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JL v
ija
dziesiąty
rok istnienia „Spotkań z Zabytkami”, a do rąk
Czytelników oddajemy kolejny numer oznaczony
cyfrą 25. Okazja to, aby obejrzeć się za siebie i
jeszcze raz prześledzić niektóre tematy porusza
ne na naszych łamach. Ten remanent - siłą rzeczy
wyrywkowy i skrócony - rozpoczynamy od kilku
danych liczbowych.
Wydaliśmy dotychczas 1692 strony „Spotkań” (nie
licząc okładek) przy łącznym nakładzie 425 000
egzemplarzy. Mnożąc te dwie liczby, otrzymamy
719 100 stron druku, a ponieważ jedna strona (ko
lumna) w „Spotkaniach” - to przeciętnie 5 stron
maszynopisu, kolejne mnożenie da nam około
3 600 000 zapisanych przez nasze maszynistki
stron. Przeciętnie jeden numer zawierał 30 arty
kułów i informacji, to znaczy że było ich dotych
czas około 750.
Przypomnij my najważniejsze tematy poruszane

w ciągu minionych 10 lat. Od pierwszego zeszytu
„Spotkań” zajmowaliśmy się sprawami gospodar
czymi, starając się wykazać ekonomiczną war
tość zabytków oraz konieczność prawidłowego
nimi gospodarowania (bieżące naprawy, zabez
pieczanie, nadzór itd.). W publikowanym na na
szych łamach wystąpieniu sejmowym M. Sarnik
pytała: „Dlaczego swoistym paradoksem jest to,
że oczywisty interes utrzymania majątku narodo
wego opiera się wyłącznie na racjach emocjona
lnych, a nie gospodarczych?” I dalej: „Kieruję
swój głos do Pana, Panie Premierze, z prośbą o
spojrzenie na ochronę dziedzictwa narodowego
jako na problem gospodarczy, (...) problem, który z
racji łączenia wielu dziedzin gospodarki winien
znaleźć właściwe zrozumienie na szczeblu ponadresortowym” (M. Sarnik, Wysoki Sejmie!, nr 1(15),
1984).
Druga grupa tematów - to sprawy społeczne. Pi

saliśmy o stosunku społeczeństwa do dóbr kultu
ry, świadomości społecznej wobec narodowej toż
samości, społecznych inicjatywach i społecznej...
atrofii. /jestem przekonany - pisał J. Kubiak (Te
raźniejszość rzeczy minionych, 2 (16), 1984) - że
gdyby obecnie zapytać mieszkańców któregokol
wiek z małych zabytkowych miast w Polsce o ich
opinię na temat swojego miasta i jego starej zabu
dowy, to większość zaproponowałaby użycie spy
chacza, aby oczyścić plac pod budowę nowego osiedla.” Zaś kiedy prezentowaliśmy w numerze
1(19), 1985, pierwsze lata powojennej odbudowy
starych miast, pierwsze prace konserwatorskie i
znakomite ich efekty, mogliśmy napisać: „Spraw
cami tego cudu byli ludzie, którzy swoim sercem,
zaangażowaniem i patriotyzmem potrafili zrobić
»coś z niczego«” (Od redakcji).
Niejednokrotnie poruszaliśmy sprawy polityki
konserwatorskiej, rozumiejąc, że jej konsekwent
nie prawidłowe prowadzenie w warunkach towa
rzyszących różnym etapom zmian politycznych,
społecznych i gospodarczych - było niezwykle
trudne, czasem wręcz niemożliwe. Jednocześnie
jednak uważamy, że niektóre aspekty ochrony za
bytków były i są uzależnione przede wszystkim
od dobrej organizacji, elastyczności, można po
wiedzieć - od dyplomacji służb konserwatorskich
wszystkich szczebli. „Mamy w Polsce ludzi zaan
gażowanych i ofiarnych, którzy dla zabytków
chcą i mogą zrobić bardzo dużo. Gdzieś chyba jed
nak - być może w strukturze organizacyjnej musi tkwić jakiś błąd, który narasta od lat i od lat
hamuje dobre chęci, inicjatywy i potencjalne
możliwości’’. (Od redakcji, nr 1(15), 1984). „Bardzo
ważną sprawą jest nadanie odpowiedniej rangi
ochronie dóbr kultury (...) Obecnie ranga ta jest
niezwykle niska” (z wywiadu z T. Polakiem, nr
1(15), 1984). „Zastosowane działania ochronne po
winny być ujęte w perspektywicznych planach interwencyjno-ratowniczych do końca bieżącego
stulecia. Obowiązek prowadzenia zabezpieczeń
(...) powinien spoczywać na wyłączonych spod
kontroli wojewodów urzędach konserwatorskich
(...)” (R. Jałowiecki, odpowiedź na ankietę, nr 8,
1982).
Ta garść cytatów przypomina sprawy, które naj
częściej gościły na naszych łamach.
Głównym bohaterem każdego numeru „Spotkań”
są jednak przede wszystkim zabytki! Powróćmy
do niektórych poruszanych spraw pod kątem: użytkowania, związków ze środowiskiem i losów
poszczególnych zabytków.
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Użytkowanie zabytków
Temat ten interesuje ogromną rzeszę ludzi. Do
redakcji przychodzą listy - także od Polaków za
mieszkałych za granicą - z pytaniami o obiekty,
które można wykupić lub wydzierżawić, o sposób
załatwiania sprawy, możliwość uzyskania ulg,
materiałów budowlanych itd.
Uchwała Rady Ministrów nr 179 z 8 XII 1978 r. w
sprawie wykorzystania zabytków nieruchomych
na cele użytkowe była niewątpliwym sukcesem
polityki konserwatorskiej i resortu kultury. Pisał
o tym T. Jaworski (Czekają na gospodarzy, nr 3,
1980) i artykuł zakończył słowami: „Uchwała
może więc stać się instrumentem do prowadzenia
takiej polityki konserwatorskiej, która będzie
wiązać obiekty zabytkowe wyłącznie z dobrymi
użytkownikami, z korzyścią zarówno dla nich, jak
i dla naszego dziedzictwa.” Uchwała sobie, życie
sobie, a dla zachęconych „zielonym światłem”
wielu potencjalnych właścicieli różnych obiektów
zabytkowych - przede wszystkim indywidua
lnych - rozpoczęła się cierniowa droga. Dlaczego
tak się dzieje? Pośrednio odpowiedział na to nasz
Czytelnik: „Uchwała z 1978 r. umożliwia (...) wyku
pienie budynku na własność, na ogólnie przyję
tych, a więc nie uwzględniających specyfiki za
bytków, zasadach. (...) Myślę, że przy bardzo głę
bokim, indywidualnym rozpatrzeniu każdego wy
padku, zawarciu może nietypowych, ale indywi
dualnych umów uwzględniających wymagania
konserwatorskie, finansowe i prawa użytkownika
(.!.) można by lepiej przysłużyć się wielu obiek
tom” (M. Patecki z Przybyszowa, woj. zielonogór
skie, nr 2(12), 1983). W innych listach chodziło
przede wszystkim o stworzenie takiego systemu
preferencji pożyczkowych, aby użytkownik mógł
nie tylko spłacać kredyty, ale też przeprowadzać
niezbędne remonty. Z drastycznym traktowa
niem potencjalnych właścicieli spotkał się młody
rolnik: „(...) dopóki w każdym prywatnym użyt
kowniku obiektu zabytkowego widzieć się będzie
malwersanta, spekulanta itp., żadna osoba tzw. fi
zyczna nigdy nie odpowie na apel o ratowanie
zabytków ('...)” (nr 2(12), 1983).
Listy z pytaniami na temat sposobu dokonywania
zakupu przychodzą nadal, nawet po opublikowa
niu dwóch artykułów na ten temat (T. Jaworski,
H. Krzyżanowska, Kupić, nie kupić... wiedzieć
warto!, nr 2(16), 1984 i nr 3(17), 1984). To nie o to
chodzi, że Czytelnicy nie zrozumieli zamieszczo
nych w tych artykułach informacji, lecz - jak piszą do nas - nie sprawdzają się one w praktyce mnożą się zbędne pisma, bieganina po urzędach,

niechęć urzędników. W związku z tym, aby przy
najmniej trochę pomóc potencjalnym użytkowni
kom, rozpoczęliśmy w tym roku publikowanie ru
bryki Kupić, nie kupić..., starając się zawrzeć w
niej wyczerpujące i aktualne informacje na temat
przeznaczonych do sprzedaży zabytków. Także w
tym roku pojawił się cykl artykułów Zabytki na
co dzień - „encyklopedia” sposobów użytkowania
dawnych dworów, zajazdów, wiatraków czy cha
łup.
Jesteśmy jednak pewni, że tylko zmiana przepi
sów na bliższe życiu, uławiające zakup, mające na
względzie ratowanie zabytku jako substancji mie
szkaniowej o wartości gospodarczej - zmieni sy
tuację.

Zabytki i środowisko
Ochrona naturalnego środowiska człowieka obej
muje nie tylko ochronę przyrody, ale także ochro
nę całego krajobrazu kulturowego, w skład które
go wchodzą zabytki. Środowisko naturalne i za
bytki tworzą od wieków integralny krajobraz każ
dego kraju. W ten sposób powinien być rozumiany
nasz cykl Ginące krajobrazy, który od pięciu lat
pojawia się w „Spotkaniach”. Jeszcze szersze
spojrzenie na środowisko miał nasz Czytelnik,
który zaliczał do niego nie tylko architekturę, ale
także gwarę, legendy, tradycję, folklor: „Chrońmy
to nasze uszczuplające się bogactwo krajobrazo
we, jego odrębność i regionalizm. Więcej dbałości
o Polskę Chełmońskiego, Wyczółkowskiego, Rey
monta (...)” (A. Żuk z Gdańska, nr 9, 1982).
Często wracamy do ginącego budownictwa z
drewna: „(...) świat drewnianych budowli musi
odejść na zawsze (...) pryśnie jeszcze jeden (...)
węzeł łączący nas z historyczną tradycją naszego
kraju i z minionymi pokoleniami” (Z. Skrok, Kres
drewnianej cywilizacji, nr 3 (13), 1983). W 1984 r.
„coś drgnęło w sprawie ochrony krajobrazu kultu
rowego”- jak pisaliśmy w Od redakcji (nr 2 (16),
1984) dodając: „Krajobraz mamy jeden - polski i
niepowtarzalny. Składają się na niego wszystkie
zabytki i ściśle z nimi związana przyroda.” W ta
kim duchu opracowany został Memoriał Polskie
go Komitetu Narodowego ICOMOS (nr 4(18),
1984), w którym spisano punkt po punkcie naj
ważniejsze sprawy godzące w „zachowanie tożsa
mości krajobrazu kulturowego. ”
Bardzo ważny był artykuł A. Karłowskiej-Kamzowej Zabytki a ochrona środowiska (nr 1(19), 1985).
Warunkiem zachowania tożsamości narodowej
„jest ochrona przestrzeni - niepowtarzalnego za
pisu dziejowego (...)”. Chodzi tu o „przestrzeń his

toryczną, którą wyznaczają wszystkie trwałe śla
dy działalności wszystkich warstw społecznych
na różnych etapach naszej historii.”Autorka pisa
ła: „(...) uważam, że należy pilnie, wszystkimi do
stępnymi środkami dążyć do włączenia ochrony
zabytków, a szerzej - przestrzeni historycznej, do
zagadnień ochrony środowiska naturalnego”-, pro
blem ten jest poruszany na łamach „Spotkań” od
1980 r.
Sprawy ochrony środowiska, krajobrazu niezwy
kle wyraźnie powiązały się ze sprawami ochrony
zabytków w wypadku budowy zapory na Dunajcu.
W „Spotkaniach ” publikowaliśmy materiały pisa
ne przez ludzi bezpośrednio zaangażowanych w
obronę naddunajeckich zabytków i przyrody.
„Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jaką bierzemy
na siebie odpowiedzialność przed przyszłymi po
koleniami sprzedając za elektrownię o mocy nie
co ponad 90 MW - przepiękną kotlinę czorsztyń
ską (...), z wkomponowanymi przez człowieka w to
jedyne w swoim rodzaju otoczenie dwoma górski
mi zamkami w Czorsztynie i Niedzicy" (S. Michalczuk, Dopóki jest zamek w Niedzicy, nr 6, 1981).
„Lustro zalewu (...) spowoduje całkowite zniszcze
nie unikatowego Przełomu Czorsztyńskiego,
wspaniałego skarbu górskiej przyrody Polski (...)”
(T. M. Trajdos, Czorsztyn - wielka szansa ocale
nia, nr 6, 1981). Kiedy w 1983 r. zapadła decyzja o
dalszej budowie zapory, felietonista zastanawiał
się, czy była ona konieczna i obiektywna: „Dowie
my się o tym za kilka, kilkanaście lat, ale wtedy
(...) będzie za późno, żeby odwrócić ekologiczną i
kulturową tragiczną klęskę”. (Wygraliśmy!, nr
4(18), 1984).
Temat ginących krajobrazów kontynuujemy tak
że w tym roku. O ratowaniu krajobrazów, ich ar
chitekturze i kształtowaniu pisał J. Bogdanowski
(O ratowanie zabytkowych krajobrazów, nr 1(23),
1986), a aneksami do tych naukowych rozważań
były dwa felietony: o budowlanej tandecie (Śmiet
nik, nr 1(23), 1986) oraz o niebezpieczeństwach dla
ludzi, przyrody i zabytków na Śląsku (Apokalipsa
na Śląsku, nr 2(24), 1986).

Losy zabytków
O losach zabytków można bardzo, bardzo dużo.
Wybraliśmy więc metodę wyrywkową - wytypo
waliśmy kilkanaście prezentowanych w minio
nych latach obiektów i w grudniu 1985 r. zwrócili
śmy się z prośbą o dopisanie ich losów przez auto
rów, wojewódzkich konserwatorów zabytków lub
też sami sprawdziliśmy obecny stan zabytków.
W 1979 r. zamieściliśmy artykuł m.in. o niszczeją
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cej karczmie w Promnej, woj. radomskie (Karcz
my, zajazdy i poczty w okolicach Grójca). Karcz
ma ta wymagała wówczas „szybkiej konserwacji”
i miała być „przywrócona do swej pierwotnej
funkcji użytkowej”. Wojewódzki konserwator za
bytków w Radomiu, mgr inż. arch. J. Kapusta,
poinformował nas, że mimo usilnych starań „żad
ne prace konserwatorskie nie zostały przeprowa
dzone”, a na przeszkodzie w zagospodarowaniu
obiektu stoją trudności z wykwaterowaniem sześ
ciu zamieszkujących go rodzin.
W 1980 r. zachęcaliśmy do zakupu drewnianego
dworu w Zbydniowie, woj. tarnowskie (T. Jawor
ski, Czekają na gospodarzy, nr 3,1980). „Do 1981 r.
właścicielem obiektu była osoba, która wykupi
wszy go, podjęła działania zmierzające do rozpo
częcia produkcji ceramiki, co miało przynieść do
chody, które by wykorzystano na remont obiektu.
Ponieważ ówczesny właściciel z budynku dworu
zdjął dachówkę, którą nakrył nowo wzniesiony
budynek gospodarczy nie zabezpieczając dachu
dworu, a ponadto istniało prawdopodobieństwo,
że do produkcji ceramiki wykorzystywane mogą
być złoża gliny z terenu parku i jego obrzeża,
WKZ w Tarnowie podjął kategoryczne działania,
w wyniku których obiekt został notarialnie prze
kazany kolejnemu właścicielowi. Obecny właści
ciel wystarał się w latach 1982-1983 o opracowa
nie..dokumentacji (...), przeprowadził prace zabez
pieczające (...) oraz złożył w Urzędzie Gminy zapo
trzebowanie na niezbędne materiały budowlane.
Brak tych ostatnich do dnia dzisiejszego wstrzy
muje rozpoczęcie prac remontowych”- napisał do
nas konserwator z Tarnowa, mgr inż. arch. O.
Wójcik.
W tym samym numerze (3,1980) prezentowaliśmy
także inne obiekty do zagospodarowania. O lo
sach murowanego wiatraka holenderskiego w
Czarnogłowach, woj. szczecińskie, poinformowała
nas mgr K. Loose, konserwator tego wojewódz
twa. Wiatrak został sprzedany w 1982 r., ale „zgod
nie z przepisami, obiekt winien być zabezpieczo
ny i wyremontowany przez właściciela w ciągu 4
lat. Obecnie wiatrak stoi nie zabezpieczony i ule
ga dalszej dewastacji". Renesansowy dwór w
Szańcu, woj. kieleckie, wykupiony został w 1983 r.
z przeznaczeniem na mieszkania i pracownię
rzeźbiarską, jak informuje nas mgr B. Paprocki z
kieleckiego urzędu konserwatorskiego. Wykona
ne już zostało studium historyczno-architektoniczne oraz projekt adaptacji obiektu, w trakcie
opracowywania znajduje się projekt techniczny,
po którym nastąpią prace remontowe. „Właścicie

le dworu wykonali w latach 1984-1985 doraźne
prace zabezpieczające oraz ogrodzili teren parku”
- kończy list mgr B. Paprocki. Na dobrej drodze
do uratowania są także: spichlerz w Myczkowcach i zespół dworski w Targowiskach, woj. kroś
nieńskie, których oferty również zamieściliśmy w
1980 r. Spichlerz „znajdujący się w awaryjnym
stanie technicznym zostanie prawdopodobnie
wiosną tego roku przejęty (...), będzie wyremonto
wany i zaadaptowany na dom wycieczkowy”- na
pisał konserwator, mgr Z. Gil. Natomiast przy
dworze w Targowiskach trwają prace remontowe;
będą w nim mieszkania i pokoje noclegowe.
O pałacu w Patrykozach, woj. siedleckie, pisali
śmy dwukrotnie - w 1980 (K. Murawska, General
ski spadek, nr 4, 1980) i w 1981 r. (list dyrektora
Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, nr 6,
1981) ; była mowa o trwającym remoncie. „Dotych
czas wykonano stan surowy obiektu, a także zało
żono instalacje wewnętrzne. Z uwagi na znaczne
zmniejszenie środków finansowych czas trwania
remontu znacznie się wydłuży” - poinformował
nas wojewódzki konserwator z Siedlec, inż. Zyg
fryd Czapski.
Zainteresowaliśmy się również losami rzeźbio
nych w drewnie nagrobków na cmentarzu w Łuszczowie, woj. lubelskie (R. Brykowski, Nagrobki
na cmentarzu w Łuszczowie, nr 4, 1980). Z pisma
konserwatora zabytków woj. lubelskiego, mgra T.
Zielniewicza, wynika, że z 9 nagrobków wymie
nionych w artykule - pozostało 7. „Służba konse
rwatorska rozważy w najbliższych latach możli
wość podjęcia konserwacji (...) W1986 r. będzie to
niemożliwe z uwagi na 40% zmniejszenie środków
z Funduszu Rozwoju Kultury na prace konserwa
torskie”- zakończył pismo konserwator.
Na terenie zabytkowej wsi Kacwin, woj. nowosą
deckie, w 1979 r. znajdowało się 26 domów mie
szkalnych o konstrukcji zrębowej i 13 spichlerzy,
tzw. sypańców (T. M. Trajdos, Drewniane zabytki
Kacwina, nr 4, 1980). Obecnie - jak pisze do nas
p.o. dyrektora Biura Badań i Dokumentacji Za
bytków w Nowym Sączu mgr B. Skuza - stoi tych
domów tylko 14, a „sypańców” jest 15 (?).
Pałac w Sitnie, woj. szczecińskie, zniszczony był
już w 1982 r. (M. Ober, Dewastacja pałacu, nr 8,
1982) . Autor artykułu słusznie przewidział szybką
rozbiórkę zabytku, który „ze względu na katastro
falny stan techniczny, został rozebrany przez
właściciela, tj. Kombinat PGR w Troszynie, gm.
Mieszkowice”, jak potwierdziła mgr K. Loose,
konserwator wojewódzki w Szczecinie, i dodała:
„sztukaterie (...) zostały zdjęte i zabezpieczone
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przez WKZ i zostaną zamontowane w innym obiekcie (...)” Autor artykułu o pałacu w Sitnie poin
formował nas także, że „przy okazji” wyrżnięty
został zabytkowy park, zaś na miejscu pałacu
znajduje się obecnie... boisko.
Na okładkach zeszytu nr 8,1982, prezentowaliśmy
zniszczony dwór w Waliszewie oraz pałac w Studzieńcu, woj. płockie. Oto odpowiedź wojewódz
kiego konserwatora zabytków, inż. T. Horynia:
„Część dworu w Waliszewie stanowi ruinę, a część
zwały gruzu. Obiekt ten nie mógł być uratowany
przez ewentualne znalezienie użytkownika, po
nieważ znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
dość dużej chlewni. Pałac w Studzieńcu został w
1985 r. przekazany nowemu użytkownikowi, który
ma przystąpić do remontu. Stan tego obiektu uległ nieznacznemu pogorszeniu w latach 19821985”.
Dwór w Goszczy, woj. krakowskie, o którym pisa
liśmy w 1982 r. (A. Gaczoł, Krakowskie i podkra
kowskie dwory - historia i współczesność, nr 10,
1982) przejęty został w 1984 r. przez prywatnego
właściciela, który jednak wyjechał za granicę i
nie rozpoczął prac remontowych. Natomiast, jak
wynika z informacji zebranych przez autora arty
kułu, remontowane są dwory: „Tetmajerówka”
(przez Muzeum Historyczne w Krakowie) i „Rydlówka” (przez PTTK i właścicielkę) w Krakowie
oraz dwór w Goszycach (właściciel prywatny).
Możliwości ratunku rysują się przed dworami w:
Śledziejowicach (przejmuje Kopalnia Soli w Wie
liczce), Michałowicach (właściciel prywatny) i Sieciechowicach (właściciel prywatny).
Inaczej dopisane zostały losy wiślanego parostat
ku „Bałtyk” (M. Barbasiewicz, J. Serafinowicz, Os
tatni wiślany paropław, nr 4(14), 1983), który zato
nął u brzegu Zalewu Zegrzyńskiego. Po prostu
zajmująca się nim Sekcja Żeglarska „BudowlaniNeptun” w Ryni nie miała funduszy na remont i
adaptację statku na hotel. W tym samym nume
rze poruszyliśmy sprawę uporządkowania terenu
zamku w Czersku koło Warszawy (Z. Skrok, Dla
kogo czerski zamek?, nr 4(14), 1983). Otóż już rok
później teren zamku został uporządkowany, solid
nie ogrodzony i jest obecnie dobrze pilnowany.
Nie ruszyła natomiast z miejsca sprawa zatwier
dzenia planu zagospodarowania zespołu Czersk-Góra Kalwaria, nie mówiąc już o bieżącej konse
rwacji zabytkowej zabudowy i nie kontrolowa
nym ruchu budowlanym (J. Serafinowicz, Wraca
my do Czerska, nr 1(15), 1984). O przyszłość Czer
ska pytaliśmy dwukrotnie - w numerze 1(15), 1984
oraz 2(20), 1985 - Stołecznego Konserwatora Za

bytków, pytamy po raz trzeci. Od tegoż konserwa
tora nie otrzymaliśmy także informacji na temat
niszczejącej karczmy w Raszynie pod Warszawą,
o której pisaliśmy w 1979 r. (Karczmy, zajazdy i
poczty w okolicach Grójca).
Nie znane są losy dworów w Naruszewie, Bogusławicach i Dobrskiej (nr 8, 1982), o które pytali
śmy konserwatora woj. ciechanowskiego. Nie od
powiedział nam także konserwator woj. zamoj
skiego na temat dworów w Grodysławicach i
Zwiartowie, plebanii w Komorowie, zajazdu w
Tarnawatce i karczmy w Hrubieszowie (o obiek
tach tych pisaliśmy także w numerze 8, 1982).
„Bocznym kanałem” dowiedzieliśmy się, że karcz
mą w Hrubieszowie zainteresowało się kilka lat
temu Muzeum Budownictwa Ludowego w Lubli
nie, chciało przewieźć ją na teren skansenu, jed
nak nie otrzymało zgody. Obecnie stan technicz
ny karczmy jest taki, że nie nadaje się ona do
transportu i skazana jest na unicestwienie.
★ ★ ★
Jak z tego krótkiego przeglądu wynika, niektóre
zabytki spotkał los tragiczny, wiele jednak zosta
ło uratowanych i choć wiosny to nie czyni, ale
zawsze... Przypomnij my jeszcze tylko, że w minio
nym 10-leciu zajmowaliśmy się także cmentarza
mi w ramach szeroko już rozbudowanej Akcji
cmentarze, miejscowościami uzdrowiskowymi w
cyklu Polskie zdroje, trzy numery poświęciliśmy
przedstawieniu sytuacji zabytkowych ośrodków
w Krakowie, Warszawie i Toruniu, pokazaliśmy
ponad 20 sylwetek ludzi oddanych sprawie rato
wania zabytków, ogromnym powodzeniem cieszy
się cykl artykułów Jam dwór polski...

Dziękujemy: Czytelnikom za wiele cennych po
mysłów wykorzystanych w redagowaniu pisma,
wszystkim Stałym Współpracownikom służącym
zawsze radami i pomocą w trudnych chwilach i
oczywiście Autorom nadsyłającym nieraz bezcen
ne materiały o zabytkach. Szczególne podzięko
wania należą się drukarzom z Zakładów Wklęs
łodrukowych RSW „Prasa-Książka-Ruch”, którzy
współpracowali przy tworzeniu każdego numeru.
Chcemy wymienić tu przede wszystkim: dyrekto
ra naczelnego zakładów inż. Andrzeja Maciejeskiego, dyrektora ds. produkcji inż. Wojciecha Kusio i szefa produkcji inż. Wojciecha Kołacza, któ
rych przychylność dla pisma niejednokrotnie de
cydowała o terminowości i jakości wydanych nu
merów.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na kolejne
spotkania z zabytkami!

Na pograniczu
nauk
JŁorównując encyklopedyczne definicje archeologii i historii sztuki
niełatwo dostrzec mocny genetyczny związek obu
tych dyscyplin panhistorii. Ogólnopolskie środo
wisko historyków sztuki świętowało niedawno w
Krakowie stulecie powstania pierwszej w Polsce
placówki uniwersyteckiej zajmującej się tą nau
ką - Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, utworzonej w 1882 r. i kierowanej przez
zasłużonego dla naszej kultury prof. Mariana So
kołowskiego. Przypomnieć warto, że początki tej
szacownej instytucji sięgają lat nieco wcześniej
szych. Związane są one z prof. Józefem Łepkowskim, który po habilitacji z archeologii i historii
sztuki średniowiecznej uzyskał prawo wykładów
uniwersyteckich z wymienionych specjalności i
został już w 1866 r. kierownikiem Katedry Ar
cheologii UJ. Wykłady J. Łepkowskiego, badacza
dziś zapomnianego i nie docenianego, dotyczyły
nie tylko archeologii, w dziewiętnastowiecznym
rozumieniu „starożytności krajowych”, lecz także
historii sztuki, nauk pomocniczych historii czy
tego, co dziś nazwalibyśmy muzealnictwem i och
roną zabytków. Metryka obu dyscyplin nauko
wych na gruncie polskim była więc bardzo po
krewna.
Rozumienie „pamiątek krajowych” jako informa
cji o przeszłości narodu, obejmujące tak zabytki
architektury, budownictwa, jak i te, które nazwa
libyśmy dziś „źródłami archeologicznymi”, trwało
prawie przez cały wiek XIX. Widocznym tego
przykładem mogą być informacje zbierane przez
„delegację” działającą w połowie XIX w. pod kie
runkiem Kazimierza Stronczyńskiego, stanowią
ce pierwszą próbę katalogowego ujęcia polskich
zabytków.

Początki schizmy
Wraz z wypracowaniem przez obie dyscypliny ba
dawcze własnych instrumentów metodycznych i
podstaw metodologicznych, drogi ich zaczęły się
rozchodzić. Historia sztuki stała się wyspecjalizo6

waną dziedziną naukową, której cele, metody i
problemy starali się zebrać niedawno autorzy
pierwszego polskiego podręcznika Wstępu do his
torii sztuki pod red. Piotra Skubiszewskiego.
Własną drogą biegły też losy archeologii. Obecnie
nazywa się ją raczej prahistorią, czyli nauką rów
norzędną historii dla tej partii dziejów, którą nie
zajmuje się historia wyspecjalizowana w bada
niach przekazów pisanych. Jednocześnie jednak
pod pojęciem archeologii rozumiemy nadrzędną
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naukę pomocniczą tak dla historii, jak i dla pra
historii, posługującą się typową dla niej i wyspe
cjalizowaną metodą wykopaliskową. Zwrócić tu
należy uwagę, że ta bardzo odmienna od innych
metoda badawcza nie musi być przecież ograni
czona do śledzenia śladów egzystencji społe
czeństw przed- i wczesnoklasowych, które nie wy
tworzyły pisemnych form przekazu.
W ostatnim ćwierćwieczu, pod wpływem osiąg
nięć nauk empirycznych, adaptowania prawideł
rozwoju społecznego, wynikającego z nowoczes
nego pojmowania teorii ewolucjonistycznej,
wreszcie dzięki rozwojowi „antropologii kulturo
wej” - nastąpiły pewne zmiany w rozumieniu ar
cheologii i prahistorii. Coraz więcej polskich pla
cówek naukowych przekształca swe nazwy, zastę
pując przymiotnik „archeologiczny” przymiotni
kiem „prahistoryczny ”, co pośrednio informuje, że
interesują się przede wszystkim pierwocinami
procesów dziejowych, a także epokami, których
przemiany nie są dostatecznie oświetlone skrom
nymi jeszcze źródłami pisanymi. Walor metody
wykopaliskowej jest jednak znacznie bardziej
uniwersalny. Refleksja, że metoda ta - identyfiko
wana z archeologiczną, rozwiązywać może proble
my traktowane dotychczas jako w całości histo
ryczne, legła u podstaw nowego podziału, w któ
rym wyraźnie wyodrębniała się prahistoria i
nowa gałąź, zwana archeologią historyczną.

Podstawy teoretyczne i metodyczne archeologii
historycznej na gruncie światowej nauki zostały
określone przez M. de Boiiarda, autora podstawo
wego podręcznika archeologii średniowiecznej
(Manuel d’archeologie medievale, Paris 1975) czy
profesora Uniwersytetu Południowej Karoliny S.
Southa (Methods and theory in historical ar
chaeology, New York 1977), a uformowane przez
potrzeby badawcze. I nie tylko badawcze. Na
gruncie amerykańskim, gdzie dążność do mate
rialnego zarejestrowania „korzeni narodu” zao
wocowała np. pracami badawczymi w wirgińskiej
osadzie pierwszych kolonistów w Williamsburgu
czy w Brunswick Town, znajomość reguł życia i
zabytków kultury materialnej z XVI-XVIII w. sta
ła się koniecznością poznawczą, tworzącą gmach
samowiedzy historycznej. W Anglii liczyły się
przede wszystkim studia nad relacjami anglonormańskimi, a potem nad pierwszą rewolucją
przemysłową. Także we Francji wcześnie stwier
dzono, że stan wiedzy o społeczeństwie feuda
lnym, szczególnie wiejskim, pozostanie nadal bar
dzo skromny, jeśli studiów nad przekazami pisa
nymi nie wzbogaci się wynikami prac wykopali
skowych, np. nad opuszczonymi średniowieczny
mi wsiami. W podobnych problemach wyspecjali
zowali się również badacze czescy i morawscy.

W Polsce pierwsze świadome zastosowanie meto
dy archeologicznej w badaniach nad zabytkami
sztuki i architektury datuje się już od XIX w. Wiąże się to z pracami prowadzonymi w 1888 r. przez
dwóch krakowskich naukowców: Stanisława
Tomkowicza i Henryka Lindquista, dzięki którym
odsłonięto ruiny zamku rycerskiego Wołek w Kobiernicach nad Sołą. Naturalnie, nie wiedzieli oni,
że stają się w ten sposób prekursorami polskiej
archeologii historycznej, nie mogli także przewi
dzieć, że losy narodu i jego żywotne interesy obu
dzą potrzebę takich prac.

Nowe horyzonty
Przedmiotem archeologii historycznej, zwanej
niekiedy archeologią średniowieczną i nowożytną
(pzy „archeologią staropolską”), są badania społe
czeństwa i jego materialnych wytworów, szcze
gólnie tam, gdzie przedstawiciele innych dyscy
plin nie mają możliwości pełniejszej analizy inte
resujących ich' problemów. Zajmują się więc ci
badacze zagadnieniami osadniczymi, przemiana
mi urbanizacyjnymi i wieloma innymi. Ważne
miejsce w ich zainteresowaniach przypada na za

bytki architektury i budownictwa, których stan
zachowania nie pozwala na rozpoczęcie analiz
przez historyków architektury i sztuki.
Dostrzegając, że zakres archeologii historycznej
jest bardzo szeroki, zajmiemy się tu tylko relacja
mi tej specjalności do zabytku, będącego trady
cyjnie przedmiotem zainteresowania archite
któw. Choć próby zbudowania teoretycznych pod
staw tej specjalności i wypracowania zakresu me
tod zwanych „archeologiczno-architektonicznymi” przyniosły dopiero lata siedemdziesiąte,
praktyczne zastosowanie metod archeologicz
nych do badań zabytków murowanych wiąże się
pośrednio z latami wielkiej odbudowy kraju
zniszczonego w trakcie drugiej wojny światowej.
7
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„No, niedługo skończymy ten temat..."

architektów odkrywek fundametowych (dostar
czających tylko informacji o wyglądzie i posado
wieniu partii fundamentowych, a nie rejestrują
cych relacji między murami a nawarstwieniami
ziemnymi), jest już powszechna. Widoczna jest
ona także w organizacji głównego polskiego
przedsiębiorstwa powołanego do konserwacji za
bytków - Pracowni Konserwacji Zabytków. W
strukturze jego działania znajdują się przecież
liczne pracownie archeologiczno-konserwator
skie, których zadaniem są zarówno ratownicze
badania archeologiczne obiektów pradziejowych,
głównie zagrożonych wielkimi inwestycjami, jaki
działania wchodzące w zakres archeologii histo
rycznej. Poznanie za pomocą metod archeologicz
nych powinno być bowiem pierwszym etapem
zbierania informacji o analizowanych zabytkach,
a zarazem podstawowym momentem, określają
cym późniejsze działania projektowe i wykonaw
cze. Ważna jest także ściśle usługowa rola archeo
loga w trakcie zaawansowanych już prac badaw
czych i budowlanych, kiedy jego opinie, dokony
wane na podstawie analizy relacji między na
warstwieniami ziemnymi a odkrywanymi mura
mi, pozwalają na precyzowanie pytań zadawa
nych przez architektów i wypracowywanie zado
walających odpowiedzi.

Lata czterdzieste i pięćdziesiąte przyniosły nie
tylko odbudowę miast i fabryk, lecz także licz
nych zabytków i zespołów architektoniczno-urba
nistycznych, których zmartwychwstanie łączy się
w popularnej literaturze z powstaniem tzw. pol
skiej szkoły konserwacji zabytków. Nie rozważa
jąc, czy określenie to ma pokrycie w realiach, pod
kreślić należy, że już wtedy, w czasach odbudowy
warszawskiego Starego Miasta, archeolog stał się
nieodzowny na placu budowy, jako współpracow
nik historyka architektury, sztuki, a także stawia
jący wymagania nadzorowi budowlanemu. Dziś
już słabo zdajemy sobie sprawę, że wygląd wielu
warszawskich zabytków, a także zasób wiedzy o
średniowiecznej kulturze materialnej Warszawy
jest właśnie wynikiem tych pierwszych ingeren
cji archeologicznych - w czasy i obiekty dotych
czas pozostające domeną innych specjalności ba
dawczych. Tak więc u podstaw rozwoju metod archeologiczno-architektonicznych i całego rozwoju
archeologii historycznej w Polsce legły przede
wszystkim względy praktyczne.

Z udziałem wielu dziedzin
Świadomość, że całościowe przebadanie zabytku
architektury nie może już ograniczyć się tylko do
badań architektonicznych i wykonywanych przez
8

„Dziadzio lako kawaler chodził tu na pyszne lody, jak panowie
konserwatorzy się pospieszą, to i ty zdążysz przyprowadzić tu
swego wnuka!"

Warto sobie uzmysłowić, że na kilkuset pracują
cych w swym zawodzie archeologów prawie 200
zatrudnionych jest w PKZ-tach, a ponad 20% co
rocznie prowadzonych badań archeologicznych to działania przy obiektach murowanych i innych
zabytkach z epok historycznych. Określa to skalę
omawianego problemu, a zarazem rysuje rangę
badań archeologiczno-architektonicznych w na
szej codzienności konserwatorskiej. Wskazuje
zresztą także na rangę odpowiedniego szkolenia
studentów, dla których obecność w wykopie relik-

dzić, że osiągnięte rezultaty zdecydowanie prze
kraczają wąskie rozumienie badań naukowych.

W sto lat po schizmie

Badania archeologiczno-architektoniczne - to tyl
ko pierwszy etap działań konserwatorskich, któ
rych końcowym efektem jest przywrócenie społe
czeństwu zabytku w całej dotychczas ukrytej kra
sie. Wkroczenie archeologów w działania badaczy
innych specjalności jest zresztą pozorne, gdyż
przecież od wielu lat ruchome zabytki archeolo
giczne o walorach artystycznych były analizowa
ne przez historyków sztuki. Także pracownie do
kumentacji naukowo-historycznej PKZ są zobo
wiązane do wykorzystywania danych archeolo
gicznych, choć dotychczas czynią to zbyt nieśmia
ło. Może więc zainteresowanie archeologów pro
blemami historii sztuki i architektury winno skło
nić tych ostatnich do lepszego poznania prawideł
metody wykopaliskowej i orientacji w możliwoś
ciach analizy archeologicznej?
Gdy w XIX w. Józef Łepkowski habilitował się w
Krakowie z archeologii i historii sztuki średnio
wiecznej, trudno było jeszcze przewidzieć, że nau
ki te, biorące wtedy ostre, rozbieżne zakręty, po
100 latach spotkają się znowu - w badaniach archeologiczno-architektonicznych.
Mimo gwałtow
(rys P. Różewicz)
nych przemian w świadomości społecznej Pola
tów muru nie może być przykrym i niezrozumia ków, do dziś jednak pokutuje jeszcze wyobraże
łym zaskoczeniem. Niestety, tylko na uniwersyte nie archeologa jako badacza wąskich i wysubli
tach w Toruniu i Łodzi prowadzone są zajęcia mowanych problemów, mogących interesować
przygotowujące adeptów archeologii do tego typu tylko szczupłe grono oderwanych od życia fa
analiz, a luki w kształceniu nie mogą być także chowców. A przecież dla osoby zajmującej się ar
wypełnione przez podyplomowe kursy prowadzo cheologią historyczną, specjalizującej się w bada
ne przez Wydział Architektury Politechniki War niach archeologiczno-architektonicznych, końco
szawskiej. Tymczasem zaniedbania w tym zakre wym etapem działań jest nie tylko publikacja czy
sie są szczególnie niepokojące, gdyż badacz opracowanie naukowe, lecz przede wszystkim uwspółpracujący z konserwatorami zabytków in kończenie prac budowlano-konserwatorskich i unych specjalności musi nie tylko rozumieć pod czynienie z zabytku atrakcji turystycznej. Tylko
stawowe problemy działań inwestycyjnych, lecz wtedy wszystkie etapy postępowania badawczotakże znać metody badawcze historyków sztuki, konserwatorskiego i budowlanego zyskają sens.
historyków architektury, wzbogacone umiejęt Już w formie anegdoty krąży zdanie, wypowie
nością samodzielnego analizowania źródeł pisa dziane do młodej żony przez wybitnego (niestety,
nych. Jest to więc dyscyplina trudna, a uprawia niedawno zmarł) archeologa polskiego XX w. Ten,
nie jej wymaga nie tylko konieczności oceny za wówczas młody, badacz oznajmił swej małżonce,
bytku przez specjalistów kilku dziedzin nauki, że: „...kocha ją prawie tak samo, jak archeologię.”
lecz także właściwe umieszczenie go w skali prze Śmieszność tego wyznania jest jednak tylko po
mian architektonicznych, uwarunkowanych du zorna. Efekty działań badawczych wynikają bo
chem danej epoki. Oglądając jednak np. opactwo wiem w znacznej mierze z osobistego zaangażo
w Mogilnie na Kujawach po „odmładzającej kura wania w wykonywaną pracę. A ważne jest to
cji” dokonanej przez zespół kierowany przez to szczególnie w wypadku badań archeologiczno-arruńskich archeologów, zamek w Nowym Wiśniczu chitektonicznych, wymagających przezwycięże
(nad którym gromadzą się jednak ostatnio ciem nia wielkich oporów i trudności, nie zawsze wyni
ne, wynikające z niedowładów organizacyjnych kających z przyczyn merytorycznych.
chmury) czy oceniając stan znajomości romańszLeszek Kajzer
czyzny na Wzgórzu Wawelskim, możemy stwier
9

„Jam dwór polski...” (7)

Poeci
i ich dwory
Trudno byłoby zawrzeć w krótkim artykule opowieść o wszystkich polskich
poetach, których losy związane były z dworami. Zdecydowana większość
liczących się ludzi kultury XVIII i XIX w. wywodzi się z warstwy średniej i
biednej szlachty, a zatem dwór, a najczęściej biedny drewniany dworek był
gniazdem, w którym się urodzili i wychowali.

óż było tak nie
zwykłego i inspirującego w rodowych kolebkach tak
znaczących dla polskiej kultury postaci, jak Adam Mi
ckiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid,
Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, a także Fryderyk
Chopin, Stanisław Moniuszko, Ignacy Paderewski czy
Artur Grottger i wielu, wielu innych? Czy było to zauro
czenie historią tkwiącą w starych modrzewiowych ścia
nach, czy owo zrośnięcie z ziemią, czy wpływ miejsco
wego folkloru, czy wreszcie atmosfera domowego cie
pła, podsycanego przez patriotyczne tradycje i bezpo
średni udział w powstańczych walkach o przetrwanie
narodu? Ale czy nie wystarczy spojrzeć na „cichy dwo
rek modrzewiowy”, by zrozumieć, że w tym obrazie jest
czysta poezja?
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Wątek ten podchwycił Jan Konstanty Chęciński w na
pisanym w 1865 r. libretcie do Strasznego dworu Sta
nisława Moniuszki:
„Cichy dworku modrzewiowy,
Otulony cieniem drzew,
Jak cię uczcić? Brak wymowy,
Bije serce, płonie krew.
Cichy domku, wiekiem zgięty,
Otoczony w żywy płot.
Witaj skarbie wspomnień święty,
Witaj strzecho starych cnot.”

Na tej właśnie pożywce „cichych domków wiekiem
zgiętych” wyrosły całe pokolenia polskich twórców.

Nikt się tego nie tylko nie wstydził, ale przeciwnie wracali oni we wspomnieniach lub tworzonej poezji,
muzyce czy malarstwie do lat dziecinnych spędzonych
w rodzinnych dworach.
W Wigilię Bożego Narodzenia 1798 r., w bardzo skrom
nym drewnianym dworku w Zaosiu, leżącym na połud
nie od Nowogródka, Barbara z Majewskich, małżonka
Mikołaja Mickiewicza, urodziła drugiego syna. Być
może - a pewni tego nie są najznakomitsi nawet bio
grafowie wielkiego poety - nastąpiło to w Nowogródku,
gdzie państwo Mickiewiczowie też mieli niewielki dwo
rek.
Przedstawiamy dwa wizerunki dworu w Zaosiu - różnią
ce się nieco od siebie. Pierwszy - to rysunek sporządzo
ny prawdopodobnie około roku 1880 przez Napoleona
Ordę i wydany później w litografii M. Fajansa. Widzimy
na nim skromniutki dworek, strzechą kryty, z ganecz
kiem o dwóch słupkach. Ganeczek ten znajduje się na
osi dworku, który ma czterospadowy dach. Te dwie ce
chy różnią go od obrazu Zaosia, który pozostawił nam
E. Pawłowicz w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 14) z
1883 r. Tu mamy ganek przesunięty w stosunku do osi

fasady oraz dach naczółkowy. Poza tym wszystko się
zgadza. I „świronek” stojący naprzeciwko dworku, i,oficynka lub stajnia, a nieco z boku studnia z żurawiem.
E. Pawłowicz - jak pisze: „przez lat trzydzieści z górą
sąsiad Zaosia”-twierdzi, że dworek uwieczniony przez
Napoleona Ordę nie jest już tym, w którym Adam Mi
ckiewicz się urodził, gdyż: „Postawił go niezbyt dawno
teraźniejszy właściciel, używszy doń za materiał przy
datnych resztek starego domu, który był o wiele więk
szy i wygodniejszy". A jak wyglądał ów oryginalny
dworek Mickiewiczów, dowiedzieć się możemy nie tyl
ko z rysunku E. Pawłowicza, ale i ze sporządzonego
przez niego* dokładnego opisu wnętrza: „Z ganku,
wszedłszy do sieni, drzwi na prawo wiodły do pokoju o
dwóch oknach od frontu. Był to pokój bawialny i zara
zem stołowy. Z tego pokoju, jedne drzwi naprzeciw od
wejścia, prowadziły do pokoju narożnego, zwanego goś
cinnym, który był też bawialnym, o dwóch oknach, tj. od
frontu i od góry Żarnowej i tutaj to prawdopodobnie
urodził się nasz Adam; drugie drzwi na lewo do sypial
ni. Poza sypialnią był mały pokoik, a poza nim aptecz
ka. Z sieni, wprost od wejścia, drzwi wiodły do drugiej

1. Dworek w Zaosiu zbudowany ok.
1870 r. na miejscu dworu Mickiewi
czów (litografia M.Fajansa według ry
sunku Napoleona Ordy) ■
2. Tak wyglądał dworek, w którym urodzit się Adam Mickiewicz, według
E. Pawłowicza.

3. Odtworzone wnętrze dworku w
Zaosiu: A - izba czeladna, B - sień,
C - pokój bawialny i stołowy, D pokój gościnny (tu urodził się poeta),
E - komora, F - kuchnia, G - sionka
z wyjściem do ogrodu, H - spiżarnia,.
I - sypialnia, J - tzw. mały pokoik, K apteczka
11

4. 5. Dwór Mickiewiczów w Nowo
gródku: według „Tygodnika Ilustro
wanego” nr 14 z 1883 r. (4) i według
drzeworytu zamieszczonego w prze
wodniku J. Żmigrodzkiego (5)

6. Czombrów: .Świeciły się z daleka
pobielane ściany, /Tym bielsze, że
odbite od ciemnej zieleni/ Topoli, co
go bronią od wiatrów jesieni'1. (Pan
Tadeusz, Księga Pierwsza; Zdjęcie z
ok. 1930 r.)
7. Dwór czombrowski od strony ogrodu, stan sprzed 1939 r.
8. Dwór Wereszczaków w Tuchanowiczach, stan z 1896 r. (według Z.
Glogera, Budownictwo drzewne i wy
roby z drzewa w dawnej Polsce, War
szawa 1907)

sieni, gdzie były: kuchnia, spiżarnia i wyjście do ogrodu.
Z sieni na lewo drzwi do obszernej izby czeladnej, obok
której była izdebka, zwana na Litwie komorą, gdzie
zwykle sypiały małżeństwa czeladzi i mieściły się ich
ruchomości...”
Przyjrzyjmy się wykonanemu według tego opisu plano
wi dworu. Miał on układ dwutraktowy, pięcioosiowy i
składał się z 11 pomieszczeń. Mieszkali w nim Mickie
wiczowie do około 1810 r., wówczas bowiem przeszedł
dwór na własność siostry Mikołaja Mickiewicza i jej
męża Wincentego Stypułkowskiego.
Nie wiemy, jakie były losy tego późniejszego dworku,
uwiecznionego przez Napoleona Ordę. Wiadomo jedy
nie, że do dwudziestolecia międzywojennego dotrwał
widoczny na obu rysunkach „świronek”.
Również dwa nieco odmienne wizerunki, ale tym ra
zem prawdopodobnie tego samego dworu, mamy z No
wogródka. Różnią się przede wszystkim liczbą kolumn
w portyku. Pierwszy zamieszczony jest w tym samym
12

numerze „Tygodnika Ilustrowanego” z 1883 r„ a drugi
pochodzi z dziewiętnastowiecznego drzeworytu i za
mieszczony jest w przewodniku J. Żmigrodzkiego No
wogródek i okolice (Nowogródek 1931). Ten dworek,
dość znacznie przebudowany, istnieje ponoć do dzi
siaj.

Wiele wypowiedziano słów i wylano atramentu w spo
rach i polemikach dotyczących pierwowzoru Soplicowa
z Pana Tadeusza. Czy Adam Mickiewicz miał na myśli
jeden konkretny dwór, czy raczej jest to obraz wielu
różnych dworów polskich, jakie poeta spotykał w Nowogródczyznie i Wielkopolsce? Czy kierował się wizją
„typowego dworku szlacheckiego”, z jakiego sam po
chodził i z podobnymi zetknął się na swojej drodze
życiowej, zwłaszcza w młodości - w Zaosiu, Nowogród
ku, Czombrowie, Tuchanowiczach?
Zatrzymajmy się przy dworze w Czombrowie. Ta „oko
lica” - jak na Litwie nazywano szlacheckie przysiółki leżała w nowogródzkiej ziemi, niedaleko miejsca uro
dzenia mistrza Adama, 3 km od jeziora Świteź. Dwór w
Czombrowie wybudowany został na przełomie XVIII i
XIX w. dla Uzłowskich, właścicieli tych terenów. Wtedy
dwór wyglądał nieco inaczej niż na zamieszczonym tu
zdjęciu. Miał ganek z drewnianymi kolumienkami w
„małym porządku”, czyli sięgającymi do wysokości oka
pu dachu. Podwyższono go do „wielkiego porządku” do
piero w drugiej połowie XIX w. Dwór ten, siedmioosio
wy, z bali modrzewiowych bielonych, wystawiony na
podmurówce, miał dach czterospadowy, kryty gontem,
wymiary 12 x 32 m i prawdopodobnie osiem pomiesz
czeń oraz sień. Jego wygląd dość dokładnie odpowiadał
opisowi Soplicowa z Pana Tadeusza.
Ale dlaczego właśnie Czombrów? Otóż matka Adama Barbara Mickiewiczowa była córką zarządcy z Czombrowa. Żona właściciela Czombrowa - Aniela z Wierzejskich Uzłowska została matką chrzestną drugiego syna
Mickiewiczów. Wreszcie w Czombrowie rzeczywiście
miał miejsce zajazd, uskuteczniony przez Eleuterego
Siemiradzkiego przy pomocy nowogródzkiego garnizo
nu, który Ignacy Uzłowski rozpędził na cztery wiatry, a
dowódców wziął w niewolę. Miało to miejsce w 1817 r., o
czym zresztą Adam Mickiewicz pisze w komentarzu do
słów: „taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie". Po
tym wydarzeniu Uzłowski, dręczony przez Moskali,
musiał się im tak ciężko okupywać, że wreszcie wyczer
pany finansowo zmuszony był przed 1830 r. dwór sprze
dać. Nabywcą Czombrowa została rodzina Karpowi
czów, która pozostawała w nim do 1944 r. Notabene w
końcu lat dwudziestych naszego wieku właśnie dwór w
Czombrowie wykorzystano jako Soplicowo do nakręce
nia filmu Pan Tadeusz.
Drugim, najczęściej wymienianym pierwowzorem Sop
licowa jest dwór w Tuchanowiczach koło Nowogródka,
gdzie Adam Mickiewicz spędzał wakacje w latach

1818-1821. Mieszkała tam Maryla Wereszczakówna i
uczuciowe związki Adama z tym miejscem nie mogły
nie pozostawić znaczącego śladu w jego świadomości,
zwłaszcza że był to też typowo polski dworek, partero
wy, otoczony kopułą wiekowych drzew.
Oprócz rodzinnej Nowogródczyzny, drugą dzielnicą
Polski znaną Mickiewiczowi była Wielkopolska, dokąd
w sierpniu 1831 r. przyjechał z Drezna. Wtedy to, po
nieudanej próbie przedostania się do powstania, spę
dził ponad 7 miesięcy w różnych dworach i pałacach
ziemiańskich - w dużych i bogatych: w Rydzynie, Śmiełowie, Łukowie czy Kopaszewie, ale i w skromnych
dworach: w Konarzewie, Choryni, Luboni i Oporowie.
Dwór w Konarzewie, w którym Adam Mickiewicz mie
szkał jesienią 1831 r., należał do jego przyjaciela Ksa
werego Bojanowskiego. Dwór ten, przebudowany częś
ciowo w stylu modnego w połowie XIX w. neogotyku,
dziś już niewiele przypomina tamten, w którym nasz
wieszcz przeżywał wraz z gospodarzami dramat po
wstania i w którym zrodziło się niewątpliwie wiele lite
rackich pomysłów, w tym i Pana Tadeusza - właśnie
tam zaczął go pisać.
Idąc dalej trafiamy do dworu w Choryni w woj. lesz
czyńskim, wtedy własności Józefa Taczanowskiego. Tu
Mickiewicz trzymał do chrztu córkę Józefa i Katarzyny
Taczanowskich - Zofię, młodszą siostrę Edmunda Ta
czanowskiego - późniejszego generała, dowódcy wojsk
woj. kaliskiego i mazowieckiego w Powstaniu Stycznio
wym. Murowany dwór pochodzi z początku XIX w., a
przebudowany został w drugiej połowie XIX w.
Dwór w Luboni koło Leszna zbudowano w 1724 r. praw
dopodobnie dla Jana Turno, stolnika kaliskiego. Od
1793 r. był własnością rozgałęzionej i znanej w Wielko
polsce rodziny Dzierżykray-Morawskich. Adam Mi
ckiewicz przebywał u Józefa Morawskiego w paździer
niku 1831 r. Niedługo potem wrócił z zesłania właściciel
Luboni - Franciszek Dzierżykray-Morawski. Wpraw
dzie Mickiewicza już w Luboni nie było, ale fakt, że
wcześniej przebywał w jego domu, miał dla Morawskie
go zasadnicze znaczenie. Przy okazji warto i tój niezwy
kle ciekawej postaci poświęcić kilka zdań. W wieku lat
23 Franciszek Dzierżykray-Morawski wstąpił ochotni
czo do gwardii Napoleona, brał udział w wielu bitwach i
awansował do stopnia pułkownika. W 1819 r. został ge
nerałem w armii Królestwa Polskiego. Brał udział w
Powstaniu Listopadowym, m.in. w bitwie pod Grochowem dowodził brygadą i w marcu 1831 r. został mini
strem wojny w rządzie powstańczym. Po upadku po
wstania poddany był represjom carskim i internowany.
W 1834 r. wrócił do rodzinnej Luboni, gdzie poświęcił
się pracy literackiej. Zauroczony poezją Mickiewicza i
przejęty faktem, że mistrz przebywał i pisał w jego pro
gach, stał się jego apologetą i naśladowcą. Mickiewiczo
wskim trzynastozgłoskowcem kreślił romantyczny ob
raz polskich dworów, ich życia i obyczajów. Czyta się to
jakby dalszy ciąg Pana Tadeusza, tylko nieco mniej
wprawnym piórem pisany:
„Stoją głównym korpusem, jak czworobok spory,
Pańskie stajnie, owczarnie, gumna i obory;
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9. Stary dwór Morawskich w Luboni
zostat znacznie rozbudowany po
śmierci poety Franciszka Mora
wskiego (stan z 1978 r.)
10. Elewacja ogrodowa dworu w 0porowie: za czasów Mickiewicza sta
ła tylko środkowa część parterowa
(stan z 1978 r.)
(zdjęcia, reprod. i rys.: M. Rydel)

Browar nawet wojennym ustawiony planem,
Spichlerz tam magazynem, karczma markietanem.
Wzbija się ponad wszystkich, jakby wódz dostojny,
Dwór o wielkim kominie, kitą dymu strojny;
A jakby na sztandarze zagonowej chwały,
Na wzniosłym szczycie wiązu sterczy bocian biały...”

Nie opodal Luboni leży Oporowo, również siedziba Mo
rawskich, w której Mickiewicz krótko przebywał. Dwór
ten, zbudowany około 1806 r. dla Ignacego Morawskie
go, dziś ma wygląd nadany mu przez bardzo znanego w
Wielkopolsce na początku XX w. architekta Rogera Sła
wskiego. Sławski rozbudował skromny dworek, doda
jąc mu neobarokowe piętrowe skrzydła.
14

Nie bez powodu wybraliśmy przykład związku z dwora
mi Adama Mickiewicza. To on przecież przyczynił się
do utrwalenia jakże romantycznego obrazu polskiego
dworu „z drzewa, lecz podmurowanego", to Pan Ta
deusz jest najpowszechniej znanym opisem życia dwo
ru szlacheckiego na początku XIX w.

Maciej Rydel
* Ten sam opis wnętrza dworku w Zaosiu - zamieszczony w
„Spotkaniach”, nr 1,1986, s. 19 - podany został jako relacja ano
nimowego korespondenta „Tygodnika Ilustrowanego”. Na pod
stawie jednak autorstwa opublikowanego w tymże „Tygodni
ku” rysunku dworku można wnioskować, że zarówno rysunek,
jak i opis dworku sporządził E. Pawłowicz.

Kometa Halleya
O komecie

Halleya

znów dziś głośno, bo przecież w tym roku pojawiła się na
niebie. W jednych wzbudziła niepokój, nawet przerażenie,
w innych - co najmniej zaciekawienie. Dla astronomów
była to gratka niesłychana. Mogli bowiem przeprowadzić

obserwacje i badania, do których okazja nadarza się tylko
raz na 76 lat. Wiadomo o tym od 1704 r., kiedy angielski
astronom, fizyk i matematyk, Edmund Halley (1656-1742),

zuje wyraźny związek z ukazaniem się komety w 1607 r.
Chodzi o kazalnicę w kościele Św. Michała Archanioła w
Sławie Śląskiej, niewielkim miasteczku malowniczo poło
żonym nad pięknym Jeziorem Sławskim niedaleko Wscho
wy. Ambonę ufundowała w 1619 r. wdowa po Władysławie
von Niebelschiitz, Anna z domu von Rechenberg, z magna

ckiego rodu, do którego od drugiej połowy XV do drugiej
połowy XVII w. należała Sława i wiele okolicznych wiosek.

stwierdził, że wielkie komety, które ukazywały się w latach

Za sprawą pani Anny powstało dzieło szczególnie interesu

1531,1607 i 1682 są jedną i tą samą gwiazdą. Obserwowano

jące, niestety w 1956 r. oszpecone nowymi napisami, wpro

ją już w 187 r. p.n.e., a może nawet wcześniej. Uczony Ang
lik obliczył, że średni czas obiegu komety dookoła Słońca

wadzonymi na miejsce pierwotnych (w naszym opisie bę
dziemy uwzględniać stan sprzed 1956 r.).

wynosi 76,1 lat. Jednak ani badania Halleya, ani innych

Kazalnica wykonana została z piaskowca bogato zdobio

astronomów nie wykorzeniły przesądu, którego pozosta

nego płaskorzeźbą. Rozbudowany korpus składa się z

łości jeszcze po dziś dzień są żywe. Otóż w każdej komecie

właściwej mównicy na rzucie koła i z ganku na planie pro

zawsze upatrywano bezpośredniego znaku Boga. Była „o-

stokąta. Rytm podziału parapetu korpusu wyznaczają ma-

strzegawczą pochodnią” lub „zwiastunem gniewu Stwórcy”.

nierystyczne

Kaznodzieje w oratorskim uniesieniu wołali, że to „rózga,

przemian już to przedstawienia figuralne, już to inskrypcje,

którą grożący Bóg ukazuje w oknie nieba”. Notabene to

wersety biblijne w języku niemieckim. Mamy tu leżącą na
stole (ołtarzu?) biblię, oświetloną stojącą obok świecą,

ostatnie porównanie trafnie nawiązywało do obrazu kome

pilastry,

między którymi

umieszczono

na

ty, która wygląda przecież jak gwiazda z rozszerzającym

Węża Miedzianego zawieszonego na wysokim slupie, Moj

się warkoczem. Stąd kometa po łacinie nazywana jest „Stel

la crinita”. Miała ona zapowiadać wszelkiego rodzaju nie

żesza z tablicami dekalogu oraz Baranka Bożego (Agnus
Dei). Pod tymi przedstawieniami umieszczone zostały od

szczęścia spadające na ludzkość wojny, zarazy, susze, po
wodzie i przeróżne inne kataklizmy. Jej pojawienie zawsze

skorzeźb. W ten sposób powstał słowno-obrazkowy wy

wywoływało wielki wstrząs w ludzkiej świadomości, nie

kład na temat zasadniczych kategorii teologii luterańskiej -

kiedy trwający przez kilka lat.
Świetnym tego przykładem jest ciekawy zabytek, który,
prawdopodobnie jako jedyny na naszych ziemiach, wyka

powiednio dobrane wersety biblijne, objaśniające sens pła

Prawa, Łaski i Wiary. Ganek korpusu podpierają dwie ma

sywne woluty, a właściwą mównicę - jońska kolumna ople
ciona winną latoroślą, stanowiącą symbol Chrystusa.

1. Podniebie baldachimu ambony-r z
lewej strony stonce i lecąca ku nie
mu kometa
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nym. Oto bowiem w bogatym zwieńczeniu baldachimu fi

2. 3. Widok ambony przed 1956 r. (2) i w 1986 r. (3)
(zdjęcia: 1,3 - R. Bień, 2 - T. Chrzanowski)

gurki lwów podtrzymują kartusze z czterema herbami fun
datorki: Rechenberg (ojczystym), Dyhern (macierzystym),

Unruh (babki po mieczu) i Glaubitz (babki po kądzieli).

Nad nimi, na pęku wolut stoi postać anioła dmącego w trą
bę. To także wydawać by się mogło banalnym rozwiąza

niem, spotykanym tu i ówdzie na manierystycznych kazal
Drewniany parapet schodów kazalnicy z płaskorzeźbioną

nicach śląskich, gdyby nie napis na fryzie daszka baldachi

sceną powrotu syna marnotrawnego został dodany póź
niej, najpewniej w XVIII w.

mu. Przytoczony w nim został jakże znamienny werset ze

Interesujące nas wątki programu ideowego ambony, zwią

jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedli
wości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.”Mamy więc do

zane z kometą Halleya, występują dopiero w zapiecku i
baldachimie. Zapiecek w formie prostokątnej ramy, u góry

ujętej konsolami wspierającymi baldachim, zawiera tablicę

starotestamentowej Księgi Daniela: „Mądrzy będą świecić

czynienia z wyznaniem odwiecznej wiary, żywej i w staro

żytności, i w chrześcijaństwie, że dusza ludzka po zejściu z

z długą inskrypcją fundacyjną. Tu, poza typowymi informa

tego świata może zamienić się w gwiazdę. W dobie rene

na

sansu, także i reformacji, wieczny spoczynek porównywa

wzmiankę, że było to niedługo po zgaśnięciu komety. Do

no do gwiazdy świecącej cnotami zmarłego. W szeroko

wydarzenia tego nawiązuje także przedstawienie w pod-

stosowanej wówczas emblematyce obraz spadającej
gwiazdy (komety przecież!) oznaczał wprawdzie śmierć,

cjami,

przy dacie

wystawienia

ambony

natrafiamy

niebiu baldachimu, gdzie w wielkim tondzie wyryto obraz
nieba usianego gwiazdami, wśród których świeci wielka

ale równocześnie i nadzieję na zmartwychwstanie do życia

kometa. Na domiar także i sam daszek baldachimu ma for

wiecznego. W ten sposób baldachim ambony stał się miejs

mę gwiazdy. Powie ktoś, że taki kształt nie jest czymś

cem gloryfikacji fundatorki i jej przodków, a w realizacji

wypowiedzi

słowno-obrazowej

niepoślednią

rolę

wyjątkowym, ale przeciwnie - spotykanym w ambonach,

owej

no bo przecież baldachim zawsze symbolizuje niebo. Zgo

odegrała kometa Halleya, która, jak widać, nie zawsze musi

da, jednak w wypadku ambony sławskiej mamy do czynie

być uznawana za zły omen.

nia z celowym wyborem takiej formy, najwyraźniej wiążą-

cej się z kometą i, jak zobaczymy, z wątkiem astrologicz
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Jakub Pokora

Zabytki na co dzień (3)

Kontrola
stanu budynku
zabytkowego
Ciągłość należytego utrzymania zabytków, która stanowi istotę ich konse
rwacji, może być zapewniona tylko przy współdziałaniu konserwatora i
użytkownika obiektu. W poprzednich artykułach omówione zostały podsta
wowe problemy i zasady konserwacji zabytków. Teraz przechodzę do omó
wienia spraw praktycznych, zaczynając od kontroli stanu zachowania obiektu.

W

▼ ▼ konserwacji zabyt
ków, podobnie jak w innych dziedzinach działalności, rozpoznanie
powinno wyprzedzać działanie. Analogicznie do okresowych ba
dań lekarskich - okresowa kontrola budynku zabytkowego ma na
celu ujawnienie wszelkich „słabych miejsc” i możliwych zagrożeń,
zanim dojdzie do destrukcji - „choroby” zabytku, a przynajmniej
wykrycie procesów destrukcyjnych w możliwie najwcześniejszym
stadium. Wczesne wykrycie procesów niszczących pozwala na
skuteczne przeciwdziałanie, natomiast zlekceważenie pierwszych
objawów „choroby” zabytku prowadzi szybko do stanu, który wy
maga - dla uratowania obiektu - skomplikowanych i kosztownych
prac.
Kontrola stanu zachowania zabytku powinna być dokonywana
przez fachowca - konserwatora z odpowiednim przygotowaniem
zawodowym i doświadczeniem. Rzetelnie przeprowadzona kon
trola, określająca zagrożenia i potrzeby (zakres niezbędnych prac),
stanowi pomoc dla użytkownika. Jest nieporozumieniem, jeśli
użytkownik, zamiast skorzystać z wiedzy zawodowej konserwato
rów w razie problemów z utrzymaniem zabytku w należytym sta
nie - stara się ukryć zagrożone, zaniedbane miejsca obiektu. Re
zultatem takiego nieporozumienia bywa, że nie wykryta w porę
„choroba” zabytku rozwija się i w końcu nie tylko nie da się jej
ukryć, ale - co najgorsze - trudno już jej przeciwdziałać. Wówczas
użytkownik musi się liczyć z odpowiedzialnością za zniszczenie
zabytku.

Przepisy prawne zobowiązują użytkownika do udostępnienia za
bytku do kontroli przeprowadzanej przez wojewódzkich (miej
skich) konserwatorów zabytków (tzw. inspekcje konserwatorskie).
Okazją do kontroli stanu zabytku są także inwentaryzacje i pomia
ry obiektu. Niestety, kontrole stanu zachowania zabytku dokony
wane przez fachowców o odpowiednim przygotowaniu odbywają
się rzadko. Nie ma też u nas zwyczaju - jak to się dzieje w niejed
nym kraju - że użytkownik lub właściciel obiektu zabytkowego
zleca konserwatorowi przeprowadzenie kontroli zabytku dla włas

nych potrzeb. Dlatego też duże znaczenie ma kontrola dokonywa
na przez samego użytkownika lub społecznego opiekurta zabytku,
zarówno w formie okresowych, szczegółowych oględzin, jak i „na
co dzień" - poprzez zwracanie uwagi na ewentualne objawy za
grożeń. Jakie są to objawy - poniżej.

Celem zamieszczonych porad nie jest podejmowanie „na własną
rękę” przez użytkowników decyzji i prac konserwatorskich - o
czym już pisałem w poprzednich artykułach cyklu - lecz współ
praca z konserwatorem. Dostrzeżone przez użytkownika lub
społecznego opiekuna zabytku większe uszkodzenia i zagrożenia,
których nie da się usunąć przez drobne, bieżące naprawy - powin
ny być zgłoszone konserwatorowi, u niego też należy szukać rady
we wszystkich sprawach wątpliwych.

Jak często należy kontrolować stan zabytku? Nie ma na to jedno
znacznej recepty. W pełnym zakresie co najmniej każdego roku,
najlepiej na wiosnę, po zimowych mrozach i przedwiosennych roz
topach, a przed sezonem letnim, umożliwiającym ewentualne na
prawy i prace konserwatorskie. Obiekty zagrożone oraz miejsca
bardziej narażone na uszkodzenia (np. na wodę atmosferyczną po
większych opadach itd.) winny być kontrolowane częściej.

Co kontrolować? Przede wszystkim miejsca szczególnie zagrożo
ne (przez wodę, ogień, korozję itd.) i te elementy, które chronią
obiekt przed czynnikami niszczącymi. Pełną kontrolą powinno się
objąć wszystkie miejsca budynku, a szczególnie miejsca rzadko
odwiedzane: piwnice, różne „zakamarki”, w kościołach np. przejś
cia za ołtarzami i organami. W takich miejscach niezauważony
proces destrukcji może poczynić znaczne postępy. W dużych
skomplikowanych obiektach, gdzie łatwo przeoczyć jakiś „zaka
marek”, dobrze jest przyjąć jednolity system oględzin, np. od wejś
cia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, i zapisywać na bieżąco
spostrzeżenia. Przy sporządzaniu notatek ważne jest, aby wyraź
nie oddzielać obserwacje (np. plama na tynku, zniszczone drewno)
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1. Tynk odpadający płatami od muru jest objawem zawilgocenia

2. Ciemne plamy zawilgoconego tynku wzdłuż rynny wskazują, że przyczyną
zawilgocenia jest jej uszkodzenie
3. Zniszczenie tynku w dolnej części ściany świadczy o kapilarnym podciąga
niu wilgoci z gruntu
4. Zawilgocone drewno (pod oknem) uległo zniszczeniu przez korozję biolo
giczną (drewnojady)
5. Odbarwienie drewna (jasne plamy) związane z korozją biologiczną
6. Białe wykwity na tynku związane z zawilgoceniem i krystalizacją soli

7. Przykład eflorescencji - sole wykrystalizowane w postaci białego „szronu"
na powierzchni cegły.

od interpretacji (np. zawilgocenie związane z wodą gruntową
itp.).
Kontrolę proponowałbym zacząć od dachu - chroniącego budy
nek przed wodą, która jest jednym z głównych jego wrogów (sze
rzej o zagrożeniu obiektu spowodowanym przez wodę w ode. 7).
Oprócz przeglądu pokrycia dachowego z zewnątrz (sprawdzenia
czy są wszystkie dachówki, czy nie zostały połamane, uszkodzone
lub skorodowane, czy nie przerdzewiała blacha, czy nie są wysu
nięte-lub przegniłe gonty itd.), dach trzeba skontrolować od strony
strychu. Tutaj światło „zdradzi” każdą szczelinę i dziurę w pokry
ciu, a ślady zawilgocenia wskażą miejsca przecieków. Na strychu
należy też sprawdzić, czy więźba dachowa nie wykazuje objawów
destrukcji spowodowanej przez wodę, grzyb, drewnojady lub
przeciążenie (ugięcia, pęknięcia). Trzeba również skontrolować
kominy - czy nie są uszkodzone, a przede wszystkim kanały dymo
we, których uszkodzenia grożą pożarem, oraz instalację elektrycz
ną. Kontrolę wnętrz budynku najlepiej prowadzić kolejnymi kon
dygnacjami, począwszy od kondygnacji poniżej strychu, a skoń
czywszy na piwnicach. W każdym wnętrzu należy zwrócić uwagę
na wszystkie jego elementy (strop lub sklepienie, ściany, podłoga
lub posadzka, urządzenia ogrzewcze itd.).

Od zewnątrz, prócz pokrycia dachowego budynku, skontrolować
należy przede wszystkim rynny i rury spustowe - czy nie są zatka
ne lub uszkodzone, co najłatwiej dostrzec w czasie deszczu. Zwró
ćmy też uwagę, czy nie są przerwane przewody odgromienia (znaj
dujące się zazwyczaj w pobliżu rynien) oraz na wszelkie objawy
zniszczeń i zagrożeń na elewacjach.

Charakterystyczne objawy zagrożeń związane są z wilgocią, pro
cesami korozyjnymi i osłabieniem konstrukcji. W praktyce wszyst
kie te objawy występują często razem, zwłaszcza że wilgoć jest
elementem wielu procesów korozyjnych, a te z kolei prowadzą do
osłabienia m.in. struktury konstrukcyjnej obiektu.
Objawami wilgoci są: plamy na powierzchni ścian, sufitów, skle
pień; odbarwienie lub zmiana zabarwienia materiałów; odpadanie
warstw wykończeniowych (np. tynku); stęchła woń oraz niektóre
objawy związane z procesami korozji. Na tynkach zawilgocenie
objawia się ciemnymi plamami (zaciekami), we wnętrzach często
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żółtawymi lub brunatnymi. Zawilgocone tynki i zaprawy są osła
bione (miękkie) i spęczniałe. Przy długotrwałym oddziaływaniu
wilgoci tynk wybrzusza się i odpada płatami.
Drewno przy zawilgoceniu pęcznieje, mięknie (zmniejsza swoją
wytrzymałość), a przy równoczesnym oddziaływaniu podwyższo
nej temperatury - brunatnieje.

Kamień i cegła przy zawilgoceniu ciemnieją, porowate miękkie
kamienie (np. wapień pińczowski) stają się jeszcze bardziej mięk

kie, łatwe do zarysowania.
O zawilgoceniu świadczą wszelkie objawy korozji biologicznej - o
której będzie mowa niżej - gnicie materiałów organicznych, wy

stępowanie na zewnątrz budynku alg, porostów i mchów w prze
strzeni zamkniętej - pleśni i grzyba. Inne objawy korozji związane
ściśle z wilgocią - to krystalizacja soli i uszkodzenia mrozowe

(tynku, kamienia, cegły i zaprawy). Ponadto zwiększona w niektó
rych częściach obiektu korozja chemiczna świadczyć może o za

wilgoceniu tych części.

Objawy wilgoci, zależnie od jej źródła, mogą pojawiać się nagle
(np. pęknięcie rury), narastać stopniowo (podciąganie kapilarne,
infiltracja) lub występować okresowo (np. kondensacja). Zawilgo

cenie związane z wodą opadową i częściowo gruntową najbar
dziej jest widoczne po większych opadach (plamy, krystalizacja

soli itd.). Dlatego kontrola obiektu w deszczowym, wilgotnym ok
resie, zwłaszcza bezpośrednio po dużych opadach, przynosi naj

więcej informacji o zagrożeniu zabytku. Zniknięcia objawów w
czasie ciepłej, słonecznej pogody nie należy uważać za ustanie
zagrożenia, jeśli jego źródło nie zostało usunięte. Proces destrukcji

w takim wypadku trwa nadal lub ponowi się.
Na podstawie objawów wilgoci wnioskować można o przyczynie

zawilgocenia. Sprawa ta omówiona będzie szerzej w ode. 7, tutaj
podane zostaną tylko najczęstsze przyczyny.
Plamy, zacieki, odpadające tynki itp. objawy występujące przy
rurach spustowych i rynnach - świadczą niemal na pewno, że przy

czyną zawilgocenia są przecieki z rur i rynien. Podobne objawy w

dolnej części ścian związane są przeważnie z podciąganiem kapi

larnym wilgoci z gruntu. Jeśli przy tym występują równomiernie na
wszystkich ścianach, także wewnętrznych - źródłem wilgoci jest
zwierciadło wody gruntowej, przy braku izolacji poziomej budyn

ku. Nierównomierne występowanie tych objawów na poszczegól
nych ścianach świadczy o przeciekach z instalacji lub niewłaści
wym odprowadzeniu wody opadowej. Zawilgocenie występujące

lub narastające okresowo w pewnych miejscach ściany związane

może być z higroskopijnością materiału, natomiast jeśli wilgoć

występuje okresowo na „zimnych” materiałach (kamień, metal) na

całej ich powierzchni - przyczyną jest najprawdopodobniej kon
densacja.
Objawami procesu przeciwnego do zawilgocenia, tj. przesuszenia

materiału, są: jego kurczenie, pękanie, tworzenie się rys i rozwars
twianie. W drewnie pęknięcia wywołane przesuszeniem układają
się wzdłuż włókien. Przesuszenie zaprawy, zwłaszcza przy działa
niu podwyższonej temperatury, prowadzi do jej dehydratacji.

Wśród procesów korozyjnych do najbardziej związanych z zawil
goceniem należy korozja biologiczna, tj. rozkład materiału przez
organizmy żywe. W czasie procesów korozyjnych może następo

wać dodatkowa „produkcja” wilgoci (procesy gnilne, grzyb). Dlate
go - jak już wspomniano - objawy korozji biologicznej świadczą

jednocześnie o zawilgoceniu. Bakterie gnilne powodują rozkład
materii organicznej (m.in. drewna, materiałów drewnopocho

dnych) - gnicie, objawiające się ściemnieniem i zmięknięciem ma
teriału (aż do jego rozpadu) oraz charakterystyczną nieprzyjemną

wonią (związaną z produktami reakcji - głównie amoniakiem i
siarkowodorem). Inne gatunki bakterii mogą wywoływać lub
przyspieszać korozję kamienia i zaprawy (bakterie siarkowe, nitryfikacyjne, krzemianowe) oraz metalu, poprzez „produkcję” nisz

czących te materiały związków chemicznych (objawy korozji che-,

micznej). Sprzyjające warunki dla rozwoju bakterii występują
przy ok. 90% wilgotności względnej i 15-30 (35)°C.
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Glony (algi) rozwijają się na wilgotnym podłożu muru, kamienia
itd. przy dostępie światła (na zewnątrz budynku), tworząc zielony

„nalot”. Analogicznych warunków wymagają porosty (symbiotyczne organizmy składające się z grzyba i glonów), występujące na
murach i dachach. Łatwy do zauważenia barwny „nalot” porostów
sygnalizuje miejsce zawilgocenia. Produkowane przez pewne ga

tunki porostów substancje chemiczne powodują korozję np. ka
mienia.

Wśród grzybów grożą zabytkom: pleśń i tzw. grzyby domowe.
Pleśń rozwija się przy 50-98% wilgotności względnej, jeśli w pod
łożu występują związki organiczne, a jej objawem jest gęsty „ko

żuszek" grzybni. Pleśń nie tylko sama niszczy materiał, ale dodat
kowo umożliwia rozwój bakterii gnilnych. Grzyby domowe rozwi

jają się na drewnie i innych materiałach pochodzenia organiczne
go, rozrastając się na mury w ich sąsiedztwie. Dobre warunki ich
rozwoju - to wilgoć (drewno powyżej 20% wilgotności, co odpo
wiada 80-90% wilgotności względnej powietrza), temperatura 530°C oraz brak dostępu światła i przewiewu. Drewno zaatakowa

ne przez grzyb staje się kruche, miękkie, daje się łatwo rozetrzeć

na proszek, brunatnieje. Grzybnia wrasta w podłoże, a jej strzępki
tworzą puszyste (jak wata) naloty łub rozgałęzione „sznury”; o-

wocniki mają formę plackowatych tworów. Rozwojowi grzyba

towarzyszy charakterystyczna, nieprzyjemna woń i dalsze zwięk
szenie wilgotności (gatunek grzyba domowego zwany Merulius

Lacrimans może transportować wodę na wiele metrów, rozszerza
jąc się w ten sposób na miejsca uprzednio suche).
Także inne rośliny: mchy, trawa, zakorzenione w szczelinach muru
krzewy i drzewka - oddziaływują szkodliwie na materiał. Powodu

ją mechaniczne rozsadzanie muru (korzenie), powstawanie kwa
sów humusowych i zatrzymywanie wilgoci. Zabytek malowniczo
„obrośnięty” może sprawiać romantyczne wrażenie, ale jest to jed

noznaczny objaw zaniedbania i zagrożenia.
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8. Zniszczenie tynku wzdłuż wąskiego, poziomego pasa spowodowane krysta
lizacją soli na granicy zawilgocenia muru; w tym miejscu sole cyklicznie roz
puszczają się (gdy wilgoć podchodzi nieco wyżej) i krystalizują (gdy mur nieco
osusza się), co prowadzi do destrukcji tynku, a w dalszej kolejności - do
destrukcji muru.
9. Charakterystyczne „wżery" w kamieniu związane z korozją powodowaną
krystalizacją soli
10. Korozja chemiczna kamienia jest najsilniejsza w miejscach narażonych na
zawilgocenie, np. w cokołowej części ściany.
11. Charakterystyczne układy rys i spękań pozwalające wnioskować o przy
czynie uszkodzeń: a - tuk lub sklepienie uszkodzone na skutek zbyt dużego
rozporu (poziome przesunięcie podpór), b - tuk lub sklepienie uszkodzone na
skutek osiadania jednej z podpór (przesunięcie pionowe), c - uszkodzenie
łuku lub sklepienia w części zwornikowej, d - ukośne spękania muru przy
osiadaniu skrajnej części budynku, e - pionowe spękania muru przy pozio
mym przesunięciu (odchylenie ściany od pionu, odkształcenia termiczne). (liczne pionowe spękania przy przekroczeniu wytrzymałości elementu ściska
nego (słup, filar, kolumna), g - zbieżny układ rys świadczący o osiadaniu środ
kowej części budynku

12. Przykład pęknięcia muru świadczący o poważnym uszkodzeniu konstruk
cyjnym

Do groźnych dla zabytków organizmów żywych należą owady

atakujące drewno, wiklinę, skórę, papier i tkaniny. Objawami zaa
takowania drewna przez drewnojady są najczęściej liczne male
otworki pozostawione przez larwy, wysypujący się z elementów

drewnianych proszek, czasem charakterystyczne odgłosy (koła
tek). Także i w tym wypadku występuje zwiększona wilgotność.

Poza korozją biologiczną do procesów korozyjnych ściśle związa
nych z zawilgoceniem należy korozja przez krystalizację soli roz

puszczalnych występująca w materiałach porowatych. Krystaliza
cja następuje w miejscach wyparowania wilgoci, na powierzchni

materiału (tzw. eflorescencja) lub pod powierzchnią (subflorescencja). Eflorescencja jest zauważalna w postaci puszystego szronu,
zabielenia, nalotu lub białej skorupki (zależnie od rodzaju soli).

Krystalizacja soli pod powierzchnią, wywołująca niszczące naprę
żenia wewnętrzne, objawia się dopiero w postaci destrukcji np.

złuszczającego się tynku, charakterystycznych wżerów w cegle i
kamieniu.
Uszkodzenia mrozowe zawilgoconego materiału występują naj
częściej razem z destrukcją spowodowaną krystalizacją solL Rów

nież występuje złuszczanie się warstw tynku, cegły lub kamienia;

dla uszkodzeń mrozowych charakterystyczna jest nieregularna

siatka spękań.
Tzw. korozja eoliczna - niszczenie elementów narażonych na silny
wiatr (wieże, budowle nadmorskie), charakteryzuje się zniekształ

ceniem (zaokrągleniem) ostrych krawędzi, tworzeniem bruzd, „ra
ków” i spękań w materiale (zwłaszcza w kamieniu). Jak wykazały
ostatnie badania, korozja ta polega głównie na przyspieszeniu
przez intensywny przepływ powietrza destrukcji spowodowanej

krystalizacją soli i korozją chemiczną.
Korozja chemiczna polega na niszczeniu materiału na skutek reak

cji zachodzących między jego składnikami a związkami chemicz

nymi występującymi w powietrzu i wodzie. Procesy takie zachodzą
w każdym materiale i w każdych warunkach, jednak bardzo zróż

nicowany jest ich przebieg, zależnie od materiału (jego odpornoś

ci), stężenia „atakujących” go związków chemicznych i warunków
reakcji. W zanieczyszczonym, zatruwanym środowisku „starzenie”

materiału jest wielokrotnie przyspieszone.
Najczęściej występującą korozją chemiczną jest korozja „kwaś

na”, wywołana przez związki chemiczne (głównie siarki), tworzące
z wodą kwasy. Kwasy te reagują m.in. z węglanem wapnia, stano
wiącym składnik zaprawy (objawy: w zaprawie pozostaje głównie

wypełniacz, tj. piasek - zaprawa lub tynk rozsypuje się), wapieni
(objawy: spłukiwanie kamienia) i lepiszcze wielu piaskowców (ob
jawy: proszkowanie kamienia). Objawami korozji chemicznej ka:
mienia i cegły mogą być także białoszare plamy, naloty i wykwity,
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które nie jest spękane, świadczy - jak wyżej podano - o zawilgo
ceniu. Natomiast tynk spękany wraz z murem, zwłaszcza bez od
dzielania się od podłoża - świadczy o konstrukcyjnym charakterze

uszkodzeń; trzeba jednak pamiętać, że położenie rys na tynku i

spękań muru może nie pokrywać się. Pęknięcia przechodzące

przez całą grubość muru świadczą o poważnym uszkodzeniu; po
łożenie rys po obu stronach muru może różnić się zwłaszcza w
murach warstwowych („opus emplectum”). Objawem bardzo groź

nych uszkodzeń są spękania, z których wysypuje się zaprawa,
okruchy itd.
Z przebiegu rys i spękań wnioskować można o przyczynie uszko
dzeń. Charakterystyczne wypadki podaje ił. 11; prawidłowego roz

poznania może dokonać jednak tylko specjalista - konstruktor,

często dopiero po przeprowadzeniu pomiarów i badań.
Podstawowe znaczenie dla oceny zaobserwowanych objawów za
grożeń konstrukcyjnych ma to, czy są to objawy ustabilizowane,

czy też nowo powstałe i rozwijające się, co świadczy o aktywnym
procesie destrukcji, która doprowadzić może nawet do katastrofy

budowlanej. W takim wypadku niezbędne jest szybkie, a jedno
cześnie fachowe przeciwdziałanie. Prostym sposobem stwierdze
nia, czy rysy na murze powiększają się - jest zaznaczenie ołów-,
kiem końca rysy i sprawdzenie po pewnym czasie, czy rysa prze
dłużyła się. Kreska narysowana w poprzek rysy (pęknięcia) pozwa

la sprawdzić, czy następują wzajemne przesunięcia oddzielonych
pęknięciem części muru. Inną metodą kontroli jest założenie gipso

wych (w miejscach suchych) lub szklanych (w miejscach narażo
nych na wilgoć) pasków kontrolnych. Paski umieszcza się po

przecznie do rysy (pęknięcia) i na krańcach przymocowuje do

muru gipsem lub zaprawą, zaznaczając datę założenia i numer.
Pęknięcie paska świadczy o postępie destrukcji muru.

W razie potrzeby określenia odkształceń i ich rozwoju przeprowa
dza się pomiary precyzyjnymi przyrządami, jak: mikrometry, tensometry, czujniki ze zdalnym odczytem i inne. Pomiary takie, rzecz
jasna, mogą być wykonane jedynie przez specjalistów. Często od

wyniku pomiarów zależy decyzja o wykonaniu prac zabezpiecza
13. Paski kontrolne założone na pęknięciu muru (osiadanie narożnika)
(zdjęcia i rys.: P. Stępień)

jących, ale jeżeli zwykła obserwacja objawów świadczy jedno
znacznie o zagrożeniu - prowadzenie pomiarów jest zbyteczne,
gdyż jedynie odwleka podjęcie prac; miarodajne pomiary wyma
gają długiego czasu (co najmniej półtora roku), dla odróżnienia

postępujących zmian w konstrukcji budynku od cyklicznych, sezo

łuszczenie się warstw zewnętrznych. W silnie agresywnych środo

nowych odkształceń pod wpływem zmian temperatury (odkształ

wiskach zmiany następują nie tylko na powierzchni materiału, ale i

cenia termiczne) i in.

wewnątrz jego struktury. Na przykład drewno pod wpływem dzia

Rys i spękań konstrukcyjnych - w przeciwieństwie do naprawy

łania kwasów i zasad pęcznieje. Kwasy i niektóre inne związki
chemiczne niszczą większość barwników, stąd pochodzi zjawisko

zwykłych uszkodzeń tynku i licówki ( o tym w ode. 9) - nie należy

wyblaknięcia malowideł i polichromii*.

chowej kontroli i usunięciem przyczyn. Taka powierzchniowa „na

wypełniać (szpachlować, zamalowywać itd.) przed dokonaniem fa

prawa” nie przeciwdziała destrukcji, utrudni natomiast wykrycie

wszystkim odkształcenia elementów konstrukcyjnych oraz rysy i

przyczyn i ocenę stopnia zagrożenia.
Co robić w razie stwierdzenia objawów zagrożeń w obiekcie za

spękania. Zaznaczyć przy tym trzeba, że odkształcenie elementów

bytkowym? Jeżeli zagrożenie spowodowane jest zawilgoceniem

konstrukcyjnych jest objawem zagrożenia dopiero wówczas, gdy

pochodzącym z wody opadowej lub instalacji - należy jak naj

przekracza dopuszczalne wielkości. Normalna „praca” konstrukcji

szybciej usunąć źródło zawilgocenia: naprawić pokrycie dachowe,
rynny lub rury spustowe, przetkać odpływy, usunąć przecieki itd.

O

zagrożeniach

konstrukcyjnych

budynku

świadczą

przede

budynku również wywołuje pewne odkształcenia elementów, np.
ugięcie belek, skrócenie elementów ściskanych, osiadanie gruntu

Drobne uszkodzenia tynków, murów, warstw zabezpieczających

pod nowo wzniesionym budynkiem. Szczególnie obiekty i elemen

(np. lakierowana stolarka) powinno się naprawiać również możli

ty drewniane wykazują spore, widoczne odkształcenia przy nor

malnym obciążeniu konstrukcji. Nawet pewne przekroczenie usta

wie szybko. Natomiast w wypadku poważniejszych zniszczeń obiektu, objawów zagrożeń konstrukcyjnych, postępującej korozji

lonych w normie wielkości odkształceń nie prowadzi od razu do

lub w razie wątpliwości co do zaobserwowanych objawów - nale

uszkodzenia konstrukcji drewnianej i zagrożenia. Natomiast w.

ży wykonać zabezpieczenia tymczasowe i jak najszybciej porozu

wypadku konstrukcji murowanych odkształcenia przy normalnej

mieć się z konserwatorem.

„pracy” są niewielkie i nie są zauważalne bez pomiarów, ale wi

Piotr Stępień

doczne odkształcenia konstrukcji murowanych (np. wybrzuszenie

* Pomijam opis korozji metali, który Czytelnik znajdzie w artyku
łach S. Sękowskiego Walka z korozją „Spotkania z Zabytkami”, nr
nr 3, 1984 - 1, 1986).

muru, odchylenia od pionu filarów, kolumn, ścian itp.) są już obja

wami poważnych zagrożeń.
Podobnie nie każda rysa czy pęknięcie są objawami zagrożeń kon
strukcyjnych. W wypadku nowych tynków (także na starych mu-

rach) spękania mogą być spowodowane niewłaściwym wykona
niem (spękania skurczowe). Spękany tynk, odpadający od podłoża,
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W następnym odcinku dowiemy się o tymczasowych, doraźnych
zabezpieczeniach w obiektach zabytkowych tych miejsc, które
grożą postępującym procesem niszczenia.

NASZ FELIETON

„Konserwator
z przekonania
a nowator
z ducha...”
ormuła ta, zaczerpnię
ta ze stworzonych ponad sto lat temu przez Juliana Klaczkę
Wieczorów florenckich, dotyczyła przede wszystkim problemu
tradycji i nowatorstwa w wielkiej sztuce.
Gdy jednak dzisiaj, z okazji skromnego jubileuszu „Spotkań”,
przychodzi mi zastanawić się nad minionym i nadchodzącym
dziesięcioleciem - nie potrafię odnaleźć formuły lepiej precyzu
jącej istotę naszych dążeń. Któż to taki, ten „konserwator z
przekonania a ńowator z ducha”?
Odpowiedź jest prosta. Winien nim być w naszym pojęciu każ
dy, komu bliska jest sprawa humanistycznego kształtowania
przestrzeni, w której przyszło nam wspólnie Być. Przestrzeni
najbliższej - naszego bezpośredniego otoczenia, nieco dalszej i
rozleglejszej - naszego miasta, naszej wsi i tej przestrzeni ogromnej, którą od dawna nazywają Polską.
Mamy dziś wielką i dość bolesną świadomość stanu Naszej
Przestrzeni. Niebłahym tego dowodem są wszystkie „archiwal
ne” zeszyty „Spotkań”, za które oficjalnie i nieoficjalnie były
pochwały, choć zdarzały się również porządne kuksańce. Jest to
już jednak karta przez czas zamknięta. Pozostał krótki bilans i...
spojrzenie w przyszłość.
Nie tak dawno, w czasie jednego z kongresów, znany architekt
powiedział: „Przestrzeń zawarta między Bugiem i Odrą jest
wielkością stalą - i miejmy nadzieję - nienaruszalną. Ale ze
stałej wartości tej przestrzeni, na której żyć nas będzie coraz
więcej, przestrzeni, która musi nas wyżywić i stworzyć lepsze
warunki i mieszkania, i wypoczynku, i pracy - nasuwa się nie
uchronny wniosek o potrzebie uświadomienia wszystkim, że
przestrzeń tę musimy szanować. Wyrazić się to może jedynie
poprzez takie działania, w wyniku których każde przekształce
nie obszaru musi być głęboko uzasadnione, a każdy element
zastanych wartości przestrzeni - czy kulturowych, czy przyrod
niczych - musi być zachowany. Bowiem tylko między tymi dwo
ma tworami może przebiegać w ladzie nasze codzienne życie:
między przyrodą będącą tworem natury i kulturą będącą two
rem człowieka”.
Głęboki i przejmujący był swego czasu apel wybitnego history
ka sztuki w sprawie „rewaloryzacji totalnej, całej przestrzennej
struktury, wszystkiego w tym kraju, wszystkiego, cośmy odzie
dziczyli i cośmy zdołali w nim pobudować i zdziałać sami”, a
nade wszystko - krajobrazu. Krajobrazem tym są również „cy
wilizacyjne ślady dawnego osadnictwa, pamiętające średnio
wieczne kształty wsi, dziś jeszcze rozpoznawalne okolnice, owalnice, ulicówki i iańcuchówki, lokalizacje miejskie i ich obra

stanie w miasta bliźniacze, czy potem jurydyki średniowieczne i
nowożytne systemy obronne, zespoły pałacowo-parkowe, XVIIIiXlX-wieczne pomniki planowania przemysłowego i komunika
cyjnego, urządzenia wodne, kanały, śluzy, trakty drogowe, za
drzewienia”.
Postulaty humanistycznego kształtowania przestrzeni i „rewa
loryzacji totalnej” adresowane są nie tylko do relatywnie wą
skiego grona specjalistów, adresowane są do całego społeczeńs
twa. Im więcej będzie w tym społeczeństwie „konserwatorów z
przekonania a nowatorów z ducha”, tym piękniejsze, lepsze i
prawdziwsze będzie życie następnych pokoleń.
W ciągu dziesięciu lat na łamach „Spotkań” - informatora,
następnie kwartalnika, a wreszcie dwumiesięcznika - pisaliśmy
o „teraźniejszości rzeczy minionych”, o norwidowskiej „próżni
rozpaczliwej między przeszłością a przyszłością”. Istniały więc
w naszej świadomości pospołu i przeszłość, i teraźniejszość, i
przyszłość, tak jak istnieją nierozerwalnie z otaczającą nas
przestrzenią. Czas płynie i nieuniknienie zmienia się przestrzeń
wokół nas. Jednak trzeba pamiętać, że jej wygląd za 10 lat, gdy
będziemy już jedną nogą w wieku XXI (lub gdy nas już nie
będzie), zależy teraz od nas. Zabytków, w najszerszym tego sło
wa znaczeniu, będzie nam przybywać, choćby dlatego, że z roku
na rok stajemy się jak gdyby mądrzejsi, że coraz więcej wokół
siebie dostrzegamy i coraz rozumniej patrzymy. Chodzi teraz o
to, aby rozumne widzenie jak najszerzej rozpropagować. Tego
właśnie życzę „Spotkaniom” z okazji jubileuszu.
Wieczory florenckie kończą się, jak pamiętamy, dialogiem mię
dzy byłym konserwatorem muzeów papieskich, wielkim uczo
nym tytułowanym Komandorem z racji noszonego przezeń
krzyża św. Grzegorza, a księciem Silvio Canterani. Komandor
pyta: „4 zresztą, czyż nie jesteśmy już »utopistami przeszłości«
przez to samo tylko, że nas obchodzi, co piękne, co dobre, co
prawda ? - że mówimy o Dantem, o Rafaelu, o Michale Aniele w
tych czasach »żelaza i krwi«?”Książę Silvio: „Masz słuszność,
przyjacielu! W takich czasach, jak nasze, dopiero, i bardziej niż
kiedykolwiek, potrzeba ze wszystkich sił trzymać i kochać swoje
utopie, większe czy mniejsze...”
Czy my, w „Spotkaniach” także jesteśmy „utopistami przeszłoś
ci”? - patrzę na zagadkowy uśmiech damy z obrazu Leonarda
zdobiącego okładkę pierwszego zeszytu pisma i myślę, że tylko
przyszłość może to pokazać...

Felietonista
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mrocznym dziedzińcu ze studnią pośrodku. Mam ochotę

do niej zajrzeć, ale słyszę dobrą radę, żeby raczej tego nie
robić. W mgliste pochmurne dni można w niej zobaczyć
twarze osób, których już nie ma, a nawet... upiory. No tak,
jestem w miejscu o bogatej i ciekawej przeszłości.
Otóż najpierw na obecnym wzgórzu zamkowym byt gród
pruski (jak stwierdzono w latach siedemdziesiątych z V-

VI w. n.e.). Po jego zniszczeniu Krzyżacy wybudowali tu
swoją strażnicę, zastąpioną z kolei w latach 1350-1401
istniejącą do dziś murowaną warownią biskupów warmiń
skich. Warownia ta początkowo była siedzibą władz ad

ministracyjnych, a od końca XVI w. letnią rezydencją bis
kupów. W dwóch skrzydłach mieszkalnych - południo
wym i wschodnim - były pokoje gościnne, salony i kapli
ca zamkowa. Służba natomiast mieszkała w niskich bu

dynkach dostawionych do północnego i zachodniego
muru kurtynowego. Od strony dziedzińca, przy skrzydłach

mieszkalnych, stały (nie istniejące już) krużganki, a od

strony zewnętrznej - dobudówki i specjalne ganki łączą

ce zamek z kolegium jezuickim.

Kres świetności siedziby biskupiej nastąpił po roku 1772,

kiedy władze pruskie przekształciły ją w ciężkie więzienie

karne. W 1807 r. zbuntowani więźniowie, na wieść o zbli
żających się legionach Dąbrowskiego, podpalili zamek i

uciekli. Po trzech latach zniszczoną warownię chciano

rozebrać; uchroniła ją od tego miejscowa gmina ewange
licka, która przejęła budowlę i miała ją w swoich rękach aż
(lot. Z. Malinowski)

do 1952 r. Sześć lat potem władze miejskie przekazały

zamek Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Poje

Wokół
jednego zabytku

zierze”.
Dalsze moje rozmyślania przerwał tajemniczy plusk i jak

by chrzęst. Zaniepokojona poderwałam się z cembrowiny
studni - nie był to jednak upiór, lecz pan zamku, który

postanowił w ten sposób urozmaicić tok moich myśli.
„Może pójdziemy do wnętrza wieży? Pokażę tam pani coś

W roku 1964, gdy byłam jeszcze pracownikiem gdańskie
go Oddziału PKZ, los rzucił mnie do Reszla. Po spędze

donżonu. Pod stopami sklepienie ciemnicy z dziurą do

niu nocy w nieciekawym, zbyt „wesołym” hoteliku, podą

opuszczania więźniów. Błysk latarki wydobył z mroku

żyłam w kierunku zamku, który stanowił cel mojej węd
rówki. Było jeszcze wcześnie rano i tylko nieliczni mie

tu pustka aż po sam dach. Tylko na ścianach widać ślady

kontury szkieletu. Zdecydowanie wolę patrzeć do góry, a

szkańcy krążyli wokół ryneczku. Ominąwszy dziewiętna

stopni, stropów i kopciu po wielkim pożarze. „Proszę

stowieczny ratusz, zaczęłam piąć się powoli wyboistą u-

pani, oni tu trzymali spirytus. Jednej nocy spili się i zapró

liczką pod górę, ku spowitym mgłą murom i wieżom.

szyli ogień. Komendant, by zatuszować sprawę, zwalif

Zatarte kontury i chmary wrzeszczących wron, latających
nad

zamczyskiem,

spowodowały

mimo

woli

winę na więźniów i biedną, obłąkaną Barbarę Zdunk, któ

zimny

rą trzymano w wieży bramnej." W tym momencie słyszę

dreszcz. Kamienistymi, wytartymi przez czas i ludzi stop

szelest i dosłownie z muru wyłania się drobna kobieca
postać. Moment lekkiego szoku i nagle słyszę żywy ludzki

niami doszłam do smukłej, wyniosłej wieży bramnej. Dal
szej wędrówce na przeszkodzie stanęły potężne, drew

śmiech i głos: „Jestem Barbara Hulanicka, nie Zdunk.

niane wrota umieszczone w ostrołukowej wnęce. Wszel
kie kołatania i walenie pięściami nie pomogły. Prócz głu

Zawsze tak ukazuję się moim gościom. Niech wiedzą, że

chego, dudniącego pogłosu i skrzypu drewnianej okien

miejskiego mostu, mieszkał niewierny kochanek Barbary.
Teraz widać tam czasem błędne ogniki. Straszy też koło

nicy w izdebce na piętrze wieży, nie było nic słychać.
Ruszyłam wokół zamku w poszukiwaniu jego mieszkań

tu straszy!" A potem opowiedziała, że blisko gotyckiego,

Szubienicznego Wzgórza, gdzie spalono Barbarę na sto

ców. Przez dobry kwadrans widziałam tylko wysokie, zim

sie. Była to podobno ostatnia spalona czarownica w Eu

ne mury ze złowrogo wiszącymi ponad głową gankami
obronnymi, wieże, basteje, kolczaste krzaki i mokrą trawę.
Dopiero później zobaczyłam niskie skrzydło mieszkalne,

ropie.
Czas już było opuścić gościnne, choć trochę niesamowi
te progi zamczyska. Gdy przechodziłam przez dziedzi

a w nim lśniące okno ze smukłą białą postacią. Stanęłam

niec, miałam wrażenie, że ktoś cicho snuł się moim śla

jak wryta. Czyżby duchy krążyły tu jeszcze o tej porze?

dem, a potem nagle znikł. Ledwo wyszłam na zewnątrz,

Krzyknęłam i po chwili zobaczyłam w oknie zaspaną gło

masywne wrota zamknęły się za moimi plecami z głu
chym łoskotem. Równocześnie do moich uszu dobiegł

wę, która na szczęście ludzkim głosem poradziła mi po
wrócić do głównej bramy. Za kilkanaście minut rozległ się

w niej metaliczny szczęk, jakby żelazna brona podnosiła
się do góry i w progu ukazał się pan tego zamczyska.
Uśmiechnięty, szczupły, niewysoki, dziwnie nie pasujący

do otoczenia. „Proszę"- gest ręką i oto jestem na małym,
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ciekawego."Za chwilę byliśmy w środku cylindrycznego

cichy skrzyp drewnianej okiennicy wiszącej w oknie iz
debki wieży bramnej. Gdy wróciłam do Reszla po latach,

nie było tu już żadnej Barbary...

Hanna Domańska
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Rozważania
o krajobrazie
kulturowym

również przez odczucie nierozerwalnej
więzi człowieka z otoczeniem. Z góra

mi i puszczami, z rzekami i polami,

które

żywiły,

odziewały,

stając

się

przytuliskiem ludzi i bogów. Wtedy też

powstał najskuteczniejszy instrument

narodowej więzi - język. Bo przecie
trzeba było jakoś nazwać przedmioty i

zjawiska dziejące się wokół człowieka.

Znaki językowe - słowa, wywodzą się
też z krajobrazu. I to już nie tylko tego

Przejawem patriotyzmu w czasie po

turowy. To pojęcie wymaga wyjaśnień.

zastanego, będącego darem przyro

koju jest bronienie tych wszystkich

Wiemy, że krajobraz to konkretny fra

dy, ale

wartości, które stanowią, że Naród jest

gment ziemi oglądanej z określonego

wzbogaconego

jednością, że więcej w nim elementów

miejsca, ale również scena, na której

jednoczących, niż tych, które dzielą.

trwa od wielu tysiącleci spektakl zwa

Niekwestionowanym spoiwem wiążą-

łości sprzężenie krajobrazu z ludźmi

cym jednostki i grupy społeczne w na

zaczęło owocować nie tylko przez wy

rodową wspólnotę jest krajobraz kul

korzystywanie zasobów Ziemi,

również przekształconego i
przez

człowieka.

ny życiem. Kiedyś, w odległej przesz

lecz

1. „Krajobraz jest godnym “małżeństwem- czasu
i przestrzeni" (okolice Chodla)
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Chroniąc się przed nieprzyjaznym kli

Warszawie odnaleziono wiele szkiele

matem, ludzie zaczęli budować swoje

tów pochodzących z czasów, gdy stał

siedliska. Przedtem jednak, może już

tu warowny gród Jazdów, a o zamku

ci sprzed półtora miliona lat, poczuli

nikt jeszcze nie myślał. Czy ci młodzi

potrzebę bezinteresownego podziwia

ludzie, którzy wyznają sobie miłość na

nia świata, który ich otaczał. Pojęli, że

Plantach pod Wawelem, wiedzą, że

są stworzeniami. A ta myśl domagała

ledwie metr niżej od ich nóg znajdują

się odpowiedzi na pytanie: gdzie jest

się zwały gromadzonych tu przez stu

Stwórca? Zaczęli więc czcić słońce,

lecia kości i trumien? Do Plant włączo

księżyc, niebo, które rano zachwycało

no

błękitem, w południe przerażało potę

cmentarz. Przykłady można mnożyć.

bowiem

istniejący tu

3. Dymy na polach pod Żelazową Wolą - również
rysunek prof. W. Zina
4. „Krajobraz to konkretny fragment ziemi"(okohce Żnina)

wcześniej

gą błyskawic i grzmotów, wieczorem
płonęło purpurą zachodu.

2. Rozlana Wista w okolicy Tyńca na rysunku
wykonanym przez prof. W. Zina

ową potrzebę ducha maluczkich, na

Czy za sto lat ludzie udający się dwu

którą znajdowano czas i energię po

pasmową arterią w kierunku Zakopa

między nie kończącą się pracą i za

W zaraniu swej cywilizacji, nie na jej

nego, mijając Kraków, pomyślą: oto

wsze za krótkim wypoczynkiem. Wie

progu, a na przedprożu, ludzie zrozu

teraz jedziemy przez dawny cmentarz?

rzbowa fujarka, własne pieśni i tańce.
Świątki wycinane nożem. Słoma, glina

też, że rzeczą ostateczną i nieuniknio

Właśnie tu byty groby i ktoś opłakiwał

i drewno. Triada materiałów, których

ną jest śmierć. Otaczający ich krajob

swych bliskich. A dziś jest tylko gładki

Przyroda nam nie poskąpiła. Jak bo

raz też obumierał, ale po to, by znów

asfalt. Czy nasza odpowiedzialność w

gaty

się odrodzić. To rytmiczne zjawisko

stosunku do krajobrazu kulturowego

dźwięków,

sprawiało, że człowiek - i słusznie -

jest obowiązkiem? A może to mrzonka

wość sprzężona z kalendarzem, ba

uwierzył, że każdą śmierć można na

ludzi „płaczliwie romantycznych”?

czas i krajobraz są ze sobą nieroze

ligioznawcy różnych orientacji twier

A czymże jest pojęcie „krajobrazu kul

wiem zgodnym „małżeństwem" czasu

dzą, że najwcześniejszym kultem ludzi

turowego”? Jaki jest jego zakres? To

i przestrzeni.

była wiara w życie pozagrobowe. Kult

już nie widok skrawka ziemi oglądany

przodków odzwierciedlił się w naszym

z określonego punktu, lecz wielogło

Kultura ludowa jest pierwszym stop

krajobrazie cmentarzyskami

różnych

sowy, nie dający się sfałszować zapis

niem przetworzenia doznań, które zro

typów. A Ziemia-Matka i ludzkość są

wspólnie przebytej drogi. Barwna ilu

dziły się pod polskim niebem i na pol

tak stare, iż założyć można istnienie

stracja dziejów,

skiej

cmentarzy wszędzie. Któż dziś wie, że

chwały i poniżeń. Ale to nie wszystko.

Boga", nawet wówczas, gdy w kraju

na stokach wzgórza ujazdowskiego w

Spójrzmy na twórczość naszego ludu,

tym nie było jeszcze chrześcijaństwa.

mieli jak kruche jest ich życie, pojęli

zwać początkiem czegoś nowego. Re
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narodził

się

rytmów.

świat

kształtów,

Cała

obyczajo

rwalnie zbratane. Krajobraz jest bo

klęsk

i

zwycięstw,

ziemi

w

zasięgu

„Polskiego

ZABYTKI I ŚRODOWISKO
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A później zjawili się na firmamencie

strzegają pewne ważne zjawisko. Ów

naszej kultury ludzie wybitni, którzy z

krajobraz

w

który poczuł piękno i potęgę rodzime

tego tworzywa, z tej przędzy już naszej

syntezie przez poetów, malarzy, kom

go krajobrazu. Wokół dworu rozciąga

i swojskiej potrafili utkać materię po

pozytorów powraca do ludzi prostych

się park. Stoi w nim opuszczony budy

dziwianą przez caty świat. Nie naśla

już jako dzieło sztuki, stając się solą

nek kaplicy, są drogi, ścieżki, płoty. Po

dowała żadnej z już istniejących, sta

tej ziemi.

wieloletnich badaniach można posta

kulturowy

dostrzegany

poświęcone pierwszemu z wielkich,

wić sobie dziwne pytanie, na które

nowiła nową jakość, takie powiązanie
zgrzebnego, lnianego płótna ze złoto

Nie zawsze doceniamy potęgę krajo

padnie jednoznaczna odpowiedź. A

głowiem.

brazu

gdyby tak Jan Kochanowski stanął

historycznego jako

kultury naszych

czasów.

tworzywa

Przeciętny

pośród tego parku, czy mógłby okreś

przetworzeniem

człowiek nie zdaje sobie sprawy z

lić - gdzie rosła umiłowana jego lipa?

sztuki ludowej są dzieła Chopina, Szy

wielkości dokonujących się wokół nas

Czy poznałby w ogóle gdzie jest? Nie.

manowskiego, Karłowicza? Jaki jest

zmian lub lepiej - strat.

Czymże

innym

niż

Zmieniło się wszystko, z jego czasów

stosunek naszych wieszczów do kra
jobrazu oraz sztuki i obyczajowości

Spójrzmy

tam

nie pozostał żaden budynek, ani staw,

prostego ludu? I tu nie wszyscy do

dwór, w którym urządzono muzeum

ani droga, ani jedno drzewo. Nic. Tylko
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Czarnolas.

Jest
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5-9. „Krajobraz to scena, na której
trwa od wielu tysiącleci spektakl
zwany życiem"(wieś Chochołów (5).
bacówka w Tatrach (6), pałac w Ra
dziejowicach (7), cerkiew w Bartnem
(8), zamek w Kazimierzu Dolnym (9)
10. „Spójrzmy na twórczość naszego
ludu, ową potrzebę ducha malucz
kich..." (kapliczka przy drodze do
Czarnego Dunajca)
(zdjęcia: 1 - W Stępień. 5 - J. Wilde,
6 - W.Pawelec. 7,9 - Z.Dubiel, 8 Z.Malinowski. 10 - P.F.Nowicki)

pieśń

uszła cało.

Pozostała

nazwa

Czarnolas i groby na przykościelnym
cmentarzu

w

Zwoleniu.

Mówimy

o

zmianach, które nastąpiły w połowie

ubiegłego stulecia. A przecie tamten

wiek

powszechnie

jako

czas

uznawany

największej

bywa

stabilizacji

i

spokoju.
Cóż dziś powiedzieć mamy, gdy majo

wy deszcz zamienił się w kwaśny i pa

rzący? Gdy problemem stało się zdo
bycie szklanki czystej wody, gdy lasy

nasze obumierają, a zabytki kruszeją?
Częstotliwość i masowość zmian za
chodzących każdego dnia w naszym

otoczeniu stała się zjawiskiem groź
nym.

Człowiek

zaczął działać

sam

przeciwko sobie. Co więcej, nie łudź
my się, że może powstrzymać ten sza

lony kołowrót samą chęcią czy dekla
racjami. Nie przez miłość do przyrody,

ale przez zwykły strach, obawę uni
cestwienia

będzie

któregoś

musiał

dnia, w którymś roku, spojrzeć na tę
sprawę z powagą godną Szekspiro
wskiego „być, albo nie być".

Wiktor Zln
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Refleksje Rzempofucha

Reszel
Jest jeszcze wiele w Polsce miast, w
których dzielnice staromiejskie pełnią
do dziś funkcje tzw. centrów. Na War
mii najwartościowszym pod wzglę
dem urbanistycznym takim ośrodkiem
jest Reszel.
Za biskupów byt Reszel siedzibą jed
nego z dziesięciu warmińskich komornictw, po zaborze 1772 r. znalazł się w
granicach nowo utworzonego powiatu
lidzbarskiego, zaś od 1818 r. do okre
su po 1945 r. pozostawał miastem po
wiatowym (po 1862 r. tytularnie, ponie
waż urząd landrata znajdował się w
Biskupcu).
Pod koniec XIV w. funkcjonował już w
mieście wodociąg, ciągnący wodę z
okolic Klewna do dużego murowane
go zbiornika na przedmieściu Rybaki i
dalej do siedmiu miejskich studzien,
oraz kanalizacja. Rynnami dębowymi
odprowadzano nieczystości i wody opadowe na skarpę poza południowy
mur obronny.
Życie w Reszlu, jak wszędzie w zasię
gu stałych konfliktów politycznych, to
czyło się od wojny do pożaru, od kon
trybucji do zarazy. Atoli od czasu sro
giego pożaru w 1806 r. żyło się tutej
szym mieszkańcom jak u Pana Boga
za piecem. Wszczęta jeszcze w trakcie
trwania wojen napoleońskich, a za
kończona w latach czterdziestych ubiegłego stulecia, odbudowa okazała
się ostatnim znaczącym aktem dba
łości władz i mieszkańców o użytko
wane dziedzictwo. Jeszcze tylko zbu
dowano nowy wodociąg (1898), do
prowadzono elektryczność i gaz (tuż
przed Bożym Narodzeniem 1907 r. za
płonęły uliczne latarnie gazowe) oraz
założono
nowoczesną
kanalizację
(1918-1922). Częstym, lecz powierz
chownym przekształceniom ulegały
budynki mieszkalne, z powodu czy to
zmian niektórych funkcji (nowe sklepy,
warsztaty rzemieślnicze), czy też wy
padków losowych (jak pożar w połud
niowej pierzei rynku w 1917 r.). Po wy
budowaniu kanalizacji obywatele urzą
dzili w swoich domach WC, a wielu
przy okazji - łazienki.
Rzadkie były wypadki zastępowania
istniejących domów zupełne nowymi;
przy rynku, do którego przylega dwa
dzieścia sześć posesji, powstał po
1900 r.- modernistyczny hotel Otto
Schulza (na skrajnej parceli w narożni
ku północno-wschodnim), dom mie
szkalny wraz z apteką Saretzkiego na
rogu ul. Kościelnej (obecnie ul. Wys
piańskiego) oraz sąsiadujący z nim

dom jedynego w Reszlu fabrykanta,
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Festa. Tak czy owak Reszel, w którym

ubiegłowieczna architektura wypełnia
średniowieczny układ urbanistyczny,
zachował niesłychanie intensywny po
lor autentyku. Klasycznym już, szeroko
rozpowszechnianym
wizerunkiem
miasta jest widok z wieży kościoła farnego, odsłaniający charakterystyczną
zabudowę mieszczańskich działek, z
maleńkimi podwóreczkami i łącznika
mi pomiędzy domami mieszkalnymi a
dawną częścią gospodarczą. Istnieją
ce niegdyś budynki inwentarskie: szo

py, stodoły i stajnie, zastąpiono mie
szkalnymi - co widać głównie na za
pleczu zachodniej strony rynku - jesz
cze w XIX w.; w niczym to wszakże nie

zmieniło przestrzennego ukształtowa
nia bloków zabudowy.
Okres powojenny nie był łatwy. Pod
koniec 1945 r. mieszkało w Reszlu 830
osób, natomiast pięć lat później - 801.
Nie udała się próba przywrócenia
miastu dawnej rangi administracyjnej;
wygrał w tej rywalizacji Biskupiec, na
zywany od tego czasu Reszelskim.
Niemniej jednak stagnację przełama
no i po następnych pięciu latach liczył
już Reszel 4208 mieszkańców. Mie
szkań było wówczas 888, izb 2499.
Wyposażenie w sieć elektryczną wy
nosiło 99,2%, wodociągową - 95,5%, a
gazową ledwie 48,1%
Inna, tym razem moja, potwierdzająca
wyjście z kryzysu statystyka: w ostat
nim trzydziestoleciu wyburzono na te
renie starego miasta i dawnych przed
mieść Rybaki i Wolnizna 28 zabytko-
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1. Z góry widać lepiej?
2. 3. Awers i rewers
4. Zabytek po... reinkarnacji
5. „Grypa w Reszlu. Południe" - ob
raz Lecha Okotowa
6. Ostatni „Warmiak" w Reszlu
7. Kto nas zrewaloryzuje? - obraz
Edmunda Burke „Pejzaż z Reszla"
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8. Marzenie konserwatora
(zdjęcia: 1-4, 6, 8 - A. Rzempoluch,
5.7 - A. Śliwa)

wych budynków prawie wyłącznie
mieszkalnych. Powód: nie nadawały
się do remontu. Spis zabytków nieru
chomych województwa olsztyńskiego
z 5 grudnia 1977 r. - odległy jeszcze
od doskonałości - podaje mimo to na
ogólną liczbę 84 pozycji - aż 67 do
mów mieszkalnych i kamieniczek. I tu
wyłania się istotny, niewidoczny z wie
ży kościoła, szkopuł reszelskiej rewa
loryzacji.'
Reszel najlepiej wychodzi na fotogra
fii. Oto skromna rotograwiurowa pocz
tówka z końca lat czterdziestych: „Spi
chrze w Reszlu, fot. IV. Puchalski".
Czarno-biała, lekko podretuszowana,

w ujęciu wielokrotnie powtarzanym
przez różnych fotografików. Przyszła
mi na myśl, gdy niedawno oglądałem
ujęcie odwrotne i w kolorze, przedsta
wiające te same dwa neóklasycystyczne spichrze (prof. Jerzy Stankie
wicz referował wówczas zagadnienie
architektury szkieletowej na Pomorzu).
Pomimo trzydziestu lat dzielących wy
konanie tych zdjęć, na obu budowle
wyglądają tak samo krzepko. Gdyby
jednak autora kolorowego diapozyty
wu zainteresowała przeciwna elewa
cja, obiektyw utrwaliłby co innego: os
tatnie stadium agonii większego spi
chrza. Wiosną 1985 r. został on roz
wleczony za pomocą ciągnika. Trzy
lata wcześniej Wojewódzki Konserwa
tor Zabytków w Olsztynie zafundował
Reszlowi techniczny projekt (wraz z
kosztorysem) uratowania zabytku.
Rewaloryzacja starego miasta w Resz
lu trwa ponad pięć lat, tyle bowiem
minęło od oficjalnego przyjęcia przez
miejscowe władze studium autorstwa
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architekta
Macieja
Ciborowskiego
jako podstawy do projektów wyko
nawczych. Po wykonaniu szczegóło
wych ekspertyz technicznych stało się
jasne, że czas ku temu ostateczny, a
zakres rewaloryzacji będzie równo
znaczny niemal z odbudową, wskutek
skrajnej dekapitalizacji większości bu
dynków. Nikt przecież nie załamywał
rąk, rewaloryzację zadekretowano, ba
czenia na sprawy podjął się samorzut
nie powstały społeczny komitet.
Nie trzeba tu przypominać, że Reszel
- to nie Kraków, ani nawet Zamość w
czterechsetną
rocznicę
uzyskania
praw miejskich. Jest to nieduże mia
sto warmińskie o mało znanej a pięk
nej przeszłości. W takich właśnie mia
stach każdy problem wydaje się więk
szy. Na pierwszy ogień poszła ul. Rey
monta (dawne Nowe Miasto). Podczas
przymiarki do remontu jednego z bu
dynków stwierdzono, że jedynym spo
sobem odzyskania go na cele mie
szkalne będzie rozbiórka i postawie
nie od nowa. Spojone glinianą zapra
wą mury. po odbiciu tynków trzymały
się siłą przyzwyczajenia. A taka wszak
była technologia odbudowy Reszla po
pożarze 1806 r. Obecnie stoją już trzy
odtworzone domy przy tej ulicy.
Trudności techniczne - to dopiero
część zmartwienia. Zanim bowiem

można przystąpić do remontu (odbu
dowy, modernizacji itp.) budynku, trze
ba dać tymczasowe mieszkania jego
lokatorom. Domy na Starym Mieście
zatłoczone są ponad wszelką miarę,
nie wszyscy więc będą mogli do nich
wrócić. Powstaje zatem kwestia mie
szkań rotacyjnych oraz mieszkań dla

osób „nadliczbowych”. Zapewne już
w 1986 r. stanie pierwszy budynek ro
tacyjny dla rodzin przesiedlanych z te
renu starego miasta. Jakąś ulgę w tej
sytuacji przynosi nie ustający od lat
odpływ młodzieży do innych ośrod
ków.
Dla czytelnika „Spotkań z Zabytkami”
najbardziej interesująca powinna być
konserwatorska problematyka odno
wy Reszla. Jak już wspomniałem, sub
stancję zabytkową starego miasta
tworzą w większości domy neoklasycystyczne (w swoistej odmianie stylu
urzędowego, propagowanego przez
pruską administrację) bądź takie, któ
re kiedyś nimi były, a zostały przebu
dowane - przeważnie wzbogacone przed lub po 1900 r. czy też pozbawio
ne skromnego architektonicznego de
talu w czasie odnawiania elewacji po
ostatniej wojnie. Około 20 domów
przestało istnieć. Stwierdzenie tych
faktów wydaje się z góry determino
wać kierunek projektowania ku jak
najdalej
posuniętemu odtworzeniu
historycznych wartości zarówno po
szczególnych budynków, jak też ich
zespołów (bloków i pierzei). Jedynie w
miejscach, gdzie brak jest wystarcza
jących podstaw do odtwarzania, mo
żna by myśleć nad sposobem kształ
towania architektury plomb. Są to uwagi trochę niewczesne, ponieważ
Maciej Ciborowski od dłuższego już
czasu projektuje, pierwsze zaś myśli
na temat kształtu zabudowy uzupeł
niającej zawarł jeszcze w studium
przestrzennym do rewaloryzacji.
Było w tym studium kilka propozycji
nadto chyba śmiałych w stosunku do
istniejących form zabudowy mieszkal
nej. Coś z tych koncepcji pozostało w
zrealizowanej adaptacji murowanego
spichlerza na bibliotekę. Szczęśliwym
jakby trafem dla naszych pobożnych
życzeń okazało się jednak, że do wielu
obiektów nie istniejących oraz do
przebudowanych w pierwszej ćwierci
naszego stulecia zachowana jest w
Archiwum Państwowym w Olsztynie
zupełnie dobra dokumentacja, z której
architekt zechciał jeszcze skorzystać.
Mam osobisty, czego nie ukrywam,
stosunek do Reszla i problemów jego
odnowy oraz własne, nie tak optymi
styczne jak przed laty, ale nadal pełne
nadziei wyobrażenie o przyszłości
tego miasta. Nadzieja wyrasta z prze
konania, że zdani przede wszystkim
na siebie mieszkańcy Reszla dbać
będą o sprawy miasta jak o własne.
Są one bowiem równoważne.

Andrzej Rzempołuch
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Aneks
do „walki z korozją”
Przedmioty wykonane z cyny można często spo
tkać w kolekcjach muzealnych oraz w zbiorach
prywatnych. Przedmioty te są wdzięcznym tema
tem kolekcjonerskim dzięki swej dyskretnej uro
dzie, bogactwu form oraz takim charakterystycz
nym cechom, jak inicjały byłych wtaścicieli, daty,
grawerunki, herby.

W cyklu „Tylko dla kolekcjonerów amatorów” w
artykule Walka z korozją (4) („Spotkania”, nr 3-4,
1985) jeden z fragmentów tekstu poświęcono
dawnej cynie. Właśnie dlatego, że rubryka ta ad
resowana jest do „kolekcjonerów amatorów”, dla
których ma stanowić żródto informacji oraz po
moc w pielęgnowaniu zbiorów, należy niektóre
przedstawione w niej opinie skorygować i uzu
pełnić.
Autor wysuwa tezę, że to „zaraza cynowa" znisz
czyła w ciągu wieków większość wyrobów cyno
wych, niska temperatura topnienia cyny oraz jej
miękkość nie miały przy tym znaczenia. Pogląd
ten mija się z prawdą, gdyż w istocie niska tem
peratura topnienia ułatwiająca obróbkę metalu
sprzyjała częstemu przetapianiu wyrobów cyno
wych, a miękkość cyny powodowała szybkie zu
żywanie się przedmiotów gospodarstwa domo
wego wykonanych z tego metalu.

W źródłach archiwalnych znajdujemy wiele infor
macji na temat przetapiania wyrobów cynowych.
W 1523 r. krakowscy mistrzowie konwisarscy ża
lili się królowi Zygmuntowi Staremu, że wrocła
wianie zwożą i rozprowadzają po kraju wyroby
konwisarskie, wymieniając przy tym stare naczy
nia na nowe’.

Rzadkość występowania cyny, szczególnie użyt
kowej, z wcześniejszych okresów dobrze ilustrują
dzieje naczyń stołowych, które znajdowały się w
zamku w Pszczynie w XVII i XVIII w. W „Materia
łach Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie"
(Pszczyna 1983, s. 15-26) czytamy: „W 1689 roku
konwisarze włoscy przetopili starą cynę pobiera
jąc wynagrodzenie w wysokości 14 talarów, w
1702 roku konwisarz z Opawy dostarczył na dwór
pszczyński dzbanek, natomiast w 1709 roku kon
wisarz z Wrocławia dokonał naprawy naczyń cy
nowych. Większość cynowej zastawy z 17-go i
początku 18-go stulecia została w 1734 roku
przetopiona przez konwisarza z Cieszyna, który
za swoją robotę otrzymał spore wynagrodzenie w
wysokości 150 talarów". Praktyki tego rodzaju
były powszechne, tak więc wyroby codziennego
użytku wykonane z cyny ulegały systematyczne
mu przetapianiu i „odmładzaniu".
O wiele większe szanse na przetrwanie miały
sprzęty kościelne oraz przedmioty o szczególnie
kunsztownym wykonaniu, jak np. wilkomy cecho
we. Obiekty te były nawet specjalnie restaurowa
ne, o czym świadczą odpowiednie na nich napi

sy.
Duże spustoszenie wśród zabytków cynowych
poczyniły również zbiórki metali w czasie wojen.

R. Huber wylicza ponad 12 drobnych obiektów ze
swojego zbioru, które musiał poświęcić w ra
mach akcji zbierania metali w 1915 r. W dodatku
były to częściowo obiekty z początku XVIII w., z
których zdołał jedynie wykonać opisy punc2.
Jak więc z powyższego wynika, „zaraza cynowa"
odegrała znikomą rolę w procesie niszczenia wy
robów cynowych w ciągu wieków. Sama „zaraza"
lub „trąd cynowy" jest również problemem wzbu
dzającym wśród specjalistów wiele kontrowersji.
Powszechny jest pogląd, jakoby wykwity, plamy,
a na koniec sypiący się szary proszek były efek
tem alotropii cyny, tzn. przechodzenia jej z posta
ci metalicznej w niemetaliczną. W latach sześć
dziesiątych pogląd ten został podważony przez
wyniki badań metalograficznych klasycznego
przykładu „trądu cynowego" na półmisku Hartogsza w Rijksmuseum w Amsterdamie. Ze względu
na ważną dla historii geografii i historii odkryć
inskrypcję, nie usunięto z półmiska „zarażonego
metalu". Przeprowadzone badania daty podsta
wę do stwierdzenia, że uszkodzenie spowodowa
ne jest korozją i nie ma nic wspólnego ze zjawi
skiem alotropii. Również w Muzeum Narodowym
w Poznaniu przeprowadzono badanie przykładu
„trądu cynowego" i stwierdzono, że nie wiąże się
on ze zjawiskiem alotropii, natomiast jest przykła
dem korozji międzykrystałicznej. Możliwe, że owa
niejednolitość poglądów wynika z mało precyzyj
nego określenia, jakiego rodzaju uszkodzenia
cyny są „trądem cynowym”.

Wielu autorów niemieckich rozróżnia dwie „cho
roby cyny": Zinnfrass - próchnicę cyny oraz
Zinnpest- zarazę cynową. Pierwsza z nich pole
ga na powstawaniu czarnych plam na powierz
chni metalu, które następnie przekształcają się w
szary proszek. Za jej przyczynę podaje się pro
ces korozji elektrochemicznej. Korozję tę można
zwalczać przy użyciu metod mechanicznych lub
elektrolitycznych.
Zaraza cynowa (Zinnpesl), której objawami są:
„puchnięcie metalu" i wysypujący się z tych
miejsc szarobiaty krystaliczny proszek, jest tłu
maczona alotropią cyny oraz zmianami w jej bu
dowie molekularnej spowodowanymi szybkim
chłodzeniem metalu po odlaniu. Stwierdzono
również, że najłatwiej ulega „zarazie cynowej"
cyna czysta, stopy z domieszką ołowiu są bar
dziej odporne. Wpływ niskiej temperatury na roz
przestrzenianie się „trądu cynowego" jest rów
nież niejasny, gdyż znane są liczne przykłady
przedmiotów przechowywanych np. w zimnych,
nie ogrzanych kościołach i nie mające żadnych
uszkodzeń. Bez uwzględnienia jednak składu
stopów cyny, z których przedmioty byty wykona
ne, argumenty te tracą na znaczeniu3
Pogląd, że zdrowy przedmiot cynowy można „za
razić” np. pocierając go szarym proszkiem po
wstałym jako produkt „zarazy cynowej", został
podważony. Znany zbieracz niemiecki Fritz Ber
tram przeprowadził doświadczenie polegające na
mocnym ściśnięciu „zdrowego" i „chorego" tale

rza cynowego. Po wieloletnim pozostawaniu tale
rzy w tym stanie nie stwierdzono żadnych „prze
rzutów” zarazy na zdrowy talerz. Wyniki te zostały
potwierdzone przez innych specjalistów4.
Na zakończenie kilka uwag na temat konserwacji
zabytków cynowych na podstawie opracowania
wykonanego w Muzeum Narodowym w Pozna
niu5. W trakcie użytkowania cyna była stale pole
rowana i jej blask upodabniał ją do srebra. W
zbiorach jako właściwą uznaje się powierzchnię
spatynowaną. Patyna znajdująca się na powierz
chni metalu tworzy szczelną powłokę chroniącą
od wpływów wilgoci i tlenu. Ponieważ cyna roz
puszcza się w większości kwasów mineralnych,
agresywne są dla niej rozpuszczalne chlorki, siar
czany i azotany. Właśnie te sole kwasów minera
lnych mogą stać się stymulatorami korozji w razie
ich przypadkowego naniesienia na przemiot cy
nowy (np. w czasie przechowywania w sąsiedz
twie soli lub w czasie czyszczenia kwasem przy
lutowaniu). Przedmiotów cynowych oraz ołowia
nych nie należy natłuszczać ani lakierować, tym
bardziej że zawarte w tych środkach kwasy orga
niczne powodują niszczenie ołowiu. Niestety,
praktykę pokrywania wyrobów z cyny różnymi
„specyfikami" spotyka się często i to nawet w
muzeach.
Na zakończenie należy jeszcze stwierdzić, że w
trakcie pielęgnowania naszych zbiorów powinni
śmy kierować się starą i dobrą lekarską maksy
mą: „primum non nocere" - „przede wszystkim
nie szkodzić".

Leszek Wąs
Przypisy

1. J. Michalska, Cyna w dawnych wiekach,
Muzeum Narodowe w Krakowie (katalog
wystawy), Kraków 1973, s. 27.
2. Wg F. Aichele, Z/nn Munchen 1977, s.
42.
3. J. Lehmann, Patyna na zabytkach meta
lowych, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Poznań 1968.
4. R. Dwenger, Kunsthandwerkliches Zinngiessen, Leipzig 1980, s. 165.
5. J. Lehmann, op. cit.

★

★

★

Całkowicie zgadzam się, że wielokrotne przeta
pianie naczyń i innych wyrobów cynowych walnie
przyczyniło się do ich zanikania i bardzo żałuję,
że wątku tego bardziej nie rozwinąłem. Natomiast
co do istoty „zarazy cynowej”, pozwalam sobie
zachować nieco odmienne zdanie.

Zacznijmy od spraw znanych i bezspornych, ale
może nie dość znanych szerszemu ogółowi Czy
telników. A więc błyszcząca o metalicznym srebr
nym połysku i o d - 7,29 najpopularniejsza od
miana cyny jł po ogrzaniu do 162° C przechodzi
w odmianę y. Jest to utworzona z romboidalnych
kryształów drobnoziarnista, krucha, bardzo łatwo
rozpadająca się odmiana cyny o d - 6,54. Z kolei
obniżenie temperatury do 13,2° C powoduje
przejście odmiany cyny p w odmianę a. Stanowi
(ą cyna w postaci szarego proszku od- 5,75.
Jest oczywiste, iż skład stopu, z którego jest wy
konany przedmiot, oraz temperatura otoczenia
odgrywają tu decydującą rolę. I tak przechodze
niu odmiany cyny p w a zapobiegają już niemal
śladowe dodatki takich metali, jak As, Ge, In, Pb,
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Sb, Bi. Natomiast przechodzenie odmiany cyny p
w a przyspieszają śladowe dodatki takich metali,
jak Al, Co, Mg, Mn, Zn.

Osobiście przypuszczam, że tu wtaśnie kryje się
zagadka łatwości bądź odporności wyrobów z
cyny odmiany p w przechodzenie w odmianę a.
Stwierdzono również, że już samo zetknięcie się
cyny odmiany p z CdTe lub IrSb indukuje proces
przechodzenia w odmianę a.

Przechodzenie cyny odmiany p w odmianę a
stwierdził doświadczalnie już pod koniec XIX w.
Mendelejew, badając na zlecenie władz wojsko
wych przyczyny „rozsypania się" cynowych guzi
ków sortów mundurowych wystanych do garnizo
nów na Syberię. Według jego badań, ponad
wszelką wątpliwość powstały proszek stanowił
odmianę alotropową, a nie produkty korozji
cyny.
Potwierdziły to późniejsze badania Niekrasowa,
Tołłoczki, Adamsa czy Muhlethalera.
Za decydującym wpływem niskiej temperatury na
przemianę cyny p w cynę a świadczą też liczne
historycznie udokumentowane fakty rozsypywa
nia się w szary proszek cynowych piszczałek or
ganów kościelnych.

Oczywiście klasyczna „zaraza cynowa” nie wy
klucza istnienia i niszczycielskiego działania wie
lu różnych form korozji cyny, co prowadziło czę
sto do błędnych interpretacji przyczyn i skutków.
Również i na temat indukowania czy też przeno
szenia „zarazy cynowej" ośmielę się pozostać
przy swoim zdaniu.

Otóż wedtug Muhlethalera („Naturwiss.”, 60,
1973, s. 382-386) w temperaturze poniżej 13,2° C
cyna p przechodzi w cynę a. W zakresie temp.
13,2-0° C przemiana białej błyszczącej metalicz
nej cyny p w szary proszek cyny a przebiega bar
dzo powoli. Jednak obniżenie temperatury do
-48° C tak przyspiesza przemianę cyny p w a, ze
już w przeciągu zaledwie kilkunastu godzin
przedmiot cynowy może cały ulec rozpadowi. Ten
sam autor również doświadczalnie dowiódł moż
liwości indukowania czy też przenoszenia „zarazy
cynowej" na zdrowe wyroby juz przez samo po
cieranie odmiany cyny p odmianą a. Oczywiście
musi się to odbywać w temperaturze poniżej
13,2° C, a sam wyrób cynowy nie może zawierać
wymienionych dodatków metalicznych zapobie
gających przemianie cyny p w cynę a.
Aby nie było nieporozumień, cytowany autor od
mianę a określa wtaśnie mianem „Zinnpest”.
W prowadzonym przeze mnie cyklu amatorskich
metod konserwowania metali, jako naczelną za
sadę, i to wielokrotnie, podawałem motto „przede
wszystkim nie szkodzić”, co oczywiście ma za
stosowanie i do cyny.
Oczywiście zgadzam się, że wyroby cynowe na
leży chronić przed zetknięciem z kwasami i sola
mi oraz, że nie należy ich konserwować prepara
tami, których odczyn ulega zmianie w czasie. Na
tomiast jestem zdania, że zastosowanie do kon
serwacji cyny dobrych, o trwałym odczynie obo
jętnym, preparatów woskowych jest ze wszech
miar godne polecenia.
Na zakończenie jeszcze jedna uwaga.
Jak sam Pan widzi, szersze rozwinięcie poruszo
nych zagadnień wykraczało całkowicie poza
ramy krótkiego fragmentu, jaki w całym cyklu o
metodach mogłem poświęcić cynie.

Stefan Sękowski
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W obronie
Nowej Huty
Najstarsza część krakowskiej dzielnicy
Nowa Huta znajduje się na obszarze ogra
niczonym ulicą Kocmyrzowską, rzeką Dłubnią i północnym brzegiem dawnego koryta
Wisły. Plan dzielnicy (w pierwotnym założe
niu niezależnego miasta), umiejętnie wpi
sany w teren, wykorzystujący pod zabudo
wę rozległe pola między wsiami Mogiła,
Czyżyny, Bieńczyce i Krzestawice, liczący
się z zastanym układem dróg, był na tym
obszarze rozwiązaniem optymalnym. Sam
fakt lokalizacji nowego miasta pod Krako
wem był i jest dyskusyjny, ale nie miał
większego wpływu na jego kształt. Na wy
glądzie miasta zaważyły czynniki doktrynal
ne, których nadrzędności w projektowaniu
rygorystycznie wówczas przestrzegano.
Założenia socrealizmu („socjalistyczne w
treści, narodowe w formie") są dość szero
ko znane i nie ma potrzeby ich tu omawiać.
Co by nie zarzucić tej architekturze - mó
wiąc, że wywodzi się z fałszywych przesła
nek, jest schematyczna, szablonowa, fasa
dowa czy nawet pozerska - należy docenić
jej walory. Budynki wznoszone były według
bardzo korzystnych norm, solidnie i szyb
ko, w oparciu o nie przerwane jeszcze do
bre tradycje polskiego budownictwa. Ta ar
chitektura miała swój własny, indywidualny
wyraz.

Przegląd niemal wszystkich pomysłów, wy
nikających z różnokierunkowych poszuki
wań w celu znalezienia własnego, „narodo
wego" charakteru architektury, widoczny
jest wyraźnie w Nowej Hucie. Są tu i monu
mentalne budynki użyteczności publicznej i
domy mieszkalne. Te pierwsze nawiązują
często do renesansowych czy barokowych

pałaców (budynki administracyjne kombi
natu hutniczego, teatr, kina, domy kultury,
szpital, zespoły szkolne), drugie zaś pre
zentują szeroki przegląd form - od małych,
ukrytych w zieleni kilkurodzinnych domów
ze stromymi dachami, poprzez szeregowe,
proste bloki, często „oklejone" jednak pseudoklasyczną dekoracją, po monumental
ną zabudowę placu Centralnego. Zespół
budynków przy placu Centralnym z dużymi
arkadowymi oknami i podcieniami w parte
rze, nawiązuje do europejskich założeń ba
rokowych.
Wszystkie te budynki współtworzą wielkie
założenie urbanistyczne, zaprojektowane w
1949 (1950) r. przez zespół Tadeusza Ptaszyckiego* i zrealizowane częściowo w
ciągu kilku następnych lat, częściowo gdyż od realizacji pełnego programu od
stąpiono już w połowie lat pięćdziesiątych.
Spowodowane to było z jednej strony
zmianą statusu administracyjnego Nowej
Huty (z miasta autonomicznego stała się
jedną z dzielnic Krakowa), z drugiej - od
rzuceniem zasad socrealizmu i ogranicze
niami inwestycyjnymi.
Mimo że realizacja projektu Ptaszyckiego
nie została zakończona, zasadnicza część
nowego miasta jednak powstała, a ogólna
myśl kompozycyjna jest czytelna. Nowa
Huta jest jedną z najlepszych realizacji ur
banistycznych okresu powojennego. Sta
nowi przykład miasta organizującego życie
społeczności dla potrzeb wielkiego zakła
du przemysłowego. Zasadnicza koncepcja
układu miasta, zbudowanego na planie
gwiazdy, wykorzystuje osiągnięcia euro
pejskiej urbanistyki nowożytnej oraz haussmannowskich realizacji paryskich. Włącza
jednak także pomysły jak najbardziej no
woczesne, np. koncepcję miasta w zieleni,
miasta-ogrodu, o luźnej zabudowie, na któ
rą składają się małe, kilkurodzinne domy
(osiedla we wschodniej i północnej części
miasta).
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Dawna zabudowa Nowej Huty niesie więc

szwedzkiego w jednym z centralnych o-

kontrastu, ale przez „malownicze” zesta

pewne wartości kulturowe, które należało

siedli. Natomiast zbudowany mniej więcej

wienie form, zastosowanie monotonnych

ścian osłonowych, podkreślających ma-

by chronić. Niestety, praktyka prawie trzy

w tym samym czasie budynek przy ulicy

dziestu lat, które minęły od chwili przerwa

wybiegającej z placu Centralnego w kie

sywność brył i użycie jaskrawego koloru na

nia realizacji planu Ptaszyckiego, dowodzi,

runku zachodnim (al. Planu Sześcioletnie

elewacjach zburzył harmonię placu, znisz

że nie liczono się z wartościami niesionymi

go) stanowi przykład wyłamywania się z

czył panoramę skarpy i uniemożliwił konty

przez plan. Największe zmiany na nieko
rzyść zaszły nie w drugiej połowie lat pięć

zasady nawiązywania do otoczenia - jest

nuację w tym miejscu koncepcji Ptaszy

zbyt wysoki.

ckiego. Z innych grzechów w skali urbani

dziesiątych, co można by usprawiedliwić

Im bliżej lat osiemdziesiątych, tym więcej

stycznej wymienić należy niewłaściwe za

naturalną reakcją na gust lat ubiegłych, ale

obiektów, które nie harmonizują z otocze

komponowanie zamknięć widoków per

w ostatnich dziesięciu latach, mimo że
wzrosła świadomość wartości zrealizowa

niem. Jak gdyby umyślnie zamierzano od

spektywicznych w dwóch ulicach wybiega

ciąć się od pierwotnego zamysłu lub wręcz

jących z placu Centralnego: północno-za

nej koncepcji urbanistycznej i wypracowa

zniszczyć jego materialne ślady. Może jed

no praktyczne metody ochrony krajobrazu
kulturowego. O ile do potowy lat sześć

nak nie należy szukać aż tak subtelnego

chodniej (al. Rewolucji Październikowej) i
północnej (al. Róż). Na zakończeniu ulic,

wyjaśnienia, a złożyć wszystko na karb ig

zamiast mocnego akcentu architektonicz

dziesiątych starano się kontynuować za

norancji i niewiedzy. Oto dwa tylko przykła

sadnicze założenia planu z roku 1949, to

dy niewłaściwych

1) typowy,

nego, grupy drzew lub dalekiego widoku,
widać w jednym wypadku bezładną zabu

potem odstąpiono od tej zasady. Jeszcze

dziesięciopiętrowy blok, wytwór fabryki do

dowę blokową, w drugim - równie przy

po 1960 r. wzniesiono trzy duże budynki w

mów, umieszczony w środku osiedla przy
legającego bezpośrednio do placu Cen

padkowo zakomponowane osiedle domków jednorodzinnych. Z kolei zrealizowane

tralnego; blok ten zniszczył panoramę mia
sta, szczególnie w widoku od skarpy wiśla

w latach pięćdziesiątych wnętrze ulicy pro

nej; 2) pawilonowy zespół Nowohuckiego

zamknięte widokiem wznoszącej się po

południowej pierzei głównej ulicy biegną
cej z placu Centralnego w kierunku północ

no-zachodnim (al. Rewolucji Październiko
wej), które - choć „nowoczesne” w kształ

realizacji:

wadzącej w stronę kombinatu (al. Lenina),

cie - bryłą, gabarytem i sposobem usytuo

Centrum Kultury, wzniesiony w bezpośred

stoku wzgórza drogi i wielkim budynkiem

wania nawiązują do pierwotnej koncepcji i

nim sąsiedztwie placu, na skarpie, który,

administracyjnym na szczycie (zwanym z

harmonizują ze starszą zabudową. Tę samą
uwagę można też odnieść do tzw. bloku

być może, w założeniu miał stanowić do

powodu swej architektury i wyposażenia
„Pałacem Dożów”), zostało zmienione

pełnienie starszej zabudowy na zasadzie

przez wystawienie przed budynkiem pawi
lonu handlowego, a za nim - szpitala. Kom

pozycja al. Lenina jest dla Nowej Huty tym,
czym dla Krakowa widok Kopca Kościuszki
z ul. Manifestu Lipcowego, a dla Warszawy
placu Zamkowego w perspektywie Krako
wskiego Przedmieścia. Takich widoków nie
wolno zmieniać!

Kontynuując

wyliczanie

niekorzystnych

zmian wymienić należy te, które występują

także w skali architektury poszczególnych
bloków czy drobnych elementów w pejzażu

miasta. Przez zaniedbanie konserwacji
bądź przez nieodpowiednio przeprowadza
ne remonty gubi się bezpowrotnie stylowy
detal, zaprojektowany i wykonany często z

dużą finezją, z dobrych materiałów i przy
dużym nakładzie pracy. Kraty, balustrady,
stiukowe dekoracje, oświetlenie wewnętrz

ne, witryny, elementy kamiennych okładzin

elewacji z zapałem godnym lepszej sprawy
przerabia się, usuwa, niszczy, a elementy
kamienne dodatkowo maluje farbą olejną.
Zarzuca się dbałość o małą architekturę i
wygląd ulic oraz placów. Akcje moderniza

cyjne, wynikające z konieczności dostoso

wania sieci ulicznej do wymogów nowo

czesnej komunikacji, przeprowadzane są

po linii najmniejszego oporu, bez ogląda
nia się na wartość zastanych elementów.
Powiększa się szerokość ulic kosztem
trawników, zalewa asfaltem jezdnie z wzo
1. Makieta centrum Nowej Huty, wi
dok od potudnia: na pierwszym pla
nie budynek teatru, za nim pl. Cen
tralny, w głębi ratusz
2. Lampy na pl. Centralnym dwa
dzieścia lat temu

rami klinkierowej cegły, likwiduje stare oświetlenie. Na dowód przytoczyć należy u-

sunięcie kandelabrów z placu Centralnego,
jak również zniszczenie posadzek oraz ga

zonów z kwiatami na placu sąsiednim. Brak
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3. Lampy na pl. Centralnym dzisiaj
4. Panorama centrum Nowej Huty od strony skar
py wiślanej - przyktad dezintegracji
5. Niefortunne przebudowy domów w najstarszej
części Nowej Huty
(zdjęcia: R. Kisiel)

jest świadomego kształtowania zieleni; do

puszcza się do nie kontrolowanych dosadzeń, co w rezultacie powoduje z jednej

strony nadmierne zagęszczenie drzew na
podwórkach, z drugiej - zatarcie układu

pierwotnie planowanego. Prowadzi się nie

przemyślaną do końca i nie zorganizowaną
pod względem architektonicznym akcję

nadbudowy

i

przebudowy

budynków,

szczególnie tych, które pochodzą z pier
wszych lat istnienia miasta. Akcja ta, rozpo4
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częta niedawno, już przyniosła niekorzyst
ne zmiany. Powstało i prawdopodobnie
jeszcze powstanie wiele przedziwnych rea
lizacji, które są wypadkową pomysłu pro

jektanta, fantazji i możliwości inwestora

Cygarnice
i papierośnice

oraz inwencji wykonawcy. Na dachach
zgrabnych, małych budynków z lat pięć

Dzisiejszy

palacz

dla

zaspokojenia

rożki

służące

niegdyś

prostym

lu

dziesiątych wyrastają różnego kształtu do
budówki, facjatki, pięterka, tworząc w ca

swych potrzeb nie musi posiadać żad

dziom do przechowywania przysło

łości malownicze, ale i obskurne miastecz

nego oprzyrządowania. Jak mawia pe
wien mój przyjaciel: „musi mieć tylko

wiowo ciemnej tabaki. Pozwólcie jed

gębę, resztę - tzn. paczkę papierosów
w firmowym opakowaniu i pudełko za

go rożka i przejdę do problemów za

pałek - może kupić w najbliższym kio

sku". A jeszcze nie tak dawno istniał

Zanim pojawił się papieros, przez dłu
gie lata święciło triumfy cygaro. Bywało

cały arsenał cygarniczek, papierośnic,

ono różnych rozmiarów, jakości i ceny,

ko na kształt dzikiej zabudowy ogródków

działkowych. Ten proces jest działaniem

szczególnie drastycznie degradującym ar

nak, że temat zamknę fotografią takie

sadniczych.

chitektoniczny i kulturowy krajobraz Nowej
Huty. Społecznie uzasadnione zmiany w

architekturze odbywać się winny w sposób
nie niszczący pierwotnej koncepcji archi

tektonicznej i urbanistycznej. Wymaga to

opracowania i realizacji projektów według
ściśle wytyczonych rygorów.
Mimo zasygnalizowanych niekorzystnych

zmian proces degradacji omawianego ze
społu nie jest zaawansowany tak daleko,

aby nie był odwracalny. Szybko podjęte,
przemyślane działania mogą uzdrowić sy

tuację przy stosunkowo niewielkim nakła
dzie środków.

Na zakończenie kilka słów o zamiarze za
budowania terenów przylegających bezpo
średnio do placu Centralnego od południa.

Jakkolwiek w planie Ptaszyckiego teren ten
rezerwowano pod zabudowę mieszkanio
wą i monumentalną, należy zastanowić się,
czy ten fragment planu miasta realizować.
Wprawdzie bez południowej pierzei plac

Centralny według koncepcji z 1949 r. jest

nie dokończony (bowiem plac, który wi
nien, przynajmniej z racji nazwy, znaleźć się

w centrum, znajduje się na peryferiach), ale

czy należy zabudowywać wspomniany te
ren tylko dla dokończenia planu? Stracimy
w ten sposób tereny zielone i, co jest o
wiele ważniejsze, piękny widok z placu na
dolinę Wisły, pagórki Pogórza i dalekie

wzniesienia Beskidów w tle. A jeżeli już za
budowywać, to z przyjęciem wielu ograni
czeń, których nie można przekroczyć. Za

budowa winna być nie wyższa niż cztero
piętrowa, w systemie klasycznej zabudowy
blokowej, „w obwarzanek", jak na osied
lach przylegających do placu, w każdym
razie nie rozproszona. W swobodny spo
sób powinna nawiązywać do istniejącej ar

chitektury, a widok z placu w kierunku po

łudniowym winien być bezwzględnie utrzy
many, ewentualnie z zastosowaniem ujęć

kulisowych.

Waldemar Komorowski
* W skład zespołu autorskiego, poza główym projektantem Tadeuszem Ptaszyckim,
wchodzili: Adam Fołtyn, Janusz Ingarden,
Marta Ingarden, Tadeusz Janowski, Stanis
ław Juchnowicz, Tadeusz Rembiesa, Bole
sław Skrzybalski.

szkatułek

i

rozmaitych

przyrządów,

niekiedy bardzo ozdobnych i koszto
wnych. Symbolem tego przepychu

a pono najlepsze były zawsze cygara
hawańskie, bowiem Kubanki zwijając
liście tytoniowe na gołym udzie robiły

była zawsze złota papierośnica.

to najumiejętniej (czego to ludzie nie

Patrząc na sprawę historycznie, na po

wymyślą...).

czątku była fajka, ale że żyje ona po

rzadko - jedno, dwa dziennie. Prze

dzień dzisiejszy (m.in. mieszka w pra

chowywano je w pięknych, specjalnie

wej kieszeni mojej marynarki!), nie bę
dziemy mówić o niej w cyklu poświę

drewnianych lub - jeśli bywały srebr

conym temu, co odeszło. Można by
też napisać potężne dzieło o zażywa

niu tabaki. Obyczaj ten, dożywający
dziś dni swoich w skromnych chatach

Cygara dawniej

palono

na ten cel wykonywanych szkatułkach
ne, mosiężne czy nawet marmurowe zawsze w środku drewnem wykłada
nych. Szkatułka taka stanowiła ważny

element wyposażenia męskiego gabi

był

netu. Bywało, że ktoś wychodząc na

Pa

kolację poza domem chciał zabrać

miątką tych „dni chwały" są tabakiery

swe ulubione cygaro. Lokował je wte

w zbiorach muzealnych Leningradu i

Londynu, mogące rzucić na kolana

dy w portcygarze mogącym pomieś
cić jeden, dwa lub nawet trzy - często

miłośników najbardziej wyrafinowanej

wało się przecież przyjaciół - tytonio

sztuki jubilerskiej. Istniały też skromne

we zwitki. Przed zapaleniem należało

kaszubskich

niezmiernie

rybaków,

niegdyś

rozpowszechniony.
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obciąć koniec cygara. Służyła do tego
specjalna gilotyna noszona w kiesze

ni, czasem przy scyzoryku lub usta
wiona na postumencie obok szkatułki
na cygara. Ostatnimi czasy palacze

wkładają cygaro bezpośrednio do ust.
Dawniej osadzano je w cygarnicy i do

piero tak oprawione palono. Cygarni-

ce z reguły bywały ozdobne, niekiedy i
kosztowne, a kształty i materiał, z któ

rego je robiono, były tak rozmaite, jak
niewyczerpana
jest
pomysłowość
ludzka. Najmniejsze, cienkie cygara
zwano cygaretkami. Palił je namiętnie
książę Konstanty, twórca najpiękniej

szej armii współczesnej Europy, a jak

się pokazało pod Olszynką Grocho
wską i w paru innych miejscach, rów
nież bardzo dzielnej. Cygaretki dały
właśnie początek papierosom, co do

wodnie zaświadcza nazwa tych ostat

nich w niemal wszystkich językach
świata.
Papierosy - o czym mało już kto dziś
pamięta - początkowo każdy palacz

produkował sam na własny użytek.
Chłopi - gdy obyczaj ten trafił pod
strzechy - papierosy z tzw. samosiejki
kręcili w gazecie lub w specjalnych bi

bułkach „Solali” ze sfinksem na o-

kładce, reklamowane sloganem: „So
lali każdy znawca pali".

Prawdziwe

jednak męskie skręty - np. w wojsku robiono w gazecie, bowiem tylko takie
moc właściwą miały. W Rosji i na

wschodnich rubieżach Polski skręty
przez długi czas miały formę rożków
zadartych ku górze, przypominających

maleńkie fajeczki. Inteligenci i wszel

tki, o nazwie „Morwitan”, zaopatrzone

rośnicach pamiątkowych plakietek o-

w

i filtracyjną

fiarowywanych przez przyjaciół - były

watkę, produkowane były przez spół

to najczęściej ich inicjały, faksymile

kę „Herbewo” (Herliczka, Bełdowski i

podpisów, herby lub proporczyki puł

kartonowy

munsztuk

Wołoszynowski). Sprzedawano je po

kowe.

100 sztuk w kartonowych pudełkach z

rysunkiem jedwabnika na wieczku.

W miarę pojawiańia się papierosów

trzeba

bezmunsztukowych coraz częściej za

było w czymś nosić - temu celowi słu

częto je obsadzać w tzw. fifce. Przed

żyła papierośnica. Zwyczaj częstowa

miot ten był różnie określany w zależ

nia papierosami nobilitował papieroś

ności od środowiska i czasu. Najdaw

Papierosy

domowej

roboty

nicę do rangi wizytówki posiadacza.

niejsze określenia - to „cygarniczka"

rosy w gilzach, zwanych też tutkami.

Często więc nawet niezbyt zamożni lu

lub „munsztuczek", potem przyjęły się

Tytoń kupowało się w sklepach zwa

dzie zdobywali się na papierośnice

nazwy „fifka” lub „lufka”, na Pomorzu

nych trafikami i przyrządzało mieszan
ki według własnych upodobań. Spe

srebrne, bogatsi na złote. Dekorowa

nazywano je „szpyckami". Produko

no je bogatą ornamentyką lub koloro

wano je z drewna, kości, masy lub na

cjalna, prymitywna maszynka służyła

wą emalią, zgodnie z potrzebami este

wet ze srebra - te ostatnie szczegól

do napychania gilz tytoniem, a czyn

tycznymi właściciela. W okresie mię

nie modne były po zakończeniu ostat

nością tą obarczano często dzieci,

dzywojennym, kiedy moda gustowała

niej wojny, kiedy to taka srebrna fifka

kiej maści mieszczuchy robili papie

stąd wiele osób jeszcze dziś pamięta,

w prostocie kształtów, wytworzył się

stanowiła często substytut luksusu dla

jak to się robiło. Najpopularniejsze tu

obyczaj zbierania na gładkich papie

ludzi w dziurawych butach. Lufka miała
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2. Portcygar na jedno cygaro
(koniec XIX w.)
3. Cygarnica z morskiej pianki w
futerale (druga potowa XIX w.)
4. Maszynka do robienia papie
rosów z okresu międzywojenne
go - wyrób „Zakt. mech. E. Ja
błoński i syn, Warszawa"

5. Papierośnica z okresu mię
dzywojennego pokryta z obu
stron pamiątkowymi plakietkami
od przyjaciół
6. Srebrna papierośnica zawo
dowego podoficera c.k. armii:
czyżby własność któregoś z bo
haterów Haska? - wyrób wie
deński (początek XX w.)
(zdjęcia: Z. Dubiel)

też inne, ważne znaczenie - pozwalała

wypalić papierosa niemal do końca,

nie marnując cennego tytoniu zawar
tego w niedopałku. Z tej to właśnie

przyczyny powszechne używanie fifek

było zjawiskiem typowym dla okresów
biedy, stąd masowe pojawienie się ta
nich, szklanych lufek w latach okupa

cji. Na wsi chętnie używano fifek z
drewna wiśniowego.
Niezależnie od problemów oszczęd

ności istniały też zagadnienia zdro
wotne

fifka

-

zatrzymywała

sporo

smoły wytwarzanej w czasie spalania
tytoniu i wierzono że chroni płuca pa

lacza. Najważniejszą jednak rolę, jak
zawsze, odgrywała tu moda. Typowym

jej kaprysem były niezmiernie długie,

cienkie fifki używane przez panie w la

tach dwudziestych.
Okres międzywojenny przynosi coraz

większe

upowszechnienie

papiero

sów robionych fabrycznie w firmo

wych opakowaniach i moda na pa

pierośnice

zaczyna

obumierać,

by

wreszcie dokonać dni swoich w latach

pięćdziesiątych

na

przedmieściach

wielkich miast. Fifka, zwłaszcza szkla

na, żyła nieco dłużej i wyszła z użycia
dopiero kilka lat temu, wyparta osta

tecznie przez papierosy z filtrem. Tak
czy inaczej wszelkie akcesoria związa
ne z paleniem cygar i papierosów na
leżą już dziś do przeszłości, choć jesz

cze niedawno były ważnym elemen
tem obyczajowości wszystkich warstw

społecznych.

Michał Gradowski
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Polskie herby
na zabytkach
LUK - tuk napięty ze strzałą zwróconą ku
górze. W klejnocie strusie pióra. Wzmian
kowany już w XVI w. Herbowni: Ejdziatowicz, Kamiński, Kierszański, Kosarzewski,
Łukaszewicz, Narkiewicz, Piskarzewski,
Przedrzymirski, Rodziewicz. Tur.

DROGOSŁAW - pół pierścienia, na nim
strzała grotem w górę, niekiedy bez opie
rzenia. W klejnocie strusie pióra. Znany od
XIV w., kiedy to za Kazimierza Wielkiego ze
Śląska do Polski przywędrował. Herbowni:
Bartoszewski, Bukowiecki, Czapliński, Dą
browski, Gorzycki, Herstopski, Rdułtowski,
Skórzewski, Śrzemski, Tołwiński, Truszka,

Truszkowski. Więckowski.

OGOŃCZYK, Ogon, Powała, Pogończyk pół pierścienia, na nim pół strzały (niekiedy
sam grot) pionowo w górę. W klejnocie
dwie ręce panieńskie wzniesione w górę, w
niektórych odmianach pierścień lub pół
pierścienia trzymają. Wzmiankowany już na
początku XV w.; legenda mówi, że nadany
za walki z poganami w połowie XIII w. Her
bowni: Augustynowski, Baliński, Białobłocki, Biechowski, Bielicki, Bloch, Bogorski,
Borowiecki, Borowski, Broniewski, Butowiecki, Chmielewski, Cym, Czarnotulski,
Czerski, Dąbrowski, Dobiecki, Dobrocho
wski, Domajowski, Drwalewski, Drzewiecki,
Dziatyński, Dzięciołowski, Godziszewski,
Goleński, Górnicki, Goryński, Gorzechowski, Grodzicki, Grolkowski, Hayko, Jaki
mowicz, Jankowski, Kadzidfowski, Kamień
ski, Kijowski, Kłodzki, Kochański, Kończą,
Kościelecki, Kościelski, Kotliński, Kuciński,
Kuczborski, Lesiowski, Łętowski, Magnuszewski, Makowski, Malanowski, Mierzwiń
ski, Mijakowski, Mikołajewski, Miroslawski,
Mniewski, Mniszek, Morawiec, Murzynowski, Myślakowski, Niedrzwicki, Niedżwiecki, Ogonowski, Paczyński, Padzewski, Pa
procki, Paru!, Piątkowski, Pogórski, Powała,
Prószyński, Pruszkowski, Radojewski, Ra
dzikowski, Rosnowski, Roszkowski, Rożyński, Sangaw, Sieczkowski, Sierakowski,
Siewierski, Skarbek, Skarbieński, Skorzewski, Skrzypieński, Sokołowski, Stachowski, Stański, Starosielski, Szwykowski,
Tokarski, Tołwiński, Trojanowski, Trzebuchowski, Twardowski, Wiesiołowski, Wlewski, Woliński, Wolski, Woyszyk, Wydzierzewski, Wysocki, Zakrzewski, Zaorski, Zapalski, Zboiński, Zeleski, Zwolski, Żółto
wski.

ODROWĄŻ, Odrzywąs - grot strzały w

górę zwrócony, u dołu niego wąsy sumia
ste. W klejnocie takież godło w bok obró
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(rys. A.Drewnowska)

cone na pawich piórach. Wzmiankowany
już w XV w.; legenda mówi, że dotarł do
Polski z Moraw wraz z Dąbrówką. Herbow
ni: Baranowski, Będnowski, Białaczowski,
Błaszkowicki, Buchta, Burkacki, Cedrowski, Chiewicki, Chreptowicz, Chwałkowski, Dębiński, Duracz, Godowski, Gorski.
Gostwicki, Jaczynic, Jeleński, Kamieński,
Kapusta, Karśnicki, Kietliński, Konecki,
Krzyszkowski, Kuliński, Kurzański, Lasota,
Litawor, Luskina, Mieszkowski, Milżecki,
Minkiewicz, Mleczko, Mniewski, Odrowąż,
Ossowski, Pacanowski, Pawłowicz, Pękal
ski, Pieniążek, Płoszowski, Pniewski, Potempski, Potrykowski, Pruszkowski, Przedworski, Ptaszyński, Siedliński, Sprowy,
Strasz, Sczekocki, Sypniewski, Szydłowiecki, Wanikowski, Werda, Wilkoński, Wizgerd, Wolski, Wysocki, Zaranowski, Żaba.

Herbowni: Biskupski, Bolestraszycki, Bo
rowski, Bucela, Buchczycki, Chomętowski,
Cieszowski, Czarnecki, Czarnocki, Czarnota, Czyż, Doroszkiewicz, Gatardowicz, Gie
bułtowski, Gliński, Gołuchowski, Grodowski, Grzegorzewski, Jerlicz, Jeżewski, Kanigowski, Kempiński, Kęsztort, Komoro
wski, Komuński, Korsak, Kosmowski, Konstantynowicz, Korzeniewski, Kozłowski,
Kroiński, Kulczycki, Kutyłowski, Kwileński,
Lipicki, Lisowski, Łącki, Makarowicz, Matuszeński, Medeksza, Michałowicz, Michniewicz, Mickiewicz, Mieszkowski, Mikołaje
wski, Mnichowski, Naczowicz, Narbut, Nieczycki, Ochab, Olszewski, Ołtarzewski, 0sendowski, Piaseczyński, Pieczynga, Postrumieński, Proszczowicz, Radzimiński,
Roszczyc, Rudnicki, Ruszczyć, Ruszel,
Rymwid, Samsonowicz, Sapieha, Sikorski,
Sipowicz, Stupski, Starzyński, Światopełk,
Świrski, Szkudlski, Tymiński, Uliński, Wań

KOŚCIESZA, Strzegonia - strzała grotem

kowicz, Wasiencowicz, Werbski, Wereszczaka, Wichorowski, Wilkanowski, Wolan,
Wolski, Woronowicz, Wróblewski, Zabieło,
Zadambrowski, Zając, Zaleski, Zawadzki,
Zdań. *

w górę obrócona, dołem nie opierzona,
lecz rozdarta, w połowie przekrzyżowana.
W klejnocie strusie pióra. Wzmiankowany
od XV w.; legendą związana z nadaniem
Bolesława Śmiałego. Herbowni: Alexandrowicz, Beresniewicz, Błus, Boreyko, Branwicki, Brzostowski, Chodkiewicz, Chodzicki, Chotowski, Chrząstowski, Daliński,
Dolski, Dorohostajski, Gniewosz, Golejewski, Gotocki, Grzywa, Jarmola, Jaszkowski, Jaworski, Kakowski, Kamleki, Kobylski, Kojałowicz, Kołakowski, Kołozębski,
Kopytkowski, Kościeski, Lazarowicz, Łę
czyński, Mężyński, Michałkiewicz, MHoszewski, Miroszewski, Mniszewski, Murawicki,
Nachorecki, Narwit, Olszewski, Orański,
Prawecki, Przyborowski, Pudliński, Pudło
wski, Pukszta, Rakowski, Rudawski, Rudziejewski, Sałapski, Skorulski, Stończewski, Sopoćko, Stanisławski, Stetkiewicz,
Suliszewski, Sułkowski, Szkleński, Szym
kiewicz, Targon, Trojnowicz, Tronowski,
Waszkiewicz, Wijuk, Wodyński, Wołk, Wotkowicz, Wroński, Zakrzewski, Zaleski, Zału
ski, Zambrzycki, Zdzychowski, Zerzyński.

LIS, Bzura, Murza, Stempacz - strzała nie
opierzona, grotem ku górze zwrócona,
dwakroć przekrzyżowana. W klejnocie
wspięty lis. Wzmiankowany od XV w.; le
gendą wiązany z najazdem Jadźwingów i
bitwą z nimi nad Bzurą stoczoną w 1058 r.

BOGORYA - dwa groty strzał (Niesiecki
mówi, że złamane strzały), jeden ku górze,
drugi do dołu obrócone. W klejnocie paw
ze złamaną strzałą w dziobie. Wzmianko
wany w XIII w., legendą związany z nada
niem Bolesława Śmiałego. Herbowni:
Buczkowski, Bohomolec, Gniazdowski,
Gorski, Kolanowski, Maciejowicz, Magnuski, Mokronowski, Podłęski, Porębny,
Skotnicki, Staszkowski, Tarnowski, Tur,
Wołowicz, Zakrzewski. *

Michał Gradowski

* W tym i wszystkich następnych odcin
kach pisownię nazwisk powtarzam za Niesieckim i choć może ona niekiedy różnić
się od przyjętej obecnie, nie czuję się po
wołany do nanoszenia tu korekt.

Sprostowanie do podpisów pod ilustracje w nr
1.1986. s. 35: il. 2 - litera F oznacza herb żony. il. 4
- litera E oznacza herb proboszcza.
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Wielkie aukcje
i dzień powszedni
Handel dziełami sztuki na świecie odbywa
się przede wszystkim na aukcjach. Już w
XVIII w., gtównie w Anglii, powstało wiele
firm zawodowo trudniących się organizo
waniem aukcji dzieł sztuki. W ciągu ponad
dwóch wieków wiele zmieniło się w ich
działaniu.
Wielka Brytania określana jest jako „oj
czyzna aukcji dzieł sztuki". Wprawdzie auk
cje takie organizowane były już wcześniej
w innych krajach Europy, jak chociażby we
Francji czy Włoszech, ale dość powiedzieć,
że w samym tylko Londynie w latach
sześćdziesiątych XVIII w. istniało aż 60 firm
trudniących się przeprowadzaniem aukcji
dzieł sztuki, manuskryptów, czy książek.
Spośród tych przedsiębiorstw kilka jest obecnie światowymi potentatami w tej dzie
dzinie: Sotheby’s, Christie's, Phillips, Bon
hams.
W ciągu przeszło 200-letniej nieprzerwanej
działalności firmy te zanotowały wiele suk
cesów. jak też zabawnych wydarzeń zwią
zanych z prowadzeniem aukcji. Jedną z
pierwszych wielkich wyprzedaży dokona
nych przez Sotheby's była licytacja biblio
teki dra Richarda Rawlisona. Licytacja ta
trwała prawie 50 dni i jakkolwiek nie wiado
mo ile dzieł tam wyprzedano, to jest faktem,
iż konkurowała ona z biblioteką jego brata,
który posiadał 200 tysięcy książek. Wiado
mo również, że cztery pokoje mieszkania,
które zajmował Rawlison, były tak szczelnie
wypełnione książkami, że ich właściciel
zmuszony byt spać w przejściu między
stertami książek (!?).

Praktycznie do lat pięćdziesiątych XX w.
miejscem działania wymienionych firm po
zostawał Londyn. Tutaj przeprowadzano
wszystkie aukcje, a liberalna polityka celna
związana z wwozem i wywozem dzieł sztuki
zezwalała (i zezwala obecnie ) na uczestni
czenie w nich klientom z całego świata. To
tutaj właśnie Christie's sprzedał na aukcji w
1795 r, biżuterię pani du Barry w 14 mie
sięcy po jej egzekucji w Paryżu.
Punkt zwrotny nastąpił w 1957 r. wraz ze
sprzedażą przez Sotheby's obrazów im
presjonistów i postimpresjonistów z dużej
kolekcji Weinberga. Była to pierwsza auk
cja poświęcona całkowicie obrazom im
presjonistów. Po raz pierwszy sprzedaż
była przekazywana na zewnątrz za pomocą
systemu telewizji przemysłowej. Rok póź
niej następuje wyprzedaż impresjonistów
francuskich ze słynnej kolekcji Goldschmidta - bankiera pochodzenia żydo
wskiego, stale zamieszkałego w Nowym
Jorku. Kolekcja złożona z 7 obrazów była
wystawiona na sprzedaż zaledwie przez 21
minut i osiągnęła zawrotną na tamte czasy
sumę 781 tys. funtów, np. „Garęon en Gilet
Rouge" malowany przez Cezanna został
sprzedany za 220 tys. funtów (ponad 100
tys. funtów więcej niż się spodziewano).
Dla wszystkich interesujących się rynkiem
oznaczało to tylko jedno: boom na dzieła
sztuki!
Od tej pory trwa nieprzerwana ekspansja
firm aukcyjnych na wszystkich kontynen
tach. Sotheby’s w 1964 r. poprzez fuzję z
lokalną firmą nowojorską Parke-Bernet ot

1. Przed przystąpie
niem do licytacji w fir
mie Sotheby's klienci
dokładnie
oglądają
dzieła sztuki

worzył swoje domy aukcyjne i biura kon
sultacyjne na terenie Nowego Jorku. Idąc
za ciosem zorganizował także biura w Pary
żu, Los Angeles i Houston w 1967 r„ w Mel
bourne, Florencji i Toronto w 1968 r., a w
1969 r. w Johannesburgu, Zurychu i Mona
chium. Otwarcie domu aukcyjnego i biura
w Hong-Kongu w 1973 r. stanowiło innowa
cję, która m.in. pozwotiła na sprzedaż naj
bardziej zainteresowanym klientom kolek
cji najlepszych okazów porcelany chińskiej
z okresów Ming i Qing, pochodzącej od
zbieracza azjatyckiego.
Czołowa firma holenderska specjalizująca
się w aukcjach dzieł sztuki - Mak van
Waay, została przyłączona do grupy Sothe
by's w 1974 r., a biura w Sztokholmie i
Mediolanie otwarto jeszcze tego samego
roku. W styczniu 1975 r. prezes Peter Wil
son podpisał kontrakt dający firmie wyłącz
ne prawa do prowadzenia aukcji dzieł sztu
ki w Monaco. I tak krok po kroku firma Sot
heby’s w dniu dzisiejszym doszła do filii w
25 krajach świata. W ekspansji tej nie ustę
pują jej i pozostałe firmy. Christie’s posiada
biura i domy aukcyjne w 20 krajach świata.
Również Phillips otworzył oddziały w zna
czących centrach handlu sztuką, tj. w No
wym Jorku, Toronto, Montrealu, Ottawie i
Genewie.
Handel dziełami sztuki przechodzi w ręce
profesjonalistów, którzy oczywiście odzna
czają się wielkim doświadczeniem i znajo
mością historii sztuki oraz rzemiosła arty
stycznego, a ponadto w swojej codziennej
pracy stosują najnowocześniejsze urzą
dzenia, z komputerowym bankiem danych
włącznie. Wykorzystując metody marketin
gowego oddziaływania na rynek, dokonują
oni wyboru miejsca, czasu i przedmiotu
aukcji. Pozwala to im osiągać coraz lepsze
rezultaty ekonomiczne. W sezonie 19841985 Sotheby’s zanotował obroty 502 min
funtów, co stanowiło wzrost o 25% w sto
sunku do sezonu poprzedniego: Christie's
miał na swoim koncie prawie 340 min fun
tów, a obroty Phillipsa skoczyły o 30%, osiągając sumę 57,6 min funtów. Kwoty te w
praktyce osiągane są przez firmy w trzech
głównych centrach aukcyjnego handlu
sztuką: Nowym Jorku, Londynie i Genewie.
Zdecydowanym liderem jest tu Nowy Jork,
w którym realizowanych jest ponad 50%
rocznych obrotów firm.
Zainteresowanie firmami aukcyjnymi wzra
sta w szczególny sposób w wypadkach
przeprowadzania przez nie wyprzedaży
sławnych kolekcji. Wystąpiło to również
przy okazji licytacji nie tkniętego od przesz
ło stu lat wnętrza pałacu Mentmore - sie
dziby angielskich Rotszyldów (obecnie bę
dącego w posiadaniu lorda Rosebary),
przeprowadzonej przez Sotheby's w maju
1977 r. Wśród specjalistów znana ona była
jako „aukcja stulecia”. Trwała przez prawie
dwa tygodnie i ściągnęła 1000 handlarzy
sztuką oraz zbieraczy z całego świata.
Sprzedano tam wówczas ponad 3 tys.
przedmiotów, w tym: meble stylowe, wyro
by rzemiosła artystycznego, porcelanę, ob
razy, grafiki, rysunki itp. Osiągane ceny
były zawrotne, np. kolekcjoner z Teheranu
Nazerian zapłacił 154 tys. dolarów za pozy
tywkę z czasów Ludwika XV w formie klatki
z mechanicznym ptakiem, a czołowy antykwariusz londyński Williams dał 10 tys. do
larów za filiżankę ze spodkiem. Wiele dzieł
sprzedano anonimowo za pośrednictwem
dyskretnych agentów firmy. Ogółem na
aukcji osiągnięto ponad 4 min funtów.
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Pomimo istnienia konkurencji na współ
czesnym rynku dzieł sztuki, firmy aukcyjne
mają do odnotowania na swoim koncie trzy
najwyższe ceny osiągnięte kiedykolwiek na
tym rynku. Zabytek sztuki miniatorskiej dwunastowieczny manuskrypt Ewangelii,
uznany za jedno z arcydzieł sztuki romań
skiej, sprzedany został przez Sotheby's w
grudniu 1983 r. za 8 140 tys. funtów i we
dług dra de Hamela - jednego z dyrekto
rów firmy, który przygotowywał katalog
aukcyjny - ... jest to pierwszy przypadek
od 1812 r., że książka sprzedana została
drożej niż obraz..." Warto wspomnieć, że
manuskrypt ten został zakupiony przez
konsorcjum złożone z instytucji rządowych
i kulturalnych RFN, któremu przewodniczy
ła instytucja rządu krajowego Dolnej Sak
sonii. Jak oświadczył po aukcji pan Her
mann Abs - honorowy prezydent Deutsche
Bank, który osobiście zaangażował się w
sprawę pomyślnego zakupu tego dzieła,
manuskrypt wróci do Dolnej Saksonii, tu
bowiem w 1175 r. został wykonany przez
mnicha Herimanna z opactwa Helmarshausen i tu będzie wystawiony w wielkiej bi
bliotece w Wolfenbuttal.
Z kolei w lipcu 1984 r„ na aukcji zorganizo
wanej przez Sotheby’s w Londynie pewien
występujący anonimowo Amerykanin za
płacił 7 370 tys. funtów za „Pejzaż morski w
Folkestone”, namalowany przez „ducho
wego ojca impresjonizmu" Williama Turne
ra. Do rekordowych należała aukcja Sothe
by's zorganizowana w maju 1984 r. w No
wym Jorku, której przedmiotem były naj
lepsze okazy malarstwa i rzeźby impresjo
nistycznej oraz współczesnej z kolekcji
Dreyfussa-Wolfa. Jedenaście dzieł z tej ko
lekcji sprzedano za ponad 1 min dolarów, a
m.in. obraz Gauguina „Mata Mua" osiągnął
cenę 3,850 min dolarów. Cała aukcja
ogółem przyniosła rekordową kwotę 28,1
min dolarów.
Przedstawione przykłady nie pokazują,
czym firmy aukcyjne zajmują się w codzien
nej działalności. Wielkie aukcje, o których
potem mówi się latami, zdarzają się rzadko,
raz lub dwa razy w roku. Większość wy
przedaży (a każda z tych firm przeprowadza

2. Aukcja w Amsterdamie w oddziale firmy Chri
stie's w maju 1984 r.
3. Praprawnuk cesarza Franciszka Józefa dr Geza
von Habsburg, dyrektor generalny oddziału firmy
Christie's, prowadzi sprzedaż pary srebrnych
waz z lat 1734-1736...
4. ... które zostały kupione przez jedno z muzeów
amerykańskich za 2 450 000 franków szwajcar
skich

5. Portret Juana de Poreja pędzla Velazqueza
sprzedany w 1970 r. za 2 310 000 funtów szterlingów w firmie Christie's
6. „La Gommeuse" Pabla Picassa - obraz olejny
z 1901 r. sprzedany w 1984 r. na londyńskiej auk
cji Sotheby’s za 2 miliony dolarów.
7. Kolekcja książek w oprawach z XVIII w. na licy
tacji w 1984 r.; podpis w katalogu aukcyjnym Sot
heby’s: „Własność pewnego dżentelmena. Na
żądanie poda/emy orientacyjną wartość"
8. Miniatura z ewangeliarza (1175-1180) króla
Anglii Henryka II Plantageneta; ewangeliarz
sprzedano na aukcji Sotheby's w Londynie w
1983 r. za rekordową sumę 8 140 000 funtów
szterlingów (11 314 600 dolarów USA)
(reprod.: J.Wilde)
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ich bez mata 2 tys. w roku) poświęcona jest
dziełom o zdecydowanie niższej randze, by
w skrajnych wypadkach nie rzec - „gadże
tom". Na wierzchołku tej aukcyjnej góry
(Sotheby’s przyznaje się, że w sezonie
1984-1985 sprzedał ponad 400 tys. przed
miotów) znajdują się arcydzieła sztuki
światowej z zakresu malarstwa, rzeźby,
grafiki, rzemiosła artystycznego. Sprzedaje
się tutaj również dywany wschodnie,
znaczki pocztowe i stemple okolicznościo
we, listy, rękopisy, przyrządy naukowe, in
strumenty muzyczne, miniatury i ikony,
sztukę prymitywną, broń i zbroje, monety
ale i lalki, pocztówki, modele żołnierzyków
czy też modele stacji kolejowych z siecią
torów. Słowem, możemy tutaj spotkać
przedmioty jednostkowe, albowiem aukcja
oznacza sprzedaż towarów nietypowych
(niemasowych) w drodze licytacji w czasie i
miejscu ogłoszonym przez organizatora
aukcji, ale dające się formować w kolek
cje.

Aby cała machina aukcyjna mogła właści
wie funkcjonować, potrzebny jest zespół
odpowiednio przygotowanych ludzi. Muszą
oni szybko, dyskretnie, a co najważniejsze
- precyzyjnie oszacować wartość przyjmo
wanego przedmiotu, skatalogować go, wy
stawić do sprzedaży, dokonać licytacji i ewentualnie dostarczyć klientowi do domu
nabyty przez niego „wymarzony” okaz do
kolekcji. Stawia to przed kandydatami do
pracy w firmach aukcyjnych szczególne
wymagania, bo jak oświadcza Phillips:
„...jesteśmy jak dobry bank lub adwokat:
dysponujący wiedzą, dyskretni, troskliwi,
dający dobre rady i proponujący realistycz
ne oszacowanie przedmiotu..." Dlatego
spotkać można tutaj osoby sławne z racji
swego pochodzenia czy też wiedzy facho
wej. Christie's np. jako szefa filii gene
wskiej zatrudnia praprawnuka cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa - dra Gezę
von Habsburga, który ponadto jest eksper
tem m.in. od sztuki rosyjskiej, wyrobów
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Carla Faberge i dzieł starych mistrzów; dy
rektorem działu ceramiki europejskiej i
szkła Phillipsa jest Nicholas Dawes - poto
mek antykwariuszy od pokoleń, który po
ukończeniu studiów pracował przez pe
wien czas jako ekspert w Ironbridge Geor
ge Museum w Wielkiej Brytanii, gdzie spe
cjalizował się w badaniach nad lokalnymi
wytwórniami ceramiki.
Firmy aukcyjne, niezależnie od swojej pod
stawowej działalności, biorą żywy udział w
codziennych wydarzeniach kulturalnych i
społecznych kraju, w którym działają. Po

nadto wystawiają dokumenty poświadcza
jące wartość danego dzieła sztuki dla po
trzeb firm ubezpieczeniowych, są doradca
mi w wypadku problemów związanych z
podziałem spadku, sprzedaży, transferu
bądź darowizny dzieła sztuki. Niektóre (np.
Sotheby's) posiadają działy zajmujące się
renowacją i konserwacją stylowych mebli.
Szczególnie duży naćisk kładą firmy auk
cyjne na organizowanie różnorodnych ak
cji, dzięki którym zwiększa się w społe
czeństwie wiedza o nich, a co za tym idzie
- popularność. Sotheby's np. w 1984 r. zor
ganizował po terenie Wielkiej Brytanii ob
jazdową wystawę prac 20 młodych wyróż
niających się artystów-ceramików. Uwień
czeniem wystawy była aukcja eksponowa
nych dzieł. W listopadzie 1985 r. zorganizo
wał w Londynie aukcję 35 portretów nama
lowanych przez artystę angielskiego Davi
da Baileya; dochody z aukcji przeznaczył
na pomoc głodującym w Afryce (w ramach
akcji „Live Aid"). Christie's od wielu już lat
patronuje Towarzystwu Pomocy Artystom
(Artists General Benevolent Institution),
które dzięki datkom od osób prywatnych i
organizacji społecznych wspomaga mło
dych artystów nie mających stałych docho
dów. Phillips pod koniec lat siedemdziesią
tych przeprowadził akcję zbiórki pieniędzy
na realizację systemu irygacyjnego trzech
wiosek na Jawie w Indonezji.
Do tradycji należy już współpraca firm auk
cyjnych z instytucjami rządowymi powoła
nymi do ochrony zabytków narodowych w
Wielkiej Brytanii. Dotyczy to szczególnie
sprzedaży dzieł, które ze względu na swój
charakter (znajdują się dłużej niż 50 lat w
Wielkiej Brytanii i sprzedane zostały na
aukcji za więcej niż 10 tys. funtów) mogą
być uznane za niepowtarzalne, związane z
kulturą narodową bądź dziejami państwa.
Stosowana jest wówczas specjalna proce
dura poaukcyjna, zwłaszcza przy sprzeda
ży klientowi zagranicznemu, który obowią
zany jest podjąć starania o tzw. licencję
eksportową. Równocześnie prowadzona
jest zbiórka pieniędzy na odkupienie tego
dzieła od właściciela. W wypadku niepo
wodzenia dzieło otrzymuje prawo wywozu.
Obecnie trwają np. pertraktacje dotyczące
odkupienia jednego z obrazów Andrea
Mantegny - mistrza włoskiego renesansu.
Obraz został sprzedany muzeum J. P. Getty
z Malibu (USA) podczas aukcji Christie’s w
kwietniu 1985 r. za prawie 8,3 min funtów.
Przedstawione przykłady są zaledwie wy
cinkiem tego, co w firmach aukcyjnych
dzieje się na co dzień. Popularność, jaką
zdobyły, a szczególnie snobizm na dzieła
sztuki sprawia, że aukcje przyciągają tłumy
ludzi. Obok kustosza z muzeum nowojor
skiego możemy spotkać antykwariusza z
Paryża, lekarza z Londynu, inżyniera z
Hamburga czy też młode małżeństwo prag
nące coś nabyć do swojego pierwszego
mieszkania. Będąc tworem pośrednim
między instytucją kulturalną a firmą handlo
wą, firmy aukcyjne sprawiają, że sztuka nie
„kostnieje" w salach muzealnych czy gale
riach, a wywołuje żywe emocje wśród ludzi,
którzy uważają za normalne posiadanie w
domu czegokolwiek mającego związek z
przeszłością. A oto przecież chodzi.

Andrzej T. Nowicki
Maciej Rydel
Redakcyjne postscriptum: A my zastana
wiamy się - czy do „Desy", czy na „perski
jarmark"!!!
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Kupić,
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

PŁAWOWICE, gm. Nowe Brze
sko, woj. krakowskie
ZESPÓL PAŁACOWO-PARKO

WY
Pałac w Pławowicach, położony

40 km od Krakowa, został zbu
dowany w latach 1804-1805 we
dług projektu znakomitego ar

kim porządku, usytuowany jest

Informacje szczegółowe

w dużym parku krajobrazowym

Materiał:

ściany i sklepienia (kolebkowe w

(ok. 6 ha) o starym i egzotycz

piwnicy,

nym drzewostanie, z obszernym

murowane z cegieł, stropy nad pię

stawem parkowym oraz z kom
pleksem stawów rybnych, połą

trem

czonych groblą. Teren parku, w
którego obrębie znajduje się
również neogotycka kaplica pa

łacowa z 1802 r„ opada łagod

nie ku dolinie rzeki Szreniawy.
Pałac do 1945 r. był w posiada
niu rodziny Morstinów. W okre

żaglaste

drewniane,

parterem)

nad

czterospadowy

dach o konstrukcji drewnianej po
kryty dachówką ceramiczną

Kubatura:

7500 m3

Powierzchnia użytkowa:

1600 m2

Liczba kondygnacji:

dwie oraz rozległe piwnice

Liczba pomieszczeń:

20

Właściciel:

Urząd Gminy w Nowym Brzesku

sie międzywojennym, z inicjaty

Użytkownik:

brak

wy ostatniego właściciela, wy
bitnego dramaturga, poety i po-

Proponowany rodzaj

z uwagi na wielką wartość artystycz

chitekta Jakuba Kubickiego dla
ówczesnego właściciela po

wieściopisarza, Ludwika Hiero

użytkowania:

ną obiektu i wybitną pozycję w his

torii kultury polskiej postuluje się u-

siadłości - Ignacego Morstina

nima Morstina (1886-1966), w

rządzenie w pałacu domu pracy

(zm. 1805). W 1886 r. obiekt zo

pałacu pławowickim odbyty się

twórczej lub ośrodka szkoleniowo-

stał rozbudowany według pro

w latach 1928 i 1929 „Zjazdy

-reprezentacyjnego;

jektu architekta Tadeusza Stry-

Poetów”, w których brali udział

także inna forma użytkowania, jeżeli

jest

możliwa

jeńskiego. Pałac pławowicki na

m.in. Leopold Staff, Jan Lechoń,

nie będzie sprzeczna z podstawo

leży do najcenniejszych wiej
skich rezydencji klasycystycz-

Julian Tuwim, Antoni Słonimski,

wymi zasadami ochrony zabytku; w

Maria

najbliższym

nych doby postanisławowskiej

wska, Zofia Starowieyska-Mor-

istnieje możliwość wzniesienia pa

w Polsce. Monumentalny, pię

stinowa, Paul Cazin, Jarosław

wilonów hotelowo-gospodarczych

trowy gmach pałacu, ozdobiony

Iwaszkiewicz, Józef Wittlin, Emil
Zegadłowicz.

kolumnowymi portykami w wiel

Pawlikowska-Jasnorze-

Stan zachowania:

cały

sąsiedztwie

zespołu

patacowo-parkowy

zespół

znajduje się w bardzo złym stanie

technicznym i pomimo kilkakrot
nych remontów zabezpieczających

wymaga szybkiego podjęcia prac
konserwatorskich;

park

jest

w

znacznej części ogrodzony
Zakres robót:

kompleksowy remont kapitalny pa
łacu i rewaloryzacja zespołu parko
wego;

Wojewódzki

Konserwator

Zabytków w Krakowie dysponuje

historyczną

dokumentacją

oraz

szczegółową inwentaryzacją zespo
łu pałacowo-parkowego
Sposób załatwienia sprawy:

wniosek o przekazanie lub sprze
daż zespołu pałacowo-parkowego
należy kierować do Wydziału Och
rony Zabytków Urzędu Miasta Kra

kowa, pl. Wiosny Ludów 3/4, który

po określeniu zasad konserwacji i
utrzymania pałacu oraz parku, jak
również po otrzymaniu pozytywnej

opinii Komisji Rewaloryzacji i Och
rony Zabytków Rady

Narodowej

Miasta Krakowa przekaże wniosek

naczelnikowi gminy Nowe Brzesko,
w celu dopełnienia formalności i
wydania decyzji zgodnie z § 6 uch

wały nr 179 Rady Ministrów z dnia 8

grudnia 1978 r.

(opracował: Andrzej Gaczoł)

1. Plan sytuacyjny pałacu
2. Widok pałacu od strony ogrodu
(rys. i zdjęcie: A. Gaczol)
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Akcja cmentarze

Mennonici
i...
barbarzyńcy
Jestem głęboko przekonany, że el
bląskie Żuławy są obecnie najwięk
szą w kraju, a jednocześnie najbar
dziej dobitną w charakterze „ostoją"
krajobrazu holenderskiego w Polsce.
Szczególną jego kwintesencję sta
nowi obszar na zachód od jeziora
Druzno i rzeki Elbląg. Taki charakter
krajobrazu jest dziełem mennonitów
- zwolenników sekty protestanckiej
powstałej w Holandii w XVI w. Nie
zwykle interesująca jest doktryna re
ligijna mennonitów, a także zasady,
jakimi kierują się w życiu. Otóż od
rzucają oni chrzest dzieci, służbę
wojskową, przysięgę, wnoszenie
skargi do sądu, przyjmowanie jakich
kolwiek urzędów i stanowisk pań
stwowych. Odznaczają się surową
moralnością oraz czynną i ofiarną mi
łością bliźniego. Menno Simonis
(1498-1559) byt przewodnikiem du
chowym sekty w początkach jej ist
nienia, od niego pochodzi też jej na
zwa. Napisał książkę Fondamentboek, w której wyłożył dogmaty mennonickie. Mennonici są trynitariuszami, uznają boskość Chrystusa, zgod
nie z duchem reformacji swobodnie
interpretują teksty biblijne. Najważ
niejszym elementem ich doktryny
jest odpowiedzialność człowieka za
jego czyny jako konsekwencja wia
ry.
Wzrastające po 1555 r. prześladowa
nia mennonitów w Holandii stały się
główną przyczyną emigracji tej sekty
do innych krajów europejskich. Pol

ska w połowie XVI w. była jednym z
najbardziej tolerancyjnych państw i
tu też za radą Jana Łaskiego, bratan
ka prymasa, przybyła znaczna grupa
mennonitów. Osiedlili się na terenie
Żuław, w dolinie Wisły i w Poznańskiem. Lokowano ich chętnie na te
renach podmokłych, gdyż przyzwy
czajeni w swojej ojczyźnie do walki z
nadmiarem wody usprawnili i u nas
system odwadniania, budowania ka
nałów oraz tam. Mennonici przesz
czepili też na teren naszego kraju
wyższy poziom gospodarki rolnej.
Przyczynili się tym samym do lep
szego zagospodarowania żyznych
terenów, szczególnie na Żuławach i
w dolinie Wisty. Ich przez prawie
cztery wieki trwająca działalność wy
cisnęła specyficzne piętno na obli
czu tych ziem. Z Żuław mennonici
odeszli po 1945 r„ ale pozostał stwo
rzony przez nich niezwykle atrakcyj
ny krajobraz kulturowy, nie znajdują
cy właściwie analogii, charakteryzu
jący się wysokim poziomem organi
zacji przestrzennej, gdzie środowi
sko przyrodnicze ujęte zostało w
ramy złożonych struktur zagospoda
rowania technicznego o dużym stop
niu integracji przestrzennej syste
mów: ochrony przeciwpowodziowej,
melioracji wodnych, osadnictwa, ko
munikacji i rozłogów pól.
Krajobraz ten, którego główną cechą
jest jego „historyczność", nasycony
jest bardzo silnie pomennonicką
substancją zabytkową. Jej głównymi
elementami są: domy mieszkalne,
zespoły zagrodowe, układy osadni
cze, rozłogi pól, układy komunikacyj
ne, urządzenia inżynierskie, szcze
gólnie hydrotechniczne, i wyjątkowe
wręcz w oryginalności i charakterze
cmentarze z układami przestrzenny
mi, z którymi ściśle związane są koś
cioły, kaplice i szkoły.
Zdumienie wręcz budzi fakt, że do
tychczas tak ciekawa i fascynująca

kultura mennonicka, o ogromnych
zasługach dla rozwoju Żuław, nie do
czekała się swojej placówki muzeal
nej. Przecież muzeum mennonitów
mogłoby stać się niezwykłą atrakcją
krajoznawczą, prawdziwą Mekką dla
mennonitów z całego świata. Potrze
ba istnienia takiego muzeum jest
sprawą pierwszorzędnej wagi z tego
chociażby względu, że zabytkowe
pozostałości po mennonitach ulega
ją dewastacji w zastraszającym tem
pie. Szczególnie dotyczy to cmenta
rzy, których większość zniknęła z po
wierzchni ziemi, a nieliczne pozosta
łe stanowią tylko szczątki dawnei
świetności, a i tak ich los jest przesą
dzony, ponieważ nie ma chyba siły,
która zatrzyma ten proces. Dewasta
cja odbywa się przy milczącej zgo
dzie odpowiedzialnych instytucji,
które w ciągu powojennych ponad
40 lat nie potrafiły zorganizować na
wet symbolicznego lapidarium. Za
pewne do jego tworzenia przystąpi
się wówczas, kiedy cmentarzy już nie
będzie, a termin ten jest już bliski.
Proces dewastacji odbywa się nawet
w majestacie prawa, o czym świad
czą losy cmentarza pomennonickiego w Wikrowie, położonego na tere
nie gminy Elbląg. Historia tego
miejsca jest niezwykle interesująca,
tu bowiem najwcześniej (poza Gdań
skiem) osiedlili się mennonici i już w
latach 1560-1570 zamieszkiwali tzw.
pastwisko Ellerswald, czyli dzisiejsze
Wikrowo.
Istniejący do dzisiaj cmentarz men
nonitów położony jest na północnym
skraju wsi, przy wąskiej asfaltowej
drodze prowadzącej do Helenowa,
porośniętej pięknymi starymi wierz
bami, w odległości około 300 m od
wspaniałego zabytku techniki mennonickiej, jakim jest wiatrak typu ho
lenderskiego z pierwszej potowy XIX
w. Cmentarz ten, o powierzchni 0,245
ha, ma interesujący i jedyny w swoim

rodzaju układ, założony na planie tra
pezu. Od południowego zachodu ograniczony był ongiś korytem Stare
go Nogatu, dziś już całkowicie wy
schniętym. Od tej strony cmentarz
kończy się skarpą o wysokości oko
ło 1,5 m, na której rosną wierzby. Od
wschodu, wzdłuż podstawy trapezu,
ogranicza go droga. Z tej strony znaj
dują się dwa wejścia. Jedno położo
ne jest na osi alei, wyznaczonej od
północy przez stare lipy, będące
pięknymi okazami w wieku ok. 250
lat, a od południa przez uschnięty już
żywopłot z tui. który ongiś był ele
mentem celowo zasadzonego i pie
lęgnowanego drzewostanu. Prosto
padle do tej alei biegł szpaler z dzie
więciu stuletnich lip, których korony
byty niegdyś formowane. Aleja i
szpaler dzieliły obszar nekropoli na
trzy kwatery. Oprócz lip na cmenta
rzu rosną jesiony i klony; wiek jesio
nów ocenia się na 60 lat.
W odległości kilkunastu metrów od
pierwszego znajduje się drugie wejś
cie, prawdopodobnie późniejsze,
które powstało w związku z budową
kaplicy i do niej prowadziło. Przy tym
wejściu zachowały się resztki cegla
nych słupów, na których była zawie
szona brama. Do dziś po kaplicy po
został jedynie zarys fundamentów, a
brak ceglanego rumowiska pozwala
przypuszczać, że byłą to konstrukcja
drewniana.
Cmentarz w Wikrowie powstał praw
dopodobnie na przełomie XVII i XVIII
w. i był wykorzystywany do końca
ostatniej wojny. Do grzebania zmar
łych służyła jedynie kwatera połud
niowa, będąca jakby zmniejszonym
odbiciem całego cmentarza. Mogiły
są tu orientowane i lokowane w ukła
dzie rzędowym. Znajduje się jeszcze
50 grobów ze sztucznego kamienia pojedynczych, podwójnych, potrój
nych. Jednak kwintesencję tego
cmentarza stanowią nagrobki w for

1. Fragment cmentarza mennonickiego w Wikrowie
2. Nagrobki typu „stela” z trójkątnymi
tympanonami
3. Nagrobki typu „stela" z tympano
nami zamkniętymi pełnymi tukami
4. 5. Zniszczenia cmentarza na sku
tek budowy domu
(zdjęcia: R. Klim)
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mie stel, których zachowało się 13.
Wszystkie zostały wykonane z pia
skowca w postaci prostokątnych
płyt, których wymiary zamykają się w
granicach: 142-204 cm wysokości,
54-64 cm szerokości i 9—16 cm gru
bości. Płyty te z reguły zwieńczone
są frontonem albo naczółkiem i usta
wione na cokołach przeważnie nieco
szerszych i zamkniętych gzymsami,
w kilku wypadkach o przekroju simy.
Po bokach, u podnóża lub nasady
frontonów występują na ogół akroteriony. Zwieńczenia płyt mają tympa
nony o dekoracji zrobionej reliefem
wklęsłym. Centralną część stel zaj
mują tablice inskrypcyjne, przeważ
nie zagłębione. Występują tutaj róż
ne formy ich zamknięcia: listwy profi
lowane lub o przekroju wklęski, łuk
koszowy, gzyms w formie półwafka,
linie faliste, dwuuskokowe ramki.
Niekiedy górna część tablicy wcho
dzi w sferę zwieńczenia. Wśród orna
mentów pełniących funkcję czysto
dekoracyjną zwieńczeń, tympano
nów i tablic inskrypcyjnych najczęś
ciej występuje wić roślinna, także liś
cie akantu. Spotyka się również sym
boliczne motywy ikonograficzne
związane z symboliką śmierci i życia.
Występują tutaj np. skrzyżowane ga
łązki palm, które symbolizują zwy
cięstwo nad śmiercią. Do rzadko
spotykanych motywów roślinnych
należą gałązki oliwne - symbol czys
tego sumienia i cnoty miłosierdzia.
Często występuje połączenie gałą
zek palmy z innymi motywami sym
bolicznymi ikonografii chrześcijań
skiej. Dwa skrzyżowane liście palmy
w połączeniu z krzyżem, kotwicą i
płonącym sercem lub motyw liścia
palmy z krzyżem - symbolizują zba
wienie i zmartwychwstanie. Kotwica z
krzyżem i sercem należy do najstar
szych symboli w ikonografii chrześ
cijańskiej. Występują też same wyo
brażenia kotwicy z krzyżem jako
symbol nadziei na życie wieczne lub
krzyża z sercem jako symbol życia
ofiarnego, przez które można osiąg
nąć zbawienie. Interesującym moty
wem są skrzyżowane i opuszczone
w dół pochodnie - symbol płomien
nej miłości Boga, a także łaciński
krzyż na kopcu z kamieni - symbol
życia mennonity na wzór Jezusa. We
wszystkich stelach litery ryte są minuskułą gotycką, z wyjątkiem jednej,
gdzie imiona i nazwiska wykonane
są majuskułą rzymską.
Przy omawianiu stel na wikrowskim
cmentarzu nasuwa się refleksja bar
dziej ogólnej natury, że ten typ na
grobka jest w swym charakterze i
wyrazie najbardziej mennonicki i dla
tego zachowane cmentarze ze stela
mi są wyjątkowo wartościowe pod
względem historyczno-zabytkowym,
a ich niezwykłość powoduje, że są
również wielką atrakcją krajoznaw
czą. Trzeba też podkreślić, że każda
z stel stanowi w pewnym sensie
małe dzieło sztuki, a ich suma składa
się na niepowtarzalną całość.
Niestety, ta całość cmentarza w Wikrowie została w ostatnim okresie
poważnie zagrożona. Podczas pene
tracji terenowej w dniu 2 maja 1985 r.
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stwierdziłem, że w jego części „koś
cielnej” trwają wstępne przygotowa
nia do prac budowlanych, związa
nych ze wznoszeniem domu jedno
rodzinnego. Fakt ten natychmiast
zgłosiłem ustnie mgrowi Bernardowi
Jesionowskiemu, zastępcy Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków
w Elblągu, który natychmiast wysłał
teleks interwencyjny do właściwej
gminy wydającej zezwolenia na bu
dowę. Sądziłem, że sprawa jest zała
twiona pozytywnie, tym bardziej że
postęp prac budowlanych nie byt
zaawansowany. Dlatego moje zdu
mienie było ogromne, kiedy podczas
kolejnych badań terenowych stwier
dziłem, że roboty na cmentarzu w Wikrowie nabierają coraz większej ska
li.
W tej sytuacji 11 czerwca 1985 r. wy
stosowałem do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Elblągu, z
odpisami do Wojewódzkiego Kon
serwatora Przyrody, Naczelnika Gmi
ny i „Wiadomości Elbląskich", pismo
o następującej treści: „Wnawiązaniu
do wcześniejszej informacji ustnej o
wycięciu dziesięciu okazów drzew, w
tym dwóch pomnikowych i przygoto
wywaniu dziatki budowlanej na tere
nie zabytkowego cmentarza pomennonickiego w Wikrowie, chciatbym
dorzucić jeszcze kitka szczegółów.
Podczas wizji lokalnej w dniu 6
czerwca 1985 r. stwierdziłem dalszy
postęp prac. Między innymi drzewa,
które ścięto, zostały już częściowo
"przerobione*, wykonano prowizo
ryczne ogrodzenie i zbudowano szo
pę na narzędzia i materiały. Pomni
kowa lipa o obwodzie 445 cm została
dosłownie obsypana górą tzw. szla
ki, co niewątpliwie może przyczynić
się do jej zniszczenia. Cmentarz w
Wikrowie posiada ogromną wartość
historyczno-zabytkową. Razem z za
bytkowym wiatrakiem, architekturą
domów na tym obszarze, systemem
wodno-melioracyjnym i komunika
cyjnym tworzy prawdziwy "Skansen*
kultury mennonickiej, która w tak ogromnym stopniu przyczyniła się do
rozwoju Żuław. Dlatego też uważamy,
że to co się dzieje na cmentarzu w
Wikrowie należy uznać za wyjątkowe
barbarzyństwo. Prosimy i postuluje
my o natychmiastowe wstrzymanie
tych bezsensownych poczynań i wy
ciągnięcie konsekwencji w stosunku
do tych osób, które tak nierozważną
decyzją zubożyły dorobek naszej
kultury".
Niestety, z bólem serca muszę
stwierdzić, że budowa domu, a więc i
niszczenie zabytkowego cmentarza
trwa nadal i to w majestacie prawa.

Roman Klim
W artykule wykorzystano następują
ce opracowania w maszynopisie,
znajdujące się w archiwum Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków
w Elblągu:
1. J. Hoffman, Ewidencja cmentarza
pomennonickiego w Wikrowie. El
bląg 1984.
2. E. Filipska, Cmentarz mennonitów
na Żuławach i w dolinie dolnej Wisły,
PP Pracownie Konserwacji Zabyt
ków, Toruń 1978.

Dwór w Szerzynach, obecnie plebania

Uratowany dwór
w Szerzynach
Na czterdziestym kilometrze drogi z
Tarnowa przez Tuchów i Jodłówkę
Tuchowską do Jasła, Biecza i Gorlic
zasłania nam horyzont góra Liwocz,
a na jej tle wyrasta w niebo wieża
kościoła z 1928 r. Na lewo od niej
nasz wzrok przyciąga renesansowy,
piętrowy dwór z końca XVI w., wspar
ty na pięciu potężnych tukach pod
cieniowych zdobiących parter, z bal
konem widokowym na piętrze, ciąg
nącym się na 15-metrowej długości
frontonie.
J. Ponętowski tak go opisuje w Ziemianinie w 1750 r.: „Gotowy, rządnie
rozmieszczony dom pański, na moc
zbudowany a ochędożony, na zdro
wym placu, na widoku, kształtnie po
stawiony... " Dwór ten zbudowany zo
stał prawdopodobnie przez Joachi
ma Ocieckiego, kasztelana sąde
ckiego, ówczesnego właściciela
Szerzyn, zmarłego w 1620 r„ a prze
budowany (chyba po pożarze,
którego ślady są widoczne na opale
niznach portali z piaskowca) w XVIII
w. przez Stefana Uniatyckiego, który
z podróży poselskiej do Hiszpanii
przywiózł tu obraz Murilla „Młodzień
czy Jan Chrzciciel bawiący się z Ba
rankiem”. Obraz ten dostał się w XX
w. do Muzeum Diecezjalnego w
Przemyślu i stamtąd został skradzio
ny w 1975 r.

Dwór w Szerzynach na skutek licyta
cji dóbr szlacheckich przeznaczony
został w 1924 r. na plebanię, a w
1973 r. skazano go na... rozbiórkę.
Dzięki jednak ówczesnemu probosz
czowi Szerzyn - ks. Czesławowi Mu
szyńskiemu i mgr. Andrzejowi B.
Krupińskiemu - Wojewódziemu
Konserwatorowi Zabytków w Tarno
wie, ocalał od zagłady.
Ocalony dwór zaprasza na spotka
nie... Przez renesansowy portal z pia
skowca wchodzimy do sieni dwor
skiej. Nad nami znajduje się modrze
wiowy strop o profilowanych bel
kach, na nich ślady późniejszej prze

budowy, „podsiębitek", które przez
kilkadziesiąt ostatnich lat utrzymywa
ły drugi niższy, otynkowany strop aż
do 1975 r. Na lewo prowadzą nas
kamienne, profilowane portale z her
bem Jastrzębiec i z napisem: Joan
nes Tepem..." - zapewne inicjałem
budowniczego. Supraporta załamała
się, może podczas pożaru w XVIII w. i
zapadła między posadzkę parteru i
sklepienie nad piwnicą. Tam ją zna
leziono podczas remontu w 1975 r. i
odtworzono, gdyż była pęknięta i
skruszała od wilgoci. Wspaniałe są
sklepienia piwnic i dwóch sal na par
terze. Szkoda, że jedna z nich musi
obecnie służyć za spiżarnię.
Od wschodu nie było pierwotnie sie
ni (obecnej) i wewnętrznej klatki
schodowej. Na piętro (dawniej drew
niane) prowadziły kamienne schody
zewnętrzne według włoskich wzorów
- do „piano nobile". Natomiast całą
wschodnią połowę parteru zajmowa
ła wielka sala (10 x 7 m) ze stropem
drewnianym, podwójnie belkowa
nym. Było to wnętrze niemieszkalne,
może sakralne, służące na zebrania
religijne socynianów - polskich arian, którzy tu mieli siedzibę oprócz
Lustawic nad Dunajcem (obecnej
siedziby K. Pendereckiego). Mury
parteru mają grubość 1 m!

Piętro, pierwotnie drewniane, do
1975 r. otynkowane, ma izby roz
mieszczone amfiladowo. Tu znajduje
się wielka (ok. 50 m’) sala balowa, w
której zachowała się część parkietu z
różnorodnych klepek. Odtworzono w
niej strop drewniany, natomiast po
lichromii, która miała pokrywać ścia
ny lub stropy dworu, nigdzie, nieste
ty, nie znaleziono.

Stefan Ryznar
Źródło informacji: A. B. Kru
piński, Renesansowy dwór w
Szerzynach, „Tarnowska Kroni
ka Konserwatorska".
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Cerkiewka w Bielicznej
ocalona
U samych źródeł rzeki Białej, tuż przy
granicy słowackiej. u stóp potężnego
szczytu Lackowej, w 1595 r. założono
łemkowską wioskę Bieliczna. Jej
pierwszym sołtysem i zasadźcą był
Iwan z sąsiednich Izb, a sama wieś
bez wątpienia stanowiła pierwotnie
filialną pasterską osadę mieszkań
ców Izb. Podobnie jak reszta wsi do
liny górnej Białej i Popradu, Bieliczna
przez wiele wieków należała do dóbr
muszyńskich biskupstwa krako
wskiego. W 1796 r. ufundowano tu
unicką cerkiewkę Św. Michała Ar
chanioła. Była jedną z nielicznych
wówczas cerkwi murowanych, a jej
architektura odzwierciedlała silny
wpływ baroku - kultury artystycznej
kręgu łacińsko-katolickiego.
W 1945 r. wieś przestała istnieć.
Wśród zdziczałych drzew owoco
wych, gęstej trawy i pnących się la
sów cerkiewka marniała. W ostatnich
latach zapadł się zupełnie dach, sy
pał się tynk murów kamiennych,
chwiał się hełm wieży. Wilgotne, za
śmiecone wnętrze częściej gościło
owce z pobliskiego PGR-u niż ludzi.
Po wystroju nie zostało śladu. I oto w
1984 r. nowy proboszcz parafii rzym
skokatolickiej w Banicy ks. Mieczy
sław Czekaj (zob. „Spotkania z Zaby
tkami", nr 3,1984), któremu podlegają
również tereny Izb i Bielicznej - ener
gicznie przystąpił do ratowania tej
kompletnej już ruiny. W staraniach o
kościółek w Bielicznej wsparł pro
boszcza Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Nowym Sączu, a nade
wszystko jego parafianie w Banicy.
Umiał ich przekonać o celowości ra-

Cerkiew w Bielicznej po odbudowie
(lipiec 1985 r.)
(fot.: T. M. Trajdos)

towania pięknej, wartościowej arty
stycznie świątyni. Konserwator prze
kazał dotację pieniężną i roztoczył
nadzór nad pracami remontowymi.
Trwały one cały rok - w czasie suro
wej zimy 1984-1985, w niezwykle
ciężkich warunkach, w śniegu, zim
nie, zawiejach, w tej bezludnej głu
szy, pozbawionej nawet drogi jezd
nej. Ogromne poświęcenie wykazał
stały współpracownik ks. Czekaja
przy budowlanych pracach kościel
nych - utalentowany cieśla i stolarz
Marian Kozub, gospodarz z Banicy.
Ocalona, a przy tym ściśle wierna
tradycyjnej postaci sylweta kościół
ka w Bielicznej jest dziełem jego ręki.
Z wielką ofiarnością pomagali mu
dwaj inni gospodarze baniccy - Jan
Skrzypniak i Franciszek Regiec.
Trzeba też podkreślić udaną zbiórkę
ofiar pieniężnych wśród parafian Ba
nicy. Warto wreszcie nadmienić, że
dzieło ocalenia byłej unickiej cer
kiewki jest rezultatem bezinteresow
nej pracy wyłącznie polskich katoli
ków z Banicy i ich proboszcza. La
tem 1985 r. odbudowana świątynka
w Bielicznej została poświęcona jako
filialny kościół rzymskokatolicki w ra
mach parafii banickiej.

Kościół w Bielicznej jest budynkiem
jednonawowym z wyodrębnionym
prezbiterium, wzniesionym z ciosów
kamiennych. Prostokątną nawę kryje
nowo założony dwuspadowy dach
gontowy, z ośmioboczną drewnianą
sygnaturką, o bani obitej blachą.
Nawę poprzedza wieża izbicowa (ka
mienna) z kruchtą w przyziemiu,
zwieńczona izbicą (hurdycją), oszalo
waną deskami i banią z latarnią, obitą
gontami.
Drewniany,
barokowy
szczyt wieży, niezwykle malowniczy,
został całkowicie zrekonstruowany.
W ściany nawy wstawiono nowe,
szczelne okna i drzwi wejściowe. Ich
stolarka ściśle odpowiada stylowym
cechom budowli. Nawę przykrył de
skowy płaski strop. Zakrywa on jed
nolicie także węższą półkolistą absy
dę prezbiterialną. Wnętrze kościoła
zostanie otynkowane. Do absydy ks.
Czekaj wprowadził rokokowy ołta
rzyk z obrazem Michała Archanioła,
ujęty parą kolumn, z obrazkiem Ma
ryjnym w glorii. Ołtarzyk w pełni har
monizuje z datą erekcji cerkiewki.
Kolejne dzieło ks. Czekaja poświad
cza nie tylko szanse ratunku dla gi
nących zabytków przeszłości, ale
także etyczną i historyczną potrzebę
ich ratowania.

Tadeusz M. Trajdos

1. Patac w Mysłakowicach, obecnie
szkoła podstawowa
2. Kościót parafialny w Mysłakowi
cach: w portyku dwie antyczne ko
lumny z Pompei
3. Remontowany obecnie pałac w
Karpnikach
4. Przykład drewnianego budownic
twa tyrolskiego z połowy XIX w. w
Karpnikach
5. 6. Uroczystość zakończenia rajdu i
rozdania nagród

Rajd
młodzieży
Jak każdego roku jesienią, w dniach
26-29 września 1985 r. odbyt się tra
dycyjny już, XI Jeleniogórski Rajd
Młodzieży Szkolnej „Mysłakowi
ce®”, w którym uczestniczyła rekor
dowa liczba 50 drużyn reprezentują
cych 46 szkót województwa jelenio
górskiego i 1 szkoty województwa
wałbrzyskiego, z czego 30 szkół

podstawowych. Łącznie startowało
440 uczniów i 50 opiekunów. Przygo
towano 10 tras, trwających od 2 do 4
dni, z których kilka miało charakter
specjalny - dziecięca (klasy IV—VI),
kolarska, „ochrony przyrody" i „och
rony zabytków”.
Trasa „ochrony zabytków” zorgani
zowana została po raz pierwszy w
1980 r. w czasie VI Rajdu i - jak
wskazuje na to frekwencja oraz po
ziom przygotowania uczestników zadomowiła się już chyba na dobre
w rajdowym repertuarze.
Tegoroczna trasa „ochrony zabyt
ków” prowadziła przez południowo-wschodnie rejony naszego woje
wództwa, m.in. przez takie miejsco
wości, jak: Chełmsko Śl„ Krzeszów,
Pisarzowice, Rędziny, Karpniki, Bu
kowiec, Miłków, Kowary, aby zakoń
czyć się podobnie jak pozostałe tra
sy - w neogotyckim pałacu w Mysła
kowicach, obecnie siedzibie szkoły
podstawowej. Dzięki takiej trasie uczestnicy zobaczyli wiele interesują
cych przykładów sztuki śląskiej - od
cysterskiego barokowego założenia
klasztornego, z siedemnasto- i osiemnastowiecznymi kościołami z
bogatym wyposażeniem wnętrz
(między innymi z malarstwem ścien
nym M. Wilmanna), po wiejskie, późnogotyckie kościoły w Rędzinach
czy Pisarzowicach (kościót w Pisarzowicach kryje w swym wnętrzu
póżnogotycki tryptyk). Zwiedzono
również unikatowy zespół drewnia
nych domów tkaczy śląskich z 1707
r. (tzw. 12 Apostołów) oraz renesan
sową szkołę parafialną z zachowany
mi sgraffitami w Chełmska Śl. Z du
żym zainteresowaniem spotkało się
zwiedzanie ruin średniowiecznej

funkcji ośrodka rekreacyjnego dla
mieszkańców pobliskiej Warszawy i
Radomia, a karczma mogłaby być
bazą żywieniową dla przybywających
tu letników.
Ponieważ sprawy ratowania i och
rony zabytków były mi zawsze bli
skie, uprzejmie proszę Redakcję o
zamieszczenie tych słów, a dedykuję
je tym, którzy mogą (i powinni) tu coś
pomóc: władzom wojewódzkim w
Radomiu oraz miejscowym, gmin
nym w Promnej, gdyż maluczko, a
ten ciekawy zabytek zostanie całko
wicie zdewastowany i nie będzie go
można uratować. A potem, być
może,
trzeba będzie postawić
„ współczesny pawilon gastrono
miczny" - z prefabrykatów i szkła,
bez dachu, bez stylu, bez gustu.
I bez sensu...
Zdzisław Górecki
Warszawa
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szubienicy w pobliżu Mifkowa oraz w
samym Miłkowie specyficznych dla
sztuki śląskiej krzyży pokutnych, sta
wianych przez przestępcę na miejs
cu zbrodni. Młodzież poznała rów
nież interesujące przykłady założeń
rezydencjonalnych - osiemnasto
wieczny pałac w Bukowcu, średnio
wieczny zamek w Karpnikach, prze
budowany ok. 1838 r. w duchu neo
gotyckim (przypuszczalnie według
planów K.F. Schinkla), czy neogoty
cki pałac w Mysłakowicach (nie
kwestionowane dzieło tego architek
ta), otoczony romantycznymi założe
niami parkowymi w stylu angielskim,
o bogatym drzewostanie.
W przeddzień zakończenia Rajdu
odbył się w schronisku młodzieżo
wym w Bukowcu konkurs dla uczest
ników trasy zabytkoznawczej. Pyta
nia przygotowane zostały przez wie
loletniego organizatora Rajdu - p.
Zdzisława Gasza, który jednocześnie
prowadził ten konkurs. W jury za
siadło dwoje przedstawicieli Biura
Studiów i Dokumentacji Zabytków w
Jeleniej Górze - Iwona Błaszczyk i
Kazimierz Śliwa oraz kierownik trasy
- Danuta Bartosiewicz (nauczycielka
historii). Pytania wbogacone materia
łem fotograficznym złożyły się na
cztery serie: pierwsze dwie dotyczyły
znajomości stylów w architekturze
europejskiej i polskiej, trzecia odwo
ływała się do poznanych na trasie
zabytków i wreszcie seria czwarta
poświęcona była problematyce dzia
łania służby konserwatorskiej i zasa
dom ochrony zabytków w Polsce.
Przyznać należy, że młodzież wyka
zała dobre przygotowanie do kon
kursu, zarówno od strony teoretycz
nej, jak i praktycznej, pomimo że py
tania nie należały do łatwych. Pier
wsze miejsce, po wyrównanej i za
ciętej walce, zajęli przedstawiciele I
Liceum Ogólnokształcącego w Jele
niej Górze (opiekun grupy: Jerzy Lo
kaj), drugie - Szkota Podstawowa w
Karpaczu (opiekun: Anna Kozieł),
trzecie - Zespół Szkół Zawodowych z
Lubania.
Coroczne rajdy młodzieży szkolnej
organizowane przez jeleniogórskie
Kuratorium Oświaty i Wychowania są
niewątpliwie bardzo pożytecznymi
imprezami, przyczyniającymi się do
poznania historii i zabytków naszego
województwa.

Iwona Błaszczyk

Szanowna Redakcjo!
Chodzi mi o karczmę we wsi Pro
mna. woj. radomskie, o której „Kata
log Zabytków Sztuki w Polsce", t.X,
zeszyt 5, podawał w 1971 r. że zosta
ła: „zbudowana w końcu w. XVIII...
klasycystyczna. Murowana z cegły,
tynkowana... W narożniku pn-wsch.
podcień o czterech kolumnach na
wysokich, czworobocznych coko
łach. Układ wnętrz przebudowany.
Dach dwuspadowy, kryty gontem, z
naczółkiem od wsch. oraz dwoma owalnymi okienkami w szczycie".
No, cóż... Obecnie, po kilkunastu
latach od czasu, gdy pisano te sło
wa, powiedzieć można, że tynkowa
nia. o którym wspomina „Katalog"
jest coraz mniej, ubywa też cegieł w
wysokich, czworobocznych coko
łach oraz kolumnach, co grozi ich za
waleniem. Zachodnie skrzydło bu
dynku „adaptowano" na pomiesz
czenie dla różnego rodzaju komórek
i chlewików, natomiast we wschod
nim skrzydle urządzono prymitywne,
obskurne mieszkania. Ściany budyn
ku pokrywają liszaje brudu i zacie
ków. powybijane szyby w oknach.
Całość przedstawia przykry widok
zaniedbanej, rozsypującej się. nisz
czonej przez czas i ludzi rudery.
Wydany w 1974 r. przewodnik
„Radom i okolice" obiecywał, że
karczmą „... po przeprowadzeniu
prac konserwatorskich, będzie peł
nić funkcję zajazdu". Otóż, jak się
wydaje. jest to najwłaściwsza fun
kcja, jaką ten zabytek powinien peł
nić po koniecznej (i szybkiej) rewalo
ryzacji. Obiekt, usytuowany tuż przy
międzynarodowej, ruchliwej trasie E7
Warszawa - Radom - Kraków, mógł
by spełniać rolę wygodnego zajazdu
dla podróżnych, ale nie tylko.
Otóż piękne położenie na wyso
kim brzegu nad czystą (jeszcze!) Pili
cą, predysponują tę zabytkową
miejscowość (oprócz karczmy dwór i kościół z XVIII w.) do pełnienia
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1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozo
stałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „PrasaKsiążka-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
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Od redakcji: 0 stan obecny karczmy
w Promnej pytaliśmy Wojewódzkie
go Konserwatora Zabytków w Rado
miu. Odpowiedź w „Od redakcji: re
manent". str. 1 tego numeru.

Szanowna Redakcjo!
Dr Izabela Rejduch-Samkowa, je
den z nielicznych historyków sztuki
poświęcających swoją wiedzę i zapał
zabytkom kultury żydowskiej w Pols
ce, zamieściła w „Spotkaniach" nr
3-4, 1985, artykuf „Żydowski cmen
tarz w Kromołowie". Jest to artykuł
bardzo ciekawy, znalazłem w nim
jednak stwierdzenia mogące prowa
dzić do nieporozumień.
Autorka pisze: „Niesłusznie i bez
udokumentowania powtarzane jest
mniemanie, że na cmentarzach żydo
wskich nie wolno było chować zmar
łych w starych mogiłach", a dalej po
wołuje się na świadectwo Majera Bałabana. Z talmudycznego zapisu „Ży
dowski grób jest cenniejszy niż kró
lewski pałac"(traktat Sanhedrin 96b)
wynikają przepisy zabraniające
zarówno przekopywania grobu w
celu dokonania w jego miejsce inne
go pochówku, jak i zakazujące eks
humacji zwłok. Jak zwykle jednak ży
cie Żydów w diasporze, w trudnych
warunkach gett i dyskryminacji, zmu
szało ich do szukania możliwości
godzenia tych okoliczności z pietyz
mem, jaki mieli dla grobów i cmenta
rzy. A więc ze względu na ogranicze
nie powierzchni cmentarzy w gettach
dozwalano na grzebanie ciał nad po
chówkiem wcześniejszym, nie mo
gącym ulec naruszeniu. Należało
przy tym zachować określoną mini
malną odległość pomiędzy każdą

warstwą grobów, jak i sąsiednimi
grobami. Podobnie wyjątkowo ze
zwalano na przenoszenie zwłok do
innego grobu w czterech wypad
kach: gdy chciano pochować zwłoki
obok innych członków rodziny, gdy
była możliwość pochówku w Pale
stynie, gdy ciało zostało pochowane
na cmentarzu nieżydowskim, a była
możliwość pochówku na żydowskim,
gdy grób był podmywany przez
wodę lub istniała możliwość jego
profanacji.
Wyjaśnienia wymaga zwyczaj umieszczania reliefu świecznika lub
świec w zwieńczeniach kamieni na
grobnych Żydówek. Otóż w wieczór
szabatu kobiety żydowskie nie „bło
gosławiły ognia" - jak pisze autorka
artykułu, lecz odmawiały odpowied
nie błogosławieństwo nad świecami
(lampką). W judaizmie nigdy nie bło
gosławi się przedmiotów ani zjawisk
przyrody, gdyż byłoby to sprzeczne z
podstawowymi zasadami tej religii.
Błogosławieństwo nad świecami
szabatowymi należy do tzw. birkot
ha-micwot i podkreśla, że odmawia
jąca błogosławieństwo Żydówka jest
wdzięczna Bogu nie tylko za zaspo
kajanie potrzeb codziennych i stwo
rzenie wspaniałego świata, lecz tak
że uświęcenie błogosławiącej i czyn
ności zapalania świecy poprzez otrzymane od Boga przykazania.
Dyskusyjne jest stwierdzenie au
torki: „są też jednak cmentarze nie
dewastowane i szanowane", gdyż
moje obserwacje skłaniają do innych
wniosków. Nawet cmentarze żydo
wskie, które są jeszcze czynne i znaj
dują się w centrach miast, ulegają
stałej dewastacji. Podkreśla to jedy
nie potrzebę publikacji materiałów
na temat cmentarzy i innych zabyt
ków żydowskich.
Jerzy Kichler

Wrocław

Szanowna Redakcjo!
Podczas wakacji byłem na pieszej
wędrówce w Małopolsce. Byłem
również w Wodzisławiu. Znajduje się
tam budynek, który byt przedtem sy
nagogą, a podobno wcześniej zbio
rem ariańskim. W środku rupieciar
nia, chłodnice samochodowe i bru
dy. Budynek bardzo solidny, a roz
pada się z braku opieki. Może, jak
napiszecie, właściciele się zawsty
dzą...
Michał Pruszyński

Warszawa

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 1153-201045139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest
droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidua
lnych 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
uzgodnieniu telefonicznym (tel 26-93-57)

a uzbrojenia
słownik
zabytkowego
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