez kolejne 
pożary, wojny i podobne im nieszczęścia, 
ale fakt zapadnięcia gdzieś głęboko w cie
niu dworu biskupów warmińskich, z które
go to cienia nie potrafi wydobyć go histo
riografia. W świadomości nie tylko potocz
nej nazwa kojarzy się jednoznacznie: bis
kupi, zwłaszcza polscy (tu padają nazwi
ska), wspaniały zamek, Wawel Północy... 
Czasem dorzuci ktoś: stolica Warmii (bie- 
rzemy pod uwagę tylko prace o aspira
cjach co najmniej popularnonaukowych), 
co jest równie fałszywe, jak słodko mylące. 
Bo gdzież stolica, jeśli nie ma państwa, nie 
da się nawet powiedzieć o stolicy diecezji, 
ponieważ katedra była i jest we Fromborku, 
a diecezja od początku nazywała się war
mińska. Jeśli stolica - to m i a s t o stołecz
ne, wyrosłe i wzrastające w kręgu czułej 
opieki suwerena, to rozwinięta wytwór
czość i handel, z grupą uprzywilejowanych 
dostawców dla dworu, to część recepcyjna 
dla licznie przewijających się gości, że po
przestaniemy na najważniejszym. Jak było 
w istocie - tego do końca historiografowie 
jeszcze nie wyświetlili, a przynajmniej nie 
przynoszą takiej wiedzy odpowiednie pu
blikacje.

Wszystkiemu winien jest oczywiście zale
gający nad miastem cień zamku, co niech 
będzie potraktowane jako przenośnia bez 
jakiejkolwiek uszczypliwości. Dla dzisiej- 

stem kontrastów, w sąsiedztwie bowiem 
dwupiętrowych podcieniowych kamienic o 
efektownych szczytach spotykało się ubo
gie domki ryglowe, a nawet zrębowe, przy
kurczone tuż nad ziemią chałupki. Tym bę
dziemy tłumaczyć opinię oświeceniowego 
estety, nie zmienia to przecież faktu, iż z 
okien biskupich apartamentów lepszy był 
widok na przedzamcze i dalej na ogrody 
niż na położone po przeciwnej stronie rzeki 
miasto.
Podobna z pozoru, bo skierowana przede 
wszystkim na zamek, optyka rozmaitych 
publikacji przeważnie łączy w całość dwa 
odrębne niegdyś środowiska, z niemałą 
krzywdą dla Lidzbarka mieszczańskiego, 
którego albo nie widać, albo problematyka 
go dotycząca wydaje się dalszym ciągiem 
tej samej lekcji. O tym, że jest to widzenie 
niewłaściwe, przekonuje choćby analiza 
kultury artystycznej, będącej tylko i aż na
miastką tego, co działo się w silnych eko
nomicznie i niezależnych dużych miastach. 
Tylko - jeżeli się zważy możliwości wynika
jące z sąsiedztwa dworu; aż - gdy się 
skonstatuje fakt braku bezpośrednich wię
zów. Pomimo istnienia mecenatu dworu 
biskupiego, śladem którego jest wiele za
chowanych bądź znanych z ikonografii 
wartościowych zabytków, nie doszło w 
Lidzbarku do powstania lub przynajmniej 
okresowego funkcjonowania środowiska 
artystycznego na miarę potrzeb tudziez 
możliwości finansowych, jakie dwór repre
zentował - nie zachodziła bowiem taka ko

nieczność. Kolejni biskupi i ich otoczenie, 
jakże często traktujący Warmię jako etap 
na drodze kariery lub zajęci sprawami wiel
kiego świata, w trosce o odpowiedni po
ziom artystyczny fundacji zamawiali dzieła 
sztuki w znanych ośrodkach wytwórczych 
Rzeczypospolitej, a nierzadko też sprowa
dzali je z zagranicy. Szczególnie bliskie by
wały w różnych okresach związki w tej ma
terii między Warmią a Krakowem, Gdań
skiem lub Warszawą. Nie mogło być oczy
wiście mowy o zachowaniu ciągłości tych 
kontaktów, a tym bardziej ugruntowaniu 
pewnych tradycji artystycznych.

Inaczej rzecz się miała w środowisku 
mieszczańskim, obok którego należy po
stawić także miejscowy, rdzennie warmiń
ski kler, stanowiący wespół z mieszczańs-

szego Lidzbarka zamek - to główny powód 
do dumy. Stanowi on nieodłączny element 
organizmu miejskiego, którego zresztą - 
po rozbudowie Lidzbarka w latach między
wojennych - stał się środkiem. W projekcji 
jednak wydarzeń historycznych miasta i 
zamku nie da się utożsamić. Tu okazuje się 
zasadne dwoiste traktowanie dziejów „per
ty Warmii" (też popularne określenie): o- 
sobno rezydencji biskupów i osobno o- 
środka miejskiego, co niewątpliwie rozu
miał dobrze przewielebny książę biskup Ig
nacy Krasicki. Onże, którego znamy jako 
piewcę urody przez się kształtowanych 
heilsberskich (lidzbarskich) ogrodów i 
Heilsberga w ogóle, pisał do brata Antonie
go: „Na Seeburg (Jeziorany) pogorzaty o- 
prócz materiałów dał Król w gotowizn ie 
dwadzieścia sześć tysięcy talarów; już pra
wie wybudowane miasto, całe z muru i 
najpiękniejsze w M/arm//"(podkr. 
A.R.). A przecież za czasów Krasickiego 
najwartościowszy na Warmii zespół archi
tektury mieszczańskiej znajdował się oczy
wiście w Lidzbarku, z ogrodami zaś bisku
pimi konkurować miał w pierwszej połowie 
XVIII w. ogród miejscowego proboszcza. 
Był wszelako Lidzbark także wtedy mia-
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się w Lidzbarku lub dłuższej działalności w 
tym mieście artystów przybywających na 
dwór biskupi, gdzie zresztą zatrudniani byli 
raczej na krótko. Można natomiast uchwy
cić proces rozwoju, na podłożu pojedyn
czych warsztatów np. złotniczych lub ma
larskich, miejscowego potencjału twórcze
go, aż po osiągnięcie zdolności realizowa
nia zamierzeń o wiele bardziej wymagają
cego mecenasa. Tak więc nastąpiło zjawi
sko odwrotne od spodziewanego: to nie 
sztuka propagowana przez dwór rozprze
strzeniała się na jego sąsiedztwo, ale sztu
ka niższych kręgów społecznych osiągnęła 
- i to niezależnie od wzorców kszałtowa- 
nych na dworze - poziom pozwalający od
grywać taką samą rolę.

Wywód ten wydaje się cokolwiek na wy
rost, jeśli go odnieść do skromnej mimo 
wszystko spuścizny artystycznej w 
Lidzbarku, jednak oddaje istotę przemian 
nowożytnej sztuki warmińskiej w ogóle. Po 
okresie bowiem miernej lub wręcz słabiu-

1. Lidzbark gotycki, litografia wedtug rys. F. von 
Quasta z 1848 r.
2. Widok Anno 1985
3. „Wawel"...
4. ... i „Wenecja Północy"
5. Ulica Hoża nie jest wcale hoża
6. Lidzbark malowniczy
7. Na pierwszym planie ostatni zwarty fragment 
dawnej zabudowy starego miasta
(zdjęcia: 1 - W. Sękowski, 2-7 - A. Rzempo- 
tuch)

twem czynnik stabilny. Te bowiem grupy 
społeczne doprowadziły do wytworzenia 
się, a następnie utrzymania aż do czasów 
rozbiorowych lokalnej produkcji artystycz
nej. Nie są nam znane wypadki osiedlania

tkiej produkcji cechowej, trwającej mniej 
więcej dwa pokolenia, objawiają się tutaj 
malarze tej miary, co Piotr Kolberg z Dobre
go Miasta lub lidzbarżanin Maciej Jan 
Meyer, na Warmii - jak chce tradycja - wy

kształceni. W tym czasie dopiero, a jest to 
początek trzeciej dekady XVIII stulecia, for
muje się rzeczywisty mecenat biskupów 
warmińskich nad miejscową sztuką. Acz
kolwiek odmówiliśmy temu mecenatowi 
bezpośrednich zasług w okresie kształto
wania się sztuki na Warmii - w jednym 
miejscu godzi się oddać mu sprawiedli
wość. Oddziałał mianowicie zachęcająco 
na recepcję przez bogate mieszczaństwo i 
szerokie kręgi duchowieństwa estetyki ba
roku. Mówi się wprawdzie o ponadczaso- 
wości w tym regionie form manieryzmu, 
zaadaptowanych niejako w guście baroko
wym i stosowanych jeszcze przez cały wiek 
XVIII, nie można jednak nie zauważyć, jak 
chętnie sztuka baroku została tutaj przyjęta 
i że stała się jakby „stylem narodowym" na 
całe trzy ćwierci następnego stulecia. A że 
eklektyczne były jej formy - zwłaszcza w 
rzeźbie i malarstwie - sprawa to miesz
czańskich artystów, którym bliższe były 
wzory z Gdańska i niedalekiego Królewca 
niż szlachetna sztuka Italii. Królewiec prze
cież zasilał Warmię z początku swą pro
dukcją snycerską, potem zaś dał jej Krzy
sztofa Peuckera, który z gorliwego luterani
na stał się nie mniej gorliwym katolikiem, a 
pozostawił po sobie pięknie prosperujący 
warsztat w Reszlu. Od barokowych pała
ców Wydżgi i Zbąskiego wyprowadza się 
niewątpliwie słusznie gust i niebywały, jak 
na tutejsze możliwości, rozmach budowla
ny lidzbarskich mieszczan pod koniec XVII 
i w pierwszej połowie XVIII w., wypada jed
nak zauważyć, że po krótkim - gdzieś do 
czasu wojny północnej - okresie prefero
wania cech baroku polskiego, upodobniła 
się mieszczańska architektura w Lidzbarku 
do gdańskiej właśnie i królewieckiej.

Tak było, i każdy kto nawiedza obecnie 
Lidzbark Warmiński, rekomendowany jako 
siedziba książąt biskupów, ma prawo 
oczekiwać choć wspomnienia niegdysiej
szych czasów. Stoi zamek, nasz Wawel 
Północy..., pieczołowicie od trzydziestu lat 
restaurowany i coraz szerzej udostępniany 
zwiedzającym; zachowało się kilka malow
niczych fragmentów zabudowy na obrze
żach starego miasta. Nie znajdziemy jed
nak tego Lidzbarka, o którym była mowa 
powyżej, istnieje on już tylko na starych 
rycinach. Jedynie fragmenty wyposażenia 
lidzbarskich kościołów opowiadają o spo- 
łączności, która je pozostawiła. Taki stan 
rzeczy wynika z przyczyn losowych: dotkli
we byty tutaj zniszczenia w 1945 r. Tym bar
dziej trudno jest zrozumieć widoczny od lat 
brak poszanowania (a może to niewiedza?) 
dla urbanistyki i szczątków tego, co się o- 
stało. Odnosi się wrażenie, jakby dzisiejsi 
mieszkańcy miasta, śladem naszej nie
szczęsnej historiografii, identyfikowali daw
ny Lidzbark z terenem zamkowym, cała bo
wiem deklarowana troska do niego się 
sprowadza. A resztki biskupiego ogrodu za 
Łyną, opisywany w wierszach i diariuszach 
Krasiczyn, urągają tymczasem szlache
tnym intencjom i czczym słowom.

Andrzej Rzempołuch
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Polonicum w Stuttgarcie
Kontynuując poszukiwania materiałów 
dotyczących rzeźbiarza Karola Cepto- 
wskiego' (1801-1847), mego stryjecz
nego dziadka, dotarłem do zasobów 
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskie
go i tam w aktach Instytutu Technicz
nego znalazłem dokumenty zawierają
ce opis przebiegu konkursu na stano
wisko profesora rzeźbiarstwa Szkoły 

Malarstwa i Rysunku w Krakowie w 
1839 r. Wśród trzech konkurentów na 
to stanowisko znajdował się Karol 
Ceptowski z Poznania. Do dokumen
tów wymaganych przez Szkołę dołą
czył m.in. świadectwo stuttgarckiej 
Królewskiej Szkoły Sztuki z 1831 r. 
oraz szkic (projekt) wazy, którą Karol 
Ceptowski wykonał na zlecenie prof. 

Fryderyka Distelbartha. Wazę tę wy
mienia słownik Thieme-Beckera (t. 9, 
s. 331), a z okazji wystawy sztuki w 
Stuttgarcie w maju 1833 r. wspomina o 
niej „Kunstblatt” (nr 78,1833), podając 
wielkość wazy (7 stóp - 213 cm), jej 
„medycejską" formę oraz zdobiący ją 
wielopostaciowy cykl reliefowy o tema
tyce zaczerpniętej ze znanej płasko
rzeźby B. Thorwaldsena Bieg Życia 
lub Wyprzedaż Amorkóuf.
Gdy w 1978 r. zwiedzałem Stuttgart, 
próbowałem odszukać ową wazę. Do-

1. Szkic wazy wykonanej w Stuttgar
cie przez Karola Ceptowskiego w 
1831 r.
2. 3. 4. Obecny wygląd wazy z fra
gmentami reliefu

tarłem do Staatsgallerie Stuttgart, 
gdzie dr Gerhard Ewald udostępnił mi 
urządzone w jednym z podwórzy gma
chu lapidarium, ocalałe po bombardo
waniach miasta w czasie drugiej woj
ny światowej. Na podstawie krako
wskiego szkicu mogłem łatwo rozpo
znać dzieło Karola Ceptowskiego 
sprzed półtora wieku. Stan wazy wy
maga jak najszybszej renowacji. 
Może któraś z polskich pracowni kon
serwacji zabytków podejmie się odno
wienia tego stuttgarckiego polonicum 
o ciekawej historii i nieprzeciętnej war
tości artystycznej?

Józef Ceptowski

Przypisy
1. Polski Słownik Biograficzny, t. 3, 1937; 
Słownik Artystów Polskich i Obcych, t. 1, 
1971, s. 229-230; J. Ceptowski, Rzeźbiarz 
Karol Ceptowski, „Studia Muzealne”, nr 15 
(w druku); Thięme - Becker, Allgemeines 
Lexican, t. 6 Leipzig 1912, s. 287.
2. A. Rosenberg Thorwaldsen, Bielefeld- 
Leipzig 1896, s. 59.
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W dworku, wśród lasów...
Jedzie się tam z Poznania przez Oborniki i Czarn
ków. Dojeżdża się do Trzcianki, miasteczka 
wśród lasów i jezior, które kiedyś byfo własnoś
cią Poniatowskich, o czym przypomina Ciotek w 
miejskim herbie. Mijamy miasteczko, skręcając 
na północny zachód. Szosa biegnie przesmy
kiem pomiędzy dwoma jeziorami. Teraz trzeba 
zjechać w bok. Jeszcze ze dwa kilometry leśną 
drogą. Wjeżdżamy na obszerną polanę. Na jej 
obrzeżu leśniczówka, z drugiego końca jakieś 
gospodarstwo. A w środku? W kępie drzew bie
leje dworek kryty dachówką, z kolumnowym ga
neczkiem.

Jeszcze nie tak dawno byt to wiejski dom z czer
wonej cegły, bez polotu i wdzięku, tyle że kryty 
dachówką i otoczony drzewami. Już wówczas 
jednak w środku byt nietypowy. Potem właściciel 
rozbudowa) dom, tak właśnie jak powiększano 
dworki: dodając jedno skrzydło, ganek z kolu
mienkami, tynkując. No i jest dworek. Z facjatką, 
jak trzeba. Za nim folwarczek z ogromną owczar
nią. Na kilkaset matek z młodymi. Żeby nakarmić 
to stado, jeździ się przez środek owczarni trakto
rem, ale mimo to przypomina się tam zawsze jas
kinia Polifema. Tyle owiec...

Do dworku wchodzimy od frontu, przez ganek i 
sień zamienioną na siodlarnię. Na specjalnych 
wieszakach ze trzydzieści siodeł, rzędy ogłowia, 
wszelki sprzęt jeździecki, stary i nowy, wojskowy i 
sportowy. Nade wszystko jednak siodła kawale
ryjskie. Polskie, oficerskie i szeregowych, obce, 
używane w Wojsku Polskim, dziewiętnastowiecz
ne i starsze. Są tu (wśród siodeł sportowych) i 
takie unikaty, jak siodło dla amazonek. Jest siod
ło ujeżdżeniowe ze szkoły oficerskiej w Saumur... 
Wyżej, nad siodłami, galeria rycin przedstawiają
cych jeźdźców w różnych mundurach.
Przechodzimy na prawo, do pokoju „kominkowe
go". Oczywiście, jest tu kominek, ceglany, z sa
mowarem na daszku, dający miłe ciepło w jesien
ne wieczory. Przy nim kilka foteli, na podłodze 
skóry dzików. O nowoczesności przypomina te
lewizor, ale włączany bywa rzadko. Na ścianach 
stare perskie dywany, kilka zacnych szabel, gos
podarski Jastrzębiec. Głównym akcentem są tu 
konie: malowane, rysowane, fotografowane, re
produkowane. Swobodne i w zaprzęgach, ale 
przeważnie osiodłane i dosiadane przez umun
durowanych jeźdźców.

Za pokojem „kominkowym" - gabinet i bibliote
ka. Książki bywały zapewne w każdym dworku, 
ale chyba rzadko liczba ich dochodziła - jak tu - 
do kilku tysięcy. A pewnie jeszcze rzadziej bywał 
to wyspecjalizowany warsztat pracy badawczej. 

W drugiej części dworku, z sieni na lewo, za po
kojem jadalnym jeszcze dwa W nich pękate sza
fy pełne mundurów, płaszczy, butów. Można by 
umundurować cały szwadron.

Czyj to dom? Są tu psy, jak to na wsi, choć gos
podarz nie myśliwy. W stajni koń (rasowy ogier, 
już staruszek), choć na co dzień jeździ się samo
chodem. Jesienią 1984 r. byłem tu jako uczestnik 
sesji naukowej, której organizatorem byt gospo
darz dworku, a przecież jej tematyka nie dotyczy
ła hodowli owiec.

Kim jest właściciel tego domu? Trudno odpowie
dzieć jednym słowem. Wśród przyjaciół nosi żar
tobliwy przydomek „Dziedzic". Po gospodarstwie 
chodzi w gumiakach lub saperkach, ale bardzo 
lubi bryczesy i wysokie buty oficerskie. Jest 
wzrostu słusznego, szczupły, w sile wieku, jak to 
się uprzejmie pisze o panach po pięćdziesiątce. 
Twarz sucha, śniada, z wydatnym nosem. Nie
sforna czupryna, sumiaste wąsy, wesołe oczy.
To próba portretu magistra inżyniera Lesława Ku- 
kawskiego, rolnika-hodowcy, sędziego zawodów 
konnych klasy państwowej, odznaczonego złotą 
odznaką Polskiego Związku Hodowców Koni i 
złotą odznaką honorową Polskiego Związku Jeź
dzieckiego, wybitnego specjalisty w zakresie hip- 
pologii, prezesa Poznańskiego Oddziału Stowa
rzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, wy
różnionego złotym szyszakiem usarskim (hono
rową odznaką tego Stowarzyszenia, nadawaną 
raczej rzadko), uznanego autorytetu wszechwia- 
domości kawaleryjskich, właściciela imponują
cych zbiorów dotyczących jazdy, organizatora 
wielu wystaw, prelegenta... autora... Dosyć! To 
przecież niemożliwe! Takich ludzi wśród nas nie 
ma. A jednak nie dosyć, bo o gospodarzu dworku 
nie wszystko zostało powiedziane. A jednak to 
jest możliwe. Tacy ludzie wśród nas istnieją (jesz
cze...).

Lesław Kukawski urodził się we Lwowie - co wie
le tłumaczy - w rodzinie o ziemiańskich i wojsko
wych tradycjach. Ojciec jego byt inżynierem leś
nikiem, lwowskim „Orlęciem”. W rodzinie byt tak
że oficer austriacki i rosyjski, legionista i polsk

1. Niesforna czupryna, sumiaste wąsy, wesołe 
oczy - Lesław Kukawski
2. W kępie drzew bieleje dworek.
3. Oczywiście, jest w nim kominek
4. Sień zamieniona na siodlarnię 

ułan. A niemal na sąsiedniej ulicy znajdowały się 
koszary 14 Pułku Ułanów Jazfowieckich. Fakt w 
tej biografii istotny.

Po przedwczesnej śmierci ojca Lesław Kukawski, 
jedynak, wychowywany był przez matkę, która u- 
miała utrwalić w jego świadomości rodzinne tra
dycje, rozwinąć umiłowanie historii. Dlatego 
wcześnie stał się kolekcjonerem wojskowych pa
miątek. Pierwszym eksponatem w jego zbiorach 
był orzeł wuja-legionisty. Kolejne zdobycze przy
niosła wojna. We wrześniu 1939 r. łatwo było zna
leźć czapkę wojskową, hełm, oporządzenie... Po
tem zbierał już tylko żołnierzyki - ołowiane i pa
pierowe, fabryczne i własnej roboty, według ry
sunków starszego kolegi. Wreszcie przyszła kolej 
na książki, głównie historyczne.

W maju 1944 r. Kukawski zamieszkał w Krakowie. 
Studia wybrał rolnicze ze specjalizacją hodowla
ną. Nie zapomniał o swoich zainteresowaniach 
kawalerią, prowadząc szczegółowe notatki z 
przeczytanych książek, sporządzając nawet ro
dzaj rękopiśmiennego leksykonu pułków kawale
rii polskiej z encyklopedycznymi hasłami. Pracę
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zawodową rozpoczął w państwowych stadninach 
w roku 1950, jeszcze podczas studiów

Pracując w stadninach pozna) wielu byłych kawa- 
lerzystów i stawnych jeźdźców, takich jak Karol 
Rómmel, Adam Królikiewicz, Henryk Roycewicz, 
Leon Kon (instruktor i teoretyk jeździectwa). W 
1955 r. uległ poważnemu wypadkowi w czasie 
jazdy: padający koń strzaskał mu miednicę. W 
1957 r. Kukawski zrezygnował z pracy w stadni
nach, osiedlił się w Trzciance i zajął hodowlą. Po 
kilku latach nabył gospodarstwo, w którym pra
cuje do dziś.

Istotnym momentem w życiu Lesława Kukawskie- 
go było nawiązanie kontaktu i współpracy (w 
1965 r.) z Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, a 
następnie wstąpienie do Stowarzyszenia Miłośni
ków Dawnej Broni i Barwy. Wszedł w środowsko 
ludzi o podobnych zainteresowaniach. Zbliżył się 
do wielu uznanych specjalistów w zakresie wie
dzy o dawnym wojsku oraz do amatorów legity
mujących się często niemałym znawstwem.

Z upływem lat doszedł do imponującej kolekcji 
pamiątek po kawalerii polskiej, istnego „muzeum 
jazdy", obejmującego sprzęt jeździecki, czapki i 
hełmy, mundury z obu wojen światowych i dwu
dziestolecia międzywojennego, buty, ostrogi, 
pasy, oporządzenie, odznaki i odznaczenia, foto
grafie, relacje, książki... Są w tym pamiątki o wiel
kiej wartości, jak choćby przedmioty należące 
kiedyś do twórcy polskiej jazdy wieku XX (pier
wszego dowódcy oddziału konnego po wielu la
tach), płk. Władysława Beliny Prażmowskiego.

Kukawski jest kolekcjonerem twórczym i otwar
tym. Nie wystarcza mu tylko posiadanie przed
miotów. Chce też zgromadzić wiedzę o nich. Z 
kolei wiadomości - a także zbiorów - nie chowa 

zazdrośnie. Zbiory chętnie pokazuje, głównie na 
wystawach. Wiedzę upowszechnia jeżdżąc po 
Polsce z licznymi odczytami. Ponadto nie rezy
gnuje z pracy naukowej i pisarskiej w zakresie 
hippologii, z sędziowania na zawodach jeździe
ckich, z dosiadania konia.

Jakie są główne kierunki jego badań realiów i 
obyczajów kawaleryjskich? Przez wiele lat na roz
maite sposoby zbierał informacje o sztandarach 
pułkowych polskiej kawalerii okresu międzywo
jennego, o ich historii, losach, miejscach pobytu, 
wyglądzie. Nie było to łatwe. Nie zostało też zrea
lizowane w stu procentach. Posiada jednak Ku
kawski stosy relacji i listów, wypisów archiwa
lnych i bibliograficznych, fotografii i szkiców. Ma 
też album, właściwie tekę akwarel sztandarów, 
wykonanych z fotograficzną dokładnością na 
podstawie dostarczonych przez niego materiałów 
przez rysownika z Poznania, zmarłego przed kil
koma laty, Kazimierza Cichońskiego. Są w tej 
tece białe plamy. Być może niektóre da się jesz
cze wypełnić. I tak jednak jest to w sumie materiał 
do rzetelnej monografii, która może kiedyś znaj
dzie wydawcę.

Jednocześnie z badaniami dotyczącymi sztanda
rów działał Kukawski i w innych kierunkach. Mię
dzy innymi poszukiwał nut sygnałów i zawołań 
kawaleryjskich oraz marszów kawalerii i artylerii 
konnej. Nuty te udało mu się zebrać w komplecie, 
wraz z informacjami o kompozytorach, o okolicz
nościach powstania marszów. Wiele dopomógł 
mu Michał Jarocki, byty trębacz z 16 Pułku Uła
nów Wielkopolskich, który rozpisywał melodie na 
pełny skład orkiestry. Doprowadził też Kukawski 
do wykonania wszystkich marszów. Ma ich zapi
sy magnetofonowe. I znów gotowy materiał. Tym 
razem do płyt. Nuty czekają od lat...

5. Konie są tu głównym akcentem
6. Czapki, hełmy i mundury...

Ponadto zajmuje się mundurami i odznakami puł
kowymi kawalerii polskiej, koniem, rzędem i po
jazdami konnymi, proporczykami, buńczukami, o- 
byczajem kawaleryjskim. Teki z materiałami pęcz
nieją. Publikacji na temat dawnych militariów ma 
jednak Kukawski niewiele (więcej prac ogłosił ze 
swej specjalizacji zawodowej, z hippologii). Róż
ne są tego przyczyny. Brak mu czasu na opraco
wywanie zdobytych materiałów, ale też nie ma 
zbyt wielu chętnych do ich publikowania. Tak 
więc, jak dotychczas, ogłosił głównie informatory 
z organizowanych przez siebie wystaw. Cztery z 
nich odbyty się w Trzciance, w Muzeum im. Wik
tora Stachowiaka, po jednej w Poznaniu, Pile i 
Rogoźnie. Ponadto uczestniczył w wystawach 
zbiorowych, kilkakroć w Poznaniu i raz w Lublinie. 
Prócz informatorów wydał książeczkę pt. Barwa i 
broń kawalerii polskiej XX w/eku (Wrocław 1975), 
przygotował do druku monografię munduru uła
nów legionowych (1 i 2 pułk) oraz (jako współau
tor) książkę o kawalerii polskiej XX w.

Od roku 1978 Lesław Kukawski jest prezesem 
Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośni
ków Dawnej Broni i Barwy. Znajduje czas i na to. 
A Oddział Poznański należy do najlepiej działają
cych w Stowarzyszeniu, które jest zespołem nie
licznym (ok. 300 członków w całej Polsce), ale 
wyjątkowo czynnym. Jedną z form działalności 
Stowarzyszenia jest urządzanie dorocznych (od 
1973 r.) sesji naukowych. Odbyło się ich już dzie
sięć, z czego dwie zorganizowane przez Oddział 
Poznański.

Czas chyba zapytać, kiedy Lesław Kukawski sy
pia i czy w ogóle ma czas na sen? Przecież pro
wadzi spore gospodarstwo, a zatem dzień ma 
wypełniony. A wyjazdy w sprawach gospodar
skich? Do tego wyprawy do Poznania, Warszawy, 
Krakowa i innych miast z odczytami, na sesje, 
zjazdy, na konkursy jeździeckie. A koresponden
cja? Jednym z głównych źródeł jego informacji są 
relacje byłych kawalerzystów. Ma osobiste i lis
towne kontakty z setkami dawnych wojskowych 
w kraju i za granicą. A czytanie książek, czaso
pism? A wreszcie opracowywanie zdobytych ma
teriałów? Mówi on często: „Nie mam czasu!"- a 
jednak go znajduje. Jak? To już jego tajemnica. 
Od wielu lat bywam co jakiś czas w dworku 
wśród lasów. Trochę uczestniczę w pracach gos
podarskich, w owczarni myślę o Odyseuszu i Po- 
lifemie, włóczę się po lasach z psami. A wieczo
rami gadamy przy kominku lub pracujemy grze
biąc w stosach materiałów, relacji, w pudłach z 
fotografiami, wstając często, by sięgnąć po książ
kę czy przynieść eksponat z pokoju muzealnego. 
Siedzimy długo w noc. Potem ja (jak wszyscy 
goście, a bywa ich tu wielu) śpię długo, ale gos
podarz musi wstawać, bo choć to dworek i fol
wark przy nim (by użyć tradycyjnych określeń), 
służby nie ma. „Dziedzic" musi wszystko zrobić 
sam. Nie wie, co to święto, urlop, wakacje. W 
swoim życiu, tak szczelnie wypełnionym, znajduje 
jednak czas na rzeczy, których przecież robić nie 
musi. Także czas na uśmiech, bo - jak to Iwowia- 
cy - do ponuraków nie należy.

Taki to jest Lesław Kukawski, rolnik i historyk, 
hodowca i kolekcjoner, mieszkający w dworku 
pośród lasów, noszący w klapie maleńki złoty 
szyszak usarski.

Bohdan Królikowski
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją 
Hanny Krzyżanowskiej)

W tej rubryce będzie
my prezentowali obiekty 
zabytkowe nadające się 
do zagospodarowania 
na mieszkania, pracow
nie, ośrodki wypoczyn
kowe, lokale gastrono
miczne itp. W redagowa
niu rubryki liczymy na 
współpracę z wojewódz
kimi konserwatorami, 
biurami badań i doku
mentacji zabytków, a tak
że ze społecznymi opie
kunami. PROSIMY O 
ZGŁASZANIE OFERT DO 
REDAKCJI „SPOTKAŃ Z 
ZABYTKAMI”!
WOSKRZENICE DUŻE, gmina 
I woj. bialskopodlaskie
PAWILON OGRODOWY 
Z PARKIEM
Zespól dworski założony został 
przez rodzinę llliniczów w XVI w., 

pod koniec tego stulecia prze
szedł w ręce Radziwiłłów, pozo
stając w ich posiadaniu do po
czątku XIX w. Po kolejnych zmia
nach właścicieli, od 1935 r. znaj
dował się w gestii Powiatowego 
Związku Samorządowego, a od 
1945 r. jest własnością Skarbu 
Państwa. Z dawnego dworu po
zostały jedynie fundamenty, za
chowane są natomiast później
sze obiekty - zakomponowany 
w drugiej połowie XIX w., dobrze 
utrzymany park krajobrazowy o 
powierzchni 15 ha oraz pawilon 
ogrodowy wzniesiony w latach 
dziewięćdziesiątych XIX w. .
Zespół oddalony jest około 7 
km od Białej Podlaskiej i usy
tuowany przy szosie E-8 (War
szawa - Terespol), na wysokiej 
skarpie rzeki Krzny. W pobliżu 
znajduje się wieś z drewnianym 
kościołem i drewnianymi doma
mi z początku XX w. Za rzeką 
las. Pawilon stoi w samym środ
ku parku.
Pod Woskrzenicami 17 lutego 
1863 r. miała miejsce zwycięska 
potyczka oddziału powstańcze
go ks. Brzóski. Pomoc udzielo
na powstańcom była przyczyną 
represji, które rok później do
tknęły właścicieli majątku.

Informacje szczegółowe o obiekcie
Materiał: ścianyzcegły, wysoki cokółzkamieni polnych,

> stolarka drewniana, brak pokrycia dachu

Kubatura: 782 m3

Powierzchnia użytkowa: 

Liczba kondygnacji: 

Liczba pomieszczeń: 

Właściciel:

Użytkownik: 

Proponowany rodzaj
użytkowania:
Stan zachowania:

Zakres robót:

128 m2

dwie, w wieży trzy

dwa, w wieży trzy

Urząd Gminy w Białej Podlaskiej

brak

mieszkalno-rekreacyjny

pawilon: zniszczone wnętrze, pokrycie da
chu i stropy, ubytki w murach i tynkach 
park: dobry (czytelna kompozycja, zachowa
ne stawy), kilka drzew o charakte'rze pomni
kowym

uzupełnienie ubytków w murach, wymiana 3 
więźby dachowej, pokrycie dachem, odbudo
wa wnętrz, uporządkowanie parku, m.in. z du
żej ilości samosiewów

Sposób załatwienia sprawy: obiekt może być sprzedany, oddany w użyt
kowanie wieczyste, w użytkowanie, dzierżawę 
lub najem; decyzję o wyznaczeniu kandydata 
na nabywcę podejmie Naczelnik Gminy, a war
tość określi rzeczoznawca
Adres Urzędu Gminy: ul. Prosta 31, 21-500 
Biała Podlaska; telefon Naczelnika Gminy 
353-27, biura: 339-01

Adres Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białej Podlaskiej: Urząd 
Wojewódzki, Wydział Kultury i Sztuki, Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. 
Dzierżyńskiego 12, lei. 224-70

(informacjioobiekdedostarczyłoBiuroBadańiDokumentacjiZabytków 
w Białej Podlaskiej, ul. Dzierżyńskiego 12. tel. 358-24)

1. Plan orientacyjny parku z pa
wilonem
2. 3. Widoki pawilonu
4. Rzut przyziemia pawilonu
Irys.: 3 - W. Jankowski, zdjęcia:
1, 2 - J. Maraśkiewicz)
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nącego piękna zabytkowego Kon
stancina, dostrzegam pewne manka
menty opublikowanego tekstu.

Cytowany poniżej fragment artykułu 
zawiera pewne nieścisłości: »Jedna 
z pierwszych willi została wybudowa
na dla hr. Józefy Dombskiej (istnieją
ca do dziś willa „Pod dębem"). Ona 
również finansowała budowę kon- 
stancińskiego kościółka, wzniesio
nego w stylu neogotyckim przez Jó
zefa Dziekońskiego, znanego w tym 
czasie projektanta obiektów sakra
lnych. W pobliżu kościoła wybudo
wano drewniany, mający formę „pa 
wilonu myśliwskiego", dworzec k: 
lejki. Naprzeciwko dworca powstałe 
kasyno Berentowicza, istniejące 
jeszcze po wojnie i słynące z wy

Jeszcze o Konstancinie
Egzemplarz nr 2. 1985 „Spotkań z 
zabytkami" przekazywany jest w 
Konstancinie z domu do domu ze 
względu na duży artykuł Zdzisława 
Skroka Konstancin, artykuł bijący na 
alarm w sprawie konstancińskich za
bytków. Przeczytałem go jednym 
tchem i to z dużą satysfakcją, myś
ląc: nareszcie doczekał się Konstan
cin odpowiedniej publikacji, jego za
bytki zostały docenione przez facho
we czasopismo. Brawo autor! I to nie 
tylko docenione, ale i śmiało, i z sen
sem brane w obronę. Taka myśl to
warzyszy po pierwszym czytaniu. Po
nieważ jednak artykuł napisany jest z 
zacięciem, wciąga i zmusza do po
nownego przeczytania. Podczas 
tego ponownego czytania zachodzi 
potrzeba głębszej analizy i refleksji. 
Nie umniejszając w niczym zasługi 
autora w biciu na alarm i obronie gi

śmienitych potraw i trunków, gdzie 
letnicy spędzali wiele nocy, delektu
jąc się rakami i odpoczywając po 
„kąpielach wodnych / słonecznych" 
oraz zabiegach przyrodoleczniczych, 
których zażywali m.in. w willi „Pod 
diabłami".” Skoro od 1899 r. zaczęły 
powstawać wille, a jedną z pier
wszych ma być willa „Pod dębem" 
hr. Dąmbskiej (nie Dombskiej), to nie 
można pisać, że w pobliżu kościoła 
wybudowano dworzec kolejki, gdyż 
dworzec stał już w roku 1901, a koś
ciół wzniesiono w latach 1910-1911. 
Nie można także pisać, że naprzeci
wko dworca powstało kasyno Beren
towicza. Po pierwsze „Casino” (nie 
kasyno, sugerujące kasyno gry) nie 
znajdowało się naprzeciwko dworca, 
lecz z boku, w głębi Parku, po wtóre 
nie można mówić - Berentowicza, 
gdyż Berentowicz nie byt jego właś

cicielem, a tylko prowadzącym „Ca
sino". Ponadto niewłaściwe jest mó
wienie o zabiegach przyrodoleczni
czych w willi „Pod diabłami", ponie
waż willi o takiej nazwie nie było, kie
dy letnicy dawniejsi zażywali zabie
gów przyrodoleczniczych. Zabiegi te 
były prowadzone w Zakładzie Przy
rodoleczniczym „Hugonówka” (od i- 
mienia jego właściciela - Hugona 
Seydla). Nazwą „Pod diabłami" 
ochrzcili „Hugonówkę" nie mający 
pojęcia o mitologii ludzie już w na
szych czasach ze względu na zdo
biące ją postacie faunów czy saty
rów.

Nie wydaje mi się słuszne zdanie: 
»Slyl czystej secesji, rzadziej spoty
kany; doskonałym przykładem jest 
tu willa „Anna" przy ul. Żeromskiego, 
należąca niegdyś do Kasy Miano
wskiego”. Otóż kiedy już chcemy 
mówić do kogo niegdyś należała, to 
nie do Kasy Mianowskiego, lecz do 
znanego aptekarza warszawskiego - 
Klimpla, który to wspaniałomyślnie 
zapisał ją w testamencie Kasie Mia
nowskiego z życzeniem, aby stwo
rzone było w niej Osiedle Profesor
skie. Skoro stanowi także doskonały 
przykład secesji, godzi się dociec 
roku powstania i nazwiska jej archi
tekta - 1906 r., Jan Heurich młodszy, 
autor m.in. monumentalnej Biblioteki 
Publicznej w Warszawie przy ul. Ko
szykowej. Ten sam znakomity archi
tekt ma jeszcze drugie dzieło sece
syjne w Konstancinie - nie mniej o- 
ryginalne - willę „Ave”, powstałą na 
zamówienie małżeństwa artystów: A- 
leksandra Manna, malarza-grafika i 
Janiny, poetki-dramaturga, w roku 
1903. Podając elementy tradycji lite- 
racko-artystycznej Konstancina od 
nich trzeba zacząć, a nie od Żerom
skiego, Gąsiorowskiego, Tatarkiewi
cza.

Mówiąc o majstersztykach architek
tury w stylu zakopiańskim, autor po- 
daje przykład - willę „Mucha". To 
prawda, że nie ma ich zbyt wiele na 
tym terenie, ale przeoczeniem jest 
niedostrzeżenie sąsiadki „Muchy" 
niemal z vis-a-vis, znacznie od niej 
większej i bogatszej, „Jeryhonki” - 
„Jutrzenki". Wobec niemożności u- 
stalenia nazwisk architektów tych 
will, zadowolić się musimy choć na
zwiskami ich właścicieli. Pierwsza 
była własnością redaktora naczelne
go, wydawcy słynnego tygodnika sa
tyrycznego „Mucha" - Władysława 
Buchnera, druga - Samuela Frosta, 
dostawcy mebli na Zamek Królewski 
w Warszawie. Wymieniony w punk
cie 4 jako przykład tzw. stylu dworko
wego „Biały Dworek" jest dziełem 
znanego architekta prof. Tadeusza 
Zielińskiego seniora na zamówienie 
prezesa cukrownictwa - tebko- 
wskiego. Często gościł w „Białym 
Dworku” sławny pisarz, prezes Aka
demii Literatury - Wacław Sierosze
wski. Do wymienionych przez autora 
pięknych reprezentantów tego stylu 
należałoby jeszcze dodać „Dworek 
Polski” przy ul. Skargi, należący nie
gdyś do rodziny znanych garbarzy 
warszawskich - Pfejffrów.
W dwukrotnie wymienianej informa
cji o „Tabicie" zapewne tkwi „dzieło" 
chochlika drukarskiego. Pośpiesznie 
więc trzeba zapobiec świętej wojnie 
Zboru Ewangelickiego z pisarzem 
wyznania rzymskokatolickiego - Le
opoldem Buczkowskim, któremu au
tor „nadaje" niesłusznie na własność 
„Tabitę”.

»Lafa siedemdziesiąte, znane z wielu 
nie zawsze przemyślanych decyzji, 
byty również latami „porządków". W 
ramach łych akcji rozebrano w Kon
stancinie słynne „Casino" Berento
wicza, budynek starej szkoły, dawny

1. Tak przed pierwszą wojną wyglą
dał Zakład Przyrodoleczniczy „Hugo
nówka" przy ul. Mostowej nad Je- 
ziorką
2. Dworzec kolejki wilanowskiej w 
1902 r.; pozostało tylko wspomnie
nie
3. Willa „Ave" - przybytek sztuki 
poetki i malarza Janiny i Aleksandra 
Mannów przy obecnej ul. XX-lecia 
PRL: zdjęcie z 1903 r.
4. Konstancińskie „Casino" - repre
zentacyjny lokal rozrywkowy Franci
szka Berentowicza; widok z 1910 r.
5.. Po zlikwidowaniu „Casina" F. Be
rentowicz założył przy ul. Źródlanej 
„Cafe Elite": widok z okresu między- 
wojennego
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6. Willa „Dwo
rek Polski" przy 
ul. Skargi w ok
resie międzywo
jennym
(zd/ęcia ze zbio
rów p. Józefa 
He dla)

Wrocławski pręgierz

zajazd i dworzec kolejki wilano
wskiej.* Ten passus także wymaga 
sprostowania, „Casino", budynek 
starej szkoty i dworzec kolejki roze
brano kilkanaście lat wcześniej. 
Również daty powstania tężni i od
krycia źródła solanki nie są ścisłe. 
Pierwsza część tężni powstała w 
roku 1978, a nie w 1980, a źródło 
solanki nie było odkryte w roku 1970, 
lecz dziesięć lat wcześniej. Do eks
ploatacji, zostało oddane w 1966 r. 
Na tej m.in. podstawie w roku 1967 
Ministerstwo Zdrowia uznało Kon
stancin za uzdrowisko.

W artykule wymieniona została za
ledwie cząstka konstancińskich dzieł 
znakomitych architektów polskich. 
Na wydobycie z zapomnienia czeka
ją na tym terenie i w okolicy dzieła 
całej plejady znanych architektów: 

Tylmana z Gameren (projektant sie
demnastowiecznego dworu w Obo
rach), Marconiego, Gaya, Rogóy- 
skiego, Kryńskiego, Pianki, Kudry, 
Jankowskiego, Skórewicza, Chrza
nowskiego. Pniewskiego, Cichockie
go. Czosnowskiego, Sobeckiego, 
Gelbarda i wielu innych.

Czy w sytuacji braku monograficzne
go opracowania naukowego całości 
zabytkowej architektury Konstanci
na, na co uskarża się autor artykułu, 
nie należałoby wydobyć z lamusa 
Historii Sztuki Uniwersytetu Warsza
wskiego wspomnianych także przez 
niego we wstępie prac magister
skich, aby ujrzały światło publikacji? 
Prezentowane zdjęcia przypominają 
dawny Konstancin.

Józef Hertel 

W październiku 1984 r. Ośrodek 
Telewizji Wrocław (red. Grażyna 
Pieczaro) zainicjował na antenie 
ogólnopolskiej program pt. Do
pisać losy, emitowany ostatnio 
jako Pasje, pasje.. Program po
święcony jest zabytkom rucho
mym, o których wiadomo, że 
przetrwały zawieruchę wojenną, 
a po 1945 r. zaginął po nich ślad, 
W tym programie wystąpiłem z 
kolejną propozycją rekonstruk
cji wrocławskiego pręgierza, 
który przez prawie 500 lat zdobił 
rynek. Pręgierz ten, zaliczany do 
piękniejszych i cenniejszych w 
Europie, przetrwał częściowo 
zniszczony do końca oblężenia 
Wrocławia, a jego walające się 
resztki zostały w 1947 r. wywie
zione na gruzowisko. Wzniesio
ny w 1492 r„ spełniał swoją 
funkcję aż do 1792 r„ kiedy do
konano przy nim ostatniej kary 
chłosty; taki był bowiem cel 
wznoszenia pręgierzy. Po znie
sieniu kary chłosty, obiekty te, 
znienawidzone przez ludność, 
byty masowo usuwane, dlatego 
m.in. tak niewiele się ich zacho
wało. Na Dolnym Śląsku prze
trwało jeszcze tylko 14 pręgie
rzy, tym bardziej więc wrocła

wski - tak integralnie związany z 
rynkiem i ratuszem - zasługuje 
na odtworzenie.
Podjęto już uchwałę o rewalory
zacji wrocławskiej Starówki, po
wołano Miejską Dyrekcję Rewa
loryzacji m. Wrocławia, zgroma
dzono duże fundusze, utworzo
no specjalne konto bankowe, 
mobilizuje się zakłady przemy
słowe, społeczeństwo. Zamiar 
rekonstrukcji pręgierza spotkał 
się z bardzo życzliwym przyję
ciem. Pracownie Konserwacji 
Zabytków. Oddział Wrocław - 
mimo nawału prac - potrakto
wały to zadanie jako sprawę 
prestiżową i podjęły się jego 
wykonania jeszcze w tym roku. 
Trwają prace przy odtwarzaniu 
rysunków projektowych według 
dokumentacji odnalezionej w 
Archiwum Budowlanym m. Wro
cławia, umożliwiającej jego wier
ną rekonstrukcję. Jeżeli przyjęte 
tempo zostanie utrzymane przy 
odlewaniu modelu gipsowego i 
przy samym odkuwaniu w pia
skowcu, pręgierz będzie pier
wszym widocznym elementem 
rewaloryzacji Starego Miasta i 
dużą atrakcją.

Józef Milka

Od redakcji. Czytelniczka z Konstancina zawiadomiła nas telefonicznie o 
postępującei z roku na rok dewastacji pięknej willi przy ul. Mickiewicza, róg ul. 
Matejki. Istotnie budynek ten położony w rozległym, dzikim parku znajduje się 
w opłakanym stanie, głównie za sprawą dzieci i mtodzieży z pobliskiego 
osiedla „Grapa". Mieszkańcy M-2, M-3 itd. nie mogą zapewne znieść widoku 
tak wielkiego metrażu, jaki prezentuje willa przy ul. Matejki i skutecznie przy
czyniają się do jej unicestwienia. Na przykładzie tym obserwować można, jak 
silne i powszechne jest prawo entropii, czyli dążenia do rozpadu i rozprosze
nia zorganizowanych form. Dotyczy to zarówno tworów świata przyrody, jak i 
dzieł rąk ludzkich.

Mówiąc zaś bardziej konkretnie - tragiczny los willi przy ul. Mickiewicza i wielu 
innych zabytkowych budowli Konstancina związany jest w znacznej mierze z 
trwającą ciągle kryzysową sytuacją naszej gospodarki. Jeszcze na początku 
lat osiemdziesiątych obiekt ten poddano wstępnej konserwacji i przystąpiono 
do adaptacji na użytek jednego z warszawskich przedsiębiorstw. Później 
remont ten okazał się zapewne za drogi i firma, która miała ambicje posiadania 
godnego obiektu na różne cele, stwierdziła, że w obecnej sytuacji nie stać jej 
na taki luksus i wycofała swe brygady remontowe, porzucając zabytkowy 
obiekt na pastwę najmłodszego pokolenia konstancińskich mieszkańców.

Fragment willi 
przy ul. Mickie
wicza; stan w 
połowie 1985 r.

1. Tak wyglądał niegdyś wrocławski pręgierz (reprod.: J. Milka)
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Szanowna Redakcjo!
Po dłuższym okresie milczenia 
znów wrócił na łamy „Spotkań z 
zabytkami" problem finansowa
nia restauracji zabytków, 
zwłaszcza zabytków architektu
ry. Nie uzyskał on jednak jakichś 
specjalnych opracowań, prero
gatyw formalnych czy finanso
wych ze strony najbardziej zain
teresowanych, tj. Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, Generalnego 
Konserwatora Zabytków, Ko
misji Kultury przy Sejmie PPL, 
Ministerstwa Finansów czy też 
użytkowników. A przecież o fi
nanse rzecz cała się rozbija.
Dobrym przykładem tego za
gadnienia jest (pośrednio) cykl 
Macieja Rydla pod wspólną na
zwą »Jam dwór polski...« i wyd
rukowany w „Spotkaniach z za
bytkami", nr2,1985 artykuł, »Czy 
istnieje polski dworek szlache
cki?'* Autor przytacza przykłady 
dworów i dworków, które zosta
ły bezpowrotnie zniszczone, ro
zebrane, niewłaściwie przebu
dowane bądź grozi im to w naj
bliższej przyszłości. Jednakże 
nie ma chętnych na zamieszka
nie w tych obiektach osób pry
watnych, ani też przejęcie ich 
przez zakłady pracy z odpo
wiednią adaptacją na domy kul
tury, świetlice, mieszkania, itp. 
Pisałem już w tej sprawie do 
„Spotkań", pisali o tym wielcy 

znawcy problemu, podając przy
kładowe rozwiązania z Francji, 
Włoch, itd. I co? I nic. Po prostu 
jednej rzeczy w rozwiązaniu 
tego problemu brakuje - fi
nansów.
Koserwatorzy zabytków chcieli- 
by obiekty małe (dwory, dworki, 
karczmy, zajazdy, młyny, itp.) 
przekazywać w ręce prywatnych 
lub państwowych inwestorów-u- 
żytkowników. Jak wynika z do
tychczasowej praktyki, pań
stwowi użytkownicy przejmują 
takie obiekty niechętnie ze 
względu na czas, koszty i trud
ności w adaptacji (reforma gos
podarcza i „3 x S", trudności 
kadrowe, materiałowe, itp., itd.). 
Natomiast prywatni użytkownicy 
przejęliby je dużo chętniej, lecz 
na przeszkodzie stoi zazwyczaj 
jeden problem: pieniądze.
Niestety. Nie ma u nas takich 
możliwości finansowych (ban
kowych), jakie istnieją w innych 
krajach. Są to rozwiązania opar
te na systemie kredytu banko
wego. Tego u nas brakuje. Mini
sterstwo Kultury i Sztuki może 
dopomóc w restauracji zabyt
ków przez pokrycie kosztów tyl
ko do wysokości 23% ogólnej 
kwoty. A resza? Kogo z osób 
prywatnych stać na wydatkowa
nie miliona czy też kilku milio
nów złotych, niezbędnych na 
pokrycie kosztów związanych z 
uratowaniem i zagospodarowa
niem obiektu? Tylko niewielu, a 
chętnych na takie wydatki jest 
jeszcze mniej.
Jeżeli chcemy, aby część obo
wiązków (w sferze finansowej) 
związanych z ochroną zabytków 
spadła na barki osób prywa- 

Jnych i mafych zakładów pracy, 
to trzeba również stworzyć pew
ne systemy preferencyjne (po
datki, pożyczki, materiały, itp.) u- 
możliwiające osobom prywa
tnym i małym zakładom pracy 
nabycie, restaurację, adaptowa
nie i użytkowanie zabytków.

Uważam, że MKiS powinno o- 
pracować taki projekt zasad i 
możliwości, i przesłać do Mini
sterstwa Finansów oraz do sej
mowej Komisji Kultury w celu 
załatwienia tej sprawy w formie 
odpowiednich decyzji.
Myślę, że dość spora liczba 
osób oczekujących na własne 
mieszkanie czy też na własny 
domek zechce swoje pieniądze, 
swoją pracę i czas poświęcić 
właśnie takim obiektom, wiążąc 
z nimi przyszłe swoje życie i naj
bliższej rodziny.
Warunki, na jakich byłyby sprze
dawane obiekty, gwarancje, wy
sokość podatków, wysokość i 
opodatkowanie kredytów - to 
sprawy dyskusyjne. Niewątpliwy 
jest jednak fakt, że pożyczki na 
ten cel powinny być udzielane 
minimum w takiej kwocie, jaką 
bank przyznaje na budowę 
domków jednorodzinnych.
Propozycją innego typu byłoby 
utworzenie ze składek osób pry
watnych, instytucji, MKiS oraz 
innych specjalnej fundacji mają
cej na celu ratowanie zabytków 
małych i średnich. W ramach tej 
fundacji mogłyby być udzielane 
pożyczki osobom prywatnym i 
małym zakładom pracy, nie ma
jącym możliwości zaangażowa
nia w restaurowanie obiektu od 
razu większych kwot.
W dziele ratowania zabytków 
niezbędne są rozwiązania 
szczególne, biorące pod uwagę 
potrzeby, możliwości i oczeki
wania zarówno służb do tego 
powołanych, jak też niewielkich 
zakładów pracy i prywatnych a- 
matorów-propagatorów ochro
ny zabytków.
Równie ważny problem - to za
kres uprawnień służb konserwa
torskich. W sprawie ich lepsze
go, bardziej efektywnego i sku
tecznego działania istnieje dziw
na cisza, związana z brakiem 
odpowiednich przepisów oraz 
usytuowaniem tych służb w re

sorcie administracji. Dziwny jest 
fakt, że konserwator wojewódzki 
czy też innego szczbla może 
wskazać sprawcę zniszczenia 
lub zdewastowania obiektu za
bytkowego, lecz nie może go u- 
karać. Konserwator nie ma moż
liwości nałożenia sankcji (prze
de wszystkim finansowych). Nie 
może zabytku odebrać właści
cielowi, nawet jeżeli ten dokonał 
przeróbek obiektu niezgodnych 
z opracowanym planem odbu
dowy lub dokonane przez niego 
zmiany czy zniszczenia spowo
dowały deformację fizyczną, 
środowiskową lub stylową o- 
biektu. Konieczne wydaje się o- 
pracowanie projektu praw i u- 
prawnień służb konserwator
skich, ale z wyłączeniem ich z 
resortu administracji, na zasa
dzie całkowitej samodzielności. 
Konieczne jest też wyposażenie 
tych służb w uprawnienia skar
żące i umożliwiające skierowa
nie sprawy do kolegiów czy są
dów. Brak takich uprawnień bar
dzo ogranicza skuteczność 
działania służb konserwator
skich i powoduje dalszą degra
dację i tak mocno nadwątlonych 
zębem czasu zabytków archi
tektury.
Ochrona zabytków powinna być 
objęta szczególną ochroną 
prawną; wszelkie przejawy de
wastacji powinny być surowo i z 
pełną konsekwencją karane.
Na koszty utrzymania służb kon
serwatorskich można byłoby 
przeznaczyć część kar, manda
tów i grzywien ściąganych od u- 
żytkowników nie wywiązujących 
się ze swoich obowiązków.
IV sprawie ratowania kulturalnej 
spuścizny narodu trzeba szukać 
wszelkich dróg, możliwości i 
sprzymierzeńców po to, aby 
przyszłe pokolenia mogły oglą
dać i podziwiać dokonania 
przodków.

Zbigniew Światowlec
Gliwice’

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 80 zł, półrocznie 240 zł, rocznie 480 zł
Warunki:
1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i po
zostałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Pra- 
sa-Książka-Ruch", zamawiają prenumeratę w tych oddziałach;
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie 
ma Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich opłacają 
prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;

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

meratora. Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek ban
kowy miejscowego 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 droż
sza 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 półrocze roku następnego oraz na cały rok następ

ny
- do dnia 1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 

bieżącego.
UWAGA: Archiwalne egzemplarze „Spotkań z zabytkami" można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).



Ilustrowany

Przed kilku laty Ośrodek Dokumentacji Za
bytków podjął inicjatywę opracowania 
słowników terminologicznych dla różnych 
rodzajów zabytków. Poszczególne tomy, o- 
bejmujące wyodrębnione dziedziny sztuki i 
rzemiosła artystycznego, są stopniowo wy
dawane w niskonakładowej, niesprzedażnej 
serii pt. „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony 
Zabytków”.
Jednym z pierwszych wydanych tomów tego 
cyklu był opracowany przez M. Grado
wskiego i Z. Żygulskiego (jun.) Słownik 
polskiej terminologii uzbrojenia historycz
nego. Wzbudził on wielkie zainteresowanie 
nie tylko wśród osób profesjonalnie zajmu
jących się zabytkową bronią, ale także 
wśród licznych kolekcjonerów i miłośników 
dawnego oręża. Próżno jednak kołaczą oni 

w Wydawnictwie o pozyskanie tego tomu - 
skromny nakład już dawno został wyczerpa
ny, a wydanie następne ukaże się niepręd
ko.
W tej sytuacji postanowiliśmy opublikować 
w kolejnych numerach „Spotkań” tablice ilu
stracyjne zamieszczone w owym tomie. Ta
blice te zawierają podstawową terminologię 
broni białej i palnej, uzbrojenia ochronnego 
oraz oporządzenia jeździeckiego, zarówno 
w zakresie typologii, jak i nazewnictwa 
części składowych poszczególnych rodza
jów dawnych militariów. Mamy nadzieję, że 
ten ilustrowany słownik uzbrojenia zabyt
kowego będzie stanowił podręczną „ścią
gaczkę” dla kolekcjonerów, zaspokajając 
ich podstawowe potrzeby w zakresie termi
nologii.

uzbrojenia zabytkowego

A B C D £ F G tt
•-ENTPVC7NY PRZYGPZBiETOWY ŚCIET* SZEROKI TĘPY

DECENTRYCZNV Z W.ZUREIA* W _KARPI OEZYK KOŃCZYST-

PROFIL GŁOWNI

ARCDEF GD cztery bruzdy 
E 5TRUDZINA
F LISTWA NA TYLCU 

G WAŁEK NA TYLCU 

H OŚCI



Współczesna rzeźba ludowa o charakterze sakralnym najżywiej 
nawiązuje do dawnego świątkarstwa, które szczególnie rozwijało 
się od początku XVII w. ze względu na rozpowszechniający się 
wówczas zwyczaj stawiania przydrożnych kapliczek z figurami 
świętych. Zresztą nie tylko tematyka wiąże te odległe czasy. 0- 
becni rzeźbiarze ludowi - jak ich poprzednicy np. z XIX w., których 
nieliczne tylko dzieła zachowały się do dzisiaj - najczęściej uka
zują swoje postacie uformowane w sposób statyczny i frontalny, 
zachowują równowagę kompozycji, przykładają dużą wagę do de
koracyjności i symetrii. Na naszych oczach powstają więc dzieła, 
które przez prostą linię tradycji biegnącą z przeszłości - stają się 
zabytkami sztuki ludowej. Pierwsze dwie ilustracje rzeźb Chrystu
sa Frasobliwego, które dzieli prawie 100 lat, uwidoczniają to naj
lepiej.
(zdjęcia z wystawy w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie wyk. L. Kowalski)


