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NA OKŁADCE: Odjeżdżają 
już z naszych torów z po
żegnalnym gwizdem i ło
motem kół. Wiele parowo
zów było sprzedawanych 
za granicę, wiele szło też 
na złom. Jedynym dla nich 
ratunkiem są kolejowe 
skanseny, np. Muzeum Ko
lejnictwa w Warszawie. W 
numerze o pierwszej w 
Polsce fabryce lokomotyw, 
a na ostatniej stronie o- 
kładki - eksponaty ze 
wspomnianego muzeum.

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki
Ośrodek Dokumentacji Zabytków

5 (33) XI Warszawa 1987

Od redakcji
Nasza macierzysta firma ma 25 lat! 
Młody to wiek mierząc ludzką mia
rą, choć przecież dokonań nie liczy 
się latami. „W celu usprawnienia 
inwentaryzacji zabytków dla racjo
nalnego planowania i konserwacji 
zabytków...”- czytamy w piśmie po
wołującym Ośrodek Dokumentacji 
Zabytków w Warszawie. Ewidencja 
dóbr kultury - od zabytków archeo
logicznych, poprzez zabytki archi
tektury, budownictwa, sztuki i rze
miosła, techniki, zbiory muzealne i 
kolekcjonerskie, po wsie i miasta 
historyczne - to główne zadania 
ODZ. Jako centralna instytucja, 
gromadzi bezcenne materiały do
kumentacyjne z całej Polski, stano
wiące punkt wyjścia dla prac konse
rwatorskich i opracowań nauko
wych, a często będące jedynym śla
dem po nie istniejących już zaby
tkach. Zresztą któż z zainteresowa
nych zabytkami nie korzystał z ar
chiwów zatłoczonej do granic wy
trzymałości kamieniczki przy ul.

Brzozowej 35! W takich warunkach 
wypadałoby tylko życzyć zmniejsze
nia tempa rozwoju, co pociągnie za 
sobą zmniejszenie tempa rejestro
wania dóbr kultury, a to z kolei spo
woduje znaczne zubożenie kultury 
narodowej. A przecież do takiej sy
tuacji dopuścić nie można!
Prezentując obecny numer, jako 
dominujące materiały należy wy
mienić artykuły poświęcone pol
skim cmentarzom. Staraliśmy się 
zgromadzić materiały dotyczące za
bytkowych cmentarzy różnych wy
znań, z różnych rejonów kraju i z 
różnych okresów. W najbliższych 
numerach będziemy kontynuowali 
cykl wspomnień Stanisława Loren
tza oraz zajmiemy się architekturą 
domów robotniczych Warszawy i 
Łodzi r (temu miastu zamierzamy 
poświęcić więcej materiałów). Zaś w 
ostatnim numerze tegorocznym 
m.in. o Alei Trzech Wieszczów w 
Krakowie, „bez komentarza” o 42 
ostatnich latach pałacu po Ludwiku 
H. Morstinie w Pławowicach i pery
petiach prywatnego użytkownika o- 
biektu zabytkowego w Suchej Be
skidzkiej.
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Wspomnienia Stanisława Lorentza z lat 1945-1951

Z popiołów 
i gruzów (1)
Profesor Stanisław Lorentz (ur. 1899) - to cała epoka polskiego 
muzealnictwa i konserwatorstwa. Ukazało się już wiele 
wspomnień Profesora odnoszących się do różnych okresów ży
cia i różnych podejmowanych działań, m.in.: Album wileńskie 
(Warszawa 1986) o latach 1929-1935, kiedy Profesor był konse
rwatorem Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, W muzeum i 
gdzie indziej w dziele zbiorowym Walka o dobra kultury - War
szawa 1939-1945 (Warszawa 1970) i Walka o zamek (Warszawa 
1986) z lat 1939-1980. Udało się nam namówić Profesora do 
napisania także wspomnień z mało dotychczas znanego okresu 
Jego działalności w latach 1945-1951, kiedy organizował służbę 
muzealno-konserwatorską i kiedy rzeczywiście trzeba było 
wszystko tworzyć „z popiołów i gruzów”.

K ierując sprawa
mi kultury w różnych organach Polskiego Państwa 
Podziemnego w latach niemieckiej okupacj i, w 1943 
r. doszedłem do wniosku, że trzeba już zastanowić 
się nad tym, j ak należałoby ukształtować po woj nie 
naczelne władze w dziedzinie muzealnictwa i kon
serwatorstwa, by podołać mogły ogromowi zadań, 
związanych ze straszliwymi zniszczeniami w na
szym dorobku kulturalnym. Rozmyślałem głównie 
nad dwoma problemami: 1) czy akty prawne, obo
wiązuj ące w Polsce przed woj ną, będą nadal aktual
ne, czy też trzeba będzie opracować nowe, oparte na 
innych zasadach; 2) jak ukształtować we władzach 
państwowych urząd poświęcony muzeom i zabyt
kom oraz jaką mu nadać rangę.
Doszedłem do wniosku, że nadal aktualna może 
być tylko jedna ustawa: Rozporządzenie Prezy
denta Rzeczypospolitej o opiece nad zabytkami z 
dnia 6 marca 1928 r., która stanowiła chlubną kar
tę w dziejach naszego ustawodawstwa z zakresu 
kultury i sztuki. I tak się stało - ustawa z 1928 r. 
obowiązywała do 1962 r. Oczywiście nie obejmo
wała ona muzealnictwa. Przed wojną po wielu la
tach dyskusji dopiero w 1935 r. wydana została 

ustawa o muzeach, ale tak ogólnikowa, że uważać 
ją można było raczej za deklarację, niż akt praw
ny. Byłem od 1935 r. członkiem Państwowej Rady 
Muzealnej i uczestniczyłem w jedynym jej posie
dzeniu. Ustawa zamarła i nie mogło być inaczej, 
gdyż tylko kilka muzeów ze 172 istniejących wów
czas było własnością państwową, a ogromna 
większość, jak nawet Muzeum Narodowe w War
szawie i Krakowie, stanowiła własność miast, in
stytucji i organizacji naukowych, społecznych, 
władz kościelnych i osób prywatnych.
Jeżeli chodzi o najwyższe władze - to byłem pe
wien, że powstanie Ministerstwo Kultury i Sztuki, 
tak jak to było po pierwszej wojnie światowej. W 
Ministerstwie powinien istnieć dział o randze 
podsekretariatu stanu, ale nie o charakterze poli
tycznym, lecz jako autonomiczny urząd - Naczel
na Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków. Po 
dyskusjach z kolegami w 1944 r. naszkicowałem 
zarys organizacji i form działalności Naczelnej 
Dyrekcji.
Oczywiście przewidywaliśmy już wtedy, że po 
wojnie w ustroju Polski zajdą zasadnicze zmiany, 
które wymagać będą nowych form opieki nad za-
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1. Stanisław Lorentz w 1946 r.
2. Strona rękopisu wspomnień Sta
nisława Lorentza z pierwszych dni po 
wyzwoleniu
3,4. Zniszczone wnętrza gmachu 
Muzeum Narodowego w Warszawie

bytkami i muzeami, i nowych przepisów praw
nych. Najbardziej niepokoiły nas przyszłe losy 
pałaców i dworów wiejskich oraz ogrodów i par
ków po reformie rolnej, kamienice w miastach i 
miasteczkach. W tych dziedzinach nie nasuwały 
mi się żadne koncepcje organizacyjne natury o- 
gólnej, co jest zrozumiałe - bardzo mgliste można 
było mieć wyobrażenie o najbliższej przyszłości. 
Osiemnastego stycznia 1945 r. byłem już w Mu
zeum. Następnego dnia oprowadzałem po zdewa
stowanym gmachu, w którym walały się resztki 
zbiorów, wycieczkę dziennikarzy zagranicznych, 
których przywiózł z Lublina płk Wiktor Grosz, 
mój dobry znajomy sprzed wojny. W następnych 
dniach przyjechała w mundurze podporucznika 
czy porucznika Joanna Guze, zapraszająca mnie 
do Lublina na życzenie ministra kultury i sztuki, 
mojego znajomego - Wincentego Rzymowskiego. 
Odpowiedziałem, że w najbliższych dniach przy
jechać nie mogę, bo niezbędna jest moja obecność 
w Warszawie. Między innymi objąłem wówczas 
opieką Wilanów i osadziłem tam jako kustosza 
Jana Morawińskiego. Około 1 lutego z ponowie
niem dla mnie zaproszenia przyjechał w mundu
rze kapitana samochodem z Lublina inny mój 
dobry znajomy - Aleksander Rafałowski, dyrek
tor departamentu plastyki u Rzymowskiego. U- 
staliliśmy, że załatwi swoje sprawy i mnie dopo
może, a 7 lutego pojadę z nim do Lublina. Korzy
stając z jego obecności formalnie objąłem Wila
nów, jako Oddział Muzeum Narodowego, po czym 
pojechaliśmy do Nieborowa i Arkadii, które też 
włączyłem jako Oddział do Muzeum. Kustoszem 
mianowałem tu łowiczanina, dra Jana Wegnera. 
Próba włączenia do Muzeum Narodowego Jabłon
ny spełzła na niczym. Zabraliśmy z sobą Romana 
Jasińskiego, któremu proponowałem stanowisko 
kustosza Jabłonny. Gdy tam przybyliśmy, okazało 
się, że pałac jest spalony, zbiorów nie ma, a wokół 
na parę kilometrów - zupełna pustka.
Siódmego lutego z samego rana wyjechaliśmy do 
Lublina. W Lublinie byliśmy około godz. 10°° i 
udaliśmy się od razu do gmachu, gdzie mieściły 
się wszystkie ministerstwa i gdzie urzędował mi
nister Wincenty Rzymowski. Rozmowa z nim była
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bardzo rzeczowa. Zaproponował mi najbliższą z 
sobą współpracę w Ministerstwie Kultury i Sztu
ki. Na pytanie, czy jest zorientowany w mojej po
stawie i wie o mej działalności w okresie okupacji, 
którą mu krótko zreferowałem, odpowiedział, że 
oczywiście tak, i że nie stanowi to żadnego proble
mu. Wyraziłem wówczas gotowość objęcia spraw 
muzealnych i zabytkowych, a także zorganizowa
nia w Ministerstwie Kultury i Sztuki Naczelnej 
Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. Minister 
do tej propozycji ustosunkował się pozytywnie i 
prosił, bym w najbliższych dniach opracował pro
jekt organizacji Naczelnej Dyrekcji. Odpowie
działem, że mogę w ciągu godziny ten projekt 
sformułować na piśmie, bo od dawna rozważałem, 
jak po wojnie otoczyć opieką państwową muzea i 
zabytki. Minister przedstawiony projekt uznał za 
bardzo słuszny i udał się ze mną do radcy praw
nego Urzędu Rady Ministrów, który również nie 
zgłosił żadnych zastrzeżeń. Minister Rzymowski 
postanowił wobec tego zgłosić wniosek o utworze
nie Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabyt
ków na posiedzenie Rady Ministrów, które miało 
odbyć się tegoż dnia o godz. 17°°. Posiedzeniu 
przewodniczył wicepremier Stanisław Janusz. 
Minister Rzymowski zaproponował, żeby ze 
względu na moją obecność jako pierwszy punkt 
posiedzenia rozpatrzyć utworzenie Naczelnej Dy
rekcji. Po wygłoszeniu przeze mnie referatu pro
jekt został jednogłośnie przyjęty, a ja otrzymałem 
nominację na naczelnego dyrektora, z równoczes
nym zachowaniem stanowiska dyrektora Mu
zeum Narodowego. Przyjechałem do Lublina 7 lu
tego 1945 r. o godz. 1O00 i tegoż dnia około godz. 
1730 wychodziłem z posiedzenia Rady Ministrów, 
już jako naczelny dyrektor Muzeów i Ochrony 
Zabytków. Tempo było piorunujące.
Ówczesny wiceminister kultury i sztuki, Jan Ka
rol Wende, w pamiętniku Ta ziemia od innych 
droższa napisał, że zaraz następnego dnia mini
ster Rzymowski donosił w liście do niego do Kra
kowa: „Wobec pozyskania dla naszego minister
stwa arcycennej współpracy Stanisława Loren
tza, który zgodził się wziąć na swe barki sprawy 
Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabyt
ków... ten fragment zarządu naszego Minister
stwa otrzyma w ten sposób definitywną i godną 
siebie obsadę".
Zanim jednak powstała Naczelna Dyrekcja Mu
zeów i Ochrony Zabytków, nowe władze dokonały 
pierwszych aktów w dziedzinie muzealnictwa. U- 
znano mianowicie zamek w Łańcucie i pałac w

Kozłówce za muzea państwowe. Utworzono pier
wsze muzeum martyrologiczne na Majdanku w 
Lublinie. Piękny klasycystyczny pałacyk z zacho
wanym urządzeniem i umeblowaniem wnętrz w 
Cieleśnicy nad Bugiem przeznaczono na dom wy
poczynkowy dla architektów. Zarządzał nim Lech 
Niemojewski. Naturalnie zaraz nawiązałem z nim 
kontakt.
Spotkałem też w Lublinie architekta Romualda 
Gutta. Znałem go od dawna, bo w 1934 r., za mych 
wileńskich czasów, projektował Zułów, majątek 
Piłsudskich. Dwór już nie istniał, pozostały tylko 
fundamenty. Park zachował się. Z Zułowa utwo
rzono miejsce pamięci narodowej. Teraz w Lubli
nie, gdy spotkaliśmy się w kawiarni „Riviera”, 
Gutt wyglądał zupełnie załamany, mówił, że nie 
wie nic o losie bliskich mu osób, o Szarych Szere
gach, z którymi w czasie okupacji był związany, 
mówił o martyrologii. W tym momencie przyszło 
mi na myśl, że on właśnie byłby najlepszym na
czelnikiem Wydziału Muzeów i Pomników Marty
rologii Polskiej w Naczelnej Dyrekcji. Zaskoczyła 
go moja propozycja, ale po krótkim namyśle wy
raził zgodę. Wiedziałem oczywiście, że na pewno 
będzie związany równocześnie z Politechniką
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5. Rozbiórka poniemieckiego bun
kra przy ścianie Muzeum Narodowe
go
6. Przepustka Stanisława Lorentza z
20 października 1945 r. upoważniają
ca do „wstępu w godzinach pracy do 
Ministerstwa"
7.8. Uratowane rękopisy Stefana Że
romskiego
9. Powołanie Stanisława Lorentza w 
skład Komitetu Rzeczoznawców ds. 
Rewindykacji i Odszkodowań w 
Dziedzinie Kultury

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO KULTURY : SZTUKI

ł. dit*’ ir

4 pkź.^aiernij

Do

Ob. Dr. SMISUŁ LORSNTŁa

Dyrektora Muzmum Harodowgo

Nu podstawie ort.ż.Rozporządzmnia 1 dnia 5.III. 

1945 r. o powołaniu Komitetu Rzeczoznawców do spraw 

Rewindykacji i Odszkodować w Dziedzinie Kultury - 

powołuję Ob. Dyrektora z dniem 1 sierpnia 1945 roku 

na Członka tego Komitetu.

MIS 1ST !8

Warszawską i będzie czynny jako architekt, dlate
go też po powrocie do Warszawy dałem mu za
stępcę w osobie Ludwika Rajewskiego, kilkulet
niego więźnia Oświęcimia, blisko tam współpra
cującego w konspiracji z Józefem Cyrankiewi
czem. Po dwóch latach Gutt zrezygnował ze sta
nowiska naczelnika Wydziału, zbyt zajęty był 
działalnością projektową i dydaktyczną. Naczel
nikiem Wydziału mianowałem wtedy Ludwika 
Rajewskiego.
Szczególnie ważne było moje spotkanie w Lubli

nie z Michałem Kaczorowskim, który w najbliż
szych dniach objąć miał stanowisko Ministra Od
budowy Kraju. Przedyskutowałem z nim wiele 
problemów związanych z odbudową zabytków i 
odtwarzaniem zespołów zabytkowych. Był mi 
bardzo pomocny w latach, kiedy kierował Mini
sterstwem, a także i później, łączyła nas bowiem 
bliska przyjaźń.
Na życzenie ministra Rzymowskiego napisałem 
w tych pierwszych dniach w Lublinie dla pisma 
„Nowa Epoka” artykuł pt. O zadośćuczynienie. W
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10. Brama Grodzka po odbudowie w 1947 r.
(zdjęcia ze zb. St. Lorentza. MN i ODZ w Warszawie; 

reprod.: 2-6, 9 - Jerzy Wilde)

artykule tym, w przeświadczeniu, że Polska otrzy
ma od Niemiec zadośćuczynienie za zniszczenia 
wojenne i zniszczenia świadome, rozmyślne, nie 
wynikające z działań wojennych, stwierdzałem, 
że za straty w dziedzinie kultury i sztuki zadośću
czynienie powinno nastąpić nie w innej formie, 
niż w dziełach kultury i sztuki, zbiorach muzea
lnych, zespołach zabytkowych, bibliotekach i ar
chiwach. W Warszawie nawiązałem zaraz kontakt 
z Reginą Danysz-Fleszarową, która w Minister
stwie Spraw Zagranicznych objęła właśnie refe
rat rewindykacji i odszkodowań. Niestety - jak 
wiemy - żadnych w ogóle odszkodowań Polska po 
wojnie od Niemiec nie dostała.
Po kilku dniach powróciłem do Warszawy. Dla 
Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków 
zająłem prawie nie zniszczony gmach „Zachęty”. 
Było to konieczne, bowiem tylko tu mogłem u- 
mieścić nie tylko biura, ale i pracownie konserwa
torskie. Wielką salę na pierwszym piętrze zajęła 
Pracownia Konserwacji Malarstwa, której kie
rownictwo objął Bohdan Marconi. Do tej pracow
ni wkrótce przenieśliśmy z Lublina „Bitwę pod 
Grunwaldem” Matejki. Na parterze znajdowała 
się Pracownia Papieru i Grafiki, kierowana przez 
Bonawenturę Lenarta. Jednym z najważniej
szych i pilnych zadań była tu konserwacja zamo
kłych rękopisów Stefana Żeromskiego, które z 
piwnicy na Rynku Starego Miasta wydobyła Mo
nika Żeromska. Do gmachu „Zachęty” Naczelna 
Dyrekcja wprowadziła się w marcu. Początkowo 
zawiązki różnych działów Naczelnej Dyrekcji 

mieściły się w Muzeum Narodowym. Poza wymie
nionymi wyżej pracowniami Malarstwa i Grafiki 
przy Naczelnej Dyrekcji utworzone zostały pra
cownie: Architektury, Rzeźby i Sztuki Zdobni
czej.
Zorganizowanie Naczelnej Dyrekcji i obsadzenie 
kierowniczych stanowisk nie było sprawą prostą. 
Najważniejsze oczywiście było stanowisko konse
rwatora generalnego. W moich rozważaniach w 
1944 r. widziałem na tym stanowisku Witolda Kie- 
szkowskiego, ostatniego przed wojną konserwato
ra wileńsko-nowogródzkiego. Ale w lutym 1945 r. 
Kieszkowski był jeszcze w Wilnie i nie wiadomo 
było, kiedy przyj edzie do Warszawy. Choć więc 
Jan Zachwatowicz został następcą prof. Oskara 
Sosnowskiego na Wydziale Architektury Poli
techniki Warszawskiej i równocześnie kierowni
kiem Sekcji Zabytków w Biurze Odbudowy Stoli
cy (BOS) - zdecydowałem się powierzyć mu sta
nowisko konserwatora generalnego w Naczelnej 
Dyrekcji. Powiązanie konserwatora generalnego 
z BOS-em niewątpliwie miało i dobre strony, bo 
przecież odbudowa Warszawy stanowiła zadanie 
wyjątkowo ważne w odbudowie kraju. Witolda 
Kieszkowskiego, który wrócił do Warszawy w lip- 
cu 1945 r., mianowałem najpierw zastępcą konse
rwatora generalnego, a potem zastępcą naczelne
go dyrektora, czyli moim, i od razu włączyłem go 
do akcji rewindykacyjnej, powierzając mu kie
rownictwo akcji na Śląsku, z czego się doskonale 
wywiązał.
Konserwatorem warszawskim został Piotr Bie
gański, który dla swego urzędu objął Pałac Blan
ka na placu Teatralnym. Doskonale od początku 
współpracował z BOS-em i przenikliwie obserwo
wał tok odbudowy dawnej Warszawy. Gdy z wiel
kim rozmachem rozpoczęto budowę Trasy W-Z, 
zaniepokojeni możliwością wejścia jej budowni
czych na teren Zamku Królewskiego, na wniosek 
Piotra Biegańskiego postanowiliśmy z Janem Za
chwatowiczem odbudować Bramę Grodzką, z ele
mentów uratowanych w 1939 r. i przechowywa
nych w podziemiach Muzeum Narodowego. Bie
gański niezwłocznie tym się zajął, a Brama wy
znaczyła granice, poza które nie mogli posunąć 
się budowniczowie Trasy. Walczyliśmy wtedy 
wspólnie o uratowanie Pałacu Teppera przy ul. 
Miodowej - niestety przegraliśmy.

Stanisław Lorentz
W następnym odcinku w dalszym ciągu o organizacji Naczel
nej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków oraz służby kon
serwatorskiej i muzealnej, a także o otwarciu pierwszej wy
stawy w Muzeum Narodowym pt. „Warszawa oskarża”...

6



Winny żyć, 
nie umierać...
Dr Tadeusz Rudkowski jest historykiem sztuki, wiceprzewodniczącym Mię
dzyresortowej Komisji ds. Cmentarzy Zabytkowych oraz wiceprzewodni
czącym Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Tym razem 
jednak nie o warszawskich Powązkach będzie mowa, lecz o rozległej pro
blematyce ochrony zabytkowych cmentarzy różnych wyznań w Polsce.

D ziedzictwo przeszłości, 
karty historii, nośniki z ja wisk kulturowych, skarbnice informacji -i tak 
można by długo wyliczać, bowiem dużo, wzniosłym zazwyczaj tonem 
mówimy o naszych cmentarzach. Czy nie poprzestajemy jednak zbyt 
często na samych tylko określeniach ? Czy ten deklaratywny stosunek do 
przeszłości potrafił przerodzić się » dbałość o nasze nekropole?
- W małym jedynie stopniu. W dalszym ciągu niepewny jest los tysięcy 
cmentarzy; wiele z nich oczekuje już tylko na faktyczny moment likwi
dacji. Proces ten będzie narastał dopóty, dopóki nie przekonamy całego 
społeczeństwa, że cmentarze winny żyć, a nie umierać; że w pełni zasłu
gują na opiekę, nie tylko jako zabytek. Będzie to na pewno bardzo trud
ne.

■ Ale nie beznadziejne. Wystarczy przypomnieć, że,Akcja cmenta
rze”, zainicjowana w 1980 r. przez redakcję „Spotkań z Zabytkami”, 
spotkała się z bardzo żywym odzewem; że już zaczęły powstawać Ze
społy Opieki nad Zabytkowymi Cmentarzami przy wojewódzkich od
działach PTTK; że w różnych regionach kraju tworzą się komitety na 
wzór Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami...
- Te ostatnie inicjatywy przyjmowane są z mieszanymi odczuciami. 
Skutecznej opieki nad cmentarzami nie zapewni powołanie jednego, 
drugiego czy dziesiątego komitetu. Mogą one, z tak rozbudowanymi 
strukturami, funkcjonować w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, nie 
sprawdzą się jednak w Mińsku Mazowieckim, Sieradzu, a tym bardziej 
na jakiejś wsi. Tego zadania powinny podejmować się tam różnego 
rodzaju towarzystwa regionalne, organizacje, a przede wszystkim du
chowieństwo - blisko 90% cmentarzy ma przecież charakter wyznanio
wy. A same komitety... Działalność Komitetu Powązkowskiego nie o- 
granicza się tylko do - tak rozpropagowanej i najbardziej zauważalnej 
w dniu Święta Zmarłych - akcji zbierania pieniędzy. To jest tylko 
jeden ze środków umożliwiających pracę wielu wyspecjalizowanym 
zespołom.

■ Cmentarz jako zespół zabytków i pamiątek narodowych - to zagad
nienie chyba późno zwróciło uwagę może nie tylko nas wszystkich, ile 
głównie historyków sztuki, historyków architektury, a nawet badaczy 
dziejów kultury i cywilizacji?
- Niestety, zbyt późno. Historyków sztuki interesowały i wcześniej 
poszczególne nagrobki, ale do - jeżeli można tak powiedzieć - „powąz
kowskich zbiorów” sięgali wówczas, kiedy pisali monograficzne rozpra
wy poświęcone jakiemuś twórcy. Tak więc na pomniki nagrobkowe 
patrzyli pod kątem rzeźbiarza, a nie cmentarza. Pierwsze zaintereso
wanie cmentarzem jako takim miało miejsce w 1974 r. na zjeździe Sto
warzyszenia Historyków Sztuki, na którym wygłoszono referat na te
mat konieczności opieki nad nekropolami. Było to - o ile dobrze pamię
tam - pierwsze wystąpienie na ogólnym forum historyków sztuki, na 
którym poruszono ten problem. Przypuszczam, że sprawa ta przeszłaby 
bez echa, gdyby w dyskusji nie poruszono pewnych zagadnień związa
nych z cmentarzem Łyczakowskim we Lwowie. Wówczas zwrócono 
uwagę na to, że cmentarz jako całość może być zabytkiem, a nie tylko 
poszczególne jego obiekty. Ale tak naprawdę zaczęto interesować się

1.2. Stare Powązki w Warszawie w dniu Święta Zmartych (1); kwestują akto
rzy: Jan Kobuszewski i Jan Kociniak (2)
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cmentarzem jako dziełem sztuki od czasu rozpoczęcia działalności Ko
mitetu Powązkowskiego, czyli dwanaście lat temu.

■ Nie dla wszystkich miejsc, których wartości narodowej, historycz
nej i kulturowej przecenić nie sposób, ten czas był jednakowy. Bo, na 
przykład, w Krakowie dopiero w 1981 r. powołano Komisję ds. Ratowa
nia Cmentarzy Krakowa i Ziemi Krakowskiej...
- W podwawelskim grodzie, istotnie, stosunkowo późno odezwały się 
głosy uświadamiające krakowskiej społeczności, że trwaniu cmentarzy 
należy pomóc i trzeba ratować to, co ma przetrwać. Najczęściej ginęły 
one jednak w ogólnym chórze głosów wołających o ratunek dla całego 
Krakowa. A cmentarz Rakowicki, jedna ze starszych nekropoli pol
skich, jako całość stanowi zabytek, będąc miejscem pochówku wielu 
wybitnych Polaków, znakomitym zespołem dziewiętnasto- i dwudzie
stowiecznej rzeźby, jednym z piękniejszych w Krakowie zespołów zie
leni.

■ Zazwyczaj, kiedy mówimy o zabytkowych cmentarzach wiążących 
się ściśle z naszą kulturą i cywilizacją oraz o konserwatorskiej nad 
nimi opiece, wymieniamy Powązki, Rakowice i jeszcze Stary Cmentarz 
na „Pęksowym Brzyzku” w Zakopanem, gdzie stężenie „demiurgów" 
polskiej kultury jest chyba najwyższe. A pozostałe cmentarze, które też 
mają wartość historyczną, a ich pomniki nagrobkowe - duże znaczenie 
artystyczne, a o których tak niewiele się mówi?
- Wymienił pan nazwy tych cmentarzy, które od lat są naszymi sztan
darami. A sztandary, nawet wojenne, same nie wygrały jeszcze żadnej 
bitwy. Za nimi musi iść wojsko w całej swej masie, czyli - jak w naszym 
wypadku - powszechne zainteresowanie opieką nad cmentarzami. Tyl
ko w ten sposób możemy zapewnić ich trwanie.

■ Czy mówiąc o konieczności powszechnego zainteresowania proble
matyką i opieką nad cmentarzami, wiemy, co posiadamy? Nawet w 
resorcie kultury i sztuki tylko przypuszcza się, że mamy około 20 tysię
cy cmentarzy i przyjmując, że na każdym z nich znajduje się średnio 
500 grobów, poprzez proste działanie arytmetyczne wylicza się, że na 
naszych cmentarzach powinno być około 10 milionów nagrobkowych 
pomników, w tym „wiele cennych obiektów zabytkowych". Dysponując 
tak mało precyzyjnymi danymi, nie wiemy, co posiadamy i ile tracimy 
każdego roku.
- Zgadzam się, ale w ramach prac międzyresortowej Komisji ds. 
Cmentarzy Zabytkowych od dłuższego już czasu przygotowujemy ewi
dencję wszystkich zabytkowych cmentarzy w Polsce.

* Tylko, że przedsięwzięcie to rozwija się bardzo powoli...
- Jest to żmudna praca, do której trudno znaleźć wykonawców.

■ Skrupulatni statystycy wyliczyli, że przy takim tempie pracy nasze 
zabytkowe cmentarze nawet za 200 lat nie doczekają się dokumenta
cji?
- Dokumentacji - na pewno nie. Przypuszczam jednak, że myślimy o 
dwu różnych sprawach. Dokumentację sporządza się tylko dla tych 
cmentarzy, które z jakichś szczególnych powodów na to zasługują. Jest 
to akcja i czasochłonna, i kosztowna. Na przykład, przy sporządzaniu 
dokumentacji cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu pracował kil
kuosobowy zespół przez trzy lata. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czym 
dysponujemy, wystarczy posiadać komplet kart cmentarzy. I o to nam 
właśnie chodzi. Jako ostateczny termin zakończenia tego przedsięwzię
cia przez wojewódzkich konserwatorów zabytków przyjęto rok 1988. 
Czy będzie dotrzymany? Przypuszczam, że tak. Niektóre województwa, 
jak ostrołęckie, już zakończyły tę akcję, a większość jest znacznie zaa
wansowana w tych pracach. Po otrzymaniu kart cmentarzy dokonamy 
ich weryfikacji i ustalimy, które z nich należy wpisać do rejestru zabyt
ków.

■ Czyli w 1988 r. będziemy mogli powiedzieć nie tylko, ile mamy 
zabytkowych cmentarzy, ale i z jakich okresów pochodzą i jakie są 
szanse ich przetrwania?
- Nie, na to ostatnie pytanie nie będziemy mogli odpowiedzieć. Zależne 
jest to bowiem od tego, ile uwagi będziemy mogli poświęcić tym cmen
tarzom, jakimi materiałami będziemy dysponować, ilu konserwatorów 
będzie mogło podjąć pracę nad ratowaniem zabytkowych obiektów 
cmentarnych. W obecnej sytuacji o naszych możliwościach trudno jest 
rozstrzygać w szerszej perspektywie niż w skali jednego roku. Z każ
dym rokiem mniej jest pieniędzy na ratowanie zabytków, a środki dro
żeją. W ciągu dwóch lat - ponad 100%.

■ Ale większość z tych cmentarzy, jeżeli nie wszystkie, zostanie wpi
sana do rejestru zabytków. Nie daje im to żadnych przywilejów?
- Zabezpiecza je tylko przed zniszczeniami celowymi, a nie przed dzia
łaniami czynników atmosferycznych, bardzo szkodliwych, zwłaszcza w 
niektórych regionach.

■ Wobec tego, gdybyśmy się zatrzymali na obecnym etapie prac kon
serwatorskich, to dla ilu cmentarzy już teraz należałoby zagrać re
quiem ?
- Tak samo można pytać - dla ilu zabytkowych miast, dla ilu zabytków 
Krakowa to requiem należałoby zagrać. Nikt na to pytanie nie odpowie. 
Wiadomo tylko, że dla wielu.

■ Większość, zdecydowana większość cmentarzy ma -jak to Pan po
wiedział - wyznaniowy charakter. Czy z tego faktu nie wynikają żadne 
obowiązki należytej opieki nad nimi, czy to ze strony społeczności 
wyznaniowej, czy samego duchowieństwa ?
- Zazwyczaj zajmujemy się cmentarzami w formie najprostszej: opie
ką nad grobami najbliższych - rodziców, dziadków, i to najczęściej z 
dwóch powodów. Po pierwsze, żeby sąsiedzi nie pomyśleli, że nie pa
miętamy o swoich przodkach, a po drugie - żeby przy okazji urządzić 
kryptę i miejsce pochówku dla siebie.

■ Liczne i masowe ruchy migracyjne sprawiły, że znaczna część gro
bów pozostaje bez opieki. A grób opuszczony - co jest u nas chyba jed
noznaczne - to grób zaniedbany...
- Właśnie. Polski cmentarz i cmentarz chociażby u naszych sąsiadów 
zza miedzy - to dwa różne cmentarze. Charakterystycznym wyróżni
kiem jest m.in. to, że nad grobami, które tracą następców automatycz
nie przejmuje opiekę zarząd cmentarza. Tak długo, jak długo grób ist
nieje i nie ulega likwidacji, wygląda on jak każdy inny, czyli jest zad
bany. A u nas? Trochę grobów z kwiatami, część zarośnięta chaszczami, 
stare, zapadające się mogiły trwają zapewne w oczekiwaniu, że na ich 
miejsce pojawiają się nowe, zuniformizowane, lastrikowe pomniki - ten 
nasz wytwór kultury masowej. Czasami zastanawiam się - jeżeli mogę 
sobie pozwolić na osobistą refleksję - jak to jest możliwe, żeby w kraju 
tak katolickim, katolicyzmem przesiąkniętym do szpiku kości, z tak sil
nie rozbudzonym kultem dla zmarłych, panowała taka absolutna obo
jętność, taki brak elementarnej troski i dbałości o miejsce chowania 
zmarłych. Myślę, że możemy wymagać od duchownych, zwłaszcza od 
Kościoła katolickiego, aby na cmentarze, które oddano im w użytkowa
nie, zaczęli patrzeć szerzej, nie tylko przez pryzmat indywidualnej 
opieki poszczególnych wyznawców. Możemy chyba oczekiwać jakiegoś 
praktycznego użytku z wiedzy, którą zapewne wynieśli z zajęć z historii 
sztuki wykładanej w każdym Wyższym Seminarium Duchownym. Nikt 
od nich nie żąda, aby od razu stali się koneserami sztuki, ale żeby cho
ciaż wiedzieli, co jest zabytkiem, a co nim nie jest; żeby wiedzieli, że 
zabytki należy chronić i to zgodnie z wymogami sztuki konserwator
skiej. Poziom wykształcenia w zakresie zabytkoznawstwa u wielu księ
ży ciągle jest jeszcze - niestety - niski. Myślę, że już czas najwyższy, 
aby wspólnie zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby mogło być ina
czej.

■ A cmentarze innych wyznań? Muzułmańskie i karaimskie, ewan
gelickie, prawosławne i unickie, a również i takie, których wyznawców 
już nie ma, a których kiedyś Polska, jako jeden z nielicznych krajów,
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3. Malowniczy fragment cmentarza 
Rakowickiego w Krakowie
4. Drewniane krzyże na najstarszych 
(XIX w.) grobach cmentarza w Sos
nowicy koto Włodawy cofają się 
przed inwazją lastrika
5. Nagrobek z 1882 r. na poniemie
ckim cmentarzu w Pszczynie - za
niedbany i zarośnięty, a przecież na
pis świadczy o polskości tych ziem. 
6.7. Prace przy odnawianiu dwóch 
cmentarzy żydowskich: w Krakowie 
(6) i na warszawskim Bródnie (7)
8. Cmentarz greckokatolicki w My- 
cowie, woj. zamojskie
9. Cmentarz unickokatolicki w Han
nie, woj. bialsko-podlaskie

przygarnęła, pozwalając im rozwijać swoją kulturę, kultywować swoje 
obyczaje i tradycje. Myślę tu m.in. o cmentarzach mennonickich. To, co 
pozostało, godzi się chyba ocalić, chociażby jako pamiątkę po tych, któ
rzy związali się z naszą historią i kulturą?
- Jeżeli mamy mówić o cmentarzach innych wyznań, to nie zaczynaj
my od tak małej grupki, jaką byli mennonici, a od krótkiej chociażby 
charakterystyki cmentarzy ewangelicko-augsburskich, ewangelicko- 
reformowanych, prawosławnych, żydowskich. Jak tu się przedstawia 
sytuacja? Różnie - co oczywiste. Najlepiej w Warszawie. Tu, na cmen
tarzu ewangelicko-augsburskim, ewangelicko-reformowanym, prawo

sławnym, a od roku także przy dwóch cmentarzach żydowskich, działa
ją - wzorowane na powązkowskim - komitety, z inicjatywy których 
wykonano już ogromną pracę nad przywracaniem do dawnej świetnoś
ci najcenniejszych obiektów. Ale już poza Warszawą sytuacja przedsta
wia się żle, w niektórych regionach wręcz katastrofalnie. Wyjątek sta
nowią cmentarze Kościoła ewangelicko-reformowanego (jest ich sie
dem), nad którymi opieka sprawowana jest wzorowo. Uzasadniony nie
pokój budzi stan wielu cmentarzy ewangelicko-augsburskich, zwłasz
cza tych, które znajdują się na terenie Dolnego Ślsąka, Pomorza, Ma

zur.
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10. Cmentarz ewangelicki w Bągarcie, woj. elbląskie
(zdjęcia: 1,2,4,5 - Krzysztof Nowiński, 3 - Leszek Stępniewski)

■ Czyżby w dalszym ciągu wymierzano jeszcze swoiście pojmowaną 
„sprawiedliwość dziejową’’, niszcząc na tych cmentarzach rzekome 
ślady obcego panowania ?
- Nie, jeżeli już, to raczej sporadycznie możemy się spotkać z takimi 
przypadkami. Ale przez co najmniej 20 lat powojennych niszczenie 
tych cmentarzy uznawano za działanie niemal patriotyczne. Ile ich 
straciliśmy, nieraz o bardzo wysokich walorach artystycznych - tego 
się już nie dowiemy. Wiadomo jednak, że z tej przyczyny - zacierania 
śladów obcego panowania, zlikwidowano np. cmentarz komunalny w 
Szczecinie, który w każdym podręczniku światowej gospodarki komu
nalnej wymieniany jest jako jeden z ciekawszych pod względem urba
nistycznych i architektonicznych rozwiązań cmentarzy w wielkim 
mieście. On już nie istnieje. Dwie trzecie powierzchni splantowano pod 
budownictwo mieszkaniowe. I nikt już prawie nie wie, że tam znajdo
wał się największy cmentarz w Europie. Podobnie we Wrocławiu zlik
widowano 26 cmentarzy różnych wyznań, w tym ewangelickie. Ale te, 
dzięki staraniom służb konserwatorskich, posiadają swoje dokumenta
cje, przynajmniej dla nauki nie są całkowicie stracone. Niewielu już 
pozostało wyznawców tego Kościoła, zwłaszcza na tych terenach, które 
wymieniłem. Praktycznie więc zaprzestano jakiejkolwiek opieki nad 
swoimi cmentarzami. Ulegają one stopniowej likwidacji i całkowitemu 
niszczeniu, bez rozpoznania ich wartości historycznej. Sądzę, że akcja 
ewidencjonowania zabytkowych cmentarzy pociągnie za sobą i pewne 
działania konserwatorskie, co zapobiegnie dalszej destrukcji.

■ Z podobnym niszczącym działaniem czasu i człowieka spotkały się 
cmentarze greckokatolickie. Dziś już chyba coraz trudniej natrafić na 
ich ślady?
- To już są smutne resztki po grupie ludnościowej pochodzenia ukraiń
skiego, która w pewnym momencie dziejów wystąpiła przeciwko nasze
mu państwu i znalazła się w jego granicach w „charakterze" wroga. 
Dziś, nawet dysponując szczegółową mapą, trudno natrafić na ich śla
dy. Los cmentarzy unickich został właściwie już przesądzony.

■ W przeciwieństwie chyba do cmentarzy żydowskich, w każdym 
bądź razie niektórych. Nowo powstały Komitet Opieki nad Zabytkami 
Kultury Żydowskiej w Polsce nie dopuści, być może, do pogrzebania 
historii kilku pokoleń Żydów wypisanej na macewach niszczejących 
starych kirkutów?
- Przez trzydzieści kilka lat nikt praktycznie nie zajmował się tymi 
cmentarzami, gdyż - po prostu - nie było wyznawców. Do niedawna 
nawet na tak wielkich cmentarzach, jak warszawskie czy krakowski, 
zdarzały się 2-3 pogrzeby w ciągu roku. Rodziny zmarłych z różnych 
względów nie chciały ujawniać swego wyznaniowego rodowodu. Tak 
więc i warszawski cmentarz przy ulicy Okopowej, na którym pochowa
no setki Żydów zasłużonych dla kultury narodowej, spokojnie zarastał 

buszem. A cóż dopiero mówić o cmentarzach prowincjonalnych - tak 
znaczących chociażby dla badaczy dziejów, jak w Sieniawie, Lesku, 
Szydłowcu. Przez kilka ostatnich lat zaczęło coś się zmieniać'. Ma to - 

jak sądzę - związek z budzeniem się świadomości odrębności kulturo
wej tej grupy. W 1986 r. rozpoczęto prace porządkowe na warszawskich 
cmentarzach. Z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytka
mi Kultury Żydowskiej w Polsce już prawie 100 pomników poddano 

zabiegom konserwacyjnym. O zabytkach żydowskich, w tym i cmenta
rzach zaczyna mówić się coraz częściej. Organizuje się coraz więcej 
zjazdów, coraz więcej konferencji poświęconych jest omawianiu dzia
łań mających na celu ratowanie kultury żydowskiej w naszym kraju. 
Jest to duża szansa, jeżeli nie dla dwóch tysięcy zachowanych jeszcze 
cmentarzy, to przynajmniej znacznej ich części.

■ Trudno w jednej rozmowie scharakteryzować sytuację wszystkich 
cmentarzy, również i tych całkowicie zapomnianych - epidemicznych, 
leśnych, symbolicznych, przywięziennych. Nie o to zresztą chodzi. Bar
dziej istotną sprawą jest wskazanie na wspólny los, jaki dzielą wszyst
kie cmentarze, a jest nim brak należytego zainteresowania ze strony 
całej społeczności. Dotyczy to także cmentarzy wojennych, które zaj
mują zupełnie odrębne miejsce w tej tak zróżnicowanej skali miejsc 
ostatniego spoczynku...
- Właśnie. Jest to temat wyjątkowy i bolesny zarazem. Polska jest 
zobowiązana konwencjami międzynarodowymi do opiekowania się 
wszystkimi grobami wojennymi, niezależnie od czasu i niezależnie od 
tego, kto jest pochowany. Dlatego nie ma prawnej możliwości likwida
cji takiego cmentarza. Ale one, z natury rzeczy, znajdują się poza osied
lami, nierzadko w górach, na przełęczach. Dotyczy to głównie cmenta
rzy z pierwszej wojny światowej. Wówczas przywiązywano wielkie zna
czenie do miejsca - wybierano miejsca widokowe, najczęściej zbocza. A 
plany sytuacyjne sporządzali często wybitni architekci - szczególnie 
jeżeli chodzi o cmentarze niemieckie i austriackie. W Polsce zarejestro
wanych jest około 900 cmentarzy wojennych. Wszystkimi powinien 
właściwie zajmować się Komitet Opieki nad Miejscami Walk i Mę
czeństwa. Jego członkowie skoncentrowali się jednak wyłącznie na 
miejscach pamięci ostatniej wojny światowej, i to tak dalece i dobrze, 
że my, jako Międzyresortowa Komisja ds. Cmentarzy Zabytkowych, 
mogliśmy wypuścić je z orbity naszych zainteresowań. Dużo gorzej 
natomiast przedstawia się sytuacja cmentarzy z czasów pierwszej woj
ny, a już zupełnie żle - z 1863 r. Na ogól są całkowicie zapomniane. 
Wszystko właściwie zależy od ludzi mieszkających na danym terenie. 
W ramach prac Międzyresortowej Komisji chcieliśmy uaktywnić 
miejscowe społeczeństwo województwa krośnieńskiego, a więc tego 
terenu, na którym znajduje się najwięcej takich zapomnianych cmen
tarzy. Wiosną 1986 r. wybraliśmy się w kilkudniowy objazd. Przeprowa
dziliśmy wiele rozmów, m.in. z przedstawicielami tamtejszej władzy i 
duchowieństwa. Rezultaty naszych rozmów nie dały na siebie długo 
czekać. Ale w końcu nie możemy w taki sam sposób aktywizować loka
lnych społeczności w pozostałych 48 województwach.

■ Z wielu naszych doświadczeń wynika, że najpierw musimy usłyszeć 
czyjeś głośne wołanie, aby obudzić w sobie drzemiącą aktywność spo
łeczną. Takim głosem działającym na wyobraźnię i sumienia były dra
matyczne apele Jerzego Waldorffa o ratowanie Starych Powązek. Ale 
nie każdy ma taką siłę oddziaływania na otoczenie. Co więc należy 
zrobić, aby przekonać całe społeczeństwo, że cmentarze, bez względu 
na to, jakie kształty mają ich nagrobki i jakim językiem wypisane są na 
nich krótkie, proste słowa: „urodził się... umarł... ” - zasługują na opie
kę?
- Myślę, że należy o tych sprawach po prostu dużo mówić. Cmentarz 
jest wpisany mocno nie tylko w polski pejzaż, ale i w polską świado
mość, którą można rozbudzać na różne sposoby. A przede wszystkim 
powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że opiekując się cmentarzami 
wyrażamy nie tylko nasz szacunek dla tych, którzy byli przed nami, ale 
okazujemy w ten sposób szacunek samym sobie. Cmentarze są praw
dziwymi skarbnicami informacji, z których można czerpać wiedzę i 
mądrość, bowiem - jak nie bez racji rzeki Adolf Rudnicki - „...umarli są 
potężną częścią nas samych, bogactwo nasze to bogactwo umarłych, 
charakter nasz w dużej mierze rośnie lub kapcanieje wraz z wiernością 
lub niewiernością im, umarłym naszym".
■ Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał: Wiesław Darkiewicz
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Rozważania 
o cmentarzach
T>
JL^ez patosu cmen

tarze możemy nazwać relikwiarzami narodowej 
pamięci. Nie można ich wyrwać z kontekstu kra
jobrazu kulturowego, bo nadają mu charakter i 
stanowią składową część jego treści. I myli się 
ten, kto sądzi i zakłada, że miejsca te ustawione 
są już poza życiem. Cmentarze nie są dla zmar
łych, lecz dla żywych.
Każdy z nich stanowi najdoskonalszy symbol - 
przemijania, kruchości i znikomości ludzkiego ży
cia. Jakże może być inaczej. Mówią o tym pomni
ki, na których gwiazdka oznacza symbol ludzkich 
narodzin, a krzyżyk - czas odejścia. Wielkość za
warta pomiędzy tymi znakami może być jedno- 
lub dwucyfrowa, wyjątki tylko potwierdzają regu
łę.
Równocześnie jednak - czemu nikt nie zdoła za
przeczyć - każdy cmentarz jest rezerwatem 
przebrzmiałego czasu. Potrafi on rozszerzyć pole 
naszej świadomości tak, że zaczyna obejmować 
ona rewiry czasu niedostępne dla jednego pokole
nia. Cóż za dziwna sprzeczność: symbol przemija
nia staje się równocześnie apoteozą trwania.
Mamy w Polsce miasta z wielowiekową historią. 
Po drugiej wojnie światowej przestały istnieć. Od
budowano je, to prawda, ale przecie w obliczu his
torii nie są tymi samymi. Jedynie cmentarze oca
lały i zaczęły pełnić funkcję, która wynika z ich 
natury. Są „arką przymierza pomiędzy dawnymi i 
nowymi laty”.
Architekta, konserwatora, historyka sztuki tylko 
najogólniej interesują sprawy dotychczas poru
szone, najtrudniej dostępne dla naszego mózgu. O 
życiu poza życiem więcej mają do powiedzenia 
filozofowie i teolodzy. Nam wypada bliżej zająć 
się materialnym podłożem zagadnienia - mamy 
w Polsce wiele cmentarzy. Zdarza się i tak, że 
cmentarz jest jedynym miejscem, które oparło się 
już nie zniszczeniom wojennym, ale przeobraże
niom podyktowanym przez brutalną niekiedy 
współczesność. Szczególny charakter tych miejsc 
utrwaliła historia. Na poświęconej ziemi nie wol
no było ani paść bydła, ani suszyć bielizny, ani 
nawet przechodzić tędy „na skróty”. Teren cmen
tarza oddzielony był od pól rowem, płotem, mu- 
rem. Tu sadzono drzewa, których nie wolno było 
kiedyś ścinać. Myślę o tym, oskarżając zuchwa
łych proboszczów, którzy bezkarnie czynią to o- 
becnie. Na cmentarz prowadziła zazwyczaj jedna 
brama, „bo stamtąd wyjazdu już nie ma”. Pamię
tać jednak należy, że wszechwładny czas nie za

trzymuje się i nie korzy przed ową cmentarną 
bramą.
Oto jesteśmy w legendarnym Tyńcu. Przy od
wiecznym cmentarnym murze rosną lipy, stare i 
dorodne. Każdą z nich nazwać można bez przesa
dy pomnikiem przyrody. Sadzono je tu przed trze
ma wiekami. Powstały monumentalne ramy za
bytkowego cmentarza, ale w ramy te oprawiono 
inny już obraz. Mrowią się tu pomniki z betonu, 
przypominające niekiedy rozłożone talie kart, to 
znów nałożone na siebie kawałki zbitego zwier
ciadła. Produkt naszych czasów, zaspokojenie 
współczesnych gustów. Czy reszta jest już tylko 
milczeniem? Nie. Gdy słońce wschodzi, a jego ko
szące promienie padną na wolną jeszcze prze
strzeń cmentarza, ujrzeć można niewielkie wy
niosłości, takie kretowiska porośnięte murawą. 
To resztki wcześniejszych generacji grobów. 
Prawdą jest, że słowo „pokolenie” jest czymś 
płynnym. Patrząc jednak na cmentarne lipy i stu
diując kroniki, można powiedzieć bez większego 
błędu, że ten cmentarz służył co najmniej dziesię
ciu pokoleniom, a jego obecne pomniki odnoszą 
się jedynie do dwóch ostatnich. Taka jest prawda 
o niszczącym działaniu czasu.
I jeszcze fenomen polskiej ziemi. Na opisywanym 
cmentarzu znajduje się jeden grób osobliwy. War
to w tym miejscu przytoczyć bez komentarza za
wartą na nim inskrypcję: „ZBIOROWY GRÓB 
BENEDYKTYNÓW od XI-XX w.” Nie każdy na
ród nawet na starym kontynencie mógłby zdobyć 
się na tak lapidarny zapis historii.
Grobowce polskich cmentarzy podzielić można na 
dwie wielkie grupy: na te, które potrafią do nas 
przemówić, i te, które dar mowy na wieki utraciły. 
Posłużę się tu pewnym wspomnieniem. Pracując 
w Warszawie często odwiedzałem w Stawiskach 
mistrza Jarosława Iwaszkiewicza i tak się jakoś 
składało, że - po śmierci jego żony - nasze rozmo
wy coraz częściej obracały się wokół cmentarzy i 
pogrzebów. Spytał mnie kiedyś:
- Czy zna pan cmentarz w Babsku?
- Nie, nigdy tam nie byłem.
- To wielka szkoda - zauważył. Tam leży Kon
stancja Gładkowska, największa, a może jedyna 
miłość Fryderyka Chopina. Niech pan tam poje- 
dzie i narysuje jej grobowiec. Dopóki jeszcze ten 
omszały pomnik potrafi przemawiać. Ja - proszę 
pana - najbardziej lękam się grobowców milczą
cych.
Przerwałem mu: Mistrzu! Wszystkie grobowce w
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grobków i opisami cmentarzy. Spory to szmat cza
su. W 1984 r. postanowiłem powrócić na trasy mło
dzieńczych wypraw. Zdumienie, a później przera
żenie. Większość pomników nie tylko, że zamilkła, 
lecz w ogóle przestała istnieć - ślad po nich i po 
zmarłych, nad którymi ustawiono je, pozostał je
dynie na moich rysunkach. I to jest miarą wifel- 
kości zachodzących przeobrażeń.
Czy poruszony problem dotyczy tylko Polski? Czy 
wyróżniam się tu jakąś brutalnością? Nie, ale 
przecież nie usprawiedliwia to istoty naszych po
czynań skierowanych przeciwko narodowej pa
mięci. Może właśnie my, Polacy, powinniśmy dać 
przykład innym.

1-7. Rysunki prof. Wiktora Zina wykonane w latach 1944-1981 na różnych 
cmentarzach naszego kraju

równej mierze milczą, stąd przecie rodzi się po
wiedzenie „milczy jak grób”...
- To niezupełnie tak - przerwał mi Iwaszkiewicz
- każdy pomnik niesie ze sobą informację o zmar
łym. Wyryte w kamieniu litery potrafią pobudzić 
w czarodziejski sposób naszą wyobraźnię. Pan po
winien wiedzieć to lepiej ode mnie. Czas najpierw 
atakuje inskrypcje. Wiatr i deszcze zlizują ryte w 
kamieniu litery. Grobowiec staje się bezimienny i 
milczący. A taki przestaje już być potrzebny, traci 
sens, staje się jedynie kamieniem.
I wtedy Iwaszkiewicz z wielką pewnością w głosie 
powiedział jeszcze coś bardzo ważnego:
- Gdyby nie groby, w ogóle nie istniałaby historia 
ludzkości, ani jako sztuka, ani jako nauka.
Pisząc to, rozważam sens słów nieżyjącego już 
poety i pisarza. Na ich kanwie rodzi się refleksja. 
Oto żyjemy w dobie filmu, telewizji, udoskonalo
nych aparatów fotograficznych. Wydać by się mo
gło, że rejestracja reliktów przeszłości przestała 
być problemem. Istotnie, w sensie technicznym 
tak, ale istnieje szersze podłoże świadomości i po
trzeby skorzystania z tej techniki. Od czterdziestu 
kilku lat zajmuję się inwentaryzacją starych na- 

Wreszcie sprawa, którą zachowałem na koniec 
tego eseju. Różny charakter mają cmentarze w 
różnych krajach. We Włoszech rosną na nich pi
nie i cyprysy, pomiędzy marmurowymi nagrobka
mi śmigają jaszczurki. Cmentarze w Stanach 
Zjednoczonych są nam bardzo obce. To po prostu 
trawniki, na których leżą lub stoją niewielkie pły
ty z nazwiskami zmarłych, niekiedy nawet bez 
imienia. Trudno powiedzieć, czy to wynik dumy, 
czy skromności. U nas grobowce rozstawione są 
pomiędzy lipami, jesionami i brzozami. Pośród 
mogił kwitną wiosną fiołki, błyszczą liście barwin
ka, do krzyży tulą się malwy i dziewanny. Nie o 
tych wszakże odrębnościach chcę mówić. Każdy, 
dosłownie każdy nasz cmentarz ujawnia frazy 
monumentalnego zapisu o charakterze narodu, 
który nade wszystko ukochał wolność, płacąc za 
nią ceny innym nie znane i dla innych niedostęp
ne. Cmentarz w Gdowie nie opodal Wieliczki. 
Wielki kopiec z obeliskiem, tam leżą ci, którzy zgi
nęli w powstaniu w 1846 r. Długa lista nazwisk 
górników z salin wielickich poległych właśnie tu, 
pod Gdowem. A zaraz obok żeliwny pomnik żoł
nierza z roku 1831: „...Jan Dąbrowski, kapitan po
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legł za Ojczyznę... w bitwie pod...” Resztę napisu 
przeżarta rdza. Trzy kroki dalej mogiła powstań
ców z roku 1863. Dwadzieścia lat temu odczytałem 
na tablicy przy jednym nazwisku miejscowość 
Glanów. A dziś całej tablicy zabrakło. Rok 1914 - 
zbiorowa i niepolska mogiła żołnierska. Za to na 
płycie polskie nazwiska. Nieco dalej, pośród 
cmentarnych ziół grób żołnierzy września. Kilka 
lat temu na jednej mogile, co nie miała imienia i 
nazwiska, leżał jeszcze hełm przedziurawiony 
kulą. Teraz już go nie ma. Groby rozstrzelanych 
przez okupanta, groby partyzantów i tych, którzy 
doszli tu spod Lenino. Na takim niewielkim 
skrawku ziemi pełne potwierdzenie wiarygodnoś
ci historii.
I tu rodzi się pytanie może najistotniejsze: czy są 
w Polsce cmentarze mniej lub bardziej sławne, 

Cmentarz w Morawicy, tuż nie opodal krako
wskiego lotniska w Balicach. Stara, wzmiankowa
na już w XII w. miejscowość. Cmentarz jest tu 
piękny, powiązany z kościołem, który stanął na 
wzgórzu dawnego zamczyska. Niektóre nagrobki 
są takie nasze, swojskie jak kwiaty, o których 
pisał Tuwim. Pośród wielu zaskakuje brzydotą je
den ustawiony w dość eksponowanym miejscu. 
Komuż przyśnił się ten pomysł, przenikania się 
trzech metalowych rur z płatem aluminiowej bla
chy? Kto wymyślił tablicę żółtą, emaliowaną? Dla
czego? Kto to projektował? Kto pozwolił ustawić? 
Odpowiedź jest na miarę polską... monumentalna: 
„Kapitan pilot Mieczysław Medwecki... zginął w 
dniu 1 września 1939 r. o godz. 5.20 w walce po
wietrznej broniąc bohatersko polskiego nieba 
przed hitlerowską agresją. Był pierwszym pilo-

mniej lub bardziej piękne? Odpowiedź może być 
tylko jedna. Nie! Majestatu śmierci, ofiary życia 
nie można mierzyć emocjami estetycznymi. A że 
tak jest, niech świadczy ten oto przykład. Pomniki 
zmarłych, tak jak mieszkania żywych, podlegały i 
podlegają prawidłowościom rozwoju techniki i 
sztuki, odzwierciedlają się w nich i moda, i cechy 
obowiązującego stylu. Wznoszono kiedyś klasycy- 
styczne obeliski, wazy ustawione na misternych 
postumentach. Sięgnięto nawet po wzory grobow
ców rzymskich. Później zaczęto lubować się w 
powtarzaniu motywów średniowiecznych. I fala 
nawrotu do innych stylów historycznych nie omi
nęła cmentarzy. Secesyjne wodne lilie oplotły 
również grobowe tumby, w końcu prostota moder
nizmu przeciwstawiła się tamtym poczynaniom. 
Dla wielu ludzi każdy cmentarz jest jakby nie 
przebadanym do końca rozdziałem historii sztuki. 
I tak w istocie jest. Można szukać tu nie poznanej 
do końca symboliki i nie zgłębionych mutacji 
form i plastycznych sformułowań. Pamiętajmy 
jednak, że poza bramą cmentarną zawodzą funk
cjonujące gdzie indziej kryteria oceny i wartoś
ciowania sztuki.

tern, który zginął w II wojnie światowej”. I to dzia
ło się gdzieś tu, ponad tym cmentarzem. Medwe
cki leciał na polskim samolocie P-ll, strącił go 
podczas startu hitlerowski Ju-87. Koledzy poległe
go pilota przywieźli kawał blachy ze strąconego 
niemieckiego bombowca Ju-87. Jest on częścią 
tego osobliwego nagrobka.
Tu wszystko stało się symbolem i na wieki pozo
stanie symbolem, a sprawy secesji czy moderniz
mu nie mają prawie żadnego znaczenia. Z tej po
zycji wyrokując można nawet znaleźć okolicznoś
ci łagodzące dla tych stawianych obecnie lastriko- 
wych fantazji. Za dwieście lat ktoś zacznie je in- 
wentaryzować z przejęciem, bo ponoć czas wiele 
rozgrzeszyć potrafi.
Kończyć wypada nasze rozważania o polskich 
cmentarzach. Jeśli przyszłe pokolenia osądzając 
nas znajdą - być może - okoliczności usprawiedli
wiające obojętność współczesnych ludzi w stosun
ku do dawnych polskich wsi, miasteczek, rzek i 
lasów, do polskiego krajobrazu kulturowego jako 
całości, to nigdy nie wybaczą nam bezduszności w 
stosunku do cmentarzy, które giną i zatracają się 
na naszych oczach. Wiktor Zin
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Zatarte obrazy
Na terenie naszego kraju znajduje się ponad 600 cmentarzy żydowskich. 
Szansa ich uratowania jest na ogół niewielka. Walki o nie nie można wygrać 
choćby ze zwykłym działaniem czasu, z warunkami atmosferycznymi powo
dującymi wietrzenie kamienia, zacieranie napisów i płaskorzeźb. Poza nie
licznymi wypadkami konserwacji czy szczególnej opieki sprawowanej przez 
społeczne komitety i różne towarzystwa terenowe, dla ogromnej reszty 
cmentarzy żydowskich pozostaje możliwość zachowania wartości historycz
nych i artystycznych przez opracowanie ich dokumentacji.

Ww w arto przypom
nieć, że żydowskie zabytki sepulkralne Europy 
Wschodniej, w tym i Polski, szczególnie na małomia
steczkowych kirkutach, od dawna zwracały uwagę ży
dowskich historyków sztuki i innych badaczy. Powo
dem tego były wyjątkowe wartości artystyczne nagrob
ków o cechach sztuki ludowej oraz bogata treść symbo
liki.
Cała sztuka żydowska często hamowana była zbyt su
rową interpretacją biblijnego zakazu obrazowania, 
wyartykułowanego kilkakrotnie w Pięcioksięgu. Szcze
gółowe komentarze dotyczące tego zakazu pojawiły się 
w Talmudzie. W następnych wiekach interpretacje po
szczególnych rabinów wywierały wpływ na sytuacje lo
kalne. Zawsze zabroniona była rzeźba pełnoplastyczna, 
ale czasem zakazy obejmowały wszelką sztukę figura
tywną. Uwarunkowaniom tym podlegała również pla
styka nagrobna. Jak silna była presja tradycji ograni
czającej szczególnie przedstawienia rzeźbiarskie, może 
świadczyć fakt zaistniały już po pierwszej wojnie świa
towej, kiedy to „doszło do obrazobórstwa w Białymsto
ku, gdy na tamtejszym cmentarzu żydowskim został 
postawiony nagrobek z niewinną rzeźbą’’.1
Istotną cechą żydowskiej plastyki sepulkralnej w dia
sporze jest jej specyficzna symbolika. W początkowym 
okresie diaspory w katakumbach i na stelach grobów 
żydowskich pojawiały się wizerunki przedmiotów i 
sprzętów związanych z liturgią i obrzędowością z cza
sów istnienia świątyni: menora, palma i etrog (związa
ne ze świętem Sukkot), szofar (instrument muzyczny z 
rogu baraniego), szafa ze zwojami Tory. Miało to za
pewne znaczenie identyfikacji narodowej i religijnej 
na zhellenizowanym obszarze.
Z okresu pomiędzy IX a XVI w. brak jest zachowanych 
obiektów, na których występowałyby symbole. Typowy 
nagrobek żydowski, wykształcony zapewne w średnio
wieczu w formie płaskiej kamiennej płyty (u Żydów 
sefardyjskich umieszczanej poziomo, u aszkenazyj- 
skich stawianej pionowo), zawierał jedynie tekst epita- 
fijny. Od XVI w. nagrobki żydowskie coraz częściej oz
dabiane były przedstawieniami symbolicznymi, a także 
elementami architektonicznymi i ornamentyką - typo
wymi dla danej epoki stylistycznej. U Żydów sefardyj
skich, jakby nie skrępowanych zakazami Pisma, rozwi
nęła się nagrobna płaskorzeźba figuralna do tego stop
nia, że przedstawiana była nawet postać Boga. Przykła
dy tego mamy na cmentarzach w Oudekerk koło Am
sterdamu i w Altonie pod Hamburgiem. Żydzi aszkena- 

zyjscy, a więc ci, którzy zamieszkiwali m.in. tereny Pol
ski, ograniczali się do powściągliwej, określonej zwy
czajowo symboliki, będącej jakby personalną charakte
rystyką zmarłego. Początkowo zasób symboli był 
skromny, występowały one na nagrobkach pojedynczo 
i raczej sporadycznie. Od XIX w. stały się powszechne. 
Zaczęły pojawiać się też nowe symbole w dawnych gru
pach znaczeniowych, rozszerzył się system symbolizo
wania, a także przejmowane były pewne symbole z krę
gu chrześcijańskiego. Macewy zapełniły się całymi gru
pami wizerunków, często na zasadzie powielania popu
larnych schematów. Podważona została przez to pier
wotna wiarygodność znaczeniowa poszczególnych 
symboli, a istotność przekazu niekiedy rozmywała się 
stając się jedynie zdobnictwem obiegowym. To charak
terystyczne dla żydowskiej sztuki sepulkralnej kodo
wanie pewnych treści (dopełniających napis nagrobny) 
poprzez określone symbole plastyczne stało się zwycza
jem, w którym zawiera się kompromis pomiędzy reli
gijnie i tradycyjnie motywowanymi ograniczeniami ob
razowania plastycznego a potrzebą sztuki. „Symbole te 
- według określenia czechosłowackiej badaczki - są 
ścieżką biegnącą pismem obrazkowym gdzieś pomię
dzy zakazami Pisma."2 Treść tych przedstawień na
grobkowych, często wspólna z motywami malarstwa 
bóżnic i zdobnictwa sprzętów obrzędowych, ma swoje 
źródła w Biblii, Talmudzie, rytuale religijnym, tradycji 
ludowej, wiąże się z piastowanymi w gminie funkcjami 
oraz z cechami osobowymi zmarłych. Część motywów 
przeniesiona została z tradycji sztuki Bliskiego Wscho
du, niektóre są adaptacją późniejszych elementów z 
kultury europejskiej.
Poziom artystyczny nagrobków, podobnie jak wszel
kich innych wytworów plastycznych, zależny był od 
różnych czynników; głównie od pozycji ekonomicznej 
zamawiającego oraz od statusu kulturalnego i admini
stracyjnego ośrodka, w którym powstały, a także od 
klasy wykonującego je rzemieślnika. Macewy wykony
wano przeważnie z kamienia, zwykle z takiego, jaki 
znajdował się w danej okolicy, stąd też niektóre cmen
tarze z powodu nietrwałości materiału uległy samo
zniszczeniu. Część pozostałych, z trwalszego kamienia, 
które nie zostały przeznaczone na budulec, przetrwała 
do dziś. Stawiano też macewy z płyt drewnianych, naj
częściej na terenach ubogich w kamień, nie różniące 
się formalnie od kamiennych.
Oddzielając artystyczne wartości stylistyczne nagrob
ków od treści przedstawień, wchodzimy na płaszczyz-
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nę, która może odwrócić hierarchię ważności poszcze
gólnych obiektów. Zniszczone macewy na resztkach 
prowincjonalnych kirkutów zawierają czasem przed
stawienia symboliczne o niepowtarzalnej wartości. O- 
grom zniszczeń, jaki dotknął cmentarze żydowskie, 
spowodował zaprzepaszczenie wielu rzadkich moty
wów zdobniczych. Czas niszczący kamień z roku na rok 
czyni te pozostałe coraz trudniejszymi do odczytania. 
Jeśli jest to jeszcze możliwe, warto ratować choćby 
warstwę przedstawieniową nagrobków.
Stopniowy upadek ciągłości tradycji żydowskiego rze
miosła kamieniarskiego od początku XX w., a później 
zagłada Żydów udaremniają obecnie dokładne rozszyf
rowanie symboliki. Utrudnia to również niedostateczna 
ilość źródeł pisanych i ikonograficznych. Arjan Mali
niak, współautor monografii dotyczącej starego kirku
tu w Łodzi, już w 1938 r. powątpiewał w możliwość pra
widłowego zinterpretowania wielu symboli, szczególnie 
tych zespołowych, które były zwykle przypadkowymi 
kompilacjami3. Mało jest obecnie specjalistów znają
cych temat, którzy mogliby zająć się opracowywaniem 
sfery semantycznej żydowskich przedstawień nagrob
kowych. Przeglądając niektóre dokumentacje nauko-

1.2. Lublin - macewy z przedstawieniem postaci ludzkiej (1) i fantastycznego 
zwierzęcia z XVIII w. (2)
3. Kazimierz Dolny - macewa z 1896 r. z przedstawieniem różnych przedmio
tów
4. Zielona Góra - macewa z 1840 r. z przedstawieniem m.in. kołyski

wo-historyczne kirkutów, wykonane dla biur dokumen
tacji zabytków, natrafiłem na rażąco błędne odczytania 
warstwy wizualnej, identyfikacji wizerunków. Powo
dem jest po części to, że stan zachowania reliefów na 
wielu macewach jest już na granicy czytelności. Często 
nawet za pomocą najlepiej wykonanej fotografii nie ma 
możliwości przekazania tych wizerunków. Czasem łą
cząc żmudną obserwację reliefu, frotaż na papierze i 
dosłowne wymacywanie powierzchni kamienia palca
mi można uchwycić ich zarys. W takich wypadkach os
tatnią szansą ich ocalenia jest rekonstrukcja rysunko
wa. Rysunek z jednej strony zuboża całościowy obraz 
reliefu, z drugiej jednak uwydatnia kształt form i sub- 
limuje treść przedstawień plastycznych.
Zamieszczone w artykule rysunki przedstawiają unika
towe na nagrobkach żydowskich motywy ikonograficz
ne. Jedne z nich są rekonstrukcjami z istniejących jesz
cze macew, na których wizerunki nie zachowały się w 
całości, inne są odtworzeniem na podstawie archiwa
lnych fotografii.
Taką właśnie rekonstrukcją na podstawie fotografii 
jest przedstawienie postaci ludzkiej z nie istniejącego 
już nagrobka marszałka sejmu Żydów Korony - Abra
hama Chaimowicza Heilperna, zmarłego w 1762 r. i po
chowanego na starym kirkucie lubelskim. Wizerunek 
ten wart jest poświęcenia mu szczególnej uwagi ze 
względu na wyjątkowość tego typu przedstawień u Ży
dów aszkenazyjskich, szczególnie w Polsce, i to przed 
XIX w., kiedy prądy haskali nie poczyniły jeszcze tak 
istotnego wyłomu w rygorystycznie przestrzeganej tra
dycji. Wyjątkowość ta jest tak znaczna, że akty poja
wiania się tego rodzaju motywów rejestrowane były od 
razu w literaturze dotyczącej cmentarzy żydowskich. 
Co prawda wśród Żydów aszkenazyjskich niewielkie 
przedstawienia reliefowe postaci ludzkich dość często 
umieszczano na nagrobkach starego kirkutu w Pradze 
już od drugiej połowy XVII w. i przez XVIII w. Z XIX w. 
odnajdujemy na czeskich kirkutach nagrobki z reali
stycznie rzeźbionymi portretami zmarłych, a także, co 
jest rzeczą zupełnie wyjątkową, z fotografiami zmar
łych. Wypadki takie nie były częste i zdarzały się jedy
nie wśród maskilów. U polskich Żydów praktyki takie 
nie mogły mieć miejsca. Wewnętrzna cenzura urzędo
wa, a także opinia publiczna gminy strzegły przed na
ruszeniem tradycyjnych zakazów4.
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5. Frampol - macewa polichromowana z 1887 r.
(rys. Andrze/ Trzciński)
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Na kirkucie warszawskim pojawiały się sporadycznie 
wizerunki postaci ludzkich na nagrobkach z XIX w. i 
nieco częściej dopiero w latach międzywojennych. Nie 
ośmielono się jednak ukazać ich oblicza, przedstawia
jąc te postacie od tyłu bądź z twarzami ukrytymi w dło
niach.
Majer Bałaban w książce dotyczącej lubelskiej gminy 
żydowskiej wymienia nagrobek Heilperna i określa 
płaskorzeźbę na nim jako „Artemidę z lukiem i strzałą 
- symbol zawsze zdolnej do obrony ręki tego męża.”5 
Autor ilustracji do tejże książki, zasugerowany widocz
nie wersją Bałabana, przedstawił ten wizerunek jako 
akt kobiecy z ustawioną en face twarzą. Wydaj e się to 
zbyt daleko posuniętą interpretacją, być może zatarte
go już w owym czasie reliefu. Bliższa prawdzie, co po
twierdza w miarę czytelna fotografia archiwalna, jest 
interpretacja Ignacego Schipera: „Rzeźba nad napisem 
przedstawia postać starca (śmierci?) wypuszczającego 
śmiercionośną strzałę."5
Również na starym kirkucie lubelskim zachowała się 
macewa z przedstawieniem wyobrażającym fanta
styczne zwierzę - pół jednorożca, pół ryby - trzymające 
między kopytami zagadkowy przyrząd. Przyrządy ta
kie (identycznie ujmowane przez zwierzęta symbolizu
jące imię zmarłego) spotykamy na siedemnastowiecz
nych nagrobkach aptekarzy na kirkucie w Pradze. 
Mamy tu zapewne do czynienia z moździerzem lub 
młynkiem do mielenia ziół i korzeni. Niestety, część z 
napisem na nagrobku z Lublina zapadnięta jest głębo
ko w ziemię i nie pozwala na ewentualne potwierdzenie 
tego, czy zmarły był aptekarzem. Wizerunek ten byłby 
jednym z nielicznych w Polsce przykładów umieszcza
nia na nagrobkach symboli odnoszących się do profesji 
zmarłego. Data częściowo zniszczona, prawdopodobnie 
1703 lub 1803.
W Kazimierzu Dolnym podniesione zostały ostatnio z 
dziedzińca klasztoru reformatów macewy, którymi 
Niemcy wyłożyli plac w czasie wojny. Na jednej z poła
manych płyt (z datą 1896) widnieją przedstawione w 
dużym uproszczeniu przedmioty, które właśnie ze 
względu na tę schematyczność trudno jest zidentyfiko
wać. Wątpliwości nie budzi umieszczona centralnie sza
fa z książkami. Obiekt z lewej strony przedstawia za
pewne obrzędowy bukiet roślin związany ze świętem 
Sukkot. W tym kontekście obiekt z prawej strony byłby 
dopełnieniem tego zestawu świątecznego i przedsta
wiałby naczynie (w tym wypadku w formie szkatułki), 
w którym umieszczano etrog, czyli popularnie zwane 
rajskie jabłko. Motywy te należą do najstarszych żydo
wskich symboli nagrobnych z okresu diaspory i na za
chowanych nagrobkach spotyka się je niezmiernie 
rzadko (m.in. w Sieniawie, Szydłowcu).
Na omawianym tu nagrobku z Kazimierza wzdłuż łuku 
zwieńczenia przebiega falista linia. Jest to uproszczony 
do maksimum motyw zasłony. Motyw ten pojawił się 
na żydowskich nagrobkach w XIX w., kiedy Żydzi prze
jęli do swej sztuki sepulkralnej pewne elementy będą
ce typowymi dla chrześcijaństwa symbolami śmierci 
(np. klepsydra, urna okryta całunem, gaszone głownie, 
złamana kolumna). Zasłona ma w kontekście sepulkra
lnym znaczenie podobne jak drzwi śmierci, a więc gra
nicy pomiędzy światem doczesnym a wiecznością7. Zre
sztą cały układ kompozycyjny żydowskich macew już 
od średniowiecza, a szczególnie od renesansu można by 
odczytywać jako portal drzwi śmierci.
Kolejne unikatowe przedstawienie - to płaskorzeźba 
na macewie z kirkutu w Zielonej Górze. Obiekt ten już 
nie istnieje, a zachowała się tylko niezbyt wyraźna foto

grafia. Był to nagrobek okołorocznego dziecka, zmarłe
go w 1840 r. W centralnej części całego przedstawienia 
wyobrażona jest kołyska na biegunach, a po obu jej 
stronach dwa różne konne powozy, skierowane w jej 
stronę dyszlami. Ponad powozami umieszczone są na
czynia. Ponieważ proporcje w tym przedstawieniu nie 
mają znaczenia, trzeba potraktować te pojazdy jako 
prawdziwe, „dorosłe” powozy. Dająca się odczytać część 
napisu na nagrobku nie nawiązuje w żaden sposób do 
tych wizerunków. Nasuwa się przypuszczenie, że przed
mioty te obrazują osoby zaistniałego dramatu, a więc 
dziecko, matkę i ojca. Interpretacja taka nie jest bez
podstawna. Na nagrobkach żydowskich cechy osób czę
sto charakteryzowane są za pomocą przedmiotów. 
Zmarły i pozostali członkowie rodziny bywają także 
przedstawiani w postaci zwierząt czy ptaków. Nie jest 
wykluczone, że przedmioty na omawianej macewie 
mają związek z profesją ojca zmarłego. Dodatkową 
rzadką cechą tego nagrobka jest to, że tekst na nim 
pisany jest w języku jidisz, a więc nie w obowiązują
cym języku świętym, czyli hebrajskim, oraz umieszcze
nie dat cyframi arabskimi.
W zupełnie śladowych pozostałościach zachowała się 
na żydowskich nagrobkach ich polichromia. Obecnie 
znamy je, podobnie jak greckie ruiny, jako surowe for
my kamienne. A przecież były one często bogato malo
wane. W literaturze odnajduje się ślady zachwytu nad 
barwnością kirkutów w Hrubieszowie czy Kazimierzu 
Dolnym, ale poza tym żadnych konkretnych wiadomoś
ci. Dziś nie da się już chyba stwierdzić, czy kolory miały 
jakieś określone znaczenie symboliczne lub choćby 
zwyczajowe, czy służyły jedynie segmentacji poszcze
gólnych partii tekstu, wzmocnieniu jego czytelności i 
podkreśleniu motywów zdobniczych. Na pewno jednak 
były wyrazem zaspokojenia potrzeb estetycznych. Sto
sowane były głównie kolory czyste, jaskrawe: błękity, 
czerwienie, żółcie, zielenie, a także czerń, biel, złoto i 
srebro. Część młodszych nagrobków na kirkutach w 
Sieniawie, Szczebrzeszynie, Frampolu nosi jeszcze do
stateczne pozostałości dawnej polichromii, by móc w 
całości zrekonstruować ich kolorystykę.
Tekst ten chciałbym zakończyć słowami Moniki Kraje
wskiej, niestrudzonej tropicielki śladów żydowskiej 
sztuki, która kilka lat temu wprowadziła mnie na tę 
ścieżkę: „Sztuka żydowska w Polsce jest rozdziałem 
zamkniętym. Warto odczytywać jej zatarte znacze
nie.”1

Andrzej Trzciński
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Głos z terenu

Prawo i zabytki

Ww W śród przyczyn 
ciągłego pogarszania się stanu zabytków w naszym 
kraju wymienia się małą skuteczność obowiązującego 
w tym zakresie prawa. Pracownicy resortu kultury 
sprawujący w imieniu państwa pieczę nad zabytkami, a 
także liczni działacze społeczni, zrzeszeni głównie w 
PTTK oraz w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, są 
przekonani o małej skuteczności Ustawy z dnia 15 lute
go 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U., 
Nr 10, poz. 48) i uważają, że powinna ona być zmieniona 
lub przynajmniej znowelizowana. Jesteśmy odmienne
go zdania. Oczywiście, wszelkie zmiany usprawniające 
funkcjonowanie prawa są wskazane, nie w tym jednak 
rzecz, nie ma bowiem żadnej gwarancji, że poprawią 
one istniejącą sytuację, albowiem mimo upływu 25 lat 
od ogłoszenia ustawy... jeszcze nie wdrożono jej w ży
cie. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy niebagatelna jest 
ta, że konserwatorzy zabytków (głównie: historycy, his
torycy sztuki, architekci) mają dziwną awersję do sto
sowania prawa, być może uwarunkowaną ich służbo
wym usytuowaniem w hierarchii urzędniczej, a z pew
nością także zwykłym ludzkim wygodnictwem. Bo po 
co robić sobie wrogów? Wszak większość tendencyjnie 
lub bezmyślnie niszczonych zabytków należy do róż
nych instytucji państwowych bądź społecznych, za inne 
odpowiadają bezpośrednio naczelnicy. W wypadku ko
lizji stanowisk wojewoda jest raczej skłonny przyznać 
rację silniejszemu. A kto jest tym silniejszym? Jest to 
raczej pytanie retoryczne.
Również przedstawicielom organów ścigania prze
stępstw trudno pojąć, iż uszkodzenie lub zniszczenie 
zabytku jest co najmniej tak samo szkodliwe społecz
nie, jak każde przestępstwo pospolite. Dla udowodnie
nia tych twierdzeń posłużymy się przykładem z woje
wództwa sieradzkiego.
Pozostało tu więcej niż gdziekolwiek dworów, spichle
rzy, lamusów, otoczonych cennymi parkami i stanowią
cych oazy piękna oraz przebrzmiałej przeszłości. Wiele 

z nich zmarniało w ciągu kilku powojennych lat z powo
dów ogólnie znanych. Nieszczęsna decyzja ministra 
kultury i sztuki z 1964 r., powodująca zaliczenie dworów 
do III-IV grupy zabytków, spowodowała pośrednio dal
szy ich ubytek. Sporo ich jednak przetrwało do 1975 r., 
kiedy nowy podział administracyjny kraju sprawił, że 
zaczęto poświęcać im więcej uwagi. Niestety, także w 
ostatnim okresie dopuszczono do całkowitego zniszcze
nia dworów: z XVIII w. w Dąbrówce, z pierwszej połowy 
XIX w. w Krąkowie, z XIX w. w Nerze, z początku XX w. 
w Inczewie; rozpadły się także spichlerze: z 1746 r. w 
Brodni koło Łasku, z 1825 r. w Małkowie, z XIX w. w 
Niechmirowie, Wodzieradach, Wrzącej, z 1840 r. w Kar- 
szewie.
Wojewódzki konserwator zabytków jest jednakowo 
bezradny w stosunku do naczelników gmin, szefów jed
nostek gospodarki uspołecznionej, jak i osób prywa
tnych, czego dowodzi także tolerowanie doprowadzenia 
do ruiny dworów: z 1855 r. w Kikach, z XVII-XIX w. w 
Charłupi Wielkiej (w latach 1912-1913 był własnością 
Władysława Reymonta) czy pochodzącego z XVIII w. 
alkierzowego dworu w Sędzicach.
Przed kilku laty proboszcz z parafii Kadłub pod Wielu
niem dokonał samowolnej przebudowy wnętrza nie
zwykle cennego drewnianego kościółka filialnego z 
XVI w. w Popowicach - także bez żadnej reakcji. Tak go 
to zachęciło do dalszych poczynań tego typu, że zamie
rza zamienić gont na blachę ocynkowaną na drewnia
nym kościele w Kadłubie...
Obserwując postępujący stan degradacji zabytków na 
terenie województwa i wyraźną niechęć do korzystania 
z przymusu państwowego przez wojewódzkiego konse
rwatora zabytków, Zarząd Wojewódzki PTTK w Siera
dzu postanowił sam kolejnych sprawców zniszczenia 
zabytków „oddać do prokuratora”.
W czasie kolejnej lustracji terenu województwa człon
kowie Komisji Opieki nad Zabytkami ZW PTTK 
stwierdzili, że dokonano samowolnych rozbiórek spich-
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1. Spichlerz z pierwszej potowy XIX w. w Poddębicach rozebrany decyzją 
wtadz miasta ok. 1955 r.
2. Spichlerz z początku XIX w. w Matkowie koło Warty, własność RSP, zawalił 
się w 1973 r.
3. Lamus z początku XIX w. w Wodzieradach, własność władz gminnych, roze
brany bez zgody konserwatora w 1975 r.
4. Lamus z 1746 r. w Brodni koło Lasku, własność PGR, w 1975 r. przeniesiony 
do skansenu w Sieradzu, ale nie zrekonstruowany, bo... poginęły jego częś
ci

lerzy w Dąbrowie Wielkiej koło Sieradza i w Ustkowie 
koło Warty. Sprawcami okazali się: w Dąbrowie Wiel
kiej - Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej z siedzi
bą w Dębołęce, a w Ustkowie - miejscowa Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych.
To, że spichlerze były zaliczone do obiektów zabytko

wych, wynikało z ogłoszonego w 1977 r. przez Biuro 
Dokumentacji Zabytków województwa sieradzkiego i 
podpisanego przez wojewódzkiego konserwatora za
bytków mgra Wiesława Sawickiego rejestru zabytków 
województwa, wydanego drukiem pt. Zabytki architek
tury i budownictwa województwa sieradzkiego. We 
wstępie do tego wydawnictwa były dyrektor Wydziału 
Kultury Urzędu Wojewódzkiego zapewniał, że rejestr 
został zweryfikowany i uzupełniony. Niewątpliwą war
tość zabytkową spichlerzy potwierdza także fakt opisa
nia ich w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, wyda
nym przez Instytut Sztuki w Warszawie (spichlerz w 
Dąbrowie Wielkiej w t. II, z. 10, 1953, s. 7, a spichlerz w 
Ustkowie w t. V, z. 26, 1959, s. 24).
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Zabytkowy charakter obiektów był zresztą widoczny 
na pierwszy rzut oka. Spichlerz w Dąbrowie Wielkiej, 
zbudowany na początku XIX w., murowany, dwukondy
gnacyjny, miał piwnice sklepione beczkowo, stolarkę z 
ciekawymi okuciami, dach naczółkowy, a o zabytko
wych wartościach spichlerza w Ustkowie świadczyły 
boniowane elewacje i wejście ujęte w monumentalne 
kolumny. Spichlerze stanowiły część składową typowe
go założenia dworskiego, którego inne elementy też są 
wpisane do rejestru zabytków.
Ponieważ na rozbiórkę spichlerzy nie uzyskano zgody 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a nawet go o 
tym nie powiadomiono, więc dokonanie przestępstwa 
określonego w art. 73 Ustawy z 15 lutego 1962 r. stało się 
oczywiste. Wobec tego w dniu 28 XI 1985 r. Zarząd Wo
jewódzki PTTK w Sieradzu wystosował do Prokuratora 
Rejonowego pismo, w którym, powołując się na art. 70 
ust. 1 tejże Ustawy, domagał się wszczęcia śledztwa 
przeciwko sprawcom zniszczonych zabytków. W piśmie 
tym m.in. czytamy: „Najwyższy już czas, aby w sposób 
stanowczy powstrzymać proces niszczenia i dewastacji 
obiektów zabytkowych na terenie naszego wojewódz
twa”.
Prokurator Rejonowy nie podzielił jednak stanowiska 
ZW PTTK i postanowieniem z 27 II 1986 r. (sygn. akt: Ds 
17/86) odmówił wszczęcia postępowania przygotowaw
czego, a to dlatego, że nie stwierdził „aby osoby dokonu
jące rozbiórki spichlerzy miały świadomość, że są one 
zabytkami". Na to postanowienie ZW PTTK złożył w 
dniu 28 III 1986 r. zażalenie do Prokuratury Wojewódz
kiej, w którym podał daty wpisania spichlerzy do reje
stru, powołał się na fakty dokonywania lustracji obie
któw oraz na rozmowy z użytkownikami zabytków i 
wyraził zdziwienie wobec bezkrytycznego przyjmowa
nia oświadczeń użytkowników przez urząd prokurator
ski. W dalszym ciągu zażalenia czytamy: „Dewastacja i 
niszczenie obiektów zabytkowych w naszym woje
wództwie są działaniem nagminnym i, co gorsza, ucho
dzącym użytkownikom bezkarnie. Przepisy o odpowie
dzialności karnej zawarte w ww. Ustawie z 15II1962 r.

5. Lamus z przełomu XVIII I XIX w. w Mikotajewicach koło Warty, przeniesiony 
w 1977 r. do skansenu na Ostrowiu Lednickim, ale... bez zgody sieradzkiego 
konserwatora
6. Spichlerz z początku XIX w. we Wrzącej koto Błaszek, własność spółdzielni 
w Gruszczycach, rozebrany w 1981 r. bez konserwatorskiego zezwolenia

(rys. Paweł Duraj)

(...) stały się na terenie naszego województwa martwą 
literą. Dalsze tolerowanie tego stanu rzeczy doprowa
dzi do zniszczenia następnych obiektów zabytkowych, 
których stan w chwili obecnej budzi obawy”.
Prokurator Wojewódzki stwierdził, że zażalenie jest za
sadne i w dniu 8 IV 1986 r. uchylił postanowienie o 
odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, 
podając w uzasadnieniu, że „ocena świadomości użyt
kowników spichlerzy kłóci się z ustaleniami tego postę
powania”.
Tak więc Prokurator Rejonowy zobowiązany został do 
uzupełnienia postępowania i po podjęciu stosownych 
czynności wydał w dniu 18 VII 1986 r. nowe postanowie
nie, tym razem... o umorzeniu śledztwa, stwierdzając, że 
rozbiórki spichlerzy były usprawiedliwione, ponieważ 
poprzedzono je ekspertyzami technicznymi uzasadnia
jącymi fakt ich wyburzenia. „... Wprawdzie użytkownicy 
przedmiotowych spichlerzy nie podjęli właściwych 
czynności remontowo-modernizacyjnych, które uchro
niłyby budowle przed zniszczeniem, jednakże na pod
stawie ustaleń, czynności tego rodzaju powinny być 
przeprowadzone w stosunku do spichlerza w Dąbrowie 
Wielkiej co najmniej 625 lat wcześniej, a w stosunku do 
spichlerza w Ustkowie co najmniej o 10 lat wcześniej. 
W tym stanie rzeczy sprawę należało umorzyć wobec 
przedawnienia karalności czynu przestępczego okreś
lonego w art. 73 pkt 2 przedmiotowej Ustawy z 15 II 
1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach”.
I na to postanowienie ZW PTTK złożył także zażalenie 
w dniu 15 VIII 1986 r. do Prokuratury Wojewódzkiej, 
stwierdzając m.in., że: „Oczywistym nieporozumieniem 
jest zastosowanie przez Prokuratora Rejonowego prze
pisowo przedawnieniu karalności czynu... To, że budyn
ki były już w złym stanie 25 lub 10 lat wstecz, nie ma
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żadnego znaczenia co do prawnej odpowiedzialności u- 
żytkowników (...), ponieważ dokonanie rozbiórki zabyt
kowych obiektów bez zgody Wojewódzkiego Konserwa
tora bez względu na ich stan techniczny jest czynem 
zabronionym przez prawo i pociąga za sobą odpowie
dzialność karną użytkowników tych obiektów”.
I znowu 26 VIII 1986 r. (nr Ds 36/86) Prokurator Woje
wódzki uchylił zaskarżone postanowienie, podzielając 
stanowisko „pokrzywdzonego ZW PTTK” w zakresie 
wywodów o przedawnieniu i zarzucając Prokuratorowi 
Rejonowemu kilka innych uchybień.
Po upływie roku od chwili skierowania sprawy nie
szczęsnych spichlerzy do sieradzkiej prokuratury, ZW 
PTTK otrzymał kolejne ważne dokumenty. Otóż Proku
rator Rejonowy poinformował prezesa ZW PTTK, że 
postępowanie w sprawie rozebrania spichlerza w Dą
browie Wielkiej zostało objęte... amnestią, a to na zasa
dzie ustawy z 17 VII 1986 r. o szczególnym postępowa
niu wobec sprawców niektórych przestępstw. Poinfor
mowano też prezesa, że na to postanowienie zażalenie 
już nie przysługuje. Jednocześnie Prokurator Rejono
wy umorzył śledztwo w sprawie rozebrania zabytkowe
go spichlerza w Ustkowie wobec, jego zdaniem, braku 
dostatecznych dowodów zaistnienia przestępstwa. W u- 
zasadnieniu tego postanowienia Prokurator powołał 
się na wyjaśnienia dyrektora Spółdzielni Kółek Rolni
czych, który nie miał świadomości, że spichlerz jest 
zabytkiem, oraz na... zeznanie wojewódzkiego konse
rwatora zabytków, że obiekt nie był wpisany do reje
stru zabytków województwa sieradzkiego. Na to posta
nowienie jeszcze przysługiwało zażalenie. Nie zostało 
już jednak złożone. Nie było przecież sensu, ponieważ 
co najwyżej uzyskano by objęcie sprawców przestęps
twa amnestią.
To już wszystko. W świetle tak prowadzonej i tak za
kończonej przedmiotowej sprawy rodzą się następują
ce pytania:

1. Co pomoże zmiana Ustawy o ochronie dóbr kultury, 
skoro organy ścigania przestępstw w tej dziedzinie 
będą stosowały prawo tak, jak opisano?
2. Dlaczego mimo obowiązywania Ustawy o ochronie 
dóbr kultury od 1962 r. urząd prokuratorski w woje
wództwie sieradzkim rozpatrywał po raz pierwszy tego 
typu sprawę dopiero w 1986 r.?
3. Czy konserwatorzy zabytków nawet w świetle obo
wiązujących rozwiązań prawnych wykorzystują na 
rzecz powierzonych ich pieczy zabytków dane im moż
liwości?
4. Czy odbyło się kiedykolwiek przeszkolenie konser
watorów zabytków w zakresie ich współdziałania z or
ganami ścigania przestępstw i kolegiami karno-admi
nistracyjnymi?
5. Czy fakt, że wyselekcjonowana kadra kierownicza 
(odpowiednie wykształcenie, rekomendacja partii) ma 
tak naganny stosunek do zabytków, nie powinien skło
nić odpowiedzialnych za losy kultury narodowej do 
zwiększenia wysiłków w zakresie popularyzacji war
tości kulturowej zabytków?
6. Czy to jest normalne, żeby tylko organizacja spo
łeczna, która przecież nie zatrudnia etatowo prawni
ków, jako jedyna w województwie przekonywała pro
kuratora o konieczności chronienia dóbr kultury?
Już po zakończeniu tej sprawy mgr inż. Tadeusz Gody- 
cki - dyrektor POHZ w Dębołęce, odpowiedzialny za 
zniszczenie spichlerza w Dąbrowie Wielkiej (zresztą 
nie tylko), zakazał wstępu na teren gospodarstwa w 
Dębołęce przedstawicielowi PTTK, upoważnionemu do 
przeprowadzenia inwentaryzacji krajoznawczej...

Andrzej Ruszkowski 
Maciej Pachulski

Andrzej Ruszkowski jest prezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Sieradzu 
oraz wiceprzewodniczącym Komisji Opieki nad Zabytkami, działającej w ra
mach Zarządu Głównego PTTK, natomiast Maciej Pachulski przewodniczy 
Komisji Opieki nad Zabytkami sieradzkiego Zarządu Wojewódzkiego PTTK.
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Z otwartych 
sarkofagów
Dziesięć lat temu, 4 lipca 1977 r., w krypcie kościoła zamkowego Św. Jacka 
w Słupsku otwarto cynowe sarkofagi ostatnich Gryfitów: księżny Anny de 
Croy i jej syna, księcia Ernesta Bogusława. Sarkofagi oraz znalezione w 
nich przedmioty przez kilka lat były konserwowane przez warszawskie pra
cownie konserwacji tkanin i metalu PKZ oraz p. Zdzisława Lelka z Warsza
wy.

ryfici - słowiań
ska dynastia książąt zachodniopomorskich - przez po
nad 500 lat sprawowali suwerenną władzę na Pomorzu, 
utrzymując ścisłe kontakty z Polską. Między innymi 
książę. Bogusław V zawarł przymierze z Kazimierzem 
Wielkim i poślubił jego córkę Elżbietę, a ich syn Każko 
miał szansę na otrzymanie polskiej korony. Najwybit
niejszą postacią był Bogusław X - wychowany na pol
skim dworze i ożeniony z Anną Jagiellonką twórca sil
nego, zjednoczonego państwa pomorskiego. Ostatni pa
nujący Gryfita - Bogusław XIV zmarł w 1637 r., jego 
śmierć i wojna trzydziestoletnia przyniosły polityczny 
upadek Pomorza. Na mocy pokoju westfalskiego zie
mia ta została podzielona między Szwecję i Branden
burgię. I na te właśnie dramatyczne czasy przypadły 
lata życia księżnej Anny i jej syna Ernesta Bogusła
wa.
Anna de Croy (1590-1660) Herzoginnen zu Croy und 
Arschott, Margrafinnen zu Havre, Grafinnen zu Fonte- 
noy und Bajon, Frawen zu Dompmartin und Vinstin- 
gen sc Witwen, była najmłodszym dzieckiem księcia 
Bogusława XIII i Klary, księżny Brunszwik-Liineburg, 
siostrą ostatniego panującego Gryfity - Bogusława 
XIV. W 1619 r. wyszła za mąż za księcia Ernesta de 
Croy i Arschott. Rok później urodziła syna Ernesta Bo
gusława; w tym samym roku zmarł jej mąż. Nie mogąc 
porozumieć się z katolicką rodziną męża, wróciła na 
Pomorze, gdzie otrzymała od brata ziemię słupską. Za
jęła się wychowaniem syna i zapewnieniem mu przysz
łości. Dzięki jej staraniom książę Ernest Bogusław o- 
trzymał godność biskupa w Kamieniu Pomorskim, tra
dycyjnie piastowaną przez panującego Gryfitę.
Księżna Anna opiekowała się ludnością miejscową, pa
tronowała działalności pasterskiej i społecznej Michała 

Mostnika, pastora ze Smołdzina. Była mecenasem sztu
ki, m.in. wybudowała i wyposażyła kościół w Smołdzi
nie, prawdopodobnie jej fundacji jest ambona w koście
le zamkowym w Słupsku. Księżna pielęgnowała rów
nież tradycje życia dworskiego i przechowywała cenne 
pamiątki po przodkach. Zmarła 7 lipca 1660 r. Książę 
Ernest Bogusław poczynił wiele przygotowań do nada
nia uroczystościom żałobnym, wyznaczonym na paź
dziernik 1663 r., odpowiedniej oprawy. W Gdańsku za
mówił: u konwisarza Salomona Gieselera - sarkofag 
cynowy, u Georgio A. Lange - haftowane tarcze herbo
we do niesienia w czasie pogrzebu, u Jana Hoehna 
Młodszego - medale upamiętniające datę śmierci ma
tki. Prawdopodobnie również w kręgu gdańskim po
wstało epitafium umieszczone w kościele zamkowym w 
Słupsku z inskrypcją gloryfikującą postać zmarłej jako 
żony, matki i ostatniej przedstawicielki panującego 
niegdyś rodu.
Ernest Bogusław de Croy urodził się 26 sierpnia 1620 r. 
w Vinstingen. Jako protestant utracił prawa do spadku 
po ojcu i tylko matka zabiegała o jego przyszłość. Ksią
żę otrzymał staranne wykształcenie: studiował na uni
wersytecie w Gryfii, gdzie później pełnił funkcję rekto
ra. Od swego wuja, księcia Bogusława XIV otrzymał 
dobra nowogardzkie i maszewskie. Do końca wojny 
trzydziestoletniej utrzymał godność biskupa kamień
skiego, zaś po zawarciu pokoju westfalskiego został 
mianowany namiestnikiem Pomorza, a następnie w 
1670 r. Prus Wschodnich. Książę kontynuując mecena- 
sowską działalność matki wyposażył bogato kościoły w 
Kamieniu Pomorskim i Słupsku. W testamencie z 1681 
r. wydał rozporządzenia dotyczące swojego pogrzebu, 
miejsca pochówku, stroju i ozdób. Zamówił dla siebie w 
Gdańsku sarkofag cynowy i pomnik nagrobny. Zmarł
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1. Moment otwierania sarkofagu 
księcia Ernesta Bogusława 4 lipca 
1977 r.
2. Wnętrze sarkofagu księcia Ernesta 
Bogusława
3. Sarkofag księżnej Anny Croy po 
otwarciu
4. 5. Suknia pochówkowa księżnej 
Anny (4) i płaszcz księcia Ernesta 
(5)
6. Poduszka z trumny księżnej Anny
7. Kołpak księcia Ernesta
8. Bransolety księżnej Anny
9. Pierścień z diamentem
10. Pierścień z 15 diamentami i napi
sami
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11. Obrączka czarno emaliowana
12. 13. Awers (12) i rewers (13) krzyża
14. Srebrna płytka z rzemykami
15. Fagment pomnika nagrobnego księcia Ernesta w kościele zamkowym w 
Słupsku

(zdjęcia: 1, 3-7 - Danuta Dąbrowska,
2, 8-15 - Edward Wojtowicz)

28 stycznia 1684 r. w Królewcu, a pochowany został 
zgodnie ze swą ostatnią wolą w krypcie słupskiego koś
cioła zamkowego, obok matki.
Oba sarkofagi mają podobną dekorację: rozrzucone na 
wiekach kwiaty, herby na ścianach bocznych, postacie 
lwów i gryfów. Zewnętrzny wygląd wskazywał na to, że 
w przeszłości czynione były próby ich otwierania, np. 
stwierdzono brak pasyjek na wiekach, brak listew na 
krawędziach, itp. Wnętrza sarkofagów okazały się jed
nak nie tknięte.
Zmarli odziani byli w aksamitne i brokatowe szaty, 
przygotowane specjalnie na pochówek; z tych samych 
tkanin wykonano poduszki i obicia trumien. Księżna 
Anna na prawej i lewej ręce miała złote bransolety peł
niące funkcję balsamek-pachnidełek. Każda bransole
ta składała się z 16 prostokątnych ogniw, jedno stano
wiło zapięcie. Ogniwa-kaszty z blachy złotej łączone 
były trójdzielnymi zawiaskami i wypełnione drewnem 
sandałowym.
Więcej przedmiotów znaleziono w Sarkofagu księcia 
Ernesta Bogusława, a mianowiecie: dwa pierścienie, 
obrąc?kę, krzyż emaliowany oraz płytkę z rzemykami. 
Oba złote pierścienie należały do księżnej Anny, o 
czym świadczy m.in. zawarte w testamencie Ernesta 
Bogusława z 1681 r. życzenie, aby pochowano go z pierś
cieniami matki. Pierwszy z pierścieni posiada diament 
i dekorowany jest czarną emalią. Drugi ma 15 diamen
tów i wypełnione czarną emalią monogramy: „ZAP” 
na tle litery „H” zwieńczonej koroną (Anna Herzogin 
zu Pommern), „7 Jul” (7 lipiec), „ZAC” na tle litery „H” 
zwieńczonej koroną (Anna Herzogin zu Croy), a poniżej 
data „1660” rozdzielona trupią czaszką. Pierścienie no
szą wyraźne ślady użytkowania. Prawdopodobnie włas
nością księżnej Anny była znaleziona w sarkofagu jej 
syna czarno emaliowana złota obrączka. Interesujący 
jest złoty krzyż obustronnie emaliowany w formie 
krzyża maltańskiego. Awers ma tło błękitne, zaś na 
rewersie widoczna jest trupia czaszka ze skrzyżowany
mi piszczelami. Pełnił on zapewne funkcję krzyża orde
rowego lub też stanowił znak przynależności do jakie
goś stowarzyszenia, lub wreszcie mógł być tylko sym
bolem Vanitas. Być może krzyż-order książę Ernest 
Bogusław otrzymał od Fryderyka Wilhelma, od 1640 r. 
pełniącego godność elektora brandenburskiego. Elek
tor ten ustanowił w 1667 r. order „Szlachetności” („Dob
rodziejstwa”, „Wspaniałomyślności”) i mógł nim udeko
rować ks. Ernesta Bogusława - namiestnika Pomorza z 
ramienia Brandenburgii. Nie ma jednak co do tego 
pewności. Natomiast srebrna płytka z rzemykami i ha
czykami, znaleziona w okolicy stawu łokciowego księ
cia, wskazuje, że stanowiła ona osłonę wrażliwego lub 
narażonego na urazy miejsca w okolicach łokcia. Obec
nie oba sarkofagi (stanowiące własność kościoła Św. 
Jacka w Słupsku) oraz tkaniny i biżuterię można oglą
dać na wystawie w garnku Książąt Pomorskich w Słup
sku.

Alicja Konarska
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Pierwsza fabryka 
lokomotyw
W okresie międzywojennym parowozy 
polskiej produkcji pomimo silnej kon
kurencji zaliczano do czołówki świato
wej. Początki były trudne, ponieważ 
kraj po odzyskaniu niepodległości byt 
ograbiony i zniszczony przez zabor
ców. W planach budowy i odbudowy 
gospodarki narodowej na transport 
kolejowy nałożono ogromne zadania. 
Ich wykonanie wymagało odpowied
niego zaplecza trakcyjnego. Już w 
1919 r. została założona Spółka Akcyj
na „Pierwszej Fabryki Lokomotyw w 
Polsce" w Chrzanowie. W czerwcu 
1921 r. spółka podpisała umowę z Mi
nisterstwem Komunikacji na dostawę 
lokomotyw, zakupiono tereny pod 
Chrzanowem, a wiosną 1921 r. przy
stąpiono do budowy fabryki, którą u- 
kończono w latach 1922-1923.
Pierwszy parowóz serii Tr 21 został 
wybudowany 7 kwietnia 1924 r. przy 
kooperacji z austriacką fabryką loko- 

bryki budowano odpowiednie działy 
do produkcji tych części. Od początku 
konsekwentnie zmierzano do elimino
wania współpracy z firmami zagranicz
nymi, co zostało osiągnięte po kilku 
latach. Następnym etapem było wpro
wadzenie ulepszeń i zmian w dotych
czasowych konstrukcjach parowozu, 
urządzeniach kotłowych i maszyno
wych. Te zmiany zaczęły kształtować 
powstawanie polskiego typu parowo
zu projektowanego przez polskich in
żynierów i wykonywanego przez pol
skich robotników.
Okres doprowadzania fabryki do pla
nowanej produkcji trwał 7 lat. Pięćset
ny parowóz wyprodukowano w 1932 
r. Dla potrzeb kraju Chrzanów dostar
czył 235 lokomotyw towarowych, 189 
osobowych, 50 wąskotorowych, a na 
eksport - 20 parowozów normalnoto
rowych (Bułgaria, Maroko) i 6 wąsko

torowych (Łotwa i ZSRR). Oprócz ca
łych lokomotyw do Grecji, Jugosławii, 
Bułgarii i Maroka eksportowano kotły, 
cylindry, zestawy kotłowe, podgrzewa
cze pary, części sterownicze, itp.
Z okazji wyprodukowania pięćsetnego 
parowozu w Chrzanowie, wydana zo
stała okolicznościowa publikacja 
książkowa, w której inż. Konstanty Go- 
łajewski napisał, że: „jedna z najwięk
szych fabryk niemieckich Henschel et 
Sohn w Cassel budowała swoje pier
wsze 500 lokomotyw dokładnie w cią
gu 25 lat".
Zapoczątkowany eksport parowozów 
polskiej produkcji na pewno musiał 
prezentować odpowiednią jakość, by 
wejść na rynki zagraniczne i przeła
mać wyłączność eksportu lokomotyw 
przez fabryki mające od lat wyrobioną 
markę i zaufanie w świecie.
W okresie międzywojennym fabryka w 
Chrzanowie wyprodukowała 621 loko
motyw normalnotorowych, w tym 35 
na eksport, oraz 75 lokomotyw wąsko
torowych, w tym 25 na eksport. W cza
sie okupacji wybudowano 560 loko
motyw normalnotorowych i 140 wąs-

motyw. Od tego momentu w ciągu 
dwóch lat wybudowano 72 parowozy 
tego typu, przeznaczone do prowa
dzenia pociągów towarowych.
Podstawowym zadaniem chrzano
wskiej fabryki lokomotyw była produk
cja nowoczesnych parowozów o dużej 
mocy i o możliwościach rozwijania du
żych - jak na owe czasy - szybkości. 
Produkcję części do lokomotyw, ta
kich jak kotły, odlewy żeliwne i inne 
urządzenia, lokowano w wyspecjalizo
wanych zakładach krajowych. W na
stępnych latach w ramach rozwoju fa-

1. Pierwszy parowóz Tr 21 wyprodukowany w 
Chrzanowie w 1924 r.
2. Parowóz Os 24 z 1926 r.
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3 .......

3. Parowóz PT 31 produkowany w latach 1932-1939
4. Parowóz Pm 36 z 1937 r.
5.6. 7. Parowozy wąskotorowe z lat 1951-1957: W-6-B (5). Px 48 (6) i Kp 4 
(7)
8. Mały dom dla robotników w Chrzanowie
9.10. Chrzanowskie domy robotnicze: elewacje frontowe (9) i tylne (10)
11. Domy dla majstrów 

(reprod: 1, 3-5 - Muzeum Kolejnictwa 
w Warszawie; zdjęcia: 2. 6.7 - Jerzy Szeliga.

8—11 — Tomasz Kołodziejski)
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kolorowych. Po wojnie fabryka wypro
dukowała 1565 lokomotyw normalno
torowych (na eksport 188) oraz 2015 
parowozów wąskotorowych (na ek
sport 972). Eksport obejmował takie 
kraje, jak: Chiny, ZSRR, Wietnam, In
die, Węgry, Jugosławia, Bułgaria i Al
bania.
W 1963 r. zaniechano produkcji paro
wozów w Chrzanowie. Ostatnie eg
zemplarze odchodzą na zasłużony od
poczynek do muzeum i będą pomni
kami fabryki i ludzi, którzy je budowali, 
jak też pomnikiem tego środka trak
cyjnego z „epoki pary".
Godne przypomnienia są niektóre pa
rametry techniczne i sylwetki protopla
stów dzisiejszych, doskonalszych 
środków trakcyjnych XX w.
Parowozy normalnotorowe ze wzglę
du na ich przeznaczenie eksploatacyj

ne dzielą się na pospieszne, osobowe 
i towarowe. Parowozy wąskotorowe 
nie mają takiej specjalizacji, są w za
sadzie uniwersalne, obsługują ruch 
pasażerski i towarowy wszystkimi ty
pami.
W parowozach normalnotorowych 
nadciśnienie pary w kotle waha się od 
13 do 18 atmosfer, prędkość od 60 do 
120 km/godz., w zależności od mocy i 
przeznaczenia. Jeden tylko typ paro
wozu produkcji chrzanowskiej Pm 36 
byt przystosowany do prędkości 140 
km/godz. Uzyskał on wysoką ocenę i 
wyróżnienie na międzynarodowej wy
stawie w Paryżu w 1937 r. Jego opły
wowa sylwetka w porównaniu z innymi 
europejskimi parowozami o podob
nych kształtach różniła się m.in. tym, 
że była najlżejsza. Długość parowo
zów wahała się od 11,5 do 24 m, ciężar 
roboczy od 60 do 110 ton.
Konstrukcja i budowa parowozów 
wąskotorowych była zróżnicowana z 
uwagi na różne szerokości torów. W 

okresie międzywojennym parowozy te 
odgrywały bardzo ważną rolę w trans
porcie przemysłowym, jako koleje do
jazdowe w aglomeracjach miejskich i 
podstawowy środek transportowy w 
rejonach, gdzie gęstość zaludnienia 
nie była duża, przemysł lokalny był 
rozproszony. Przed ostatnią wojną 
sieć kolei wąskotorowych wynosiła o- 
koto 10 000 km. Zasady budowy i roz
wiązań konstrukcyjnych parowozów 
wąskotorowych różnią się od normal
notorowych jedynie gabarytami i 
mocą. Nadciśnienie w kotłach waha 
się w granicach od 12 do 15 atmosfer, 
długość od 5 do 11 m, ciężar roboczy 
od 11 do 41 ton, a szybkość maksy
malna od 20 do 50 km/godz.
Na przypomnienie zasługuje również 
troska kierownictwa fabryki w Chrza
nowie o warunki socjalne pracowni
ków. W latach trzydziestych określano 
je jako „mieszkania i urządzenia kultu
ralno-społeczne”. Przy zakupie tere
nów pod budowę fabryki, w pobliżu 

nabyto także 30 hektarów terenów leś
nych z przeznaczeniem na budownic
two mieszkaniowe dla urzędników i 
robotników. Dla urzędników wybudo
wano tu 63 domy własne i 38 wynaj
mowanych, a dla robotników - 193 
domy własne i 15 wynajmowanych. 
Znajdowały się tam mieszkania czte
ro-, trzy- i dwupokojowe z kuchniami 
oraz jednoizbowe. W fabryce znajdo
wała się łaźnia, z której mogli korzy
stać urzędnicy, robotnicy i ich rodziny. 
Dla dzieci pracowników postawiono 
tzw. ochronkę, w której bezpłatnie 
przebywało prawie 80 dzieci. Ponadto 
była biblioteka i boisko sportowe, gra
ła własna orkiestra zakładowa.
Pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce 
w Chrzanowie wniosła olbrzymi wkład 
w dorobek polskiej myśli technicznej 
w dziedzinie produkcji polskich typów 
parowozów, w okresie kiedy „para” 
była podstawową energią trakcyjną.

Alojzy Karpiński
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Koziki
Wracając kolejny już raz do omawiania przedmio
tów, które towarzysząc człowiekowi w życiu co
dziennym na naszych oczach zakończyły swój 
byt, chciałbym poświęcić chwilę uwagi kozikowi. 
Jeszcze kilkanaście lat temu produkowany ma
sowo w różnych częściach świata, dziś - można 
by powiedzieć - zmarl śmiercią naturalną. Można 
by powiedzieć, gdyby nie pewne kuriozum - we 
Francji firma „Opinel" produkuje masowo znako
mite koziki w prostej, drewnianej oprawie i nie 
widać, aby ich sprzedaż wykazywała tendencje 
zniżkowe. Co dziwniejsze - opinela możemy nie 
tylko spotkać na straganach prowincjonalnych 
jarmarków, ale ze zdziwieniem widzimy, jak wyle
guje się wśród supernowoczesnych noży w wi
trynach eleganckich sklepów myśliwskich i spor
towych na głównych ulicach Paryża. Opinel jest 
jednak wyjątkiem nie zmieniającym reguły, w 
myśl której składane noże produkowane przez 
stulecia przez kowali Andaluzji, Turcji czy Białej 
Podlaskiej są już dziś zabytkami historii.
Może jeszcze warto wyjaśnić, co rozumiemy pod 
określeniem „kozik". Jest to składany nóż o pry
mitywnej konstrukcji, pozbawiony sprężyny usta
lającej położenie brzeszczotu lub blokującej go. 
Współczesne słowniki określają kozik jako skła
dany nożyk .kieszonkowy, natomiast Samuel Bo
gumił Linde w Słowniku Języka Polskiego blisko 
200 lat temu pisał, że jest to „nóż do łupienia skór 
z bydląt”, że terminem tym określa się również 
„cyruliczny scyzoryk - scalpellum”, że wreszcie 
„słowo to w polskim języku znaczy nóż bardzo 
bystry" (ostry), i że określano go również termina
mi „kuśpik" lub „cygan".

1. Koziki pasterskie: huculski z końca XIX w., 
oprawny w drewno zdobione mosiądzem; z gór 
południowego Iranu z dodatkowym brzeszczo
tem w formie piły do cięcia kości, oprawny w cza
rny róg z żelaznymi okuciami, kupiony w Kerma- 
nie w 1972 r.; turecki, oprawny w biały róg, kupio
ny w Bergama w 1974 r.
2. Koziki chłopskie z centralnej Polski: oprawny w 
drewno barwione na czerwono, wyrób nieznane
go producenta kupiony na targu w Łowiczu i o- 
prawny w surowe drewno, wyrób A. Wilczyńskie
go z Białej Podlaskiej; oba z lat sześćdziesią
tych

(zdjęcia: Zbigniew Dubiel)

Tak czy owak kozik, prymitywny, składany nóż 
noszony w kieszeni lub zawieszany u pasa, towa
rzyszył człowiekowi w codziennym życiu od nie
pamiętnych czasów, służąc zarówno jako narzę
dzie pracy, jak też jako ważki argument w dyskus
jach prowadzonych po karczmach, na weselach 
lub w tawernach portowych. Dla nas, ludzi zajmu
jących się sztuką dawną, kozik jest również 
współtwórcą świątków przydrożnych i z tej to 
przyczyny powinniśmy darzyć go szacunkiem. 
Przyjrzyjmy się więc raz jeszcze odchodzącemu 
kozikowi, wiernemu towarzyszowi dnia codzien

nego naszych ojców i dziadów. Oprawa wykony
wana była z drewna lub rogu, a kształtem dosto
sowana do kształtu brzeszczota, który się w niej 
mieścił po zamknięciu. Brzeszczoty natomiast 
bywały w dwu różnych odmianach - jedne miały 
ostrza proste, a drugie wygięte. Skąd brała się ta 
różnica? Zauważyłem, że koziki używane przez 
pasterzy czy to w górach Kermanu, we Frygii, 
Andaluzji lub Karpatach Wschodnich miały z re
guły ostrza łukowato wygięte, natomiast koziki 
wieśniaków polskich czy brandenburskich miały 
ostrza proste. Wydaje się, że sprawa jest stosun
kowo łatwa do rozszyfrowania - od zarania dzie
jów człowiek do „łupienia skór z bydląt" i dziele
nia mięsa używał noża o łukowato wygiętym o- 
strzu, zaś do cięcia drzewa, np. przy pracach sa
downiczych czy koszykarskich - noża o ostrzu 
prostym (niekiedy nawet sierpowato zgiętym do 
środka). Można więc postawić tezę, że koziki lu
dów pasterskich mają ostrza wygięte, a rolników 
proste. Może właśnie dlatego współczesny scy
zoryk jako narzędzie uniwersalne ma ostrze ni 
takie, ni siakie, przez co nie jest dobrym narzę
dziem ani do zdejmowania skóry, ani do cięcia 
drewna i naprawdę nadaje się tylko do tego, by 
jego tępym acz nierdzewnym ostrzem przekroić 
kanapkę przy spożywaniu drugiego śniadania za 
urzędniczym biurkiem.
Żegnaj prawdziwy, solidny koziku, „nożu bardzo 
bystry", żegnaj nam na polskiej ziemi i broń się 
jak najdłużej w swej ostatniej reducie - nad Se
kwaną.

Michał Gradowski

Jeszcze
o „tajemniczym bocianie”
Minęło już nieco czasu od chwili ukazania się 
mojej notatki pt. Tajemniczy bocian („Spotkania z 
Zabytkami", nr 1, 1986). Nadeszło w tej sprawie 
nieco listów i telefonów. Wszystkim Autorom tych 
informacji składam niniejszym gorące podzięko
wania. Na podstawie materiałów dostarczonych 
mi przez Czytelników oraz poszukiwań własnych 
mogę już obecnie pokusić się o dość wiarygod
ne stwierdzenie - bociany były szczypcami do 
cukru (wbrew moim sugestiom zawartym w wy
mienionej notatce). Okazało się bowiem, że ist
nieją bociany, które już samym swoim wyglądem 
wyraźnie sugerują takie zastosowanie - mają u 
końca dzioba rozszerzenie ułatwiające chwytanie 
bryłek cukru oraz pozbawione są podstawek, bo
wiem mieszkają w cukiernicy. Można by postawić 
hipotezę, że wąskodzioby bocian jest formą pier
wotną szczypiec do cukru stojących na stole 
obok cukiernicy, zaś bocian z rozszerzonym dzio
bem i bez podstawek - udoskonaloną, rzadziej 
spotykaną odmianą powyższego. Pewne wątpli
wości co do takiego przeznaczenia bociana bu
dzi katalog wyrobów słynnej „Fabryki Wyrobów 
Platerowanych na białym metalu oraz Srebrnych 
84 próby Józefa Frageta w Warszawie na ul. Elek
toralnej 16", w którym rozdział Cązki do cukru 
prezentuje różne wzory, a oddzielnie rozdział 
Cążki ukazuje najrozmaitsze chwytaki o różnym 
przeznaczeniu, a pomiędzy nimi znajduje się ry
sunek naszego wąskodziobego bociana na pod
stawkach - jedyny w tym rozdziale bez objaśnie
nia. Przeciwwagę dla tej wątpliwości stanowią 
jednak dwa inne wydawnictwa z przełomu XIX i 
XX w., a mianowicie: Cennik fabryki wyrobów 
srebrnych i złoconych A. B. Schiffers i Ska w 
Warszawie ul. Nowolipie 80 oraz Cennik wyro
bów towarzystwa Akcyjnego Norblin, Bracia 
Buch i T. Werner Warszawa ul. Zielna No 51, 
gdzie nasz bocian figuruje w rozdziałach Cążki 
do cukru. Kropkę nad „i” postawiła sama Izabela 
Czartoryska, która w katalogu wydanym w roku 
1828 pt. Poczet pamiątek zachowanych w Domku 
Gotyckim w Puławach pisze, że w Pokoju Zielo
nym, w szafie No VI znajduje się „bocian srebrny 
do brania cukru po Sieniawskich". Wydaje się, że 
te dwa cenniki z epoki, kiedy jeszcze produkowa
no „bociany", w połączeniu z blisko sto lat 
wcześniejszym świadectwem księżnej Izabeli 
dają w sumie ostateczne rozstrzygnięcie proble
mu - do czego służyły szczypce w formie bocia
na. A dlaczego miały taką właśnie formę, która - o 
dziwo - nie uległa zmianie przez lat ponad sto, 
niech będzie kolejnym rozdziałem w opasłej księ
dze kuriozów XIX w.

M.G

Najsłynniejszy 
pies świata

To nie pomyłka, ani przemyt tematyki kynologicz
nej na łamy „Spotkań"! Rozpocznijmy od życiory
su, który jak na psa jest wcale nieźle znany. A 
więc... urodził się w 1884 r. w Bristolu nad Tamizą, 
z rodziców, których imion niestety nie zanotowa
no. Nazwany został Nipper, gdyż jego ulubionym 
zajęciem było chwytanie za nogi gości we włas
nym domu. W wieku 11 lat, w 1895 r., zakończył 
swój psi żywot i został pochowany pod dębem w 
ogrodach Durham w Kingston. Po latach jego 
podobizna była znana niemal w całej Europie, a 
nawet w Afryce, zdobiąc przyciski, kałamarze, a- 
bażury, zastawę stołową, parasole, zapalniczki i 
popielniczki, pudełka, kartki pocztowe, pióra, kar
ty do gry, a nawet naparstki.
Zaczęło się zresztą od przypadku. Zasłuchanego 
w melodię płynącą z tuby fonografu sfotografo
wano, gdy z charakterystycznie przekrzywionym 
łebkiem słuchał głosu swego pana. Cofnijmy się 
jednak jeszcze w czasie. W1896 r. niemiecki emi
grant na waszyngtońskim bruku, Emil Berliner, 
wynalazł aparat konkurencyjny w stosunku do 
produkowanych już wtedy na skalę przemysłową 
fonografu Edisona i gramofonu Bella. Berliner był 
jednak nie tylko wynalazcą, był wizjonerem, który 
przewidywał, że płyta gramofonowa jego pomy
słu podbije świat. Dbał on i o takie szczegóły, jak 
dobra reklama w prasie. Gdy zobaczył obraz Nip- 
pera z fonografem pędzla Francisa Barraud, na
tychmiast zamówił u niego... 25 kopii tego dzieła, 
ale już z modelem gramofonu wyprodukowanym 
w 1898 r. Obraz ten zdobił salony wystawowe fir
my „The Gramophone Co. Ltd." w Londynie i 
Hayes, Berlinie i Hanowerze, Wiedniu, Budapesz
cie, no i oczywiście w zakładach w Camden N.J., i 
jeszcze w Rydze, i Petersburgu, ale na płytach 
„Gramophone" wciąż jeszcze święcił triumfy „Pi- 
szący Amor" - aniołek siedzący na czarnym krąż
ku.
Nipper znalazł się na płytach produkowanych w 
Kanadzie, po raz pierwszy w 1900 r. Wtedy też 
powstała nazwa „His Master's Voice”. Wkrótce 
potem płyty „HMV" (Hayes, Middlesex), „Victor" 
(Camden), „Grammophon" (Nowawes-Berlin) 
oraz filii rozsianych po całym świecie, posługują
cych się nazwą tłumaczoną na własny język (Die 
Stimme seines Herm, La Voca i suoi Maestro, 
Voix de son Maitre) były równie znane, jak zdo
biący je piesek. Obraz Barraud powtórzony w 
1923 r. dla filii skandynawskich przez Christiana 
Jacobsona, a w 1925 r. przez H. M. Pageta trafił 
do galerii sztuki. Ba, zastrzeżoną markę fabryczną 
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naśladowano malując gramofon z dzieckiem na 
konkurencyjnych wyrobach gorszej jakości. Ety
kiety polskich nagrań „Syrena Grand Record”, 
berlińskiej „Stella Record” i wielu innych wyraź
nie nawiązują doń swym pomysłem graficznym. 
Grafika etykiet płytowych (zob. „Spotkania z Za
bytkami", nr 3,1987), katalogów gramofonowych, 
równie rzadkich jak starodruki, ogłoszeń rekla
mowych - to temat na niejedną grubą książkę. 
Pieska z gramofonem można było oglądać w 
Warszawie na blaszanym szyldzie sklepu przy 
Nowym Świecie 30 i u Idzikowskiego przy Mar-

1. Reklamówka z 1906 r. składu firmowego płyt w 
Warszawie przy ul. Nowy Świat 30
2.3. Przykłady etykiet płytowych: z Anglii z ok. 
1920 r. (2) i z Niemiec z 1932 r. (3)
4. Żartobliwa reklamówka gramofonu (Francja, 
1907 r.)
5. Kasetka na płyty wykonana w Berlinie pk. 1920 
r.
6. Koperta reklamowa składu Wekslera we Lwo
wie, używana w latach trzydziestych
7. Pudełka z igłami: oryginalne „HMV” i naśla
downictwa

(ze zbiorów autora: zdjęcia: Jerzy Wilde)

Th GRAMOPHONE Cl ŁiuiM ŁOHBON
Jewmlay Reprtientłfil na Polskf

JÓZEF WEKSLER
KRAKÓW

Florjaitska 25.
Tctstoa tMf.

i, w rt w
Sykstuaka 2.

Tai«l«R 724.

Warszawa, Marszałkowska 132. Teł. 223-43.

GRAMOFONY najnowszej konstrukcji

wjtefit i ulswau iW« nrel urn Mstwt]
„HISklASTERS VOICE-

<

Szatkowskiej 119, i u Wekslera przy Sykstuskiej 2 
we Lwowie, a także w Aleksandrii i Kalkucie, a 
nawet na Bantu-Records sprzedawanych w Nai
robi, w Libreville i Durbanie. Jego figurkę z brązu 
lub gipsu można było nabyć u Opatowskiego 
przy ul. Piotrkowskiej 90 w Lodzi i w tokijskich 
magazynach muzycznych. Używany był nawet 
jako karykatura polityczna. W 1917 r. w „The By

stander” brytyjski buldog z gramofonowej tuby 
straszył niemieckiego psa odzianego w pikelhau- 
bę, zaś w 40 lat później w „Przekroju" pieska 
zastąpił hrabia August Bęc-Walski koło tuby 
„Voice of America". Sam katalog podobizn Nip- 
pera na przedmiotach użytkowych i ozdobach (z 
biżuterią włącznie) zająłby kilkaset stron. Nie ko
niec jednak na tym! Choć nazwę „His Master's 
Voice" zastąpiło „EMI", jednak koncern ten nie 
zapomniał o psie i jego zasługach, organizując w 
1950 r. jego ekshumację i ponowny pochówek w 
srebrnej trumnie.
Najlepsze jednak na koniec (choć to konkurencja 
dla autora rubryki heraldycznej „Spotkań"). W 
1960 r. uchwałą brytyjskiego Parlamentu nadano 
szlachectwo długoletniemu prezesowi „Electrical 
Musical Instruments Ltd.", odtąd -Sir Josepho
wi Lockwoodowi. Udzielonym mu herbem jest... 
Nipper słuchający z przekrzywionym łebkiem gło
su swego pana.

Jan P. Pruszyński

Uwaga: Jeżeli ktokolwiek posiada (a nie zbiera) katalogi z 
nagraniami „HMV” o tematyce polskiej lub katalogi ..Siren 
Grand Record", „Stella". „Jumbo", „Janus". „Beka”. „Zo- 
nophone" sprzed 1920 r. proszony jest o skontaktowanie 
się z autorem za pośrednictwem Redakcji.
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Polskie herby 
na zabytkach

ROLA - trzy kroje - żelaza krojące ziemię przed 
lemieszem w pługu - ułożone promieniście, osa
dą do środka, w centrum róża. W klejnocie stru
sie pióra. Znany już w XVI w. Herbowni: Arcisze
wski, Bartochowski, Biataczowski, Bolkowski, 
Borucki, Chrapicki, Chrościcki, Dębski, Dobro- 
gost, Dworzański, Gadomski, Gajewski, Gawroń
ski, Gogoliński, Golski, Gosławski, Gumowski, 
Janicki, Januszewski, Jarochowski, Kłosowski, 
Kobylnicki, Kochański, Komorowski, Konarski, 
Kozielski, Krzęciewski, Kucharski, Lubieniecki, 
Łubnicki, Marcinowski, Mielicki, Miński, Modrze
wski, Niegibulski, Niemojewski, Ossowski, Ow
siany, Piekarski, Pniewski. Podczaski, Pucek, Ro- 
gaski, Rola, Różycki, Rusieński, Rzeszewski, 
Sadkowski, Sczyciński, Skibicki, Skibiński, Sko- 
rwid, Skotnicki, Sokołowski, Stanisławski, Stęży- 
cki, Slubicki, Świętostawski, Tarnowski, Warga- 
wski, Wioteski, Witowski, Wituński, Wolski, Wy- 
szczelski, Zaleski, Załuskowski, Zbijewski. Takiz 
herb, lecz bez róży w godle i zamiast strusich 
pawie pióra w klejnocie mający zowią K r o j e, a 
pieczętują się nim Krzeszowski i Kopeć.

GRABIE - w złotym polu, na zielonym pagórku 
wbite grabie siedmiozębne. W klejnocie strusie 
pióra. Znany od XIV w., Długosz z Czech go wy
wodzi. Herbowni: Arciechowski, Czarnowski, 
Dobrogowski, Gościmiński, Grabia, Gzowski, Jał- 
brzyk, Jałbrzykowski, Kroczewski, Lipski, Łu
szczewski, Mazowski, Miskowski, Pieściorowski, 
Psucki, Ryński, Skaszowski, Szczuka, Szczypier- 
ski, Świerczewski, Świerkowski, Świeżewski, Wi- 
sieński, Wypyski, Wyszyński, Zaruski.

OSORYA - koto od wozu bez jednego dzwona, w 
miejsce jego krzyż. W klejnocie strusie pióra. 
Znany już w XIV w. Herbowni: Bohłowski, Bro- 
chocki, Buszkowski, Ciepliński, Dobiecki, Konar
ski, Konradzki, Lasowski, Rus, Stadnicki, Scza- 
niecki. Trojanowski, Twerbus, Tyrawski.

PAPRZYCA, Kuszaba - w srebrnym polu szary 
kamień młyński, mający w środku paprzycę, czyli 
żeleżce, w którym jest osadzona oś górnego ka
mienia młyńskiego. W klejnocie osiem głów 
szczenięcych, z którymi straszliwa legenda się 
łączy. Znany juz w XIV w., pono z Czech do nas 
przywędrował. Herbowni: Bielicki, Bokum, Cie- 
ćholewski. Dąbrowski, Ganowski, Grochowski, 
Grodziński, Iwicki, Lubowiecki, Łochowski, Nie- 
przecki, Oczosalski, Pieczewski, Potrykowski, 

Prześmiński, Strusieński, Sieklucki, Swiżawski, 
Warszewicki, Wygonowski, Żupek.

KORNIC - na cokole o trzech stopniach krzyż 
bez górnego ramienia, na boczne ramiona na
dziane bochny Chleba. W klejnocie strusie pióra. 
Znany już w XV w., wywodzą go z Rusi. Herbowni: 
Bies, Frydrychowski, Górecki, Inwaldski, Jaro
szewski, Jasienicki, Kornio, Kórnicki, Porębski, 
Sobek, Sokołowski, Szczepanowski.

NAŁĘCZ - biała chusta, natęczem zwana, zwinię
ta w koto i związana. W klejnocie panna, z czołem 
natęczem przewiązanym, oburącz rogi jelenie 
trzyma. Jeden z najstarszych herbów polskich. 
Herbowni: Beklewski, Bielakowski, Błędowski, 
Błoński, Borsza, Brudzewski, Bukojemski, Cheł- 
micki, Chmiel, Chwalibogowski, Cichocki, Cie
chanowicz, Czarnkowski, Ćwikliński, Dąbrowski, 
Darowski, Dłuski, Domasławski, Drohiciński, 
Drużbicki, Drzewicki, Dybowski, Dylągowski, 
Gembicki, Gigański, Gilbaszewski, Giżycki, Gło
wacz, Golian, Górski, Gorzeński, Gosławski, Go- 
stomski, Grąbczewski, Grodziecki, Herstopski. 
Horyszewski, Idzikowski, Jabłonowski. Jałowicki, 
Janowski, Jarczewski, Jędrzejowski, Jeleński. Je- 
łowicz, Jeżowski, Jodkowski, Kaczkowski, Kali- 
szkowski, Kaniewski, Kąsinowski, Kiełbasa, Kło- 
kocki, Kobierzycki, Koczan, Komorowski, Korze
niowski, Kożmian, Kraszkowski, Kunowski, Kuro
wski, Lesiecki, Lezeński, Lipka. Lippi, Lubodziej- 
ski, Lwowski, Lączyński, Lążyński, Łęcki, Łękiń- 
ski, Loniecki, Lowecki, Łuszczewski, Malski, Ma
łachowski, Marcinkowski, Mickiewicz, Molski, 
Morawski, Moszczyński, Moszyński, Mrocki, 
Mroczkowski, Mysłowski, Nałęcz, Niemierza, Nie
siołowski, Nmieński, Nowodworski, Nowosiele- 
cki, Obiezierski, Oborski, Odachowski, Odrzy- 
wolski, Orchowski, Ostroróg, Ostrowski, Parcze
wski, Paruj Pigłowski, Pirawski, Pniewski, Pod- 
kocki, Podolski, Popiel, Popielski, Popowski, Pru- 
simski, Pruszyński, Przybora, Przetocki, Raczyń
ski, Radzicki, Rogaski, Rokitnicki, Rostworowski, 
Rudnicki, Rulikowski, Runowski, Rusian, Rychło- 
wski, Sadokierski, Sadowski, Sempelborski, Set- 
nicki, Sieroszewski, Sierzchowski, Skaławski, 
Skomorowski, Sobieszczański, Sobocki, Socha, 
Sosnowski, Starczewski, Strumito, Suski, Swary- 
szewski, Szadokierski, Szamotulski, Ślęski, Tań
ski, Tłukomski, Tulibowski, Tupalski, Tymiński, 

Tynicki, Udrzycki, Wardęski, Wąsowski, Watko- 
wski, Wieniecki, Wierszowski, Wierzbiński, Wierz- 
chaczewski, Wilkowski, Wolski, Woyniesławski, 
Woyno, Woynowski, Woysławski, Zbąski, Złoto- 
polski, Żabicki, Żarczyński, Żołądkowski, Żydo

wski.

JASIEŃCZYK-złoty klucz, piórem do góry stoją
cy. W klejnocie strusie pióra. Znany w XV w., 
legenda mówi, że nadany przez króla giermkowi 
za wierność. Herbowni: Barcikowski, Bielski, Bo
ski, Grzegorzewski, Hayn, Jabłoński, Janowski, 
Karczewski, Kołubielski, Kowalski, Krajewski, 
Lichnowski, Mijakowski, Michałowski, Między- 
chowski, Obuchowicz, Pawłowicz, Przeradzki, 
Radoński, Słuchocki, Strupiechowski, Warpesz, 
Woraiński, Zborski, Żebrowski.

Michał Gradowski

(zdjęcie: Wacław Górski)

Oto znakomita łamigłówka heraldyczna. Widzimy 
tu nietypową odmianę Nałęcza (w klejnocie pa
wie pióra) i odmianę Jastrzębca (w klejnocie ja
strząb z pierścieniem w dziobie do złudzenia 
przypominający klejnot Ślepowrona) - oba te 
herby ułożone są w taki sposób, że sugeruje to 
herb małżeństwa. Litery towarzyszące herbowi 
sugerują, że nazwisko małżonków zaczyna się na 
literę „D". Wśród Nałęczów rodzin z takim nazwi
skiem jest ok. 10, wśród Jastrzębców jeszcze 
więcej - jest więc w czym wybierać aż nadto. 
Trzecia litera („S") najprawdopodobniej oznacza 
stanowisko małżonka, jeżeli więc inicjał pochodzi 
z napisu w języku polskim, to mamy do wyboru 
co najmniej 5 wariantów (starosta, stolnik, sędzia 
itd ), jeżeli z łacińskiego - to tyleż samo, tylko 
innych - razem 10. Tak więc odnalezienie, kiedy i 
gdzie spotkały się te herby w małżeństwie oraz co 
oznaczają i do kogo należą litery towarzyszące 
herbom - oto znakomita zabawa na długie, zimo
we wieczory. A co śmieszniejsze - nierozwiązy
walna na typowej, wyżej zaprezentowanej drodze 
myślenia. Widzimy tu bowiem nie herb małżon
ków, lecz matki i córki (kolejny wyjątek od reguły). 
Żeby było trudniej zgadnąć, litera „D" odnosi się 
do nazwiska po mężu, a herb - jak zwykle u 
mężatek - jest panieński, rodowy. Tak więc 
wszystkie Nałęcze i Jastrzębce zaczynające się 
na „D" tu nie pasują. A oto rozwiązanie łamigłów
ki. Litery oznaczają: I (adwiga) D(ziałyńska) S(ta- 
rościna) Bfratyańska i) l(asienicka). Pani starości
na była z domu Czarnkowska herbu Nałęcz, zaś 
jej matka Zborowska herbu Jastrzębiec. Omawia
ny herb wygrawerowano w 1630 r. na relikwiarzu 
św. Walentego, przechowywanym w kościele pa
rafialnym w Chełmnie. Oto jedna z setek łamigłó
wek, jakimi raczą nas zabytki ziemi ojczystej.
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Nagroda specjalna PP PKZ w „Konkursie dziesięciolecia"

Frączkowski pałac
Pałac położony jest w województwie 
opolskim na skraju wsi Frączków od
dalonej w kierunku północno-zachod
nim od Nysy. Punktem zwrotnym w 
powojennej historii pałacu był rok 
1971, kiedy powołano Kombinat Pań
stwowych Gospodarstw Rolnych, po
czątkowo z siedzibą w Nysie, a od 
1973 r. we Frączkowie. Naczelnym dy
rektorem został mgr inż. Emil Podbiel- 
ski - człowiek energiczny, z dużą fan

Fantazja i wyobraźnia podbudowana 
wiedzą przyszłych adeptów architek
tury sprawiła, że zapada decyzja - 
„pałac będzie przeznaczony na Ośro
dek Kultury". Plonem pobytu studen
tów jest również opracowanie wstęp
nej koncepcji zagospodarowania nie
których pomieszczeń. Lucyna Ror- 
bach-Banaś z powodzeniem broni w 
1979 r. pracy dyplomowej Założenie 
pałacowo-parkowe we Frączkowie.
Po namowach dyrektora Podbielskie- 
go, 2 listopada 1976 r. rozpocząłem 1. Pałac we Frączkowie po remoncie

tazją i wyobraźnią. Wiedział już wów
czas, że będzie remontował pałac i za
gospodarowywał park przeobrażony 
w leśny busz. W tym czasie była już 
opracowana dokumentacja na kapita
lny remont pałacu z przeznaczeniem 
go na biura dyrekcji kombinatu. Bar
dzo szybko przystąpiono do porząd
kowania parku. Dyrektor Podbielski 
był jednak wciąż niespokojny. Frapo
wała go myśl o przyszłości pałacu. 
Czy decyzja, aby biura mieściły się w 
pałacu, była słuszna.
W tym czasie „odmłodzony” park jest 
miejscem pierwszych rekreacyjno-wy
poczynkowych imprez. Frączków oży
wia się. W 1975 r. za sprawą dyrektora 
przyjeżdżają na obóz naukowo-wypo- 
czynkowy studenci architektury. Poli
techniki Krakowskiej i Wrocławskiej. 

pracę w Kombinacie. Moim głównym 
zadaniem było zajmowanie się remon
tem pałacu. Wrocławskie PKZ-ty od
mówiły przyjęcia wykonania nowej do
kumentacji i wykonawstwa robót. Mia
łem chwilami wątpliwości co do słusz
ności podjętej decyzji zmiany pracy. 
W całej sprawie pomagał mi wrodzony 
optymizm oraz częste rozmowy z dy
rektorem o tym - jak to będzie i co to 
będzie, gdy ukończymy remont? O- 
pracowana wcześniej dokumentacja 
była już nieaktualna, co z perspektywy 
czasu okazało się szczęśliwe, bo na 
oczach wszystkich dokonano by po
nownej dewastacji obiektu zabytko
wego. Zatwierdzony przez kompetent
ne czynniki projekt przewidywał liczne 
przebudowy ścian! Z kolei wspomnia
ne opracowanie studenckie było jedy

nie udaną wizją przyszłości pałacu. Po 
dokładnym przeanalizowaniu okazało 
się prawdziwie „akademickie”. Na 
przykład w stosunkowo niskiej sali o- 
grodowej z bogatym wystrojem sztu- 
katorskim planowano oranżerię, nie u- 
względniając taktu dużego nawilgoce
nia. Trudno było mieć jednak pretens
ję. Wykonano to wszystko zbyt szybko 
i prawdopodobnie z przymrużeniem 
oka opiekunów. Pisząc to dzisiaj uwa
żam, że właśnie studenci przyczynili 
się do uratowania pałacu od biurokra
tycznej zagłady.
Naszym zadaniem było odtąd tak po
kierować sprawą, by wyremontowany 
obiekt przekazać pokoleniom jako 
świadectwo dojrzałości i kultury ludzi 
osiadłych na przywróconych Polsce 
ziemiach. W tej sytuacji praktycznie 
należało wszystko zacząć od nowa. Z 
pomocą przyszedł nam artysta plastyk 
mgr Franciszek Pikuta. Znany z pe
dantycznej dokładności i równocześ
nie znawca przedmiotu, otrzymał od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w Opolu zezwolenie na nadzór 
konserwatorski. Wszystko ruszyło z 
miejsca. Mieliśmy stałego rzeczo
znawcę i jeszcze jednego człowieka z 
silną wiarą w pomyślność tego, co się 
robi. Szybko został opracowany pro
jekt zagospodarowania. Pan Franci
szek przystąpił również do opracowy
wania szczegółowych projektów kolo
rystycznych i aranżacji ważniejszych 
wnętrz. Ośmiogodzinny dzień pracy 
przestał już obowiązywać. Projekt za
gospodarowania zatwierdził woje
wódzki konserwator mgr Janusz Pru- 
siewicz, człowiek pomocny i życzliwy. 
Opracowano harmonogram prac i 
plan kolejności wysiedlania lokatorów. 
Na razie mogliśmy prowadzić prace 
remontowe jedynie w obecnej sali o- 
grodowej i kominkowej. Postanowio
no, że pałac będzie remontowany sys
temem gospodarczym i przy udziale 
rzemieślników. Na ogłoszony pier
wszy przetarg nikt się nie zgłosił. Fakt 
ten nie powstrzymał prac. Do sali o- 
grodowej wkroczyła ekipa własnych 
elektryków. Nową instalację wykony
wano pod projekty aranżacji wnętrz. 
Osobiście z panem Franciszkiem wy
znaczyliśmy punkty oświetleniowe i 
zasilające. Tak zresztą było z każdym 
następnym pomieszczeniem. Udało 
się zwerbować sztukatora z wrocła
wskich PKZ-tów, który wyraził chęć 
wykonania zlecenia po obowiązują
cych go godzinach pracy i w czasie 
urlopu. Wszelkie związane z tym for
malności finansowo-prawne pokona
no.
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2.3.4. Pałac i jego otoczenie przed remontem
5. Prace konserwatorskie w sali ogrodowej
6.7.8. Wnętrza pałacu po pracach konserwator
skich: hall na piętrze (6), fragment sali obrad (7) 
oraz sala kominkowa (8)

(zdjęcia: 1-4 - Kazimierz Staszków,
5-8 - Remigiusz Kamiński)

Przyszła kolej na wyjazdy po materia
ły. Przewóz nie był kłopotliwy. Przez 
cały czas trwania remontu w miarę 
możliwości zawsze w pilnych spra
wach dysponowałem samochodem. 
Po podpisaniu umowy ze sztukato
rem odetchnąłem. Zakres prac był 
bardzo duży. Liczne ubytki w sztuka- 
torce, a na dodatek całe pomieszcze
nie łącznie z sufitem w ostatnich latach 
było dwukrotnie pomalowane farbą o- 
lejną. Mijały dni. Postęp prac był wi
doczny. Pan Pikuta często odwiedzał 
Frączków i zawsze z „anielskim” spo
kojem dzielił się swymi uwagami i ra
dami. Sukcesywnie dostarczał projek
ty aranżacji i kolorystyki. W tym czasie 
dysponowałem trzema stałymi pra
cownikami. Wykonywali wszystkie zle
cone prace, włącznie z opieką nad 
parkiem.
Zbliżał się wrzesień 1977 r. Do dyrekcji 
kombinatu nadeszła wiadomość: 
„ Wygraliście konkurs na najlepiej za
gospodarowany park w 1977 r." Kon
kurs był ogłoszony przez WRN i Zjed
noczenie PGR w Opolu. Było wiele ra
dości, ale i zamieszania. Podsumowa
nie konkursu odbyło się we Frączko- 
wie, w nowo wyremontowanej sali o- 
grodowej z szeroko otwartymi drzwia
mi dla gości od strony tarasu i parku. 
Była ładna, słoneczna pogoda. Szta- 
blatura ścian i dekoracja sztukatorska 
na zmianę odbijały blask słońca i 
świateł zawieszonych żyrandoli. To 

musiało zrobić wrażenie na przyjezd
nych. Dla nas był to pierwszy moment 
uznania pracy i potwierdzenie słusznie 
wybranej koncepcji.
Na początku 1978 r. odchodzi dyrektor 
Emil Podbielski. Nowy dyrektor - mgr 
inż. Jan Szpik - to dobry fachowiec 
rolniczy. Początkowo do tematu pod
chodzi z pewną rezerwą. Po spotkaniu 
i dyskusjach z udziałem pana F. Pikuły 
akceptuje nasze propozycje i w ten 
sposób mamy ponownie życzliwego i 
pełnego zapału do pracy sponsora.
Na ogłoszony drugi przetarg zgłosiło 
się już dwóch wykonawców. Pierwsze 
tygodnie ich pracy pozwalały optymi
stycznie patrzeć w przyszłość, lecz 
czas niestety pracował na naszą nie
korzyść. Z ich jednak udziałem dobr
nęliśmy do ukończenia prac sztuka- 
torskich i budowlanych w hallu na par
terze i pierwszym piętrze, w salach 
przyszłej kawiarni, restauracji, w sali 
wystawowej, pomieszczeniach po 
przedszkolu i częściowo w sali komin
kowej. Po przerwie dalsze prace sztu- 
katorskie i uzupełnianie stiuków pod
jęli Irena Laskowska-Bojczuk i jej mąż 
Roman Bojczuk z zamku Książ koło 
Wałbrzycha. Nawiązana współpraca z 
dyrekcją zamku w Książu była bardzo 
owocna. W pracowniach zamku opra
cowano projekty bram ogrodzenio
wych do parku i otoczenia pałacu. W 
pracowni kowalstwa artystycznego 
wykonano jedną z bram, zaś w stolar
skiej renowację skupowanych mebli. 
Prace malarskie powierzono naszemu 
zakładowemu malarzowi - Franci
szkowi Gawlakowi. Przy tych pracach 
pomogli mu zresztą wszyscy pracow
nicy zatrudnieni w pałacu. Wytworzo
na we Frączkowie atmosfera sprzyjała 

remontowi. Wiele życzliwości okazały 
nam władze wojewódzkie. Pomiesz
czenia oczekujące na remont zostały 
zamienione w magazyny mebli i róż
nych przedmiotów niezbędnych do 
wyposażenia i dekoracji wnętrz. 
Część kinkietów została wykonana w 
Pracowni Metalowej Sztuki Zdobniczej 
Tadeusza Lopieńskiego, klamki z szyl
dami, żyrandole i pozostałe kinkiety w 
pracowniach Krakowa, Lublina, War
szawy i Katowic. Gotowe, stylizowane 
meble zakupiono głównie w Fabry
kach Mebli w Jasienicy koło Bielska i 
Radomsku. Mieliśmy szczęście do ko
wali artystycznych. Wykonóne przez 
nich prace są przedmiotem podziwu. 
Odlewy gipsowe z kopii antycznych 
scen wykonano w pracowni ASP w 
Krakowie. Ukończono już remont tara
su. Z naszego zakładu budowlanego 
do końca pozostali wierni tylko elek
trycy, malarz i stolarze.
Wydawać się to może dziwne, że im 
bliżej było do upragnionego ukończe
nia remontu, tym częściej powstawały 
różnice zdań na temat przyszłej dzia
łalności i schematu organizacyjnego 
nowo powstającej placówki. Szkoda, 
bo wszystko wcześniej było takie 
proste i jasne. Cały czas bytem moc
no przekonany, że przyjęta oficjalna 
nazwa: Ośrodek Kultury i Wypoczyn
ku PGR Frączków, będzie nas wszyst
kich zobowiązywała. Nie pomogły 
również próby interwencji zakłado
wych czynników oficjalnych. Tym ra
zem dyrektor nie dał się przekonać. 
Rozkochany w pałacu najczęściej lubił 
go pokazywać delegacjom i odwie
dzającym gościom. Niżej podpisany 
doczekał jednak roku 1983, kiedy to w 
październiku przyjechała komisja Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki. Trwały jesz
cze prace w części przeznaczonej na 
pokoje gościnne. W piwnicach nato
miast pracowały już kucharki, a w no
wej stołówce podawano smaczne po
siłki. Efektem pobytu komisji było 
przyznanie: „Nagrody II stopnia w 
Konkursie MKiS na Najlepszego U- 
żytkownika Obiektu Zabytkowego w 
1983 roku". Z prawdziwą przyjemnoś
cią słucha się dziś rozmów mieszkań
ców Frączkowa, którzy oprowadzając 
po parku i pałacu rodziny i przyjezd
nych gości - mówią: „to nasz pałac i 
park". A należy pamiętać, że część z 
nich przyczyniła się do dewastacji. 
Wyremontowany pałac zmienił po pro
stu mentalność większości mieszkań
ców. Uczynił ich wrażliwymi na piękno. 
Śmiało rzec można, że frączkowski 

pałac został uratowany.
Michał Banach
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W poszumie drzew

„...Więc gdy umrę, dobrze mnie otul, 
ziemio czarna, znajoma, dobra, 
szeregami żałobnych topól 
niechaj Idzie za mną krajobraz..."

(Władysław Broniewski)

Cmentarze mają wyjątkowe i niepowtarzalne zna
czenie w krajobrazie. Każdy z nich, nawet ten naj
mniejszy, nosi w sobie walory dzieta sztuki. Choć 
różnią się nazwami i charakterem, to w przestrze
ni prezentują się podobnie. Przesądza o tym wy
soka zieleń, stanowiąca ich nieodłączny atrybut. 
Już od najdawniejszych czasów drzewa i kamie
nie byty widomymi wyrazami pamięci o zmarłych, 
a w tradycji ludowej cis przetrwał jako symbol 
śmierci i zmartwychwstania jednocześnie, co 
skojarzyło go ze świętami Wielkiejnocy. Szcze
gólna rola przypadła drzewom, które łączono z 
określonymi faktami, zjawiskami i póki trwały, sta
nowiły ważne symbole.
W starożytnym Rzymie i Grecji, na Polu Grun
waldzkim oraz ulicach Warszawy po Powstaniu 
Warszawskim potomni czcili poległych i zmar
łych, znacząc symbolami oraz monumentami w 
krajobrazie ich pamięć. Kamienne kręgi, kurhany, 
kopce, krzyże oraz drzewa - to elementy łatwo 
zauważalne.
Synod biskupi z 1230 r. wydał zarządzenie, na 
mocy którego cmentarz jest jedynym miejscem 
pochówku zmarłych. Tak więc wszystkie wyżej 
wymienione elementy zaczynają być grupowane 
w jednym miejscu i wzbogacane w nowe formy i 
treści, a w krajobrazie zaczynają funkcjonować 
nowe zjawiska. Miastom żywych towarzyszą mia
sta zmarłych. Powstają charakterystyczne układy 
przestrzenne o różnej strukturze oraz różnym ar
tystycznym wyrazie. Istotną sprawą pozostaje o- 
grodzenie i zabezpieczenie w postaci bramy, aby 
nie przedostawały się na uświęcone miejsca żad
ne zwierzęta, oczywiście z wyjątkiem ptaków i 
owadów. Fakty powyższe niosą pewne konse
kwencje dla roślinności (samorzutne rozsiewa
nie, introdukcja obcych gatunków, zabezpiecze
nie przed zgryzaniem siewek przez zwierzęta 
itd.).

Cmentarze bywają urządzane w pewnej odle
głości od osad, zwykle na niewielkich wzniesie
niach, pagórkach, najczęściej wydmach lub wa
tach wydmowych. Znaczna odległość cmentarza 
od kościoła stwarza potrzebę powstania drogi, 
obsadzonej drzewami różnych gatunków; dzięki 
temu tworzą się aleje. Kształt cmentarza łączy się 
na ogół z formami klasycystycznymi, przybierając 
plan kwadratu lub prostokąta. Są to formy naj
częściej spotykane, ale zdarzają się również nie
regularne lub bardziej wyszukane, jak np. stylizo
wanego orła (cmentarz wojenny żołnierzy wrześ
nia 1939 r. w Granicy koło Kampinosu).
Stawiane .pośrodku cmentarzy kaplice, krzyże, 
pomniki lub kolumny wyznaczają miejsce central
ne, do którego prowadzą dwie (lub więcej) osie, 
różnie krzyżujące się. Zazwyczaj są one obsadza
ne drzewami lub krzewami. Inne geometryczne 
podziały wynikają z potrzeb komunikacyjnych i 
także zazwyczaj towarzyszą im charakterystyczne 
zadrzewienia. Geometryczny charakter cmenta
rza narzuca porządek w rozplanowaniu grobów. 
Sam cmentarz, jako miejsce wydzielone i za
mknięte, otoczony był drzewami lub lasem. Drze

wa były i w zasadzie są nadal atrybutami nekro
poli, ale - niestety - coraz rzadziej.
Cmentarz otrzymywał proste i funkcjonalne zało
żenia przestrzenno-parkowe z układem ciągów 
równoległych i' prostopadłych. Pomimo prostoty 
kompozycji przestrzennej układ, rozwijany har
monijnie w ciągu następnych lat, stawał się war
tościowym i okazałym obiektem, z interesującymi 
nagrobkami i grobowcami oraz dorodnym staro
drzewem. Prawami takimi rządziły się w zasadzie 
cmentarze parafialne, zakładane w naszym kraju 
pod koniec XVIII i w XIX w, jako „zamiejskie’’, 
podobnie jak dziś cmentarze komunalne. Sto
sunkowo rzadko występującymi i znacznie róż
niącymi się swoim układem kompozycyjnym od 
tych nekropoli są cmentarze prywatne, użytkowa
ne przeważnie przez jedną bogatą rodzinę. Sta
nowią one część założenia patacowo-parkowego 
w postaci mauzoleum z najbliższym otoczeniem. 
Mogły to być również większe kwatery, wydzielo
ne na cmentarzach parafialnych, które otrzymy
wały własny układ kompozycyjny. Cmentarze wo
jenne i zakaźne mają zdecydowanie charakter 
funkcjonalny, nie są jednak pozbawione elemen
tów architektoniczno-rzeźbiarskich i walorów 
kompozycyjno-krajobrazowych. Szczególnie 
cmentarze z ostatniej wojny światowej, mające 
charakter miejsc pamięci narodowej, otoczone są 
prawidłowo zorganizowaną i dość dobrą opieką.
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Odnosi się to do nekropoli, jako całości prze- 
strzeni-krajobrazu kulturowego, złożonego z ele
mentów historycznych i przyrodniczych.

Z tego krótkiego przeglądu wyraźnie widać, że 
rola i charakter zieleni jest różny na różnych ro
dzajach cmentarzy. Różnice dotyczą również jej 
funkcji w obszarach miejskich i wiejskich. Są one 
znaczące i ściśle łączą się ze wskaźnikami zieleni 
w naszych miastach oraz procentem lesistości 
poszczególnych regionów kraju.
Przyjęło się uważać, że zieleń spełnia funkcje de
koracyjne i estetyczne, zapominając o jej złożo
ności i ważności dla prawidłowego funkcjonowa
nia i kształtowania krajobrazu. Szata roślinna, 
grobowce i pomniki - stanowiące strefę zewnęt
rzną, pełnią ważne funkcje dla strefy ukrytej 
mieszczącej się zwykle pod ziemią, będącej 
miejscem spoczynku zmarłych. Strefa nadziemna 
jest wyrazem naszego szacunku dla zmarłych, ale

1. Łamany kamień i gęstwina drzew wprowadzają 
w nastrój zakopiańskiego cmentarza na Pękso- 
wym Brzyzku
2. 3. W sztuce sepulkralnej częstym motywem 
były drzewa: kamienny krzyż imitujący drewniany 
pień (2; grób Lewentalów(1902) na warszawskich 
Powązkach) i złamane kamienne drzewo (3; grób 
Kodlów (1909) na cmentarzu Olszańskim w Pra
dze)
4. Wierzba płacząca na skrzyżowaniu cmentar
nych alejek (cmentarz Rakowicki w Krakowie)
5. Brzozy kojarzą się zwykle z prostotą żołnier
skich grobów (kwatera powstańców warsza
wskich na cmentarzu komunalnym) 

realizowana bywa przez poziom wychowania es- 
tetyczno-plastycznego, gusty panujące w okreś
lonym czasie, a także możliwości finansowe. Ro
dzaj cmentarza wpływa obligatoryjnie na rozwią
zania przestrzenno-plastyczne, ale układy zieleni 
komponowanej, przy doborze odpowiedniego 
materiału roślinnego, mogą wybitnie podnieść 
jego walory estetyczne. Dobór odpowiednich ga
tunków drzew i krzewów o interesujących for
mach pokrojowych, barwach liści, kolorach kwia
tów, kształtach owoców - dodają wartości zielo
nej szacie. Dużo bogatsze efekty kompozycyjne 
otrzymuje się na cmentarzach typu parkowego, 
projektowanych na układach swobodnych, zwy
kle krajobrazowych, których 50-70% powierz
chni przeznacza się na zieleń i sieć komunikacyj
ną. Znacznie uboższe w zieleń są cmentarze re
gularne, ze sztywnym układem kompozycyjnym 
(20-50%).
Powszechnie uważa się, że zieleń parków, ogro
dów oraz cmentarzy wykazuje daleko idące po
dobieństwa i zbliżona jest pod względem składu 
gatunkowego roślin (drzewa, krzewy, byliny, zio
ła). Podobieństwa są rzeczywiście, ale nie aż tak 
istotne. Parki i ogrody prawie zawsze projektowa
ne byty przez lepszych lub gorszych architektów, 
natomiast zielona oprawa cmentarzy, poza nie
licznymi chlubnymi wyjątkami, ma charakter przy
padkowy. W projektowaniu parków i ogrodów 
decydowały panujące poglądy filozoficzne, prądy 
artystyczne i gusta epoki, zieleń cmentarna ma 
prawie zawsze charakter spontaniczny, a świado
my wyraża się w posadzeniu alei, grupy drzew 
bądź drzewa interesującej odmiany. Zwykle siły 

przyrody oraz konkurencja międzygatunkowa de
cydowały o tym, co wykiełkowato i zdołało wyros
nąć, a potem wpłynąć na wygląd zielonej części 
nekropoli. Nadal preferowane są na cmentarzach 
drzewka, najczęściej odmiany„płaczącej", będą
cej symbolem smutku, chroniące przed słońcem, 
dające cień. Dużym powodzeniem cieszą się tak
że drzewa szpilkowe ze względu na niewielki 
opad liści-szpilek. Wyróżniają się one właściwoś
ciami dekoracyjnymi (ciemna zieleń i całoroczne 
trwanie liści), słabym systemem korzeniowym, 
nie niszczącym pomników i grobowców.

Jaka jest zieleń polskich cmentarzy? Wspomnia
no już, że jej zasadniczym rysem jest przypadko
wość. Przede wszystkim jednak czynniki siedli
skowe przesądzają o składzie gatunkowym 
drzew i krzewów, roślin zielnych oraz zarodniko
wych, rosnących w ich obrębie. Na większości 
dominują zimozielone żywotniki (tuje), grocho
drzewy białe (akacje białe), kasztanowce zwy
czajne, klony jesionolistne, sumaki octowce, lilaki 
pospolite (bzy tureckie), jaśminowce i inne, które 
przesądzają o wyglądzie estetycznym naszych 
cmentarzy. Wyraźnie widać, że są to gatunki pio
nierskie, ekspansywne, rozmnażające się przy
padkowo z nasion (samosiewy) lub z odrośli. U- 
dział człowieka w ich propagowaniu jest często 
minimalny. Ciepłe siedliska, dzięki dobremu na
słonecznieniu, stwarzają doskonałe warunki do 
rozprzestrzeniania się tych obcych gatunków, 
dzięki czemu dendroflora polskich nekropoli za
wiera w swym składzie głównie przybyszy z in
nych klimatycznych obszarów świata (Bałkanów, 
Azji Mniejszej, ltd.). Polskie „miasta zmarłych” w 
pewnych fragmentach bardziej przypominają kra
jobrazy z bliższych lub dalszych stron świata, a w 
mniejszym rodzinne. Jest jednak wiele takich, w 
składzie których dominują przedstawiciele rodzi
mej flory drzewiastej: dęby, klony, lipy, wiązy, 
brzozy, modrzewie, sosny, świerki, jodły, cisy, ja
łowce i inne. Nierzadko spotykamy wśród nich 
pomniki przyrody, będące prawdziwą ozdobą 
krajobrazu o wartościach historyczno-pamiątkar- 
skich. Nadal wiele interesujących drzew i krze
wów, szczególnie ich odmian uprawnych (kulty- 
warów), godnych jest wprowadzenia i upo
wszechnienia. Dotyczy to głównie odmian zwisa
jących („płaczących"), a także pokrojowo i kolo
rystycznie interesujących odmian krzewów i nis
kich krzewinek. Ich obecność wśród zieleni 
cmentarnej urozmaiciłaby formy przestrzenne i 
zróżnicowanie funkcjonalne, jeszcze tak ubogie 
na wielu polskich cmentarzach. Warto polecić 
brzozę, o której Adam Mickiewicz w Panu Tadeu
szu pisał:
„Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa brzezina, 
Która jak wieśniaczka, kiedy plącze syna, 
lub wdowa męża, ręce załamie, roztoczy 
Po'ramionach do ziemi strumienie warkoczy", 
a Maria Konopnicka w wierszu „...Tylko w zakąt
ku, gdzie brzoza szum niesie...". Leśnik - E. Kry- 
sztofik natomiast uważa - „Chcesz przyozdobić 
swe obejście, ogród, grobowiec rodzinny na 
cmentarzu czy upamiętnić dni niezwykle swego
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większy pomnik, tym rozchwianie jego poszcze
gólnych elementów większe. W zaistniałej sytua
cji cata odpowiedzialność spada na... zieleń wy
soką, czyli drzewa i krzewy. Z opracowania A. 
Wołczyka Cmentarze Bodzentyna 1801-1980, w 
rozdziale Cmentarz oazą zieleni dowiadujemy 
się: „Rozrastające się systemy korzeniowe drzew 
uszkadzają grobowce, zniekształcają /rozsadzają 
ich posadowienie, zaś strącane wichurami kona
ry niszczą krzyże nagrobkowe. Powstałe i mogą
ce powstać szkody budzą u ludzi chęć unie
szkodliwienia drzew. Są więc próby obdzierania 
ich z kory w części odziomkowej, podcinania, a 
nawet wprowadzania do soków drzew substancji 
chemicznych. Obumierające drzewa szpecą zie
leń cmentarza. Ich usunięcie, nawet po uschnię
ciu, nie jest rzeczą łatwą, łanią i bezpieczną, naj
częściej niemożliwą bez uszkodzenia grobow
ców i grobów". W tych kilku zdaniach zaprezen
towano obiegową i krzywdzącą opinię dla drzew i 
krzewów. Sytuacje takie rzeczywiście mają miejs
ce w wypadku źle dobranych gatunków (niewłaś
ciwy system korzeniowy, nieodpowiednie posa-

życia czymś niebanalnym, przez dziesiątki lat de
koracyjnym, czymś nowoczesnym a służącym 
człowiekowi pod różną postacią od epoki ka
miennej aż do dni prawie swej zagłady, posadź 
jednego cisa, dwa cisy, pięć cisów..."

Nasze cmentarze szpetnieją z każdym rokiem, 
miesiącem, a nawet tygodniem. Dzieje się to z 
powodu niszczenia zieleni i wyjątkowo szybkiej 

urbanizacji. Cmentarze zalewane są lastrikową 
tandetą, nie mającą nic wspólnego z podstawo
wymi kanonami estetyki, żadnego związku ze 
sztuką ludową lub prymitywną, ani z regionaliz
mem. Lastrikowe nagrobki betonują ziemię, two
rzą cate kwatery bądź są wciskane pomiędzy sta
re, często zabytkowe groby. Rosną również „blo
ki" z betonu, dorównujące wysokością krzewom. 
Często rozpadają się, wykrzywiają i wichrują. Im

6. Cmentarz powinien być jak piękny, zadbany 
park (warszawskie Powązki)
7. 8. Cmentarne aleje wyznaczone przez brzozy 
(7) i dęby (8) (warszawskie Powązki)
9. Rytm kamiennych krzyży na tle zieleni (kwatera 
żołnierzy z 1939 r. na cmentarzu komunalnym w 
Warszawie)
10. Spadające liście i nagie korony drzew - me
lancholijna jesień na cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie (zdjęcia: 1 - Jan Siciński,

4 - Leszek Stępniewski, 10 - Lech Kowalski) 

36



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

dzenie drzewa), a nade wszystko braku lub złego 
pielęgnowania zieleni wysokiej.
Niszczenie jednego z elementów zespołu prze- 
strzenno-architektonicznego zagraża obiektowi 
zabytkowemu jako harmonijnej całości, a na to 
nie można zezwalać pod żadnym pozorem. Zie
leń cmentarzy zaliczana jest do grupy zieleni ot
wartej, ogólnie dostępnej. Odwiedzający cmenta
rze widzą już tylko efekty uszkodzeń spowodo
wanych przez zieleń, szczególnie po wichurach. 
Przewrócone drzewa i spadające gałęzie niszczą 
nagrobki, łamią krzyże, powodują pęknięcia pom
ników, a samosiewy rozsadzają grobowce. Są to 
tylko półprawdy, bowiem nikt tej zieleni fachowo 
nigdy nie konserwował i dlatego drzewa przewra
cają się, a konary łamią się. Samosiewy rozsa
dzają grobowce, gdyż wcześniej nastąpiły pęk
nięcia kamienia i nagromadzenie próchnicy, 
gdzie mogły wykiełkować nasiona. Wyciągane 
pochopnie wnioski i później rozpowszechniane 
opinie są nieprawdziwe, a nade wszystko szkod
liwe dla zieleni.
Wiele cmentarzy, szczególnie zabytkowych, ma 

sprzętem, gdyż piły, drabiny i liny - to za mało do 
pracy w tak trudnych i specyficznych warunkach. 
Zrobiono wiele dla zachowania dzieł sztuki, które 
umierały na cmentarzach Warszawy, Krakowa, 
Poznania, Lodzi, Kielc i innych miast. Każdy 
cmentarz - to synteza w przestrzeni kultury mate
rialnej (elementy architektoniczne) oraz natury 
(rośliny różnej wielkości). Zgrupowanie nagrob
ków i roślin powoduje, że wszystkie nekropole 
mają walory krajobrazu kulturowego. Nasi przod
kowie okazywali szczególną zapobiegliwość w 
stosunku do cmentarnej zieleni - rośnie ona po
woli nie tylko dla tych, którzy odeszli i dla żyją- 
cych, ale także dla przyszłych pokoleń. Zieleń 
występuje w każdym polskim „campo santo” 
(miasto zmarłych) i tylko od nas zależy jej war
tość. Cmentarze dla umarłych i żywych mogą do
brze pełnić swe funkcje, gdy będą muzeami i par
kami, gdzie najłatwiej odczytywać się będzie pra
wa natury oraz obowiązki człowieka wobec Matki 
Przyrody. Zieleń w bardzo dużym stopniu decy
duje o znaczeniu cmentarza dla kultury narodo
wej. Za najciekawsze uchodzą cmentarze dzie- 

Powązek w Warszawie i Rakowic w Krakowie 
oraz cmentarz zasłużonych na Pęksowym Brzyz- 
ku w Zakopanem. Owe miejsca - to raczej parki z 
wiekowymi sosnami, majestatycznymi brzozami i 
cienistymi dębami, rozłożystymi krzewami oraz 
delikatnymi trawami, wśród których cisza rzewna 
i uroczysta zalega, roznosząc się na galerię pa
miątek i panteon przodków, stwarzając warunki 
do wspomnień, refleksji i zadumy. Cmentarze są 
nie tylko miastami przeszłości i miejscami pamię
ci, ale także swego rodzaju muzeami i parkami, 
miejscami nastroju i zadumy oraz terenami spa
cerów w poszumie dostojnych drzew, różnych 
form krzewów, barwnych kwiatów i zielonej dar
ni.
Zieleń podkreśla i podnosi walory architektury 
cmentarnej, natomiast odwiedzającym groby bli
skich i znajomych przysparza przeżyć emocjona
lnych, potęgując nastrój i siłę wzruszeń. Właści
wie utrzymana i systematycznie pielęgnowana, 
oddziaływuje wychowawczo, uczy porządku i 
kształci wrażenia estetyczne, a jej stan jest wyra
zem szacunku dla zmarłych i naszej kultury.

zinwentaryzowaną zieleń wysoką, a nawet opra
cowane plany jej konserwacji i ratowania, ale 
przeważnie na tych zamierzeniach wszystko się 
kończy. W niewielu polskich nekropolach pracują 
na etatach specjaliści, zapewniając uprawę i kon
serwację zieleni. Cmentarz Rakowicki w Krako
wie, zatrudniający leśnika, jest chlubnym wyją
tkiem godnym naśladowania. Jeszcze gorzej 
przedstawia się sytuacja ze specjalistycznym 

więtnastowieczne, bliskie koncepcji parków lub 
ogrodów, a szczególnie parków angielskich, za
kładane na układach swobodnych. Dużymi walo
rami krajobrazowymi odznacza się wileński 
cmentarz na Rossie, piękny był cmentarz Łycza
kowski we Lwowie oraz interesująco położony w 
Samborze, trzeba wspomnieć również o polskim 
cmentarzu w Montmorency i na Monte Cassino. 
Godne odnotowania są zabytkowe nekropole: 

Szczególnie ważna rola przypada okazałym, daw
niej sadzonym drzewom i krzewom, których za
soby z każdym rokiem ubożeją. Zjawiska te nie
pokoją i zmuszają do stałej czujności i gotowości 
w obronie każdego drzewa, krzewu i.rośliny. 
„Campo santo" - to milczenie kamieni, ale także 
poszum drzew...

Jan T. Siclński
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Lasem zarastające Na czele każdego okręgu stat doświadczony 
twórca (architekt, malarz lub rzeźbiarz), który w 
zależności od własnych zainteresowań nadawał

Pierwsza wojna światowa pozostawiła w krajo
brazie Beskidu Niskiego i Pogórza niezatarte śla
dy (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 8, 1982). 
Pomimo siedemdziesięciu lat, które upłynęły od 
zakończenia tamtych działań bojowych, można tu 
znaleźć resztki ziemnych i drewnianych umoc
nień oraz drogi budowane w górach dla potrzeb 
frontu. Najtrwalszymi jednak pomnikami tamtych 
czasów są cmentarze wojenne z lat 1914—1915, 
rozsiane po całym terenie walk: od Limanowej po 
Przemyśl.

Smutne refleksje ogarniają mnie dziś, kiedy pa
trzę na miejsca pochówku kilkudziesięciotysięcz- 
nej rzeszy żołnierzy. Zgnite i połamane krzyże, 
rozsypujące się kamienne mury ogrodzeń i kap
lic, zarosłe lasem groby. Zarosłe lasem... a miały 
trwać wieki. Powtarzamy przecież: „wieczny od
poczynek racz im dać Panie" - wieczny, a nie na 
lat dziesięć, trzydzieści czy siedemdziesiąt. Czy 
my żywi zapewniamy im ten wieczny spokój?
W bojach kampanii zimowo-wiosennej 1914 i 
1915 r., często w obcych mundurach, pod obcymi 
szandarami walczyli przeciwko sobie Polacy z 
różnych zaborów. Tragedia podzielonego naro
du... Ich ofiara nie poszła jednak na marne, bo
wiem rezultatem pierwszej wojny światowej było 
powstanie niepodległej Polski. W okresie mię
dzywojennym kojarzono - co jest oczywiste - 
ofiarę żołnierzy ze sprawą niepodległości, z pie
tyzmem dbano o cmentarze wojenne, odbywano 
rocznicowe uroczystości i spotkania weteranów 
walk. Dziś rzadko który z mieszkańców Beskidu 
Niskiego i Pogórza łączy położone w okolicy 
cmentarze ze sprawą Polski i Polaków. Utwier
dzają tę niewiedzę niemieckojęzyczne inskrypcje 
na budowlach cmentarnych i grobach. Napisa
łem: „niewiedzę", bo z niewiedzy wynika obojęt
ny stosunek do pierwszej wojny światowej i jej 
cmentarzy.

2 maja 1915 r. rozpoczęła się operacja gorlicka - 
jak się później okazało - przełomowa dla losów 
pierwszej wojny światowej. Do ataku ruszyło 217 
tys. żołnierzy państw centralnych, wspomaga
nych 1045 działami, 70 moździerzami i 233 kara
binami maszynowymi. W składzie armii austro- 
węgierskiej znalazły się pułki polskie: 20. nowo
sądecki, 56. wadowicki, 57. tarnowski i 100. cie
szyński. Podobnie w armii pruskiej walczyły tysią
ce żołnierzy z Wielkopolski i Śląska. Przeciwko 
wojskom austro-węgiersko-niemieckim Rosja 
wystawiła około 70 tys. żołnierzy i 200 dział. W 
ciągu 6 dni, od linii rzeki Białej po Wisłokę prze
toczył się bezlitosny walec frontu. Pozostały po 
nim zgliszcza, ruiny i tysiące, tysiące zabitych i 
rannych. Pozostały także setki cmentarzy.
Choć działania wojenne toczyły się na obszarze 
ponad połowy Europy, nigdzie cmentarze wojen
ne nie wrosły w pejzaż tak trwale, jak w Beskidzie 
Niskim i na Pogórzu Karpackim, zwłaszcza zaś 
między Białą i Wisłoką i między grzbietem Karpat 
a szosą Kraków - Dębica. Na czym polega od
mienność cmentarzy wojennych Beskidu Niskie
go od innych z tej samej wojny? Skąd bierze się 
fascynacja nimi u wędrujących po Bieskidach tu
rystów?

Tajemnica ta tkwi chyba w koncepcji zakładania 
cmentarzy wojennych. Jeszcze w 1914 r. przy do
wództwie okręgu korpusu w Krakowie powstał 
Wydział Grobów Wojennych (Kriegsgraberabtei- 
lung), kierowany przez utalentowanego organiza
tora majora Rudolfa Brocha. Dwanaście różnych 
sekcji zajmowało się całością spraw związanych 
z poległymi: porządkowaniem pobojowisk, eks
humacją i grzebaniem poległych, projektowa
niem i budową cmentarzy, ewidencją zmarłych. W 

skład pracowni projektowej wchodziło wielu wy- 
reklamowanych ze służby liniowej artystów i rze
mieślników. Z licznego grona twórców można wy
mienić: architektów - Emila Ladewiga, Gustawa 
Ludwiga, Jana Szczepkowskiego, Hansa Mayra, 
Duśana Jurkovica, Gustawa Rossmana; malarzy 
- Alfonsa Karpińskiego, Henryka Uziembłę, Sta
nisława Żarneckiego, Franza Poledne, Stanisława 
Klimowskiego, Adolfa Kaszpara; rzeźbiarzy - Jo
hanna Jagera, Franza Mazurę, Heinricha Schol- 
za.
Połączenie w jedną pracownię projektową twór
ców różnych specjalności pozwalało na komp
leksowe opracowywanie projektów cmentarzy, 
aby zaś przyspieszyć ich realizację - podzielono 
obszar działania Wydziału Grobów Wojennych (tj. 
Galicję Zachodnią, od Raby do Wisłoki) na 10 
okręgów cmentarnych (Graberbezirk) z zarząda
mi w: Żmigrodzie, Jaśle, Gorlicach, Łużnej, Pilż- 
nie, Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku, 
Bochni i Limanowej. Na odrębnych zasadach po
traktowano teren twierdzy Kraków.

powstałym na jego terenie cmentarzom swój styl. 
Duśan Jurkovic, architekt słowacki, wprowadził 
do architektury cmentarzy powstałych w jego o- 
kręgu wiele elementów regionalnej architektury 
góralskiej. Nazwano go „poetą drewna”, bo starał 
się swoje cmentarzyki wpleść w otaczający je 
krajobraz tak, jakby powstały nie w umyśle kształ
conego architekta, ale ludowego samouka. Jego 
cmentarze charakteryzuje lekkość, smuktość i 
prostota kształtów poszczególnych elementów, 
wystylizowany ornament dekoracyjny, ciekawy, 
urozmaicony kształt krzyży. Do najbardziej zna
nych - i w miarę zachowanych - należą cmenta
rze: na Rotundzie nad Regietowem, na Beskidku 
nad Konieczną, na Przełęczy Matastowskiej' na 
Magurze Matastowskiej, w Smerekowcu, Głady
szowie, Zdyni, Uściu Gorlickim, Blechnarce, Re- 
gietowie Wyżnim, w Wirchnem oraz kaplica na 
cmentarzu na Pustkach w Luźnej.
Inny twórca, Hans Mayr upodobał sobie beton, 
kamień i żelazo. Jego cmentarze - choć nie tak 
urokliwe, jak Jurkovica - przetrwały do dzisiej
szych czasów w o wiele lepszym stanie. Należą 
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do nich surowe w kształtach, monumentalne bu
dowle w okolicy Sękowej i Ropicy Górnej oraz 
mate cmentarzyki rozsiane licznie w okolicy Stró
żówki, Mszanki, Biecza i Szymbarku.
Różnorodność stylowa cmentarzy pozostałych 
twórców nie była zbyt wielka. Z wyjątkiem Jurko- 
vića - wszyscy tworzyli podobne, monumentalne 
budowle, oparte na regularnych założeniach par
kowych. Są różne w kształach i założone na róż
nych planach, jednak wszystkie cechuje syme
tria, porządek, staranne szpalery zieleni, okrawę- 
dzione lub wyżwirowane alejki.
Cmentarze budowano w bezpośrednim sąsiedz
twie walk; lokowano je w miejscach otwartych, 
wyeksponowanych - najczęściej na stokach i 
szczytach wzgórz. Drogę do nich wskazywał be
tonowy drogowskaz (2,5 m) z napisem: „Krieger- 
friedhof - cmentarz wojskowy, Droga - Zugang” i 
podanym numerem cmentarza.
Budowano cmentarze zgodnie z kompleksowym 
planem i - niezależnie od formy - wszystkie 
cmentarze mają te same elementy: obiekt centra
lny - kaplicę, ołtarz, obelisk, wieżę, cokół z krzy
żem, mur z bramką lub ogrodzenie, podział na 
kwatery, groby pojedyncze i zbiorowe. Kształty 
cmentarzy oparte były z reguły na figurach geo- 

1.2. Rotunda - projektowany przez D. Jurkovica 
cmentarz nr 51: w 1917 r. (1) i obecnie (2)
3. Krempna - fragment kolumny podtrzymującej 
kamienny wieniec na cmentarzu nr 6 projektowa
nym przez D. Jurkovica
4.5.6. Różne nagrobki: drewniane krzyże projek
towane przez D. Jurkovica na cmentarzach w 
Smerekowcu (4) i na Przełęczy Małastowskiej (5) 
oraz krzyż żeliwny na cmentarzu w Ropie (6)

(zdjęcia: 2-6 - Edward Wieczorek)

metrycznych lub ich przekształceniach: okręgu 
(Rotunda), elipsy (Krempna, Smerekowiec), wie- 
loboku foremnego (Przełęcz Małastowska), krzy
ża (Beskidek, Szymbark) oraz kwadratu i prosto
kąta; tych ostatnich było najwięcej.

Rotunda - cmentarz wojenny nr 51. Na ten zupeł
nie zalesiony szczyt nie biegnie żadna ścieżka; 
mieszkańcy pobliskiego Regietowa kierują nań 
zainteresowanych w sposób mniej więcej taki: 
„jak te łąki, co tam idą najwyżej w las. a potem 
prosto do góry". „Prosto do góry" trwa z reguły 
pół godziny uciążliwego marszu przez maliny, je
żyny i pokrzywy, by wreszcie ujrzeć w prześwicie 

lasu na szczycie - cztery tajemnicze wieże (kie
dyś było ich pięć, ale czas zrobił swoje). Roz
mach, z jakim zbudowano ten cmentarz, jest go
dny podziwu. Na łysym niegdyś szczycie umiesz
czono pięć szalowanych gontem wież o wyso
kości 15 m. Groby pojedyncze i zbiorowe ułożo
no promieniście wokół nich. Całość okalał mur 
kamienny, nadając cmentarzowi plan koła. Na 
cmentarzu pochowano 54 poległych (42 Austria
ków i 12 Rosjan) w 20 grobach pojedynczych i 4 
zbiorowych.
Kiedy byłem tu 8 lat temu na głównej wieży trzy
mały się jeszcze resztki gontowch ścian, dziś 
wieża ta straszy samą, zniszczoną konstrukcją. I 
ona już niedługo podzieli los potężnych krzyży, 
które niegdyś wieńczyły wieże, a dziś gniją u ich 
podnóża, porosłe obficie mchem i jagodami. Pa
radoksem zaś jest to, że był to pierwszy cmentarz 
wciągnięty do rejestru zabytków! Od tego czasu 
- tj. od kwietnia 1980 r. - nie zrobiono na nim 
dosłownie nic!
Nie mniej interesujący cmentarz wzniesiono nad 
Krempną. Już sam plan jest niezwykle orygina
lny: przypomina muszlę. W centrum cmentarza, 
na sześciu murowanych z kamienia filarach, zdo
bionych maskami antycznych wojowników - u- 

mieszczono betonowy krąg (niegdyś obłożony 
metalowymi, dębowymi liśćmi) symbolizujący 
wieniec chwaty. Na dwóch filarach umieszczono 
w języku niemieckim inskrypcje: „Walczyliśmy 
pierś w pierś, z martwych wstaniemy ramię w 
ramię", „Polegli żyją nada! w pamięci swych bli
skich i dobrodziejstwie pokoju".
Cmentarz nad Krempną - podobnie jak Rotunda 
- stał niegdyś na otwartym szczycie. Dziś drzewa 
porastają go równie gęsto, jak niegdyś krzyże, a 
kruszejące filary długo już betonowego wieńca 
nie utrzymają...

Godny obejrzenia jest cmentarz nr 46 na Beskid- 
ku nad Konieczną. Zbudowany na planie krzyża, 
na północnym stoku, dominował nad okolicą ka
mienną wieżą o wysokości 18 m. Wieża istnieje 
nadal i to nieźle zachowana, ale przewyższył ją 
gęsty, bukowy las, rosnący wokół cmentarza. 
Sam cmentarz przedstawia widok opłakany: roz
padające się krzyże, powalone ogrodzenie, zaro
słe groby. Jedynie na konserwowanej w latach 
sześćdziesiątych wieży zachowały się tłoczone w 
metalu słowa wierszy Hauptmanna: „Tu pośród 
ciemnych lasów, ziół pachnących i gór błyszczą
cych w dali, /Dzielni żołnierze pokonawszy wroga 
na spoczynek się udali". 

Nad Gładyszowem (ta część wsi przed wojną na
zywała się Wirchne), na stoku Popowych Wier
chów leży inny cmentarz projektu Jurkovica. 
Głównym elementem tego cmentarza jest mur 
kamienny, w środkowej części wystylizowany na 
kształt kaplicy. Jurkovic umiejętnie połączył tu ka
mień z drewnem i chyba mariaż ten przedłużył 
żywot budowli (tam, gdzie materiałem budowla
nym było tylko drewno - niewiele już pozostało). 
W środkowej, strzelistej części muru umieszczo
no tablicę z inskrypcją Hansa Hauptmanna, sła
wiącą czyny „wiernych synów Wiednia". Wnikli
we oko cmentarnego szperacza odkryje jeszcze 
w gąszczu dwa krzyże - niezwykłej urody, ale nie
długo już i tych nie będzie.

Przedstawiłem kilka przykładów zarosłych lasem 
cmentarzy, z tych najczęściej odwiedzanych 
przez turystów. Jest mnóstwo innych, które nawet 
za pomocą dokładnej mapy trudno zlokalizować: 
Blechnarka i Magura Małastowska, Banica i Przy- 
słup, Wysota i Regietów Wyżni. Las bezlitośnie 
wchłania resztki cmentarzy i niedługo pozostaną 
po nich tylko puste nazwy.

Cmentarze wojenne wypadły ze świadomości

mieszkańców Beskidu Niskiego i niełatwo będzie 
je tam na powrót wprowadzić. Zanim to nastąpi, 
trzeba w jakiś sposób oznaczyć pozostałości 
cmentarzy, ot, choćby współczesnymi replikami 
drogowskazów cmentarnych. Nie wyobrażam so
bie, by cmentarze można było zrekonstruować, 
budowane bowiem były rękami włoskich i rosyj
skich jeńców wojennych, projektowane „na roz
kaz", a ogrom użytych materiałów budowlanych 
pochodził w większości wypadków z darowizn 
społeczeństwa. Kierujący Wydziałem Grobów 
Wojennych Rudolf Broch stwierdził, że w pokojo
wych warunkach całe to przedsięwzięcie koszto
wałoby (wówczas) około 50 milionów koron w 
ztocie. A dziś? Skoro więc nieprędko lub wcale 
nie nastąpi renowacja cmentarzy wojennych, 
warto by - z okazji choćby tradycyjnych w naszej 
kulturze dni poświęconych zmarłym - pomyśleć 
o poległych, pogrzebanych na beskidzkich 
cmentarzach, zapalając im symboliczną świecz
kę. Sytuacji to w niczym nie zmieni, ale przynaj
mniej... Niech odpoczywają w pokoju.

Edward Wieczorek
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Spoczynek 
w krajobrazie 
Działania wojenne w latach 1914-1915 w połud
niowo-zachodniej części Królestwa Polskiego 
odgrywały przeważnie drugorzędną rolę na fron
cie wschodnim. Jedynie późną jesienią 1914 r. 
toczono tutaj zacięte bitwy w związku z gwałtow
nym naciskiem armii rosyjskich. Na przełomie
1914 i 1915 r. nastąpiła stabilizacja frontu na linii 
rzek Nida-Rawka-Bzura; prowadzono tu w pier

wszych miesiącach 1915 r. walki pozycyjne. Na 
początku maja 1915 r„ w wyniku bitwy pod Gorli
cami wojska rosyjskie zaczęły wycofywać się i w 
końcu lipca 1915 r. opuściły ziemię kielecką.
Po stoczonych walkach pozostały mogiły poroz
rzucane w miejscach bitew, wśród pól, lasów, w 
zabudowie wsi i miast, które należało uporządko
wać przede wszystkim ze względów sanita
rnych.
Po ustąpieniu wojsk rosyjskich południowa 
część Królestwa Polskiego znalazła się pod oku
pacją austro-węgierską. Obszar ten podlegał u- 
tworzonemu w sierpniu 1915 r. Generalnemu Gu
bernatorstwu Wojskowemu w Lublinie. Władzę 
administracyjną na szczeblu powiatów pełniły 
Komendy Powiatowe, w których w końcu 1916 r. 
utworzono Wydziały Grobów Wojennych, zajmu
jące się ewidencją i opieką nad grobami poleg
łych.
Ewidencję mogił wojennych przeprowadziły już w
1915 r. Posterunki Żandarmerii. W latach 1916— 
1918 prowadzono prace mające na celu upamięt
nienie poległych żołnierzy poprzez zakładanie i 
urządzanie cmentarzy wojennych.
W 1918 r., w chwili odzyskania niepodległości, w 
granicach obecnego województwa kieleckiego 
znajdowało się około 130 cmentarzy wojennych, 
na których spoczywało ponad 13 tys. poległych z 
armii rosyjskiej, austro-węgierskiej, niemieckiej i 
z Legionów Polskich.
Po zakończeniu działań wojennych sprawy doty
czące grobów wojennych na terytoriach poszcze
gólnych państw uregulowane zostały w podpisa
nych przez Polskę traktatach pokojowych z 
Niemcami, Austrią i Rosją Radziecką. Na mocy 
zawartych w nich artykułów państwo polskie zo
stało zobowiązane do opieki nad grobami wojen
nymi, prowadzenia ich ewidencji oraz dostarcza
nia wykazów grobów zainteresowanym pań
stwom.
Do 1922 r. grobami wojennymi zajmował się u- 
tworzony w Ministerstwie Spraw Wojskowych 
Główny Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi. 
Potem sprawy te przejęto Ministerstwo Robót Pu
blicznych, gdzie istniał Oddział Grobów Wojen
nych; podobne oddziały istniały na szczeblu wo
jewództw i powiatów.
Podstawowe zadania tak powstałej administracji 
sprowadzały się do ewidencji oraz prac tereno
wych, tzn. ekshumacji, konserwacji i remontów 
cmentarzy. Szczególnie nasilono w okresie mię
dzywojennym prace remontowe, kiedy to wszyst
kie cmentarze uporządkowano, oraz prace eks
humacyjne związane z planowaną komasacją 
cmentarzy wojennych. W okresie tym w woje
wództwie kieleckim (w obecnych granicach) 
przeniesiono 25 cmentarzy wojennych i kilkadzie
siąt odkrytych w terenie mogił. Prowadzono rów
nież działalność mającą na celu ustawową ochro
nę cmentarzy i mogił wojennych. Opieką nad mo
giłami poległych w walkach narodowowyzwoleń
czych (począwszy od 1794 r.) i ostatniej wojnie 
zajmowały się także organizacje społeczne: Straż 
Mogił Bohaterów Polskich (działająca głównie na 
kresach wschodnich) i Towarzystwo Opieki nad 
Grobami Bohaterów. To ostatnie rozwinęło stop
niowo działalność na terenie całego państwa pol

skiego (w woj. kieleckim od 1935 r.), organizując 
m.in. kwesty na groby poległych i prowadząc 
działalność propagandową.
Druga wojna światowa przysporzyła nowych 
zniszczeń i mogił na niespotykaną dotychczas 
skalę. Lata powojenne - to smutny okres dla 
cmentarzy z pierwszej wojny. Zarastały one spo
kojnie, ich murki rozpadały się, krzyże butwiały i 
rdzewiały, mogiły zapadały w ziemię. Po wielu z 
nich nie pozostał nawet ślad. O cmentarzach tych 
zapomniano, tym bardziej że obszar Kielecczyzny 
wiązano przede wszystkim z wydarzeniami i pa
miątkami Powstania Styczniowego oraz party
zantką i martyrologią ostatniej wojny.
Obecnie na terenie województwa kieleckiego 
znajduje się około 60 cmentarzy z pierwszej woj
ny. W przeważającym stopniu ich stan zachowa
nia jest bardzo zły. Jedynie cmentarze w Pińczo
wie i Jędrzejowie-Podklasztorzu (ten ostatni dzię
ki przeprowadzonym niedawno pracom remonto
wym) znajdują się w dobrym stanie i są zadbane. 
Również cmentarze: legionistów z lat 1914-1915 i 
żołnierzy Wojsk Polskich z 1939 r. w Czarkowach 
oraz żołnierzy z lat 1863-1921 w Kielcach można 
dopisać do tej listy.
Cmentarze z pierwszej wojny światowej są źró
dłem historycznym uzupełniającym i potwierdza
jącym informacje zawarte w źródłach pisanych. 
Są one jedynym, obok zachowanych umocnień i 
fortyfikacji, widocznym śladem kataklizmu, jakim 
była Wielka Wojna. Ich rozmieszczenie, np. duże 
skupiska nad Nidą, świadczy o charakterze sta
czanych walk, przebiegu frontów, walkach pozy
cyjnych.
Źródłem historycznym są elementy wyposażenia 
cmentarza. Funkcję tę pełni przede wszystkim za
chowana na znakach mogilnych epigrafika. Napi
sy (w języku niemieckim) na krzyżach i tablicach 
zawierają imiona i nazwiska poległych, określają 
ich przynależność armijną, jednostkę, stopień 
wojskowy, podają datę śmierci. Nazwiska poleg
łych wskazują na ich narodowość, świadczą o 
wielonarodowym charakterze walczących armii, 
np. nazwiska polskie, węgierskie, czeskie, słowa
ckie pojawiają się z napisami: Rosjanin, Austriak, 
Niemiec.
Miejscem historycznym jest nie tylko pojedynczy 
cmentarz, wskazujący konkretne miejsce po
chówku żołnierzy. Zachowane na Ponidziu cmen
tarze z pierwszej wojny tworzą kompleksowo 
„tradycję miejsca" związanego z określonym wy
darzeniem historycznym. Dlatego też sprawując 
ochronę nad tymi obiektami ważne jest zachowa
nie nie tylko pojedynczych cmentarzy, ale 
wszystkich, nawet tych w stanie reliktowym, one 
bowiem są jedyną widoczną w terenie pozosta
łością „historycznego krajobrazu czasu wojny". 
Biorąc pod uwagę wartości krajobrazowe poje
dynczych obiektów, możemy wyróżnić cmentarze 
w krajobrazie otwartym i zamkniętym. W pier
wszej grupie znajdują się tzw. cmentarze polne, 
usytuowane wśród pól uprawnych, łąk i pastwisk 
z nieznaczną ilością wysokiej zieleni. Cmentarzy 
takich na terenie województwa znajduje się tylko 
kilka. Najpiękniej położony jest malutki cmenta
rzyk w Nowej Wsi koło Małogoszczą, widoczny w 
postaci zwartej kępy zieleni z olbrzymim dę
bem.

Pozytywnym przykładem w drugiej grupie są 
cmentarze leśne, położone na skraju lub w głębi 
lasu. Cmentarze te, nieraz zagubione, mają czę
sto charakter ukrytych miejsc-uroczysk. Taki 
cmentarz w postaci dużej mogity-kwatery poroś
niętej trawą i sosnami znajduje się np. w Bolimi- 
nie-Papierni nad Nidą. Pozostałe cmentarze leś
ne często nie mają widocznych śladów mogił, ich 
murki, ogrodzenia zostały rozsadzone przez ko

rzenie drzew i krzewów, są całkowicie zarośnięte. 
Przykłady takich cmentarzy mamy w Mieronicach 
koło Małogoszczą, Eustachowie Małym, Jasieniu 
koto Łopuszna.
Cmentarze w zabudowie miast i wsi zatraciły 
swoje walory krajobrazowe. Tak jest w wypadku 
Buska, gdzie cmentarz (przy ul. B. Prusa) widocz
ny w postaci nasypu (będącego mogiłą żołnier
ską) z kilkoma topolami i wydeptanego przed nim 
placu jest wciśnięty w zabudowę domków jedno
rodzinnych.
Osobny problem stanowią cmentarze, a właści
wie „dzielnice wojenne” na cmentarzach wyzna
niowych. Część z nich już dawno nie istnieje: żoł
nierskie mogiły zostały zajęte przez nowe, współ
czesne nagrobki. Niektóre bronią się jeszcze wy
trwale, pomimo że ich teren jest ciągle uszczup
lany. Tak jest np. w Nowej Słupi, gdzie żołnierskie 
mogiły pierwotnie otoczone żeliwnymi kratami są 
zajmowane przez nowe pochówki. Przy cmenta
rzach wyznaniowych zachowały się jedynie 
cmentarze z trwałym kamiennym ogrodzeniem, 
np. w Chmielniku i Pińczowie.
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1. Ucisków - największy cmentarz z 
pierwszej wojny światowej w woje
wództwie kieleckim: powierzchnia 
ok. 1 ha, 2 tysiące pochowanych; 
przyktad cmentarza wykonanego z e- 
lementów ziemnych (wat, kopiec, wy
soko nadsypane kwatery)
2. Kapliczka z ciosów kamiennych w 
ogrodzeniu cmentarza koto stacji ko
lejowej w Małogoszczu
3. 4. Jędrzejów-Podklasztorze - 
cmentarz z lat 1914-1915, widok na 
kaplicę od strony bramy wejściowej 
na zdjęciu z 1915 r. (3); przykład 
cmentarza wykonanego z elementów 
drewnianych (ogrodzenie, brama, 
krzyże, kaplica) oraz ten sam cmen
tarz w 1986 r. (4); po remoncie zatra
cił swój pierwotny wygląd
5.6. Pińczów - cmentarz z lat 1914— 
1918 o przewadze elementów ka
miennych (ogrodzenie, schody, kap
lica) (5) oraz przyktad krzyża żeliwne
go (6)
7. Ludynia - cmentarz zabezpieczo
ny, ale jednocześnie wyobcowany z 
otoczenia
8. „Bratni krzyż" - jedyna pozosta
łość po kwaterze wojennej na cmen
tarzu parafialnym w Mircu
9. Charsznica - cmentarz wojenny z 
1914 r. w formie nasypu
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10. Żarczyce Duże - krzyż na cmentarzu wojen
nym z lat 1914-1915

(rys.: Bohdan Fu mai. zdjęcia:
4 - Zdzisław Sabat, 5. 6 - Bogusław Paprocki.

7-9 - Urszula Oettingen, W - Henryk Pieczul)

W większości cmentarzy z pierwszej wojny świa
towej występuje młody i popularny gatunkowo 
drzewostan. Również jego rozmieszczenie nie 
ma obecnie wyraźnych cech planowości, podkre
ślających estetykę wnętrza cmentarza. W związku 
z tym wartość przyrodnicza zieleni na cmenta
rzach związana jest ściśle z wartością krajobrazo
wą. Zieleń pełni w tym wypadku funkcję ukrywa
jącą obiekt (cmentarze leśne) lub eksponującą 
go w terenie (cmentarze polne).
Położenie cmentarzy wojennych i ich wygląd są 
odbiciem kultury i tradycji oraz norm prawnych i 
estetycznych obowiązujących w państwach, skąd 
pochodzili projektanci i budowniczowie cmenta
rzy. W wypadku Kielecczyzny byli to wojskowi 
przeważnie niepolskiej narodowości: Czesi, Ru
muni, Niemcy. Węgrzy, Ukraińcy.
Na terenie województwa kieleckiego nie działali 
prawdopodobnie żadni wybitni architekci, z tego 
też względu brak założeń o wybijających się ce
chach stylowych. Występujące tu cmentarze zo
stały założone na prostym geometrycznym planie 
zbliżonym do koła, prostokąta lub trapezu, mają 
też przeważnie skromne formy (wyjątek stanowią 
cmentarze w Uciskowie, Pińczowie i nie zacho
wany w pierwotnym stanie cmentarz w Jędrzejo- 
wie-Podklasztorzu).
Upodobania estetyczne władz okupacyjnych 
przejawiały się w podkreślaniu dominacji cmen
tarza wojennego w krajobrazie. Lokalizowano je 
więc na terenach odkrytych, stokach wzgórz, po
lanach w lesie. Stosowano jeden element domi
nujący, dobrze widoczny z daleka, np. duży drew
niany lub kamienny krzyż, kapliczkę, obelisk, na
syp, kopiec, budowlę kommemoratywną; ta os
tatnia często nawiązywała do tradycji antycz
nych.
Normy estetyczne wyrażały się również w suro
wym wyposażeniu cmentarzy, co wiązało się z 
racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni: rzędo
we rozmieszczenie mogił, przebieg i wielkość a- 
lejek - wąskie między mogiłami i jedna szersza 
usytuowana centralnie, stosowanie ujednolico
nych i prostych znaków mogilnych o kształtach 
dotychczas nie spotykanych na naszych zie
miach. Do budowy cmentarzy wykorzystywano 
materiały łatwo dostępne i tanie, jak drewno, nie
raz nieokorowane pnie drzew na krzyże i ogro
dzenia, kamień polny lub łupany na murki, kap
liczki; ziemię na mogiły, kopce, waty; żeliwo (co 

było związane z tradycjami hutniczymi regionu 
świętokrzyskiego) na krzyże, bramy i tablice.
Skromność, schematyzm założeń i wyposażenia 
cmentarzy były związane z wymogami wojny oraz 
stały się odbiciem czy zapowiedzią nowych prą
dów w sztuce.
Wyraz symboliczny mają elementy wyposażenia 
cmentarzy wywodzące się z religii i kultu zmar
łych sięgającego jeszcze czasów pogańskich. 
Przykładem tego jest zwyczaj sadzenia na cmen
tarzach drzew uważanych za święte, np. dębów 
(Nowa Wieś), stosowanie pomników w formie o- 
belisków, nie obrobionych brył kamiennych, co 
związane było z czczeniem pewnych form przyro
dy, w tym wypadku głazów narzutowych, otacza
nie cmentarzy watem ziemnym (Ucisków, Mzuro- 
wa, Opatowiec) czy kamiennym ogrodzeniem 
(Mieronice, Eustachów Mały), jako miejsc świę
tych i chronionych. Stosowano także prastarą for
mę kurhanu-kopca (Ucisków, Sokołów Dolny, 
Chroberz), jako wyrazu czci dla tych, którzy odda
li życie dla swojego ludu, narodu, ojczyzny. Rów
nież symbole religijne wywodzące się z religii ka
tolickiej czy wojenne miały świadczyć o śmierci w 
imię wiary lub miłości ojczyzny.
Cmentarze z pierwsze; wojny światowej szcze
gólnie dla Polaków mają wartość ideową, gdyż są 
one pozostałością wojny, na gruzach której zro
dziła się niepodległość Polski. Są one smutną 
pamiątką nieraz bratobójczej walki i śmierci tysię
cy Polaków walczących w armiach państw zabor
czych. Szczególnie bliskie są nam cmentarze le
gionowe, na nich bowiem spoczywają ci odważni, 
którzy pierwsi z bronią w ręku poszli w bój z myś
lą o odzyskaniu niepodległości. Na terenie woje
wództwa kieleckiego cmentarze takie znajdują 
się w Kielcach i Czarkowach (na innych spoczy
wają również Polacy ubrani w obce mundury i 
pojedynczy legioniści).
Cmentarz w Czarkowach koto Starego Korczyna 
był zakładany stopniowo. W 1928 r. w miejscu 
pierwszych walk legionistów na ziemiach pol
skich (16-23 września 1914 r.) odsłonięto wyko
nany według projektu Konstantego Laszczki 
pomnik „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Pił
sudskiego o niepodległość Polski". W drugiej 
połowie lat trzydziestych przy pomniku pochowa
no przeniesione z okolicznych cmentarzy szczą
tki 14 legionistów I Brygady Legionów Polskich. 
Wyrazem patriotycznego stosunku do historii i 
tradycji jest opieka miejscowej społeczności nad 
cmentarzem. Starsi ludzie opowiadają o toczo
nych walkach nad Wisłą, pokazują miejsca poty
czek i śmierci żołnierzy.
Cmentarze są niezbędnymi w krajobrazie przy
stankami, miejscami odpoczynku, „wyspami ci
szy", gdzie po gonitwie życia możemy odetchnąć 
i odpocząć. Wywołują one różne emocje: budzą 
poczucie smutku, przypominają o śmierci i prze
mijaniu. Cmentarze, zwłaszcza te zniszczone, za
pomniane, być może wywołają skojarzenia o po
trzebie ochrony środowiska w tym szczególnym 
aspekcie ochrony życia człowieka i jego godnoś
ci. Wtedy też może pomyślimy o konieczności 
zachowania „małych form architektury". Cmenta
rze bowiem wraz z kapliczkami przydrożnymi, 
krzyżami łąkowymi, porozrzucanymi wśród lasów 
powstańczymi i partyzanckimi mogiłami, dworko
wą i wiejską drewnianą zabudową tworzą jeden z 
typowych, historycznie ukształtowanych „pol
skich krajobrazów".

Urszula Oettingen

Wojenne 
inskrypcje
Na większości cmentarzy z okresu pierwszej woj
ny światowej znajdują się kamienne monumenty 
z napisami mającymi oddawać hołd poległym. W 
większości wypadków są to niemieckojęzyczne 
napisy, trudne do odczytania ze względu na 
znaczny stopień zniszczenia. Trudne są także do 
przetłumaczenia z powodu ich sloganowego lub 
podniosłego stylu albo też poetyckiego charakte
ru. Budowniczowie cmentarzy korzystali zapewne 
z przygotowanego zestawu tekstów, o czym 
świadczą wypadki powtarzania się napisów. Lek
tura inskrypcji jest interesująca ze względu na 
podawane w nich informacje faktograficzne oraz 
na ujawnianie propagandowych sposobów uza
sadniania celowości ofiar ludzkich w tej wojnie. 
Niezwykle ciekawy jest przewijający się w wielu 
napisach motyw pojednania w śmierci poległych 
obu wrogich armii.
Wydaje się, że nie wykorzystuje się w pełni tych 
pamiątek dla pogłębienia wiedzy historycznej 
społeczeństwa. Być może opublikowanie tłuma
czeń wybranych inskrypcji z cmentarzy rozrzuco
nych w dolinach Dunajca i Białej przyczyni się w 
pewnym stopniu do zapełnienia tej luki. Tłuma
czenia zostały dokonane swobodnie, ale ze sta
raniem o wierne oddanie sensu. Uzupełniono in
terpunkcję zatartą już na tablicach inskrypcyjnych 
oraz częściowo zachowano układ przestrzenny 
inskrypcji (tłumaczeń dokonał Jerzy Kulpa).

Brzesko:. Nie wierzcie, że nasze usta zamilkły 
Nasze groby
powinny wam powiedzieć ó miłości do 
Ojczyzny.

Wy coście polegli za ojczyznę w boju. 
Wróg czy przyjaciel - dokonaliście 
czynu.
Śpijcie złączeni w tej ziemi pokoju. 
Zarówno zdobi was wieniec wawrzynu.

(jest to jedyny polski napis, jaki spotkałem na 
cmentarzach wojskowych z pierwszej wojny 
światowej)

Dąbrówka Szczepanowska: Ta sama Ojczyzną, 
przywołuje
wszystkich martwych

Bohaterowie szturmowali to wzgórze, 
bohaterowie
bronili. Nieśmiertelna chwała koronuje 
zwycięzców.

Domosławlce: Ojczyzno, byłem dla ciebie dobry 
Ziemio, ty piłaś moją krew.
Ojczyzno, umarłem dla ciebie - 
Ziemio, teraz mnie osłaniasz!

Musicie się powstrzymać od łez, 
żadne życie nie jest trwałe.
Chwała temu, który umarł w chwale 
za Cesarza i Ojczyznę.

Tuchów: Że wasze młyny znowu mielą, 
Że wasze oczy znowu jaśnieją, 
Że wasze kosy znowu dzwonią 
/ wasze żony znowu śpiewają. 
Że wasze jadło znowu się gotuje 
I wasze dzieci znowu kwitną, 
Bóg tak chciat i nakazał.
My to uczyniliśmy, którzy jesteśmy 
martwi.

Borzęcin: Wierni w potrzebie - 
błogosławieni w śmierci.

Nlwka: Wy, którzy wędrujecie w świetle, 
pomyślcie o tych, którzy za was 
umarli.

Rudy Rysie: Czy chcecie uczcić odeszłych
z tego świata bohaterów. 
Ofiarujcie swoje serce ziemi, 
która ich pokrywa.

Jerzy Chumiński

42



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Cmentarze 
na cmentarzu
Gdańsk - najznaczniejszy port i zarazem 
twierdza Rzeczypospolitej - od co najmniej 
XVI w. byt siedliskiem ludzi różnej narodo
wości, których sprowadzała do miasta 
chęć zysku, potrzeba wojenna, a czasem 
tylko ciekawość nowych i niezwykłych 
miejsc. Osiedlali się tu także prześladowa
ni za przekonania religijne czy też wypę
dzeni z innych miast z obawy o konkuren
cję w handlu lub rzemiośle. Dlatego 
Gdańsk był również swoistym skupiskiem 
różnych wyznań, sekt religijnych, a także 
niezwykle prężnie działających lóż wolno- 
mularskich. Pociągnęło to oczywiście za 
sobą potrzebę budowy odpowiednich 
świątyń bądź adaptacji istniejących budyn
ków na domy modlitwy, miejsca zebrań 
członków gmin wyznaniowych, sekt itp. 
Przyczyniło się też do zakładania większej 
liczby odpowiednich miejsc grzebalnych 
na obrzeżu miasta. Ze względu na ograni
czone rozmiary terenów przeznaczonych 
na pochówki, poszczególne nekropole lo
kowano obok siebie, nie zważając na wy
znanie chowanych tam osób. Wyjątek sta
nowili jedynie Żydzi, którzy mieli w Gdań

sku i Wrzeszczu oddzielne kirkuty. Z bie
giem lat utworzyły się nawet całe olbrzymie 
„zespoły cmentarne”, nazywane potocznie 
„Miastem Zmarłych” (np. u stóp wzgórza 
Grodzisko). Ich odmianą były tzw. cmenta
rze zespolone, należące do kilku kościołów 
katolickich bądź ewangelickich i cmentarze 
wielowyznaniowe.
Z tych wszystkich bardzo ciekawych i na 
swój sposób niezwykłych nekropoli, do 
dzisiaj zachowały się w jako tako dobrym 
stanie tylko dwie o charakterze wielowy- 
znaniowym. Natomiast zaginęły bezpo
wrotnie duże „zespoły cmentarne” Gdań
ska i Wrzeszcza, położone przy ul. 3 Maja i 
alei Zwycięstwa. Z końcem XIX w. oraz po 
roku 1962 uległy one całkowitej likwidacji. 
Do naszch czasów pozostały po nich jedy
nie drzewa, ślad na mapie, czasem też su
chy zapis w księdze parafialnej.
Jeden z ocalałych do dziś cmentarzy wielo- 
wyznaniowych znajduje się na stoku wzgó
rza wchodzącego w skład pasma wznie
sień morenowych okalających Gdańsk od 
zachodu. Jego obszar, wielkości 6,58 ha, 
wytyczają od północy i południa dwie ulice 
- Antoniego Giełguda i gen. Dąbrowskie
go, prowadzone dnem jarów oddzielają
cych wzgórze od położonego po stronie 
południowej ufortyfikowanego Grodziska, a 
od północy od ciągu wzniesień okalają
cych Wrzeszcz. Początki tego cmentarza 
sięgają przypuszczalnie lat 1806-1813, tj. 
okresu wojen napoleońskich. Wówczas to, 
w pobliżu nowożytnych fortyfikacji Grodzi
ska założono niewielką nekropolę, na któ
rej chowano żołnierzy poległych w czasie 

walk o Gdańsk. Nekropola ta w ciągu XIX 
w. została powiększona i być może przebu
dowana. Z tego okresu zachowały się do 
naszych czasów m.in. dwa pomniki czczą
ce pamięć ofiar wojen pruskich. Jeden z 
nich - upamiętniający żołnierzy austria
ckich zmarłych w 1866 r. - ma bardzo ory
ginalną formę. Są to cztery spiżowe lufy 
armatnie ustawione na postumencie i opa
sane metalową wstęgą z napisem „Vinibus 
unitis" (Wspólnymi sitami). Przy wstędze 
zawieszony jest stalowy wieniec laurowy. 
Wokół pomnika znajdują się bezimienne 
mogiły porośnięte bluszczem i otoczone 
żywopłotem. Drugi pomnik - to potężny 
krzyż z białego marmuru, postawiony w 
miejscu pochówku żołnierzy francuskich, 
którzy zginęli w latach 187Q-1871.
W latach 1890-1897 w pobliżu cmentarza 
wojskowego założono drugi - ewangelicki 
- należący do stojącego u stóp wzgórza 

.Grodziska kościoła szpitalnego Bożego 
Ciała. Kościół ten - budowany etapami w 
XIV, XVI, XVII i XVIII-XIX w. - miał miejsce 
pochówku tuż przy zabudowaniach szpita
lnych. Tu także ewangelicy głosili swoje ka
zania; pamiątką tego jest zachowana do 
dziś zewnętrzna drewniana ambona z 1707 
r., stojąca przy południowej elewacji koś
cioła. W końcu XIX w., przypuszczalnie na 
skutek przepełnienia starego cmentarza, 
kościół szpitalny otrzymał nowe miejsce 
grzebalne - właśnie tuż przy leżącym w 
pobliżu Grodziska cmentarzu wojskowym. 
Na przełomie XIX i XX w. nastąpiło połącze
nie obu cmentarzy - wojskowego i nowego 
szpitalnego - w jedną całość. Prawdopo
dobnie w tym też czasie zbudowano przy 
głównym wejściu od ul. Dąbrowskiego 
drewnianą neogotycką kaplicę, założoną 
na planie litery „T”, a także drewniany dom 
mieszkalny dozorcy i zarazem ogrodnika 
cmentarzowego.
Tuż po pierwszej wojnie światowej powstał 
przy zachodniej granicy cmentarza wojsko
wego monumentalny pomnik ku czci jeń
ców rosyjskich, zmarłych w latach 1914— 
1918. Obok niego, w latach dwudziestych 
naszego stulecia powstała niewielka kwa
tera, na której stoją do dziś drewniane krzy
że prawosławne. Groby porośnięte są 
chwastami i tylko owalne metalowe tablicz
ki umieszczone na krzyżach pozwalają zi
dentyfikować zmarłych. Znajduje się tu tak
że niezwykły nagrobek w kształcie pulpitu z 
rozłożoną księgą i datą „1929"; tak jakby 
przed chwilą odszedł od niego „batiuszka” 
odmawiający modlitwy za zmarłych.
Przypuszczalnie już w XX w. zaczęto w 
części wschodniej cmentarza wojskowego 
chować także ludność cywilną różnych wy
znań. Leżą tu obok siebie katolicy, ewange
licy i muzułmanie. Wśród licznych nagrob
ków, o bardzo zróżnicowanej formie arty
stycznej, na uwagę zasługuje zaledwie kil
ka, ale za to typowych dla wielowyznanio- 
wego charakteru cmentarza. Jeden z nich - 

to bezimienny, na wpół zapadły grób ze 
stelą ozdobioną tak charakterystyczną dla 
lat dwudziestych płaskorzeźbą. Jest to gło
wa Chrystusa, pełna bolesnej zadumy, jak
by pochylona nad opuszczoną mogiłą. 
Rzeźby figuralne symbolizujące Smutek i 
Śmierć zdobią nagrobki Heleny Płochoc- 

kiej i Natalii Przyłuskiej. Rzeźby te, stylowo 
należące do okresu międzywojennego, być 
może ocalały jakimś cudem w starym war
sztacie kamieniarskim i użyte zostały do
piero w 1946 r. przy wykonywaniu obudowy 
obu wspomnianych grobów. Groby muzuł
mańskie, pochodzące z lat 1953-1957, two
rzą niewielki mizar. Znajdują się na nim ty
powe dla tej grupy wyznaniowej stele w 
kształcie ściętych u góry stożków. Na każ
dej steli widnieje gwiazda z półksiężycem, 
werset z Koranu i dane o zmarłych w języku 
polskim. Szczególnie piękna jest stela z 
grobu Joanny z Ryzwanowiczów Koryckiej 
Butkiewiczowej - na graficznie opracowa
nej sylwetce minaretu umieszczona jest 
cała inskrypcja. Niestety, mizar ten ulega 
stopniowej likwidacji na skutek przenosze
nia zwłok na inne cmentarze muzułmań
skie.
Nie opodal tych nagrobków znajduje się 
także grobowiec ojców dominikanów z 
1949 r. Grobowiec ten - o bardzo prostych, 
ascetycznych formach - świadczy najlepiej 
o ekumenicznym charakterze gdańskiego 
cmentarza.
Cały obszar wojskowej nekropoli przecina
ją zadrzewione aleje, tworząc 15 prostokąt
nych kwater, ułożonych tarasowo na stoku 
wzgórza. Rosną tu lipy, klony, brzozy, wie
rzby, a także pojedyncze sosny i świerki. 
Kraniec zachodni porastają także krzewy, 
trawa i chwasty. Przy styku z częścią po
chodzącą z początku XX w. znajduje się 
krótka aleja lipowa wiodąca aż do główne
go wejścia na cmentarz. Ze względu na 
występującą w tym miejscu różnicę pozio
mu terenu, umieszczono w jej obrębie 
schody z podestami i ozdobną poręczą. 
Wschodni, położony niżej kraniec nekro
poli zajmuje dawny poewangelicki cmen
tarz kościoła szpitalnego Bożego Ciała. Po 
1945 r. zamieniono go na cmentarz katoli
cki - dziecięcy. Z dawnego założenia za
chowały się piękne aleje lipowe i osiem 
kwater, na których jeszcze gdzieniegdzie 
widnieją proste kamienne stele z nazwiska
mi zmarłych. Znajduje się tu także bezi
mienny nagrobek lotnika z olbrzymim krzy
żem w kształcie śmigieł. Na tle starych, 
bezlistnych drzew i dziecięcych mogił robi 
on szczególnie silne i wstrząsające wraże
nie.
Obie, zespolone w jedną całość, części 
cmentarza wielowyznaniowego - noszące 
obecnie miano Cmentarza Garnizonowego 
- zarządzeniem Miejskiego Przedsiębiors
twa Gospodarki Komunalnej z roku 1961 
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zostały zamknięte. Mimo to mają one nadal 
swojego dozorcę i ogrodnika zarazem, 
mieszkającego jak dawniej w drewnianym 
domku przy gtównym wejściu na teren 
cmentarza. Jest to pracownik Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Zieleni - instytucji będą
cej gospodarzem terenu cmentarnego.
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Niestety, ten wręcz idealny stan rzeczy - 
jak na nekropolę od ponad dwudziestu lat 
nieczynną - psuje bliskie sąsiedztwo Kolo
nii Jordana. Są to małe drewniane domki 
zamieszkane przez ludzi bardzo różnego i 
na ogól nieciekawego autoramentu. Cho
dząc po alejach można spotkać pijaków

1. Plan sytuacyjny cmentarza: W - wojskowy, BC
- Bożego Ciata
2. Nagrobek żołnierzy austriackich z 1866 r.
3. Nagrobek żołnierzy francuskich z lat 1870- 
1871
4. Neogotycka kaplica drewniana z przełomu XIX 
i XX w.
5. Pomnik żołnierzy rosyjskich poległych w latach 
1914-1918
6. Porośnięte chwastami nagrobki prawosławne
7. Grób Heleny Płochockiej
8. Grób Joanny Butkiewiczowej i fragment miza- 
ru

(zdjęcia: Eugeniusz Pawłowski) 

ucztujących w krzakach, a także niestety 
„rajdowców" jeżdżących „maluchami" na 
skróty przez cały cmentarz. Dwie obrzezne 
kwatery z całkowicie zniszczonymi nagrob
kami służą jako wysypisko śmieci, a na 
odwiedzających groby szczekają zza płotu 
psy.
Jest przerażające, jak daleko sięgnęła nas 
znieczulica społeczna i zdziczenie moralne, 
brak szacunku dla miejsc, gdzie leżą nie 
tylko obcy, ale i swoi, niejednokrotnie skry
tobójczo zabici w najcięższych dla Gdań
ska latach 1946-1950. Jest tu także grób 
byłej więźniarki Buchenwaldu, z przejmują
cym, zmuszającym do głębszej refleksji na
pisem:
„ IV trumnę Twoją 
gdym Cię do niej kładła 
wszystko zamknęłam - 
cały jeden świat

tylko o tym zapomniałam, 
że z niej wyjdzie pamięć 
w oczy patrzeć mi."
Cmentarz ma opracowaną dokumentację 
ewidencyjną. Wykonała ją w 1979 r. mgr 
Danuta Krakowiecka-Górecka z PP Pra
cownie Konserwacji Zabytków - Oddział w 
Toruniu. Został również wpisany do reje
stru zabytków. Jednak czy uratuje to go od 
bezmyślnej (jeśli nie powiedzieć barba
rzyńskiej) zagłady? Nie wiem. Obawiam 
się, że za kilka lat „mrok okryje jego imię", 
podobnie jak wiele innych starych cmenta
rzy Gdańska.

Hanna Domańska
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

SIEDMIOROGÓW DRUGI 
gmina Borek Wielkopolski, 
woj. leszczyńskie

ZESPÓL DWORSKI

Wieś Siedmiorogów Drugi 
leży 18 km na wschód od 
Gostynia, na lewym brzegu 

rzeki Pogony. W XIV w. nale
żała do Zimnowódzkich, w 
latach 1425-1523 do Sied-

1. Plan sytuacyjny: 1 - dwór
2. Elewacja frontowa dworu

(rys. Wojciech Jankowski, 
zdjęcie: Bogdan Marciniak)

miorogowskich, w ostatnim 
okresie - do 1939 r., po licz

nych zmianach właścicieli, 
była w posiadaniu Myciel- 
skich. W 1765 r. chorąży 
warszawski Szamocki spro
wadził niemieckich koloni
stów, zakładając w pobliżu 
nową wieś - Siedmiorogów 
Pierwszy.
Barokowy dwór, wzniesiony 
w 1732 r. przez ówczesnego 
właściciela wsi Jana Tworzy- 

jańskiego, został częściowo 
przebudowany (wnętrza i fa

sada) w XIX w. przez Myciel- 
skich. Zbudowany na planie 

prostokąta z dwoma kwad
ratowymi alkierzami. Partero
wy, z użytkowym podda
szem, przykryty wysokim da
chem polskim łamanym, al
kierze oddzielnymi daszkami 
z iglicami. W dziewiętnasto
wiecznym krajobrazowym 
parku (5 ha) otaczającym 
dwór znajduje się kapliczka 

z XVIII w. z ludową rzeźbą 
Chrystusa Frasobliwego i lo

downia.

Informacje szczegółowe:
Materiał:

Kubatura: 
Powierzchnia 
użytkowa:

ściany zewnętrzne pierwotnie kon
strukcji ryglowej wypełnionej gliną, 
obecnie w większości wymienione 
na ceglane; ściany wewnętrzne 
konstrukcji ryglowej, stropy drew
niane, dachy kryte gontem 
4887 m3
560 m2

Liczba kondygnacji: 1 i użytkowe poddasze, częściowo 
podpiwniczony

Liczba pomieszczeń: ok. 25
Właściciel: Kombinat Państwowych Gospo

darstw Rolnych Karolew, 63-810 
Borek Wielkopolski

Użytkownik: jw.

Proponowany rodzaj mieszkalno-rekreacyjny 
zagospodarowania:

Stan zachowania: ściany zewnętrzne i stropy - dość 
dobry, ściany wewnętrzne, stolar
ka, klatka schodowa - zły; park 
zdewastowany

Zakres robót: wzmocnienie ścian, wymiana sto
larki, konserwacja dachu, rewalory
zacja parku (Wojewódzki Konser
wator Zabytków dysponuje inwen
taryzacją z 1964 r.)

Sposób załatwienia informacji dotyczących formalności 
sprawy: związanych z przejęciem obiektu u-

dziela Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Lesznie, Rynek 18, 64- 
100 Leszno, tel. 20-22-83

(opracowała: Ewa Piesiewicz)
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Rezydenci
Spotykają się w sali konferencyjnej 
Zarządu Głównego PTTK przy ulicy 
Senatorskiej w Warszawie, w scene
rii wypełnionej podobiznami współ
twórców ruchu turystycznego oraz 
krajoznawczego w Polsce, Tytusa 
Chałubińskiego, Mariusza Zaruskie
go, Walerego Goetla i wielu innych. 
Członkowie zarządu Klubu Indywi
dualnych Użytkowników Obiektów 
Zabytkowych, afiliowani przy PTTK, 
nie tylko od święta korzystają z jego 
stołecznych pomieszczeń. Klub liczy 
już około dwustu członków. Szefuje 
mu arch. Marek Skrzyński, kierownik 
Zespołu Projektowania warszawskiej 
spółdzielni „Murator", od trzech lat 
właściciel czternastowiecznego zam
ku w Wieruszycach koło Gdowa, na
leżącego niegdyś do legendarnej fa
milii Wieruskich, później do Sienia- 
wskich, wreszcie do Lubomirskich. 
W skład zarządu Klubu m.in. wcho
dzą: Tadeusz Augustynek, współ
właściciel plebanii przeniesionej do 
Kazimierza Dolnego (zob. „Spotka
nia z Zabytkami", nr 2, 1987); poto
mek znakomitego rodu Aleksander 
Bacciarelli, na co dzień mieszkaniec 
stołecznych Stegien, właściciel dwo
ru w Osieku w woj. skierniewickim; 
mieszkaniec Lodzi Witold Gierlićz, 
właściciel dworu w Wodzieradach w 
woj. sieradzkim; plastyk Janusz 
Kompowski, właściciel tzw. domku 
budnika w Olsztynie; mieszkanka 
Tarnobrzega Izabela Maik, właści
cielka przystosowanej do zamiesz
kania wraz z całą rodziną plebanii w 
Gorzycach w woj, tarnobrzeskim; 
prezes stołecznego klubu kultury
stycznego „Herkules" Stefan Mizie- 
liński, mieszkaniec Osiedla Służew 
nad Dolinką w Warszawie, właściciel 
zespołu parkowo-pałacowego w 
Biernacicach w woj. sieradzkim; An
drzej Novak-Zempliński, właściciel 
dworu w Tułowicach w woj. warsza
wskim; wiceprezes Klubu Tadeusz 
Wyganowski zamieszkuje zabytkową 
willę ,.Amelin" po Jakubie Natanso- 
nie - przedwojennym właścicielu fa
bryki papieru w Konstancinie-Jezior- 
nie.
Uczestniczę w posiedzeniu zarządu 
Klubu. Mówi się o powstawaniu no
wych oddziałów terenowych. Przed 
rokiem powołany został oddział w

1. Willa „Amelin” z lat 1901-1903 w 
Konstancinie - własność Tadeusza 
Wyganowskiego
2. Dom szachulcowy z 1726 r. w Trut- 
nowie na Żuławach - własność Da
niela Kufla

(reprod.: Zbigniew Dubiel)

Gdańsku. Szefuje mu Daniel Kufel, 
właściciel jednego z wielu na Żuła
wach Gdańskich stylowego domu z 
muru pruskiego (szachulcowego) we 
wsi Trutnowo. Oddział w Trójmieście 
liczy już kilkunastu członków. A po
zostałe?
- W tej chwili trwa batalia o miejsce 
powstania oddziału numer dwa - 
stwierdza prezes Skrzyński. - Właś
nie zgłosiła się Jelenia Góra w oso
bie jej reprezentanta, właściciela za
jazdu „Austeria", inż. Andrzeja Do
brzańskiego. W tym mieście władze 
oddały do rąk prywatnych całą za
bytkową ulicę. Można sobie tylko 
wyobrazić, jakiej skali problemy mają 
z tego powodu jeleniogórzanie, a 
także ich przyszły oddział terenowy 
klubu, z tej racji zapewne bardzo licz
ny.
Rozmaitej materii sprawy są na ze
braniu dyskutowane. Działania o 
charakterze strategicznym, mającym 
wytyczyć całe przyszłe działanie klu
bu, lecz także dużo bardziej pro
zaiczne...
- Rozstrzygnięcia domaga się spra
wa materiałów opałowych, surow
ców, takich jak gwoździe czy deski. 
Przecież nie da się w jednakowy 
sposób traktować właścicieli stan
dardowych mieszkań oraz nas, któ
rym przychodzi zarządzać dużo 
większą kubaturą. Niejeden z nas - 
oświadcza jeden z członków zarządu
- musi palić w kilku piecach, od cze
go zależy stan obiektów, które nam 
podlegają. Elektryczne grzałki byłyby 
tu może jakimś rozwiązaniem.
- Wojewoda tarnowski oświadczył 
mi niedawno - podrzuca prezes 
Skrzyński - że my nawet rynku nie 
mamy czym oświetlić! Jak więc so
bie poradzić z tego rodzaju argu
mentacją?
- Panowie, jest zabytek do wzięcia!
- zgłasza propozycję inny z człon
ków zarządu Klubu. Chodzi o szes- 
nastowieczny pałac Anny Jagiellonki 
w woj. siedleckim. Stoi pusty i nisz
czeje.
- Pomyślmy - stwierdza pan Wito- 
sławski - o ulotce czy broszurce in
formującej o naszym Klubie. Poślijmy 
ją do konserwatorów wojewódzkich.
- Przydałaby się również informa- 
cja wraz ze zdjęciem o obiektach bę
dących w posiadaniu członków Klu
bu - podrzuca ktoś inny.
Dyskutowany jest na zebraniu zarzą
du Klubu projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie zmian w 
charakterze podległości prawnej o- 
biektów zabytkowych. W myśl tego, 
rozporządzenia nie jednostki admini
stracji państwowej, lecz instytucje, 
na których terenie znajduje się o- 
biekt zabytkowy, miałyby być dyspo
nentami tych obiektów.
- Na moim terenie znajduje się fa
bryka papieru - wyraża sprzeciw Ta
deusz Wyganowski - / do dyrekcji

fabryki będę się musiał udać po zgo
dę? Przecież to bzdura!
- Jak wiadomo, reprezentantami 
społeczeństwa są rady narodowe, 
nie zaś poszczególne przedsiębiors
twa. Byłoby to niezgodne z konstytu
cją - stwierdza Jan Polak, właściciel 
dworku wiejskiego pod Mszczono
wem.
- Czy nie powinniśmy jako Klub wy
powiedzieć się w tej sprawie?
- To kolejny gwóźdź do trumny za
bytków. Przekazanie tych spraw ko
muś kto nie jest do tego powoła
ny...
- Po to właśnie jest Klub, żebyśmy 
się bronili...
PO chwili jest dyskutowany problem 
szczególnego najmu obiektu zabyt

kowego, co pozostaje w gestii na
czelników gmin oraz prezydentów 
miast. A także prawo do dokwatero- 
wywania w wypadkach, które urząd 
uzna za stosowne.
- Ja w obiekcie zabytkowym mie
szkam. nie zaś bywam w nim - o- 
świadcza wiceprezes Wyganowski - 
ale już prezesa ta ustawa może doty
czyć.
Specjalnie przybyły na posiedzenie 
zarządu Klubu mieszkaniec Suchej 
Beskidzkiej Jacek Kogutek zgłasza 
sprawę przedłużenia dzierżawy użyt
kowanego przez niego obiektu, 
„domu małomiasteczkowego", speł
niającego niegdyś funkcję karczmy 
przydrożnej na szlaku solnym z Wie
liczki na Węgry.
Właściciel wieży ciśnień w Jeziornej, 
Janusz Figurski, przybył, ażeby wy
pełnić deklarację członkowską. Prze
jął znajdującą się w rejestrach obie
któw zabytkowych wieżę ciśnień z 
1910 r. Własnym sposobem zde
montował, jeszcze carski, pojemnik 
na wodę i urządził we wnętrzu ka
wiarnię. Skierniewice zgłaszają się z 
chęcią urządzenia na swoim terenie 
oddziału Klubu. Trwa rodzaj wyścigu 
między Jelenią Górą a tym właśnie 
miastem o to, kto zyska miano od
działu terenowego Klubu numer dwa. 
Wyścig zdrowy, któremu patronuje 
nadrzędna chęć zrzeszenia się w 
imię ratowania tego, co jeszcze do 
ratowania pozostało.

Ryszard Ciemiński

Przekazy
wanie 
pamięci
Hitlerowska agresja przyniosła 
zagładę nie tylko narodowi ży
dowskiemu, ale i jego kulturze. Z 
myślą o ratowaniu tego, co jesz
cze zostało, zorganizował się 
Społeczny Komitet Opieki nad 
Cmentarzami i Zabytkami Kultu
ry Żydowskiej, który działa w ra
mach Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami. Program działania 
Komitetu obejmuje przede 
wszystkim dokumentację, po
rządkowanie i renowację na
grobków na istniejących zabyt
kowych cmentarzach, ponadto 
pomoc przy odczytywaniu lub 
układanie napisów na tablicach 
pamiątkowych ustawianych 
przez władze miejskie czy towa
rzystwa regionalne, a także po
pularyzację wiedzy o kulturze 
żydowskiej.
Najcenniejszym zabytkiem jest 
cmentarz żydowski w Warsza
wie przy ul. Okopowej. Spacer 
po głównej alei cmentarza jest 
spotkaniem z postaciami znany
mi z polskiej i żydowskiej histo
rii, historii literatury, sztuki i myś
li społecznej. Znajduje się tu 
m.in. pomnik Estery Rachel Ka- 
mińskiej, założycielki i aktorki 
teatru żydowskiego w Polsce, 
półkolisty grobowiec Szaloma 

Auskiego, G.B. Dinesohna, I.L. 
Pereca - pisarzy, grobowiec 
Ludwika Zamenhofa, twórcy ję
zyka esperanto i Samuela Or
gelbranda, wydawcy pierwszej 
28-tomowej encyklopedii w ję
zyku polskim. W środkowej 
części cmentarza pochowano 
Stanisława Mendelsona, współ
twórcę programu PPS; znajduje 
się tu także symboliczna kwate
ra członków Bundu, powstań
ców w getcie warszawskim.
- Nie ma właściwie dokumenta
cji warszawskiego cmentarza 
żydowskiego i nie ma przewod
nika - mówi Jan Jagielski, se
kretarz Komitetu. -Na ten temat 
istnieje tytko nie . dokończona 
praca Kroszczora. Trzeba więc 
było z tym niekompletnym spi
sem nazwisk w ręku chodzić po 
cmentarzu, odnajdywać i spisy
wać kwatery, podnosić tablice 
nagrobne, czyścić, odczytywać, 
gromadzić dokumentację. W ten 
sposób odnalazłem grób ojca 
Korczaka, a potem także jego 
dziadka, grób Wawelberga, 
grób dziadka Leśmiana, babki 
Wieniawskiego.
Starsze groby trudno zidentyfi
kować z powodu zmiany na
zwisk. Np. Szmul Zbytkower, 
bankier Stanisława Augusta, na
prawdę nazywał się Szmul Jaku
bowicz, a pochodził z małej wsi 
Zbytki, dlatego tak go nazywa
no. Jego syn, właściciel najpięk
niejszego i najbardziej okazałe
go sarkofagu na cmentarzu ży
dowskim - na lewo od wejścia, z
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konserwatorskich przy odno
wieniu kamiennych macew rabi
nów: Bera Meiselsa - rabina 
Krakowa, uczestnika powstań z 
1848 i 1861 r., Chaima Dawidso- 
na i Natana Szpigelglasa. Odno
wiono także pomniki Stanisława 
Mendelsona, Salomona Stark- 
mana, San uela Posnera i kilka 
innych diżych pomników w 
głównej a ai cmentarza.
Oddano do konserwacji 85 płyt 
nagrobnych o wartości arty
stycznej. Również niektóre wła
dze terenowe postanowiły oca
lić pamiątki przeszłości lub u- 
czcić pamięć ludzi, którzy żyli tu 
kiedyś. W Przasnyszu odnale
ziono i wydobyto tablice na" °

na dawnym cmentarzu wraz z ta
blicą z napisem: „Tym, którzy 
żyli wśród nas". Podobne za
miary ma Towarzystwo Miłośni
ków Makowa wobec fragmen
tów odnalezionych nagrobków. 
Komitet Społeczny współdziała 
z kilkoma organizacjami, wśród 
których szczególne miejsce zaj
muje Komitet Powązkowski. Do 
prac popularyzatorskich należy 
opracowanie i wydanie stara
niem Teresy Prekerowej folderu 
o cmentarzach i synagogach w 
Polsce.
Pracę społeczną Komitetu 
wspierają dotacje państwowe i 
składki osób prywatnych. Ludz
ka pamięć przywraca piękno 

1. Członkowie komitetu odczytują 
teksty na nagrobkach cmentarza w 
Warszawie przy ul. Okopowej
2. Odrestaurowane nagrobki z po
czątku XIX w.
3. Nagrobek z początku XIX w. prze
znaczony do konserwacji
4. Ten nagrobek z 1543 r. na cmenta
rzu w Lublinie został niedawno pod
niesiony z ziemi

/zdjęcia: Jan Jagielski)

płaskorzeźbą przedstawiającą
Szmulki i drugą, ilustrującą 137 
psalm z „Biblii" - powinien na

grobne użyte przez Niemców do 
brukowania ulic. Ustawiono je

Tatarzy 
w Lebie- 
dziewie
Tatarzy pojawili się na Podlasiu 
za sprawą Jana III Sobieskiego 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 6,1986, s. 16). Król, chcąc na
prawić krzywdy chorągwiom ta
tarskim, którym Rzeczpospolita 
nie wypłacała przez kilka lat żoł
du, nadał wsie tatarskim żołnie
rzom. Między Parczewem a Ło
mazami Tatarzy otrzymali cztery 
wsie: Małaszewicze, Ortel, Stu- 
dziankę i Lebiedziew. Tę ostat
nią zasiedliły rody Abramowi- 

dawnym cmentarzom...
Ruta Pragier

czów, Koryckich i Macewiczów. 
W Studziance powstał drewnia
ny meczet. Niestety „tatarsz- 
czyzna" ta ostatnimi czasy wy
ludniła się. W 1915 r. wycofujące 
się wojska rosyjskie spaliły me
czet - ostoję wiary w Studziance 
i Lebiedziewie. Ludność wymie
szała się, a część opuściła wsie, 
przenosząc się do większych 
skupisk tatarskich. O dawnych 
czasach świadczą dziś tylko 
dwa zaniedbane cmentarze - 
mizary w Studziance i Lebie
dziewie.
Cmentarz w Lebiedziewie poło
żony na terenie przysiółka Za
stawek jest bardzo zdewasto
wany, zarośnięty młodym lasem, 
pozbawiony ogrodzenia. Jednak 
mimo wyraźnych zniszczeń wi-

zywać się Szmulowicz, a nazy
wał się Ber Sonnenberg. Ber był 
jeszcze Żydem, ale jego trzy . 
córki przeszły na katolicyzm i 
wyszły bogato za mąż. 
Członkowie Komitetu jeżdżą 
także po Polsce. Zbierają doku
mentację prowincjonalnych 
cmentarzy żydowskich, porząd
kują je i ratują.
Dokumentacja - to dopiero po
czątek. Komisja Techniczna pod 
kierownictwem inż. arch. Stanis
ława Jankowskiego nie miała ła- 1 
twego zadania, gdy musiała wy
brać pierwszą dziesiątkę pomni
ków do renowacji na cmentarzu 
warszawskim. Odnowiono już 
pomnik żeliwny Antoniego Ei- 
senbauma, pierwszego dyrekto
ra warszawskiej Szkoły Rabi
nów, wydawcy pierwszego dwu
języcznego pisma w języku pol
skim i żydowskim w XIX w. pt. 
„Dostrzegacz Nadwiślański". W 
1986 r. doczekał się renowacji 
pomnik Chaima Zeliga Słonim
skiego, astronoma, dziadka 
poety, wydawcy popularnego 
pisma naukowego „Hacefira”. 
Wykonano trzy czwarte prac

1.2. Zniszczony 
cmentarz tatar
ski: część naj
starsza (1) i naj
młodsza (2)
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3. Zarośnięty 
nagrobek Jaku
ba Buczackiego 
z 1858 r.

(zdjęcia: 
Stanisław 
Kryciński)

dać tu jeszcze okoto trzydziestu 
nagrobków. Większość z nich 
tradycyjnie wykonana jest z gła
zów narzutowych. Jest też kilka 
nagrobków z marmuru. Dziś 
jeszcze można odczytać siedem 
inskrypcji:
- Joanna z Borowskich Koryc

ka pułkownikowa woysk P. 
Zm. d. 2 pa. 1826.

- Jakob Buczacki poseł na 
Seym Walny Warszawski sę
dzia pokoju p. bielskiego zm. 
d. 20 mar. 1858 r.

- Matwiej Iwanowicz lljaszewicz 
pułkownik 12 wielkiego pułku 
łuckiego 25 lipca 1900 79 lat

- Elena Amuratowicz lljasze
wicz żona pułkownika 23 paź
dziernika 1908 78 lat

- Maria Buczacka 18 sierpnia 
1908 48 lat

- Halina Jakowlewna Józefo
wicz I 84 29 maja 1898 r.

- .............................. Józefowicz
I. 84 18 stycznia 1901 r.

Cmentarz wymaga natychmia
stowego uporządkowania, ogro
dzenia i oznaczenia tablicą infor
macyjną, gdyż jest ostatnim 
świadectwem trzechsetletniej 
historii Tatarów w tej części 
Podlasia.

Stanisław Kryciński

W „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 2, 1985 
ukazał się artykuł Andrzeja Trzcińskiego 
Cmentarze muzułmańskie w Polsce. Autor 
stwierdza tam: „Obecnie w Polsce istnieją 
cztery stare cmentarze tatarskie, z których 
trzy są czynne". Nie jest to zgodne z praw
dą, ponieważ obecnie w Polsce istnieje co 
najmniej sześć takich cmentarzy: dwa w 
Warszawie i po jednym w Bohoniirach, Kru- 
szynianach, Lebiedziewie i Studziance. 

Zamość: 
dewastacja cmentarza

żeliwa otoczonych kutymi pło
tkami. Obecnie na skutek rozbu
dowy miasta tuż przy cmentarzu 
znalazło się osiedle wysokich 
bloków i arteria komunikacyjna. 
Kiedy zaczynano budowę o- 
siedla cmentarz ogrodzono, aby 
chociaż w ten sposób go zabez
pieczyć. Po kilku latach z ogro
dzenia pozostały tylko ślady, na
tomiast nagrobki zostały znisz
czone i poprzewracane, zniknęły 
rzeźby nagrobkowe.
Czy musiało się tak stać? Za
mość - to przecież wspaniały 
nasz zabytek, przy którym zro
biono już bardzo wiele, aby u- 
chronić go przed zniszczeniem i

przywrócić dawny wygląd. W 
tym wielkim dziele zapomnieli
śmy jednak o zmarłych, o arty
stycznej wartości nagrobków, 
wreszcie o przemijaniu...

Andrzej Szczerbicki

Lubartów:
jak w Zamościu
W latach dwudziestych naszego 
wieku wyburzono w Lubartowie 
cerkiew prawosławną. Likwida
cji uległ też prawosławny cmen-

zmartych, którzy tu spoczywają 
- to byli parafianie. Za swojego 
życia finansowali działalność 
kościoła w Lubartowie. Dlacze-

Cmentarz prawosławny w Za
mościu położony byt dawniej na 
peryferiach miasta, na przedłu- 

* żeniu ul. Odrodzenia. I chyba 
właśnie takie położenie dosyć 
skutecznie chroniło go przed 
dewastacją. W starej części 
znajdowało się kilkadziesiąt na
grobków z piaskowca i kilka z

1.2. Dewastowany cmentarz w Za
mościu

(zdjęcia: Andrzej Szczerbicki) 

tarz. Szczątki ludzkie i nagrobki 
przeniesiono na cmentarz rzym
skokatolicki. Do dnia dzisiejsze
go zachowało się kilka nagrob
ków, ocalał tylko jeden krzyż z 
marmuru, a inne zostały przero
bione na krzyże katolickie. 
Cmentarz jest własnością parafii 
rzymskokatolickiej. Proboszcz 
nie zajmuje się jednak konse
rwacją historycznych nagrob
ków, a przecież większość

Dewastowany cmentarz w Lubarto
wie

(fot. Marek Danielkiewicz)

go więc zapomina się tak szyb
ka o dawnych dobrodziejach?
Izaak Babel napisał w jednym z 
utworów: ,,dobre rzeczy robione 
są przez dobrych ludzi." Parafra
zując: „złe rzeczy robione są 
przez złych ludzi".

Marek Danielkiewicz

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 130 zł, półrocznie 390 zł, rocznie 780 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 zaktadów pracy;
Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę:
- do dnia 10 listopada na I półrocze następnego oraz na cały rok następny
- do dnia 1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 
bieżącego.
Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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Parowozy
1. OKi-2, wykonywany w la
tach 1907-1921 w Berlinie 
dla pociągów osobowych, 
szybkość - 80 km/godz.
2. Os-24, wykonany w latach 
1926-1927 w Chrzanowie 
dla pociągów osobowych, 
szybkość - 90 km/godz.
3. OKa-1, wyrób niemiecki z 
1931 r. dla pociągów osobo
wych. szyb. - 100 km/godz.
4. PT-31, wykonany w 1938 
r. w Chrzanowie dla pocią
gów pospiesznych, szyb
kość - 110 km/godz.
5. TKz-211. wyrób berliński z 
1938 r. dla pociągów towaro
wych, szyb. - 70 km/godz.

6. Unikat w skali europej
skiej: parowóz i wagon z nie
mieckiego pociągu pancer
nego z 1942 r.; zdobyty w 
roku 1944, wykorzystywany 
byt do walk z UPA 
(parowozy z terenu Muzeum

Kolejnictwa w Warszawie; 
zdjęcia: Krzysztof Nowiński)

Cena zł 130. -


