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NA OKŁADCE: Żegnamy 
się w tym numerze z cy
klem „Jam dwór polski...” 
Na pożegnanie przedsta
wiamy na okładce obraz 
Bronisławy Rychter-Jano- 
wskiej zatytułowany „W 
oczekiwaniu”. Pozostaje- 
my w oczekiwaniu na odno
wione zabytkowe polskie 
dwory wraz z ich otocze
niem...

(reprod. J. Wilde)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

4(26) X Warszawa 1986

Od redakcji
Wydarzeniem, które w tym roku 
wstrząsnęło nami wszystkimi, była 
kradzież i bezpowrotne zniszczenie 
srebrnego wystroju trumny z relik
wiami św. Wojciecha w katedrze 
gnieźnieńskiej. Sprawie tej poświę
camy rubrykę „Wokół jednego za
bytku”. Jak się okazuje wokół każ
dego zabytku mogą rozegrać się w 
każdej chwili podobne dramaty.
Rok ten zapisze się także czarno dla 
wielu innych zabytków, które od 
dawna czekają na ratunek. Otóż w 
1986 r. tak bardzo zmalały fundusze 
na ochronę obiektów zabytkowych, 
że wiele z tych, których remont był 
właśnie teraz przewidziany, będzie 
musiało jeszcze długo czekać. Nie 
przypuszczamy, aby następny rok 
przyniósł jakąś zasadniczą popra
wę, pytanie więc brzmi: ile zabyt
ków tej poprawy doczeka?
W 1986 r. okazało się po raz pier
wszy, że Fundusz Rozwoju Kultury 

nie jest (i nie może być) beczką bez 
dna, do czego przez krótki czas 
działania FRK władze w terenie 
zdołały się przyzwyczaić. Więcej - 
przyzwyczaiły się także, że pienią
dze na rozwój kultury płyną wyłącz
nie z FRK. Traci na tym kultura i 
oczywiście zabytki. Ale za to pero
rujemy jakby w tym roku więcej na 
rozlicznych konferencjach, nara
dach, szkoleniach i spotkaniach. 
Czyż byłby to wynik‘braku pienię
dzy na konkretną pracę? Prosimy 
dobrze odczytać nasz felieton.

W następnym numerze zajmiemy 
się (a czas już najwyższy!) warsza
wską Pragą. Pokażemy Pragę naj
dawniejszą, przemysłową, dzisiej
szą i jutrzejszą, osiedle robotnicze w 
Markach oraz fotoreportaż z naj
słynniejszego, znanego nie tylko w 
kraju bazaru.



Zabytki
w publicystyce

i storia ochrony
zabytków w Polsce nie została jeszcze napisana. 
Jest już jednak niemało publikacji, które kiedyś 
będą pomocne w jej opracowaniu: rocznicowych 
referatów, sprawozdawczych lub monograficz
nych artykułów, kronikarskich zestawień. Można 
je znaleźć w „Ochronie Zabytków”, w wydawa
nych przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków to
mach „Biblioteki Muzealnictwa i Ochrony Zabyt
ków" oraz w różnych wydawnictwach regiona
lnych. Są to teksty rzetelne, skrupulatne, rzeczo
we, udokumentowane. Gdyby jednak ktoś na ich 
podstawie chciał sobie wyrobić pogląd na temat 
naszej opieki nad zabytkami, nie uzyska obrazu 
pełnego. Reguły historycznej lub kronikarskiej 
wypowiedzi narzucają sformułowania powściągli
we i beznamiętne. A przecież wiadomo, że co
dzienność konserwatorska nie jest uładzona, że 
więcej w niej konfliktów, porażek, podchodów, u- 
tarczek i problemów, z którymi nie można się 
uporać, niż faktów dających podstawy do pełnego 
zadowolenia. Poza tym w samym środowisku lu
dzi zawodowo związanych z ochroną zabytków 
występują różnice poglądów zarówno w stosunku 
do zagadnień o rozległym zasięgu, jak i wobec 
postępowania z konkretnymi obiektami. 
Refleksów tej konserwatorskiej codzienności na
leży szukać w segregatorach i teczkach z aktami, 
wnikliwie studiując treść pism, notatek, protoko
łów i decyzji, umiejętnie czytając „między wier
szami”. Jest jeszcze drugie miejsce, gdzie znajdu
ją odbicie dramatyczne, niepokojące i kontrower
syjne sprawy ochrony zabytków - publicystyka. 
Niesłusznie przypisuje się jej tylko doraźną rolę 
interwencyjną, wartość przemijającą wraz z de
zaktualizacją numeru czasopisma lub wygaśnię
ciem polemiki czy dyskusji. Tymczasem publicy
styka konserwatorska - może bardziej niż doty
cząca innych dziedzin - jest dopełnieniem pi
śmiennictwa fachowego. Ona właśnie wyraża, w 
jakim stopniu ochrona dziedzictwa historycznego 
i krajobrazu kulturowego jest przedmiotem spo
łecznego zainteresowania.
Zagrożenie zabytków jest stanem permanentnym 
- zawsze i wszędzie. Wynika z naporu przeobra
żeń gospodarczych i cywilizacyjnych oraz z nieko
rzystnych zmian w środowisku naturalnym. Jeże
li wobec przejawów tych zagrożeń panuje milcze

nie, jeżeli nie próbuje się poruszyć nimi opinii 
publicznej, świadczy to o przytępieniu wrażliwoś
ci, o uznaniu ich za nie zasługujące na poświęce
nie im czasu i myśli. Mamy przykłady, że nawet w 
okresach ograniczonej swobody wypowiedzi pu
blicznej uprawianie np. krytyki konserwatorskiej 
nie było niemożliwe, i to w odniesieniu do przed
sięwzięć realizowanach pod auspicjami najwyż
szych czynników.
Autorami publicystycznych artykułów są nie tyl
ko dziennikarze. Korzystają z tej formy pisar
skiej ludzie z różnych środowisk, także konserwa
torskich lub im bliskich, np. historycy sztuki, ar
chitekci, gdy odczuwają potrzebę zwrócenia się do 
grona odbiorców szerszego niż czytelnicy specja
listycznych wydawnictw. Forma publicystyczna 
pozwala na danie wyrazu emocjom, na dobitne 
operowanie realiami, na stosowanie chwytów po
lemicznych i prowokujących, a więc umożliwia 
sięganie po środki wypowiedzi, które byłyby nie 
na miejscu w tekstach fachowych, pisanych w zo
biektywizowanej konwencji. Przede wszystkim 
zaś publicystyka jest sposobem odwołania się do 
wrażliwości ogółu, poinformowania o istniejących 
zagrożeniach i podzielenia się własnymi odczu
ciami.
Nie należy jednak ulegać złudzeniu, że w publicy
styce można znaleźć odbicie wszystkich najważ
niejszych problemów ochrony dóbr kultury. Te
maty nie są wyznaczane w trybie „nakazowo-roz
dzielczym”. Podejmowane są spontanicznie lub w 
następstwie rozmaitych inspiracji. Bywają też 
mody na pewne zabytki lub problemy. Czasem 
jeden trafny artykuł sprawia, że temat zostaje 
podjęty przez niemal wszystkie tygodniki. Ale są 
też okresy spadku zainteresowania, z czego wcale 
nie wynika, że zabrakło sytuacji zasługujących na 
poruszenie nimi opinii publicznej.
Przeznaczeniem zabytków jest trwanie wśród 
zmieniającego się świata, poprzez okresy pomyśl
ności i kryzysów, wśród warunków sprzyjających 
i niedostatku. Wbrew różnym przeciwnościom 
czynione są bardziej lub mniej skuteczne stara
nia o zachowanie zabytku jako możliwie najbar
dziej autentycznego przekazu przeszłości. Ochro
na zabytków jest ciągłym kompromisem między 
wyobrażeniem, jak powinno być, a rzeczywistoś
cią, między zasadami a możliwościami technicz
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nymi i umiejętnościami wykonawców, między 
wymaganiami konserwatorów a postawami i za
chowaniami gestorów administracyjnych i gospo
darczych, między oczekiwaniami a faktycznym 
zrozumieniem i gotowością do opiekuńczych dzia
łań. Następstwa wszystkich okoliczności i uwa
runkowań kumulują się w zabytku nieodwracal
nie. Nawet jeżeli zostanie on wydobyty ze stanu 
zaniedbania, dewastacji lub ruiny i doprowadzo
ny do zachwycającego wyglądu, konsekwencje 
oddziaływania w przeszłości wszystkich czynni
ków negatywnych będą na zawsze utrwalone uby
tkami w tym, co nazywamy.„substancją zabytko
wą”.
Następstwa sytuacji, uwarunkowań i rozstrzy
gnięć pozostają na zawsze zakodowane w histo
rycznym krajobrazie kulturowym i w poszczegól
nych zabytkach. Co więcej, nierzadko w okolicz
nościach sprzed lat tkwi geneza naszych dzisiej
szych dylematów. Kwestia odtwarzania zabytków 
- na przykład - to temat nie kończących się spo
rów i rozterek. Konsekwencją odbudowy zespo
łów staromiejskich stało się rozpowszechnione 
przekonanie, że zniszczenie zabytku nie jest jed
noznaczne z jego bezpowrotnym utraceniem, że 
zabytek można zrekonstruować, czyniąc jedno
cześnie piękniejszym, bardziej stylowym i atrak
cyjnym, niż uprzednio. Rekonstrukcje, które były 
uważane pierwotnie za postępowanie wyjątkowe, 
uzasadnione tylko w szczególnej sytuacji bez
przykładnych zniszczeń wojennych, wbrew inten
cji rzeczników odtwarzania przerodziły się w 
pewną metodę, nonsensownie nazywaną niekiedy 
„polską szkołą konserwatorską”.
Artykuł Michała Walickiego (wydrukowany w 
1945 r. w tygodniku „Skarpa Warszawska” - po
przedniku dzisiejszej „Stolicy”) wprowadza w at
mosferę czasu, gdy sposób podejścia do zniszczo
nych podczas wojny zespołów zabytkowych nie 
był jeszcze przesądzony i na temat tego, co począć 
z ruinami historycznych miast, wyrażano opinie 
nieraz skrajnie przeciwstawne. Autor artykułu, 
który publikujemy niżej we fragmentach, polemi
zuje z wypowiedziami żarliwego publicysty Ed
munda Osmańczyka oraz krytyka i historyka lite
ratury Kazimierza Wyki. I choć działo się to po
nad czterdzieści lat temu, sprawy poruszone w tej 
polemice aktualne są także dzisiaj.
I jeszcze kilka słów o autorze. Michał Walicki 
(1904 -1966), wybitny historyk sztuki, erudyta o 
rozległych zainteresowaniach, znawca sztuki 
średniowiecznej oraz malarstwa niderlandzkiego 
i holenderskiego, w wieku 32 lat był już współau
torem (wraz z o dwa lata odeń młodszym Juliu
szem Starzyńskim) pierwszego syntetycznego o- 
pracowania dziejów sztuki polskiej (wydanego w 
1936 r.). Dłużej niż ćwierć wieku książka ta była 
dla kolejnych roczników studentów historii sztuki 
tym, czym dla medyków Anatomia Bochenka. 
Część rozproszonego w różnych periodykach do
robku Michała Walickiego została wydana w zbio

rach Obrazy dalekie i bliskie (1963) oraz Złoty 
widnokrąg (1965). Kto zapozna się z nimi, przeko
na się, że te naukowe teksty są zarazem literaturą 
piękną. W latach 1929-1936 pracował w Zakładzie 
Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. 
Związany był zatem ze środowiskiem, do którego 
należał główny rzecznik powojennej odbudowy 
zespołów staromiejskich - Jan Zachwatowicz.
Jest więc październik roku 1945, otwieramy 
„Skarpę Warszawską”...

Michał Walicki

KIEDY PO MIASTACH STAŁY RATUSZE

(...) Pisze Osmańczyk w swym artykule „Gdański Finał” 
(Odrodzenie, Nr 23): „Trzy dni przed przybyciem do 
Gdańska byłem w Warszawie. Tam rodził się we mnie 
bunt, szaleństwo niepowracalności dawnej Warszawy'. 
Za samo zburzenie kościoła św. Krzyża i spalenie 
»domu Wokulskiego" mógłbym mordować i palić, a cóż 
uczynić za Kanonię, Świętojańską, Podwale. Tu w 
Gdańsku sumuję na chłodno zniszczenie. Może jestem 
barbarzyńcą, ale kiedy prof. Jan Kitlarski, zasłużony 
historyk polskości Gdańska, mówi o niemożności odbu
dowania Marienkirche, jest we mnie słona radość. Jeśli 
już spłonęły i padły w gruzy wszystkie zaułki starego 
Gdańska, całe śródmieście, jeśli zatonęły pod uderze
niem bomb spichrze - gdańskie żurawie, jeśli zginęło to 
wszystko, co przesycone było krzyżackim charakterem 
władztwa w ujściu Wisły, to my' odbudowywać nie bę
dziemy, ani nad zgliszczami łez ronić... Z Gdańska pozo
stało to tylko, co posiada każdy międzynarodowy port, a 
więc urządzenia portowe, stocznie, fabryki, przedmieś
cia robotnicze. Więcej nam nie trzeba. Gdańsk zbuduje
my wreszcie sami na polską modłę, a nie na krzyżacką 
butę."

Osobiście jestem innego zdania. Gdzie jak gdzie, lecz 
właśnie w Gdańsku zginęły dzieła architektury i rzeźby 
zgoła innego rzędu. Spopieliły się tu prace van Oberge- 
na i van der Bloka, Karfycza i Ranisza, Holendrów i 
Polaków. Ale o tym gdzie indziej i potem. Tu warto nad
mienić, że i ze Starą Warszawą przedwcześnie się już 
poczynamy żegnać. Przykładem niech będzie znamien
na wypowiedź Kazimierza Wyki („Miecz Syreny”, Od
rodzenie, Nr 22): „Kategoriami zniszczenia należy prze
de wszystkim myśleć o Starym Mieście. Tutaj najtrud
niej nimi myśleć, tutaj najbardziej mąci sprawę senty
ment. Powiem prosto: nie powinno się tych zoranych 
skib podnosić i na nowo czynić bruzd Świętojańskich,



1. E. Osmańczyk: „Powiem prosto: 
nie powinno się tych zoranych skib 
podnosić i na nowo czynić bruzd 
Świętojańskich, Dunajów wąskich i 
szerokich" (Warszawa - odbudowa
ne Stare Miasto)
2. Fragment rynku Starego Miasta w 
Warszawie
3. Zrekonstruowane warszawskie 
mury obronne i barbakan

Dunajów wąskich i szerokich. Wiem, że mnie zakrzy- 
czycie - kult przeszłości, tradycje, Or-Ot, Kiliński, war
tość zabytkowa. Wszystko to wiem, ale myślmy katego
riami zniszczenia: czy te wszystkie argumenty istnieją 
jeszcze, czy jest z nich tylko popiół i wspomnienie. Czy 
każda odbudowa według takiego schematu nie byłaby 
pospolitym fałszerstwem. Dla kogo i po co. Pomijam już 
to, czy stać nas będzie niezliczone miliony wkładać w 
odtworzenie dupek średniowiecznych, legowisk od
wiecznej gruźlicy i wenerii, a jeśli tylko fasady do
mostw uszminkujemy ku przeszłości, cóż za lichy teatr 
tam, gdzie orała Historia do fundamentów. Już bym 
wołał nie tykać tego krajobrazu, obwieść go autostradą, 
usadzić przy niej restauracje i dancingi, zamówić 
gwiazdki w przewodnikach, niech wokół ruiny kołują 
bogacze z Zachodu i zostawiają dolary na odbudowę 
reszty."

Nie, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że dzieje się tu jako- 
waś „krzywda kamieni”, może nawet i czyjaś większa. 
Bo stare, poranione miasta jeszcze żyją i warte są do
tknięcia zarówno biegłej ręki chirurga, jak i opiekuń
czego opatrunku. Ale skoro już mamy myśleć katego
riami zniszczenia, to bądźmy konsekwentni i ustalmy 
ich ogromne, zgoła nie - mechaniczne wymiary i zasta
nawiającą rozpiętość. (...) Popróbujmy zatem porozu
mieć się.

1. Geografia ruin
(...) Ta geografia ruin, ruin, z których istnieniem już 
zżyliśmy się, ma swą nie byle jaką wymowę. Kraj cały 
usiany jest miastami, którym umiejętna ręka może 
dziś jeszcze przywrócić wiele z pierwotnej ich świet
ności architektonicznej. Wizja ruiny stała się dla wielu 
jednoznaczną z pojęciem zabytku. Trującemu jej uro-
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kowi uległ nawet Noakowski, gdy z rosyjskiego oddale
nia wywoływał w swej pamięci obrazy polskiej archi
tektury: przyprószone kurzem splendory dawnych 
wnętrz, opustoszałe kościelne nawy, poszczerbione ma
sywy osiadłych w ziemię budowli, zamykając swe ulu
bione wizje w rytm kreski dziwnie przypominającej 
wyraz właśnie wykruszonego muru, którego ostry ka
mienny przebieg łagodzony jest porastającym ziel
skiem i mchem.

2. Zagubiona uroda
Po wieku XIX wzięliśmy w spadku ruiny znaczniejsze 
od dzisiejszych, po wieku XVIII - kompleks mniej szoś- 
cim gdy chodzi o ocenę własnego dorobku na polu 
budownictwa. Opłakany w tym czasie stan miast, wlo
kących nędzną wegetację, sprzyjał istotnie rozpo
wszechnieniu się podobnego poglądu. To pewne jednak, 
że co uchodziło uwagi wielu krytycznych skądinąd ob
serwatorów - to nie uszło wnikliwego wejrzenia arty
sty. Był nim Vogel, z polecenia Stanisława Augusta po
dejmujący inwentaryzację malarską co znamienit
szych pomników przeszłości. Spod delikatnych pociąg
nięć pędzla wyłaniają się zarysy budowli, świadczących 
dowodnie o wcale wysokiej skali założenia, często ude
rzające akcentami nie wprowadzonymi jeszcze do in

wentarza naszej odmienności architektonicznej. Ale po 
co szukać w archiwach, gdy żywe mury świadczą najle
piej o szlachetności swej genealogii. Podobnie jak krót
ko przed wojną zdołano przywrócić właściwy wygląd 
Zamościa czy luterskiego rynku, tak też i teraz oczeku
ją zapoczątkowania inne miasta.
Czekają na odsłonięcie mury obronne Sandomierza i 
Tarnowa, oczekuje zapoczątkowania renesansowy Piń
czów - niegdyś świetna rezydencja Myszkowskich, 
czas odczytać skomplikowany palimpsest Piotrkowa, u- 
wypuklić urodę Olkusza i Krosna, Pułtuska czy Łowi
cza. Zapomniana, zagubiona uroda tych miast może uj
rzeć na nowo światło dzienne.
Czas, sądzę, już rozpatrzyć się w tych okruchach bogac
twa, wydobyć na jaw co najcelniejsze, by świadczyły 
one dowodnie o wspólnocie kulturalnej z wielką rodzi
ną europejskich narodów. Gdyż - jak powiada słusznie 
Morrison - „Świat tak zubożał, że potrzebny już jest 
najmniejszy nawet okruch piękna”.

3. Źle zrozumiana miłość
Tak właśnie, a nie inaczej należy nazwać fałszywą z 
gruntu obawę przed odbudową czy rekonstrukcją 
zniszczonych dzieł architektury. Toteż w moim, a sądzę, 
że nie tylko w moim osobistym rozumieniu, trzeba za-
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4. K. Wyka: .Jeśli już spłonęły i pad- 
ły w gruzy wszystkie zaułki starego 
Gdańska (...). to my odbudowywać 
nie będziemy (...)" (Gdańsk - odbu
dowane Siarę Miasto)
5. Zabudowa nabrzeża Motlawy w 
Gdańsku
(zdjęcia. 1 - Z. Siemaszko, 2 - Z 
Dubiel, 3 - P. Lucenko, 4 - J. Toma
szewski)

nad przywróceniem artystycznego i zabytkowego obli
cza miast nawet nie dotkniętych działaniami wojenny
mi, gwoli otrzymania właściwego obrazu topografii kul
turalnej. (...)
(...) Czas już na polskie Dijon i Nancy, Montpelier czy 
Utrecht. Czas zerwać z pojęciem deportacji, tak właści
wym psychice polskiego inteligenta wyrzuconego poza 
obręb świateł wielkiego miasta, na prowincjonalne 
„bezludzie”. Sądzę, że problem odbudowy ma wielo
stronne aspekty. Musimy się zdobyć na nie lada jaki 
akt miłości i pracy, by szczątek do szczątka pozbierać to 
wszystko, co jest naszą innością, naszą legitymacją his
toryczną, a utrwaliwszy - powiększyć w nowe formy 
nowego życia.

(„Skarpa Warszawska”, R. I, nr 1, 21 X 1945 r.)

równo odbudować Stare Miasto warszawskie, jak i 
zwaliska - wcale nie krzyżackiego zresztą - Gdańska. 
Burząc te resztki, popełnilibyśmy zbrodnię wobec ca
łości europejskiej kultury. Utrzymując je jako ruiny, 
ograniczamy ich czytelność, wyznaczając im niewłaści
wą zgoła rolę ciekawostek turystycznych. (...)

4. Dwie odbudowy
Postarajmy się ująć możliwie najkrócej wyniki tych 
rozważań.
Zniszczenia zasadniczego znaczenia dla inwentarza na
rodowej kultury przyniosła nie tylko wojna. Przyniósł 
je czas, długoletnia niewola kraju, obojętność obywate
li, brak własnego aparatu konserwatorskiego w XIX 
stuleciu. Upadek znaczenia miast już w XVII w. zapo
czątkował ten skomplikowany proces. Stąd nie tylko i 
nie wyłącznie musimy zabliźniać rany zadane przez 
Niemców. Nie mniej radykalnie należy podjąć pracę 

W ćwierć wieku później Edmund Osmańczyk w 
książce Był rok 1945... napisał: „Oczywiście, 
stwierdzam to po latach, Michał Walicki miał sto 
procent racji, nie ja." Słowa te odbieramy dzisiaj z 
satysfakcją. Obecnie jesteśmy przeciwni odbudo
wie zabytków - przede wszystkim bowiem należy 
utrzymywać je w należytym stanie. Natomiast 
mądre i głęboko humanistyczne argumenty Mi
chała Walickiego dedykujmy dziś tym wszystkim, 
którym zabytki w dalszym ciągu kojarzą się wy
łącznie z ruinami i którzy do ruiny je doprowa
dzają. A także niektórym publicystom uważają
cym, że kraj nasz zabytków mieć nie musi.
Jak więc widać, warto częściej wracać do pożół
kłych już gazet...

Mieczysław Kurzątkowski
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Gdynia
- 60 lat
KJL Jk. rótki okres ist

nienia II Rzeczypospolitej w niezbyt wielu miejs
cach na mapie Polski zdołał odcisnąć swe piętno 
tak wyraźnie, jak tutaj. Gdynia stała się symbo
lem dokonań dwudziestolecia międzywojennego i 
też właśnie ta epoka ukształtowała główny zrąb 
miasta, kładąc nań swe blaski i cienie. Blaskiem 
zajaśniały szczególnie dwie dzielnice - port i śród
mieście; cienie kryły się na obrzeżach miasta, w 
stłoczonych i chaotycznych dzielnicach biedy. 
Port budowano szybko. W nim realizowały się 
gospodarcze aspiracje Polski, a rozmach i celo
wość, z jaką powstawał, stały się wkrótce dumą 
Polaków. Miasto rosło wolniej - nie od razu zdano 
sobie bowiem sprawę z tego, jakie rozmiary osiąg
nie całe przedsięwzięcie i kilkakrotnie musiano 
korygować wstępne założenia projektowe. Trud
no było w roku 1926 - kiedy nadawano Gdyni pra
wa miejskie - przypuszczać, że z miasta około 
sześciotysięcznego stanie się ona w ciągu z górą 
dziesięciolecia jednym z trzynastu największych, 
ponad 100-tysięcznych miast polskich, a do tego 
jednym z ośmiu miast najrozleglejszych teryto
rialnie. A jednak...
Rozwijająca się na taką skalę Gdynia stała się 
też, naturalną koleją rzeczy, wielkim doświadcze
niem polskiej urbanistyki dwudziestolecia mię
dzywojennego, odzwierciedleniem przełomu, jaki 
dokonywał się wówczas w tradycyjnie pojmowa
nej sztuce budowy miast, miejscem zderzenia na
zbyt idealistycznych koncepcji teoretycznych ze 

znacznie bardziej ograniczonymi możliwościami 
praktycznymi.

Najpełniej ówczesna myśl urbanistyczna zamani
festowała się w śródmieściu. Projektowano je z 
dużą starannością. Mimo początkowych trudnoś
ci, mimo że i później nie wszystkie zamierzenia 
udało się do końca zrealizować, to właśnie jego 
trzon stanowi dziś o indywidualnym obliczu mia
sta.

Jak kształtowało się to oblicze, jakie czynniki 
przesądziły o rozplanowaniu Gdyni - po odpo
wiedź sięgnąć musimy daleko w głąb historii.

1. Jedyny znany wizerunek Gdyni 
pochodzący sprzed naszego stule
cia. sporządzony w 1731 r. przez o- 
pata kartuskiego Georga Schweng- 
la; prócz zabudowań wiejskich sku
pionych przy ul Wiejskiej (później
szej Starowiejskiej) przedstawiono tu 
również drogę do Oksywia (później
sza Świętojańska-Portowa) i stojące 
przy północnej granicy Gdyni zabu
dowania należącej do Oksywia 
karczmy Na Piaskach
2 Ul Wiejska w 1905 r.. tj. na dwa
dzieścia lat przed regulacją i obudo
waniem wielkomiejskimi kamienica
mi



Miasto nie powstało bowiem na surowym korze
niu. Powstało w miejscu, w którym splotły się 
dwie tradycje osadnicze: starsza - wiejska i 
znacznie młodsza - letniskowa.

Wieś
Początki Gdyni wiązać możemy prawdopodobnie 
z istniejącą w XIII w., w rejonie styku obecnego 
śródmieścia z portem, niewielką osadą, położoną 
na skraju rozległych rozlewisk Chylońskich Błot, 
w odległości blisko 500 m od brzegów Zatoki 
Gdańskiej. Nieprzypadkowy, wyraźnie owalny 
kształt siedliska osady oraz charakterystyczne 
położenie topograficzne nasuwają przypuszcze
nie, że być może zaliczyć ją można do założeń 
obronnych typu okolnicy, a rodowód przesunąć o 
kilka wieków wstecz. Jest to jednak tylko hipote- 3 4 5 
za. Niewiele mamy zresztą całkiem pewnych in
formacji o trzynastowiecznej osadzie, a cała na
sza wiedza w tym względzie wywodzi się z doku
mentu wystawionego w 1253 r,. a stwierdzającego 
przynależność miejscowości Gdinam do parafii 
oksywskiej. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
Gdynia, podobnie jak wiele sąsiadujących z nią, a 
włączonych później do miasta wsi, leżała w roz
ległym pasie dolinnym, ciągnącym się od Gdań
ska na północ i północny zachód wzdłuż podnóży 
Wysoczyzny Gdańskiej. Tędy od najdawniejszych 
czasów wiódł ważny szlak komunikacyjno-hand- 
lowy - wielokrotnie w średniowiecznych doku
mentach wspominana droga do Pucka - via regia. 
Od niej, skrajem terenów podmokłych biegła, jak 
można przypuszczać, droga dojazdowa do siedli
ska Gdyni - późniejsza ul. Wiejska, a jeszcze póź
niejsza Starowiejska. Nieco dalej na południe 
stąd odchodziła od głównego szlaku inna, waż
niejsza jeszcze, droga do będącego stolicą rozle
głej parafii Oksywia. Do niej zbiegały się wszyst
kie drogi lokalne istniejące w tym rejonie i ona to 
dała początek późniejszym ulicom Świętojań
skiej i Portowej.

3. Jeden z istniejących jeszcze domów rybackiego przysiółka Na Piaskach, 
powstałego w XVIII w, przy średniowiecznej karczmie o tej samej nazwie; przy
siółek ten leży obecnie w granicach portu i właśnie tu mieszkał w czasie swe
go pobytu w Gdyni budowniczy portu, inż. Tadeusz Wenda
4. Ul. Zdrojowa (późniejsza 10 Lutego, tj. główna oś śródmiejska) na początku 
lat dwudziestych
5. Jeden z kilku domów gdyńskiego kąpieliska, powstałych na początku lat 
dwudziestych przy ul. 10 Lutego; stanowił on własność pierwszego polskiego 
wójta wsi, Jana Radtke
6. Willa letniskowa na Kamiennej Górze (ul. Sienkiewicza 37) - przykład archi
tektury dworkowej początku lat dwudziestych (arch. arch. Wojkiewicz, Barano
wski); inne tego typu obiekty dawnego Kamieńca Pomorskiego są dziś w 
opłakanym stanie technicznym, jak np. piękna willa „Otok" przy ul. Sędzickie- 
go 24
7. Pierwszy kościół gdyński - zbudowany w latach 1922-1927 w stylu dwor
kowym kościół NMPanny (arch. arch. Wojkiewicz. Baranowski); niewielkie roz
miary obiektu, usytuowanego w samym sercu miasta i kontrastującego dziś 
nieco swą skalą z wielkomiejską zabudową otoczenia, są żywym przypomnie
niem Gdyni przedmiejskiej - cichego, sielskiego osiedla wiejsko-letniskowe- 
90

W XIV w. Gdynia była własnością panów z Rożę- 
cina, znacznego rodu najpierw kasztelanii, a po
tem komturstwa gdańskiego. W 1362 r,. dwadzieś
cia lat przed przekazaniem wsi na rzecz Zakonu 6 7 
Kartuzów, Piotr z Rożęcina lokował wieś na pra-
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wie chełmińskim, dokonując przy tym nowego 
rozplanowania jej siedliska. Jego trzon przenie
siony został na południową stronę drogi dojazdo
wej (późniejszej Starowiejskiej), a położona po 
stronie północnej dawna okolnica pozostała w nie 
zmienionym kształcie, choć z pewnością częścio
wo uległa wyludnieniu. Wspomniana droga pełnić 
miała odtąd funkcję osi siedliska wsi, a poprzecz
nie do niej, na południe, wytyczone zostały grani
ce własności siedemnastu jednakowej wielkości 
działek kmiecych. Kierunek podziałów przyjęto 
zgodnie z linią przebiegu drogi oksywskiej (póź
niejszej ul. Świętojańskiej), stanowiącej wschod
nią granicę zakładanego układu. Na jej przedłuże
niu poza oś siedliska wytyczono w trakcie lokacji 
obszerny, prostokątny plac mancowy (tj. plac do 
suszenia sieci), który dał początek późniejszemu 
pl. Kaszubskiemu.

Przyjęty w trakcie lokacji układ przestrzenny wsi 
okazał się układem bardzo trwałym i w swym za
sadniczym trzonie przetrwał aż do naszego stule
cia. Wraz z nim przetrwały też pewne elementy 
średniowiecznego rozplanowania, tak przedloka- 
cyjnego, jak i lokacyjnego, a ich ślady jeszcze dziś 
odnaleźć można na mapie miasta.

Kąpielisko
Na początku XX w., w niemal nie zmieniony od 
stuleci układ wsi Gdynia wprowadzone zostały 
zupełnie nowe struktury, które w stosunkowo 
krótkim czasie przeobraziły całkowicie dotych
czasowe oblicze tego terenu. W ciągu niespełna 

dwudziestu lat powstało tu najpierw kąpielisko, 
potem osiedle letniskowe, a potem rozpoczęto bu
dowę tymczasowego portu morskiego.

Pierwszym w całym ciągu zapoczątkowanych 
wówczas przemian było założone w 1904 r., w po
bliżu starego siedliska Gdyni, kąpielisko. Rejon 
Gdyni był atrakcyjnym miejscem wypoczynku z 
uwagi na rozległą plażę, piaszczyste dno morskie, 
piękne krajobrazy i bliskość lasu. Walory rekrea
cyjne Gdyni ocenili i jako pierwsi zainicjowali ich 
wykorzystanie sami mieszkańcy gminy. Oni to 
właśnie wystąpili z zamiarem budowy na tym te
renie kąpieliska przeznaczonego dla niezbyt za
możnej ludności. Ich też staraniem w pierwszych 
latach XX w. powstała na przebiegającej przez 
dolinę gdyńską linii kolejowej pierwsza stacja ko
lejowa w Gdyni; dogodne połączenie z Gdańskiem 
i Wejherowem było wszak decydujące dla powo
dzenia całego przedsięwzięcia. Dokonano także 
starannego wyboru miejsca pod budowę kąpieli
ska: powstać ono miało na niewysokiej skarpie 
nadmorskiej, około 250 m na południe od siedli
ska wsi. Całe założenie obejmowało niewielki 
park zamknięty w prostokącie 180x85 m, schodzą
cy tarasami do plaży. W centralnym punkcie naj
wyższego tarasu usytuowano 2,5-kondygnacyjny 
Kurhaus (Dom Zdrojowy), a na przedłużeniu 
schodów prowadzących stąd w kierunku plaży za
projektowano 50-metrowej długości molo z drew
nianymi łazienkami po obu stronach. W lipcu 1904 
r. dokonano otwarcia kąpieliska. Wówczas jeszcze 
jedyną drogę, którą można było dojechać do 
Domu Zdrojowego, stanowiła ul. Wiejska (Dorf- 
strasse), lecz już wkrótce urządzono nową, repre
zentacyjną Kurhausalee, tj. ul. Zdrojową, prze
mianowaną później na 10 Lutego. Biegła ona nie
co na południe od ul. Wiejskiej, od linii torów kole
jowych wprost do Domu Zdrojowego, zamykają
cego cały ciąg od wschodu. W sumie jednak zało
żenie było dość skromne i pod względem atrak
cyjności nie mogło konkurować z innymi miejsco
wościami wypoczynkowymi pod Gdańskiem, jak 
w szczególności z Sopotem, Jelitkowem czy 
Brzeźnem. Odwiedzających Gdynię wczasowi
czów było też niewielu i do 1920 r. ul. Zdrojowa 
pozostała właściwie nie zabudowana.

Znaczne ożywienie ruchu turystycznego nastąpi
ło dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodle
głości. Kilkaset metrów na południe od kąpieli
ska, na piętrzącym się nad wybrzeżem wzniesie
niu Kamiennej Góry założono bowiem nowe o- 
siedle letniskowe, zwane wówczas Kamieńcem 
Pomorskim. Nowe osiedle letniskowe korzystało z 
urządzeń kąpieliska, doprowadzając do stopnio
wej rozbudowy tego ostatniego. Zarówno na pół
noc, jak i na południe od Domu Zdrojowego po
wstało kilka pensjonatów i hoteli, a elementem 
wiążącym przestrzennie ciąg tych obiektów była 
biegnąca wzdłuż plaży promenada spacerowa, na
zwana później Bulwarem Nadmorskim. Podobnie 
jak układ ul. 10 Lutego, również i Bulwar Nad
morski został później zachowany w strukturze 
miasta.
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8. Gdynia i jej okolice w 1924 r. - 
teren, na którym po 1926 r. powstały 
dwie centralne dzielnice miasta: port 
- wcinający się w rozlegle tereny 
Chylońskich Błot i zbudowany na 
miejscu istniejącego od 1923 r. portu 
tymczasowego oraz śródmieście, 
które wchłonęło w swą strukturę sta
re siedlisko wsi i oś kąpieliskową z 
parkiem zdrojowym i łazienkami
9 Gmach „Żeglugi Polskiei" (ob, 
sztab wojskowy), pierwszego pol
skiego armatora w Gdyni, zbudowa
ny w 1929 r„ został zaprojektowany 
przez arch. Adama Ballenstedta i 
prezentuje bardzo interesujący detal 
w stylu polskiej 1'Art Decoratif
10. Gmach Banku Polskiego zbudo
wany w 1929 r. według projektu arch. 
Stanisława Filasiewicza jest przykła
dem form klasycyzmu akademickie
go zastosowanych z dużą kulturą ar
chitektoniczną i wyczuciem propor
cji
11. Kamienica przy ul. Portowej - 
historyzm XX w.

Brama na świat

Budowa nowej Gdyni zaczęła się od portu. Po
wstał tu najpierw niewielki port tymczasowy, w 
roku 1922 zapadła decyzja o budowie portu stałe
go, lecz prawdziwie dobra passa portu gdyńskiego 
rozpoczęła się dopiero wraz z boomem węglowym 
1926 r., kiedy to zamierzano go przystosować w 
całości do wywozu czarnego złota. Jednakże pod 
wpływem rosnącej koniunktury gospodarczej, 
wkrótce ponownie rozszerzono zakres robót inwe
stycyjnych i w 1928 r. powstał pierwszy projekt 
wielkiego, uniwersalnego portu w Gdyni, portu o 
zdolności przeładunkowej 9 min ton rocznie, co 
plasowało go w rzędzie największych portów eu
ropejskich. O niezwykłym tempie realizacji tego 
zamierzenia świadczyć może fakt, że już w 1935 r. 
inwestycja była bliska ukończenia i przeładunki 

osiągały wielkość 7,5 min ton. A co w tym czasie 
działo się z miastem?
Do sporządzenia planów miasta przystąpiono 
późno, bo dopiero w 1925 r., tj. w cztery lata po 
podjęciu pierwszych robót portowych; co więcej, 
wprowadzane kolejno zmiany w planach rozbudo
wy portu dodatkowo opóźniały cykl prac projekto
wych. Zmiany te były przy tym niekorzystne dla 
mającego powstać zespołu miejskiego, gdyż po
chłaniały stopniowo coraz więcej najcenniejszych 
dla niego terenów. Tymczasem istniejący w doli
nie gdyńskiej układ osadniczy na tyle przystoso
wał się do funkcji zaplecza budowanego portu, że 
nie tylko ostatecznie właśnie tu zlokalizowano 
centrum miasta, ale i w jego projektach utrzyma
no przebieg już wykształconych w tym rejonie 
ciągów ulicznych, poddając je tylko w miarę po
trzeb poszerzeniu i regulacji. W pierwszych latach
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swego istnienia miasto bowiem rozwijało się na
dal głównie w dolinie gdyńskiej, mimo iż w jego 
granicach znalazł się także Grabówek i Oksywie. 
Jednakże ceny pozostawionych w rękach prywa
tnych parcel w obrębie Gdyni osiągnęły wkrótce 
tak zawrotny poziom, że w poszukiwaniu nowych, 

tańszych terenów pod rozbudowę, miasto zaczęło 
gwałtownie rozszerzać swoje granice. W ciągu ko
lejnych pięciu lat począwszy od 1930 r., Gdynia 
powiększyła swe terytorium aż czterokrotnie, a w 
jej granicach znalazły się również: Chylonia, Ob- 
łuże, Witomino, Redłowo, Mały Kack, Kolibki i 
Orłowo. Część przyłączonych terenów została też 
w latach trzydziestych zabudowana. Takie dziel
nice, jak Kamienna Góra, Grabówek, Mały Kack, 
Orłowo i Witomino, zyskały wówczas swe charak
terystyczne oblicze zarówno w sensie urbani
stycznym, jak i społecznym. Rozrosły się również 
i utrwaliły w strukturze przestrzennej miasta 
dzielnice biedy: osławiony Meksyk, Drewniana 
Warszawa, Wzgórze Dreszera czy inne, mniej zna
ne, choć równie biedne. Po 1936 r. podjęto pewne 
starania w celu przywrócenia niektórym z nich 
choć minimum ładu przestrzennego, ale ostatecz
nie niewiele w tym kierunku zdołano zdziałać.

Miasto ku morzu zwrócone
Najpełniej jednak w dwudziestoleciu międzywo
jennym wykształcone zostało śródmieście Gdyni 
- jemu też poświęcono wówczas najwięcej uwagi. 
Od początku główną ideą kompozycyjną przy
świecającą projektantom była szeroka ekspozy
cja układu na morze. Pierwszy projekt śródmieś
cia wykonany i zatwierdzony w 1926 r. bardzo 
konsekwentnie realizował tę myśl, przewidując 
założenie szerokiej arterii o kierunku W-Z, otwar
tej na zatokę okazałym placem. Jednakże kolejny 
plan rozbudowy portu zburzył tę koncepcję, blo
kując kontakt z morzem całej północnej części 
śródmieścia. W tej sytuacji w nowym, powstałym 
w 1928 r. projekcie przeniesiono główną oś miasta 
300 m na południe. Autor planu, inż. arch. Adam 
Kuncewicz, nałożył tę funkcję na ul. 10 Lutego, 
powiększając znacznie jej szerokość i - co waż
niejsze - akcentując wyraźnie jej wschodni kra
niec szerokimi alejami Skweru Kościuszki oraz 
poprzecznie do niego założonego, również posze
rzonego Bulwaru Nadmorskiego. Jedńakże takie 
rozwiązanie reprezentacyjnej części miasta, 
znacznie uboższe w stosunku do tego pierwszego, 
nie satysfakcjonowało ani autora, ani też rodzące
go się wówczas gdyńskiego środowiska architek
tonicznego i szerokiej opinii publicznej. Z począ
tkiem lat trzydziestych narastało bowiem przeko
nanie o wyjątkowej roli Gdyni na gospodarczej i 
kulturalnej mapie kraju, a wraz z nim przekona
nie o potrzebie specyficznego kształtowania serca 
miasta - na miarę potrzeb i aspiracji Polaków. W 
wyniku podjętych w latach 1932-1934 prac studia
lnych, w których po raz pierwszy projektanci por
tu współpracowali z projektantami miasta, doszło 
do wypracowania nader szczęśliwej koncepcji. Is
totą jej było wprowadzenie głównej osi miasta na 
wysunięty najdalej na południe pirs portowy, a 
tym samym nie tylko otwarcia śródmieścia na 
morze, ale i sprzężenia układu miasta z układem 
portu. Tak też narodziła się koncepcja Dzielnicy 
Reprezentacyjnej Gdyni, której oprawa architek
toniczna przez kilka lat przyciągała uwagę nie tyl-



12.13.14. Najliczniej w śródmieściu Gdyni reprezentowana jest architektura 
modernizmu lat trzydziestych: budynek ZUS przy ul. 10 Lutego 24 (arch. R. 
Piotrowski) (12), dom BGK przy ul. 3 Maja 27-31 (arch. St. Złotowski) (13) i Dom 
Żeglarza Polskiego przy Alei Zjednoczenia 3 (proj. B. Damiędzki) (14)

(zdjęcia: 3, 6, 7, 9-11. 16 - M. Sołtysik, 12 - Raulin)

ko ogólnopolskiego środowiska architektoniczne
go, ale i najwyższych władz państwowych.

W roku 1936 ogłoszono ogólnopolski konkurs ar
chitektoniczny na rozplanowanie Mola Południo
wego i terenów przyległych, a jego laureatami zo
stali młodzi architekci: Bohdan Damiędzki i Ta
deusz Sieczkowski. Według wskazań pracy nagro
dzonej zamierzano jednak zrealizować tylko za
budowę samego mola, a pozostała część Dzielnicy 
Reprezentacyjnej miała być przedmiotem dal
szych studiów. W szczególności chodziło o jak naj
lepsze rozplanowanie tzw. Forum Morskiego - 
placu, na którym zamierzano wznieść Bazylikę 
Morską, ratusz i inne budynki użyteczności pu
blicznej. Do konsultowania prac koncepcyjnych 
zaproszono takie sławy ówczesnego środowiska 
architektonicznego, jak między innymi Tadeusz 
Tołwiński, Bohdan Pniewski i Roman Gutt, a dys
kusja odbywała się pod wysokim protektoratem i 
przy współudziale prezydenta Ignacego Mości
ckiego oraz wicepremiera Eugeniusza Kwiatko
wskiego. Prace projektowe ukończono w 1938 r., a 
więc zaledwie na rok przed wybuchem wojny. Nic 
też dziwnego, że Forum Morskie pozostało do dziś 
tylko w formie projektowej, jednakże szczęśliwie 
zdążono na przedłużeniu Skweru Kościuszki u- 
rządzić Molo Południowe, Basen Żeglarski wraz z 
Domem Żeglarza Polskiego (obecnie Wydział Na
wigacji Wyższej Szkoły Morskiej).

W czasie gdy trwały prace koncepcyjne nad osta
tecznym kształtem Dzielnicy Reprezentacyjnej, 
intensywnie zabudowywała się pozostała część 
śródmieścia. Powstające tu domy dają przegląd 
żywych w dwudziestoleciu międzywojennym nur
tów myśli architektonicznej - od klasycyzmu aka
demickiego poczynając, poprzez tzw. styl dworko
wy, na modernizmie kończąc. Wartość artystycz
na poszczególnych obiektów jest, rzecz jasna, 
zróżnicowana - zdarzają się jednak wśród nich 
realizacje wielce interesujące, jak biurowiec ZUS 
(obecnie PLO), hala targowa, kościół NMP, Bank 
Polski czy inne.

Najcenniejszym jednak elementem struktury 
przestrzennej Gdyni jest układ głównej osi śród
miejskiej (10 Lutego - Skwer Kościuszki - Aleja 
Zjednoczenia) wraz z krzyżującym się z nią cią
giem u nasady Mola Południowego (ul. Waszyng
tona - Bulwar Nadmorski). Założenie to w sposób 
harmonijny zdołało połączyć ze sobą wybitne ele
menty krajobrazu naturalnego i krajobrazu zur
banizowanego: panoramę morza i zalesionych 
stoków Kamiennej Góry splotło z panoramą por
tu i miasta.

Maria J. Sołtysik



Zabytki na co dzień (4)

Zabezpieczenia 
tymczasowe
Współdziałanie użytkownika zabytku z konserwatorem jest warunkiem za
chowania zabytku. W poprzednim artykule omówiłem kontrolę stanu za
chowania zabytku i objawy zagrożeń. Co robić, jeśli zabytek jest zagrożony? 
Przy poważniejszych zagrożeniach należy zawiadomić konserwatora i za
sięgnąć fachowej porady. Pierwszym etapem jest zawsze tymczasowe, do
raźne zabezpieczenie obiektu.

Tymczasowe za
bezpieczenie zabytku w razie jego zagrożenia po
dobne jest do „pierwszej pomocy” w nagłym wy
padku. Wykonane w porę iprawidłowo - może 
zadecydować o uratowaniu obiektu, a zawsze zna
cząco wpływa na koszt właściwych prac konse
rwatorskich. Z drugiej jednak strony - błędne, 
nieumiejętne działanie w celu „zabezpieczenia” 
może przynieść więcej szkody niż zagrożenie, 
przed którym ma chronić. Dlatego też przy za
bezpieczaniu zabytku pamiętać trzeba o dwóch 
zasadach: „po pierwsze - nie szkodzić” i „mini
mum interwencji”, czyli wykonywać tylko to, co 
niezbędne (zob. ode. 2 - „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 2, 1986).
Doraźne prace w nagłych wypadkach nie wyma
gają zezwolenia konserwatorskiego. Zezwolenia 
takie służyć bowiem powinny ochronie zabytku; 
nieudzielenie „pierwszej pomocy” zabytkowi ze 
względu na brak formalnego zezwolenia byłoby 
zaprzeczeniem celu ochrony zabytków. Niezależ
nie jednak od formalnego zezwolenia lepiej, jeśli 
takie zabezpieczenia tymczasowe użytkownik 
skonsultuje z fachowcem - konserwatorem. 
Wszelkie dalsze prace wymagają zezwolenia kon
serwatorskiego i prowadzenia przez osoby upraw
nione (konserwatorów).
Podstawowym elementem zabezpieczenia zabyt
ku jest zabezpieczenie przed wodą opadową - po
przez naprawę pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych. Pokrycie dachowe musi być szczelne 
- należy więc uzupełnić wszelkie braki i „załatać” 
dziury. Jeśli możliwe, warto naprawę wykonać od 
razu w sposób trwały, tj. z użyciem materiału, z 
którego wykonane jest pokrycie (dachówka, gont, 
blacha itd.). Jeśli nie - wystarczą kawałki blachy 
czy papy; pamiętajmy, aby nowy element wsunąć 
pod stare pokrycie, na górnej krawędzi. Ważne są 
tzw. kosze, tj. wklęsłe załamania dachu, w których 

zbiera się woda i śnieg. Przy bardzo silnie, w wie
lu miejscach, uszkodzonym pokryciu może być 
konieczne jego „zdublowanie”, co najłatwiej wy
konać przy użyciu papy lub folii; ważne jest odpo
wiednie jej założenie i zamocowanie na stykach. 
Rynny i rury spustowe należy przeczyścić i na
prawić zwłaszcza w miejscach, gdzie występują 
już objawy zawilgocenia muru. Również w tym 
wypadku najwłaściwiej jest wykonać naprawę w 
sposób trwały. Należy przy tym zwrócić uwagę, 
czy z rur spustowych woda odpływa prawidłowo, 
nie zawilgacając ścian - w przeciwnym wypadku 
odprowadzenie takie tymczasowo można wyko
nać drewnianymi korytami. Jeśli na budynku 
znajdują się już tylko szczątki rynien i rur spusto
wych, lepiej je zdjąć; woda równomiernie ścieka
jąca z okapu wyrządzi mniej szkody niż skoncen
trowana przez takie resztki i lejąca się strumie
niem na mur.
W razie objawów destrukcji może być konieczne 
tymczasowe osłonięcie (zadaszenie) fragmentów 
obiektu normalnie odsłoniętych, zwłaszcza detali, 
dekoracji itp. Ponieważ wilgoć towarzyszy więk
szości procesów korozyjnych, takie osłonięcie o- 
póżnia destrukcję. Zazwyczaj zadaszenie wyko
nuje się z drewna z pokryciem papą, folią lub pły
tami poliestrowymi. Pamiętać przy tym trzeba o 
dwóch sprawach. Po pierwsze - o odprowadzeniu 
wody z takiego zadaszenia, tak by osłaniając je
den element nie zwiększyć zawilgocenia innego. 
Po drugie - o zapewnieniu przewiewu pod zada
szeniem, dla umożliwienia wysychania (odparo
wania wilgoci) oraz dla zapobieżenia rozwojowi 
grzyba lub przegrzaniu (efekt „cieplarni"). Nie 
wolno zawilgoconych już elementów bezpośred
nio okładać papą lub folią - utrudni to odparowa
nie wody iprzyspieszy zniszczenie.
Osłonięcie detali architektonicznych, rzeźbiar
skich itp. może być potrzebne dla zapobieżenia
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uszkodzeniom mechanicznym (osypujący się z 
góry tynk lub okruchy muru, przejazdy, prace bu
dowlane i inne). Osłony takie wykonuje się za
zwyczaj z desek; także w tym wypadku ważne jest 
zapewnienie przewiewu.
W obiektach czasowo nie używanych ważne jest 
zabezpieczenie wnętrz przed zewnętrznymi czyn
nikami atmosferycznymi - deszczem, śniegiem i 
mrozem - poprzez uzupełnienie oszklenia w ok
nach, uzupełnienie brakującej stolarki (choćby 
sklejką, płytą pilśniową itp.). Prócz ochrony przed 
czynnikami atmosferycznymi wnętrza muszą być 
zabezpieczone przed kradzieżą, wandalizmem itd. 
Dlatego wszystkie wejścia muszą być wyposażo
ne w odpowiednie zamki, a okna - jeśli nie mają 
okiennic - powinny być dodatkowo osłonięte np. 
deskami. Drastyczną, ale czasem niezbędną meto
dą zabezpieczenia obiektów opuszczonych przed 
czynnikami atmosferycznymi i intruzami - jest 
zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych. 
W razie takiej konieczności zamurowanie należy 
wykonać bez wyjmowania stolarki (zazwyczaj 
„węgarek” umożliwia takie wykonanie) i bez na
ruszenia obramień okiennych i portali. Dla za
pewnienia przewiewu konieczne jest pozostawie
nie otworów wentylacyjnych. Zapewnienie prze
wiewu jest szczególnie ważne w obiektach zagro
żonych przez grzyb domowy; dobrze jest też u- 
możliwić dostęp światła słonecznego do zagrożo
nych miejsc. Wszelkie niesprawne instalacje - 
wodne (wodociąg, kanalizacja, c.o. itd. - możliwość 
przecieków), gazowe (wybuch) i elektryczne 
(zwarcie - pożar) - należy wyłączyć (odłączyć od 
sieci) do czasu naprawy lub wymiany.
Elementy dekoracyjne, wystrój itd. winny być za
bezpieczone na miejscu wraz z całym obiektem. 
Demontaż elementów dopuszczalny jest tylko 
wówczas, gdy nie ma jakichkolwiek możliwości 
zabezpieczenia ich na miejscu. Decyzja taka musi 
być uzgodniona z konserwatorem. Niezbędne jest 
przy tym wykonanie inwentaryzacji, z zaznacze
niem demontowanych obiektów i ich oznakowa
nie, tak aby było możliwe ponowne zamontowa
nie na tych samych miejscach. Miejsce przecho
wania zdemontowanych elementów musi speł
niać wymagania stawiane magazynom i zapew
niać warunki lepsze niż obiekt, z którego elemen
ty te pochodzą. Bez spełnienia tych warunków 
demontaż elementów obiektu jest jego dodatko
wym (czasem najbardziej dotkliwym) zniszcze
niem. Demontaż elementów jest zatem ostatecz- 
nością - przytoczyć można wiele przykładów, gdy 
elementy zdemontowane przepadły, natomiast 
pozostawione w tym samym obiekcie zachowały 
się.
Celowe jest natomiast przeniesienie wyposażenia 
z miejsc zagrożonych (np. wilgocią, grzybem itd.) 
do miejsc nie zagrożonych w tym samym obiek
cie. Jeśli wyposażenie to ma stałe miejsce w o- 
biekcie, przed przeniesieniem powinno się je udo
kumentować (także w formie szkicu lub zdjęcia).

Szczególnym rodzajem zabezpieczeń są zabezpie
czenia konstrukcyjne. Wykonać je może jedynie
14



1. Prosta ostona z desek skutecznie 
ochrania zabytkowy portal przed u- 
szkodzeniem w trakcie prac budo
wlanych
2. 3. W budynku czasowo nie użyt
kowanym ważne jest zabezpieczenie 
wnętrz przed czynnikami atmosfe
rycznymi i intruzami; jeśli brak sta
łych okiennic - można zasłonić okna 
deskami (2), czasem konieczne jest 
zamurowanie okien i drzwi (3)
4. Tymczasowe zabezpieczenie 
pękniętego nadproża przez podpar
cie belką i stupami; zabezpieczenie 
wykonano tak, aby nie utrudniało do
stępu światła
5. Przykład konstrukcji stalowo- 
-drewnianej podpierającej arkady 
krużganku grożącego zawaleniem; 
konstrukcje zabezpieczające o tak 
skomplikowanym układzie wymaga
ją szczegółowego projektu konstruk
cyjnego

3 ■ i

osoba lub zespół posiadający uprawnienia do prac 
budowlanych, w trudniejszych wypadkach ko
nieczna jest decyzja specjalisty (konstruktora), 
przy uzgodnieniu z konserwatorem. Ponieważ w 
małych obiektach nieraz zachodzi konieczność 
powierzenia takich zabezpieczeń pracownikom 
budowlanym nie mającym doświadczena w pra

cach w budynkach zabytkowych, podaję niżej 
podstawowe warunki, którym takie zabezpiecze
nia winny odpowiadać z uwagi na wartości zabyt
kowe obiektu i dobro użytkownika.
1. Zabezpieczenia winny zapewniać zarówno bez
pieczeństwo obiektu (przeciwdziałanie zawaleniu 
się obiektu lub jego części, odpadaniu elementów
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itd.), jak i ludzi (ochrona przed spadającymi od
łamkami, wypadnięciem itp.); spełnienie tylko 
jednego z tych warunków jest niewystarczające, 
np. podparcie obiektu bez zagrodzenia dojścia na 
zagrożony teren lub przeciwnie - osłonięcie 
przejścia dla ludzi bez zapobieżenia rozwarstwia
niu się muru.
2. Zabezpieczenie konstrukcyjne nie może powo
dować uszkodzenia substancji zabytkowej budyn
ku, w szczególności detali architektonicznych, 
rzeźby, malowideł itd. Niezbędne zakotwienia w 
ścianach, stropach itd. winny być ograniczone do 
minimum i nie mogą trafiać na elementy dekora
cyjne. Stalowe elementy zabezpieczeń winny być 
opierane na podkładach drewnianych; przy opar
ciu konstrukcji zabezpieczającej np. na podłogach 
i posadzkach należy dodatkowo stosować pod
kładki z płyty pilśniowej lub podobnego materia
łu. W razie potrzeby należy elementy wystroju 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechaniczny
mi, jak podano wyżej.
3. Zabezpieczenie winno przenosić obciążenie z 
elementów uszkodzonych lub zagrożonych na ele
menty nie zagrożone; nie można używać jako 
„podparcia” dla konstrukcji zabezpieczającej cen
nych elementów budowli (dekoracje, rzeźby, ko
lumny itp.). Podstawową metodą winno być raczej 
„wspomożenie” istniejącej konstrukcji niż jej „o- 
minięcie”; dia przykładu łęk zagrożony na skutek 
zbyt dużego rozporu na podpory powinien być 
wzmocniony przez zastosowanie ściągu lub pod

parcie z obu stron, a nie podparcie od dołu tzw. 
krążyną.
4. Zabezpieczenia nie powinny utrudniać dal
szych prac, w przeciwnym razie zachodzi koniecz
ność ponownego wykonania zabezpieczeń (ko
szty!).

Konstrukcje zabezpieczające mają różne formy, 
zależnie od obiektu i rodzaju zagrożeń. Najczęś
ciej stosowane konstrukcje tego rodzaju to:
1. Podparcie (podstemplowanie) poziomych ele
mentów konstrukcji budynku słupami; jeżeli pod
parcie wykonywane jest na wyższej kondygnacji 
- należy podeprzeć także wszystkie stropy poni
żej. W wypadku łuków i sklepień podparcie takie 
przybiera formę tzw. krążyny, dostosowanej 
kształtem do podpieranego elementu.
2. Podparcie ściany odchylonej od pionu (lub za
grożonej takim odchyleniem) konstrukcją, która 
przeciwdziała takiemu odchyleniu, poprzez ukoś
ne elementy tzw. zastrzały, kozły i inne. Przy wy
sokich wielometrowych ścianach podparcie takie 
wykonuje się nie tylko od strony, w którą grozi 
wychylenie, ale i od przeciwnej. Niekiedy możliwe 
jest oparcie odchylającej się ściany o ścianę prze
ciwległą, jeśli jest odpowiednio wytrzymała (kon
strukcja tzw. rozpory).
3. Ściągi - poziome elementy przeciwdziałające 
rozporowi łuków i sklepień lub „opaski” otaczają
ce budynek dla związania jego murów.
4. Usztywnienie budynku łub jego części ukośny-

16



6. Tymczasowe zabezpieczenie 
(podparcie) ściany zagrożonej od 
chyleniem od pionu: konstrukcja 
drewniana
7. Przykład drewnianej konstrukcji 
zabezpieczającej, łączącej podparcie 
zagrożonego muru, jego osłonę 
przed deszczem i pomosty robocze 
umożliwiające właściwe prace kon 
serwatorskie
8 Ściągi stalowe jako tymczasowe 
zabezpieczenie murów budynku 
D^zed odspojentem sie części tych 
~'U’’ÓW

(zdjęcia Stępień)

mi zastrzałami i krzyżulcami w jego wnętrzu, sto
sowane łącznie z wymienionymi powyżej kon
strukcjami.
5. Wzmocnienie więźby dachowej przez tzw. nad
bitki - zwiększenie przekroju elementów więżby 
przybitymi do nich deskami i krawędziami wraz z 
ewentualnym podparciem i usztywnieniem.
W tymczasowych konstrukcjach zabezpieczają
cych najczęściej stosowanym materiałem jest 
drewno, z uwagi na łatwość wykonania i montażu. 
Wadą drewnianych zabezpieczeń jest zsychanie 
się elementów (któremu przeciwdziała się przez 
dodatkowe podkładki, kliny itd.), a także zwięk
szenie zagrożenia pożarowego. Ściągi oraz zabez
pieczenia przewidziane na dłuższy okres wykonu
je się ze stali; wymaga to z kolei ochrony przed 
korozją. W rzadkich wypadkach zabezpieczenia 
wykonuje się jako tymczasowe mury, szkarpy itp. 
Przy poważnych zniszczeniach konstrukcji ścian 
może być konieczne zamurowanie otworów o- 
kiennych i drzwiowych.
Jeżeli uszkodzenia konstrukcyjne związane są z 
przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń użytko
wych (zbyt duży ładunek na stropie), należy oczy
wiście „odciążyć” zagrożoną część budynku przez 
przeniesienie zbędnego wyposażenia i zmagazy
nowanych przedmiotów. Bez porozumienia z kon
serwatorem nie wolno natomiast usuwać stałych 
elementów obiektu, w tym także gruzu (zasypki) 
znad sklepień i stropów.

Przy wszelkich zmianach, demontażu, przed po
ważniejszymi pracami, a także w razie zagrożenia 
zabytku powinno się sporządzić dokumentację o- 
biektu. Stosunkowo prosta w wykonaniu, a zawie
rająca wiele informacji o obiekcie jest dokumen
tacja fotograficzna. Dysponując przeciętnym 
sprzętem amatorskim możemy sami sporządzić 

taką dokumentację; w tym zakresie zachęcam do 
samodzielnego działania - na pewno nie zaszko
dzi, a może pomóc w pracach konserwatorskich 
(polecam książkę J. Mierzeckiej, Fotografia za
bytków i dzieł sztuki, Warszawa 1972). Aby wyko
nane zdjęcia fotograficzne miały pełną wartość 
dokumentacyjną, wiedzieć trzeba o kilku zasa
dach. W przeciwieństwie do fotografii artystycz
nej - fotografia dokumentacyjna zawierac’ma nie 
impresje autora, lecz obiektywny obraz obiektu. 
Zalecane są więc ujęcia całościowe, „na wprost”. 
Unikać należy ostrego oświetlenia (zarówno 
dziennego przy zdjęciach z zewnątrz, jak i sztucz
nego przy zdjęciach wnętrz), dającego na zdjęciu 
głębokie czarne cienie, w których nie widać 
szczegółów. Najlepsze jest oświetlenie jasne, ale 
nieco rozproszone. Zdjęcie powinno być ostre na 
wszystkich planach (duża głębia ostrości). Pełna 
dokumentacja powinna objąć zdjęcia poszczegól
nych elewacji, fragmentów i wnętrz, z uwzględ
nieniem miejsc zagrożonych i zniszczonych. Bar
dzo ważnym elementem dokumentacji jest opis 
zdjęcia zamieszczony na kopercie negatywu i na 
odwrocie odbitki. Powinien on zawierać co naj
mniej położenie i nazwę obiektu, określenie foto
grafowanego elementu (np. elewacja północna lub 
ściana zachodnia, sień czy kominek w pokoju 
nr...), datę i nazwisko autora zdjęcia. Pełny opis 
zawiera ponadto dane techniczne: format i rodzaj 
negatywu, typ aparatu itd. Odbitki najlepiej wy
konywać w formacie 18 x 24 cm; przy materiale 
negatywowym dobrej jakości można uzyskać o- 
strą odbitkę tego formatu także z negatywu ma
łoobrazkowego.

Piotr Stępień
W następnym numerze o godzeniu zabytkowej wartości o- 
biektu z potrzebami użytkownika, czyli o wyborze właściwych 
funkcji dla zabytku.
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Jam dwór polski...” (8)

Dwór 
w malarstwie
Piękno polskiego dworu, a także jego dramatyczne losy były inspiracją dla 
wielu malarzy. Dwór pojawia się w ich dziełach, zwłaszcza w drugiej poło
wie XIX w. i na początku naszego stulecia, jako charakterystyczny element 
polskiego krajobrazu, przede wszystkim zaś jako symbol gniazda rodzinne
go i walki o byt narodowy.

NJL ’I asz najwybit
niejszy akwarelista i „malarz koni” Juliusz Ko
ssak (1824-1899) był szczególnie związany z pol
skim ziemiaństwem. Sporą część swego życia spę
dził wędrując od dworu do dworu i malując sceny 
z polowań, portrety ziemian, a częściej ich koni. 
Poznał przede wszystkim posiadłości kresowe, 
należące do najzamożniejszych rodzin, ale jego 
„końskie” zamiłowania prowadziły go czasem tak
że do skromniejszych siedzib szlacheckich. Rza
dziej zdarzało się to jego synowi Wojciechowi, 
który znaczną część swego artystycznego żywota 
spędził w Krakowie, Warszawie i w Berlinie, na 
dworze cesarza Wilhelma II. Juliusz malował 
m.in. ilustracje do Pana Tadeusza, a wiele jego 
obrazów stanowiło dekorację ścian dworów. 
Odmienny charakter ma malarstwo Artura Grott
gera (1837-1867). Kossak był malarzem sielanki, 
natomiast Grottger prezentował w swej twórczoś
ci walkę narodu o przetrwanie, zmagania z zabor
cami w powstaniu styczniowym i tragiczne losy 
tych, którzy stanęli do walki. W cyklu „Polonia” są 
dwa obrazy odnoszące się bezpośrednio do udzia
łu w powstaniu mieszkańców dworu. Obraz „Ob
rona dworu” przedstawia determinację powstań
ców w beznadziejnych wysiłkach niedopuszcze
nia wroga za próg dworu i rozpacz kobiet przewi
dujących tragiczny finał. Obraz zatytułowany 
„Żałoba” też eksponuje rozpacz mieszkanek dwo
ru po otrzymaniu wiadomości o śmierci kogoś bli
skiego. W cyklu „Wojna” bardzo wymowne w 
swoim tragizmie są obrazy „Głód” i „Już tylko 
nędza”, przedstawiające losy dworów po przejściu 
nawałnicy zaborców.
Ten sam okres i podobny wątek występuje w ob
razie Stanisława Masłowskiego (1853-1926) .Are

sztowanie powstańca”, ukazującym wyprowadza
nie powstańca z dworu.
Inny, pokojowy obraz życia dworów prezentuje w 
swoich obrazach Michał Elwiro Andriolli (1836— 
1895). Zdecydowana większość jego obrazów uka
zała się w postaci drzeworytów w czasopismach 
drugiej połowy XIX w.: w „Tygodniku Ilustrowa
nym” i „Kłosach”. Artysta ten zasłynął przede 
wszystkim jako ilustrator Pana Tadeusza, a jego 
wizja dworów w Soplicowie i Dobrzyniu ukształ
towała niejeden pogląd na obraz życia szlachty na 
początku XIX stulecia.
W malarstwie Jacka Malczewskiego (1854-1929) 
dwór występuje często w tle jego symbolicznych 
obrazów (np. w cyklu „Thanatos”). Wielokrotnie 
pojawia się dwór w Lusławicach, w którym Mal
czewski przez dłuższy czas mieszkał.
Podobnie było z Józefem Mehofferem (1869-1946). 
W jego malarstwie kilkakrotnie powtarzają się 
sceny z dworem w Jankówce, leżącym w połowie 
drogi między Wieliczką a Dobrzycami. Mehoffero
wie byli właścicielami tego dworu w latach 1909— 
1945. Był on zbudowany w XVIII w., miał dwa 
alkierze i dach łamany.
Swoje siedziby rodowe malowali dwaj inni artyś
ci. Henryk Weyssenhoff (1859-1922) utrwalił na 
znanym obrazie fragment dworu w Russakowi- 
czach nad Ptyczą. Był to dwór drewniany, dzie- 
więcioosiowy, nakryty gontowym, czterospado
wym dachem, zbudowany w połowie XVIII w. Ga
nek wejściowy umieszczony był nie na osi dworu, 
lecz nieco z boku; przypomina dwór w Zaosiu - 
miejsce urodzenia Adama Mickiewicza. Russako- 
wicze znalazły się w rękach Weyssenhoffów w 
1856 r. przez małżeństwo Władysława - ojca Hen
ryka i Józefa (pisarza) z wnuczką Wincentego
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1. Juliusz Kossak, „Zjazd na radę w 
Dobrzyniu"; drzeworyt wykonany 
przez A, Pomiana w „Ktosach", nr 
884, 1882 r.
2. Artur Grottger. „Obrona dworu 
obraz z cyklu „Polonia” wykonany w 
1863 r

Jaksa-Bykowskiego - właściciela tych terenów. 
Henryk nie urodził się wprawdzie w Russakowi- 
czach, ale objął ten majątek i wiele lat tam mie
szkał. W tym dworze powstało wiele obrazów 
Henryka Weyssenhoffa, do których tematy czer
pał artysta z otaczającej przyrody i miejscowych 
zwyczajów.
Drugim ze wspomnianych malarzy był Ferdy
nand Ruszczyć (1879-1936), który urodził się w 
pięknym starym dworze w Bohdanowie na Wi
leńszczyźnie i później dwór ten kilkakrotnie u- 
wieczniał na swoich obrazach.

Z kolei Stanisław Kamocki (1875-1944) malował 
dwór w Modlnicy pod Krakowem. Dwory wystę
pują również na obrazach Stanisława Masło
wskiego. Henryka Uziębło, Józefa Czajkowskiego, 
Stanisława Zygmuntowicza, Michała Pociechy, 
Zofii Stankiewiczówny, Piotra Stachiewicza i wie
lu innych. Dla wymienionych malarzy dwór był 
jednym z wielu tematów. Pojawiał się albo jako 
symbol, albo cząstka krajobrazu, albo jako miejs
ce, z którym artysta związany był uczuciowo.
Dwór jako stały temat występował w malarstwie 
Bronisławy Rychter-Janowskiej. Nazywano ją
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malarką polskich dworków. Należy poświęcić jej 
więcej uwagi, gdyż jak dotychczas niewiele o niej 
napisano, nie ma też obszerniejszego opracowa
nia jej biografii.
Bronisława Rychter-Janowska urodziła się 13 lip- 
ca 1868 r. w Krakowie jako córka Malwiny z Bo
rzęckich i Władysława Janowskiego. Matka jej 
była nauczycielką szkoły ludowej, ojciec - powsta
niec 1863 r. był leśniczym w Zwardoniu. Skromne 
dochody rodziców ledwo pozwoliły na wysłanie 
syna Stanisława (starszego brata Bronisławy) na 
studia w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie i 
Akademii w Monachium. Bronisława zaś, po u- 
kończeniu pensji, została nauczycielką we wsi 
Siółkowa w pow. grybowskim. Brat Stanisław 
(1866-1942), zdolny malarz (notabene mąż pisarki 
Gabrieli Zapolskiej) odegrał w życiu artystycz

nym Bronisławy zasadniczą rolę - był jej pier
wszym nauczycielem malarstwa. Marząc o malo
waniu, porzuciła ona pracę nauczycielki i udała 
się do Monachium, gdzie w bardzo trudnych wa
runkach rozpoczęła naukę pod kierunkiem Lud
wika Bollera, a od 1889 r. w prywatnej akademii 
prof. Ażbego, później u prof. Hollosy’ego na Wę
grzech. W tym czasie wyszła za mąż za malarza 
Tadeusza Rychtera, z którym po 8 latach rozwiod
ła się. W 1904 r. uzupełniła studia w akademii we 
Florencji. Od 1896 r. wystawiała swoje obrazy w 
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra
kowie, a później, już jako dojrzała malarka, we 
Lwowie, Warszawie, Wilnie, Londynie, Wiedniu, 
Rzymie, Wenecji, Mediolanie i innych miastach. 
Przed pierwszą wojną światową Bronisława 
Rychter-Janowska zasłynęła z aplikacji (obrazów
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powstających przez naszywanie kawałków płótna 
na również płócienne tło). W latach 1905-1916 
mieszkała w Starym Sączu, a od 1917 r. do śmierci 
(1953 r.) w Krakowie. Jej mieszkanie na poddaszu 
przy ul. Dunajewskiego 1 (dziś ul. 1 Maja) stało się 
salonem artystycznym i miejscem pobytu całej 
krakowskiej bohemy. Któż tam nie bywał: Lud
wik Solski (starający się o rękę malarki), Juliusz 
Osterwa, Władysław Orkan, Henryk Sienkiewicz, 
Jacek Malczewski, Wojciech Kossak, Olga Bo- 
znańska i wielu, wielu innych.
„Ulubionym moim tematem jest czar dworu pol-

8

3 Weysserihott, Zac.sze li
tewskie obraz przedstawiamy fra
gment dworu w Russakowiczach
4 Stanisław Zygmuntowicz. „Złota 
jesień"
5. Bronisława Rychter-Janowska. 
„Jesień"
6. Bronisława Rychter-Janowska. 
„Dworek"
7. Bronisława Rychter-Janowska, 
„Święcone w dworku"
8. Bronisława Rychter-Janowska. 
„Przy szpinecie 
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9. Napoleon Orda. „Dwór w Woroce- 
wiczach na Polesiu"
10. Wiktor Gosieniecki. .Dwór w 
Gościejewie" - jedna z litografii wy
danych w 1934 r.
(reprod.' 1, 2, 9, 10 - M. Rydel, 3-8- 
J. Wilde)

skiego, jego wnętrza oraz problem oświetleń sło
necznych i lamp...” - pisała malarka'. Najbardziej 
charakterystyczne dla jej malarstwa są nastrojo
we sceny przedstawiające otoczone drzewami 
dwory, oświetlone promieniami zachodzącego, je
siennego słońca. Często występuje też motyw tra
dycji rodzinnych, symbolizowany przez postacie 
babki i wnuczki. Drugim, częstym tematem jest 
wnętrze dworskiego saloniku. Sceny najchętniej 

przedstawiane - to młoda osoba grająca na piani
nie czy szpinecie, święcone w dworze lub nastrój 
Bożego Narodzenia. W każdym obrazie widać 
dbałość o wyeksponowanie gry świateł. Charakte
rystyczne tytuły: „W salonie”, „W starym dworku”, 
„Pokoik babuni”, „Kącik bidermajerowski”, 
„Święcone na wsi”.
Bronisława Rychter-Janowska podróżowała dużo 
po Polsce i mieszkając w dworach i dworkach zie
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miańskich w Galicji ukazywała romantyczną 
stronę ich życia. Na wielu obrazach rozpoznać 
można konkretne dwory. I tak na przykład mamy 
po kilka obrazów przedstawiających dwory w 
Szczodrkowicach, Goszycach, Nienadowej, Gołąb- 
kowicach (dziś włączone do Nowego Sącza), a tak
że dwory w Prusach, Modlnicy, Śledziejowicach i 
wiele innych.
W okresie międzywojennym malarstwo Rychter- 
Janowskiej było dobrze znane, zwłaszcza w kręgu 
Krakowa. W wielu dworach i salonach mieszczań
skich obrazy jej zdobiły ściany. Nakładem Wy
dawnictwa Salonu Malarzy Polskich w Krakowie 
ukazało się kilkadziesiąt kartek pocztowych z re
produkcjami jej obrazów, wielokrotnie powiela
nych jako kartki z okazji Świąt Bożego Narodze
nia i Wielkanocy.
Łącznie artystka namalowała około 3 tysięcy ob
razów, z których większość trafiła do osób prywa
tnych, a niektóre znajdują się w muzeach. Oczy
wiście oprócz tematu dworów w malarstwie Bro
nisławy Rychter-Janowskiej przewija się wiele 
innych: krajobrazy, architektura, reminiscencje z 
Włoch, portrety, ale była ona właściwie jedyną 
spośród polskich artystów, której nazwisko tak 
mocno skojarzyło się z życiem i nastrojem pol
skich dworów.
Na zakończenie chcemy zwrócić uwagę na dwie 
postacie, dzięki którym nasza wiedza o dworach, 
przede wszystkim tych już nie istniejących, jest 
znacznie bogatsza. Pierwszą z nich jest Napoleon 

Orda (1807-1883), człowiek o wielu pasjach, gorą
cy patriota, dziś znany przede wszystkim jako ry
sownik, który jeżdżąc po Polsce bryczką lub prze
mierzając kraj piechotą, utrwalał ołówkiem i a- 
kwarelą pamiętne dla naszych dziejów miejsca. 
Wśród tych miejsc znajdują się także dwory. Na 
przykład Napoleon Orda utrwalił miejsce urodze
nia Stanisława Moniuszki - Ubiel, Kościuszko
wską Mereczowszczyznę czy Smolhów - gdzie na 
świat przyszedł Władysław Syrokomla, oraz kil
kadziesiąt innych dworów. Jego rysunki w postaci 
litografii wydała oficyna Maksymiliana Fajansa 
w Warszawie w latach 1873-1883 w nakładzie ty
siąca egzemplarzy; litografii było łącznie 260.
Drugą postacią jest Wiktor Gosieniecki (1876- 
1956), malarz i rysownik, pierwszy dyrektor Szko
ły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu. W swoim pra
cowitym życiu dużo czasu poświęcił na wędrowa
nie ze szkicownikiem po Wielkopolsce i utrwala
niu ginących zabytków. Zawdzięczamy mu wiele 
wizerunków najstarszych dworków z tego terenu, 
przeniesionych na papier w okresie międzywo
jennym. W 1934 r. wydał tekę litografii zatytuło
waną Dwory i dworki Wielkopolskie, jakby prze
widując, że jest to ostatnia chwila dla ocalenia 
przynajmniej pamięci i wizerunku tych ginących 
krajobrazów.

Maciej Rydel
Autor uprzejmie prosi o kontakt z redakcją osoby, które po
mogłyby zidentyfikować dwór przedstawiony na obrazie B. 
Rycher-Janowskiej (ilustracja 6) oraz posiadaczy obrazów tej 
malarki przedstawiających dwory.

Akcja dwory
Tym artykułem kończymy cykl „Jam dwór pol
ski...” który rozpoczął się w 1984 r. Nie rozsta- 
jemy się jednak ze sprawami związanymi z 
polskimi dworami. Przypomnijmy - dzieje 
dworów są nierozerwalnie związane z dziejami 
naszej Ojczyzny, z ich blaskami, i z ich cienia
mi. Tymczasem dwory giną na naszych oczach, 
jakże często sami je unicestwiamy, zapomina
jąc, że tym samym niszczymy część naszej his
torii i narodowej tradycji.
„Spotkania z Zabytkami” - na wzór AKCJI 
CMENTARZE - rozpisują AKCJĘ DWORY. 
Zakres tej akcji jest jednak szerszy, bowiem 
chodzi tu nie tylko o przedstawianie na łamach 
„Spotkań” ginących dworów i ich otoczenia, 
choć jest to sprawa niezwykle ważna. Przez 
AKCJĘ DWORY zwracamy się do Czytelników 
o nadsyłanie WSZELKICH INFORMACJI o 
istniejących lub nie istniejących dworach. Naj
bardziej zależy nam na opisach, fotografiach, 
dokumentach (lub ich kopiach) sprzed 1945 r., 

na sięgnięciu do ludzkiej pamięci, do rodzin
nych archiwów i albumów, na podstawie któ
rych można - przynajmniej częściowo - odtwo
rzyć wygląd i życie dworów z czasów ich świet
ności.
Przysyłajcie opisy dworów, ich wnętrz wraz z 
detalami wyposażenia, opisy kolekcji, pamią
tek historycznych, otoczenia dworów: parków, 
oficyn, lamusów, czworaków, bram, stajni, wo
zowni itd., opisy wydarzeń (np. z czasów po
wstań narodowych), legend, obyczajów i posta
ci historycznych związanych z dworami. Przy
syłajcie kopie dokumentów dotyczących dwo
rów i ich właścicieli. Przysyłajcie fotografie, ry
sunki lub ich kopie. Efektem AKCJI DWORY 
będzie rekonstrukcja rzeczy i spraw, których 
nie da się już dzisiaj zobaczyć ani sfotografo
wać, a które są cząstką naszej narodowej histo
rii i kultury7.

AKCJA DWORY ROZPOCZĘTA!
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NASZ FELIETON

Zebyśmy
nie przegadali...

(rys. M. Tabaka)
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(zdjęcia: W. Górski)

Wokóf 
jednego 
zabytku: 
po prostu 
zbrodnia

Kiedy minęła doba od chwili ujawnienia włamania, dewastacji i 
kradzieży, można już było się domyślać, że srebrny zabytek z 
katedry w Gnieźnie został przetopiony. Była i jest to nadal niesły
chana dla polskiego społeczeństwa sprawa łącząca w sobie trzy 
aspekty , profanację miejsca kultu i miejsca narodowej tradycji, 
wandalizmu wobec dzieła sztuki i złodziejstwa.

Przypomnijmy w skrócie. Trumna z relikwiami św. Wojciecha, 
stojąca za ołtarzem głównym na czterech marmurowych kolum
nach i zawierająca relikwiarz skrzynkowy prawdopodobnie z XIII 
w., ufundowana została w 1662 r. przez kanonika gnieźnieńskie
go Wojciecha Pilchowicza na miejsce skradzionego w czasie 
szwedzkiego „potopu" sarkofagu. Bogaty wystrój trumny wyko
nany został ze srebra najwyższej próby (ponad 900) przez złotni
ków gdańskich: Piotra von der Rennena (punce z inicjałami R) i 
Hansa Paula Jungego (punce z inicjałami HPJ na ortach). Skra
dziono: postać św. Wojciecha półleżącą na wieku trumny, podu
szkę, na której się wspierał, cztery anioły z narożników, trzy anio
ły z wieka, skrzydła sześciu ortów podtrzymujących trumnę oraz 
duży fragment pokrywającej ją srebrnej blachy ze sceną obejmo
wania przez św. Wojciecha biskupstwa w Pradze. Należy dodać, 
że cały zabytek należy do rzadkiej w Europie grupy wielkich 
barokowych trumien-relikwiarzy, zdobionych rzeźbą figuralną; u- 
mieszczony jest w rejestrze UNESCO.

Kradzież została dokonana w nocy z 19 na 20 marca 1986 r. Zło
dzieje weszli do jednej z kaplic katedry przez okno chronione 
kratą, której pręt na wysokości szczytu okna odgięli z dziecinną 
łatwością. Nie sprawiło im żadnej trudności sforsowanie kraty 
oddzielającej kaplicę od nawy, ba - byli koleino w trzech kapli
cach, dostając się do nich przez prześwity nad mającymi li tylko 
charakter ozdobny kratami. Tą samą drogą złodzieje wynieśli 
swój łup ważący 27 kg.

Pamiętamy jeszcze: alarm dla wszystkich milicjantów w kraju, 
alarm na naszych granicach, wysokie nagrody pieniężne me tyl
ko ministra kultury i sztuki, ale także osób prywatnych za ujęcie 
sprawców i odzyskanie zabytku. Pamiętamy także spontaniczne 
reakcje społeczeństwa wstrząśniętego tą zbrodnią w katedrze. 
Wreszcie 25 marca wiarygodna informacja zaprowadziła milicję 
do Gdańska. W mieszkaniu i garażu znaleziono drobne fragmen
ty i - niestety - kulki przetopionego już srebra. Paradoks zaś 
polega na tym, że właśnie w Gdańsku powstało to dzieło sztuki, i 
tu - po 324 latach - zostało zniszczone! Zaaresztowano: Krzy
sztofa Majewskiego (lat 21), Marka Majewskiego (lat 21), Walde

mara Bystrzyckiego (lat 22) i Piotra Nowakowskiego (lat 33). To 
właśnie oni, młodzi Polacy okradli naród, z którego wyrośli. Dla 
zysku, dla forsy. Nie od dzisiaj mówi się o zdeprawowanej, me 
mającej przed sobą żadnych idei i wartości części naszego spo
łeczeństwa. Dla tej grupy ludzi żadne miejsce nie jest święte ani 
nietykalne, najwyższe dobra kultury stają się przedmiotami hand
lu, a przy ich niszczeniu nie zadrży im ręka. Stąd prosta już droga 
do całkowitego zdziczenia. Na szczęście nie wszyscy wstępują 
na tę drogę. Przy końcu marca piętnastoletni uczeń z Gniezna 
Robert Witucki odnalazł w stercie piasku koło katedry korpus 
figury św. Wojciecha, który stanie się podstawą do zrekonstruo
wania całej postaci.

W latach 1981-1984 dokonano w naszym kraju prawie 2,5 tysiąca 
włamań i kradzieży w obiektach sakralnych. Tylko w latach 1984— 
1985 aktem oskarżenia objęto w tych sprawach 476 osób. Do 
katedry gnieźnieńskiej włamano się m.in. w 1979 r„ kiedy został 
skradziony i przetopiony jeden ze srebrnych świeczników z 1701 
r. o wadze 1.8 kg. W każdym wypadku - także katedry w Gnieźnie 

ustalono, że żaden z okradzionych obiektów sakralnych nie był 
odpowiednio zabezpieczony przed włamaniem. Także zabytko
we, wartościowe przedmioty we wnętrzach znajdowały się naj
częściej w miejscach łatwo dostępnych. Zresztą sami sprawcy 
przyznawali, że główną zachętą do włamania i kradzieży był brak 
tych zabezpieczeń.

Od ostatniego włamania do katedry w Gnieźnie minęło 7 lat. Był 
to wystarczający czas, aby obiekt ten zaopatrzyć w systemy alar
mowe, a przynajmniej w mocne kraty, dobre zamki i stróża. 
Olbrzymia liczba włamań, kradzieży i pożarów w obiektach z 
dziełami sztuki - to wystarczający powód, aby rezygnując z no
wych inwestycji budowlanych, zabezpieczać to, co ma wartość 
najwyższą. Jak dotąd beztroska właścicieli oraz użytkowników 
kościołów i muzeów jest przerażająca, graniczy ona juz z komp
letną bezmyślnością i brakiem wyobraźni, a nawet więcej - jest 
przestępstwem przeciw narodowi i jego tradycji.

POSTULUJEMY DO NAJWYŻSZYCH WŁADZ O WYDANIE NA
KAZU ZALECAJĄCEGO NATYCHMIASTOWE ZABEZPIECZE
NIE NASZYCH DÓBR KULTURY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOŚ
CIOŁACH I MUZEACH. Nakaz ten winien dotyczyć zabezpieczeń 
przeciw włamaniom oraz pożarom i być egzekwowany z całą, 
bezwzględną surowością prawa.

Krzysztof Nowiński
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Tradycje

Na Grabarce
Wszyscy Polacy wiedzą, czym jest dla wyznawców katolicyzmu Jasna 
Góra w Częstochowie. Niewielu jednak wie, że w polskim prawosławiu 
podobną rolę odgrywa sanktuarium na Grabarce, górze położonej na 
wschodnich kresach naszego państwa, pośród lasów rozciągających 
się między dwoma historycznymi miastami: Drohiczynem i Mielnikiem. 
Obszar ten już w średniowieczu stanowił pograniczną rubież, na której 
stykały się, przenikały i zwalczały dwa potężne obrządki, dwa rozległe 
kręgi kulturowe, dwie głębokie myśli filozoficzne: strzelająca w niebo 
wieżami gotyckich katedr, „rozumowa” katolicka cywilizacja Europy 
Zachodniej i cerkiewna, mistyczna, prawosławna cywilizacja Europy 
Wschodniej.

postawiony na św. Górze i od tego 
momentu do dziś dnia niosą lu
dzie krzyże na wszelką intencję. ” 
Tekst ten nie jest oczywiście do
kumentem historycznym i trudno 
w nim oddzielić prawdę od legen
dy. Faktem jest jednak, że na po
czątku XVIII w. przez okolice Gra
barki przeszła fala epidemii, fak
tem jest również, że najstarsze 
krzyże „pokutne" wzniesione na 
szczycie góry noszą napisy odwo
łujące się do zdrowia i choroby. 
Tradycja ludowa mówi, że wiel
kość krzyży na Grabarce zależna

Na tym pogranicznym gruncie wy
rósł kult Grabarki. Jak dowodzi 
młody historyk białostocki Antoni 
Mironowicz („Więź”, nr 5, 1983), 
początki tego ośrodka kultowego 
sięgają średniowiecza. Powołując 
się na dawniejszych historyków i 
na legendy ludowe związane z 
Grabarką, wiąze on powstanie 
sanktuarium z faktem zaginięcia w 
XIII w., w czasie jednego z najaz
dów tatarskich, cudownej ikony 
„Spasa Izbawnika” przechowywa 
nej w cerkwi Bogarodzicy w Miel 
niku. Opowieść ludowa głosi, że 
ikona ta została w cudowny spo
sób przeniesiona i ukryta na Gra
barce. Historycy, choć nie mają na 
to rzeczowych argumentów, twier
dzą, że w obliczu niespokojnych 
czasów usunięcie tak cennej relik
wii z Mielnika i ukrycie jej w niedo
stępnych lasach było prawdopo
dobne.
Rozważania te stanowią jednak je
dynie hipotezę. Większość uczo
nych skłania się do znacznie póź
niejszego rodowodu sanktuarium 
na Grabarce. Na ogół jako datę 
powstania tego ośrodka przyjmuje 
się drugie dziesięciolecie XVIII w. 
Skróconą historię Grabarki można 
przeczytać na tablicy umieszczo
nej na drzwiach cerkwi, stojącej na 
szczycie wzgórza: „ W początkach 
1710 r. w Siemiatyczach i w całym 
powiecie wybuchła epidemia cho
lery, która niemiłosiernie kosiła ty
siące ludzi, którzy padali na ulicy. 
Ofiar strasznej choroby nie nadą
żano sprzątać; krążyły nad nimi 
kruki, wyły psy i szarpały zwłoki 
nieszczęsnych ofiar, liczba których

wciąż się mnożyła. W tym tragicz
nym i beznadziejnym czasie roz
paczy pewnemu staruszkowi było 
objawione i powiedziane, aby lu
dzie robili krzyż, który był gremial
nie niesiony na wskazaną górę 
przez pozostałych przy życiu. Ru
szyli wszyscy, nawet i chorzy, każ
dy kto dotarł do wskazanej góry, 
przed którą wzniesiono błagalne 
modły, został uratowany. Epide
mia ustała. To byt pierwszy krzyż 

jest od rodzaju choroby i ogromu 
doznanych cierpień. Krzyże te, 
cały ich las otaczający wkoło cer
kiew, są najbardziej charaktery
stycznym elementem Grabarki, 
decydują o jej niezwykłości i ory
ginalności pośród innych miejsc 
kultu, są największą atrakcją dla 
tych, którzy wędrując turystycz
nym szlakiem zbłądzą w to odjegte 
zagubione pośród lasów miejsce. 
To ciche przez większą część roku
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wzgórze, na którym oprócz cerkwi 
znajduje się również jedyny w 
Polsce żeński klasztor prawosław
ny, ożywia się w czasie dorocz
nych świąt prawosławnych. Najo
kazalej spośród nich obchodzona 
jest na Grabarce uroczystość 
Przemienienia Pańskiego, przypa
dająca na dzień 19 sierpnia. Wów
czas na świętą górę przybywają 
tysiące prawosławnych pielgrzy
mów z całej Polski. Dwudniowa 
ceremonia rozpoczyna się cało
nocnym czuwaniem ze zmarłymi 
(„wsienocznaja za opakoje”) z wy
pominkami („dyptychami”). O- 
brzęd ten żywo przypomina Mi
ckiewiczowskie Dziady i jest to 
podobieństwo nieprzypadkowe, 
gdyż powstały właśnie z inspiracji 
i obserwacji święta zmarłych na 
Białorusi.
Na Grabarce całą noc trwają na
bożeństwa za zmarłych. Celebrują 
je wówczas najwyżsi dostojnicy 
Autokefalicznego Kościoła Prawo
sławnego w Polsce z metropolitą 
Bazylim na czele. On tez w kulmi
nacyjnym momencie obrzędu u- 
dziela osobistego błogosławieńs
twa każdemu z pielgrzymów, któ
rzy wielotysięcznym tłumem za
pełniają wzgórze. Ludzie siedzą 
pośród drewnianych krzyży, wy
pełniają cerkiew, modlą się i spo
wiadają. Wielu trzyma w rękach za
palone ofiarne świece. Poniżej, u 
stóp wzgórza całą noc płoną ogni
ska. W innym miejscu tłum pątni
ków cierpliwie czeka swej kolej
ności, aby móc napić się i nabrać
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(zdjęcia: L. Kowalski)

w naczynia cudownej wody ze 
strumyka opływającego Grabarkę. 
W klasztornej kuchni młodzi ludzie 
z Bractwa Młodzieży Prawosław
nej rozdzielają zbożową kawę i ka
napki. Pośród tłumu krążą z ta
bliczkami na piersi i ze skarbonka
mi w dłoniach duchowni kwestują 
cy na budowę nowych cerkwi i re
monty starych.
Ponad tym wszystkim przez całą 
noc unosi się potężny, prastary, 
słowiański śpiew cerkiewny. Jest 
on jeszcze bardziej przejmujący i 
jeszcze bardziej zapada w pamięć 
niż malownicze, niezwykłe, widzia
ne jedynie na Grabarce typy ludz
kie, które zdołał utrwalić obiektyw 
aparatu fotograficznego. Ten sta
rocerkiewny śpiew przywodzi na 
myśl najdawniejsze, średnio
wieczne czasy początków chrześ
cijaństwa na tych ziemiach, przy
pomina mistyczną wiarę w potęgę 
świętych, nieśmiertelność dusz i 
wartość ofiary zawartej w płonącej 
świecy i trudzie potrzebnym do 
przyniesienia na szczyt świętej 
góry drewnianego krzyża.

Zdzisław Skrok
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Polskie herby 
na zabytkach

HERBURT NOWINA TRZASKA OSTOJA PRZEGONIĄ CHOLEWA BELINA

(rys. A. Drewnowska)

HERBURT, Fulsztyn - zielone jabłko trzema mie
czami przebite. W klejnocie strusie pióra. Herber
towie z Fulsztyna przynieśli ten herb do Polski juz 
w XIV w. Herbowni: Herbuń. Kozieł, Mierzewski, 
Modzelewski. Skarga, Woronicz.

NOWINA - ucho od kotia barkiem w dót zwróco
ne, nad nim pionowo miecz ztamany. W klejnocie 
noga zbrojna. Niektórzy zwą ten herb również 
Zfotogoleńczykiem, inni nazwę tę rezerwują dla 
herbu, który nogę zbrojną ma w godle. Nowina 
wzmiankowana już w XIV w., legendą łączona z 
nadaniem Krzywoustego. Herbowni: Borkowski, 
Boruta, Bojnar, Brzóska, Brzostowski, Chrzano
wski, Czerny, Frykacz, Giszkowski, Gliński. Go
czałkowski, Gośniewski. Hulewicz, Jankowski. 
Kędzierzawski. Konarzewski, Konopka, Kosta. 
Kowalewski, Kożnicki, Krasuski, Krowicki, Kry- 
sztoporski. Kwiatkowski. Lisowski, Laganowski. 
Lękawski, Luczycki, Maszewski. Mielzyński, Mi- 
nocki, Mfoszewski, Narębski, Niewieski, Nowicki, 
Nowiński, Ochocki, Orlik. Pachotowiecki. Padnie- 
wski, Pasiński, Pilchowski, Piłat, Pitowski, Podle
ski, Popowski, Prządzewski, Przanowski. Prze- 
rębski, Przysiecki, Rożnowski, Ryszkowski. Sawi
cki. Sępiński, Sładkowski. Słowiński, Skocki, So- 
kolnlcki, Sroczycki. Szeligowski, Szlachciński, 
Szwarc. Uiejski. Witkowski, Wo/utynski. Wolski, 
Wydzierzewski, Złotnicki. Żarczycki, Żeromski.

TRZASKA, Biata, Lubiewa - dwa miecze złamane 
i półksiężyc. W klejnocie ogon pawi, na nim pow
tórzone godło. Wmiankowany od XV w., legenda 
łączy go z nadaniem Chrobrego. Herbowni: Biały, 
Bieliński. Bielski, Błażejewski, Bogusz. Budkie
wicz, Chojnacki. Chrząszczewski, Chrzczono- 
wski, Dłuski. Dutkiewicz, Glinka, Gotuchowski, 
Gofyński. Jarzyna, Kleczkowski, Kotowski, Kur- 
nochowski, Lubiewski, Michałowski. Nartowski. 
Niemirowski, Olszewski, Pancerzyński, Papliński, 
Patkowski, Pielesz, Podbielski, Podsędkowski. 
Ponikiewski, Popławski, Popowski, Rojecki, Ry- 
czycki, Sczucki. Siekłucki. Słupecki. Sokołowski. 
Szygowski. Świejkowski. Trzaska, Tizonowski, 
Tyszka, Wędrogowski. Wiśniewski. Wyleżyński. 
Zabielski, Zakrzewski, Zimoszarski, Żórawski.

OSTOJA. Moście - miecz między barkami dwóch 
półksiężyców Niektórzy r'osza w godle miecz

1.2. Dwie wersje herbu Ostoja (z krzyżem i z 
mieczem w godle): jedna - pod kapeluszem bis
kupim otoczona inicjałami N(icolaus) S(zyszko- 
wski) E(piscopus) V(armiensis), grawerowana na 
kielichu fundowanym ok. 1640 r. przez biskupa 
warmińskiego dla kościoła w Borkowie druga - 
na dziewiętnastowiecznej plakiecie 
(zdiecia 1 - W Górski. 2 - Z Dubiel) 

złamany, inni krzyż z wydłużonym dolnym ramie
niem. W klejnocie strusie pióra. Wzmiankowany 
juz w XIV w., legenda wiąże go z nadaniem Bole
sława Śmiałego. Herbowni: Balicki, Baranowski. 
Biestrzecki. Blinowski, Błociszewski, Bogusła
wski, Boratyński. Broniowski. Bzowski. Chełmski, 
Chodorkowski, Chotkowski. Chrostowski 
Chrościcki. Chrząstowski, Chudziński, Chyże 
wski, Czechowicz. Czernikowski, Danielewicz. 
Darowski, Dmosicki, Dobromirski, Domaradzki. 
Dubaniewski, Fink, Gajewski, Gawłowski, Gle- 
wski, Gfogiński, Gniady, Iłowiecki, Jakliński, Jani
szewski. Jerzykowski, Joteyko, Kaczanowski, Ka 
raczewski, Kargowski, Karliński. Kawęczyński, 
Komorowski, Kończycki, Kotkowski. Kożniewski. 
Krępski, Kreza, Krzywiec, Książnicki, Kurosz, Le
ski. Lniski. Lubochowski, Marchocki. Miedżwie- 
cki, Mietelski, Miklaszewski, Modliszewski. Mo
drzejewski, Mosalski. Mościcki. Mrozek. Nagór 
ski, Ochocki. Okołowicz, Olewiński. Orda, O 
Sieczkowski, Ostaszewski. Owsiany. Palęcki, Pę- 
kowski, Pilawski, Podwysocki, Pokroszyński, Po- 
/Hański. Poniecki, Potocki, Rączko, Radogowski, 
Roguski, Rokosz, Rożniatowski, Rylski. Sambor
ski, Samorok, Sędzimir. Siedlisk/, Sieradzki, 
Słoński, Smuszewski, Słuszka, Solecki, Stachora. 
Starzeski. Starzycki. Stobiecki. Strzałka, Strzałko
wski. Suchcicki, Suchorabski, Szyszkowski. 
Świerczyńskt, Feliński, Turkot Turznicki, Uleski. 
Unichowski. Wadowski, Wolski. Woynowski, Wy
socki. Zabierzowski, Zabokrzycki. Zaborowski 
Zagórski. Zajerski, Zawadzki.

PRZEGONIĄ - miecz między barkami dwóch 
półksiężyców, godło to bywa podobne lub nawet 
identyczne z Ostoją. W klejnocie pół smoka og
niem zionącego, na płomieniu godło powtórzone 
Wzmiankowany już w XIV w. Herbowni: Bratko
wski. Dulski. Dzwonkowski. Głodowski. Gołuski. 
Hryniewiecki, Kowalkowski, Kryski, Lisowski. 
Niewieśclńskl, Wietrzyński, Zakobielski, Zwiarto- 
wski. Żołczycki.

CHOLEWA - pomiędzy dwoma klamrami ciesiel
skimi miecz złamany. W klejnocie strusie pióra. 
Wzmiankowany już w XIV w., legendą związany z 
nadaniem Bolesława Śmiałego. Herbowni: Babe 
cki, Charszowski, Cholewa, Chudziński. Czer- 
mieński, Daniszewski, Dobrosielski, Kamieński. 
Kitnowski. Marszewski, Moraczewski, Obrebski 
Paprocki, Peszeński, Rojewski. Sawicki. Sokoło
wski. Stypnicki. Tłuchowski. Ubysz, Umiński. 
Wielicki. Zakrocki, Ztowodzki.

BELINA - trzy podkowy barkami do środka zwró
cone, nad nimi miecz, niektórzy kładą miecz zła
many. W klejnocie zbrojna ręka z mieczem. 
Wzmiankowany już u Długosza, legenda mówi, że 
powstał w Czechach w IX w. Herbowni: Belina. 
Borzymowski, Brzozowski, Czechowski, Falęcki. 
Goleniewski, Grocki. Gruszczyński, Gulczewski, 
Jasczułtowski, Kadłubowski, Kędzierzyński, Kra
ska, Lesczyński, Łochowski, Młochowski, Naro- 
piński, Okuń, Podhorecki, Porudeńskl. Prażmo- 
wski, Skupieński, Stawski, Szczytnicki, Tarano- 
wskl. Węgrowski. Węgierski, Wolski, Żeligowski.

Michał Gradowski
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Drewno (1)
W zbiorach kolekcjonera amatora niejed
nokrotnie znajdują się różne przedmioty 
drewniane. Jedni np. gromadzą figurki, naj
chętniej świątki i ptaskorzeźby, drudzy - 
kołowrotki, międlnice, wrzeciona przędzal
nicze, kijanki, maglownice, kopyście, wa- 
rząchwie, kociuby, jeszcze inni specjalizują 
się w gromadzeniu ludowych skrzyń czy 
zdobionych łyżników.
W wypadku drewna przy wszelkich pra
cach renowatorskich lub konserwatorskich 
obowiązują te same naczelne zasady, które 
były już niejednokrotnie cytowane w „Spo
tkaniach z Zabytkami"
- przede wszystkim nie szkodzić,
- nie doprowadzać do zmian nieodwraca
lnych,
- zachować zdrowy rozsądek i pamiętać o 
funkcji danego przedmiotu,
- w wypadkach trudnych szukać porady u 
fachowca.
Takim samym wandalizmem jest bowiem 
poniklowanie bagnetu z pierwszej wojny 
światowej, jak i wyszlifowanie oraz polakie- 
rowanie na wysoki połysk kołowrotka lub 
kijanki Nie popadajmy jednak w skrajność
- lęk przed jakąkolwiek ingerencją też 
może być szkodliwy. Wykopanego z ziemi 
hełmu czy kłódki nie wolno porzecież po
wiesić od razu na ścianie. Podobnie, zaro- 
baczona maglownica czy zagrzybiony 
świątek nie mogą zostać beztrosko włą
czone do kolekcji. Dlatego też koniecznie 
należy zapoznać się z czynnościami, które 
powinien umieć przeprowadzić każdy ko
lekcjoner amator zabytków z drewna. Ni
gdy nie wolno zapominać, że to właśnie 
zbieracze amatorzy są najczęściej pier
wszym etapem, przez który najrozmaitsze 
przedmioty trafią kiedyś do muzeum. I 
właśnie w tym wstępnym etapie ratowania i 
zabezpieczania obiektów nie wolno popeł
niać błędów, które mogą spowodować 
nieodwracalne zniszczenie czy też znie
kształcenie niejednokrotnie cennych zabyt
ków.

W cyklu tych artykułów nie będą omawiane 
subtelne metody i środki stosowane przez 
profesjonalistów w ich dobrze wyposażo
nych pracowniach konserwatorskich, nie 
będziemy tez prezentować sposobów kon
serwacji drewna w budownictwie (zob. P. 
Stępień, Zabytki na co dzień). Chodzi nam 
o pokazanie prostych sposobów konse
rwacji drewna, które powinny pomóc zbie
raczowi.
Drewno, tak jak i metale, ma swoich wro
gów, do których należą przede wszystkimi 
czas, owady i grzyby.
Jak wiemy, w przyrodzie nic nie jest całko
wicie trwałe. Nawet najtwardsze skały ule
gają wietrzeniu lub drążeniu przez pojedyn
cze krople wody. Nawet chemicznie bierne 
złoto jest miękkie.- wykonane z niego 
przedmioty bardzo łatwo ulegają ściera
niu.

Tylko dla kolekcjonerów amatorów

Ząb czasu jest nieubłagany także w sto
sunku do drewna. Komórki drewna zbudo
wane są ze skomplikowanych wielkoczą
steczkowych związków chemicznych, ta
kich jak celuloza i lignina, przesyconych 
przede wszystkim żywicami i garbnikami. 
Wszystkie te związki z upływem czasu,, a 
więc na skutek działania powietrza, mrozu, 
słońca, wilgoci - stopniowo ulegają zmia
nom.
Podobnie jak metale wykazują bardzo zróż
nicowaną odporność na korozję, tak też i 
różne gatunki drewna odznaczają się różną 
trwałością. Trwałość jest to czas, w jakim 
drewno, zachowując swe fizyczne i mecha
niczne właściwości, opiera się działaniu 
procesów zarówno rozkładu, jak i starzenia 
się. Poniższa tabelka określa trwałość pos
politych gatunków drewna w różnych warun
kach otoczenia.

zwana jest bielem, natomiast część central
na, z zasady o ciemniejszym zabarwieniu, 
to właśnie twardziel. Im więcej w danym 
drewnie twardzieli, tym jest ono trwalsze. 
Gatunki drzew bielastych, a więc o przewa
dze bieli, np. klon, brzoza, olcha, osika, 
grab, mają bardzo małą trwałość. Nato
miast drewna gatunków twardzielowych, 
jak dąb, wiąz czy modrzew, odznaczają się 
wysoką trwałością. Trzeba jeszcze dodać, 
że twardziel - w porównaniu z bielem - na
sycona jest większą ilością żywic, garbni
ków oraz innych substancji konserwują
cych drewno.

Dla amatora kolekcjonera płynie więc stąd 
pierwszy wniosek, że szczególną uwagę 
musi zwrócić na przedmioty wykonane z 
gatunków drewna bielastego o małej 
trwałości, jaką charakteryzuję się olcha, 
osika, brzoza, jesion. Wykonanym z tych 
gatunków drewna przedmiotom możemy 
przedłużyć istnienie, ale tylko pod warun
kiem przechowywania w pomieszczeniach 
suchych i dobrze przewietrzonych.

Gatunek 
drewna

Okres trwałości w latach

na wolnym 
powietrzu

w zamkniętych 
pomieszczeniach 

bez 
przewiewu

w niezmiennie 
suchym 

powietrzu

w niezmiennie 
wilgotnych 
warunkach

Modrzew 90 150 1800 600
Sosna 80 120 1000 500
Świerk 50 25 900 70
Jodła 45 20 900 60
Dąb 120 200 1800 700
Wiąz 100 180 1500 1000
Jesion 20 3 500 10
Klon 10 5 1000 10
Brzoza 5 3 500 10
Olcha 5 2 400 800
Osika 3 1 500 10
Grab - 30 1000 . 750

No cóż, komentarze są tu zbędne. Tylko 
suche powietrze zapewnia najpowolniejszy 
proces starzenia się każdego gatunku 
drewna. Jeszcze większą trwałość wykazu
ją takie egzotyczne gatunki drewna, jak ma
hoń, palisander, heban, cedr czy tik. Na 
przykład podczas prac archeologicznych 
prowadzonych w Egipcie znaleziono świet
nie zachowane przedmioty z hebanu, ma
honiu i cedru, liczące 3000, a nawet 4500 
lat!
Warto zastanowić się, dlaczego nasze ro
dzime odmiany wykazują tak różną trwa
łość. Odpowiedź fachowca-drzewiarza, że 
decyduje tu stosunek bieli do twardzieli, 
niczego nam, amatorom, nie wyjaśnia. 
Zacznijmy więc od oglądanego nieraz po
przecznego przekroju pnia drewna. Na 
przekroju takim widoczne są współśrodko- 
we warstwy przyrostów rocznych. Jedno
cześnie łatwo można zauważyć, że części 
znajdujące się bliżej obwodu, czyli kory, są 
wyraźnie jaśniejsze. Ta część, obejmująca 
kilka do kilkunastu przyrostów rocznych, 

Owady
W przeciwieńswie do upływającego czasu, 
wobec którego często jesteśmy zupełnie 
bezradni, walkę z owadami możemy wy
grać, lecz jak w każdej chorobie rokowania 
zależą przede wszystkim od odpowiednio 
wczesnego postawienia prawidłowej diag
nozy. Najlepiej jednak wcześniej zapobie
gać chorobie Odpowiednia impregnacja 
drewna - oto najpewniejsza ochrona na
szych zbiorów przed owadami. Jeżeli jed
nak zaatakują one drewno, musimy umieć 
je skutecznie zwalczyć. I znów jak w medy
cynie obowiązuje tu żelazna zasada, że le
karstwo nie może być gorsze od choroby. 
Cóż z tego bowiem, że operacja się uda, a 
nasz pacjent jej nie przetrzyma? Tak więc 
niszcząc owady, nie wolno nam uszkadzać 
samego drewna.
Aby jednak walka z owadami - szkodnika
mi drewna była skuteczna, musimy naj
pierw poznać wroga naszych eksponatów. 
Do najważniejszych i najczęściej występu
jących w Polsce owadów szkodzących
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1. Zabytkowy drewniany pojemnik z widocznymi 
otworami wylotowymi
2 Najgroźniejszy wróg drewnianych ekspona
tów - kotatek w fazie owadu doskonałego
3. Drugi groźny wróg drewna - spuszczel w fazie 
owadu doskonałego

drewnu należą dwie rodziny: kołatkowa- 
tych i kózkowatych. Do rodziny kołatkowa- 
tych należą: tykotek pstry, kotatek uparty, 
kotatek domowy, priobium carpini Herbst, 
wyschlik grzebylo-różny. Najpospolitszym i 
najczęściej występującym członkiem tej ro
dziny jest kołatek domowy, btędnie zwany 
kornikiem. On to właśnie czyni największe 
spustoszenia w przedmiotach drewnia
nych. Natomiast typowym przedstawicie
lem rodziny kózkowatych jest spuszczel. 
Niezależnie od przynależności do jednej z 
tych dwu rodzin, owady te prowadzą dość 
podobny, pasożytniczy żywot. Wszystkie 
żerują w drewnie i są przystosowane do 
bytowania zarówno w drewnie świeżym, jak 
i starym, nawet bardzo suchym, czyli w śro
dowisku o minimalnej wilgoci. Z jaj złożo
nych w drewnie przez samicę wylęgają się
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niezmiernie żarłoczne larwy. Pokarmem dla 
larw jest drewno. Żerując w nim, posuwają 
się stopniowo coraz dalej, żłobiąc charak
terystyczne korytarze-chodniki. Okres że
rowania larw jest bardzo długi, bowiem w 
zależności od gatunku trwa od 2 do 12 lat 
Następnie larwa się przepoczwarza, po 
czym powstaje owad dorosły, zwany owa
dem doskonałym, który wygryza w przed
miocie drewnianym otwór wylotowy.
Niszczycielskie działanie owadów obu wy
mienionych rodzin prowadzi do znacznego 
obniżenia wytrzymałości drewna. Ponadto 
owady te mnożą się bardzo obficie, przez 
co liczba drążonych chodników i otworów 
wylotowych proporcjonalnie rośnie. Głębo
kość, na jakiej w drewnie żerują larwy, 
średnica i kształt żłobionych chodników, 
jak też wielkość wygryzanych otworów wy
lotowych - zależą od danego gatunku owa
da.
Czy wymienione rodziny owadów szkodni
ków mają jakieś swoje bardziej lub mniej 
ulubione gatunki drewna? Do pewnego 
stopnia - tak. Wieloletnie doświadczenie 
kolekcjonerów i muzealników uczy, że o- 
wady-szkodniki atakują przede wszystkim 
drewno lipowe i topolowe, powszechnie 
stosowane jako materiał do wyrobu rzeźb i 
świątków, drewno bukowe, z którego wy
konywane były skrzynie, zydle, gięte krze
sła. drewno olchowe i brzozowe, a więc tra
dycyjny materiał na dzieze, stępy, drewno 
gruszkowe, z którego powstawały drzewo
ryty, drewno akacjowe, stosowane do rę
kojeści broni i części wozów konnych 
drewno jabłoniowe, specjalnie cenione 
przy produkcji lasek oraz drewno sosnowe, 
z którego robiono tanie stoły, półki, gospo
darskie skrzynie, me mówiąc już o podło
gach, ścianach, belkach stropowych itp. 
Dopiero w dalszej kolejności owady ataku
ją dębinę i grabinę. Natomiast najmniej 
chętnie zerują w drewnie jesionowym, jak 
też w egzotycznym mahoniu, cedrze, heba
nie i palisandrze. Pamiętajmy jednak, że 
podany tu „jadłospis" mniej lub bardziej 
łubianych potraw owadów me zwalnia nas 
z obowiązku dbania o każdy drewniany ek
sponat.
Tak więc przed amatorem kolekcjonerem 
stają dwa problemy: co robić, aby me do
puścić do zaatakowania przez owady no
wych czy też starych, ale jeszcze zupełnie 
zdrowych przedmiotów drewnianych oraz 
jak postępować, gdy przedmioty te są juz 
bardziej lub mniej zaatakowane i stanowią 
pożywkę dla larw szkodników. Zdawałoby 
się, ze problem pierwszy jest zupełnie pro
sty. Zdrowy przedmiot drewniany należy 
przed owadami zabezpieczyć. W wypadku 
metali wiemy, że najskuteczniejsze zabez
pieczenia antykorozyjne są nieskuteczne, 
jeśli nałożymy je np. na źle oczyszczoną 
powierzchnię obiektu. Podobnie jest z 
przedmiotami drewnianymi. Skoro przystę
pujemy do ich zabezpieczania przed owa
dami, musimy mieć całkowitą pewność, że 
przedmioty te są jeszcze zdrowe. Wszelkie 
bowiem najskuteczniejsze nawet zabiegi 
powierzchniowe nie przerwą pasożytniczej 
działalności larw.

4 Skulki działa^ośo larw spu 
szcz^ia

"eprod W n Jabłodsk-

Musimy więc poświęcić wiele czasu i trudu 
na wstępne, ale bardzo dokładne oględzi
ny przedmiotu. Stajemy się np. posiada 
czarni świątka, maglownicy lub kijanki 
Przedmioty te są na pewno brudne i zaku
rzone. Przed przystąpieniem do oględzin, 
musimy je starannie oczyścić. Z maglowni- 
cą i kijanką nie będzie większych kłopo
tów: po wytarciu kurzu, jeśli są nadal brud
ne, możemy je przemyć benzyną ekstrak
cyjną lub wodą z dodatkiem odrobiny pły
nu do zmywania (np.,.Ludwika”). Natomiast 
pokrytego zazwyczaj warstwą farby świątka 
nie wolno niczym myć, a tym bardziej w 
niczym kąpać. Po prostu cierpliwie, pędzel
kiem trzeba go możliwie dokładnie oczyś
cić na sucho.

Teraz przystępujemy do oględzin, aby u- 
pewnić się, czy w drewnie nie żerują larwy 
szkodników. Szukamy więc charaktery
stycznych otworów wylotowych owadów 
doskonałych. Jeżeli najstaranniejsze oglę
dziny nie ujawnią ani jednego otworu wylo
towego, nasz drewniany przedmiot uznaje- 
my za zdrowy. Aby go uodpornić na 
przyszłe ataki owadów, trzeba powierz
chni drewna nadać właściwości trujące i 
odstraszające te szkodniki. Jednym sło
wem, powierzchnia drewna musi się stać 
bardzo niesmaczna dla samic, które chcia- 
tyby w nim złożyć jajka. Prostym sposo
bem osiągnięcia tego celu jest zwilżenie 
całej powierzchni drewnianego przed
miotu 3-5-procentowym alkoholowym 
roztworem tymolu. Jest to bezbarwna, kry
staliczna substancja otrzymywana z olejku 
drzew iglastych, odznaczająca się silnym 
specyficznym zapachem i równie silnym 
działaniem antyseptycznym. Drewno zwil
żone alkoholowym roztworem tymolu staje 
się zdecydowanie niesmaczne dla owa 
dów, a już zupełnie trujące dla bakterii.
Niestety, ta zdawałoby się doskonała, bo 
prosta i tania, metoda ma bardzo poważną 
wadę: jej skuteczność nie przekracza 1-2 

miesięcy. Wynika to z dużej lotności tymo
lu, który w temperaturze pokojowej nieus
tannie ulega sublimacji. Jeżeli więc decy
dujemy się na zabezpieczanie drewnianych 
przedmiotów tymolem, to zabieg musimy 
powtarzać co 2 miesiące.
Stosowanie innych sposobów, jak naciera
nie eksponatów naftą, terpentyną czy azo- 
toxem - stanowczo odradzamy, ponieważ 
są bardzo mato skuteczne Polecamy na
tomiast doskonały polski preparat o na
zwie „Antox W". Jest to bursztynowego 
koloru rzadki płyn, będący roztworem para- 
kumylofenolu i metoksychloru w rozpu
szczalnikach organicznych. „Antox W" od
znacza się silnym, ale szybko przemijają
cym zapachem charakterystycznym dla za
wartych w nim lotnych rozpuszczalników 
organicznych. Gdy rozpuszczalniki te wy
parują, zapach znika, ale na drewnie pozo- 
stają właściwe środki chroniące je przed 
owadami. Poza tym „Antox W” nie zmienia 
barwy drewna i nie niszczy politury ani po
lichromii. Dlatego może być stosowany do 
skutecznego zabezpieczania wszelkich 
przedmiotów drewnianych na okres około 
2 lat.
Przeznaczony do konserwacji przedmiot, 
po oczyszczeniu z kurzu, w zależności od 
kształtu i wielkości, możemy: dwukrotnie 
powlec „Antoxem W" za pomocą pędzla, 
dwukrotnie nim opryskać za pomocą pisto
letu do lakieru lub też poddać przedmiot 
dwudziestominutowej kąpieli w „Antoxie 
W". Oczywiście ten ostatni sposób jest 
najskuteczniejszy. Jednak uwaga - „Antox 
W" jest cieczą łatwo palną i toksyczną, 
należy więc dokładnie przeczytać instruk
cję stosowania tego preparatu i ściśle 
przestrzegać podanych w niej środków 
bezpieczeństwa.

Stefan Sękowski 

W następnym numerze zajmiemy się „le
czeniem" eksponatów drewnianych zaa
takowanych przez kołatki i grzyby.
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Refleksje Rzempołuchć

Orneta
Dawno, dawno temu gnębił to miasto straszliwy 
smok (niem. Lindwurm), który pożerał nie tylko 
bydło, ale również kobiety i dzieci, a nawet męż
czyzn i starców. Wielu dzielnych rycerzy starało 
się gada zgładzić, śmiałość swą przypłacali jed
nak życiem. Wreszcie któryś sztuki tej dokonał. 
Kiedy wszyscy mieszkańcy zgromadzili się, dzi
wując ogromnemu cielsku potwora - a ścisk byt 
potężny - znalazł się w tłumie pewien wieśniak, 
który akurat przybył do miasta. Ten, widząc leżą
cy zewłok monstrum, zapytał z dolnoniemiecka: 
„ Wat dit dat?" Z odpowiedzi: „ Worm dii dat" po
wstała nazwa Wcrmditt, jaką miasto, zwane 
wcześniej Małym Gdańskiem, od- tego czasu 
przybrało.
Nigdzie poza ową legendą nie odnajdziemy tak 
mocnego dowodu bliskich kontaktów dawnej Or
nety z Gdańskiem. Miasto, lokowane zapewne na 
początku drugiej dekady XIV stulecia (najstarsza

1. Orneta widziana oczami Ferdynanda von Qua- 
sta
2. Pierwotna postać kościoła Mariackiego w 
Gdańsku według Grubera i Keysera
3. System konstrukcyjny kościoła w Ornecie na 
rysunku Fritza Heilmanna

forma nazwy. Wormedith, występuje w dokumen
tach z 1308 i 1312 r.; obecną nazwę wymieniali już 
piętnastowieczni kronikarze jako polską), zasied
lali Ślązacy. Zasadżca i pierwszy sołtys Wilhelm 
był, jak się sądzi, krewnym biskupa Eberharda z 

Nysy (1301-1326). Wrocławski dialekt można 
było usłyszeć tu jeszcze w latach między świato
wymi wojnami.
Nie zapominając zasług poniesionych przez ludzi 
z wrocławskim akcentem, pójdę jednak śladem 
legendarnej wzmianki o Małym Gdańsku. W 
świetle źródeł blizsze kontakty między Warmią a 
Gdańskiem zadzierzgnięte zostały stosunkowo 
późno, po zakończeniu wojny trzynastoletniej, ale 
już na początku XVI w. ekspansywni a żądni wła
dzy, bogactw i dostojeństw gdańszczanie za
właszczyli biskupim kraikiem. W 1523 r. na 16 
kanoników warmińskich potowa wywodziła się z 

Gdańska. Wybrali oni spośród siebie trzech ko
lejnych biskupów: Maurycego Ferbera (1523- 
1537), Jana Dantyszka (1537-1548) i Tidemana 
Gise (1549-1550). Jakżeby inaczej, skoro stosun
ki między nimi panowały familiarne: ..Pan Jan bo
wiem [Tymmerman] byt siostrzeńcem doktora 
Maurycego, a dwaj pozostali Ferberowie. Jan i 
Eberhard, byli jego kuzynami. Również pan Tide
man Gise nigdy nie ukrywał, że ani Ferberowie, 
ani ów Tymmerman, nie są mu obcy. (...) Wszys
cy, o których mowa, urodzili się w Gdańsku, a 
ojcowie ich byli burmistrzami; koneksje rodzinne 
i koneksje majątkowe byty na tym szczeblu rze-
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cząmitą i praktyczną"(1 Sikorski, Prywatne życie 
Mikołaja Kopernika, Olsztyn 1985, s. 203).
Familiarne zarządzanie Warmią poprzedziła, u- 
gruntowana w wyniku wojny trzynastoletniej, gos
podarcza i artystyczna supremacja Gdańska; w 
kieszeni gdańszczan znalazł się wówczas nie tyl
ko król Kazimierz. Gdy w 1480 r. ogień strawił 
wieżę, sklepienie i szczyt wschodni fary Św. Kata
rzyny w Braniewie, rajcy tego miasta słali do 
gdańszczan list o drewno na odbudowę. W po
dobnej sprawie zwracała się dwukrotnie do 
Gdańska rada miejska Fromborka, a tamtejsza 

kapituła zamawiała u gdańszczan wapno po
trzebne do rozbudowy fortyfikacji wzgórza kated
ralnego. W handlu materiałami budowlanymi 
Gdańsk pośredniczył, sam natomiast eksporto
wał myśl techniczną i artystyczną w postaci archi
tektów. Z polecenia stawnego Henryka Hetzela, 
twórcy sklepień fary mariackiej, działał w Prusach 
Krzyżackich mistrz Matz, równie zdolny, choć nie 
tak solidny, jak nauczyciel. Działalność gdań
skich muratorów na Warmii w drugiej połowie XV 
i na początku XVI w. jest lub była widoczna m.in. 
w przebudowanych w owym czasie kościołach 

Braniewa i Barczewa, bramach miejskich i do
mach mieszkalnych w Braniewie, ratuszu i Bra
mie Wysokiej w Lidzbarku Warm, (wymienione 
zabytki świeckie Braniewa i Lidzbarka od dawna 
nie istnieją).
Po raz pierwszy architektura Gdańska oddziałała 
na Warmię prawie półtora wieku wcześniej, w ok
resie kształtowania się typów tutejszych budowli 
sakralnych. Jeszcze lata 1340-1360 przyniośły w 
dominium biskupim względnie dużą rozmaitość 
programów architektonicznych, potem jednak" 
nastąpiło daleko posunięte ujednolicenie, z rzad-
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4. Od wschodu najlepiej widać za
sięg czternastowiecznej bazyliki 
świętojańskiej
5. Wnętrze fary Św. Jana - harmonia 
architektury i wyposażenia
6 Takie sklepienie ufundowali 
mieszczanie braniewscy po pożarze 
w 1480 r. (wg Clasena, Deutsche Ge- 
wólbe der Spatgotik)
7. A tak obecnie wygląda sklepienie 
w Ornecie
8. „Gdańska" wieża fary w Branie
wie; być może podwyższy! ją mistrz 
Niclis z Ornety (wg Dethlefsena, Das 
schóne Ostpreussen)
9. Stare miasto w Ornecie przed 30 
laty
(zdjęcia: 4, 5. 7 - A. Rzempotuch. 
reprod : 1. 8 - A. Rzempotuch.
2 - P. Lucenko. 3 - J. Zakrzewski)

ka tylko ubarwiane rozwiązaniami nieco odmien
nymi, jak kościół Św. Jakuba w Olsztynie. Koś
cioły wcześniejsze są znacznie ciekawsze pod 
względem artystycznym i prezentują lepszy war
sztat budowlany. Pośród świątyń miejskich - bio- 
rę pod uwagę obiekty dokończone - pierwszeń
stwo należy się Ornecie. Ornecką farę Św. Jana 
ukończono w latach siedemdziesiątych XIV w„ po 
wydłużonym z powodów ekonomicznych okresie 
budowy. Tradycyjnie już jej powstanie wiązane 
jest z osobą biskupa Hermana z Pragi (1338- 
1349), od 1341 r. rezydenta tutejszego zamku. I 
rzeczywiście, w architekturze tego kościoła mo
żna by się dopatrzyć kilku cech szczególnych, 
przywodzących na myśl ewentualną rolę inwen- 
tora. Można wszakże spojrzeć na to inaczej, od 
strony ważnego w świecie sztuki zagadnienia 
pierwowzoru i naśladownictwa. Okaze się wtedy, 
ze program architektoniczny fary Św. Jana w Or
necie jest jakby „skróconą wersją” pierwotnego, 
zrealizowanego prawdopodobnie w całości, pro
gramu kościoła Mariackiego w Gdańsku - o ile 
rację mają badacze, którzy ten ostatni zrekon
struowali. Zdaniem E. Keysera i K. Grubera, a za

mmi W. Drosta, kościół NMPanny wzniesiony zo
stał w latach 1343-1360 jako trójnawowa o dzie
więciu przęsłach, prosto zamknięta bazylika bez 
wyodrębnionego prezbiterium, z wieżą wciągnię
tą w obręb korpusu nawowego. Bazylikowy koś
ciół w Ornecie jest krótszy, cechuje się innymi 
proporcjami i oczywiście skalą, nie tak monu
mentalną jak w Gdańsku, posiada jednak wystar
czająco dużo cech naśladownictwa, aby uzasad
nić takie zestawienie. W dodatku, będąc wyraź
nym naśladownictwem, stanowi dzieło na swój 
sposób oryginalne, mogące być inspiracją do 
dalszych twórczych przeobrażeń. Za mało wiemy 
o praktyce projektowania architektonicznego w 
tamtych czasach i tamtym środowisku. Casus 
kościołów w Gdańsku i w Ornecie - to przykład 
zastosowania podobnego repertuaru środków 
formalnych i środków wyrazu w różnych warian
tach, do realizacji inaczej postawionych wyma
gań inwestorów.
Historia nie przechowała imion budowniczych 
kościoła Św. Jana, ani muratorów, którzy czynni 
byli przy jego rozbudowie w XV w. Wzniesienie 
bazyliki było dziełem warsztatu pochodzącego 

być może z Ziemi Chełmińskiej. W późniejszych 
fazach budowlanych, od końca XIV w. do ponow
nej konsekracji w 1494 r„ wyodrębnić można 
działalność pięciu różnych grup wykonawców, 
przy czym najważniejsze zadanie przypadło os
tatniej z nich, która wystawiła dużą kaplicę świę
tokrzyską i dokonała scalenia elewacji kościoła 
poprzez wybudowanie południowego i uzupeł
nienie północnego rzędu szczytów sterczyno- 
wych oraz budowę szczytu wschodniego nawy 
głównej i ścian attykowych od wschodu i zacho
du. Temu samemu zespołowi należałoby przypi
sać odbudowę wschodniego szczytu korpusu 
kościoła Św. Katarzyny w Braniewie (przebudo
wany przez restauratorów po 1855 r ), a być może 
również podwyższenie wieży. Zarówno koronko
we grzebienie szczytów i attyk w Ornecie i Bra
niewie, jak i charakterystyczny, zbliżony do u- 
kształtowania wież gdańskich kościołów Św. Ka
tarzyny i Św. Jana i NMPanny (zwłaszcza pier
wszego z nich), podział górnej części wieży w 
Braniewie - to jakby wizytówki póżnogotyckiej 
architektury coraz aktywniejszego w tym czasie 
ośrodka artystycznego nad Motławą. Z określe
nia ram chronologicznych: 1480 (pożar fary w 
Braniewie i rychłe przygotowania mieszczan do 
jej odbudowy) - 1494 (ponowna konsekracja or
neckiej bazyliki Św. Jana) wynika, że był to wyod
rębniony epizod w dziejach architektury na War
mii.
Podwyższenie wieży w Braniewie przypisuje się 
czasem mistrzowi Niclisowi z Ornety, który pro
wadził prace budowlane przy kościele Św. Kata
rzyny w 1536 r. Sześć lat wcześniej administrator 
kapitulny w Olsztynie zawarł kontrakt z mistrzem 
Nicolausem, piszącym się „meurer czum Allen- 
steyn", na budowę nowej kaplicy w tamtejszym 
zamku. Zbieżność imion i dat zastanawiająca, po
nieważ jednak charakter obu prac nie daje wy
starczających podstaw do porównań warsztato
wych, nie można dać zadowalającej odpowiedzi 
na pytanie: czy mistrz Mikołaj po wybudowaniu 
kaplicy Św. Anny osiedlił się w Ornecie? Wiado
mo, że za znęcanie się nad zoną dwukrotnie był 
więziony (w 1531 i 1534 r.), nie wiadomo wszakze 
jak długo. Nie byłby to zresztą pierwszy i nie 
ostatni w Ornecie awanturnik, o którego czynach 
donoszą nam źródła.
Tożsamość obu mistrzów jest więc tylko prawdo
podobna. Bardziej niz prawdopodobne wydają 
się natomiast ich - czy też może jego - związki ze 
środowiskiem architektonicznym Gdańska i El
bląga. O możliwym naśladownictwie wież gdań
skich przez mistrza Niclisa w Braniewie już 
wspomniałem. W Olsztynie zaś mistrz Nicolaus 
wybudował sklepienie (wedle umowy miało to 
być „czyrlich gut crewz gewelbe"), będące od
wzorowaniem w pomniejszonej skali finezyjnych 
sklepień kościoła elbląskich dominikanów: iden
tyczny rysunek siatki żeber odnajdziemy w środ
kowej nawie prezbiterium NMPanny w Gdań
sku.
Przegląd zabytków sztuki w Ornecie ujawnia wie
le dowodów kontaktów artystycznych z Gdań
skiem. Byty owe kontakty przez wieki, rzecz zro
zumiała, jednostronne. Raz tylko nastąpiła sytua
cja odwrotna, za sprawą Jana Wulffa, syna i wnu
ka orneckich organmistrzów. Zbudowane, przez 
niego (choć dokończone przez kogo innego) or
gany w Oliwie przyćmiły sławą znakomite instru
menty gdańskie.

Andrzej Rzempotuch
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Święte 
Schody
Tuż pod Wrocławiem, przy szosie do Ką
tów Wrocławskich leży wioska Sośnica. 
Historia jej i tutejszego kościoła parafialne
go Podwyższenia Krzyża Św. jest typowa 
dla okolic Wrocławia. Świątynia ma metry
kę sięgającą 1244 r. W 1300 r. jej probosz
czem był ksiądz Piotr. Na początku XIV w., 
kiedy kościół miał wezwanie Najświętszej 
Marii Panny, biskup wrocławski Henryk na
dał mu przywilej kościoła odpustowego. 
Następny proboszcz - Dominik von Proc- 
kendorf wzmiankowany jest dopiero w 
1514 r. Ciekawe, ale nadal przecież typowe 
dla stosunków religijnych na Śląsku, są 
wydarzenia z czasów Reformacji. W 1570 r. 
świątynię przejęli wyznawcy nauki Lutra. 
Początkowo w zupełności wystarczała ich 
potrzebom, ale już od około 1620 r. z tru
dem mieściła wszystkich wiernych. Oto bo
wiem na nabożeństwa zaczęli przybywać 
protestanci z pobliskich Kątów Wrocła
wskich. Wtedy kościół sośnicki stał się tzw. 
kościołem ucieczkowym dla kąteckich lute- 
ran, którym katolicy odebrali świątynię. 
Jednakże funkcję tę pełnił stosunkowo 
krótko, bo w 1653 r. podzielił los kościoła 
kąteckiego, tj. powrócił w ręce katolików.

Istniejąca do dziś świątynia położona jest 
na niewielkim wzniesieniu pośrodku wsi, 
tuż przy głównej szosie z Wrocławia do 
Kątów. Otacza ją, jak to zazwyczaj na Ślą
sku, czynny cmentarz grzebalny, okolony 
murkiem. Już od strony głównej bramki 
cmentarnej, tj. od strony szosy, zaskakuje 
niezwykła malowniczość architektury. Ce
glany gotycki kościół z tynkowanymi przy
budówkami tworzą rodzaj transeptu o róż
nej długości ramionach. Oryginalności 
temu widokowi przydaje także ekspozycja. 
Patrzymy bowiem na świątynię od strony 
wschodniej. Na pierwszym planie, pośrod
ku, ściana zamykająca prezbiterium, oży
wiona wielkim manierystycznym, rzeźbio
nym w piaskowcu epitafium, poniżej które
go rząd płyt nagrobnych. Na drugim planie 
ramiona quasi-transeptu o rozczłonkowa
nej bryle. Kiedy obejdziemy kościół dooko
ła, stwierdzimy, że przed południowym, 
piętrowym ramieniem „transeptu" znajduje 
się kruchta, dostawiona na jego głównej 
osi. Przy zachodniej elewacji nawy, po
środku, stoi masywna, dość krępa gotycka 
wieża, natomiast północne, dłuższe ramię 
„transeptu” ma dwie piętrowe przybudówki 
od wschodu, a od północy przylega do 
prezbiterium gotycka zakrystia. Już te po
bieżne oględziny wzmagają ciekawość. 
Szczególnie intryguje wielkie północne ra
mię „transeptu”, przeprute dwoma rzęda
mi okien - górą wielkimi, zamkniętymi pół
koliście, natomiast dołem malutkimi w for
mie leżących prostokątów. Jest to przybu
dówka za długa jak na typową kaplicę i 
przecież za wielka jak na kruchtę.

Obecna świątynia powstawała w kilku fa
zach. Prezbiterium wybudowano w końcu
XIII lub na początku XIV w.; około potowy
XIV w. zostało podwyższone i przesklepio- 
ne. Nawę i zakrystię wystawiono w 1487 r„ 
a wieżę w 1504 r. W efekcie powstała budo
wla o ciekawym planie: z prezbiterium 
dwuprzęsłowym na planie prostokąta i z 
nawą bardzo krótką, także dwuprzęsłową. 
Pozostałe elementy planu - to kwadratowa 
zakrystia od północy przy prezbiterium i 
czworoboczna wieża przy zachodniej ścia
nie nawy.
Kiedy przekroczymy główne wejście w 
kruchcie południowej kościoła, a później 
przejdziemy przez kaplicę szeroko otwartą 
ku nawie, znajdziemy się w pięknym póż- 

nogotyckim wnętrzu. Tu kolejne zaskocze
nie. Przed nami bowiem, w środku nawy, 
potężny filar samotnie dźwigający sklepie
nie krzyżowo-żebrowe, a w oddali dwa pro
stokątne otwory wejściowe, przesłonięte 
kotarą, prowadzące do tajemniczego ra
mienia „transeptu”. Uchylamy ciężką kota
rę i oczom ukazują się monumentalne, dłu
gie, dwubiegowe schody kamienne, pro
wadzące do ołtarza na podeście. Jasne 
wnętrze, doskonale oświetlone wielkimi 
oknami, ma ściany i sklepienie pokryte ma
lowidłami. Jesteśmy w kaplicy mieszczącej 
Święte Schody. Ufundowała ją w 1776 r. 
Maria Józefina von Wurtz und Burg. Owa 
bogata i pobożna pani w 1775 r. odbyła 
pielgrzymkę do Rzymu. Wśród pamiątek
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1- Widok kościoła w Sośnicy od 
strony prezbiterium
2. Kaplica Świętych Schodów
3. Święte Schody- widok na ottarz
4. Święte Schody - widok spod ołta
rza

(zd/ęcia W. Wolny)

trafne rozwiązanie Na osi poprzeczne) 
nawy dobudował od północy długą kapli
cę, a od południa podwyższył o piętro starą 
kaplicę z początku XVII w. i dostawił przed 
nią kruchtę. W ten sposób gotycki kościół 
został przecięty nowym ciągiem komunika
cyjnym, mieszczącym się w przybudów
kach ustawionych na kształt zbliżony do 
transeptu. Z zewnątrz kaplica Świętych 
Schodów ma bardzo prostą i skromną 
wczesnoklasycystyczną dekorację nato
miast wnętrze ma charakter zdecydowanie 
barokowy. Pokryte jest malowidłami al sec- 
coz 1776 r., konserwowanymi w 1919 r. Ta 
bogata polichromia ze scenami z Pasji 
Chrystusa stanowi oprawę dla prostych, 
dwubiegowych schodów, przylegających 
do zachodniej ściany i prowadzących na 
podest usytuowany na piętrze przy ścianie 
północnej. Święte Schody zajmują bieg 
wschodni i znajdują się dokładnie na głów
nej osi wnętrza. Wykonano je z szarego 
marmuru łamanego w dolnośląskim Prze
wornie. W każdy stopień (wszystkich stop
ni jest 28) wmontowane są relikwie, a na 
najwyższym stopniu dodatkowo wyryto 
inskrypcję, zawierającą w chronostychu 
datę „1776”. Schody te ujmuje piękna, tak
że marmurowa, balustrada, której lekkości 
nadają otwory obwiedzione płasko rzeź
bioną taśmą.

Po uświęconych relikwiami stopniach do
chodzi się do rzeźbionej w drewnie figury 
„Ecce Homo". Umieszczona jest ona w i- 
luzjonistycznie namalowanym ołtarzu, roz
ciągniętym na całą północną ścianę nad 
podestem. U stóp Chrystusa wielkie taber
nakulum w kształcie kuli, na której leży a- 
nioł, a najniżej, w miejscu antependium, 
klęcząca u grobu św. Maria Magdalena. 
Wszystkie te drewniane figury (odnawiane 
w 1933 r.) świetnie osadzono w malowidle, 
tak że w typowy dla baroku sposób zanika
ją granice między rzeźbą a malarstwem. 
Spod ołtarza odchodzi się pomocniczymi 
schodami w biegu zachodnim, piaskowco
wymi, także o 28 stopniach. W wielkich, 
głębokich niszach pod schodami można 
zobaczyć drewniane rzeźby wielkości pra
wie naturalnej, ludzkiej, powstałe również 
ok. 1776 r. Przedstawiają one scenę Modli
twy w Ogrójcu z klęczącym i modlącym się 
Chrystusem i jego śpiącymi uczniami. W 
drugiej scenie Matka Boska i trzy Marie 
boleją nad złożonym w grobie Zbawicie
lem. Pod podestem schodów znajduje się 
krypta fundatorki kaplicy zmarłej w 1783 r.

„wiecznego miasta" szczególne wrażenie 
musiały na niej wywrzeć Święte Schody, 
zwane z łacińska Scala Sancta, a po wło
sku Scala Santa, które do dziś są celem 
niemal każdego pielgrzyma po dotarciu do 
Stolicy Apostolskiej.
Święte Schody znajdują się tam naprzeciw 
pałacu Laterańskiego, dawnej siedziby na
stępców Piotrowych. Z polecenia papieża 
Sykstusa V umieszczono je przed wejś
ciem do kaplicy papieskiej, zwanej Sancta 
Sanctorum, której początki sięgają pontyfi
katu Leona III-Wielkiego (440-461 r.). Auto
rem nowej budowli, przeznaczonej na po

mieszczenie kaplicy i Schodów był Dome
nico Fontana, w latach 1585-1590 nadwor
ny architekt Sykstusa V. Według tradycji 
Święte Schody sprowadziła do Rzymu 
matka cesarza Konstantyna, św. Helena 
(zm. około 330 r.), pochodzą one z pałacu 
Poncjusza Piłata w Jerozolimie. Miał po 
nich stąpać Jezus Chrystus, od nich rozpo
czynając swą drogę krzyżową. Dziś po 
stopniach zroszonych krwią ubiczowanego 
Chrystusa pielgrzymi wstępują na kola
nach. I tak jest od wieków.
W Sośnicy nieznany architekt, realizując 
fundację pani von Wurtz und Burg, wybrał 

Sośnickie Święte Schody wydają się zaby
tkiem wyjątkowym w naszym kraju. 0- 
wszem, spotyka się u nas Scala Santa, wy
stępują one w dużych zespołach kaplic 
kalwaryjnych, jak choćby w słynnej Kalwarii 
Zebrzydowskiej czy w śląskich Wambierzy
cach, jednak są tam jedynie aneksem przy 
kaplicach zwanych Pałacem, Domem czy 
Ratuszem Piłata. Analogii do zabytku soś- 
nickiego powinno się szukać przypuszczal
nie na obszarze dawnej monarchii habs
burskiej oraz w katolickich krajach histo
rycznej Rzeszy niemieckiej.

Jakub Pokora
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Z ZAGRANICY
W 35 lecle Pracowni Konserwacji Zabytków (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 1986) prezen

tujemy przykład zagranicznych prac przedsiębiorstwa. Prowadzi je ono w różnych krajach: od Egiptu 
i Algieru, przez RFN i Związek Radziecki, po Wietnam. Są to prace konserwatorskie przy obiektach 
monumentalnych, obejmujące bardzo szeroki zakres, ale obok nich także dotyczące obiektów mato 
znanych I mających znaczenie lokalne. Takim właśnie obiektem jest Słup Morowy w Bańskiej 
Szczawnicy na Słowacji.

Konserwacja

ców. Rozwój wydobycia rud na przeło
mie XV i XVLw. sprzyjał powstawaniu 
wielu nowych fortun, których część 
przeznaczano na modernizację i bu
dowę nowych wspaniałych domów, 
zwanych obecnie „dworami miesz
czańskimi”. Wtedy to powstały siedzi
by znanych rodzin patrycjuszowskich

Stupa Morowego
W regionie środkowostowackim, w 
Rudawach Słowackich leży Bańska 
Szczawnica, miasto powstałe dzięki 
występującym tam rudom miedzi, sre
bra i złota. Legenda miejscowa głosi, 
że kiedyś, dawno temu pasterz, który 
pasł krowy na miejscu dzisiejszej

Rubigallusów, Hellenbachów i Baum- 
gartenów.
Na początku XVIII w. miasto nawiedzi
ła zaraza morowa, a po jej wygaśnię
ciu powstał zamysł ufundowania pom
nika Św. Trójcy, w charakterze tzw. 
Słupa Morowego. Pierwszy, bliżej nie 
znany Słup Morowy postawiono około 
1711 r. Istniejącą obecnie monumen-

Bańskiej' Szczawnicy, dostrzegł po
między kamieniami dwie jaszczurki, 
które błyszczały jakby posypane byty 
złotym i srebrnym proszkieny Śledząc 

je odkrył kawały rudy złota. Opowieść 
o tych złotych kamieniach szybko się 
rozeszła. Przybyli ludzie, założyli mia
sto i kopalnie. Odtąd, jako znak 
wdzięczności, w herbie miasta znajdu
ją się dwie jaszczurki.
Najstarszym przekazem historycznym 
mówiącym o wydobywaniu rud jest 
dokument z 1156 r. W XIII w. pojawiają 
się wzmianki o przybyciu niemieckich 
górników, którzy wprowadzili nowe 
techniki wydobywcze. Mała osada 
szybko rozrosła się w miasto, które 
stało się gospodarczym i kulturalnym 
centrum zaniedbanego regionu. Bań
ska Szczawnica rządziła się własnym 
miejskim i górniczym prawem, które 
od czasu króla Beli IV potwierdzali na
stępni panujący. Między innymi Zy
gmunt Luksemburski i Maciej Korwin 
nadawali miastu nowe przywileje, któ
re umożliwiały rozwój górnictwa, rze
miosła i handlu, a tym samym przyczy
niały się do wzrostu znaczenia miasta 
oraz dobrobytu jego mieszkańców.
Dzięki budowie kamiennych domów 
Bańska Szczawnica nabrała określo
nego kształtu. Już w XIII w. powstały 
kamienne budowle Starego Miasta, a 
u jego podnóża założenia Nowego 
Miasta. Z architektury romańskiej za
chowały się: kościół w formie rotundy, 
obecnie wbudowany w zespół Stare
go Zamku, i kościół dominikański le
żący na obrzeżu miasta. W drugiej po
łowie XVI w. w centrum wybudowany 
został ratusz, a w jego pobliżu, prze
znaczony dla górników, kościół Św. 

Katarzyny. Do dnia dzisiejszego pozo
stało tu wiele interesujących rzeźb po
lichromowanych, kamienna chrzcielni
ca i fragmenty malarstwa ściennego, 
świadcząc o wysokim kunszcie działa
jących w Bańskiej Szczawnicy twór-
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talną kompozycję architektoniczno- 
-rzeżbiarską poświęconą Św. Trójcy 
wzniesiono w latach 1759-1764. Au
torstwo pomnika przypisywane jest 
rzeźbiarzowi pochodzenia włoskiego 
Dionizemu Stanettiemu, który pozosta
wił kilka swoich dzieł na północ od 
Alp. Wykonawcą prac kamieniarskich 
tego monumentalnego, liczącego 
przeszło 20 m wysokości pomnika, był 
Karol Holtzknecht. Obiekt wykonano 
za ogromną jak na ówczesne czasy 
sumę 64 000 zł. Jako materiał kamien
ny zastosowano dwa rodzaje skał po
chodzenia wulkanicznego. Do kon
strukcyjnej części rzeźby Św. Trójcy 

zastosowano riolit - czerwony kamień 

o porowatej powierzchni, odporny na 
wpływy atmosferyczne, wydobywany z 
kamieniołomu znajdującego się kilka
naście kilometrów od miasta. Przy po
zostałej dekoracji rzeźbiarskiej zasto
sowano kamień ze skał wulkanicznych 
zwanych tutami. Jego porowata faktu
ra nadaje rzeźbom lekkość i barokową 
swobodę, a kolorystyka - mimo po
zornego dysonansu z częścią archi
tektoniczną - nadaje całości walor es
tetyczny. Tuf okazał się jednak nie
trwały, podatny na wpływy czynników 
atmosferycznych, w związku z czym 
nastąpiła destrukcja wystroju rzeźbiar
skiego, liczącego kilkadziesiąt dużych 
i małych rzeźb.

Pierwsze naprawy pomnika przepro
wadzono już w latach 1804-1805, na
stępne w latach 1839-1841, wykonu
jąc reperacje kamienia i nowe złoce
nia. Kolejne prace prowadzone były w 
końcu XIX w. W 1906 r. Ministerstwo 
Kultury i Szkolnictwa uznało pomnik 
Św. Trójcy za obiekt zabytkowy chro

niony prawem. W latach 1956-1957 
przeprowadzono częściową konse
rwację wystroju rzeźbiarskiego, w cza
sie której wykonano rekonstrukcje w 
piaskowcu rzeźb trzech świętych: Ro
zalii, Franciszka i Józefa. Nie osiągnię
to jednak poziomu artystycznego 
rzeźb oryginalnych. Pomnik niszczał w 
dalszym ciągu. Naciski środowiska

1. Widok na centrum Bańskiej 
Szczawnicy
2. Plac Sw. Trójcy z widocznym Sto
pem Morowym w rusztowaniach
3. Fragment Stupa Morowego z her
bem miasta
4 Fragment wystroju pomnika przed 
konserwacją
5. Konserwatorzy z PKZ przy pracy
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konserwatorskiego i ttumnie odwie
dzających miasto turystów spowodo
wały podjęcie przez władze decyzji o 
następnych pracach konserwator
skich.

W 1978 r whistorię miasta wpisali się 
polscy konserwatorzy z PP Pracownie 
Konserwacj.i.Zabytków. Przeprowadzili 
oni wiete. prac, w tym również komp
leksową konserwację Słupa Morowe
go. W ciągu trzech lat wykonano kon
serwację elementów rzeźbiarskich i 
architektonicznych z riolitu, elemen
tów metalowych, konserwację złoceń 
oraz nowe złocenia elementów ka
miennych i metalowych. Odtworzono 
- na podstawie oryginału przechowy
wanego w Muzeum Górnictwa - jeden 
z herbów miejskich, ponadto uzupeł
niono niektóre brakujące detale meta
lowe rzeźb, a także przeprowadzono 
rekonstrukcję kilkudziesięciu rzeźb 
zdobiących słup (kilka z nich miało 
wysokość ponad 2,5 m). Z uwagi na 
daleko posuniętą destrukcję orygina
łów zdecydowano się, w porozumie
niu z konserwatorami słowackimi, na 
wykonanie kopii, oryginały zaś prze

znaczono do ekspozycji muzealnej. 
Było to zadanie niezwykle odpowie
dzialne, ponieważ polscy konserwato
rzy zastosowali po raz pierwszy meto
dę wykonania odlewów tak dużych 
rzeźb.

Przed rozpoczęciem właściwych prac 
konserwatorskich wykonano inwenta
ryzację obiektu wraz z dokładną in
wentaryzacją fotogrametryczną, po
zwalającą na zarejestrowanie najdrob
niejszych szczegółów wystroju. Prze
prowadzono badania technologiczne 
elementów metalowych, złoceń i ka
mienia. Między innymi stwierdzono o- 
becność niszczących kamień siarcza
nów i chlorków - soli związków nieor
ganicznych. Niezbędne było również 
wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej 
obiektu, istniało bowiem podejrzenie, 
że naruszona została stabilność pod
łoża.

Po demontażu wszystkich elementów 
rzeźbiarskich przystąpiono do właści
wych prac. Rzeźby wzmocniono, a na
stępnie uzupełniono gliną brakujące 
elementy i wykonano z nich formy z 
kauczuku silikonowego, później odpo- 

6. 7. Jedna z rzeźb pomnikowych w trakcie (6) i 
po konserwacji (7)

(zdjęcia: J. Szandomirski)

wiednio wzmocnione. Formy te, prze
transportowane do pracowni w Pols
ce, służyły do wykonania kopii. Wraz z 
nimi przywieziono odpowiednio przy
gotowane kruszywo z tufu. Przez kilka 
miesięcy trwały prace, które uwień
czone zostały sukcesem. Wykonane 
kopie rzeźb ocenione zostały bardzo 
wysoko przez polsko-słowacką ko
misję konserwatorską. Uzyskano dob
rą kolorystykę i fakturę zbliżoną do 
rzeźb oryginalnych. Po przewiezieniu 
ich do Bańskiej Szczawnicy zostały 
tam wmontowane na miejscu orygina
łów, a po wykonaniu pozostałych prac 
związanych z konserwacją elementów 
riolitowych, części metalowych i zło
ceń przywrócony został pierwotny wy
gląd tego wspaniałego barokowego 
pomnika, świadectwa świetności mia
sta.

Andrzej Wawrzeńczak
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

KARWOWO 
gmina Łobez, woj. szczecińskie

PAŁAC

Wieś Karwowo położona jest w pół
nocno-zachodniej części gminy, w 
odległości 9 km od Łobza (dojazd 
autobusem PKS). Jest to wieś nie
wielka, o zatartych nieco cechach 
pierwotnej owalnicy, rolnicza; oprócz 
gospodarstw indywidualnych znaj
duje się tu również PGR, Interesują
cym zabytkiem jest kościół o kon
strukcji ryglowej, zbudowany w dru
giej połowie XVIII w. Nie opodal wsi 
duży kompleks leśny oraz Jezioro 
Karwowskie o powierzchni ok. 30 
ha.

Założenie pałacowo-parkowe usy
tuowane jest w południowo-wschod
niej części wsi, od której do pałacu 
prowadzi aleja kasztanowa. Do pała
cu i zabudowań gospodarczych u- 
zytkowanych przez PGR przylega od 
południa i północnego wschodu 
park naturalistyczny z pierwszej po

towy XIX w, o powierzchni ok. 2,5 
ha.
Pałac, wzniesiony na początku XIX 
w., w 1913 r. został rozbudowany w 
stylu eklektycznym. Założony na pla
nie prostokąta, przykryty dachem 
mansardowym, parterowy z mie
szkalnym poddaszem, podpiwniczo

ny. Elewacje frontowa i ogrodowa są 
symetryczne, z ryzalitami na osi bu
dynku. Pierwotny wystrój nie zacho
wał się, a obecny, bardzo skromny, 
pochodzi z początku XX w. Wnętrze 
pozbawione jest wystroju, zachował 
się jedynie kominek w hallu.

Informacje szczegółowe

Materiał:

Kubatura:
Powierzchnia użytkowa: 
Liczba kondygnacji: 
Liczba pomieszczeń: 
Właściciel: 
Użytkownik: 
Proponowany rodzaj 
użytkowania: 
Stan zachowania:

Zakres robót:

Sposób załatwienia 
sprawy:

murowany z cegły, ściany wewnętrzne o kon
strukcji ryglowej, całość tynkowana, dach pokryty 
dachówką
5260 m1 2 3

1. Plan orientacyjny: 1 - patac, 2 - 
budynki mieszkalne, 3 - budynki 
gospodarcze, 4 - zabudowania wsi
2. Elewacja ogrodowa pałacu
3. Rzut przyziemia pałacu 
(zdjęcie: J. Kurowska, 
rys.: W. Jankowski)

1126 m2
jedna i poddasze użytkowe
ok. 20
Kombinat PGR w Łobzie 
brak
mieszkalno-rekreacyjny

mury zewnętrzne w stanie dobrym, część ścian 
działowych i stropów w złym, ubytki dachówki, 
brak stolarki, ogólna dewastacja
remont kapitalny z częściową wymianą ścian we
wnętrznych i stropów, przełożenie dachówki, od
tworzenie stolarki
formę i warunki przejęcia obiektu należy uzgod
nić z właścicielem, tj. Kombinatem PGR w Łobzie, 
ul. Bema 24, tel. 20-81. Dodatkowych informacji 
udziela Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
Szczecinie: Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury i 
Sztuki, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, 
tel. 303-444

(opracowała: Ewa Stanecka)
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Akcja cmentarze

Żydowski 
cmentarz 
we
Wrocławiu
Do ostatnich świadków kultury 
dziewiętnastowiecznego Wro
cławia należy cmentarz żydo
wski przy ul. Ślęznej. Z kilku
dziesięciu większych i mniej
szych starych nekropolii Wro
cławia tylko on oparł się burzom 
dziejowym.
Problemy ludności żydowskiej z 
terenem grzebalnym rozpoczęły 
się we Wrocławiu już za pano
wania króla czeskiego. Jana 
Luksemburskiego, który nakazał 
w 1345 r likwidację pierwszego 
cmentarza lezącego za Bramą 
Oławską przy fosie miejskiej'. 
Kamienie pochodzące z cmen
tarza Jan Luksemburski zezwolił 
Radzie Miasta użyć m.in. do na
prawy murów miejskich, sam te
ren natomiast włączony został 
do dóbr królewskich. Kilka za
chowanych średniowiecznych 
płyt nagrobnych (przez kilkanaś
cie lat zabezpieczone byty w 
Muzeum Architektury) znajduje 
się obecnie na zewnątrz muru 
otaczającego cmentarz przy ul 
Ślężnej. Te bardzo proste w for
mie pomniki nagrobne odkrywa 
no we Wrocławiu od roku 1799 
przez cały wiek XIX, az po trzy
dzieste lata XX w. w różnych 
miejscach miasta, m.in. w ratu
szu, w domu Rynek 6, w domu 
parafii rzymskokatolickiej w Leś
nicy i w katedrze wrocławskiej 
Inskrypcje znajdujące się na 
tych kamieniach nagrobnych 
pochodzą z lat 1177-1345 i mo 
żna zaliczyć je do jednych z naj
starszych kamieni nagrobnych 
naszego kontynentu
Żydowską nekropolię przy o- 
becnych ulicach: Ślężnej, Szta
bowej i Kamiennej, w południo
wej dzielnicy Wrocławia - Krzy
ki, otwarto 16 listopada 1856 r. 
Istniał już wtedy jeden żydowski 
teren grzebalny naprzeciw dzi
siejszego Dworca Głównego. 
Cmentarz ten powstał w 1760 r„ 
jako drugi w dziejach wrocła
wskiej gminy żydowskiej, a za 
mknięty został w roku otwarcia 
nowego (1856). Obszar cmenta
rza przy ul. Ślężnej otoczono 
wysokim murem, który prawie w 
całości zachował się po dzień 
dzisiejszy. Zamyka on działkę

wynoszącą około 5 ha, podzie
loną siatką alei, z wyróżniającą 
się aleją główną, znacznie szer
szą i będącą przedłużeniem alei 
kasztanowców sprzed bramy 
cmentarza. Równolegle do osi 
głównej, w części zachodniej 
biegną mury wewnętrzne, wokół 
których usytuowane są groby 
najbardziej zasłużonych Żydów. 
Sieć alei i alejek oplata 20 kwa
ter, o bardzo różnych powierz
chniach i przeważnie prostokąt
nych kształtach.

Cmentarz żydowski, jako jedno
lity zespół dziewiętnastowiecz
nych form stylowych, nie ma już 

dziś odpowiednika w architektu
rze Wrocławia. Stanowi obecnie 
na terenie miasta jedyny, orygi
nalny i niepowtarzalny zespół 
rzeźby nagrobnej i małej archi
tektury. W zespole tym można 
wyróżnić: budowle nagrobne - 
kaplice grobowce-mauzolea, 
grobowce w formie przyścien
nych i wolno stojących balda
chimów, portyków, portali itp., 
oraz pomniki nagrobne - płyty, 
stele, kolumny, obeliski, ka
mienne pnie drzew, sarkofagi.

Zdecydowana większość obie
któw cmentarza powstała w dru
giej połowie XIX w. Mamy tu

1 Ceramiczny grobowiec mauretań
ski
2. Grobowiec sklepiony kopulą 
wspartą na sześciu kolumnach
3. Grobowiec mauretański z XIX w.
4 Nagrobek Ferdynanda Lassalea 
(1825-1864)
5. Fragment grobowca rodziny War 
szawskich
6. Nagrobek Pawta Muszkata z War
szawy (1834-1885) - doskonale za
chowany napis w języku polskim
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przykłady nagrobków i grobow
ców sięgających formami i kon
strukcją do sztuki starożytnej, 
średniowiecznej, renesansu, ba
roku i klasycyzmu. Niektóre ste
le i kaplice są dokładnym pow
tórzeniem antycznych nagrob
ków i świątyń. Dziewiętnasto
wieczni twórcy czerpali też wzo
ry ze sztuki starochrześcijań
skie!, romańskiej i gotyckiej. Ro
mańskie i gotyckie portale 
przyścienne, ostrołukowe stele 
zdobione kwiatonami i pełza- 
czami - to tylko niektóre przy
kłady stylów „neo" nawiązują
cych do wieków średnich. Poza 
tym w obrębie murów występują 
także obeliski, pojedyncze ko
lumny, baldachimy, sarkofagi, 
tuki i wolno stojące portale, ty
powe dla prawie wszystkich sty
lów architektonicznych.

Najmłodsze na cmentarzu pom
niki nagrobne, powstałe na 
przełomie stuleci i w pierwszym 
trzydziestoleciu XX w., reprezen
tują secesję i modernizm. Ze 
szczególnym rozmachem upo
dobały sobie ozdobne formy 
odlewane z żeliwa i metali szla

chetnych oraz dekoracje w ręcz
nie kutym żelazie (płyty adreso
we. kraty, ogrodzenia, drzwi 
kaplic grobowych, latarnie, 
wazy, girlandy kwiatowe itp.). 
Niestety, prawie wszystkie te o- 
biekty, stanowiące piękne przy
kłady odlewnictwa i kowalstwa 
artystycznego, na wrocławskim 
cmentarzu uległy zniszczeniu 
lub zostały skradzione, a zacho
wał się wyłącznie szlachetny 
materiał kamienny, bardzo de
koracyjny już przez samą fakturę 
gładkich powierzchni różnoko
lorowych marmurów i granitów. 
Znaczna większość nagrobków 
i kaplic posiada niezaprzeczalną 
wartość artystyczną, reprezentu
jąc prace warsztatów kamieniar
skich z całego Dolnego Śląska i 
bardziej odległych regionów.
Wszystkie te zabytki znacznie u- 
cierpiały dopiero podczas ostat
niej wojny, kiedy hitlerowcy za
mienili Wrocław w ,,Festung 
Breslau”, a cmentarz leżący na 
południu miasta stał się terenem 
zaciętych walk.

W latach powojennych pomimo 
ustawowych gwarancji, zapew

niających nietykalność zabytko
wym cmentarzom i innym obiek
tom sepulkralnym, nekropolia ta 
niszczała w przerażającym tem
pie. Dopiero 24 maja 1975 r. 
cmentarz został wpisany do re
jestru zabytków Wrocławia 
Ochroną prawną objęło wszyst
kie zabytkowe nagrobki i kapli
ce, łącznie ze starym drzewosta
nem i dojazdową aleją kaszta
nowców prowadzącą od ul. Ka
miennej.

Tak jak na wielu innych nekro
poliach miejskich w Europie o- 
wego czasu, na wrocławskim 
cmentarzu jest Aleja Zasłużo
nych. Służyła ona głównie boga
tym kupcom, fabrykantom, wy
sokim urzędnikom, naukowcom, 
artystom itp. Pomniki nagrobne 
tu postawione wykonane są ze 
skał szlachetnych, pochodzą
cych nie tylko z rodzimych - ślą
skich, ale również z włoskich i 
skandynawskich kamienioło
mów.2

Na żydowskim cmentarzu we 
Wrocławiu znajdują się m.in. 
groby: wybitnego teoretyka so
cjalizmu - Ferdynanda Lassal- 
le’a (1825-1864), założyciela i 
przywódcy pierwszej partii ro
botniczej w Niemczech; Maxa 
Kaysera (1833-1888), znanego 
w XIX w. działacza socjalistycz
nego; Henryka Graetza (1817- 
1891), historyka, twórcy sławnej 
szkoły historycznej; Jana Got
fryda Galle’a (1812-1910), astro
noma Uniwersytetu Wrocła
wskiego, odkrywcy planety 
Neptun i kilku komet; braci Coh- 
nów: Ferdynanda (1828-1898). 
botanika światowej sławy, 
współpracownika Roberta Ko
cha; Hermana (1836-1906), wy 
bitnego profesora okulistyki, Le
opolda Auerbacha (1828-1897), 
profesora biologii i medycyny, 
któremu rozgłos przyniosły od
krycia z zakresu histologii; Zy
gmunta Frankela (1855-1909), 
profesora orientalistyki na Uni
wersytecie Wrocławskim; Fry
deryki Kempner (1836-1904). 
znanej śląskiej pisarki; Markusa 
Bara Friedenthala (1780-1859) i 
Karola Zygfryda Gunsburga 
(1788-1860). pisarzy hebraj
skich .
Na skutek 30-letniego (1945- 
1975) „zapomnienia” cmentarz 
przedstawiał smutny obraz za
niedbania i upadku. Ostatnim 
widocznym akcentem pamięci 
była płyta umieszczona na gro
bie F. Lassalle'a przez polskich 
działaczy PPS w 1S47 r. Z o- 
gromnej liczby pomn ków (oko
ło 12 tys.) o artystycznej nieraz 
wartości, część leżała na ziemi 

lub znikła bez śladu, inne chyliły 
się ku rumie, na większości me 
można już dziś odczytać napi
sów.

Niemieckie i hebrajskie napisy 
nazwiska żydowskie obce i 
twardo brzmiące, dziwaczne ty
tuły zrodzone w kancelariach 
biurowych, daty odmiennego 
kalendarza, hebrajskie reliefy 
symbolicznych przedstawień 
wypełniają cmentarne kamienie 
Pojawiające się gdzieniegdzie 
polskie nazwisko przywodzi na 
myśl obraz tułaczych grobów na 
obczyźnie.

Nagrobki na cmentarzu przy ul. 
Ślężnej reprezentują sztukę uni
wersalną, nie mającą specjalne
go związku z określoną grupa 
etniczną, ideą wyznaniową i tra
dycyjnym obrzędem religijnym 
jak to ma miejsce na starszych 
położonych na wschodzie Euro
py, żydowskich kirkutach. Cha
rakterystycznymi elementami 
nawiązującymi do żydowskiego 
charakteru cmentarza są naj
starsze kwatery o licznych pro
stych stelach-macewach. Są to 
przeważnie pionowo ustawione 
prostokątne płyty kamienne o 
półokrągłych lub trójkątnych 
szczytach, zwieńczonych ozdo
bami w postaci palmet i akrote- 
rionów. Występują tez macewy 
będące mieszaniną kilku stylów. 
Ponieważ w religii Żydów obo
wiązywał biblijny zakaz odtwa
rzania w sztukach plastycznych 
postaci ludzkich, na większości 
płyt znajdują się wyłącznie sym
boliczne wizerunki dłoni złączo
nych w geście błogosławieńs
twa lub trzymających różne 
przedmioty oraz przedstawienia 
zwierząt, motywów roślinnych, 
przedmiotów rzemiosła arty
stycznego3. Częstszym moty
wem. zastępującym tradycyjny 
nagrobny krzyż łaciński, jest na 
wrocławskim cmentarzu żydo
wskim - gwiazda Dawida lub 
siedmioramienny świecznik 
(menora). Przy tym znaczna 
większość pomników nagrob
nych pod względem formy wzo
rowana była na chrześcijań
skich. Odmienny charakter 
cmentarza był rezultatem tzw. 
Haskali, ruchu oświeceniowego, 
zapoczątkowanego w Niem
czech, a domagającego się 
przeprowadzenia wśród Żydów 
reformy w duchu asymilacji, czy
li wyrzeczenia się tradycyjnych 
obyczajów. W mocno zeuropei
zowanym dziewiętnastowiecz
nym Wrocławiu ruch ten propa
gował odrodzenie społeczności 
przez rozwój nauki, reformę 
szkolnictwa i włączenie się do
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życia kulturalnego i społeczne
go4.
W latach 1978-1980 sporządzo
no wstępne wnioski konserwa
torskie do rewaloryzacji cmenta
rza wrocławskiego, sugerując 
stworzenie zamkniętego lapida
rium dzieł dawnej sztuki sepul
kralnej, Prace na cmentarzu roz
poczęto w 1981 r, naprawiając 
wstępnie otaczający mur. Na
stępnie przeprowadzono kon
serwację drzewostanu, usuwa
jąc zdziczałą zieleń. Do końca 
1983 r. rozebrano częściowo 
nierówne nawierzchnie bruko
wanych ścieżek, rozpoczynając 
ich układanie wiosną 1984 r. W 
tym samym czasie przystąpiono 
do konserwacji pomników na
grobnych wybitnych postaci. 
Odtworzono także, według dzie
więtnastowiecznych rysunków, 
furtę i bramę cmentarną, wzbo
gacając tę ostatnią nowymi ele
mentami plastycznymi w postaci 
dwóch wielkich świeczników 7- 
ramiennych oraz wypełnionych 
witrażem lamp z kutego żelaza, 
dających nastrojowe oświetle
nie. Zapadła tez decyzja przeka
zania cmentarza żydowskiego 
pod zarząd Muzeum Architektu
ry we Wrocławiu, z myślą prze
kształcenia starej nekropolii w 
muzeum sztuki sepulkralnej, 
zharmonizowanej z pięknym ze
społem zieleni i udostępnienia 
go do zwiedzania w 1987 r.

Maciej Lagiewski

Przypisy
1. Już w XII w. Żydzi we Wrocła
wiu osiedlają się w rejonie No
wego Miasta, w sąsiedztwie 
Przedmieścia Oławskiego, po
tem przenoszą się w okolice 
zamku książęcego (dzisiejsza ul. 
Uniwersytecka), by zakończyć 
migrację w XVIII w. w niewielkiej 
dzielnicy rozciągającej się od pl. 
Żydowskiego (dzisiejszego pl. 
Bohaterów Getta) do obecnej ul. 
Pawła Włodkowica, przy której 
zachowała się Stara Synagoga 
,,Pod Białym Bocianem".
2. Zob. M. Lagiewski, tVrocfe- 
wski cmentarz skansen, „Odra", 
nr 4, 1984, s. 106-107 oraz ten
że, Stary cmentarz żydowski, 
(w:) Kalendarz Wrocławski 1985, 
s. 312-317.
3. Szczegółowo o żydowskiej 
symbolice nagrobnej w publika
cjach M. Krajewskiej: Cmentarz 
żydowski w Sieniawie, „Spotka
nia z Zabytkami", nr 9, 1982, s. 
33; Cmentarze żydowskie - 
mowa kamieni, „Znak", nr 2-3, 
1983, ś. 397; Symbolika nagrob
ków żydowskich, (w:) Kalendarz 
Żydowski 1984-1985, s. 90-98.
4. Zob. W. Tyloch, Religie uni- 
wersalistyczne, praca zbiorowa, 
Warszawa 1982, s. 141-142.

Mennonici w Gdańsku
Na zachód od zabytkowego centrum 
starego Gdańska, pomiędzy wzgó
rzem Biskupia Górka a Kanałem Ra- 
duni i torami kolejowymi, rozciąga 
się wąski pas terenu należący nie
gdyś do dwóch podmiejskich osad o 

nazwach Zaroślak i Czarne Morze. W 
części północnej obszar ten przecina 
nowa trasa komunikacyjna, łącząca 
Aleję Leningradzką z ulicą 3 Maja. 
Przy jej budowie odsłonięto zakrytą 
zielenią i kładką dla pieszych, niską

klasycystyczną budowlę. Choć 
swym wyglądem przypomina pawi
lon ogrodowy, nie jest ona jednak 
reliktem założenia dworsko-parko- 
wego, lecz zborem nie istniejącej już 
gminy wyznaniowej mennonitów, a 
dziś miejscem modłów Zjednoczo
nego Kościoła Ewangelicznego. 
Mennonici (zob. W. Klim, Mennonici i 
barbarzyńcy, „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 3, 1986) osiadli w Gdańsku w 
połowie XVI w., byli sektą prote
stancką odznaczającą się surową 
moralnością oraz czynną i ofiarną mi
łością bliźniego. Skupiali się w gmi
nach, na czele których stał „starszy", 
będący równocześnie kapłanem, sę
dzią i przewodnikiem wspólnoty. Za
łożycielem i zarazem dawcą nazwy 
sekty był Mennon Simonis, żyjący w 
Niderlandach w latach 1495-1559. 
Do Gdańska przybyli z terenu dzi
siejszej Holandii. Dzięki staraniom 
biskupa kujawskiego Jakuba Uchań
skiego, osiedlili się w obrębie przed
mieść Stare Szkoty i Nowe Ogrody. 
W stosunkowo krótkim czasie utwo
rzono na tychże przedmieściach 
dwie gminy: „flamandzką", odzna
czającą się większą surowością ży
cia, i „fryzyjską", bardziej liberalną. 
Gminy te w latach 1598 i 1638 uzy
skały zgodę na budowę własnych 
świątyń i szpitali.
Głównym zatrudnieniem gdańskich 
mennonitów było rzemiosło tekstyl
ne i melioracja podmokłych gruntów. 
Na terenie zyznych Żuław gdańskich, 
gdzie osiedlili się w drugiej połowie 
XVI i w wieku XVII, pozostały po nich 
charakterystyczne dla tego regionu 
budowle o konstrukcji szkieletowej i 
nieliczne cmentarze z rzeźbionymi 
stelami nagrobnymi (Wiślina, Wocła- 
wy, Koszwały). Na terenie Gdańska 
nie zachowały się najwcześniejsze 
budowle z XVI—XVII w. Przyczyniły się 
do tego liczne wojny, w czasie któ
rych palono z reguły przedmieścia 
zamieszkane przez mniejszości na
rodowe.

Na początku XIX w., w okresie wojen 
napoleońskich, zdziesiątkowane 
gminy gdańskie połączyły się w jed
ną wspólnotę osiadłą u stóp Bisku-

1. Zbór mennoni
tów. widok od stro
ny zachodniej (stan 
z 1986 r.)
2. Plebania przy 
zborze mennonitów
3. Były szpitalik 
mennonitów 
(zdjęcia:
W. Niedzielko)
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piej Górki. Dla tej nowej gminy w la
tach 1817-1819 budowniczy miejski 
Brettschneider wybudował nowy 
zbór i szpital. Obie budowle, zacho
wane do dziś, usytuowane zostały w 
pobliżu południowo-wschodniego 
krańca Czarnego Morza, tuż przy Ka
nale Raduni i istniejącym co najmniej 
od XVII w. cmentarzu. Cmentarz ten 
na planach miasta z XVII—XVIII w. ok
reślany jest jako „nowy". Na począt
ku XIX w. nazwany został mennoni- 
ckim, a w drugiej połowie tego stule
cia - cmentarzem Zbawiciela. We
dług danych zawartych w materia
łach archiwalnych, pochodzących 
jednak dopiero z lat 1878-1914, na 
nekropolii chowano zmarłych z para
fii kościoła Zbawiciela i z gminy men- 
nonickiej. Od końca XIX w. mennoni- 
tów zaczęto grzebać na nowym 
cmentarzu kalwińskim we Wrzesz
czu, należącym do kościoła ŚŚ. Pio
tra i Pawła.

Zbór mennonicki zbudowano w kon
strukcji szkieletowej. Otrzymał on 
kształt wydłużonej, prostokątnej bu
dowli, ozdobionej od zewnątrz drew
nianymi pilastrami. W jej wnętrzu, 
wzdłuż ściany wschodniej, do 1945 r. 
stał ołtarz z kazalnicą i bocznymi sie
dziskami dla celebrantów, natomiast 
przy ścianach północnej i południo
wej znajdowały się nadwieszone em- 
pory, dostępne z przedsionków 
wejściowych. Nad całym wnętrzem 
rozpostarty byt strop, wsparty na 
czterech filarach drewnianych. Obok 
świątyni ustawiono dwuskrzydłowy 
szpital, który służył biednym, star
com i osobom niezdolnym do pracy 
za przytułek. Mieli oni zapewniony 
tam bezpłatny pobyt, a także po
grzeb na pobliskim cmentarzu. 
Wszelkie koszty pokrywane byty ze 
wspólnej kasy zapomogowej, zasila
nej datkami przez wszystkich człon
ków gminy. W 1869 r. szpital podda
no przebudowie, a w obecnym stule
ciu zmniejszeniu o jedno skrzydło.
W latach 1883-1884 po południowe) 
stronie świątyni zbudowano okazałą, 
piętrową plebanię. W jej wnętrzu u- 
mieszczono archiwum, bibliotekę i 
przypuszczalnie szkołę. W czasie 
prac budowlanych przy plebanii o- 
tynkowano mury zewnętrzne świąty
ni.

Podczas ostatniej wojny dom modli
twy mennonitów uległ znacznemu 
zniszczeniu. Odbudowany w 1947 r. 
służy dziś jako zbór ewangelicki. E- 
wangelicy użytkują również dawną 
plebanię, natomiast szpital przejęły 
władze miejskie, przeznaczając go 
na cele mieszkalne. Położony w po
bliżu zboru cmentarz zamknięty zo
stał w 1946 r„ a niedługo potem za
budowany. W tym samym roku za
mknięto także cmentarz położony 
przy obecnej ul. Towarowej we 
Wrzeszczu. W kilka lat później przy
łączono go do parku miejskiego - 
dawniej im. Uphagena, obecnie im. 
Kasprzaka. Z istniejących tam nie
gdyś nagrobków nie pozostał żaden 
ślad.

Hanna Domańska

Wieże 
św. Barbary

„Barbara święta była jednego w He
lio polu imieniem Dyoskora zacnego i 
bogatego poganina córka, która gdy 
rozumu dorasta, a bardzo śliczną u- 
rodę miała na ciele... ojciec jedyną 
onę córkę mając, a jej dziwną urodę 
widząc, nie chciat. aby lada kto na 
nią patrzył i na jednej ją wieży wyso
kiej, aby do ludzi widziana nie była, 
chował..." - tak pisał w wielokrotnie

jednak do rzadkości, atrybut ten nie
jako „usamodzielniał się”, dając w 
rezultacie niezwykle oryginalne roz
wiązania, np. relikwiarze w formie 
wieży, które zachowały się w Polsce 
z XVII i XVIII w. Z pierwszej połowy 
XVII w. pochodzi srebrny relikwiarz 
św. Barbary (wymiary: 15 x 35 cm) 
przechowywany w bogatym w zaby
tki kościele Św. Pawła w Sandomie
rzu. Relikwiarz sandomierski ma for
mę obronnej, czworobocznej, dwu
kondygnacyjnej wieży o ściętych na
rożnikach; górna kondygnacja w for
mie walca jest nieco węższa od dol
nej, opatrzonej niskim, szerokim co
kołem. Na ścianach obu kondygnacji 

i cokole starannie zaznaczono ciosy 
(można się tu dopatrzyć wątku cegla
nego) o szerokich fugach. W „przy
ziemiu” wyraźnie odtworzono portal 
„typu fortecznego" (obramienia takie 
często występują w krakowskich bu
dowlach z XVII w.) z dwuskrzydłowy
mi drzwiami. Górną kondygnację 
zwieńczono - jak to być powinno w 
dawnej wieży obronnej - blankami i 
częstym w polskich relikwiarzach i 
monstrancjach motywem otwartej 
korony. Kondygnację tę oddzielono 
od dolnej skośnym daszkiem pokry
tym imitacją dachówki. W tej części 
relikwiarza znajduje się owalna pu
szka na relikwie, po bokach której, w 

1. Srebrny relikwiarz św. Barbary z 
pierwszej połowy XVII w. w kościele 
Św. Pawła w Sandomierzu
2. Fragment srebrnego posążka z 
1514 r. w kościele parafialnym w Pia
secznie

.3. Kościół Św. Barbary z lat 1637 - 
1642 w Częstochowie
(zdjęcia 1 - W. Wolny. 2 -W Górski.
3 - J. Siudecki)

wydawanych Żywotach świętych 
Starego i Nowego Testamentu 
ksiądz Piotr Skarga, opierając się na 
wcześniejszych przekazach. Wieże 
widoczne byty też na licznych, po
wstających od średniowiecza rzeź
bionych i malowanych wizerunkach 
popularnej świętej, którą czczono 
jako jedną z czterech świętych dzie
wic, później zaś jako popularną pa
tronkę górników. Niekiedy, co należy
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wątku muru dostrzegamy „kluczo
we" strzelnice, Brak znaków złotni
czych i związki zachowanych w San
domierzu zabytków ztotnictwa z Kra
kowem zdają się wskazywać, ze tam 
mogto powstać to oryginalne dzieło 
ztotnictwa,
W kościele parafialnym Św, Katarzy
ny w Iwanowicach koło Kalisza do
trwał relikwiarz św. Barbary pocho
dzący z 1766 r (wymiary: 55,5 x 23 
cm), któremu nadano - lecz tylko w 
górnej części o trzech półkoliście za
mkniętych oknach - również formę 
wieży. Ponieważ oba obiekty pocho
dzą z czasów baroku, kiedy rozpo
wszechniły się w polskim ztotnictwie 
oryginalne rozwiązania, a wcześniej
szych tego typu nie znamy, można 
wysunąć hipotezę, że w średniowie
czu nie były one rozpowszechnio
ne.
Zachowało się natomiast stosunko
wo dużo posążków św. Barbary, naj
więcej z czasów późnego gotyku, w 
których występuje rozmaicie ukształ
towana wieża. Jednym z zachowa
nych przykładów z tym atrybutem 
może być wyjątkowo piękny srebrny 
posążek św. Barbary z 1514 r„ prze
chowywany w kościele parafialnym 
w Piasecznie pod Warszawą.
Czy znane są jeszcze inne przykłady 
kultu św. Barbary, w których ekspo
nowano tak motyw wieży? Znajduje
my go w Częstochowie, gdzie święta 
była czczona od czasów średniowie
cza w niewielkim kościele Św. Bar
bary nie opodal klasztoru na Jasnej 
Górze. Kościół ten zbudowano w la
tach 1637-1642 na miejscu wcześ
niejszej budowli drewnianej. Jest on 
widoczny na wielu obrazach ukazują
cych oblężenie Jasnej Góry w 1656 
r,; kościół opatrzony został wysoką, 
masywną wieżą na planie kwadratu 
przechodzącego w wielobok, naj
wyższą kondygnację wzniesiono na 
planie koła. Ta obronna niewątpliwie 
budowla miała oczywiście strzelnice. 
Z przeglądu sakralnej architektury 
polskiej z około potowy XVII w. wyni
ka, że wieże kościelne o takiej formie 
należą do unikatów. .Frapująca więc 
byłaby próba uznania wieży kościoła 
Św. Barbary za nawiązanie do tak 
popularnego atrybutu świętej. Warto 
dodać, że taka forma wieży nadaje 
kościołowi Św. Barbary w Często
chowie wysoce oryginalny charak
ter.
Nie można wykluczyć, że dalsze po
szukiwania wzbogacą te przykłady. 
Jest to wszak odbicie kultu świętych 
w sztuce, tak żywe w epoce kontrre
formacji, które zaowocowało w Pols
ce powstaniem wielu bardzo orygi
nalnie skomponowanych dzieł sztu-

Jan Samek

Społecznie 
w Bukownie

i Po przeczytaniu numeru 3-4, 1985 
„Spotkań z Zabytkami" poczułem się 
zobowiązany do odpowiedzi na apel 
redakcji w sprawie nadsyłania infor
macji o regionalnych towarzystwach

wamem Koła należy Stare Bukowno, 
Bolesław, Krzykawka, Laski, Podli- 
pie.
Do zadań Koła należy zbieranie infor
macji o okolicy, systematyczne opra

opublikowanej książki o treści histo
rycznej pt. Historia jednego życia), 
pamiętającymi najdawniejsze wyda
rzenia związane z naszym regionem. 
Współpracujemy także ze szkołami, 
organizacjami społecznymi i poli
tycznymi, z instytucjami, korzystamy 
z ich kronik i posiadanych dawnych 
dokumentów.
Prowadzimy kronikę Kota, w której 
notujemy wszystkie ważniejsze zda-

1. Epitafium Alek
sandra Remisze
wskiego z 1830 r. na 
cmentarzu w Bole
sławiu
2. Przydrożna kap
liczka z 1857 r. w 
Bolesławiu
3. Fragment cmen
tarza żydowskiego 
w Sławkowie

.zajmujących się upowszechnianiem i 
ochroną zabytków. W Bolesławiu 
koło Olkusza, z inspiracji i w ramach 
Miejsko-Gminnego Ośrodka w Bu
kownie, od dwóch lat działa Koło Mi
łośników Historii Bolesławia i Okoli
cy. Obejmuje ono swą działalnością 
Bukowno oraz trzynaście okolicz
nych wiosek. Bukowno jest młodym 
miastem powstałym już w Polsce Lu
dowej, lecz rozwija się na terenie 
bardzo starych miejscowości, jak np. 
Siarczynów i Bór Biskupi. Do więk
szych wiosek objętych zaintereso- 

cowywanie dokumentacji historycz
nej, zbieranie starych przedmiotów i 
narzędzi świadczących o sposobie 
życia i kulturze naszych prapradzia- 
dów. Mamy wiele kontaktów z mu
zeami (szczególnie owocne z Regio
nalnym Muzeum PTTK w Olkuszu), 
archiwami państwowymi, np. w Kra
kowie, Radomiu, bibliotekami, księ
garniami i antykwariatami. Szczegól
nie cenimy współpracę z najstarszy
mi mieszkańcami naszej okolicy (np. 
z Franciszkiem Żelichowskim, liczą

cym 90 lat - autorem wierszy i nie 

rżenia. Posiadamy bibliografię regio
nu - spis ponad 150 pozycji zawiera
jących wzmianki o naszej okolicy, za
bytkach i ludziach. Rozdział Poczet 
ludzi zasłużonych dla regionu obej
muje życiorysy, jak dotychczas, oko
ło 50 postaci związanych z naszą zie
mią, zasłużonych dla historii, nauki i 
kultury, m.in.: Stanisława Cisze
wskiego (1865-1930) z Krążku, pro
fesora etnografii i kierownika pier
wszej w Polsce Katedry Etnologii na 
Uniwersytecie we Lwowie, artystki 
malarki Marii Płonowskiej. która pra
cowała przez pewien okres swego 
życia w Bolesławiu i tu zgodnie z te
stamentem została pochowana 
(1955), Marcjana Chełmskiego, cho
rążego krakowskiego z XVI w„ oraz 
jego syna, również Marcjana, łow
czego krakowskiego, a także Fran
cesco Nullo, bohatera spod Krzy- 
kawki z 1863 r
Zbieramy ponadto legendy dotyczą
ce obiektów lub ludzi naszej okolicy. 
Mamy ich blisko dwadzieścia. Naj
ciekawsza z nich to legenda o po
wstaniu starego kościoła w Bolesła
wiu, który został zburzony w 1940 r. 
W swych zbiorach posiadamy doku
mentację fotograficzną wszystkich 
przydrożnych kapliczek na naszym 
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terenie, najstarsza ma okoto 200 lat. 
Posiadamy fotografie wszystkich 
ważniejszych starych budowli, np. 
dworków w Bolesławiu i Krzykawce z 
XIX w. Inny zbiór stanowią fotografie 
starych nagrobków, napisów i tablic 
na cmentarzach. Jest tu np. epitafium 
wspomnianego Marcjana Chełm
skiego (z 1627 r.), ówczesnego właś
ciciela dóbr bolesławskich, a także 
nagrobki kolejnych właścicieli: Alek
sandra Remiszewskiego (z 1795 r.), 
Jana z Zakliczyna, Jordana (z 1798 
r.j, Konstancji Lubieńskiej i Romanii 
Mycielskiej (z 1853 r.j, Romualda 
Rutkowskiego (z 1830 r.j. Nie sposób 
nie wspomnieć o dokumentacji do
brze zachowanego cmentarza żydo
wskiego na pograniczu Krzykawy i 
Sławkowa. Mamy w swych zbiorach

również fotokopie inwentarzy wsi Bór 
Biskupi, Krzykawa, Krzykawka, Stare 
Bukowno i Hutki; najstarszy inwen
tarz dotyczy wsi Bukowno z 1447 r. 
Pasjonujemy się zbieraniem nazw 
miejscowych, co doprowadziło do 
niektórych odkryć archeologicznych. 
Np. w lesie koło Krzykawki, zwanym 
Zamczyskami, natrafiono na ślady 
wczesnośredniowiecznych umoc
nień.
W trosce o zachowanie pamiątek 
miejscowej kultury dla naszych dzie
ci i wnuków ciekawsze obiekty u- 
trwalamy na płótnie za pomocą 
pędzla oraz dłutem w drewnie, na
stępnie organizujemy wystawy z cy
klu „Region w sztuce".

inż. Józef Liszka 
(przewodniczący koła)

Społecznie w Krakowie
Nawiązując do apelu redakcji o infor
macje z działalności towarzystw re
gionalnych dbających o zachowanie 
dóbr kultury narodowej, podaję infor
mację z Krakowa. Wprawdzie nasze 
miasto jako skarbnica pamiątek na
szej historii i kultury jest szczególnie 
chronione i działa tutaj kilka organi
zacji społecznych związanych z och
roną zabytków, więc wydawałoby 
się, iż nie wymaga popularyzacji ak
cja społeczna na te cele, to jednak 
ogrom zadań w tej dziedzinie powo
duje, że nie wszystke cenne zabytki 
mogą być objęte działalnością kon
serwatorską. Dotyczy to przede 
wszystkim wielu małych zabytko
wych pamiątek, jak np. portali, tablic 
pamiątkowych, pomników, figur i in
nych detali widniejących na murach 
starych kamienic. Właśnie z opieką i 
ochroną tych zabytków związana jest 
działalność takich organizacji spo
łecznych, jak Towarzystwo Miłośni
ków Historii i Zabytków Krakowa, 
Obywatelski Komitet Ratowania Kra
kowa i Krakowski Obywatelski Komi
tet Ochrony Pomników Walki i Mę
czeństwa, które oprócz działalności 
największego o charakterze ogólno
krajowym Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa - podej
mują wiele wysiłków i przedsięwzięć 
w tym zakresie. W ten sposób w mia
rę swych możliwości co roku ratują 
po kilka pomników lub tablic pamiąt
kowych. Okazuje się bowiem, że 
chroniąc i konserwując duże obiekty 
architektury państwo nie ma dość 
środków na konserwację licznych 
małych zabytków. Tym cenniejsza 

jest więc inicjatywa wymienionych 
stowarzyszeń społecznych, które, jak 
Obywatelski Komitet Ratowania Kra
kowa, podejmują publiczne kwesty 
oraz apele do społeczeństwa i róż
nych instytucji o pomoc np. w rato
waniu pomników na Cmentarzu Ra
kowickim czy też na plantach krako
wskich. Dowodem, że tego rodzaju 
działania ożywiają inicjatywę spo
łeczną, jesl czynne włączanie się do 
nich innych stowarzyszeń. I tak kra
kowski Klub Kolekcjonerów podjął 
aukcje kolekcjonerskie z przezna
czeniem części dochodu na odnowę 
grobów żołnierskich z pierwszej i 
drugiej wojny światowej, a ostatnio 
także na odnowę pomników na plan
tach krakowskich. Podobnie włącza 
się do łych działań Związek Inwali
dów Wojennych i Polski Klub Ekolo
giczny. W 1985 r. w czasie Święta 

Zmarłych aktorzy krakowscy dla ucz
czenia pamięci zmarłych sławnych 
twórców związanych z Krakowem u- 
rządzili imprezę poświęconą ich pa
mięci pt. „Obecni... nieobecni", z któ
rej dochód wraz z honorariami ofia
rowano na odnowę pomników na 
Cmentarzu Rakowickim. Ostatnio zy
skano nowego sojusznika tych dzia
łań: redakcja „Echa Krakowa" podję
ta popularyzację wśród społeczeńs
twa działań i ofiarności na rzecz od
nowy pomników na plantach.
Tak więc i Kraków, niezależnie od 
działalności konserwatorskiej za
gwarantowanej ustawami i dotacjami 
państwowymi, wymaga społecznych 
inicjatyw w tej dziedzinie.

Kazimierz Kisielewski

Bractwo 
Krzyżowców
O krzyżach pokutnych, przy
drożnych figurach, pręgierzach, 
kapliczkach - pisaliśmy już w 
„Spotkaniach" kilkakrotnie. Ze 
względu na swoje położenie - 
najczęściej poza siedzibami 
ludzkimi - mogą być bezkarnie 
dewastowane, choć - jak 
wszystkie obiekty zabytkowe - 
objęte są ochroną prawną. 
Przez swoje rozproszenie wy
magają stałego nadzoru ze stro
ny miejscowych społeczników. 
Jak dotychczas, ludzi opiekują
cych się tymi zabytkami najwię
cej jest na Śląsku, tu też znajdu

je się najwięcej tych zabytków. 
Pod koniec 1985 r. w ramach 
PTTK powstał w Świdnicy Klub 

Badaczy i Miłośników krzyży 
pokutnych i rzeźb przydrożnych, 
obejmujący swoją działalnością 
cały kraj. Jak się bowiem okazu
je, te oryginalne zabytki, naj
częściej związane z dawnym 
prawem, występują me tylko na 
Śląsku. W wydanym w styczniu 

1986 r. klubowym periodyku 
„Przydrożne pomniki przeszłoś
ci” czytamy m.in. o podlaskich 
„babach" kamiennych i krzy
żach. o krzyżach pokutnych na 
Roztoczu i w woj. zielonogór
skim.
Celem powołania klubu jest 
zbliżenie ludzi z różnych rejo-

Uwaga 
Czytelnicy!
Na terenie Uzbeckiej SRR, w Ta
szkiencie i Samarkandzie znajdują 
się polskie kościoły katolickie. Wy
budowali je Polacy przebywający 
tam na zesłaniu. Kościół w Ta
szkiencie budowany był w latach 
1900-1914 i według mieszkańców 
doprowadzono go do stanu suro
wego, choć na jednej ze ścian koś
cioła znajduje się fragment obra
mienia tablicy (fundacyjnej?) z za
chowaną częścią orła oraz napi
sem „Zbaw Boże Polskę”. Obecnie 
prowadzone są tam prace remon
towe. Natomiast kościół w Samar
kandzie ukończony został w 1905 
r., obecnie użytkowany jest przez 

nów kraju mających wspólne 
zainteresowania, mogących wy
mieniać doświadczenia, metody 
badawcze, prezentować odkry
cia itp„ a przede wszystkim wy
konywać inwentaryzację tych o- 
biektów. co bywa niejednokrot
nie jedynym dla nich ratunkiem 
przed różnymi „siłami wyższy
mi". Ważnym zadaniem są także 
interwencje w sprawie zagrożo
nych zabytków, współudział 
przy ich renowacji oraz popula
ryzacja ich ochrony. Warto do
dać. że „kamienne pomniki” wy
stępują w prawie całej Europie, 
od północnych Włoch po Skan
dynawię i od Hiszpanii po Kau
kaz, a w wielu krajach działają 
już podobne społeczne organi
zacje.
Ktokolwiek chciałby uczestni 
czyć w pracach klubu, czyli nale
żeć do Bractwa Krzyżowców - 
jak nazywają siebie klubowicze
- lub też ma jakieś interesujące 
informacje na temat krzyży po
kutnych, pręgierzy, tzw. bab ka
miennych, przydrożnych figur, 
kamieni granicznych, kapliczek
- proszony jest o zgłaszanie do 
klubowego punktu informacyj
nego prowadzonego przez pre
zesa klubu - mgra Andrzeja 
Scheera, ul. Żeromskiego 10 m. 
4, 58-100 Świdnica.

klub sportowy, znajduje się w niez
łym stanie technicznym, we wnę
trzach widoczne są jeszcze ślady 
malowideł ściennych.
Oba te kościoły nie posiadają żad
nej dokumentacji historycznej, np. 
danych o inicjatorach i projektan
tach tych budowli, o ich ewentua
lnych poprzednikach np. w formie 
drewnianych kaplic, o pracujących 
przy ich budowie ludziach ltd. Nie 
ma także planów budowy. Podobno 
takie materiały historyczne wywie
zione zostały przez wracających 
do Ojczyzny Polaków. Może nasi 
Czytelnicy będą mogli wskazać 
miejsce ich przechowywania. Bę
dziemy także wdzięczni za nadsy
łanie każdych informacji na temat 
obu kościołów, jakie być może za
chowały się w rodzinnych archi
wach.
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Redakcja „Spotkań z Zabytkami"
Zarząd Główny Polskiego Towa

rzystwa Turystyczno-Krajoznawcze
go składa serdeczne gratulacje z 
okazji 10-lecia „Spotkań z Zabytka
mi". Wydawnictwo to od samego po
czątku zyskało sympatią i popular
ność nie tylko wśród profesjonali
stów. ale i wszystkich działaczy spo
łecznych, którym droga jest sprawa 
zabytków.

Popularnonaukowy charakter 
czasopisma, jego wysoki poziom fa
chowy, połączony z przystępną re
dakcją, pozwalają na szerokie od
działywanie i podnoszenie wiedzy 
społeczeństwa w tym zakresie. Cie
szy nas - jako stałych czytelników 
fakt, że „Spotkania z Zabytkami" 
będą ukazywać się jako dwumie
sięcznik.

Życzymy całemu Zespołowi Re
dakcyjnemu i wszystkim współpra
cownikom dalszych sukcesów zawo
dowych oraz wiele satysfakcji z pro
pagowania tak ważnej dla narodu 
idei ochrony zabytków.

Sekretarz Generalny PTTK 
(Zdzisław Lysio)

Prezes ZG PTTK
(Andrzej Gordon)

Szanowni Państwo!
Bardzo się cieszę, że dziesiąty 

rok działalności jest otwierany dwu
miesięcznikiem. To jest prawdziwa 
stabilizacja! Zielony - to kolor na
dziei i chyba dlatego pierwsza okład
ka dwumiesięcznika zrywa z „czar

ną tradyc/ą. To dobrze, ze zdecydo
wano się na spinanie stron w „Spo
tkaniach" - jest to o niebo lepsze od 
sklejania. Co prawda musiała 
zmniejszyć się objętość, ale to już 
jest dwumiesięcznik... Wierzę, że za 
jakiś czas., Spotkania'1 będzie można 
kupować co miesiąc, czego serdecz
nie życzę.

Pochwalam zreorganizowanie 
działów pisma - świadczy to o dąż
ności Państwa do jak najciekawsze
go i najlepszego przedstawiania o- 
mawianych spraw.

Z poważaniem 
Jarosław Zawadzki

Warszawa 
Jakby przewidując ogłoszoną w tym 
numerze AKCJĘ DWORY jeden z 
naszych Czytelników nadesłał napi
sany w 1930 r. wiersz, którego fra
gment publikujemy. Jego autor - Ed
ward Łuszczkiewicz - byt właścicie
lem zdewastowanego dziś dworu w 
Zagaju (woj. kieleckie). Czytelnik za
łączył także zdjęcie ukazujące ganek 
tego dworu, wykonane w styczniu 
1915 r. Można je zatytułować „ułan 
przed dworem”...

Do modlitwy, do Boga. 
Ojciec uczył czytania i Ojczyzny ko
chania.

Dziad niewiary do wroga.
Tu pod dach twój garbaty i w twe nis
kie komnaty

Wprowadziłem swą żonę, 
Tu świat boży ujrzały, tu wyrosły, doj
rzały

Dzieci moje rodzone...

Dworku biały! Przed laty, stąd szedł 
husarz skrzydlaty

Na Turka, na Tatary...
Gdy Ojczyznę zabrali, stąd szedł żoł
nierz ze stali

Pod powstańcze sztandary.
Tu się żegnał na boje, na tułaczkę, na 
znoje,

Na dalekie wygnanie.
I świat cały przemierzył, cierpiał, gi
nął a wierzył

W Polski zmartwychwstanie. (...)

Może Bóg nam przeznaczy, nowy ży
wot tułaczy

I opuścim twe progi. 
Przemoc zbrodni nas zgniecie, cie
bie zburzy i zmiecie,

Biały dworek
Dworku biały, drewniany, drogie dla 
mnie twe ściany,

Drogie twoje komnaty.
Tu me życie zleciało, w głębi serca 
zostało

Tyle wspomnień sprzed laty... 
Stoisz cichy, jak święty, dach nad 
tobą pogięty,

Pochylone twe ściany, 
A przy tobie wokoło, patrzą w niebo 
wesoło

Lipy, klony, kasztany.
W tobie matka ma święta składała mi 
rączęta

Dworku biały mój drogiI 
To na gruzach z kamienia, wieczne 
będą wspomnienia,

Ludzie będą bajali, 
Że w twych ścianach przeżyli ci, co 
Polskę stworzyli,

Co Ojczyznę kochali... 

Redakcja „Spotkań z Zaby
tkami"

W zyyiązku z artykułem in
terwencyjnym Ewy Pustoła- 
-Kozłowskiejpt. „Cmentarzyk 
pod zamkiem", zamieszczo
nym w nr. 2, 1986 „Spotkań z 
Zabytkami", uprzejmie pro

szę o opublikowanie nastę
pujących wyjaśnień:
1. Dzięki staraniom Stowa
rzyszenia Historyków Sztuki 
cmentarz rodzinny Salamo
nów został wpisany do reje
stru zabytków przez Woje
wódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Nowym Sączu.
2. Stowarzyszenie z włas
nych środków dokonało w 
1985 r. remontu nagrobka 
Andora Salamona (zm. 1914) 
i nagrobka Gezy Salamona 
(zm. 1920), jego żony Ilony z 
Bethlenów Salamonowej 
(zm. 1964) - ostatnich właś
cicieli zamku w Niedzicy, 
oraz ich syna Istvana (zm. 
1974).
3. Stowarzyszenie wykonało 
tzw. kartę cmentarza i zamó
wiło tablice informacyjne, 
stanowiące oznakowanie 
cmentarza i dojścia do niego 
z pobliskiego szlaku tury
stycznego.
4. Przedstawiciele Stowa
rzyszenia od wielu lat (co 
roku) zapalają świece na 
grobach Salamonów w dniu 
Święta Zmarłych.
5. W bieżącym roku - za po
średnictwem WKZ, który zo
bowiązał do ogrodzenia 
cmentarza Nadleśnictwo La
sów Państwowych w Kroś
cienku (właściciel terenu 
cmentarza) - SHS zapewniło 
współudział w realizacji tego 
ogrodzenia.
6. Dla kierownictwa zamku 
w Niedzicy niezrozumiały 
wydaje się sposób interwen
cji w sprawie cmentarza 
pani. E. Pustota-Koztowskiej, 
stałej bywalczyni w zamku, 
która - jako członek SHS - 
nie zdradziła dotąd chęci 
wykonania na cmentarzu 
prac porządkowych, ani nie 
podjęła na jego temat roz
mowy zarówno przed napi
saniem artykułu, jak i w lu
tym b.r., kiedy była tu po raz 
ostatni.

Z wyrazami poważania 
dr Stanisław Michalczuk 
kurator zamku w Niedzicy

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 100 zł, półrocznie 300 zł, rocznie 600 zł
Warunki:
1 Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozo
stałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa- 
Książka-Ruch", zamawiają prenumeratę w tych oddziałach;
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma 
Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich opłacają pre
numeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;
2. Dla osób fizycznych - indywidualnych 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 „Pra- 
sa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych 
nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 

Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty” na rachunek bankowy miejsco
wego Oddziału RSW „Prasa-Książka-Ruch";
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książ- 
ka-Ruch”, Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 
Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Pre
numerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od pre
numeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla 
zleceniodawców instytucji i zakładów pracy;

Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę:
- do dnia 10 listopada na I półrocze roku następnego oraz na cały rok następ
ny
- do dnia 1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 
bieżącego.

UWAGA: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać 
w redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-14.00, po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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ownikIlustrowany
ZXX. uzbrojenia zabytkowego

BROŃ OBUCHOWA

CEP BODOWY KlŚClEŃ NADZ1AK MŁOT RYCERSKI

BROŃ MIOTAJĄCA



1 Cerkiew ŚŚ. Kośmy i Damiana z 1837 r. (?) w Skwirtnem, woj. nowosąde
ckie: remontowana m.in. w latach 1964-1966, obecnie kościół rzymskokatoli
cki
2. Cerkiew greckokatolicka Św. Paraskewii z XVII w. w Kwiatoniu, woj. nowo
sądeckie; obecnie kościół rzymskokatolicki
3. Cerkiew Św. Dymitra z XVIII w. w Szczawniku, woj. nowosądeckie, obecnie 
kościół rzymskokatolicki
4. Cerkiew greckokatolicka Św. Paraskewii z 1843 r. (?) w Nowicy, woj. nowo
sądeckie; obecnie kościół rzymskokatolicki
5. Cerkiew greckokatolicka Św. Michała Archanioła z lat 1901-1903 wTurzań- 
sku, woj. krośnieńskie; remontowana m.in. na początku lat osiemdziesiątych, 
obecnie cerkiew prawosławna

(zdjęcia: Z. Malinowski'

krajowa 
agencja 
wydawnicza Cena zł 100.-


