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NA OKŁADCE: Pierwotny 
zamek wznieśli w Wiśniczu 
w XV w. Kmitowie, w latach 
1615-1621 został przebu
dowany przez Lubomir
skich i otoczony fortyfika
cjami bastionowymi. Na 
pierwszym planie tego zi
mowego zdjęcia widoczna 
jest manierystyczno-baro- 
kowa brama wjazdowa z 
1621 r., postawiona w for
mie luku triumfalnego. Na 
zamku od 1969 r. trwają 
prace konserwatorskie.

(fot. Jerzy Wilde)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

1 (35) XII Warszawa 1988

Od redakcji
Pod koniec września ubiegłego roku Sejm po
święcił swoje obrady sprawom kultury. Spo
dziewaliśmy się co prawda, że więcej będzie 
poselskich wystąpień związanych z trudnymi 
problemami ochrony zabytków, przede wszyst
kim zaś z ratowaniem obiektów zabytkowej ar
chitektury, których wartość ekonomiczną tak 
często podnosimy na łamach „Spotkań”. Nale
ży przypomnieć, że w obradach Sejmu po
przedniej kadencji sprawy te były poruszane 
niejednokrotnie (zob. wystąpienia poseł Marii 
Sarnik, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1,1984, s. 
2-5). W okresie przyspieszenia reformy gospo
darczej nie jest to problem bez znaczenia dla 
borykającego się wciąż z trudnościami budow
nictwa mieszkaniowego.
Pewien kierunek działań nakreślił w swym wy
stąpieniu minister kultury prof. Aleksander 
Krawczuk: „Chcemy środki Funduszu Rozwo
ju Kultury skoncentrować na utrzymaniu naj
wybitniejszych pomników narodowej kultury, 
chcemy też wspierać użytkowników tych obie
któw. Ale ochrona zabytków musi stać się inte
gralną częścią planów społeczno-gospodar
czych na wszystkich poziomach”. Sejm w spe
cjalnej uchwale zobowiązał rząd do „przedło
żenia programu rozwoju kultury narodowej do 
roku 2000”. Mamy nadzieję, że nastąpi to szyb
ko, a rządowe propozycje nie pominą spraw 
ratowania naszego dziedzictwa we wszystkich 
aspektach.

-Qy- o

Przypominamy o rozpoczętej w poprzednim 
numerze AKCJI DOMY ROBOTNICZE, czeka
my na materiały odnoszące się do mało zna
nych robotniczych osiedli z XIX-XXw., czeka
my na sygnały o niszczejących obiektach tego 
rodzaju.

NOWOŚĆ W „SPOTKANIACH”!!!
Zaczynamy zamieszczać reklamy i ogło
szenia (zob. s. 40) dotyczące kształcenia 
konserwatorskiego oraz wszelkich usług 
związanych z ratowaniem zabytków - re
montami, konserwacją dzieł sztuki, pro
wadzeniem inwentaryzacji i dokumenta
cji, a także sprzedażą lub wymianą mate
riałów i narzędzi do prac konserwator
skich. Reklamy i ogłoszenia należy nad
syłać pod adresem redakcji (00-052 War
szawa, ul. Mazowiecka 11) wraz z pisem
nym zamówieniem (w wypadku instytucji 
podpis głównego księgowego); po przy
jęciu zamówienia przez redakcję należy 
wpłacić 50% kosztów, pozostałe 50% po 
ukazaniu się reklamy lub ogłoszenia, na 
konto Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie NBP V O/M nr 1052-1137- 
131. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja 
nie odpowiada. CENY: 150 zł za 1 słowo 
albo 100 000 zł za 1 stronę, w wypadku 
koloru zwyżka o 100%. UWAGA - przy 
stałym rocznym zamówieniu (6 reklam 
lub ogłoszeń) - zniżka 50%, przy zamó
wieniu półrocznym (3 reklamy lub ogło
szenia) - zniżka 25%.



Wspomnienia Stanisława Lorentza z lat 1945-1951

Z popiołów 
i gruzów (3)

T>
.M-^Wardzo ważnym za

daniem muzealnictwa bezpośrednio po wojnie było 
m.in. zabezpieczenie dóbr kultury rozsianych w małych 
ośrodkach, a zwłaszcza w pałacach i dworach wiej
skich. Trudności były ogromne - brak personelu i prze
de wszystkim środków transportowych. Bardzo sku
teczną akcję rozwinęło w tym zakresie środowisko kie
leckie. Muzeum Narodowe w Warszawie działało na 
dużych terenach.
W końcu marca 1945 r. aktualne stawało się jeszcze 
poważniejsze zadanie: zabezpieczanie zbiorów na tere
nach poniemieckich. W ostatnich dniach marca wyzwo
lony został płonący Gdańsk. Ponieważ osobiście chcia- 
łem kierować akcją rewindykacyjną na Śląsku, gdzie 
spodziewałem się odnaleźć wiele zbiorów, wywiezio
nych przez Niemców z Polski, a zwłaszcza po Powsta
niu z Warszawy, zaproponowałem objęcie akcji w 
Gdańsku i jego rejonie Michałowi Walickiemu, który tę 
misję chętnie przyjął. Rezultaty jego działalności były 
wspaniałe. Odnalazł szybko w magazynach w Oliwie 
ogromne zespoły najcenniejszych dzieł sztuki, wywie
zionych tu na przechowanie przez Niemców. Ponieważ 
Gdańsk był spalony, a zbiorów nie można było pozosta
wić w Oliwie, Walicki przewiózł je do Muzeum Narodo
wego w Warszawie.
W końcu kwietnia 1945 r. zacząłem przygotowywać mój 
wyjazd na Dolny Śląsk. Udało mi się otrzymać duży 
kryty samochód ciężarowy i znaczną ilość środków 
płatniczych, to jest skrzyń z wódką z Monopolu Spiry
tusowego, oraz obietnicę kontynuowania tej formy wy
nagradzania usług. Wyruszyliśmy zaraz po otwarciu 
wystawy „Warszawa oskarża” do Wrocławia, gdzie też 
w tym czasie zjawili się organizatorzy Uniwersytetu i 
Politechniki we Wrocławiu z rektorem Stanisławem 
Kulczyńskim na czele. W Bibliotece Uniwersyteckiej, 
której dyrektorem był Antoni Knot, znajdowała się sto
łówka, z której zezwolono nam korzystać w czasie po
bytu we Wrocławiu, gdzie mieliśmy swą bazę. W pier
wszej ekipie, o ile pamiętam, byli m.in.: Jan Zachwato
wicz, Tadeusz Dobrowolski, archeolog Rudolf Jamka, 
Józef Dutkiewicz. W Katowicach dołączyła do nas, jako 
ochrona milicyjna, moja koleżanka uniwersytecka 
Bela Hertz-Gelbardowa, III voto - Stachowiczowa, zna
na pod pseudonimem „Czajka”, w mundurze poruczni
ka.
Całą akcją na Dolnym Śląsku kierowałem bezpośred
nio do końca lipca, oczywiście często dojeżdżając do 
Warszawy i do Krakowa. Potem kierownictwo akcji re
windykacyjnej na Dolnym Śląsku objął Witold Kie- 
szkowski. Objechałem przeszło 100 miejscowości. Nie 
mogę naturalnie dokładniej naszej działalności scha

rakteryzować, przytoczę więc tylko kilka ważniejszych 
przykładów.
Pierwszym ważnym wydarzeniem było odnalezienie w 
Prudniku 25 skrzyń ze zbiorami z Muzeum w Katowi
cach, którego dyrektorem był przed wojną właśnie Ta
deusz Dobrowolski. W Świdnicy na stacji kolejowej sta
ło 15 wagonów towarowych ze skrzyniami wywieziony
mi z Muzeum Narodowego w Warszawie po Powstaniu 
w tzw. akcji pruszkowskiej. Łącznie było w Świdnicy 
przeszło 500 skrzyń. Odkrycia tego dokonaliśmy 17 
czerwca. W Morowie pod Świdnicą znalazłem wyrabo- 
wane z monet i medali złotych, rozrzucone w hallu, na 
schodach, w pokojach, nawet w parku starożytne, bi
zantyjskie i polskie zbiory numizmatyczne Muzeum 
Narodowego w Warszawie, a także zbiory gabinetu gra
ficznego króla Stanisława Augusta z Biblioteki Uniwer
sytetu Warszawskiego. W Henrykowie było 18 skrzyń 
ze zbiorami muzealnymi i 15 skrzyń ze zbiorami archi
walnymi z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocła
wiu.
Ósmego lipca byłem w Kłodzku na zebraniu burmi
strzów, którym udzielałem instrukcji w sprawach mu
zealnych, konserwatorskich i rewindykacyjnych. Spo
tkałem tu pułkownika Wojsk Polskich, od którego do
wiedziałem się, że pod Cieplicami w górach, w nieczyn
nej restauracji „Waldschlóschen” widział wiele obra
zów i skrzyń, a na paru był napis „Matejko”. Dziesiąte
go lipca o godz. 11°° już tam byłem. I rzeczywiście zna
lazłem tu około 70 skrzyń i sporo luźno stojących obra-
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1, Dwujęzyczna (po polsku i rosyjsku) delegacja Stanisława Lorentza z 30 
czerwca 1945 r. na wyjazd do różnych miejscowości Dolnego Śląska

2.3. Z akcji rewindykacyjnej na Dolnym Śląsku: w trakcie pakowania odzyska
nych dzieł sztuki (2) i Stanisław Lorentz z Izabelą Czajką Stachowicz w mun
durze (3)

4. W transporcie dzieł sztuki do Warszawy pomagało wojsko

5.6. Skrzynie ze zbiorami w hallu Muzeum Narodowego

7. Strona tytułowa albumu Stanisława Lorentza o polskich dziełach sztuki zde
ponowanych w Kanadzie

8. „Transport norymberski wyjdzie 27-30 kwietnia stop przyjedzie 14 wago
nów zbiorów..." - donosił telegramem Władysław Tomkiewicz, dyrektor Biura 
Rewindykacji i Odszkodowań
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zów. Trzy największe skrzynie, oznaczone Ml, M2, M3, 
miały napis: „Lemberg” (Lwów), „Matejko”. Były w 
nich: „Unia Lubelska”, „Batory pod Pskowem” i „Rej
tan”. Pojechałem zaraz do Jeleniej Góry, gdzie starosta 
Wojciech Tabaka obiecał mi wszelką pomoc w wywie
zieniu zbiorów. Jedenastego lipca zapisałem: „Dzień 
wielkich wydarzeń. O godzinie 730 zjawia się u mnie 
szofer Starosty z bukietem kwiatów. Wyjeżdżamy z Je
leniej Góry do Hain moim autem ciężarowym i ciągni
kiem z przyczepką od Starosty: ja, Czajka, sekretarz 
Starosty Zdzisław Straszak, referent kulturalny Sta
rostwa Borkowski oraz eskorta i pomocnicy. Ładujemy 
na nasze auto nieopakowane obrazy z Muzeum Wrocła
wskiego. Na ciągniku z przyczepką ładujemy 3 skrzy
nie z obrazami Matejki oraz część skrzyń z archiwalia
mi. Przewozimy to wszystko do Muzeum Sudeckiego w 
Jeleniej Górze". Tegoż dnia nadaję depeszę do Muzeum 
Narodowego: „Znalazłem 3 wielkie obrazy Matejki, 
przyspieszać remont wielkiego hallu na wystawę re
windykacyjną”. Po południu tego dnia byłem u Gerhar- 
ta Hauptmanna w jego willi w Jagniątkowie. Wieczo
rem w hotelu zastałem trzy bukiety biało-czerwonych 
róż.

We Wrocławiu w tych pierwszych miesiącach wyzna
czyłem na siedzibę muzeum dawny wielki niemiecki 
budynek administracyjny, ponieważ dawny gmach mu
zealny uległ zniszczeniu. Dyrektorem muzeum i wro
cławskim konserwatorem okręgowym mianowałem 
dra Jerzego Giitlera ze Lwowa, który w następnych 
latach obie te funkcje doskonale sprawował. Konse
rwatorem zabytków województwa gdańskiego miano
wałem mego wileńskiego przyjaciela - Jana Boro
wskiego, który kierował konserwacją zamków w Tro
kach. Dyrekcję muzeum w Gdańsku objął Jan Chrami- 
cki ze Lwowa. Obaj wywiązali się ze swych obowiąz
ków w sposób godny najwyższej pochwały.

Nasze akcje na terenach, do których mieliśmy dostęp, 
nazywaliśmy rewindykacją wewnętrzną. Bardziej 
skomplikowana była początkowo rewindykacja z tere
nów niemieckich, okupowanych przez Anglików i Ame
rykanów, oraz odebranie naszych zbiorów z Kanady. 
Już w lipcu 1945 r., gdy Alfred Fiderkiewicz wyjeżdżał 
jako nasz ambasador do Kanady, dałem mu materiały 
przygotowane przez Biuro Rewindykacji Naczelnej Dy
rekcji upoważniające do wystąpienia o zwrot skarbów 
kultury polskiej, które w 1940 r. zdeponowane zostały w 
Kanadzie. Gdy drogą dyplomatyczną nie udało się tych 
zbiorów odzyskać, opracowałem luksusowo wydany al
bum z moim 9-stronicowym wstępem oraz 30 plansza
mi z reprodukcjami najcenniejszych zabytków (Szczer
biec, zabytki związane z Janem III Sobieskim, Kazania 
Świętokrzyskie, Psałterz Floriański, rękopisy Chopina, 
Arrasy Jagiellońskie z Wawelu), dalej wydrukowany 
był tekst noty rządu polskiego do rządu kanadyjskiego 
z 20 kwietnia 1949 r. o zwrot naszych skarbów i na 
zakończenie apel zatytułowany Aux travailleurs scien- 
tifiques, intellectuals et artistes du monde entier!, pod
pisany przez 56 polskich instytucji i organizacji z Pol
ską Akademią Umiejętności na czele. Album ten, wyda
ny w 1949 r. w języku francuskim i oddzielnie w angiel
skim, przeznaczony był dla kilkuset członków Kongre
su UNESCO, który na jesieni tego roku odbyć się miał 
w Paryżu. Uczestniczyłem w tym Kongresie, jako wice
prezes Polskiego Komitetu UNESCO. Na moją prośbę 
dyrektor generalny UNESCO Thorez-Bodet polecił al
bum rozłożyć w sali obrad na miejscach zajmowanych 
przez delegatów, co wywołało ostry protest delegacji 
kanadyjskiej. Tytuł albumu brzmiał: Le Canada refuse 
de rendre a la Pologne ses richesses culturelles. Dopie- 
go jednak w 1959 r. i na początku 1961 nastąpił zwrot 
tych skarbów.

W lipcu 1945 r. zgłosił się do mnie artysta malarz Boh
dan Urbanowicz, informując, że w Austrii w strefie

amerykańskiej okupacji w zamku Fischhorn w Tyrolu 
odnalazł wielką składnicę polskich dzieł sztuki, wśród 
nich obrazy z Muzeum Narodowego oraz rysunki i ryci
ny z Muzeum Narodowego i Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie. Jako nasz delegat Urbanowicz zabezpie
czył te zbiory i inne znalezione na terenie okupacji 
amerykańskiej w Austrii. Transport tych zbiorów do 
Polski - w 12 wagonach - odbył się w kwietniu 1946 r. 
W styczniu 1946 r. naszym delegatem do Misji Wojsko
wej w Berlinie został Jan Morawiński. Największym 
jego osiągnięciem była restytucja ze strefy brytyjskiej 
w 1947 r. wielkiej wartości archiwaliów. W 1948 r. re
windykowaliśmy z Hamburga około 1700 dzwonów koś
cielnych, opisanych przez Jana Morawińskiego i Zy
gmunta Miechowskiego przed ich wywiezieniem. Zna
leziono tam i pomniki, wśród nich pomnik Adama Mi
ckiewicza z Krakowa.
Na początku sierpnia 1945 r. zgłosił się do mnie w War
szawie Karol Estreicher, który w czasie wojny był w 
rządzie polskim w Londynie referentem, zajmującym 
się sprawami zrabowanych i zniszczonych polskich 
dóbr kulturalnych. Objął on w opiekę strefę okupacyj
ną amerykańską w Bawarii i strefę brytyjską. Wyniki 
jego działalności były najwyższej wagi. W maju 1946 r. 
przybyły do Polski, jako rezultat jego działalności, 24 
wagony kolejowe, w kwietniu 1947 r. - 2 wagony, w paź
dzierniku 1948 r. - 1 wagon. W tych transportach wróci
ły obrazy Leonarda da Vinci i Rembrandta, Ołtarz Ma
riacki Wita Stwosza, cykl warszawskich obrazów Cana- 
letta, arrasy z Katedry Wawelskiej, pontyfikał Erazma 
Ciołka, Kodeks Behema, skarbiec Katedry Wawelskiej 
i Katedry Gnieźnieńskiej (około 800 obiektów).
Wczesną jesienią 1947 r. prezydent Bolesław Bierut za
prosił do siebie do Belwederu na popołudnie dużą gru
pę muzeologów, konserwatorów, historyków sztuki i 
kultury. Było około 40 osób. Ja na tym zebraniu z czar
ną kawą w parterowych salach pałacu miałem wygłosić

4



9. Stanislaw Lorentz u Bole- 
sława Bieruta jesionią 1947 r.

10. Wycieczka uczonych 
włoskich w 1947 r. w Niebo
rowie

(zdjęcia ze zb. St. Lorentza i 
MN w Warszawie; reprod.:

1-8. 10 - Jerzy Wilde)

45-minutowy referat o problemach muzealnych i kon
serwatorskich, Referat, który kończyłem tezami okreś
lającymi dalsze prace, prezydent przyjął bardzo życzli
wie. Miał tylko jeden dezyderat. Powiedział, że był we 
Fromborku i uważa, że powinniśmy tam zorganizować 
muzeum Kopernika. Przyjemnie podniecony odpowie
działem, że natychmiast się tym zaj mierny, a otwarcie 
muzeum, na które zapraszam Pana Prezydenta, odbę
dzie się 22 lipca 1948 r. Po zebraniu kilka czy nawet 
kilkanaście osób udekorował prezydent wysokich stop
ni orderami Polski Odrodzonej za zasługi w ratowaniu 
dóbr kultury w okresie okupacji i za działalność w Pols
ce Ludowej. Ale na drugi dzień otrzeźwiałem. Jak to 
wykonać? Trzeba przecież w przeciągu 10 miesięcy a- 
daptować na muzeum jeden z gmachów na Wzgórzu 
Katedralnym, zebrać i stworzyć eksponaty, urządzić 
muzeum. Czy jest to możliwe? I wtedy przyszło mi na 
myśl, by organizację muzeum powierzyć Stowarzysze
niu Historyków Sztuki, finansując je przez Naczelną 
Dyrekcję, co pozwoli uniknąć formalności administra
cyjnych. I tak się stało. A realizację wystawy muzealnej 
powierzyliśmy Tadeuszowi Przypkowskiemu, który od 
razu działać zaczął z wielką energią. Wespół ze swym 
ojcem, dr. Feliksem Przypkowskim, dokonał w Jędrze
jowie ’ rekonstrukcji instrumentów astronomicznych, 
jakimi posługiwał się Kopernik. Uroczyste otwarcie 
muzeum nastąpiło w wyznaczonym terminie, 22 lipca 
1948 r. Prezydent Bierut, który sam nie mógł przyje
chać, wydelegował jako swego przedstawiciela wice
marszałka Sejmu Wacława Barcikowskiego. Dyrekto
rem muzeum mianowałem Ottona śliznia z Nowo
gródzkiego.
W referacie u prezydenta Bieruta podałem, że posiada
my już 120 placówek muzealnych, z których 70 jest 
otwartych dla publiczności. Pierwszym aktem praw
nym w sprawach muzealnych był dekret Krajowej 
Rady Narodowej z 7 maja 1945 r. o przejęciu na rzecz 
państwa Muzeum Narodowego w Warszawie, które u

znane zostało za centralną instytucję muzealną pańs
twa polskiego. W 1946 r. w Muzeum Narodowym było 
500 000 zwiedzających, a w Nieborowie w ciągu pier
wszych 2 lat — około 100 000. Ponieważ w Krakowie i 
Poznaniu przyjęto niechętnie moją propozycję, upań
stwowienie tamtejszych muzeów odłożyłem - nastąpiło 
to dopiero w 1950 r„ przy czym muzeum poznańskiemu 
nadano tytuł Narodowego (poprzednio Wielkopolskie). 
Muzeum poznańskie objęło Rogalin, dla muzeum kra
kowskiego odbudowywaliśmy, jako jego oddział, zamek 
w Pieskowej Skale.
Prolemem politycznym wielkiej wagi było szybkie ot
warcie muzeów na Ziemiach Odzyskanych. W 1948 r. 
mogliśmy otworzyć muzea we Wrocławiu, w Gdańsku i 
w Szczecinie. W Olsztynie na muzeum przeznaczyliśmy 
już w 1945 r. zamek. I rozpoczęło działalność jako Mu
zeum Mazurskie.
Przyjęcie do wiadomości przez prezydenta Bolesława 
Bieruta mojego sprawozdania i wytycznych do dalszej 
działalności miało dla nas zasadnicze znaczenie. Dodać 
tu muszę, że w sprawozdaniu wymieniłem liczbę około 
400 zabytków w 219 miejscowościach, objętych zabez
pieczającą akcją konserwatorską w 1945 r., a 570 zabyt
ków w 1946 r.

Jest moim moralnym obowiązkiem stwierdzenie, że tak 
wielkie sukcesy w latach niezwykle ciężkich osiągnąć 
mogła Naczelna Dyrekcja tylko dzięki serdecznej opie
ce i pomocy, jakiej mi udzielali dwaj pierwsi ministro
wie kultury i sztuki - Wincenty Rzymowski i Włady
sław Kowalski. Zaufali mi, pozostawiając swobodę de
cyzji-

Stanisław Lorentz

Pierwsze wyjazdy zagraniczne Stanisława Lorentza i 
tworzenie Kierownictwa Badań nad Początkami Pańs
twa Polskiego - to główne tematy ostatniego odcinka 
wspomnień...
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Prawo i zabytki

Remonty 
prywatnych 
kamienic

dnawianie za- 
bytkowych kamienic nie stanowiących własności 
państwa odbywa się - jak dotychczas - na ogół ze 
środków państwowych i społecznych, których 
ciągle jest za mało w stosunku do istniejących 
potrzeb. Odnowa tych obiektów trwa zatem prze
ważnie wiele łat i pociąga za sobą bardzo wysokie 
koszty wykonawstwa oraz konieczność wykwate
rowania mieszkańców. Niejednokrotnie po zakoń
czeniu prac, wyremontowane kamienice przecho
dzą na własność państwa, gdyż poniesione koszty 
przekraczają 50% ich pierwotnej wartości. Takie 
wypadki prowadzą do powstawania sporów, które 
rozstrzygane są na podstawie obowiązujących 
przepisów prawnych. Dokonana w 1983 r. m.in. 
zmiana Prawa Lokalowego przyczyniła się do 
wzrostu zainteresowania właścicieli i użytkowni
ków nieruchomych obiektów zabytkowych prze
prowadzaniem remontów tylko przy użyciu środ
ków prywatnych. Nie zawsze takie dążenia są 
proste w realizacji. Z odnową kamienic zabytko
wych wiąże się bowiem wiele problemów, w tym 
również natury prawnej. Świadczą o tym dwa - 
wybrane z wielu - przykłady.

Usytuowana w Krakowie nieruchomość, składa
jąca się z dwóch zabytkowych kamienic położo
nych przy ul. Pijarskiej 19 (kamienica narożna ul. 
Floriańska 57) i ul. Pijarskiej 21, w 1931 r. została 
zmodernizowana przez ówczesną właścicielkę Z. 
Krzetuską oraz nadbudowana o jedno piętro 
(trzecie), zgodnie z projektem zaakceptowanym 
przez ówczesnego konserwatora zabytków w Kra
kowie. W latach 1978 i 1983 właścicielka przekaza
ła w formie sporządzonej notarialnie darowizny 
po 1/15 części swojej nieruchomości trojgu wnu
kom, którzy wraz z nią stali się pełnoprawnymi 
współwłaścicielami obu kamienic; w 1982 r. ka
mienice te zostały wpisane do rejestru zabytków, 
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków (dalej: WKZ) w Krakowie. W 1977 
r. Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych 
Krakowa (dalej: ZRZZK) wysłał administratoro
wi zawiadomienie o przystąpieniu do prac rewalo
ryzacyjnych obu kamienic poprzez wykonanie 
prac badawczo-konserwatorskich, projektów rea
lizacyjnych i robót remontowo-budowlanych 
(jako podstawę prawną przytoczono przepisy u- 
stawy z 22 IV 1959 r. o remontach i odbudowie 

oraz wykańczaniu budowy i nadbudowie budyn
ków). W piśmie zaznaczono, że „wykonanie wy
mienionych robót nie wymaga zgody właściciela 
budynku". W opracowanym w 1979 r. w Miejskim 
Biurze Projektów projekcie technicznym rewalo
ryzacji kamienic (projekt ten został następnie za
twierdzony), w którym stan techniczny obiektów 
oceniony został jako „dość dobry”, przewidziano 
m.in. obniżenie kamienic o jedną kondygnację 
przez wyburzenie trzeciego piętra, w piwnicach i 
na parterze zlokalizowanie galerii „Desy”, a na 
piętrach - mieszkań.
W latach 1980 i 1981 Wydział Gospodarki Komu
nalnej Urzędu Dzielnicowego i ZRZZK zawiado
miły administratora o konieczności rozpoczęcia w 
1980 r. remontu kamienicy przy ul. Pijarskiej 19, a 
w 1984 r. o rozpoczęciu w 1985 r. remontu kamie
nicy przy ul. Pijarskiej 21. W pismach wyznaczono 
czternastodniowy termin (biegnący od daty otrzy
mania zawiadomienia) na oświadczenie, czy po
dany zakres robót wykona właściciel, czy też pra
ce mają zostać wykonane ze środków państwo
wych. Termin ten nie został dotrzymany, co w 
przyszłości - mimo merytorycznej argumentacji 
zaistniałego faktu - miało się obrócić przeciwko 
właścicielom, stanowiąc formalną przyczynę od
mówienia zezwolenia na wykonanie remontów 
we własnym zakresie. Do 1986 r. na wniosek 
ZRZZK Wydział Spraw Lokalowych Urzędu 
Dzielnicowego dokonał wykwaterowania wszyst
kich najemców z obu kamienic. Częściowe użyt
kowanie obiektów stało się przyczyną ich szyb
szego niszczenia (pękanie rur, zalewanie stropów, 
itp). Na dodatek wyprowadzający się mieszkańcy 
(jeden do zastępczego pomieszczenia mieszkalne
go, a pozostali do spółdzielczych zamiennych lo
kali mieszkalnych) demontowali czasami parkie
ty, piece, zaś protesty administracji budynków nie 
zawsze przynosiły skutek.
W związku z tym właściciele wybrali spośród sie
bie nowego administratora kamienic i wprowa
dzili go wraz z rodziną do jednego pustego mie
szkania, uznając, że upoważnia ich do tego art. 30 
Prawa Lokalowego. O powyższym zawiadomili 
dzielnicowy Wydział Spraw Lokalowych, prosząc 
jednocześnie o wydanie zaświadczenia o prawie 
do zajmowania lokalu mieszkalnego. Zaświadcze
nie takie zostało wystawione dla współwłaścicie- 
la-administratora kamienic.
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W 1986 r. ZRZZK proponował współwłaścicielom 
zajęcie pierwszego piętra kamienicy przy ul. Pi
jar skiej 21 przez pracownię projektową Politech
niki Krakowskiej. Nie wyrażono zgody. W lutym 
1987 r. na zlecenie ZRZZK została wykonana w 
Pracowni Badań Naukowo-Konserwatorskich 
PKZ ekspertyza konserwatorska kamienic, we
dług której obiekt jest „ubogą kamienicą miesz
czańską’’, która „w XIX wieku przekształciła się w 
pospolitą kamienicę czynszową", ale pomimo to 
„zasługuje na ochronę konserwatorską”. Zalecono 
„utrzymanie charakteru kamienicy czynszowej z 
handlowo-usługowym parterem”, a także pozosta
wienie trzeciego piętra kamienic, gdyż ze wzglę
dów konserwatorskich wykluczone jest obniżenie 
sąsiednich budynków, a obniżenie tylko tych ka
mienic „pogorszy ekspozycję murów obronnych i 
Bramy Floriańskiej”. Zostałaby utracona w ten 
sposób również „znaczna” powierzchnia mie
szkalna znajdująca się „w idealnym stanie tech
nicznym" Uznano, że „konieczne są znaczne ko
rekty” projektu z 1979 r. Należy ponadto „ponow
nie... rozpatrzyć konieczność prowadzenia obec
nie w budynku remontu kapitalnego... całość znaj
duje się w dobrym stanie technicznym”. >
W latach 1986-1987 dotychczasowa właścicielka 
nieruchomości sprzedała dalsze części swojej 
własności, aby uzyskać środki finansowe na ko
nieczne remonty, których wykonanie planowano 
dokonać we własnym zakresie. Nowi współwłaści
ciele zobowiązali się wykonać remonty swoich lo
kali mieszkalnych, a dotychczasowi współwłaści
ciele remonty ogólne części wspólnych (dachy, 
klatki schodowe, itp). Zawiadomiono o tym dziel
nicowy Wydział Spraw Lokalowych, prosząc jed
nocześnie o wydanie zaświadczeń o prawach do 
zajmowania lokali mieszkalnych. Bezskutecznie. 
Rozpoczęte przez współwłaścicieli prace remonto
we, uwzględniające wymogi ekspertyzy z 1987 r., 
zostały wstrzymane decyzją kierownika Wydzia
łu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowla
nego Urzędu Dzielnicowego, wydaną na wniosek 
ZRZZK. Decyzji tej, ze względu na „zagrożenie 
interesu społecznego”, nadano rygor natychmia
stowej wykonalności. W maju 1987 r. współwłaści
ciele nieruchomości zwrócili się z prośbą do WKZ 
o określenie warunków, jakie winny być zacho
wane w trakcie prac remontowych. WKZ odpo
wiedział, że remont będzie dokonywany ze środ
ków państwowych, zgodnie z dokumentacją spo
rządzoną w Miejskim Biurze Projektów. W uza
sadnieniu przypomniano fakt niezłożenia w okre
ślonym czasie oświadczenia o gotowości wykona
nia remontu we własnym zakresie.
Zwracanie się z prośbami o pomoc do różnych 
organów i instytucji nie przyniosło rezultatu. 
Współwłaściciele otrzymali natomiast wezwania 
do kolegiów ds. wykroczeń, a także wezwania do 
natychmiastowego opuszczenia i opróżnienia za
jętych lokali mieszkalnych. ZRZZK poniósł do
tychczas wielomilionowe koszty pracy projekto
wych, badawczych, ekspertyz, prac wzmacniają
cych fundamenty jednej z kamienic, itp. Środki 
finansowe zostały ze strony ZRZZK zaangażowa-

1. Kamienica narożna przy ul. Pijarskiej 19 od strony ul. Floriańskiej w Krako
wie
2. Widok tej samej kamienicy od ul. Pijarskiej
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3 Kamienica przy ul. Pijarskiej 21
4 Oficyna kamienicy przy ul. Pijarskiej 21

(zdjęcia: Antoni Miksztal)

ne także na uzyskanie lokali mieszkalnych dla 
osób wykwaterowanych z kamienic.
Problemy innej natury związane były z remon
tem prywatnej kamienicy przy ul. Św. Marka 22, 
także w Krakowie. Kamienica stała pusta od poło
wy lat siedemdziesiątych, ze względu na zły stan 
techniczny. Na początku lat osiemdziesiątych 
WKZ wyraził zgodę na wyburzenie budynku i po
nowne jego odtworzenie. ZR.ZZK przyjął zlecenie, 
prace trwały od początku 1984 do końca 1986 r. 
Koszt odtworzenia kamienicy przekroczył wielo
krotnie jej wartość pierwotną, wszczęto zatem po
stępowanie wywłaszczeniowe, które zakończyło 
się wydaniem przez organ pierwszej instancji de
cyzji pozytywnej. Od niej właściciel wniósł odwo
łanie, wcześniej jednak wydzielił z kamienicy 
dwa mieszkania i przekazał je dwojgu dzieciom, 
które samowolnie zajęły te lokale. Nastąpiła ek
smisja. Pomijając opis kolejnych etapów procedu
ralnych sprawy, trzeba zaznaczyć, że właściciele 
wywłaszczonej kamienicy oprócz odszkodowania 
otrzymali również mieszkania spółdzielcze w in
nej części miasta, a kamienica przeszła na włas
ność państwa.
Przedstawione fakty mają aspekty ekonomiczne i 
prawne. Te pierwsze, ze względu na dobro zabyt
ków, przemawiają za ułatwianiem właścicielom 
(użytkownikom) zabytkowych nieruchomości 
działań zmierzających do odnawiania kamienic 
we własnym zakresie, ale pod ścisłym nadzorem 
konserwatorskim. To nie tylko możliwość odno
wienia w szybszym czasie większej liczby obie
któw, być może nawet taniej, ale i odciążenie spo
łecznych środków finansowych i przeznaczenie 
ich na remonty innych obiektów. Zabiegi takie 
mogłyby być również korzystne z punktu widze
nia gospodarki mieszkaniami. Nie tylko należało
by ułatwiać takie inicjatywy, ale wręcz je inspiro
wać, np. poprzez ulgi podatkowe dla tych docho
dów, które przekraczają ustalony limit, ale zain
westowane zostają w finansowanie działań rewa
loryzacyjnych lub tworzenie fundacji dla ratowa
nia mniejszych obiektów zabytkowych (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 4, 1987, Od redakcji).
Sądzić można, że i sprawa wspomnianych kamie
nic zabytkowych powinna znaleźć jak najszybsze 
rozwiązanie. Remont przeprowadzony przez ich 
właścicieli byłby zgodny z interesem społecznym, 
gdyż środki społeczne przeznaczone na ten cel 
mogłyby być spożytkowane na remont innego o- 
biektu, zwłaszcza takiego, który nie będzie odna
wiany przez osoby fizyczne. Z punktu widzenia 
obowiązujących przepisów prawnych nie jest to 
jednak sprawa łatwa. Każdy z bezpośrednio zain
teresowanych podmiotów dopuścił się uchybień 
proceduralnych, dobrze by się zatem stało, aby 
sprawę rozwiązać polubownie. Dura lex sed lex, 
ale nawet twarde prawo nie powinno rozmijać się 
ze zdrowym rozsądkiem...

Piotr Dobosz
W następnym numerze analiza przepisów prawnych 
odnoszących się do spraw poruszanych w tym artyku
le.

8



Most
Poniatowskiego
MX ▼ JBL ost Poniatowskie

go, będąc jedną z większych inwestycji budowlanych Warsza
wy w drugiej połowie XIX i na początku XX w., miał wielkie 
znaczenie nie tylko jako trasa komunikacyjna. Jego budowa 
zainicjowana została przez polskich inżynierów, publicystów i 
działaczy społecznych. Był dziełem polskich projektantów i 
budowniczych, a sfinansowany został w całości, wprawdzie 
dzięki pożyczce uzyskanej od rządu carskiego, przez magistrat 
Warszawy. Jednocześnie stanowił wielkie osiągnięcie tech
niczne. Wiadukt mostu był bowiem jedną z pierwszych budo
wli w Europie, w której żelazobeton zastosowany został w kon
strukcji o tak wielkiej skali. Most Poniatowskiego jest także 
jedynym polskim mostem o konsekwentnej i jednolitej opra
wie architektonicznej, której twórcą był Stefan Szyller. Opra
wa ta - to jeden z lepiej zachowanych przykładów zastosowa
nia stylu renesansu polskiego w architekturze drugiej połowy

1, Dojazd do mostu Poniatowskiego nasypem od strony Pragi w 1914 r.

2. Wjazd na wiadukt przy ul. Smolnej w 1931 r.
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XIX w. i jednocześnie przykład realizacji w stylu narodowym, 
za jaki neorenesans polski był wówczas uważany.
Most Poniatowskiego został oddany do użytku w styczniu 1914 
r., lecz jego historia rozpoczęła się znacznie wcześniej, bowiem 
już w 1870 r. Do 1864 r. w Warszawie komunikacja przez Wisłę 
odbywała się jedynie po tymczasowych mostach, tzw. łyżwo- 
wych, układanych na łodziach, i promami. Dopiero wynalezie
nie kesonowej techniki posadowienia filarów mostowych u- 
możliwiło budowę pierwszego warszawskiego mostu stałego 
(pomijając zbudowany w 1572 r. most Zygmunta Augusta, 
funkcjonujący zaledwie 30 lat) - mostu im. cara Aleksandra II, 
który warszawiacy nazywali mostem Kierbedzia, od imienia 
jego twórcy.
Rychło to jedyne połączenie przez Wisłę przestało wystarczać, 
zwłaszcza że służyło nie tylko lokalnej komunikacji miejskiej, 
ale także umożliwiało transport między dworcami dwóch wiel
kich linii kolejowych - warszawsko-wiedeńskiej i warszaw- 
sko-petersburskiej, które nie miały bezpośredniego połącze
nia kolejowego. W tej sytuacji w 1870 r. zrodził się pomysł 
budowy mostu kolejowo-drogowego na wysokości Alej Jerozo
limskich. Autorem tego projektu był Bronisław Marczewski. 
Ze względów strategicznych władze wojskowe wybrały lokali
zację mostu kolejowego tuż koło Cytadeli (na jego filarach 
zbudowano obecny most Gdański), rezygnując z wariantu za
proponowanego przez Marczewskiego. Most przy Cytadeli od
dany został do użytku w 1875 r., nadal jednak kwestia drogo
wego połączenia Warszawy z Pragą pozostawała nie rozwiąza
na. Most Kierbedzia przestał wystarczać, w dni targowe two
rzyły się wielosetmetrowe korki w centrum miasta, jednak na 
budowę nowego mostu wciąż brakowało środków.
Dopiero sprawa budowy mostu Trzeciego (taka nazwa przylg
nęła na wiele lat do późniejszego mostu Poniatowskiego) za
częła się konkretyzować w związku z trzydziestomilionową 
pożyczką, jaką Warszawa miała uzyskać na inwestycje miej
skie. W rezultacie w maju 1903 r. do oceny magistratu przed
stawione zostały dwa projekty - inż. Mieczysława Marsze-



3. Pawilon przy przejaździe nad ul. Kruczkowskiego (1984 r.)

4. Balustrada wiaduktu (1984 r.)

5. Wieża i pawilon przy wjeździe na most (1984 r.)

6. Ławeczka wieńcząca filar mostu z herbem guberni lubelskiej (1984 r.)

7. Trzecie przęsło od strony Pragi zwalone do rzeki w 1944 r„ wyłoniło się z 
wody podczas suszy w 1984 r.

8.9.10. Rok 1987 - most Poniatowskiego w trakcie remontu

(zdjęcia: 2 - Jan Poddębski. 3-7 - Małgorzata Omilanowska, 8-10- Krzysztof 
Nowiński) 

wskiego i inż. J. Doenevre, reprezentującego firmę francuską 
„Batignolles”. Projekt francuski został przez magistrat odrzu
cony, a Marszewskiego skierowany do poprawek. W grudniu 
1903 r. do kancelarii generała-gubernatora wpłynęły do oceny 
trzy projekty: poprawiony Marszewskiego, nowy firmy „Batig
nolles" i inż. Beniamina Persona z firmy „Rudzki i Ska”. Mimo 
że władze warszawskie forsowały projekt Marszewskiego, Mi
nisterstwo Spraw Wewnętrznych wybrało projekt francuski, 
który z kolei nie uzyskał zatwierdzenia władz wojskowych.

W tym czasie w Warszawie zawiązał się i ukonstytuował Ko
mitet Budowy Trzeciego Mostu. Na budowniczego mostu po
wołano Mieczysława Marszewskiego i zlecono mu sporządze
nie nowego projektu odpowiadającego ściśle wymogom posta
wionym przez władze wojskowe, rozstrzygając w ten sposób 
toczoną od dwóch lat rywalizację. Marszewski zrezygnował z 
pierwotnej koncepcji zakładającej budowę mostu wsporniko
wego na rzecz mostu łukowego z jazdą górną, wspartego na 
kamiennych filarach kesonowych. Ten projekt ostatecznie zo
stał przyjęty do realizacji.
W ostatnim dniu sierpnia 1904 r. rozpoczęto pierwsze prace 
ziemne, nadal jednak trwała ostra walka firm o uzyskanie 
koncesji na budowę mostu. Z pięciu, które stanęły do przetar
gu, szanse miały dwie firmy: francuska „Batignolles”, popiera
na przez władze petersburskie, i polska „Rudzki i Ska", forso
wana przez Komitet Budowy. Dwudziestego lutego 1905 r. kon
trakt na budowę mostu podpisany został przez fabrykę „Rudz
ki i Ska”, ale w osiągnięciu tego celu dopomogły firmie niez
godne z prawem, jakkolwiek powszechnie stosowane w impe
rium rosyjskim, posunięcia. Dyrekcja „Rudzkiego” zapłaciła 
firmie „Batignolles” 65 tys. rubli za podanie w przetargu mniej 
korzystnych warunków, a jednocześnie odpowiednie „priłoże- 
nie” w wysokości 100 tys. rubli wręczone zostało władzom, w 
czym pośredniczył Marszewski.

Zasadnicze prace budowlane rozpoczęto w 1905 r. i miały być 
ukończone w 1908 r., jednak terminu tego nie dotrzymano. 
Głównym powodem była zmiana koncepcji dojazdu do mostu 
od strony lewobrzeżnej Warszawy. Pierwotnie zakładano bu
dowę podjazdu do mostu z Powiśla, potem zapadła decyzja o 
budowie nasypu łączącego most bezpośrednio ze Śródmieś
ciem, w końcu postanowiono zbudować zamiast nasypu wia
dukt, który łączyłby przyczółek mostowy bezpośrednio z cen
trum miasta. Wymagało to jednak całkowitej przebudowy Alej 
Jerozolimskich, które od 1824 r. były szeroką ulicą o łagodnym 
spadku, dochodzącą do Solca. Od Nowego Światu do Smolnej 
biegły w wykopie, a od Smolnej do Solca na nasypie. Projekt 
Komitetu zakładał zniwelowanie wykopu i nasypu i zbudowa
nie ściany oporowej na wysokości Smolnej. Utworzyło to 
wprawdzie znakomity dojazd z Nowego Światu do mostu, ale 
odcięło jedyne wygodne połączenie Powiśla ze Śródmieś
ciem.

Początkowo planowano budowę wiaduktu ceglanego, ale osta
tecznie zdecydowano się na bardzo nowoczesny - jak na owe 
czasy - żelazobeton. Trzydziestego listopada 1905 r. ogłoszono 
konkurs na projekt dojazdu do mostu. W praktyce był to raczej 
konkurs na kostium architektoniczny wiaduktu, w warunkach 
konkursu nie przewidziano bowiem możliwości zaprojektowa
nia innego układu komunikacyjnego niż zaproponowany 
przez Komitet. Z 34 nadesłanych prac nagrodzono 4, a 14 wy
różniono, nie przeznaczając żadnej do realizacji.
W 1907 r. rozpoczęto budowę wiaduktu na podstawie planów 
opracowanych przez Wacława Paszkowskiego i arch. Śtefana 
Szyllera - członka Komitetu Budowy i Sądu Konkursowego. 
Szyller zaprojektował oprawę wiaduktu opierając się w dużej 
mierze na projekcie konkursowym Apoloniusza Nieniewskie- 
go, Ludwika Kirste i Feliksa Michalskiego, którzy otrzymali 
pierwszą nagrodę. Powtórzył ich koncepcję układu przestrzen
nego brył strażnic, galerii i pawilonów akcentujących klatki 
schodowe i wjazdy na wiadukt i most, zmienił jedynie ich styl, 
zastępując formy renesansu włoskiego motywami zaczerpnię
tymi z odrodzenia polskiego. Kształt latarń i balustrad mosto
wych rozstrzygnąć miał osobny konkurs, który został ogłoszo
ny w 1908 r. Pierwszą nagrodę uzyskał projekt Wacława Hep- 
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pena, drugą Ludwika Panczakiewicza, a trzecią Władysława 
Sztolcmana, jednak zrealizowano projekt Stefana Szyllera - 
sędziego także i w tym konkursie.

Rozpoczęcie budowy wiaduktu i zamknięcie dla ruchu Alej 
Jerozolimskich wywołało ostry sprzeciw właścicieli kamienic 
na Powiślu. Ich skarga przeszła przez wszystkie instancje i 
dotarła aż do Senatu. Tymczasem w 1910 r. skończyły się fun
dusze na budowę mostu, przez co wstrzymano prace na kilka 
miesięcy. Sprawy te zwróciły uwagę carskich urzędników pro
wadzących od lutego 1910 r. rewizję senatorską instytucji rzą
dowych i społecznych na terenie Królestwa Polskiego. Senato
ra Dimitrija Neidharta, kierującego rewizją, interesowały 
zwłaszcza niedociągnięcia, za które odpowiedzialnym byłby 
generał-gubernator Gieorgij Skałon. Neidhart pełnił przez kil
ka lat funkcję gubernatora guberni płockiej i podlegał bezpo
średnio Skałonowi. Zatargi z tego okresu były przyczyną ani
mozji obu dostojników. Neidhart liczył też na to, że uda mu się 
doprowadzić do usunięcia Skalona ze stanowiska i zajęcie 
jego miejsca.
Szczegółowe zbadanie spraw dotyczących budowy mostu, 
mimo formułowania wielu zarzutów pod adresem firmy 
„Rudzki i Ska”, ostatecznie nie wykazało żadnych niedociąg
nięć. Przy okazji jednak badania ksiąg rachunkowych firmy 
wypłynęły na światło dzienne sprawy łapówek wypłacanych 
urzędnikom państwowym za pośrednictwem Marszewskiego. 
Inżyniera aresztowano (16 czerwca 1910 r.) i pozbawiono spra
wowanej funkcji, aby uzyskać jego zeznania obciążające gene
rała Skalona. Nie chodziło jednakże, jak się powszechnie są
dzi, o ową łapówkę wręczoną za przyznanie Rudzkiemu kon
cesji na budowę mostu. Sprawa koncesji rozstrzygała się bo
wiem w lutym 1905 r., a Skałon objął swą funkcję kilka mie
sięcy później. Być może firma Rudzkiego użyła tych samych 
metod starając się o koncesję na budowę wiaduktu w 1907 r. i 
za pośrednicłwem Marszewskiego przekupiła Skalona. Mar
szewskiego zwolniono z więzienia za kaucją po złożeniu ze
znań i ponownie aresztowano 19 czerwca. Przetrzymywano go 
na Pawiaku do maja 1911 r., nie zwracając rodzinie kaucji i 
nakładając areszt na jego majątek. Oficjalnie oskarżono inży
niera o pobieranie łapówek od Rudzkiego. Marszewski nie zło
żył zeznań obciążających Skalona. Śledztwo prowadzone 
przez Ilję Zołotnickiego wykazało całkowitą niewinność Mar
szewskiego, lecz raportu z tego śledztwa nie ujawniono. Jesz
cze w więzieniu Marszewski poważnie zachorował, po wyjściu 
na wolność nie powrócił do zdrowia i zmarł w 1916 r. Dopiero 
po wojnie jego rodzina spowodowała wznowienie dochodze
nia, które całkowicie oczyściło inżyniera z zarzutów, stało się 
to jednak dopiero w 1924 r.

Po zwolnieniu Marszewskiego w 1910 r. na stanowisko kierow
nika budowy mostu i wiaduktu powołany został inżynier ro
syjski Aleksy Lubicki, który doprowadził budowę do końca. 
Czwartego stycznia 1914 r. odbyła się uroczystość otwarcia 
całej trasy komunikacyjnej, łączącej Śródmieście z ul. Gro
chowską. Most i wiadukt nazwano imieniem cara Mikołaja II, 
a warszawiacy nadali trasie miano ks. Józefa Poniatowskiego, 
którego setna rocznica śmierci przypadła w czasie ukończenia 
budowy.
Żelbetowy wiadukt o długości 702 m biegł od ul. Smolnej do 
przyczółka mostowego. Wjazd na wiadukt i most zaakcento
wano wieżami i galeriami kolumnowymi. Nad ulicami Czerwo
nego Krzyża (ten odcinek obecnie nosi nazwę ul. Kruczko
wskiego) i Solec urządzono przejazdy, zaznaczone na poziomie 
wiaduktu galeriowymi pawilonami kryjącymi wyjścia z klatek 
schodowych. Placyk na przyczółku mostowym lewobrzeżnej 
Warszawy, zwany Forum, skomunikowano z Powiślem dwie
ma klatkami schodowymi i ślimakiem od północy. Most zdobi
ły kamienne ławeczki wieńczące filary. Na parapetach tych 
ławeczek od strony rzeki wykute zostały herby guberni Kró
lestwa Polskiego, zaprojektowane, podobnie jak i inne detale 
rzeźbiarskie, przez Zygmunta Otto. Most i wiadukt oświetlone 
były rzędami ozdobnie kutych latarń, podtrzymujących jedno
cześnie trakcję tramwajową. Po stronie praskiej trasa biegła 
nasypem do dzisiejszego ronda Waszyngtona i ul. Zieleniecką 
łączyła się z Grochowską.

Dekoracja architektoniczna wiaduktu i mostu Poniatowskiego 
jest połączeniem motywów wywodzących się z repertuaru ar
chitektury obronnej (strażnice) z motywami architektury re- 
prezentacyjno-dekoracyjnej (loggie i krużganki zdobione atty- 
kami). To rozwiązanie nie jest oparte na żadnym bezpośred
nim wzorze europejskim. Szyller nadając tej dekoracji formy 
renesansu polskiego użył stylu, który w jego rozumieniu był 
stylem narodowym. Zrodził się w latach osiemdziesiątych XIX 
w. na fali poszukiwań rodzimości sztuki polskiej, a Szyller był 
jednym z jego najgorętszych propagatorów. Użycie stylu naro
dowego podkreślić miało polski charakter dzieła o tak wielkim 
znaczeniu.
Most niedługo służył Warszawie. Piątego sierpnia 1915 r. wy
sadziły go wycofujące się wojska rosyjskie. Prowizorycznie 
odbudowane przez władze niemieckie przęsła spłonęły po kil
ku miesiącach. Odbudowę rozpoczęto w 1920 r. według projek
tu Bronisława Plebińskiego, wieloletniego współpracownika 
Marszewskiego. W 1925 r. oddano do użytku południową poło
wę mostu, a dwa lata później cały. Istnienie mostu Poniato
wskiego umożliwiło rozwój południowych dzielnic prawo
brzeżnej Warszawy, a przede wszystkim Saskiej Kępy, która 
w dwudziestoleciu międzywojennym stała się jedną z mod
niejszych dzielnic miasta. Natomiast przebudowa Alej Jerozo
limskich i niezrealizowanie planów dotyczących wygodnego 
połączenia Powiśla ze Śródmieściem spowodowało urbani
styczne odcięcie Warszawy od Wisły i wyizolowanie z wielko
miejskiego życia Powiśla położonego tuż obok centrum.

W latach 1921-1931 zbudowano linię średnicową, łącząc trasę 
kolejową warszawsko-wiedeńską z warszawsko-terespolską. 
Przeprowadzenie tunelu pod skarpą warszawską zmusiło bu
downiczych do zburzenia północnej klatki schodowej wiaduk
tu przy ul. Smolnej. Zbudowanie zaś nasypu łączącego most 
średnicowy z tunelem zniweczyło koncepcje planowego zagos
podarowania Powiśla i wytyczenia nowej sieci ulic, co zakła
dano w 1905 r., kiedy Komitet Budowy mostu podjął deczyję o 
budowie wiaduktu, a nie nasypu, w celu połączenia mostu Po
niatowskiego ze Śródmieściem.
Most Poniatowskiego został ponownie wysadzony 13 września 
1944 r. Odbudowano go po wojnie jako pierwszy warszawski 
most, według projektu Stanisława Hempla; oddanie do użytku 
nastąpiło 22 lipca 1946 r. Planowano wówczas zniszczenie całej 
oprawy architektonicznej trasy, ałe ograniczono się jedynie do 
rozebrania strażnic po stronie praskiej. Pawilon przylegający 
do północnej wieży przy ul. Smolnej został rozebrany w 1962 r. 
podczas budowy dworca Warszawa Powiśle.
W 1964 r. rozpoczęto remont całej trasy komunikacyjnej; trwał 
on cztery lata. Poszerzono most układając chodniki na specja
lnych wysięgnikach, wymieniono przerdzewiałe elementy 
konstrukcyjne. Zbudowano nowoczesny ślimak południowy 
według projektu Witolda Witkowskiego i poszerzono na kilku 
odcinkach wiadukt; dobudowano także klatkę schodową i 
przystanki tramwajowe między ulicami Solec i Kruczkowskie
go. Przebito wówczas przejścia przez wieże i pawilony, znacz
nie je deformując. Po kilku latach okazało się, że konstrukcja 
mostu nie wytrzymuje zwiększonego obciążenia. Spowodowa
ło to konieczność poszerzenia chodników kosztem jezdni i po
wrotu do jej dawnych wymiarów.
W czasie ostatniego remontu trasy, rozpoczętego w 1985 r., 
nastąpiła wymiana konstrukcji stalowej czterech skrajnych 
przęseł mostu i dokonuje się wymiany pokładu całego wia
duktu. Przywraca się dawną szerokość pomostów i odbudowu
je strażnice praskie, a także czyni się inne zmiany zmierzają
ce do jednoczesnego odtworzenia pierwotnego stanu budowli i 
przystosowania do funkcji użytkowych.

Małgorzata Omilanowska
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Społecznik 
z Oleśnicy

K—połeczny ruch 
ochrony zabytków w Oleśnicy, na ziemi po wie
kach odzyskanej, ma swe początki tuż po zakoń
czeniu wojny w 1945 r. Wydawać by się mogło nie
prawdopodobne, ale dziś spoglądając na to zagad
nienie z czterdziestoletniej perspektywy muszę 
stwierdzić, że był to ruch dość powszechny, wyni
kający po prostu z potrzeby ducha osiedlającej się 
tu ludności. Włączona w nurt ciężkiej i trudnej 
pracy, a przy tym niebezpiecznej (we Wrocławiu 
trwały jeszcze walki), ponad dwustuosobowa zało
ga kolejarzy, niepewna jutra i jedzenia, znajdo
wała czas i siłę na ochronę zabytków! Byli i tacy, 
którzy znając wartość przedmiotów zabytkowych 
bez jakichkolwiek skrupułów wywozili je w ce
lach handlowych. Stwierdzić jednak muszę, że ci, 
którzy byli zaangażowani w ochronę zabytków, 
wkładali w to wiele serca, a niejednokrotnie z bro
nią w ręku walczyli o to, co się zachowało.

Mój pierwszy kontakt z ochroną zabytków w 1945 
r. nie przyniósł sukcesu, lecz już w 1946 r. (10 
maja) miałem pewną satysfakcję, gdy udało się 
uratować przed spaleniem zamek oleśnicki. Pożar 
wybuchł w godzinach rannych w piwnicach zam
ku (prawdopodobnie ogień został podłożony przez 
„Wehrwolf”) i wraz ze zwołaną w trybie alarmo
wym 36 drużyną harcerzy przystąpiliśmy do rato
wania zamku. Pożar rozprzestrzeniał się, wzywa
liśmy do pomocy kogo się dało. Pierwsi - jak zwy
kle w tym mieście - przybyli kolejarze z moto
pompą strażacką (która się stale psuła), potem 
kompania żołnierzy radzieckich, nadciągali też 
nieliczni jeszcze mieszkańcy miasta. Akcja prze
ciwpożarowa była bardzo trudna, wykonywana 
gołymi rękami. Pożar jednak ugaszono, a znisz
czeniu uległy jedynie jakieś stare regały i szmaty. 
Jakkolwiek śmiertelnych ofiar nie było, to jednak

4

Myślę, że właśnie z Oleśnicy wziął swe początki 
zorganizowany ruch społecznej opieki nad zaby
tkami na Dolnym Śląsku i nie było przypadkiem, 
że legitymację opiekuna zabytków nr 1 otrzymał 
Stanisław Dunajewski z Sobótki, jeden z moich 
przyjaciół, którego już nie ma wśród nas. Ja zaan
gażowałem się do tych działań dość późno, bo do
piero w 1961 r. (legitymacja nr 966/257), ale do
trwałem do dziś.
Aby dobrze wykonywać obowiązki społecznego o- 
piekuna zabytków, trzeba wiele poświęcenia i sa
mozaparcia, a wynika to stąd, że wszyscy urzędni
cy, do których trzeba dotrzeć, traktują społeczne
go opiekuna jak intruza lub nawiedzonego. Nie
jednokrotnie trzeba wysłuchać wielu obelg, ale 
chcąc coś osiągnąć należy działać według znanej 
maksymy: „Kropla wody nie swą siłą drąży skałę, 
lecz częstością padania”.
W sprawach opieki nad zabytkami miałem dob
rych kolegów-nauczycieli. Byli nimi m.in.: prze
wodniczący Dolnośląskiej Komisji Opieki nad Za
bytkami Włodzimierz Strasburger, wspomniany 
Stanisław Dunajewski, były konserwator zabyt
ków Dolnego Śląska dr inż. arch. Mirosław Przy- 
łęcki oraz wielu innych, których doświadczenia 
wykorzystywałem i przenosiłem na swój teren. 

1. Zamek w Oleśnicy z XII w., przebudowany w XVI i XIX w., odrestaurowany w. 
1975 r.
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trzech żołnierzy radzieckich zostało silnie popa
rzonych, a jednego z nich odwieziono do szpitala. 
Nasza akcja stała się inspiracją decyzji ówczesne
go Zarządu Miasta, mocą której część pałacową 
zamku przydzielono Komendzie Hufca ZHP w O- 
leśnicy; w tym czasie pełniłem funkcję kwatermi
strza Komendy. Pałac był całkowicie ogołocony ze 
sprzętu, zanieczyszczony i zdewastowany. Harce
rze zabrali się do roboty i już po trzech miesią
cach nową siedzibę doprowadzili do stanu „uży
walności”. Ta część zamku do 1950 r., tj. do mo
mentu rozwiązania ZHP, była w prawidłowy spo
sób użytkowana. Nastał teraz czas dewastacji 
zamku. Wprowadzono tu bardzo wielu użytkowni
ków, jak np. wylęgarnię kur, składnicę złomu, ma
kulatury oraz wiele innych instytucji, których 
było w sumie około 32 plus 108 lokatorów indywi
dualnych. Wszyscy nastawieni byli na eksploata
cję rabunkową, a nie było komu się zająć konse
rwacją i zabezpieczeniem obiektu, „bo na co komu 
ten gerjnański zamek”.
Taki stan trwał do 1957 r. W tym roku Komenda 
Hufca ZHP w Oleśnicy, której ponownie byłem 
współorganizatorem i członkiem, wystąpiła do 
władz o rewindykację mienia harcerskiego. W e- 
fekcie odzyskaliśmy swoją siedzibę, lecz była ona 
w znacznie gorszym stanie niż w 1946 r. Znów 
ruszyliśmy do roboty. Naprawialiśmy powyłamy- 
wane drzwi, pokute ściany, kładliśmy nową insta
lację elektryczną, czyściliśmy kanalizację, napra
wialiśmy wodociąg, centralne ogrzewanie, powy- 
łamywany parkiet, zniszczone posadzki, szklili
śmy okna, malowaliśmy stolarkę okienną i prze
prowadzaliśmy konserwację, uzupełnialiśmy uby
tki bardzo pięknej boazerii, która dzięki tym za
biegom przetrwała do dziś. W późniejszym czasie 
użytkowanie pałacowej części zamku przez har
cerzy pozwoliło PKZ-tom w czasie generalnej od
budowy na stosunkowo szybkie oddanie tej części 
zamku przyszłemu użytkownikowi - Oddziałowi 
Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. O loka
lizację placówki muzealnej w Oleśnicy już wcześ
niej zabiegałem u władz, co w końcu uwieńczone 
zostało sukcesem.
W 1960 r. wezwano mnie do Prezydium Powiato
wej Rady Narodowej w Oleśnicy i zaproponowa
no funkcję społecznego opiekuna zabytków. 
Wzbraniałem się przed tą funkcją. Zdawałem so
bie sprawę z trudności, jakie mnie czekają w tej 
pracy. W końcu propozycję przyjąłem. Postawio
ne przede mną problemy musiałem odtąd rozwią
zywać sam. W 1962 r. spośród byłych instruktorów 
ZHP zwerbowałem kilku społecznych opiekunów 
zabytków. Tym sposobem zabytki nie tylko mia
sta Oleśnicy, ale i Bierutowa, gminy Długołęka 
oraz Dobroszyc miały swych opiekunów.
Do niepowodzeń zaliczam moje wystąpienie na 
posiedzeniu PRN w Oleśnicy. Prosiłem wtedy o 
przeznaczenie z nadwyżek budżetowych sumy 
500 tys. zł na odrestaurowanie Bramy Wrocła
wskiej i części murów obronnych miasta z XIII w. 
Obwołano mnie pomylonym. Prawdą jest, że za tę
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2. Brama wjazdowa do oleśnickiego zamku

3, Bożnica z XIV w., obecnie kościół Zbawiciela

4. Ratusz oleśnicki z XIX w.

(rys.: Ryszard Natusiewicz)

sumę w owym czasie pobudowano blok mieszka
lny, a problem mieszkaniowy w zniszczonej w 
80% Oleśnicy był najważniejszy. Od tej nieszczęs
nej sesji zmieniłem metodę działań i pracy, bo
wiem doszedłem do wniosku, że główną przyczy
ną mych trudności było przyczepianie zabytkom 
przez przeróżnych przedstawicieli władzy i społe
czeństwa etykietki „niemieckości”, jakkolwiek 
właśnie te zabytki świadczyły wręcz o czymś in
nym. Trzeba było to zmienić. Wspólnie z kolegami 
jako pierwszoplanową uznaliśmy sprawę uświa
damiania społeczeństwa. Nie zaniedbywaliśmy 
przy tym kołatania do drzwi urzędów i użytkowni
ków obiektów zabytkowych. I tym razem w naszej 
akcji postawiliśmy na młodzież szkół średnich. 
Najlepsza okazała się młodzież z Liceum Ogólno
kształcącego w Oleśnicy. W tej szkole społeczny 
opiekun zabytków mgr M. Zarówny, nauczyciel 
historii, zorganizował jeden z pierwszych na Dol
nym Śląsku Młodzieżowy Zespół Opieki nad Za
bytkami.
Szkolenie tego zespołu i oddziaływanie na społe
czeństwo przybierało różne formy. Były to: wy

cieczki, rajdy, spotkania oraz organizowanie kon
kursów na temat zabytków. Imprezy te przezna
czone były dla wszystkich mieszkańców miasta. 
Po dwóch latach pracy zespołu prawie każdy mie
szkaniec wymieniał bezbłędnie wszystkie waż
niejsze zabytki miasta. Już w 1965 r. prawie nikt 
nie nazywał zabytków „niemieckimi”. Pamiętam, 
jak na jednym z wielu wówczas przeprowadza
nych konkursów uczeń siódmej klasy w dyskusji 
nad odpowiedzią na jedno z pytań tak zaciekle 
bronił polskości oleśnickich zabytków, że się po
płakał, uważał bowiem, że ja nie chcę w to wierzyć 
i przyznać mu racji.
Jedną z wielu form propagandy idei ochrony za
bytków wśród młodzieży była propozycja, którą 
przedstawiłem koledze mgr. M. Zarównemu, aby 
w tematach maturalnych uwzględnić sprawy do
tyczące zabytków oleśnickich. Propozycja została 
przyjęta i w oleśnickim liceum zaczęto pisać pra
ce maturalne o tematyce zabytkowej. Krąg zain
teresowanych się rozszerzył i już w 1977 r. p. A. 
Maciejak, nauczycielka szkoły specjalnej, a stu
dentka WSP w Legnicy, obroniła pracę dyplomo
wą pt. Problemy upowszechniania wiedzy o zaby
tkach kultury i sztuki na terenie miasta Oleśnicy, 
opierając się na materiałach naszej Komisji Opie
ki nad Zabytkami.
Praca zespołu młodzieżowego przy liceum została 
wysoko oceniona przez władze konserwatorskie 
Dolnego Śląska, bowiem w 1975 r. zespół ten zo
stał odznaczony „Złotą odznaką za opiekę nad za
bytkami”. W tym samym roku, już w odrestauro
wanym zamku piastowskim wspólnie z W. Stras- 
burgerem, z upoważnienia i poparcia władz cen
tralnych PTTK, zorganizowaliśmy pierwszy ogól
nopolski zlot młodzieżowych zespołów opiekunów 
zabytków.
W celu spopularyzowania zabytków Oleśnicy w 
1977 r. napisałem pierwszy przewodnik po mieś
cie, a w 1978 r. zorganizowaliśmy XXI Ogólnopol
ski Zlot Turystyki Pieszej; z tej okazji opubliko
waliśmy różne zeszyty szkoleniowe.
Odrębną sprawą była walka o odbudowę zniszczo
nego zamku w Oleśnicy. Zabiegi konserwatora i 
nasze zakończyły się sukcesem i rozpoczęto odbu
dowę zniszczonego zamku.
Zajmowałem się jeszcze ratowaniem wielu zabyt
ków, a obecnie przedmiotem mych starań jest pa
łac i park w Brzezince (z którego rzeźby zdobią 
park w Wilanowie), zamek w Boguszycach (daw
niej Rzędów), w którym po odrestaurowaniu chcę 
ulokować ośmioklasową szkołę gminną lub odbu
dować go na potrzeby Kombinatu PGR, oraz pom
nik sprzed ratusza miejskiego w Oleśnicy, który 
powinien być jak najszybciej odnowiony.
Ten w telegraficznym skrócie przedstawiony opis 
społecznej pracy opiekuna zabytków nie wyczer
puje całości problemów. Okazuje się, że bardzo 
trudno jest zmieścić 40 lat działalności na kilku 
stronach maszynopisu...

Stanisław Kokot
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Losy 
„szwedzkiego” 
gmachu

WW w śród czynszo
wych kamienic i bardziej okazałych budowli zabytko
wych tworzących tkankę Śródmieścia Warszawy wy
różniamy gmachy-symbole, kojarzące się z określony
mi wydarzeniami historycznymi. Jako przykład może 
służyć zespół dwóch charakterystycznych budynków 
dawnej Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST) 
przy Zielnej 37/39. Znany z niejednego albumu obraz 
tonącej w kłębach dymu „baszty” centrali telefonicznej 
przywodzi na myśl dni powstańczego zrywu, przypomi
na o męstwie i wytrwałości walczących.
Warszawiacy nieprzypadkowo odznaczają się szczegól
ną wrażliwością na problem ochrony zabytków. Wyni
ka to nie tylko ze świadomości ogromu strat poniesio
nych przez stolicę w latach ostatniej wojny czy też pie
tyzmu dla artystycznych walorów dawnej architektury. 
Stołeczne zabytki mają wartość niewymierną, będącą 
konsekwencją związków z najbardziej dramatycznymi 
i doniosłymi wydarzeniami w dziejach narodu polskie
go. Podziurawione odłamkami portale staromiejskich 
kamienic i poszarpane pociskami fasady gmachów są 
cząstką pobudzającej wyobraźnię i wciąż odkrywanej 
na nowo warszawskiej legendy. W tej sytuacji zrozu
miały jest protest, jaki wywołuje dewastacja niektó
rych historycznych pamiątek, a wśród nich - jednego z 
budynków dawnej PAST-y przy Zielnej 37.
Pojawienie się tego obiektu w śródmiejskim krajobrazie mia
ło bezpośredni związek z rozbudową miejskiej sieci telefonicz
nej .„ Gdy w 1881 r. amerykańskie towarzystwo International 
Bell Telephone Co. otrzymało od rosyjskiego rządu koncesję 
na budowę i eksploatację telefonów warszawskich, na ostat
nich piętrach kamienicy przy Próżnej 10 umieszczona została 
centrala i mieściła się tu do 1904 r.
W 1901 r. nowym koncesjonariuszem zostało szwedzkie towa
rzystwo Telephonaktienbolaget H.T. Cedergren. Po odkupie
niu sieci telefonicznej rozpoczęto przygotowania do wzniesie
nia nowej siedziby dla centralnej stacji telefonów i biur zarzą
du towarzystwa. Projekt fasady gmachu wykonany został w 
pierwszej połowie 1902 r. przez znakomitego architekta 
szwedzkiego, profesora sztokholmskiej politechniki, Isaka Gu- 
stafa Clasona (1856-1930)*, zaś rozplanowanie wnętrz powie
rzono warszawskiemu architektowi, Bronisławowi Rogóyskie- 
mu, kierującemu również budową obiektu. Projektując elewa
cję dla Warszawy, Clason zaczerpnął wiele motywów z dobrze 
mu znanej architektury gdańskiego baroku; wykorzystał je z 
ogromnym smakiem i wyczuciem.

Nową siedzibę centrali budowano od czerwca 1902 do paździe
rnika 1904 r.; koszt wzniesienia budynku wyniósł 220 tys. rubli. 
„Jest to budynek o parterze, czterech zwykłych piętrach i pią
tej specjalnej kondygnacji, cofniętej nieco od linii frontu, a 
wznoszącej się w górę na wysokość 2 normalnych pięter" - 
pisano na łamach „Przeglądu Technicznego” w styczniu 1905 r. 
„Estetyczna strona budowli (...) pierwszorzędne zajmuje 
miejsce. Front wykonany całkowicie z ciosu wapiennego 
szwedzkiego wywiera pomimo całej swej surowości niepośled
nie wrażenie estetyczne. Spokojne linie, zgodne z naturą ma
teriału do budowy użytego, ożywione umiejętnie i oględnie 
rozrzuconymi, a dzielnie przy tym modelowanymi maskarona- 
mi, czynią zaszczyt autorowi tej harmonijnej w stylu nowo
czesnym kompozycji”.
Uznanie, a nawet zachwyt współczesnych budziły także wnę
trza gmachu oraz ich wyposażenie. Na każdym piętrze znajdo
wał się środkowy, okrągły przedsionek, wokół którego roz
mieszczono sale i pokoje. Ściany pomieszczeń zdobiły dębowe 
boazerie, a w oknie głównej klatki schodowej umieszczono 
wielki, wzorzysty witraż. Meble i lampy sprowadzone zostały 
ze Szwecji. „Telefonistki mają tu salon klubowy z fortepianem, 
biurkiem do pisania i stolikami do robót; salę jadalną z bufe
tem i kuchnią, wreszcie salę sypialną dla kończących pracę 
zbyt późno lub dyżurujących w nocy” - informował czytelni
ków „Kurier Warszawski" w listopadzie 1904 r. „Oświetlenie 
jest elektryczne, ogrzewanie centralne, wentylacja, winda ob
szerna i bardzo elegancka (...), schody wspaniałe z białego 
marmuru, chodnikami wysłane (...). Jak się rzekło - gmach 
wzorowo urządzony i europejsko wytworny”.
Uroczyste poświęcenie budynku i zarazem otwarcie central
nej stacji telefonów odbyło się 16 listopada 1904 r.
Przybyło ponad stu zaproszonych gości, przy czym główna 
uroczystość miała miejsce w sali łączeń telefonicznych. Przy
łączono wówczas do sieci 5 200 abonentów.
W 1904 r. gmach towarzystwa „Cedergren” wyraźnie domino
wał nad zabudową ulicy Zielnej, wyróżniając się także orygi
nalnością. Z lewej strony przylegała do niego elegancka, lecz 
typowa kamienica z końca XIX w., z prawej - nieco starszy 
dom dwupiętrowy.
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem centrali w „szwedzkim” 
gmachu, jego warszawskie dzieje zaczęły upływać pod zna
kiem burzliwych wydarzeń. Gdy 13 listopada 1904 r. policja i 
wojsko brutalnie rozprawiały się na placu Grzybowskim z pe- 
pesowską demonstracją, na Zielnej zgromadził się ogromny 
tłum, nie dopuszczony wcześniej na plac przez policyjne kor
dony. Ułatwiło to spontaniczne uformowanie się pochodu, któ
ry przeciągnął Zielną przy akompaniamencie rewolucyjnych i 
antycarskich okrzyków. W maju 1905 r. Zielna stała się widow-
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1. Gmach Towarzystwa Akcyjnego CEDERGREN w 1904 r.

nią tzw. ludowych sądów doraźnych, podczas których robotni- 
cy-Żydzi rozprawiali się z żydowskimi złodziejaszkami i sute- 
nerami, demolując okoliczne lupanary. 24 maja wieczorem 
gromada robotników uzbrojonych w noże, pałki i kamienie 
zaatakowała kilku rzezimieszków u zbiegu Zielnej z Próżną. 
Walczących próbowało rozproszyć wojsko, zwiększając dodat
kowo liczbę rannych.
Rok 1906 zapoczątkował istotne zmiany w otoczeniu gmachu. 
Rozebrano wtedy dwupiętrową kamieniczkę nr 39 i przystą
piono do budowy drugiego budynku dla „Cedergrena"; ukoń
czono go w 1909 r. Bronisław Rogóyski zaprojektował wysoki 
jak na ówczesne czasy gmach (51,5 m - 10 kondygnacji), łącząc 
nowoczesną konstrukcję z dekoracyjnie interpretowanymi 
formami architektury średniowiecznej. „Baszta Cedergrena” 
była pierwszym w dziejach Warszawy „drapaczem”, nie mają
cym pod względem wysokości konkurenta aż do drugiej poło
wy lat dwudziestych.
Od 1922 r. zespół budynków przy Zielnej 37/39 należał do 
powołanej przez rząd polski i towarzystwo „Cedergen” Pol
skiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST-y). W okresie mię
dzywojennym dokonano niewielkich zmian w elewacji budyn
ku nr 37, likwidując bramę wjazdową i przekształcając ją w 
jedno z czterech parterowych okien. Podczas bombardowań 
we wrześniu 1939 r. budowla uniknęła zagłady. Bomba trafiła

2. Sierpień 1944 r. - gmach PAST-y w ogniu; pierwszy z lewej - budynek przy 
ul. Zielnej 37

3. Obecny widok na zespół dawnej PAST-y

4. Fasada gmachu przy ul. Zielnej 39

natomiast w sąsiednią, trzypiętrową kamienicę nr 35, burząc 
ją doszczętnie.
Wybuch Powstania Warszawskiego postawił na porządku 
dziennym problem zlikwidowania groźnego punktu oporu nie
mieckiego w Śródmieściu, jakim był zajęty przez hitlerow
ców zespół budynków PAST-y. Niemcy zabarykadowali wejś
cia wrakami samochodów i zaryglowali drzwi, odpierając po
wstańcze ataki granatami i ogniem z broni maszynowej. Zdo
bycie PAST-y (20 sierpnia 1944 r.) poprzedziło kilka nieuda
nych szturmów, okupionych ciężkimi stratami. Oto jeden z 
nich w relacji uczestnika walk, Jacka Myszkowskiego „Gonza
gi”: „Przeskakujemy Zielną i wolno posuwając się pod murem 
dochodzimy do małego budynku (nr 37). Okna parterowe wy
soko, silnie zakratowane, na dole do ściany przyklejone małe 
betonowe bunkry Rusza »Paryski« z wiązką granatów, by 
wysadzić w budce otwór do budynku. Wiązka wybucha, kawał 
muru odprysnął, ale otworu nie zrobił. Zaalarmowani wybu
chem Niemcy zaczynają strzelać i rzucają granaty. »Szary« 
odpowiada im ogniem, ale walka nierówna. Niemcy są na sa
mej górze, a nasi (naprzeciw) tylko na pierwszym piętrze. Na 
prośbę »Gonzagi« próbuje »Szary« zrobić otwór w murze, wa
ląc w PAST-ę z piata. Pociski z piata celują za wysoko, otworu 
nie ma. Wobec tego »Szary« rozkazuje mi, bym próbował do
stać się przez główną bramę. »Paryski« podkłada pod bramę 
wiązkę granatów, brama ustępuje, ale za nią kupa żelastwa, 
łóżka, krzesła, stoły, szafy zagradzają drogę. Stoimy chwilę 
bezradni. Niemcy rzucają granaty na jezdnię, jeden rozrywa 
się tuż za mną (...). Ranny, czuję gorąco, pieką mnie plecy, 
ramiona i nogi. »Szary« widząc, że do budynku wedrzeć się nie 
możemy, nakazuje wycofanie się”.
W wyniku działań wojennych i planowej akcji okupanta, ulica 
Zielna zniknęła niemal całkowicie z powierzchni ziemi. Wśród 
gruzów i poszarpanego eksplozjami złomu pozostał jednak 
czarny, wypalony szkielet „baszty Cedergrena” i spalony bu-
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5.6. Fragmenty zniszczonej 
fasady

7. Fragment balustrady bal
konu po konserwacji

(zd/ęcia: 3-5, 7 - Janusz Su- 
iecki, 6 - Krzysztof Nowiń
ski)

dynek nr 37. Wnętrza gmachu zniszczył całkowicie ogień, nato
miast fasada największym uszkodzeniom uległa w czasie lik
widowania pożaru. Po zwycięskim ataku zarządzono niez
włoczne ugaszenie podpalonego wcześniej budynku. Rozpalo
ny kamień oblano wodą, co spowodowało liczne pęknięcia i 
rozwarstwienia. Już po 1945 r. z tego właśnie powodu usunięto 
płytę jednego z trzech balkonów; odpadły też dwa spośród 
czterech maszkaronów zdobiących parterową część elewacji.

Zespół gmachów PAST-y dość długo czekał na odbudo
wę. Dopiero w lipcu 1957 r. ukazała się pierwsza 
wzmianka o „adaptacji szkieletu gmachu PAST na no
wocześnie urządzony Instytut Fizyki PAN" („Stolica”, 
nr 30). Przedstawiona koncepcja przewidywała całko
wite unicestwienie elewacji Clasona, którą projektanci 
pragnęli zmodernizować przez „mocne przeszklenie”. 
Plany te wywołały, na szczęście, liczne protesty. W lu
tym 1959 r. architekt, Aleksander Raniecki, wystąpił na 
łamach „Stolicy” (nr 8) w obronie kamiennej fasady. 
„Budynek niższy, nr 37, stwierdzał Raniecki, budził po
wszechne zainteresowanie z górą przez pół wieku swą 
plastyką wysokiej klasy. Jest on dziełem sztuki (...) i 
jako taki powinien być zachowany, za czym przemawia 
i wzgląd na autorstwo szwedzkiego architekta, Isaka 
Gustafa Clasona (...)”. Redakcja „Stolicy” poinformowa
ła czytelników, że „dom nr 37 zostanie odbudowany z 
zachowaniem przedwojennej elewacji”.
Odbudowa zespołu dawnej PAST-y doszła do skutku na 

początku lat sześćdziesiątych. Nową elewację otrzyma
ła jednak tylko „baszta” (nr 39), natomiast w wypadki 
gmachu nr 37 odbudowano jedynie wnętrza, na dodatel 
W formie mocno odbiegającej od stanu przedwojenne
go. Kamienna fasada, elewacja od podwórza i południo 
Wa, ślepa ściana pozostały nietknięte, nie zrekonstruo 
Wano także ostatniej kondygnacji budynku, nakrywa 
jąc całość prowizorycznym, tandetnym „dachem” zbi 
tym z desek. Wspaniałe okna parteru częściowo zamu
rowano, wstawiając prymitywną stolarkę, całkowicie 
kłócącą się z charakterem elewacji. O daleko posunię
tej obojętności powojennych „administratorów” obiek
tu świadczy fakt, że na tyłach budynku do dziś zacho
wała się zburzona ewakuacyjna klatka schodowa, zasy
pana gruzem w 1944 r.l
W latach sześćdziesiątych zastosowano dość orygina
lny sposób konserwacji fasady: postawiono rusztowa
nia i niektóre fragmenty kamiennego wystroju opry
skano rzadkim cementem. Po zdjęciu rusztowań pozo
stały pęki zardzewiałych drutów, wciąż „zdobiących” 
Zabytkowy budynek. Jedyny zabieg kosmetyczny prze
prowadzony w ciągu minionych 40 lat - to naprawienie 
i pomalowanie rozpadających się balustrad balkonów, 
Wykonane społecznie przez działaczy Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy w sierpniu 1987 r.
Nie jestem przeciwnikiem zachowania na elewacji 
gmachu śladów po odłamkach i pociskach, świadczą
cych o jego burzliwej przeszłości. Trudno natomiast 
pogodzić się z perspektywą pozostawienia starej fasa
dy w charakterze „trwałej ruiny”. Niektóre większe u- 
bytki wystroju muszą zostać uzupełnione, a kamienna 
powierzchnia frontu powinna być poddana fachowej 
konserwacji. W przeciwnym razie zanieczyszczenia at
mosferyczne, kwaśne deszcze, wibracje i mikrowstrzą- 
sy (te ostatnie bez wątpienia spotęgują się po 
uruchomieniu metra) spowodują w najbliższych latach 
zniszczenie bezcennego zabytku. Warto także pomyśleć 
o rekonstrukcji ostatniego piętra lub - w wypadku 
innej decyzji - o trwałym, estetycznym zadaszeniu 
obniżonego budynku.

Janusz Sujecki

* Zob.: Svensk Uppslagsbok, t. 6, Malmó 1958. Wśród dzieł 
Clasona, w encyklopedii wymienia się też gmach centrali 
telefonicznej w Warszawie.
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NASZ FELIETON

Typowy 
zabytek!
Ww w lesz co - powie

działem do syna w powrotnej drodze z Bieszczadów - pokażę 
ci dobrze zagospodarowany zabytek! Oczyma wyobraźni wi
działem dziewiętnastowieczny, klasycystyczny dwór w Niena- 
dowej, odległej 30 km od Przemyśla, jaśniejący w zadbanym 
parku, jakim go zapamiętałem z lat sześćdziesiątych. Była tu 
wówczas jednoroczna Szkoła Rolnicza, a zespół, na który o- 
prócz dworu składały się oficyny i zabudowania gospodarcze, 
był oczkiem w głowie (nie żyjącego już) dyrektora Bujalskie- 
go.
Przy drodze odchodzącej od szosy Przemyśl-Brzozów stoją 
teraz nowe bloki, typowe i bezstylowe, zdobne okolicznościo
wym hasłem odwołującym się do gospodarności. Dwór, od z 
górą siedmiu lat opuszczony, straszy powybijanymi szybami, 
odpadającym tynkiem. W rynnach chwasty, w piwnicach po
zostawione przez byłego użytkownika gnijące ziemniaki. Nie 
poczuwając się do żadnej odpowiedzialności, szkoła (gdyż jest 
to zespół nadal kształcący przyszłych rolników, gospodarzy tej 
ziemi) opuściła obiekt po jego zdewastowaniu, spychając cały 
ten kram na barki wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Ten zrobił co mógł: zabezpieczył go przed wandalami, zlecił 
rzeszowskim PKZ-tom wykonanie dokumentacji, opracował 
program użytkowy przyszłego ośrodka wypoczynkowego re
sortu kultury i sztuki, zadbał, by doglądał go mieszkający w 

oficynie pracownik przemyskiego urzędu wojewódzkiego. 
Dużo to czy mało? Konserwator ma na głowie kilkaset podob
nych i wiele innych spraw, a przy tym ograniczone środki. 
Obiekt, który leżąc 19 km od Birczy - bramy wypadowej w 
Bieszczady mógłby pełnić funkcje tak potrzebnego zajazdu, 
stoi pusty. Ewidentne naruszenie zasad gospodarności, prze
stępcze niedbalstwo ludzi odpowiedzialnych przecież za ucze
nie gospodarowania, typowy przykład tego, jak wielu 
użytkowników zabytków pojmuje swe obowiązki! Pamiętaj
my, że nie tylko wojny zniszczyły nasze zabytki. Znacznie 
częściej stały się one przedmiotem rabunkowej gospodarki i 
dewastacji dokonywanej przez osoby, które swe użytkowanie 
traktują jako doraźne, a same obiekty jako zawalidrogi w 
swoiście pojmowanym postępie wyznaczanym ponurymi blo
kowiskami.
Postscriptum: O obiekt starał się również użytkownik prywa
tny, ale przestraszony formalnościami, wymaganiami i utrud
nieniami urzędowymi zrezygnował. Z kiesy publicznej wyło
żono wieleset tysięcy złotych na remont, pokrycie dachu, pra
ce badawcze. Może następnym razem, jak w tylu innych wy
padkach, ujrzę tu jedynie resztkę ruin obrastających chwa
stem. Czy rzeczywiście ten, „kto uszkodzi lub zniszczy zaby
tek, podlega karze”? „ .. ±Felietonista
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(fot. ze zb. MN w Warszawie)

Wokół 
jednego zabytku
„Było to wczoraj o godz. 3-ej po południu. Zdążaliśmy do salonu Towa
rzystwa sztuk pięknych, gdzie na krótko przedtem rozstrzygnął się 
konkurs rzeźbiarski - tak 26 stycznia 1890 r. sprawozdawca „Kuriera 
Codziennego” rozpoczyna relację z pokonkursowego wernisażu Salo
nu rzeźby. W prawym kompartymencie salonu zastaliśmy już gromadkę 
ciekawych (...) Najwięcej kupiło się widzów około nagrodzonych prac 
Woydygl, Madeyskiego i Kurzawy. Przed dziełem ostatniego stall: ko
lega nasz Czesław Jankowski, Ilustrator »Kurlera« Stanisław Lentz, do 
których zbliżył się plszący te słowa. (...) Grupa ta odwracała się właś
nie od posągu Kurzawy, kierując się ku wyjściu - gdy wtem przystąpił 
ku niej idąc prosto, bez wahania, twórca »Mlcklewlcza budzącego 
geniusza«.
- Winszujemy... - odezwaliśmy się podchodząc, z ręką do uścisku 
gotową, ku artyście!
- Kiedy, bo widzicie panowie, Mickiewicz żle stoi... Ja wam go muszę 
pokazać z właściwej strony... w lepszym oświetleniu... Zarazi...

Przy tych słowach artysta rozgarnia ręką krzewy, dostaje się za posąg i 
znika nam na chwilę; ukazuje się dłoń rozsuwająca innych kilka krze
wów i w zieleni ginie.
- Na bok panowie!... z drogi - odzywa się głos zza posągu.

I w tern posąg cały naprzód chylić się poczyna... Plszący te słowa 
podbiega ku słaniającemu się dziełu dłuta, obejmuje je i stara się pod
trzymać... Artysta pcha je jednak z siłą... Ciężki posąg stacza się I roz
bija na kawały...
Kurzawa bez słowa wychodzi zza postumentu, przyklęka nad szcząt
kami swej pracy, podnosi głowę Mickiewicza, bierze ją oburącz pod 
ramię I z krótkim tylko «o» na ustach oddala się niemy..."
Choć od tego wydarzenia upłynęło wiele lat, można wyobrazić sobie 
ten moment: huk tłukącego się posągu gipsowego przecina gwar oży
wionych rozmów; cisza, kompletne zaskoczenie. Kurzawa nie zatrzy
mywany przez nikogo opuszcza salę; jeszcze chwila ciszy, potem po
spieszne jakby zażenowane opuszczanie sali, szmer przytłumionych 
półzdań, półpytań; zaskoczenie mija dosyć powoli.

Na drugi dzień prasa rozniosła po kraju opis, krótszy lub dłuższy, incy
dentu w salonie wystawowym w b. pawilonie Ungra na dziedzińcu pała
cu Potockich czy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Z zacieka
wieniem śledzono dalsze kroki rzeźbiarza: „...od dwóch nocy nie poka
zał się w swoim mieszkaniu przy ul. Ordynackiej. Istnieje więc przypu
szczenie, iż artysta wyjechał do swojej rodziny w Galicji" - donosił 
„Kurier Warszawski”.
Przez kilka najbliższych dni 48-letnl wówczas Antoni Kurzawa znajdo-' 
wał się w centrem powszechnego zainteresowania. Był synem ubogiej 
wieśniaczki ze Wsi Turza koło Gorlic. I już sam ten fakt powodował, że 
droga jego życia nie mogła być łatwa. Miał jednak szczęście (lub nie
szczęście, zważywszy na żywot polskich rzeźbiarzy w XIX w.), że wyci
nane kozikiem w drewnie I lepione w glinie figurki małego pastuszka 
zwróciły nań uwagę możnych. Dzięki Ich protekcji dostał się najpierw 
do pracowni rzeźbiarskiej Parysa Flllpplego w Krakowie, a później roz
począł studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Henryka Kossowskiego. Podczas studiów zarabiał na życie pracując w 
warsztatach kamieniarskich. Przez rok (1867/1868) kontynuował studia 
w Wiedniu.
Już pierwsze jego prace szkolne i następne nadsyłane z Wiednia zwra- 
cały na siebie uwagę niekonwencjonalnym ujęciem tematu I świadczy
ły o wielkich zdolnościach młodego rzeźbiarza. Po powrocie do kraju 
czekała go jednak smutna rzeczywistość, bo „zamiast sztuce oddał 
się rzemiosłu", czego wymagały twarde prawa ludzkiej egzystencji. W 
1870 r., po krótkim jeszcze pobycie w Monachium, znalazł się we Lwo
wie, gdzie współpracował z Julianem Markowskim, twórcą wielu na
grobków na cmentarzu Łyczakowskim. Dziełem Kurzawy byty tam 
pómnlki Stanisława I Paullny Paparów, Marii Pietraszewskiej oraz 
(wspólnie z Markowskim) docenta uniwersytetu lwowskiego Stanisła
wa J. Zborowskiego.
W1874 r. znalazł się znowu w Krakowie. Stworzył tu m.ln. kompozycje, 
które wystawiane byty w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych - grupę „Zgadnij" I „Geniusza zrywającego pęta”. Potem byt 
Paryż, a następnie Warszawa, gdzie wykonywał nagrobki dla cmenta
rza powązkowskiego I modele ozdobnych przedmiotów dla fabryk Nor- 
bllna I Frageta.
W 1888 r. Kurzawa wymodelował niewielką grupę: „Mickiewicz budzą
cy geniusza poezji". Dzięki namowie Lucjana Wrotnowskiego, prezesa 
Towarzystwa Zachęta Sztuk Pięknych, który poznał się na talencie 
rzeźbiarza, a ponadto dzięki skromnej pożyczce, jaką przyznało mu 
Towarzystwo, Kurzawa postanowił z rzeźby zrobić większą kompozy
cję, przeznaczoną na pierwszy konkursowy rzeźbiarski Salon Zachęty. 
Przez dwa lata pracował w ciężkich warunkach. „ Widziałem, jak Kurza
wa modelował swoją grupę kładąc na własną nogę kawałek czyiś sta
rych majtek, żeby mleć dobre fałdy - wspominał malarz Stanisław 
Witkiewicz - jak jednocześnie modelował I pozował sobie w lustrze. 
Widziałem ten materiał, jaki miał w pracowni: glinę I glinę, a rzadko, 
bardzo rzadko model I to na chwilę, dorywczo". Mimo to stworzył dzie
ło o wielkiej ekspresji, oryginalne w pomyśle, doskonale i jasno wyra
żonym za pomocą środków rzeźbiarskich... „Dzieło Kurzawy było dzie
łem „znakomitym” - stwierdzał Witkiewicz. Niestety, tego sądu nie 
podzielało jury; grupa Kurzawy otrzymała jedynie trzecią nagrodę. 
Kurzawajak każdy artysta, miał do swych prac stosunek emocjonalny; 
do tej, która wypełniała mu głodne I chłodne dwa lata, może jednak 
szczególny. W sali wystawowej ustawił swą rzeźbę „oddzielnie od 
ogółu nadesłanych rzeźb, a przy tern stosuje otoczenie dekoracyjne, 
jak makaty, rośliny itp.", co mieli mu za złe Inni wystawcy. Kurzawa 
bowiem dumny był ze swego dzieła, które wywoływało pochlebne opi
nie kilku krytyków I dla którego, już po urządzeniu ekspozycji, nie 
widział żadnej konkurencji. Jakże więc głęboko musiał odczuć wyrok 
jury, które przedłożyło nad jego tak wypracowaną, przemyślaną I „na
tchnioną grupę"zwykłe portretowe popiersie, wykonane przez o 20 lat 
młodszego kolegę po fachu (studiującego jeszcze w Wiedniu) Antonie
go Madeyskiego. Wyrok jury zdruzgotał długo żywione nadzieje, ugo
dził w dumę artysty. I czyż można się dziwić temu desperackiemu kro
kowi rzeźbiarza, który unicestwił własne dzieło?
Posklejany pieczołowicie z kawałków posąg Mickiewicza już na po
czątku marca 1890 r. wystawiony został w Salonie Artystycznym, 
mieszczącym się przy Nowym Świecle; ściągał on jak nigdy przedtem 
tłumy publiczności. Z tak wielkim zainteresowaniem I uznaniem szer
szych warstw społeczeństwa żadne dotychczas dzieło rzeźbiarskie 
jeszcze się nie spotkało. Zniechęcony jednak do środowiska warsza
wskiego Kurzawa opuścił Warszawę; pracował w różnych rejonach 
Polski, m.ln. w Lublinie. Zmarf w Krakowie 13 lutego 1898 r.
Odlew „Mickiewicza budzącego geniusza poezji" w brązie (wykonany 
według modelu opracowanego przez Teodora Skoniecznego) znajduje 
się w Muzeurft Narodowym w Warszawie, zaś zmlejszona replika posą
gu (opracowana przez twórcę) eksponowana jest w krakowskich Su
kiennicach.

Maria I. Kwiatkowska
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Zabytki włókiennictwa 
na Dolnym Śląsku
Tkactwo należało do tradycyjnych zajęć ludności 
Śląska. Wytwarzano tu wyroby wełniane i lniane 
już w XVII w, pojawiła się wtedy produkcja tkanin 
półbawełnianych i bawełnianych. Wiek XVII i XVIII 
- to okres świetności ptóciennictwa. W tym cza
sie Dolny Śląsk był jednym z największych na 
świecie eksporterów wyrobów lnianych, śląskie 
płótna docierały do tak egzotycznych wówczas 
obszarów, jak Ameryka Południowa czy Afryka. 
Produkcja ta opierała się na tkactwie wiejskim, a 
dzięki temu, że tkano najczęściej w okresach 
przerw w pracach pólowych, wykorzystując nie
kiedy do tych celów starców i dzieci, produkowa
no wyjątkowo tanio. Eksportowi, oprócz niskiej 
ceny, sprzyjały także warunki naturalne: miękka 
woda i duża ilość drewna niezbędnego do biele
nia.

Z tego okresu historii włókiennictwa zachowało 
się na Dolnym Śląsku wiele obiektów. Najwięk
szym z nich jest zespół 11 drewnianych podcie
niowych domów tkaczy „Dwunastu Apostołów" w 
Chełmsku Śląskim. Postawił je w 1707 r. opat 
klasztoru w Krzeszowie Dominik Geyer. Zespół 
ten, będący bez wątpienia atrakcją turystyczną, 
historykowi włókiennictwa mówi znacznie więcej. 
Technologia produkcji wymagała w XVII-XVIII w. 
dużych ilości bieżącej wody, niezbędnej do pro
cesu bielenia oraz nasłonecznionych łąk, gdzie 
wymoczone w miękkiej wodzie płótno poddawa
no wybielającemu działaniu promieni słonecz
nych. Takie warunki spełnia położenie domów 
tkaczy: z tyłu domów płynie potok, blisko też 
znajdują się słoneczne łąki. Praktyczną funkcję 
pełniły podcienia tych domów. Tkacz byt samo
dzielnym wytwórcą, nie produkował na konkretne 
zamówienia, wobec tego sam musiał zabiegać o 
zbyt swoich wyrobów, najczęściej na targach. W 
wypadku Chełmska, miejscowości znanej z 
handlu płótnem, właśnie w podcieniach tkacze 
wystawiali na sprzedaż swoje wyroby.

1. Zespól drewnianych domów tkaczy z 1707 r. w 
Chełmsku Śląskim
2. Budynek dawnej bielarni i farbiarni w Walimiu 
z 1783 r.

W centrum Walimia znajduje się z kolei dom o 
konstrukcji przysłupowo-zrębowej z 1704 r. W 
pomieszczeniach na parterze i piętrze, gdzie pra
cowały prawdopodobnie cztery warsztaty tkackie, 
zachowało się wiele z oryginalnego wystroju 
wiejskich izb tkackich, łącznie z piecem kaflowym 
i typową długą żeliwną rynną na wodę, zawieszo
ną nad paleniskiem, służącą do nawilżania po
mieszczenia produkcyjnego. Obecnie obiekt ten 
pełni funkcję budynku mieszkalnego, ale dzięki 
przywiązaniu jego właścicieli do tradycji zasługu
je na uwagę przy wszelkich próbach rekonstruk
cji dziewiętnastowiecznych wnętrz śląskich po
mieszczeń tkackich. ■
Prawdopodobnie z drugiej potowy XVIII w. po
chodzą dwa drewniane podcieniowe domy tka
ckie w Międzylesiu. Swoim usytuowaniem i roz
planowaniem wnętrz odpowiadają zespołowi z 
Chełmska Śląskiego. Niegdyś tworzyły one rów
nież zwarty zespół „Siedmiu Braci". Zbliżone roz
wiązania funkcjonalne (podcienia), choć z zasto
sowaniem innych materiałów budowlanych, zna
leźć można w grupie murowanych domów su
kienników w Nowej Rudzie z przełomu XVIII i XIX 
w.
Tkanie było tylko jedną z części procesu produk
cyjnego, najbardziej eksponowaną ze względu 
na liczbę zaangażowanych do produkcji osób (w 
połowie XVIII w. tkactwem lnianym zajmowało się 
na Śląsku 50-70 tys. osób), a także potrzebę 
utrzymania trwałego warsztatu pracy. W literatu
rze niemieckiej organizację wiejskiej produkcji 
lnianej na Dolnym Śląsku w wiekach XVII i XVIII 
przyjęło się określać mianem systemu zakupów 
(kaufsystem). Tkacz, samodzielny producent, 
właściciel środków produkcji, zaopatrywał się w 
surowce, decydował o rodzaju produkcji, a goto
we wyroby zbywał na targach. Wykańczalnictwem 
płócien zajmowali się natomiast kupcy, rzadziej 
właściciele ziemscy. Kupiec skupował surowe 
płótna bezpośrednio od tkacza bądź poprzez 
wędrownych zbieraczy i wykańczał je we włas
nych warsztatach. Uszlachetnianie wyrobów tek
stylnych zorganizowane było w tym okresie w 
manufakturach. Tego rodzaju obiektów zachowa
ło się stosunkowo mało. Najciekawszy z nich to 

niewielki budynek dawnej bielarni i farbiarni w 
Walimiu z 1783 r. Obiekt ten zaskakuje czytelnoś
cią rozplanowania pomieszczeń produkcyjnych 
na parterze; zachowały się też w nim fragmenty 
kanału doprowadzającego wodę technologiczną 
oraz pomieszczenia dla koła wodnego.
Koniec XVIII w, przyniósł upadek ptóciennictwa 
śląskiego. Przestarzałe technicznie i organizacyj
nie nie było w stanie konkurować z wyrobami 
bawełnianymi wytwarzanymi maszynowo w Ang
lii. Natomiast rozwijała się nowa na Dolnym Ślą
sku branża włókiennicza - przemysł bawełnia
ny.
Najcenniejszy z zachowanych na Dolnym Śląsku 
obiektów manufakturowych tej branży znajduje 
się w Krosnowicach. Zakład ten powstał w 1835 
r. Część maszyn pracowała dzięki napędowi me
chanicznemu za pomocą dwóch olbrzymich kół 
wodnych o średnicy 7,5 m i szerokości 5 m. Z 
czasem zakład przekształcił się w typową fabrykę 
włókienniczą. Do okresu manufakturowego na
wiązuje zachowana architektura przemysłowa. Są 
to typowe, wielokondygnacyjne budynki produk
cyjne wykonane z kamienia tupanego, o dużej 
grubości ścian (drgania!). Architektura tego cen
nego zespołu, pochodząca niemal w całości z 
drugiej połowy XIX w., znakomicie ukazuje dawny 
system przenoszenia napędu. Budynki produk
cyjne ustawione zostały w gwiazdę, z centralną 
wieżą, gdzie znajdował się wat rozdzielczy. War
tość obiektu podnoszą funkcjonująca do dziś e- 
lektrownia wodna z początku XX w. oraz siłownia 
parowa, wyposażona w dwie maszyny parowe do 
napędu generatorów z 1906 i 1910 r. Jest to naj
cenniejszy na Dolnym Śląsku zespół fabryczny 
ukazujący okres manufakturowy i wczesny fa
bryczny (do początku XX w.).
Manufakturą byt początkowo również zakład w 
Drogosławiu (obecnie część Nowej Rudy). W 
izbie pamięci Zakładów Przemysłu Jedwabnicze- 
go „Nowar" w Nowej Rudzie znajduje się intere
sująca rekonstrukcja tego obiektu według stanu z 
około 1866 r. Zakład powstał w połowie ubiegłe
go wieku jako manufaktura tkacka, w której w 
1857 r. zainstalowano kilka krosien mechanicz
nych z napędem wodnym. Obecnie budynek pro
dukcyjny manufaktury zatracił w znacznym stop
niu swój pierwotny wygląd, ale w związku z istnie
niem wspomnianej rekonstrukcji może służyć 
jako doskonały materiał źródłowy.
Pierwsze, fabryki włókiennicze pojawiły się na 
Dolnym Śląsku na początku XIX w. Można wyod
rębnić dwa nurty ich rozwoju. Najwcześniej poja-
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wity się przędzalnie mechaniczne, których inicja
tywa budowy wyszła od władz pruskich, zaintere
sowanych eksportem tkanin. W 1818 r. kupiec 
Alberti, dzięki kredytom państwowym, uruchomił 
pierwszą przędzalnię mechaniczną w Wałbrzy
chu. Curt Frahne, znawca zagadnień włókiennic
twa, utrzymuje, ze była to pierwsza na kontynen
cie europejskim mechaniczna przędzalnia lnu. 
Co ważniejsze, istnieje ona do dzisiaj i spełnia 
nadal swoje pierwotne funkcje produkcyjne. Za
chowały się budynki z pierwszej fazy rozbudowy 
zakładu w 1834 r„ reprezentujące podobnie jak 
inne obiekty manufaktur tkackich, typ budownic
twa wielokondygnacyjnego, na planie wydłużo
nego prostokąta. Wewnątrz utrzymał się orygina
lny trójnawowy układ hal. Nawy boczne, najlepiej 
doświetlone, zajmowały przędzarki, środkiem 
biegła droga oraz napęd. Fabryka w Wałbrzychu 
- obecnie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Ca- 
mela” - pozwala uchwycić najwcześniejszy typ 
budownictwa przemysłowego przędzalni.
Bezpośrednim i bezprecedensowym przykładem 
zaangażowania się monarchii pruskiej w sprawę 
mechanizacji przędzalnictwa lnu na Śląsku jest 
przędzalnia w Mysłakowicach. Uruchomił ją oko
ło 1840 r. Fryderyk Wilhelm III. Budynki przędzalni 
prezentują ten sam, co w Wałbrzychu, typ budow
nictwa. Zapewne z pozycją właściciela wiąże się 
wyjątkowo bogaty wystrój wnętrz hal produkcyj
nych z około potowy XIX w., bogata ornamentyka 

żeliwnych słupów podtrzymujących konstrukcję 
oraz krat. Wszystkie cechy przędzalni w Mysłako
wicach stawiają ją w rzędzie unikatów.
Zaprezentowany na tych dwóch przykładach typ 
budownictwa przędzalniczego utrzymał się do lat 
osiemdziesiątych XIX w.
Drugim nurtem rozwoju fabryk włókienniczych 
były zakłady, które powstały w wyniku przekształ
cenia manufaktur wykańczalniczych w fabryki zaj
mujące się uszlachetnianiem tkanin. Uruchamiali 
je najczęściej kupcy organizujący dotychczas 
produkcję włókienniczą. Takie przedsiębiorstwa, 
powstałe w pierwszej połowie XIX w., tworzyły z 
czasem olbrzymie, ze wszystkimi wydziałami pro
dukcyjnymi zespoły fabryczno-mieszkalne. Np. w 
Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” w 
Bielawie, niegdyś „Christian Dierig A.G.", najw
cześniejsze budowle powstały w latach trzydzie
stych XIX w., a ostatnie w 1926 r. Zachowały się 
także dwie piękne wille właścicieli z 1881 r. z wie
loma elementami wystroju wnętrz. Drugim przy
kładem są Zaktady Przemysłu Lniarskiego „Wa
lim" w Walimiu, należące niegdyś do powstałej w 
1853 r. spółki „Mayer, Kaufmann und Wiesen".
Najpóźniej mechanizacja objęła tkactwo, co wią
zało się z istnieniem na wsi znacznego potencjału 
produkcyjnego, czyli krosna ręcznego. Pierwsze 
typowe tkalnie mechaniczne, a więc parterowe 
hale szedowe pochodzą z lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych XIX w. Z najwcześniejszych

3. Głuszyca - zespół budynków fabryczno-mie- 
szkalnych zakładu włókienniczego z XVIII-XIX w.
4. Budynki produkcyjne i przyzakładowe osiedle 
robotnicze z XIX i początku XX w. byłej fabryki 
włókienniczej w Krosnowicach przed 1945 r.
5. Zaktady Przemysłu Odzieżowego w Krosnowi
cach - maszyna parowa z 1910 r.
6. Wnętrze hali przędzalni z około połowy XIX w. 
w Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Orzeł" w 
Mysłakowicach
7. Budynek przędzalni z 1922 r. w Zakładach 
Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” w Bielawie
8. Samoprząśnica wózkowa z 1903 r. w Fabryce 
Filców Technicznych w Kowarach
9. Zgrzeblarka Schimmela z końca XIX w. w Fa
bryce Filców Technicznych w Kowarach
10. Folusze mechaniczne z końca XIX w. również 
w fabryce Filców Technicznych w Kowarach
11. Wnętrze zachowanego w stanie oryginalnym 
bielnika z 1910 r. w Zakładach Przemysłu Lniar
skiego w Walimiu
(zdjęcia: 1-3, 6, 8-10 - IHASziT w 1986 r, 5 - 

■ Marian Czutczyński, 7, 11 - Piotr Gerber) 

można wymienić tkalnię w zakładach „Bielbaw" w 
Bielawie z 1873 r. i z tego samego czasu tkalnię 
w Mysłakowicach.
Na Dolnym Śląsku znajduje się także wiele ma
szyn o wartościach zabytkowych. W Fabryce Fil
ców Technicznych w Kowarach produkcja pro
wadzona jest przy użyciu technologii i urządzeń z 
przełomu XIX i XX w. Unikatową wartość mają 
samoprząśnica wózkowa z 1903 r. (jedyny na 
Dolnym Śląsku egzemplarz tego urządzenia),

22



TO TEŻ SĄ ZABYTK

draparka ostowa z 1900 r., rozdzielacz rzemyko
wy i zgrzeblarka Schimmela z końca XIX w., me
chaniczne folusze młotowe z tego samego czasu 
oraz krosno mechaniczne (szerokość 7 m) z po
czątku XX w. Z kolei w Dzierżoniowie w zakła
dach „Silesiana” pracuje przędzarka obrączkowa 
z 1898 r. Innego typu maszyny przędzalnicze - 
niedoprzędzarki skrzydełkowe Jams Macki z 
1919 r. - pracują w zakładach Iniarskich w Ka
miennej Górze.
Wiele informacji na temat początków tkactwa me
chanicznego na Śląsku dostarczyć mogą, de
montowane obecnie przez Zakłady Tkanin Tech
nicznych „Technotex” w Międzylesiu, angielskie 
krosna mechaniczne z lat siedemdziesiątych i o- 
siemdziesiątych XIX w. We wspomnianych już za
kładach Iniarskich w Walimiu funkcjonuje kilka 
rodzajów krosien żakardowych, począwszy od 
Roscherów z pierwszych lat naszego wieku, po 
automaty Northrop Riiti z 1928 r. Największą war
tość zabytkową w tym zakładzie ma bielnik z 1910 
r. Technologię tutaj stosowaną, a także część 
urządzeń z powodzeniem odnieść można do dru
giej potowy ubiegłego wieku.
Prześledzenie przeobrażeń konstrukcyjnych mo- 
taków mechanicznych możliwe jest dzięki trzem 
tego typu urządzeniom zachowanym w Nowe) 
Rudzie, Głuszycy i Kowarach. Pierwszy z nich, 
niemal w całości drewniany, pochodzi z połowy 
XIX w., a właścicielem jest Spółdzielnia Pracy 
„Splot”. Firma Carl Hamell wyprodukowała w 
1898 r. motak dla Głuszycy, znajdujący się w za

kładach Przemysłu Wełnianego „Argopol”, a w 
1913 r. powstał nieco innej budowy motak, któ
rym dysponuje Dolnośląska Fabryka Dywanów w 
Kowarach.
Niezwykle interesujący i poszerzający naszą wie
dzę o włókiennictwie na Dolnym Śląsku jest zbiór 
katalogów wyrobów tekstylnych z próbkami ma
teriałów znajdujący się w szkole włókienniczej w

Głuszycy. Najwcześniejsze pochodzą z 1879 r. i 
zawierają próbki tkanin wzorzystych i gładkich 
produkowanych w Walimiu i Głuszycy. Zbiór ten 
jednak powinien znaleźć się pod bardziej troskli
wą opieką, daje on bowiem znakomitą szansę 
studiów nad techniką wytwarzania, wzornictwem, 
a nawet modą XIX w.

Jan Kęsik
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Ponura „pętla” 
i promieniowanie
Prace wstępne nad fortyfikacjami Między
rzeckiego Rejonu Umocnionego (dalej: 
MRU), położonego na strategicznym kie
runku poznańsko-berlińskim, rozpoczęli 
Niemcy w tajemnicy w 1930 r. Szersze stu
dia projektowe i terenowe rozpoczęły się w 
1932 r. W roku następnym ruszyły prace 
budowlane. Budowę zaczęto od 30-kilome- 
trowego odcinka centralnego, nazwanego 
z powodu ukształtowania terenu „linią ob
ronną Niesłysz-Obra".
Najważniejszym elementem MRU był środ
kowy odcinek obrony. Jako jedyny pozba
wiony większych przeszkód wodnych, wy
magał szczególnego zabezpieczenia. Na 
początku 1935 r. powstał plan rozbudowy 
odcinka „Wysoka". Tu miano ulokować 111 
tzw. pancerwerków różnej wielkości i od
porności typu B, A1 i A, połączonych chod
nikami i komorami wydrążonymi 25-30 m 
pod ziemią. By nie zdradzić przedwcześnie 
swej obecności, pancerwerki typu odpor
ności A1 mogły dopiero wtedy otworzyć 
ogień, gdy nieprzyjaciel przełamie pier
wszą linię obrony.
Dla wsparcia ogniowego zaplanowano u- 
sytuowanie z tyłu za pancerwerkami czte
rech baterii pancernych. Liczące po 3-4 
działa każda, zamierzano wyposażyć w 
działa forteczne 10,5 cm umieszczone w 
stalowych kopułach pancernych, mogą

cych się obracać podobnie jak działa okrę
towe.
W 1935 r. Hitler po osobistej wizytacji od
cinka „Wysoka” zaakceptował tę niezwykle 
kosztowną koncepcję rozbudowy. Odtąd 
prace nad MRU ruszyły z rozmachem; za
kończenie przewidywano na rok 1944.

W 1939 r. MRU był już przygotowany do 
obrony. W jego skład wchodziły: 83 pan
cerwerki, 14 betonowych schronów bojo
wych na karabiny maszynowe z garażem 
działa przeciwpancernego, nadto elektrow
nie, drogi itp. Obiektów najcięższych nie 
wzniesiono.
Rozbrojone częściowo w czasie wojny for
tyfikacje MRU ponownie przygotowali 
Niemcy do obrony w 1944 r„ licząc, że przy 
ich pomocy uda się zatrzymać radziecką 
ofensywę na Berlin. Plany hitlerowskie po
krzyżowała 44 brygada pancerna płka Jó
zefa Gusakowskiego, przełamując 29 
stycznia 1945 r. przez zaskoczenie w godzi
nach nocnych nie w pełni obsadzony MRU. 
To śmiałe działanie w rejonie Kaławy ra
dzieckich czołgistów doprowadziło do uch
wycenia już 2 lutego przyczółka nad Odrą i 
dezorganizacji niemieckiej obrony.

Podziemny labirynt
Najciekawsza część podziemi byłego MRU 
znajduje się w rejonie: Boryszyn-Kaława- 

Nietoperek. Liczne rozgałęzienia korytarzy 
tworzą tu prawdziwy labirynt.
Wejść do „Pętli Nietoperskiej" można wą
skim otworem w rozbitej kopule pancernej 
(patrz mapka - obecny nr 2556). Wciskamy 
się do kondygnacji górnej pancerwerku 
typu B, tj. o grubości żelbetowych ścian i 
stropów 1,5 m. Jego uzbrojenie stanowiły:
4 karabiny maszynowe umieszczone w 
dwóch kopułach o grubości pancerza 250- 
350 mm, ciężki okrężny miotacz ognia oraz 
moździerz kalibru 50 mm. Do obserwacji 
służyła umieszczona centralnie kopuła 
pancerna, z wysuwanym w stropie pery
skopem i wziernikami w ścianach.
Najciekawszym i najbardziej skomplikowa
nym środkiem ogniowym pancerwerku byt 
moździerz maszynowy o szybkostrzelności 
do 120 strzałów na minutę. Szybkostrzel- 
ność regulowano ustawieniem obrotów na
pędu motorowego. Moździerz ten umiesz
czono w tylnej części obiektu w szybie ko
puły pancernej, wpuszczonej w strop. Przy
lega do niego duża izba, mieszcząca gra
naty moździerzowe. W środku pancerwer
ku znajduje się izba dowódcy, połączona 
okienkiem z izbą łączności. Przy szybach 
kopuł byty izby pogotowia z piętrowymi 
pryczami dla obsługi karabinów maszyno
wych.
Schodkami schodzimy do kondygnacji 
dolnej. Jej wnętrze zawierało: filtry wentyla
cyjne, izby amunicyjne, izbę pogotowia i 
zejście do podziemnych wyrobisk. Szyb 
pionowy ma zadziwiająco dużą średnicę -
5 m.
W wyrobiskach 25-35 m pod powierzchnią 
ziemi znajdują się ogromne, dwukondy-
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gnacyjne komory zbudowane metodą tu
nelową. Z głównego chodnika podziemne
go o długości 41 m prowadzą wejścia do 
magazynu amunicji i osobnych składów a- 
municji do moździerza, hali maszyn oraz 
dużych 2-kondygnacyjnych podziemnych 
koszar.
Z podziemnych komór wchodzi się do 
chodnika podziemnego o długości około 
200 m. Prowadzi on do znacznie szerszej i 
wyższej tzw. Głównej Drogi Ruchu. Idziemy 
w lewo, następnie w prawo, by wkrótce 
dojść do podziemi niewielkiego, ale za to 
trzykondygnacyjnego pancerwerku (nr 
2557). Wyposażony jest on tylko w jedną 
kopułę pancerną, ma podziemia złożone 
zaledwie z dwóch komór i szybu, lecz bez 
schodów prowadzących na powierzchnię. 
Od Głównej Drogi Ruchu skręcamy w pra
wo łagodnym łukiem, niezbędnym do skrę
tu wąskotorowej kolejki elektrycznej. Na 

odcinku 300 m mijamy kolejno 9 komór 
dużych i tyleż małych. Komory duże o sze
rokości 4,5 m, owoidalne w kształcie, mają 
po 50 m długości.
Tuż za systemem podziemnych komór, po 
przejściu zakrzywienia i zwężenia koryta
rza, ponownie wchodzimy do obszernych 
podziemi, o dziwnym, nietypowym rozpla
nowaniu. Dwie duże, dwukondygnacyjne 
komory ze schodkami na górną kondygna
cję miały pełnić funkcję luksusowych ko
szar. Dwie mniejsze, jednokondygnacyjne 
przeznaczone były dla amunicji małokali
browej. Kolejne dwie komory (największe) 
długości około 40 m, połączone pod kątem 
prostym, miały stanowić siłownię wytwa
rzającą energię elektryczną. Była to więc 
cała podziemna fabryka.
Na powierzchnię prowadzą dwa szyby o 
średnicy 5 m, umieszczone zaledwie w od
ległości 50 m od siebie. Jeden z szybów 

przykryty jest u góry płytą fundamentową. 
Można przyjąć, iż prace nad nim nie zostały 
zakończone. Drugie wyjście szybem nr 
2560 prowadzi długimi schodami do cegla
nej nadbudówki. Stąd otworem w ścianie 
można się przecisnąć na powierzchnię.
Po obejrzeniu całości narzuca się uparcie 
pytanie: dlaczego program pomieszczeń 
„Pętli Nietoperskiej” był tak bogaty? Po co 
aż dwa szyby obok siebie i podwójny ze
staw koszarowo-magazynowy? Otóż oka
zuje się, że „Pętla Nietoperska" miała sta
nowić... podziemia ogromnego „pancer
werku” typu A-o grubości stropów i ścian 
dochodzących aż do 3,5 m oraz proporcjo
nalnej do tego 600 mm grubości pancer
nych kopuł. Gdzie jest więc ten ogromny 
pancerwerk, przecież takiego nie zdążono 
zbudować. Jest jednak głęboki dół, w któ
rym z płyty fundamentowej sterczą pręty 
zbrojeniowe, zaś w jego środku stoi cegla-

1. Pancerwerk nr 724 w rejonie Nie- 
toperka: widoczne wejście (zamuro
wane) chronione strzelnicą, na stro
pie kopula o grubości pancerza 30 
cm z dwoma karabinami maszyno
wymi

2. Pancerwerk nr 724: plan kondy
gnacji górnej (strzałką oznaczono o- 
becne wejście) (A), plan kondygnacji 
dolnej (B) oraz przekrój pionowy 
z szybem do podziemnych wyro
bisk (C)
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3 Bi 3. Podziemny chodnik komunikacyjny, jakim kur
sowała elektryczna kolejka wąskotorowa
4. Szkic sytuacyjny chodników i komór „Pętli 
Nietoperskiej": PzW - pancerwerki z szybami, 1- 
9 - komory amunicyjne
(szkice oprać. Janusz Miniewicz, fot. 3 - Antoni 

Lęszczak)

na nadbudówka z wąskim wejściem i szy
bem w dół. Wymiary fundamentu (50 x 40 
m) wskazują, że miała to być budowla dwu
krotnie większa od normalnego dużego 
„pancerwerku" typu B. Stąd też i podwójny 
program koszarowo-magazynowy.

Zagłada podziemi?
W 1984 r. rozeszła się po okolicy wieść, że 
w rejonie Boryszyna ma powstać składowi
sko odpadów radioaktywnych dla wzno
szonej elektrowni atomowej w Żarnowcu. 
Zamiar ten wywołał falę dyskusji w prasie i 
sprzeciw miejscowej ludności. Interesując 
się od 20 lat systemem podziemi MRU, 
chcę dorzucić do tej dyskusji kilka waż
nych elementów.
Pierwotny zamiar zabetonowania w rejonie 
podziemnej tzw. Pętli Boryszyńskiej be
czek z odpadami, radioaktywnymi (mato- i 
średnioaktywnymi - jak twierdzą autorzy 
tego projektu) nie będzie dochowany. 
Składowisko w miarę rozrostu ma dojść do 
rejonu Katawy. Przemawia za tym ogólno
światowa tendencja przemysłu nuklearne
go do koncentracji niebezpiecznych odpa
dów w „parkach nuklearnych" (mówi się 
już o następnej polskiej elektrowni). 
Szwedzki fizyk atomowy Hannes Alfven (R. 
Jung, Państwo atomowe, Biblioteka Wie
dzy Współczesnej, Warszawa 1982) uwa
żał, że rzeczywistością przemysłu jądrowe
go nie jest ów „raj techniczny", który entuz
jaści obiecywali opinii publicznej, lecz 
„techniczne piekło”. Radioaktywność po
woduje szybką korozję i przyspieszone zu
życie oraz zmęczenie wszystkich materia
łów.
Czy w świetle tego komory podziemne 
MRU, projektowane zupełnie w innych ce
lach i usytuowane zbyt płytko pod ziemią, 
spełniają warunki bezpieczeństwa koniecz
ne przy składowaniu odpadów radioaktyw
nych? Trzeba dodać, że już obecnie więk
szość korytarzy przecieka i z każdym ro
kiem zwiększa się płynący nimi podziemny 
strumień. Jest to rezultat zamulenia licz
nych studzienek odprowadzających wodę 
gruntową. Po wykonaniu składowiska nikt 
już nie przepcha tych studzienek i pod
ziemna skażona rzeka może popłynąć 
wprost do Odry (podziemia wykonane są 
akurat w samym środku działu wodnego). 
Podziemia MRU, tak licznie obecnie odwie
dzane przez turystów, są nie tylko atrakcją 
turystyczną, stanowią wręcz unikatowy w 
skali światowej kompleks podziemnych 
fortyfikacji, większy od sławnych podziemi 
linii Maginota. Czy ten „kamień" z funda
mentu najnowszej naszej historii ma przez 
nas samych być zniszczony, czy też winien 
jako „świadek" służyć następnym pokole
niom?

Janusz Miniewicz
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Ratujmy 
kafle
Podczas prac remontowych w kamienicy 
Hetmańskiej przy Rynku Głównym 17 w 
Krakowie natrafiono w trakcie opróżniania 
pach sklepiennych dwóch sal frontowych 
pierwszego piętra na niezmiernie bogaty 
zespót ułamków kafli piecowych. Ich deko
racja wskazuje, że pochodzą z wielu pie
ców, które powstały w różnych okresach: 
od początku XVI do połowy XVII w.

1. Kafel gzymsowy ozdobiony główką aniołka 
(koniec XVI w.)

2. Fragment tarczy wieńczącej z dekoracją figu
ralną (koniec XVI w.)

3.4. Kafle-bazy z końca XVI w.

Zasadniczą część znaleziska stanowią 
wczesnobarokowe kafle biało-niebieskie. 
Po rozsegregowaniu materiału składające
go się z 1670 ułamków okazało się, że po
chodzą one z 56 różnych typów konstruk
cyjnych i odmian dekoracyjnych kafli. Po
szczególne typy kafli zachowały się w róż
nych proporcjach ilościowych, od pojedyn
czych ułamków, np. fragmenty sterczyn o 
cechach jeszcze póżnogotyckich, do zwar
tych zespołów kilkuset odłamków kafli jed
nego typu. W tym drugim wypadku można 
było pokusić się o próbę rekonstrukcji ca
łej ściany wczesnobarokowego pieca. Li- 
nearno-roślinna dekoracja kafli licowych 
tego pieca tworzy wzór kontynuacyjny, któ
ry łączy w jedną całość kompozycyjną 
wszystkie kafle, oplatając piec jakby siecią 
ornamentalną.
Wśród pozostałych kafli unikat w skali zna
lezisk polskich stanowią gzymsy o kształ

cie wydatnych okapów wspartych na wolu
tach. Podniebia okapów zdobią rozety, zaś 
w polach między wolutami znajdują się u- 
skrzydlone główki aniołków. Ten typ kon
strukcji kafli stanowi widomy dowód inspi
racji renesansową architekturą. Właśnie 
odnalezienie w gruzie jednego z takich kafli 
zachowanego w całości pozwoliło na chwi
lowe wstrzymanie prac budowlanych i pod
jęcie akcji, w wyniku której ujawnione zo
stało całe bogactwo znaleziska. Przeszuka
no dokładnie zawartość zasypki dwóch 
sklepień. Oczywiście, w warunkach inten
sywnie prowadzonych prac remontowych 
niemożliwe było zastosowanie metod ar
cheologicznych. Najskuteczniejszą, możli
wą w warunkach budowy metodą .okazało 
się ładowanie gruzu na ciężarówki taśmo
ciągiem i wybieranie ułamków kafli z prze
suwającej się taśmy.
Jak wspomniano, był to materiał z dwóch
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5. Tarcza zwieńczenia zdobiona 
ortem heraldycznym (głowa orta 
błędnie odwrócona w lewo!: ko
niec XVI w.)

6.7.8. Kafle licowe z końca XVI w.

9. Kafel-baza z początku XVII w.

tylko sklepień. Gruz z pozostałych trzech 
zostat wywieziony na wysypisko kilka lat 
wcześniej, w czasie remontu sąsiadującej z 
kamienicą Hetmańską restauracji „Wierzy- 
nek”. Kafle, które być może tam się znajdo
wały - są bezpowrotnie stracone.

Istnieje niemal pewność, że szczątki daw
nych kafli zachowane w wielu zabytkowych 
kamienicach Krakowa były i będą nadal 
wywożone wraz z gruzem budowlanym na 
wysypiska i w związku z tym sprawa kafli z 
kamienicy Hetmańskiej stanowi sygnał a- 
larmowy dla konserwatorów. Konieczne 
jest natychmiastowe roztoczenie opieki 
nad reliktami dawnego kaflarstwa, dziedzi
ny z pogranicza sztuki i rzemiosła, tak 
wspaniale niegdyś w Krakowie rozwinię
tej.

Maria Piątkiewicz-Dereniowa 
Andrzej Karbowski

★ ★ ★
Kafle gotyckie, renesansowe i barokowe 
znamy z ekspozycji w wielu muzeach. 
Gdzie natomiast można oglądać kafle z 
bliższych nam czasów, z drugiej połowy 
XIX i XX w.? Odpowiedź na to pytanie jest 
szokująca: otóż najczęściej znaleźć je mo
żna jako bezużyteczny gruz na ulicach
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1.2. Kafle z drugiej potowy XIX w.

3. Kafel z początku XX w.

(rys.: Elżbieta Samek, 
zdjęcie: Marek T. Samek) 

większych miast, na wysypiskach, jako ni
komu niepotrzebne, przeznaczone na 
zniszczenie detale. Idąc ulicami Krakowa 
jeszcze dziś spotkać można czekające na 
wywiezienie przy okazji prowadzonych re
montów bogato zdobione, niezwykle inte
resujące kafle secesyjne, mimo że już daw
no nauczyliśmy się podobno szanować i 
chronić ten styl, a obok nich nierzadko 
piękne, porozbijane okazy o cechach neo- 
renesansowych czy barokowych. Dlaczego 

nie interesują się tymi obiektami w dosta
teczny sposób muzea czy kolekcjonerzy, 
choć nie można powiedzieć, aby takie zain
teresowanie zupełnie nie istniało. Już w 
1970 r. w porozumieniu z Kołem Nauko
wym Studentów Historii Sztuki Uniwersyte
tu Jagiellońskiego oraz Muzeum Historycz
nym miasta Krakowa autor niniejszego ar
tykułu zorganizował w salach tego muzeum 
wystawę secesyjnych kafli krakowskich, 
która cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
W sumie jednak nasza wiedza o kaflach z 
XIX i XX w. jest zbyt mała.

Wartość artystyczną kafli z tego okresu sta
nowi przede wszystkim bogata dekoracja - 
ornamentalna, roślinna, a także architekto
niczna, utrzymana w duchu eklektyzmu, se
cesji i modernizmu. Do tego dochodzą bar
dzo szlachetne kolory glazury, spotyka się 
również wielobarwne kafle lub inne ele
menty pieców; są one często sygnowane. 
W Krakowie spotkać można sygnatury war
sztatów: Józefa Niedźwiedzkiego, Tomasza 
Danza, Jana Horowitza czy Franciszka 
Noussera; projekty tych wyrobów wykony
wali znani artyści, m.in.: Karol Brodowski. 
Konstanty Laszczka, Jan Szczepkowski. 
Poza wyrobami lokalnymi spotyka się także 
kafle sprowadzane z zagranicy, np. z Austrii 
i Czech. Warto dodać, że piece z XIX i pier
wszej połowy XX w. cechowała bogata ar
chitektura, często podzielone były one na 
kondygnacje i miały ozdobne zwieńcze
nia.

Apelujemy gorąco o ratowanie tych pięk
nych zabytków w całości i w postaci poje
dynczych elementów. Chroniąc piece i kaf
le z bliskich nam lat, ratujemy przed nieu
chronnym. zniszczeniem prawdziwe dzieła 
sztuki.

Jan Samek
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Stara Praga 
w obrazach
Przed rokiem ukazał się numer „Spotkań z Zabytkami” 
poświęcony warszawskiej Pradze. Było w nim wiele 
zdjęć ilustrujących stan praskich zabytków. Inżynier 
architekt Stefan Pągowski - wielki miłośnik dawnej 
Warszawy - uznał, że należy je uzupełnić i przyniósł do 
redakcji swoje akwarele, na których utrwalił także ro
botniczą zabudowę Pragi, Bródna i Targówka z XIX i XX 
w. Oto wybrane obrazy Stefana Pągowskiego, których 
cykl można zatytułować po prostu „przemijanie”.
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1. Drewniana zabudowa ul. 
Julianowskiej
2. Drewniany dom przy ul. 
Bolesławickiej 15
3. Drewniany dom przy ul. 
Krzywińskiej 15
4. Śkrzyżowanie ulic Krzy- 
wińskiej i Siedzibnej
5. Fabryka chemiczna przy 
ul. Zabranieckiej
6. Ul. Siarczana 6a - dom 
robotników z fabryki che' 
micznej
7. Tzw. dom dyrektora przy 
ul. Siarczanej 6
8. Zakłady Przemyślu Spiry
tusowego przy ul. Ząbko- 
wskiej 27/31

(reprod.: Jerzy Wilde)
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Polskie herby 
na 
zabytkach
KOTWICZ - w srebrnym polu poprzeczna 
belka czerwona. W klejnocie zbrojna ręka z 
mieczem. Znany już w XIII w., z Austrii do 
nas przywędrował. Herbowni: Chmielnik, 
Czaplicki, Dłuski, Dzieganowski, Gilewski, 
Gotycki, Grodliński, Hemindowski, Kalecki, 
Kalenkowicz, Komorowski, Kotwicz, Krzy
ck!, Lenkiewicz, Pochner, Radomicki, 
Smolik. Strupiński, Strzała, Sylchanowski. 
Totkacz, Wężykowski, Witkowski. Wry- 
szkolski, Wyrzykowski. Zgorski.

NABRAM - tarcza na sześć pionowych pa
sów podzielona, na przemian czarnych i 
srebrnych. W klejnocie strusie pióra. Znany 
już w XIV w., powiadają, że z Prus, pochodzi. 
Herbowni: Brodelski, Chotecki, Hondorf, 
Jedliński, Porębski, Piels, Preiss, Rogo
wski, Rosperski, Sieroszewski, Waldorf, 
Wolicki. Wulwanowski.

WCZELE - szachownica srebrno-złota. W 
klejnocie murzynka w koronie takąż sza
chownicę trzyma. Znany od XIV w„ legenda 
mówi, że w Hiszpanii przez Maurów nada
ny, a do nas za Krzywoustego przyszedł. 
Herbowni: Cema. Chetkowski, Dobiejo- 
wski, Droszewski, Dzberkowski, Dziele- 
czyński, Gałęski, Gniazdowski, Grabski, 
Gurowski, Jabłkowski, Kaczanowski, Kar- 
miński, Ludzistawski, Luteński, Mieliński, 
Myślecki, Naleski, Pogorzelski, Pretficz. 
Rumiejowski, Rzegnowski. Trzecki, Tumi- 
grata, Włościejowski, Wsołowski.

KOS - trzy czerwone pasy w srebrnym 
polu ułożone skośnie, niektórzy kładą je 
poziomo. W klejnocie strusie pióra. Znany 
już w XV w, z Neapolu go wywodzą, a w 
starożytnym Rzymie pierwocin rodu Kosów 
szukają. Herbowni: Kalksztein, Kos, Kosak, 
Ostowski. Plastwig, Raba, Stoliński.

DRYA - na czerwonej tarczy między dwo
ma skośnymi liniami w kolorze błękitnym 
trzy oprawne w złoto kamienie. W klejnocie 
strusie pióra. Znany już w XIV w„ pono z 
Burgundii przez Czechy do nas przyszedł. 
Herbowni: Bożejowski, Chłapowski, Czy
żewski, Czyżowski, Drya, Dziechtarski, Es- 
tka, Górecki, Grabieński, Grodzicki, Jenicz, 
Kiszewski, Kopydtowski, Kozaryn, Krep- 
sztul, Kwinta, Lisiecki, Lukomski, Modlibo- 
wski, Mroczyński, Osiecki, Radecki, Runo- 
wski, Siąski, Tawtygierd, Tomicki, Trąmp- 
czyński, Wysocki, Żernicki.

(fot. Zbigniew Dubiel)

(rys. Anna Drewnowska)

1.2. Abdank na nagrobku Ludwiki Gurowskiej (1) 
i Wczele na nagrobku Rafata Gurowskiego (2) 
kasztelana przemęckiego (4 ćw. XVIII w.) w koś
ciele farnym we Wschowie

Mogilnicki, Morochowski, Myszka, Newel- 
ski, Ostrowski, Ościsławski, Podhorodeń- 
ski, Porwaniecki, Prochnicki, Rocimirski, 
Rynka, Salomoński, Saporowski, Sielicki, 
Serebryski, Skoruta, Stawski, Struś. Sulko
wski, Szumlański, Śmiotanka, Świdło, Tur, 

Ulczycki, Wasiczyński, Wereszczyński, 
Wołodyjowski, Zaborowski, Zajęczyński, 
Zaranek, Ziółkowski, Zoratyński, Żórawiń- 

ski.

ABDANK, Habdank, Awdaniec - w czerwo
nym polu srebrna figura jakby pas trzykrot
nie złamany, kształtem zbliżona do litery 
„W", zwana w dawnej polszczyźnie łękawi- 
cą. W klejnocie powtórzone godło. Znany 
już w XIII w., jedna legenda wywodzi go z 
nadania Kraka za oswobodzenie Wawelu 
od smoka, inna mówi, że nabyty w walkach 
z Rzymianami. Herbowni: Ankwicz, Bar
dziński, Beszewski, Białobrzeski, Biało- 
skórski, Bieliński, Bogucki, Borowski, Bo

KORCZAK, Wręby - trzy srebrne wręby 
nierównej długości, coraz krótsze ku doło
wi (niektórzy piszą, że to belki, inni, że rze
ki). W klejnocie pół wyżła w złotej czarze. 
Znany już w XIV w., z Węgier pono do nas 
przywędrował, Herbowni: Bałaban, Barzi, 
B/ernawski, Bohowityn, Boratyński, Brani- 
cki, Chańkowski, Chodorowski, Choiński, 
Chyszewski, Czaryski, Czemiejowski, Czu- 
pa, Czuryło, Dąbkowski, Daleszyński, De- 
rewiński, Dermunt, Derszniak, Dobraczyń
ski, Drohojewski, Drzemlik, Gliński, Góraj- 
ski, Hański, Hotoniewski, Hornowski, Horo- 
dyjski, Hreczyna, Hyńko, llinicz, Jarkowski, 
Jarmoliński, Jeleński, Jesman, Jewłaszko, 
Komorowski, Konarzewski, Korbut, Korcz- 
miński, Korytyński, Kotowicz, Kozieradzki, 
Kręzyłowski, Krukiewnicki. Krupski, Krze- 
czowski, Leszczyński, Lipski, Luszkowski, 
Lahodowski, Laniewski, Lyszczewski, Mal- 
czycki, Michalewski, Mieleszko, Mleczko.

rzykowski, Borzymiński, Bram, Buczacki, 
Budziszewski, Bystrzejowski, Chojeński, 
Choryński, Ciekliński. Czarkowski, Czela- 
tycki, Dąbrowski, Dtoto, Dowgiało, Duniko
wski, Gastołd, Grocholski, Haraburda, Jaz- 
towiecki, Jugoszewski, Kiełczowski, Klono
wski, Kołaczkowski, Konarski, Kosowski, 
Kowalski, Kozietulski, Kozubski, Korbano- 
wski, Kunicki, Leszczyński, Lewikowski, 
Lidżbiński, Magnuski, Malczewski, Male- 
chowski, Mikołajewski, Miłkowski, Młynko- 
wski, Narbut, Obornicki, Oborski, Falisze
wski, Pękosławski, Piotraszewski, Przebo- 
rowski, Przezwicki, Psarski, Radzanowski, 
Rajmir, Rogowski, Rogoziński, Roguski, 
Rudzki, Skarbek, Skoraszewski, Skuba, 
Słomka, Słomowski, Starski, Suchodolski, 
Swoszowski, Sczyjeński, Tworzyański. 
Warszycki, Ważeński, Wojenkowski, Woje
wódzki, Wołczek, Wychowski.

Michał Gradowski
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Tajemnice 
starych 
książek
Starodruk zwany powszechnie Biblią Leopolity, 
znajdujący się obecnie w zbiorach biblioteki In
stytutu Sztuki PAN, niezależnie od swoich wybit
nych wartości zabytkowych stanowi ciekawy 
przykład konserwacji wykonanej w 1883 r. przez 
Władysława Wendę, byłego naczelnika Archi
wum Akt Dawnych w Warszawie. Data ta oraz his
toria powstania druku, dane dotyczące nakładu i 
drukarzy, opis kwerendy w warszawskich zbio
rach bibliotecznych i archiwalnych w celu znale
zienia kompletnego egzemplarza, wyjaśnienie 
pochodzenia fotodruku karty tytułowej oraz spis 
kart umieszczone są we współoprawnym z dru
kiem tekście za wyklejką przednią. Tekst Biblii, 
uprzednio przetłumaczonej przez dominikanina 
Leonarda, poprawił i częściowo uzupełnił Jan 
Kasprowicz Nycz (Leopolita). Wydana została w 
1561 r. w krakowskiej drukarni Szartfenbergerów, 
rodziny niezwykle zasłużonej w drukowaniu ksią
żek polskich. Edycja ta zawiera przypis i dedyka
cję dla Zygmunta Augusta, podpisane przez Mi
kołaja Szarffenbergera, faktycznego kierownika 
oficyny prowadzonej wspólnie z bratem Stanisła
wem. Drugie wydanie (1574) opatrzone jest dedy
kacją dla Henryka Walezego. Istniały również eg
zemplarze z datą wydania 1577 i dedykacją dla 
Stefana Batorego. Jak sądzą badacze, powsta
ły one przez dorobienie karty tytułowej oraz 
dedykacji dla króla do części nakładu drugiego 
wydania.
Szarffenbergerowie, po nadaniu im w 1554 r. 
przez Ferdynanda I tytułu szlacheckiego, zaczęli 
stosować herbowy sygnet drukarski, który stał 
się nieodzownym elementem dekoracji graficznej 
ich druków. Sygnet ten w dolnej części przedsta
wia umieszczonego w kartuszu kozła z trzema 
gwiazdkami wyskakującego spoza trzech wzgórz. 
W górnej części nad hełmem występuje również 
kozioł wśród dwóch rozpostartych skrzydeł, a na 
każdym skrzydle znajdują się trzy gwiazdki. Ten 
herb drukarski - często występuje w finale dru
ków, również w Biblii Leopolity - był nie tylko 
znakiem firmowym i ochronnym wydawnictw 
Szartfenbergerów, ale i gwarancją znakomitej 
książki.
Tłoczone przez braci druki, których nakład wyno
sił czasami 3000 egzemplarzy, cechował wysoki 
poziom techniczny i edytorski. Stosowano piękny 
papier o równym przeźroczu, doborowe czcionki i 
liczne dobre technicznie drzeworyty. Papier czer
pali Szarffenbergerowie z podkrakowskich pa
pierni w Żabim Młynie na Prądniku i w Balicach. 
Papiernie te prowadzone były przez członków ich 
rodziny, stąd częstym filigranem w papierach - 
również w Biblii-był znak herbowy przedstawia
jący kozła.
Jak podaje Wenda, „karta tytułowa Biblii jest fo- 
todrukiem zdjętym z oryginału i wydanym nakła
dem krakowskiego księgarza Friedleina. Została

1. Karta tytutowa Biblii

ona tam zakupiona za sumę 2 guldenów i 50 cen
tów". Józef Edward Friedlein był nakładcą, zna
nym kolekcjonerem i zbieraczem książek. W swej 
księgarni rozwinął dział antykwaryczny, specjali
zując się w polonikach, często w przedrukach 
faksymilowych wykonywanych przez Adama Bi
lińskiego oraz Władysława Bartynowskiego. Po
sługiwali się oni homeografią, którą wynalazł w 
1857 r. Piliński. Technika ta była jego tajemnicą 
zawodową i do chwili obecnej nie została całko
wicie poznana. Przypuszcza się, że ma ona zwią
zek z litografią i fotograficznym przenoszeniem 
oryginałów na kamień litograficzny. Wykonane w 
ten sposób odbitki dawały doskonałe efekty, za
chowując wszelkie cechy oryginału. Ponieważ 
odbitki Bilińskiego, działającego wraz z synem w 
Paryżu, podpisywane były „L'art Piliński" lub 
„Procede Piliński et fils", a karta tytułowa, na któ
rej odwrocie umieszczony jest portret króla Zy
gmunta Starego otoczony herbami ziem polskich, 

nie zawiera takiej sygnatury - należy sądzić, że 
odbitka ta pochodzi z krakowskiej pracowni Bar
tynowskiego.
Jak już wspomniano, egzemplarz Biblii znajdują
cy się w rękach Wendy był zdefektowany, a do 
pracy restauratorskiej niezbędny mu był egzemp
larz kompletny. W tym czasie pełny egzemplarz 
pierwszego wydania tego starodruku znajdował 
się jedynie w Bibliotece Ordynacji Krasińskich. 
Dzięki uprzejmości opiekuna księgozbioru, Igna
cego Janickiego, egzemplarz ten wypożyczono 
Wendzie, co pozwoliło mu na wykonanie faksymi
liów czterech kart tekstu, których brakowało w 
zdefektowanym egzemplarzu oraz uzupełnienie w 
wielu miejscach tekstu i rycin drzeworytniczych. 
Wykonane starannie faksymilia brakujących kań 
nie różnią się zbytnio od kart oyginalnych. Za
strzeżenia budzą rekonstrukcje rysunków drze
worytniczych oraz częściowe uzupełnienia tekstu, 
które uzyskano między innymi przez naklejanie
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Kawałków papieru z czcionkami zbliżonymi au 
druku oryginalnego. Prawdopodobnie zniszczo
no w tym celu jakiś szesnastowieczny starodruk. 
Nie mogąc sobie poradzić z usunięciem później
szych, atramentowych zapisów, Wenda zaklejał 
je kawałkami papieru. Do uzupełnień brakujące
go papieru używał stosowanego w tym czasie 
maszynowo gładzonego papieru o grubości 0,15 
mm, zdecydowanie różniącego się od papieru o- 
ryginalnego, którego grubość wynosiła 0,11-0,12 
mm. Na ostatniej stronie Reyestru, którego tekst 
został zrekonstruowany pismem atramentowym, 
zastosowano papier żeberkowany o równym 
przeźroczu i pięknie ułożonych kresach, posiada
jący filigran literowy „Kn” „Bw", wskazujący ra
czej na jego zagraniczne pochodzenie.
Celem pracy Wendy było przywrócenie zdefekto
wanemu egzemplarzowi Biblii pierwotnej formy 
literackiej i wydawniczej. Główną uwagę skupił 
więc na odtworzeniu tekstu i częściowo zniszczo
nych rycin drzeworytniczych, nie zajmując się 
ochroną papieru i nie przywiązując zbytniej wagi 
do strony estetycznej poczynionych zabiegów. 
Jego praca - to przykład typowych dla XIX w. 
zabiegów odnawiania. Należy podkreślić, że za
pis Wendy, zawierający wiele informacji dotyczą
cych obiektu, był jedną z pierwszych dokumenta
cji konserwatorskich. Uświadamiając sobie zna
czenie tego zapisu, oprawił go Wenda łącznie z 
Biblią, co pozwoliło współczesnemu czytelnikowi 
na zapoznanie się z historia tego dzieła.
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Również badania w starych archiwach przynosiły 
i przynoszą, co prawda już coraz rzadziej, cieka
we odkrycia. Warto przypomnieć, znane pewnie 
wielu Czytelnikom, odkrycie Aleksandra Bruck
nera, dokonane w 1890 r. w trakcie badania ręko
pisów polskich w publicznej bibliotece w Peters
burgu. W jednym z nich Bruckner zauważył, że do 
zabezpieczenia papierowych składek średnio
wieczny introligator użył papierowych pasków za
pisanych tekstem w języku polskim. Po wypruciu 
pasków i złożeniu ich w całość okazało się, że 13 
z nich tworzy jedną podwójną kartę, zaś pozosta
łych 5 dolną część drugiej. Tekst był częściowo 
uszkodzony wskutek poobcinania brzegów. Za
chowane dwie karty zawierały fragmenty sześciu 
kazań. Analiza ich treści i języka pozwoliła przy
jąć, że pierwowzór kazań pochodzi z XIII w., a 
jego odnalezione fragmenty mogły być jego póź
niejszym odpisem, jak to często czyniono w 
przeszłości. Kodeks, w którym odnaleziono paski 
pergaminowe, powstał w pierwszej połowie XIV w. 
i pochodził z klasztoru świętokrzyskiego. Stad dla

2. Sygnet drukarski Szarffenbergerow
3. Filigran - znak herbowy Szarffenbergerow
4. Uzupełnienie tekstu kawałkami zadrukowane
go papieru
5. Karta tytułowa Zbioru praw sądowych z 1778 r.

odnalezionego zabytku przyjęta się nazwa - Ka
zania Świętokrzyskie.
Na początku XIX w. kodeks zawierający w opra
wie fragmenty kazań znalazł się na Uniwersytecie 
Warszawskim,.a następnie, w 1833 r., wraz ze 
zbiorami bibliotecznymi trafił do Petersburga. W 
1925 r. Kazania Świętokrzyskiemu^ do Polski i 
znajdują się na honorowym miejscu w zbiorach 
Biblioteki Narodowej.
Innych wrażeń dostarcza lektura starodruku Zbiór 
praw sądowych, który był poddawany profilak
tycznym zabiegom konserwatorskim. Z noty za
mieszczonej przed rejestrem wynika, że „zbiór 
praw sądowych został przygotowany na zlecenie 
sejmu w 1776 roku przez Andrzeja Zamojskiego 
ex-kanclerza koronnego, kawalera orderu Orla 
Białego, i wydany drukiem w Warszawie, nakła
dem autora w drukami J.K Mości w 1778 roku". 
Zbiór praw sądowych, zwany kodeksem, opraco
wany został na mocy uchwały sejmu z 1776 r„ w 
którym pod pretekstem kodyfikacji praw chciano 
przeprowadzić reformę administracji i sądownic
twa. Niestety pozostał tylko projektem. Obecnie 
znajduje się w Archiwum Akt Dawnych w Warsza
wie. Tu też znalazł miejsce rękopis mowy Andrze
ja Zamojskiego wygłoszonej na sejmie konwoka- 
cyjnym w 1764 r, zawierający program naprawy 
Rzeczypospolitej.
Zbiór praw sądowych składa się z kilku części. 
Pierwsza ma arkusze ponumerowane od 1 do 
100 i wykonana jest na papierze o odcieniu sza
rym, średniej jakości, w którym występują różne 
znaki wodne. W części drukowanej najczęstszym 
znakiem jest Madonna z trzema literami, nato
miast w części rękopiśmiennej znak Trębacz - 
postać człowieka na koniu w połączeniu z literami 
„O”, „H”. Druga część dzieła, którego arkusze 
numerowano od 101 do 208, również ma w części 
drukowanej znak wodny Madonny. Występują tu 
również papiery z orłem, a na karcie z erratą do 
tej części występuje literowy znak wodny „GG 
Schuman" z omyłkowo wyszytą na sicie papierni
czym odwróconą literą „N”.
Papier części trzeciej, w której jest 131 kart oraz 
rejestr i errata, zbliżony jest jakością do papieru 
części pierwszej i drugiej. Również i tu najczęś
ciej występującym znakiem wodnym jest Madon
na z charakterystycznymi rogami na dole znaku. 
Na jednej karcie znak przedstawia rośliny w wa
zonie i połączony jest ze znakiem literowym. W 
kilku kartach występuje znak orzeł z literą „R” na 
piersiach połączony ze znakiem liter „GG Schu
man”. Nie wdając się w szczegółową analizę tych 
kilkudziesięciu różnych znaków wodnych, można 
stwierdzić, że tak duża ich liczba na kartach jed
nego starodruku może świadczyć o tym, iz był on 
drukowany w dłuższych odstępach czasu na pa
pierach różnych producentów w zależności od 
stanu magazynu drukarni królewskiej.
Te trzy wymienione przykłady dowodzą, że sta
rodruki kryją w sobie wiele tajemnic, spośród 
których wiele wyjaśniono, ale wiele czeka na od
krycie, być może podczas prac konserwator
skich

Andrzej Wawrzenczak
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Nowa 
kolekcja
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej o- 
trzymało niezwykły dar: kolekcję malars
twa europejskiego z okresu od XV do XX 
w. Zbiór ten, składający się z 400 obra
zów, nosi nazwę: „Kolekcja imienia Jana 
Pawła II”, a ufundowany został przez 
państwa Janinę i Zbigniewa Karola Por
czyńskich, obywateli brytyjskich polskie
go pochodzenia.
Państwo Porczyńscy w końcu lat siedem
dziesiątych cały swój materialny dorobek 
życiowy postanowili przeznaczyć na za
kup dzieł sztuki, aby następnie przeka
zać je wybranej instytucji kościelnej w 
Polsce. Zakupów dokonywali przy pomo
cy wielu specjalistów w znanych firmach 
aukcyjnych: Sotheby’s, Christie’s i Phil
lips - w Amsterdamie, Nowym Jorku, a 
głównie w Londynie.
Na cały zbiór składa się pięć kolekcji te
matycznych: „Biblia i Święci Pańscy”, 

„Portret”, „Matka i dziecko”, „Pejzaż i 
martwa natura”, „Mitologia i alegoria”. W 
zbiorze są również polonica: płótno Pau- 
wela Casteelsa „Bitwa pod Wiedniem”, 
de Winca „Alegoria zwycięstwa Sobie
skiego nad Turkami”, dwa portrety Marii 
Leszczyńskiej - pędzla Drouais’a i Jean- 
Marca Nattiera oraz płótno Carla Friedri
cha Lessinga „Kopernik wykładający 
swoją teorię planet". Cztery pierwsze 
dzieła oraz obraz Carla Maratty „Wenus i 
kupidyn” przekazane zostały muzeum 
Zamku Królewskiego, Wilanowa i Mu
zeum Narodowemu w Warszawie. Niżej 
publikujemy wstępną ocenę daru pańs
twa Porczyńskich, dokonaną przez prof, 
dra Jana Białostockiego.

Zbiorom malarstwa europejskiego w 
Polsce, choć gromadzone byty przez 
monarchów, zwłaszcza z dynastii Wa
zów, przez Sobieskiego i przez Stanis
ława Augusta, nie było dane osiągnąć 
tej klasy, jaką zyskały kolekcje królów, 
carów, książąt, elektorów, wielkich 
zbieraczy arystokratycznych czy 
mieszczańskich w wielu innych kra
jach naszego kontynentu. Niedole 
polskiej historii sprawiły, że galerie 
królewskie uległy rozproszeniu, zbiory 
magnackie - zniszczeniu, a nieraz tak
że wyprzedaży. Niegdyś znajdujące 
się w Polsce obrazy zdobią dziś ścia
ny dalekich muzeów, a gromadzona w 
Anglii dla ostatniego króla galeria wy

bornych malowideł nigdy do Polski 
nie miała dotrzeć i ostatecznie wzbo
gaciła, i tak już w sztukę zasobne, 
zbiory londyńskie, a mianowicie mu
zeum uczelni w Dulwich.
Ostatnia wojna nieszczęść tycH do

pełniła. Zbieracze warszawscy utracili 
w przytłaczającej większości swe ko
lekcje prywatne; zaledwie to ocalało - 
i to nie wszystko - co na czas zdepo
nowane zostało w Muzeum Narodo
wym w Warszawie. Dlatego więc po
mimo wysiłków kuratorów i kustoszy 
rozwijających intensywną akcję zaku
pową w okresie powojennym, tylko 
kilka muzeów w Polsce może się dziś 
poszczycić reprezentatywnymi zbiora
mi sztuki obcej. Na rynku antykwa
rycznym nie często pojawiały się ob
razy pociągające uwagę znawców ma
larstwa obcego. Wobec braku możli
wości dokonywania zakupów za gra
nicą - udaje się to niekiedy co najwy
żej w przypadku, gdy na zagranicznym 
rynku pojawiają się polonica - rozrost 
polskich zasobów malarstwa europej
skiego nie rokuje wielkich nadziei.
Na tle tak zarysowanej sytuacji ofiaro
wanie Muzeum Archidiecezji Warsza
wskiej przez szczodrego donatora bli
sko czterystu obrazów powstałych w 
okresie od XV do XX w. w rozmaitych 
artystycznych regionach Europy sta
nowi wydarzenie niecodzienne i w zro
zumiały sposób elektryzujące środo
wiska miłośników sztuki, muzeologów' 
i krytyków. Dzięki temu niezwykłemu 
darowi warszawskie Muzeum Archi-

1. Janina i Zbigniew K. Porczyńscy w rozmowie z 
papieżem Janem Pawłem II 

diecezjalne staje w rzędzie kilku mu
zeów narodowych jako posiadacz 
wszechstronnej i bogato zróżnicowa
nej kolekcji dzieł malarzy europej
skich. Pierwotną intencją donatorów 
było utworzenie zbioru obrazów po
święconych tematyce biblijnej. Istot
nie, duża część dzieł malarskich prze
kazanych Muzeum Archidiecezjalne
mu w Warszawie wiąże się z tą tema
tyką. W dalszym etapie poszerzenia 
kolekcji postanowiono włączyć także 
tematykę zaczerpniętą z różnych ob
szarów natury jako boskiego tworu. 
Wreszcie zdecydowano się także na 
ogarnięcie formowaną galerią auto
portretów artystów, a następnie po 
prostu portretów. Niektóre obrazy tej 
bogatej kolekcji zwracają uwagę swą 
znakomitą klasą artystyczną i dobrym 
stanem zachowania; inne, choć nie u- 
niknęły zniszczeń, jakie czas zadaje 
temu co człowiek stworzył, ujmują 
wdziękiem malarskiej wypowiedzi. 
Jako przykład pragnę tu przytoczyć 
fragment cassone ze sceną „Zuzanny 
i starców", przypisany Gentilemu da 
Fabriano, choć może bliższy specjali
zującemu się w produkcji cassoni A- 
poloniowi di Giovanni. Zniszczenia, ja
kim uległy pewne partie obrazu, nie 
zmniejszają uroku jego form artystycz
nych i piękna nieco naiwnego, powo-
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tanego przez artystę do istnienia wyo
brażonego świata.

W drodze wyjątku poświęciłem tu kil
ka stów jednemu z obrazów kolekcji. 
Trudno mówić o nich szczegółowo, 
zanim podejmie się gruntowne ich o- 
pracowanie, analizę konserwatorską, 
historyczną i artystyczną. Wówczas 
będzie można dopiero ustalić, w jakim 
stosunku niektóre dzieła pozostają do 
innych znanych wersji tych samych 
kompozycji, jaka jest rola poszczegól
nych dzieł w twórczości ich autorów. 
Wówczas dopiero będzie można pod
jąć próbę rozwikłania niejednej nasu
wającej się zagadki ikonograficznej, 
jaką stanowi na przykład ów niezwykły 
archanioł Gabriel w koronie i z berłem, 
zwiastujący Marii na niderlandzkim 
obrazie z początku XVI w. (uprzednio 
niesłusznie przypisanym Carlo Crivel- 
lemu), czy też sceny grabieży wsi ni
derlandzkiej w tle przedstawienia „Ka
zania świętego Jana" atrybuowanego 
(czy słusznie?) Momperowi.
Zwraca uwagę wszechstronność ko
lekcji, zarówno pod względem chro
nologicznym, jak geograficznym. Ofia-

2. Joos van Cleve (1485-1541) „Madonna z cze
reśniami” (1532)

3. Lucas Crąnach Młodszy (1515-1586) „Portret 
Johana Georga Mansfelda" (po 1540 r.)

4. Lucas Cranach Starszy (1472-1553) „Portret 
Marcina Lutra” (1537)

5. Jacopo Bellini (ok. 1400-ok. 1470) „Ofiarowa
nie Jezusa w świątyni" (1443)
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rowane dzieła malarskie należą do 
epok schyłku średniowiecza, renesan

su, manieryzmu, baroku, wieku XVIII i 
XIX, a nawet do naszego stulecia. Re
prezentują one także większość naro
dowych szkół malarskich Europy: 
Flandria i Holandia, Francja i Włochy, 
Hiszpania i Anglia mają swych przed
stawicieli. A każda z tych szkół i każdy 
z okresów ukazuje się w swej różno
rodności, jak choćby ów wiek XIX, któ

rego malarstwo oglądający tę kolekcję 
poznać może zarówno w jego aspek
cie nowatorskim - obrazy Goyi, Coro- 
ta, Renoira, van Gogha - jak akademi
ckim - Bouguereau, Geróme, Zuber- 
Buhler - i salonowym - Makart, De 

Madrazo y Garreta.
Wybija się szczególnie wielki zbiór 

portretów, zapewne najmocniejsza 

strona kolekcji. Ewolucja wizerunku 

człowieka w malarstwie europejskim 
jest doskonale ujawniona w tej galerii, 
gdzie zarówno faza najwcześniejsza - 

portret kobiecy z kręgu Mistrza Marii 
Magdaleny - jak etapy późniejszego 
rozwoju - np. szesnastowieczne por
trety Neufchatela, barokowe dzieła 
Weenixa, Murilla i Bourdona- obfitują 
w dobre przykłady. Jeśli wolno zakoń
czyć osobistą nutą, pragnę zwrócić u- 
wagę na dwa portrety, które spodoba
ły mi się szczególnie: jest to pełen 
uroku wizerunek Filipa Chevalier de 
Vendome namalowany przez Jacoba 
Ferdinanda Voeta oraz piękny „Chło
piec grający na flecie” Francesco Soli- 
meny, malarza neapolitańskiego bar
dzo dobrze reprezentowanego w ko
lekcji także swymi obrazami o tematy
ce religijnej i alegorycznej.
Za wcześnie na bliższe omawianie po
szczególnych dzieł - pozwoliłem so

bie wspomnieć zaledwie kilka kierując 
się subiektywnym upodobaniem - za 

wcześnie także na ich indywidualne 
wartościowanie. Dopiero szczegółowe 
zbadanie zbioru i jego udostępnienie

6. Lorenzo di Credi (1459-1537) „Maryja z Dzie
ciątkiem i św. Janem Chrzcicielem oraz anioła
mi"

7. Gentile da Fabriano (1370-1427) „Zuzanna i 
starcy"

8. Krąg Mistrza Legendy św. Marii Magdaleny 
(ok. 1500)

(reprod. i zdjęcia: Erazm Ciołek)

umożliwi wyrobienie sobie poglądu w 
wielu sprawach. Jedno jest jednak 
pewne, to mianowicie, że Polsce przy
była nowa kolekcja obrazów, która dla 
miłośników może się stać źródłem 

wielu przeżyć estetycznych, a badaczy 
intrygować będzie wieloma trudnoś

ciami, problemami atrybucji, ikonogra
fii i datowania. Dzięki tej kolekcji stan 

polskiego posiadania w zakresie ma
larstwa europejskiego został w istotny 

sposób wzbogacony.

Jan Białostocki
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Polskie zdroje

Cieplice 
w trzech 
odsłonach
Od północy Góry Kaczawskie, od wschodu 
Rudawy Janowickie, od południa masyw 
Karkonoszy i od zachodu Góry Izerskie, 
Jednym słowem dołek...
Akt pierwszy: ekologiczny
Z Parku Zdrojowego kominów nie widać, 
ale ich niedaleka obecność jest wyczuwal
na. Cztery kominy jeleniogórskiej „Celwi- 
skozy" ulokowano w centrum kotliny. Dwa 
kilometry dalej leczy się ludzi. W powietrzu 
unoszą się toksyczne związki dwusiarczku 
węgla i siarczku wodoru. W szczegółach 
wygląda to przerażająco.
W ostatnich 10 latach opary dwusiarczku 
węgla przekraczały stężenie dopuszczalne 
średnio rocznie ponad 160 razy. W 1985 r. 
zanotowano stężenie toksycznego związku 
474-krotnie przekraczające dopuszczalną 
dawkę!
Nic więc dziwnego, że w Cieplicach maleje 
liczba kuracjuszy. Nie przyjeżdżają już na 
leczenie chorzy z zagranicy. Próbowano 
niedawno zainteresować pewną firmę ho
lenderską nowo odkrytym źródłem wody 
termalnej w Parku Zdrojowym. Liczono na 
kapitał zagraniczny, inwestycje, przynaj
mniej niewielką rozbudowę kompleksu 
leczniczego uzdrowiska. Holendrzy przyje
chali z aparaturą pomiarową i po otrzyma
niu wyników badań walorów klimatycznych 
Cieplic... natychmiast wyjechali, znacząco 
pukając się w czoło.
Cieplice zamierają jako uzdrowisko. Nie do 
zdroju w Cieplicach powinno się przyjeż
dżać na leczenie klimatyczne, intensywnej 
terapii wymagają ludzie tu mieszkający. 
Przerażające jest, że konstatacja ta nie do
ciera do lobby przemysłowego i mimo pro
testów społecznych i sprzeciwu jeleniogór
skich władz upiera się ono przy istnieniu, 
ba, nawet przy rozbudowie jednego z naj
większych krajowych trucicieli - Zakładów 
Włókien Chemicznych „Chemitex-Celwi- 
skoza”. Tak oto znika powoli z mapy pol
skich uzdrowisk jeden z najstarszych ku
rortów.

Akt drugi: historyczny
Jeżeli wierzyć legendowym przekazom, 
ciepłe źródła w Kotlinie Jeleniogórskiej od
krył w czasie polowania w 1175 r. Bolesław 
Wysoki, wnuk Krzywoustego. Bardziej wia
rygodny jest zapis z 18 marca 1281 r. pia
stowskiego księpia Bernarda z Lwówka 
przekazujący ciepłe źródła zakonowi joan- 

nitów ze Strzegomia. Pierwszy dom zdrojo
wy w Ciepłowodach (Chleplovode) wybu
dowano już siedem lat później. W 1381 r. 
Cieplice przechodzą na kilkuwiekową włas
ność rodu Schaffgotschów. Oni też wznieś
li budynek klasztorny, sprowadzili do Ciep
lic cystersów z Krzeszowa, dając im prawo 
swobodnego korzystania z zasobów wód 
leczniczych. Cystersom i rodzinie Schaff
gotschów zawdzięczają Cieplice uzdrowi
skową sławę.
W 1810 r. po kasacji dóbr zakonu cyster
sów cieplickie źródła ponownie przeszły 
pod opiekę Schaffgotschów, co zaowoco
wało rozbudową zdrojowiska. W XIX w. od
kryto nowe źródła i wprowadzono ówcześ
nie nowoczesne metody leczenia. Rodzina 
właścicieli przez blisko dwieście lat ubie-

1 Frontowa elewacja pałacu Schaffgotschów i 
współczesne rzeźby uczniów cieplickiej szkoły 
plastycznej
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ZAGRANICZNE 
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ul. Chojnowska 2 
59-220 LEGNICA 
tel. 259-45 
telex 0787236

OFERUJE:
• realizacje robót 
budowlano-konserwatorskich
i modernizacyjnych w obiektach sakralnych, 
pałacach, dworach i zabytkowych budynkach 
mieszkalnych

PROPONUJE:
• współprace z konserwatorem kamienia 
i renowatorem metalu z terenu Dolnego 
Slaska

WYKONUJE:
• inwentaryzacje i prace projektowe
• orzeczenia techniczne i mykologiczne
• konserwatorskie ekspertyzy technologiczne
• roboty budowlano-konserwatorskie
• prace konserwatorskie detali wystroju architektonicznego
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2. Plac Piastowski stanowi oś urbanistyczną za
bytkowego centrum Cieplic
3. Jedna niewielka buda zakłóca harmonię archi
tektury - przykład braku wyobraźni
4. Okazuje się, że nie wszystkim cieplickim decy
dentom brakuje zmysłu estetycznego 

gała się o nadanie Cieplicom praw miej
skich, ale starania te zostały uwieńczone 
sukcesem dopiero w 1935 r. Czterdzieści 
lat później, mimo kontrowersji i wielu 
sprzeciwów, Cieplice włączono administra
cyjnie do Jeleniej Góry.
Tablica na drzwiach wejściowych do pała
cu Schaffgotschów „obiekt nie jest udo
stępniony do zwiedzania" budzi kontrower
syjne refleksje. Jakież to tajemnice ma do 
ukrycia jeleniogórska filia Politechniki Wro
cławskiej? Grupa turystów z przewodni
kiem przy odrobinie dobrej woli admini
stracji szkoły doprawdy nie zdezorganizuje 
zajęć dydaktycznych na uczelni. No cóż, 
pałac Schaffgotschów zawsze był tylko dla 
wybranych. Po drugiej wojnie światowej 
miał być rezydencją przewodniczącego 
Rady Państwa, przekazany został jednak 
Związkowi Harcerstwa Polskiego na Cen
tralną Szkołę Instruktorów Zuchowych. Po
nieważ zwiedzać zabroniono, wiemy tylko z 
informacji ustnych, że stan zachowania 
póżnobarokowych i wczesnoklasycystycz- 
nych wnętrz (np. sali balowej) budzi wiele 
zastrzeżeń. Późnobarokową rezydencję 
Schaffgotschowie wybudowali w latach 
1784-1789, według projektu architekta 
Jana J. Rudolfa z Opola.
Centralną częścią uzdrowiska poza Par
kiem Zdrojowym jest pl. Piastowski i sąsia
dujący z mm pl. Zdrojowy. Wokół nich ro
zbudowały się najcenniejsze obiekty archi
tektoniczne: kościół ewangelicko-augsbur
ski (1774-1779), tzw. Długi Dom - dawny 
klasztorny dom zdrojowy wzniesiony w la 
tach 1689-1693, obecnie odnowiona sie
dziba dyrekcji uzdrowiska, kościół parafia
lny Św. Jana Chrzciciela (1712-1714) jako 
część zespołu poklasztornego cystersów 
zbudowanego w latach 1586-1587.

Akt trzeci: współczesny
U wojewódzkiego konserwatora zabytków 
w Jeleniej Górze Jadwigi Skibińskiej oglą
dałem sześciotomowe opracowanie histo- 
ryczno-architektoniczne zespołu miejskie
go w Cieplicach. Dokumentacja jest zatem 
pełna, wątpliwości urbanistycznych i histo
rycznych niewiele, pozostaje jedynie kwes
tia pieniędzy i inwestycyjnych możliwości 
utrzymania zabytkowej zabudowy Cieplic. 
Połączone z Jelenią Górą Cieplice straciły 
(zdaniem jednych) samodzielność gospo
darczą, zyskując (zdaniem drugich) moż
niejszych mecenasów. No cóż, złotym
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środkiem byłoby zachowanie mecenatu fi
nansowego bez straty samodzielności. Na 
razie symbioza musi trwać. Jedni się już 
przyzwyczaili, inni nie liczą na szybkie ko
rekty podziału administracyjnego. Nie ule
ga wątpliwości, że dzięki symbiozie donoś
niej słychać głos władzy lokalnej domaga
jącej się natychmiastowego zamknięcia 
trucicielskiej „Celwiskozy”. Na razie jednak 
warszawskie centrum decyzyjne z uporem 
odpowiada: nie!
W stylowych szafach jeleniogórskiego u- 
rzędu konserwatorskiego jest także wielo
tomowe Studium historyczno-architekto- 

niczne zespołu pałacowo-uzdrowiskowego 
w Cieplicach Zdroju. Kompendium wiedzy 
o zdrojowisku? Nie tylko. Także konserwa
torskie wytyczne dla ewentualnych zmian w 
pałacowo-uzdrowiskowej części miasta. I 
co do tego nie wszędzie w uzdrowisku jest 
zrozumienie. Są ludzie nie godzący śię z 
konserwatorskimi zaleceniami zgodnymi 
przecież z dokumentacją historyczną i o- 
partymi na sztuce urbanistycznego zacho
wania najcenniejszych kulturowo fragmen
tów miasta i uzdrowiska.
Konflikt czy też - łagodniej mówiąc - nie
porozumienie między dyrekcją Przedsię-

5. Dyrekcja uzdrowiska adaptowała na cele biu
rowe tzw. Dtugi Dom, dawny klasztorny dom 
zdrojowy cystersów z końca XVII w.
6. Jeden z tadniejszych pawilonów zdrojowych - 
„Edward” z XIX w.
7. Park Zdrojowy - każdego dnia, o każdej porze 
doby notuje się tu przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeń
8. Rozmach zupełnie niezrozumiały, a przy tym 
inwestycja nie konsultowana z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków
9. Niby-boisko, niby-kort - wstydliwe świa
dectwo dewastacji Parku Zdrojowego
10. Beton i granit - umocnienia o wątpliwej funk
cjonalności
11. Fatalny stan parkowej przyrody dodatkowo 
szpecą asfaltowe trotuary
12. W Parku Zdrojowym są i takie obrazki (archi
tektura XXI w.?!)

(zdjęcia: Krzysztof Walczak) 
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biorstwa Państwowego „Uzdrowisko Ciepli
ce" a wojewódzkim konserwatorem zabyt
ków nie jest tylko gabinetową wymianą po
glądów i wyrazem personalnych animozji. 
Jest raczej przyktadem ścierania się róż
nych systemów myślenia o historii, zacho
waniu architektury i dawnej urbanistyki, o 
rewaloryzacji i konserwacji wartości zabyt
kowych, o pięknie uzdrowiskowej przyro
dy. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia Parku 

Zdrojowego: parkowa przyroda jest w fata
lnym stanie, zeszpecona jeszcze asfalto
wymi trotuarami, betonową posadzką w 
centrum parku (niby-boisko, niby-kort?) i 
wielkokubaturowym pudłem sanatorium 
MSW.
W Parku Zdrojowym, który ma również kil
ka uroczych zakątków (np. skwery ozdo
bione współczesnymi rzeźbami), dyrekcja 
uzdrowiska podniecona odkryciem nowe

go źródła wód termalnych rozpoczęła bu
dowę betonowych basenów. Rozmach 
tego przedsięwzięcia jest zupełnie niezro
zumiały, zważywszy, że będzie to obiekt ni
komu i niczemu nie służący. Ot, wątpliwej 
wartości „ozdoba”. Powstanie też kilka ku
baturowych zabudowań uzdrowiskowych. 
Autorzy projektu wywodzą się z poznań
skiego biura „Balneoprojekt”, które nie po
winno zabierać się za architektoniczne

zmienianie zabytkowych wartości. Sprze
ciw konserwatora z Jeleniej Góry i upór 
dyrektora uzdrowiska Jerzego Barczyka 
przerodził się w otwarty konflikt, a jak twier
dzą obserwatorzy gabinetowych potyczek 
- w ostrą kłótnię, także na szczeblu Urzędu 
Wojewódzkiego. Nie ułatwia to pracy kon
serwatorom z Jeleniej Góry.
Budowa betonowych umocnień na przed
polu klasycystycznego pałacu Schaffgots- 
chów trwa nadal. Tylko kto jeszcze zdecy
duje się zamoczyć tu schorowane członki 
wdychając miejscową specjalność klima
tyczną: mieszaninę pyłów, dwu- i trójtlenku 
siarki, anionów kwasu siarkowego, siarcza
nów, dwusiarczku węgla i siarkowodoru? A 
wszystko w stężeniu 474 razy większym od 
dopuszczalnego! Kiedyś w Cieplicach Ślą
skich leczyliśmy m.in. choroby reumatycz
ne...

Krzysztof Walczak
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W cieniu 
kopalni

Paradoksem jest, że Wieliczka, stawna nie
mal w catym świecie z kopalni, jako miasto 
pozostawała w całkowitym zapomnieniu. 
Położona w odległości 15 km od Krakowa, 
od wieków odwiedzana przez znakomitych 
gości i podróżników, wobec ogromnej a- 
trakcyjności podziemnych wnętrz uznawa
na była za niegodną zainteresowania. Już 
Saksończyk Jan Filip Carossi w XVIII w. 
zanotował: „Wyznać muszę, iż miejsco
wość ta zawiodła moje oczekiwania. Zbu
dowana jest w przeważającej części z 
drewna, z wyjątkiem kościotów, starego 
zamku, w którym się mieści zarząd górni
czy i nielicznych domów mieszczańskich. 
Wszystkie budynki górnicze i składy są 
również wyłącznie wzniesione z drewna. 
(...) Na oko nie liczyłbym w Wieliczce więcej 
niż dwieście dymów...".

Taka opinia przetrwała do naszych czasów, 
a przekonanie o „niepozornej mieścinie" 
tak fatalnie zaciążyło na Wieliczce, że pomi
mo wspaniałego położenia na stokach kot
liny, wśród sadów i ogrodów, mało przycią
gała artystów. Wystarczy wspomnieć, ze u- 
rodzony 4 kwietnia 1883 r. w Wieliczce i 
pochodzący z górniczej rodziny, znakomity 
grafik, malarz i rzeźbiarz, Władysław Sko
czylas, przedstawiał na swoich drzewory
tach i akwarelach wszystko - tylko nie Wie
liczkę.

Jest prawdą, że w przeszłości miasto - ulo
kowane nad labiryntem wyrobisk górni
czych - żyło w ciągłym lęku przed zawała
mi, które od drugiej połowy XVI (pierwszy 
notowany zawał - 23 IV 1579 r.) do XVIII w. 
zdarzały się bardzo często. Był to rezultat 
m.in. złej gospodarki kilku spośród żupni
ków, zawiadujących od potowy XIII w. całą 
gospodarką solną, oraz następstwo licz
nych pożarów w kopalni, podczas których 

ulegały wypaleniu drewniane konstrukcje 
zabezpieczające podziemne komory. Bu
dowano więc w Wieliczce małe domy 
drewniane, które z kolei stwarzały zagroże
nie pożarowe na powierzchni.
Więcej zabudowy murowanej pojawiło się 
w Wieliczce dopiero w XVIII w. (m.in. po
wstały wówczas trzy duże zespoły pałaco
we), a jej pełny rozwój rozpoczął się w la
tach trzydziestych XIX w. Starosta cyrkułu 
bocheńskiego, do którego należała Wie
liczka, Karol Berndt, mający swój niechlub
ny udział w wydarzeniach 1846 r„ przyczy
nił się w znacznej mierze do uporządkowa
nia Wieliczki. Za czasów jego urzędowania 
wybrukowano Górny Rynek i kilka ulic, 
zainstalowano oświetlenie olejowe, posta
wiono kilkanaście murowanych domów 
mieszkalnych oraz założono dwa parki: 
Zdrojowy i Miejski, przez długie lata zwany 
Berndtówką (obecnie im. A. Mickiewicza). 
Należy zaznaczyć, że licznie wznoszone w 
XIX . budynki zostały dobrze wpisane w 
średniowieczny układ urbanistyczny. Tym
czasem w latach sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych naszego wieku zrealizowa
no wiele inwestycji i projektów (ze szcze- . 
gotowym planem zagospodarowania prze
strzennego śródmieścia włącznie), które 
naruszyły zabytkowy układ urbanistyczny 
miasta (powstały m.in. gmachy domu towa
rowego i urzędu pocztowo-komunikacyjne- 
go, typowe osiedla i brzydkie domy jedno
rodzinne).
W chwili obecnej wśród podstawowych 
postulatów konserwatorskich na pierwszy 
plan wysuwa się konieczność zachowania 
odpowiedniej skali między wielkomiejskim 
organizmem pobliskiego Krakowa a mało
miasteczkowym układem Wieliczki. Jeżeli 
Wieliczka ma zachować podstawowe war
tości kulturowe i krajobrazowe, to powinna 
pozostać niewielkim, autonomicznym orga
nizmem miejskim. I drugi, istotny element w 
konserwatorskiej ochronie Wieliczki - to 
przywrócenie specyficznego charakteru 
małego miasta górniczego, wyróżniającego 
Wieliczkę od pozostałych miast w Polsce.

Jest rzeczą oczywistą, że zasadniczy 
wpływ na rozwój przestrzenny „miasta u 
Wielkiej Soli” miał stan techniczny i rozwój 
podziemnej struktury kopalnianej oraz sta
łe przekształcenia górniczych obiektów.

Do najbardziej charakterystycznych budyn
ków związanych z kopalnią należą nadszy
bia: „Regis”, „Danitowicza”, „Górsko", 
„Błogosławionej Kingi". W obecnych for
mach pochodzą z drugiej połowy XIX w„ 
bowiem rozwój techniki górniczej i liczne 
modernizacje wiązały się z przebudową lub 
wyburzaniem stałych budynków. Już po 
drugiej wojnie światowej zniknęły ze śród
mieścia Wieliczki nadszybia: „Padere
wski”, „Loiss”, „Boża Wola", a przed kilko
ma laty rozebrano - w ramach koniecznej 
modernizacji •- dziewiętnastowieczny szyb 
„Kościuszko”.

Szyb „Regis", stojący w samym centrum 
miasta, wybity został w XIV w. i jest niewiele 
młodszy od pierwszych szybów: „Goryszo- 
wski” czy „Swadkowski", po których na 
powierzchni nie ma już od dawna śladów. 
Plany pierwszego murowanego nadszybia 
z halą maszyny parowej opracował w 1858 
r. inż. Karol Decker. W trakcie przebudów,

1. Główny skład soli w Wieliczce - drewniana 
klęła szybowa „Regis” według drzeworytu z lat 
czterdziestych XIX w.

2. Obecny wygląd murowanego nadszybia „Re
gis"

3. Szyb „Danitowicza" - główny szyb turystycz
ny

4. Rozbiórka szybu „Kościuszko" w 1983 r.

5.6. Budynek „Turówki" z lat 1812-1813: elewa
cja frontowa (5) i zbudowany w latach sześćdzie
siątych budynek Zakładu Energetycznego, który 
przesłonił i zeszpecił widok na „Turówkę” (6)

7. Barokowa dzwonnica przy kościele parafia
lnym Św. Klemensa (1699) z fundacji Jana III So
bieskiego
8. Znakomicie położony zespół kościoła i kla
sztoru franciszkanów-reformatów (ufundowany w 
1623 r„ przebudowy 1718-1721, 1928); widok od 
strony południowo-wschodniej
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9. Widok z wieży kościota parafialnego w kierun
ku zachodnim: na pierwszym planie fragment 
zamku żupnego, w głębi baszta fortyfikacji miej
skich z XIV w. oraz warzelnia soli
10. Baszta narożna fortyfikacji miejskich z 1361 r.
11. Póżnobarokowy pałac Konopków z 1784 i. 
znajduje się w bardzo ztym stanie technicznym
12. Budynek d. Szkoły Górniczej i Muzeum Sali
narnego (1898), po remoncie od 1985 r. siedziba 
Miejskiego Domu Kultury
13. Budynek Magistratu od strony zachodniej
14. Północno-zachodni narożnik Rynku Górnego 
- budynek z XVIII w. przed remontem
15. Filarowo-arkadowy ganek w elewacji za
chodniej budynku położonego w Rynku
16. Klasycystyczny dom przy pl. Kościuszki 1. 
pierwotnie hotel „Pod Złotym Aniołem" - budy
nek wymaga remontu, w trakcie którego powinna 
być przywrócona jego pierwotna funkcja 
(zdjęcia: 1, 16 - Andrzej Gaczol, 2-15 - Filip

Kalwajfys)

w latach dziewięćdziesiątych XIX w. i w 
pierwszych latach XX w., zmieniono ze
wnętrzny wystrój nadszybia „Regis" ze sty
lu neoromańskiego (!) na historyzm. W la
tach sześćdziesiątych zdjęto z nadszybia 
stalową wieżę wyciągową - ważną domi
nantę w panoramie górniczego miasta; u- 
ważam, że przy najbliższym remoncie wie
żę należy odtworzyć!
Wśród obiektów przemysłowych na terenie 
Wieliczki, jeden wyróżnia się wyjątkowo 
szlachetną formą architektoniczną. Wznie
siony został w latach 1811-1813 jako wa
rzelnia soli, na terenie dawnego folwarku o 
nazwie „Tur" i stąd zwany „Turówką”. Bu
dową kierował Alojzy Hrdina, hutmistrz z 
Ebensee, a koszty budowy ponosiły po po
łowie cesarstwo austriackie i Księstwo 
Warszawskie. Austria, przejmując w całości 
wielickie saliny na mocy postanowień Kon
gresu Wiedeńskiego, zadecydowała o 
wstrzymaniu realizacji warzelni i nowy bu
dynek przeznaczono początkowo na ma
gazyn zbożowo-węglowy, a później na 
skład soli. Klasycystyczny, parterowy o- 
biekt, wzniesiony na wysokim przyziemiu, 
przykryty jest wspaniałym czterospado
wym dachem ze szczytem na elewacji fron
towej ozdobionym zegarem. Niszczejącą 
„Turówkę" można uratować tylko poprzez 
wykwaterowanie mieszkających w niej lo
katorów i przeznaczenie jej na tak potrzeb
ne Wieliczce schronisko młodzieżowe lub 
hotel.
Ważną sprawą jest konieczność przerwa
nia procesu niszczenia zabudowy mie
szkaniowej i zapewnienie zagrożonym o- 
biektom możliwości przetrwania do czasu 
podjęcia remontów kompleksowych. Na 
terenie Wieliczki szansa taka istnieje w fi

nansowanych przez Kopalnię Soli remon
tach zabezpieczających mających na celu 
usuwanie szkód górniczych, a także w re
montach, które zaczęło prowadzić powoła
ne w styczniu 1985 r. Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
W latach 1984-1987 przeprowadzono re
monty kompleksowe w; dziewiętnasto
wiecznym budynku dawnej Szkoły Górni
czej i Muzeum Salinarnego-obecnie Miej
skiego Domu Kultury (inwestor: Kopalnia 
Soli przy dotacji Wojewódzkiego Konse
rwatora Zabytków), osiemnastowiecznym 
budynku na narożniku Rynku Górnego i ul. 
Zamkowej (inwestor - Urząd Miasta), skrzy
dle środkowym Zamku Żupnego (inwestor: 

Ministerstwo Kultury i Sztuki poprzez Mu
zeum Żup Krakowskich w Wieliczce). Re

monty zabezpieczające zostały wykonane 
w zabytkowym zespole klasztornym franci- 
szkanów-reformatów (XVII—XIX w.), daw
nym pałacu Przychockich w Rynku Górnym 
(XVIII w.) - obecnie Zespole Szkół Zawodo
wych, budynku dawnego Sądu Grodzkiego 
przy ul. Daniłowicza 12 i wielu innych. Inwe
storem tych prac była Kopalnia Soli w ra
mach usuwania szkód górniczych. Przed
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mie
szkaniowej przeprowadziło remonty zabez
pieczające w kilkunastu zabytkowych bu
dynkach mieszkalnych.
Kolejne obiekty, które powinny być przeka
zane do kompleksowych remontów konse
rwatorskich, to osiemnastowieczny Pałac 
Salinarny przy ul. Słowackiego i kaplica 
grobowa Barbary i Władysława Morszty
nów, przylegająca od strony południowej 
do prezbiterium kościoła parafialnego; 
zbudowana w 1693 r. i ozdobiona sztukate
riami przez znakomitego sztukatora Balta

zara Fontanę (1658-1738), jest bardzo za
niedbana i służy za magazyn paramentów 
kościelnych.
Wśród najważniejszych postulatów konse
rwatorskich należy również wymienić ko
nieczność ochrony historycznego układu 
urbanistycznego centrum Wieliczki o śred
niowiecznej dyspozycji, z czasów pier
wszej lokacji w 1289-1290 r. na prawie 
frankońskim, na mocy dokumentu ks. Hen
ryka IV Probusa oraz z czasów drugiej lo
kacji na prawie magdeburskim w 1361 r. za 
panowania Kazimierza Wielkiego. Szansę 
na uporządkowanie zabudowy śródmieś
cia Wieliczki - a jest to szczególnie istotne 
przed zbliżającym się jubileuszem 700-le- 
cla nadania praw miejskich (1290-1990) - 
widzę także w uzupełnieniu pustych pla
ców plombowym budownictwem mieszka
niowym w granicach historycznych zespo
łów urbanistycznych, zachowującym odpo
wiednią skalę zabudowy. Na przedmieś
ciach zabytkowego centrum główny nacisk 
powinien być położony na budownictwo 
jednorodzinne i niskie wielorodzinne o for
mach dostosowanych do charakteru małe
go miasta, z wykluczeniem wysokich, typo
wych zespołów blokowych. Nie można tak
że zapomnieć o konieczności ochrony i ut
rzymania charakterystycznych dla Wieliczki 
i to już od XVI w. sadów i ogrodów.
Przedstawione postulaty konserwatorskie 
zostały wprowadzone do opracowanego 
przez Biuro Rozwoju Krakowa planu 
szczegółowego zagospodarowania prze
strzennego Starego Miasta w Wieliczce i 
do projektu rewaloryzacji, przygotowywa
nych na zlecenie Wydziału Ochrony Zabyt
ków Urzędu Miasta Krakowa.

Andrzej Gaczof
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Lewickie (woj, białostockie), przełom XVIII i XIX w.
2. Rychwał (woj. konińskie), XIX w.
3. Szejpiszki (woj. suwalskie), druga połowa XIX w.
4. Tomkowo (woj. toruńskie), druga połowa XIX w.
5. Rączki (woj. piotrkowskie), druga potowa XIXw.
6. Brulino-Koski (woj. łomżyńskie), koniec XIX w.
7. Góry Pińczowskie (woj. kieleckie), koniec XIX w.

(zdjęcia: 1 - Jan Krzyszkowski, 2 - Ryszard Jaloszyński, 4 - Z. Zgierun, 7 - Jan Siudowski)
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Z sal aukcyjnych

Rok 
rekordów

Tak można określić miniony rok 1987. Do historii 
przeszła już aukcja przeprowadzona 30 marca 
przez Christie’s w stulecie śmierci Vincenta van 
Gogha, na której wystawiono na sprzedaż „Sło
neczniki". Aukcję tę poprzedziła przemyślana 
kampania promocyjna, która miała przyciągnąć 
jak najwięcej klientów, m.in. obraz pokazywany 
był na specjalnie zorganizowanych wystawach w 
Londynie, Nowym Jorku i Tokio.

Rozpoczęta późnym popołudniem aukcja ożywiła 
się, gdy z numerem 43 wystawiono „Słoneczni
ki". W ciągu kilku minut nerwowej licytacji, prowa
dzonej dzięki połączeniom telefonicznym i tele
wizji kablowej przez klientów praktycznie z całe
go świata, cena wywoławcza 5 min funtów angiel
skich została kilkakrotnie przebita, osiągając o- 
statecznie 24,75 min funtów (ok. 39,6 min dola
rów). Cena, o jakiej nie śnił twórca, sądząc, że 
obraz nie jest wart więcej niż 500 franków francu
skich (co wystarczyłoby artyście na skromne trzy
miesięczne utrzymanie) stała się przyczyną wielu 
komentarzy specjalistów, którzy zastanawiają się, 
czy wydarzenie to będzie przełamaniem pewnych 
barier psychicznych i czy strumień inflacyjnych 
pieniędzy nie zaleje rynku sztuki? Przeważa jed
nak pogląd, że było to wydarzenie wyjątkowe, 
które nie powinno szybko się powtórzyć.

Kto kupił „Słoneczniki”? Przez tydzień gazety ca
łego świata spekulowały na ten temat. Typowano 

np. wielkiego miłośnika van Gogha, greckiego 
miliardera Niarchosa i muzeum Getty'ego z Kali
fornii. Ósmego kwietnia tajemnica się wyjaśniła. 
Nowym właścicielem okazało się towarzystwo u- 
bezpieczeniowe Yasuda z Japonii, które w 1976 r. 
założyło własne muzeum sztuki współczesnej. 
Nie jest to wypadek odosobniony. Japończycy ze 
względu na wzrost kursu jena i szczególne zain
teresowanie sztuką współczesną, a zwłaszcza 
impresjonistami francuskimi, są dziś częstymi na
bywcami dzieł sztuki na aukcjach. Sami nieśmiali, 
posyłają tam agentów, którzy licytują w ich imie
niu.

Opinii o ubiegłym roku nie kształtuje jednak tylko 
ta aukcja, chociaż najgłośniejsza w ostatnich la
tach. W Nowym Jorku na początku maja w czasie 
dwudniowej licytacji w firmie Sotheby’s uzyskano 
kolejną rekordową sumę zapłaconą za obraz ży- 
jącego artysty. Obraz „Pink Lady" Willema de 
Kooniga uzyskał ponad 3,6 min dolarów. Cena ta 
porównywalna jest z zapłaconą w 1986 r. za obraz 
Jaspera Johnsa „Out the Window". Są to najwyż
sze sumy zapłacone kiedykolwiek za obrazy 
współczesnych, żyjących artystów. Na tej samej 
aukcji za obraz „Egyptian Cafe” Davida Hock- 
neya, współczesnego artysty brytyjskiego, zapła
cono niemal 350 tys. dolarów.

W tydzień później na aukcji Christie's w Nowym 
Jorku pojawiła się kolejna partia dzieł de Kooni
ga, Bacona, Andy Warhola, Marka Rothko i in., 
stanowiących kolekcję barona Lamberta, belgij
skiego bankiera. Obraz Bacona „Studium for Por
trait 11" sprzedano za 1,76 min dolarów. Jest to 
najwyższa cena zapłacona za obraz żyjącego ar
tysty brytyjskiego. Jedwabny ekran „White Car 
Crash 19 Times" Andy Warhola (który zmarł kilka 
miesięcy wcześniej) sprzedano tam za ponad 650 
tys. dolarów.

Aukcją równie emocjonującą jak licytacja „Sło
neczników" była zorganizowana 4 i 5 kwietnia 
przez Sotheby’s licytacja kolekcji biżuterii księż
nej Windsoru. Bezdzietna księżna dochód ze 
sprzedaży kolekcji zapisała Instytutowi Pasteura 

w Paryżu jako fundusz na rozwój badań nad le
czeniem raka i AIDS. Promocja i tutaj była 
wszechstronna. Przygotowaniom do aukcji i pre
zentacji kolekcji rozgłośnia BBC poświęciła pół
godzinny film telewizyjny. Wystawa biżuterii w ga
lerii Sotheby's w Nowym Jorku ustawiła tłumy 
publiczności w kilometrowych kolejkach. Sama 
aukcja - poprzez łącza telewizyjne i telefoniczne 
- odbywała się równocześnie w Genewie i No
wym Jorku. W jej trakcie blask szlachetnych ka
mieni, flesze fotoreporterów i emocje pchały licy
tujących do zaciekłej walki. Szczególnie upodo
bano sobie „menażerię" księżnej - zestaw bro
szek, bransolet i klipsów wykonanych w kształcie 
panter, tygrysów i innych kotów. Bransoletkę w 
formie pantery sprzedano za prawie 1,4 min dola
rów, a symbol aukcji - broszka w kształcie stoją
cego flaminga poszła przy aplauzie publiczności 
za 807 tys. dolarów. Elizabeth Taylor po raz pier
wszy w życiu na tej właśnie aukcji samodzielnie 
wylicytowała wymarzony klips diamentowy, który 
podziwiała jeszcze za życia księżnej. Chociaż w 
katalogu aukcyjnym firma nie zamieściła nawet 
jego zdjęcia i szacowała go na 20 tys. dolarów, to 
słynna aktorka zapłaciła 540 tys. dolarów. Za na
szyjnik diamentowy z rubinami, będący prezen
tem dla księżnej na czterdzieste urodziny, przero
biony powtórnie w 1939 r„ z dedykacją księcia 
Windsoru zapłacono ponad 2,6 min dolarów. 
Łącznie aukcja przyniosła ponad 50 min dolarów, 
co sześciokrotnie przekroczyło oczekiwania fir
my. Dla niektórych aukcja w Genewie stała się 
powodem marzeń o zbiciu małego majątku na 
zainteresowaniu słynnym małżeństwem. Posia
dacze biżuterii podarowanej przez parę książęcą 
sądzili, że są w posiadaniu fortuny. Dwa miesiące 
później na londyńskiej aukcji Sotheby's klips z 
diamentów, szafirów i kości słoniowej, ofiarowany 
przez księcia osobistej pielęgniarce w 1972 r. na 
krótko przed śmiercią, nie został sprzedany przy 
cenie wywoławczej 30 tys. funtów. Firma propo
nowała ustalenie realistycznej ceny gwarantowa
nej na poziomie 4-5 tys. funtów, jednak wysokie 
ceny z Genewy dodały odwagi jego posiada
czom, żądającym dużo więcej niż skłonni byli za
płacić potencjalni nabywcy.

1. Licytacja „Słoneczników" van 
Gogha w głównej siedzibie firmy 
Christie’s w Londynie

2. Figurka z kości słoniowej 
przedstawiająca mityczną bestię 
„baku", sprzedana w czerwcu 
1987 r. za 176 tys. doi.

3. Obraz Davida „Les Adieux de 
Telemaque et Eucharis”, sprze
dany w lutym 1987 r. za 4,1 min 
doi.

4. Amerykański kolekcjoner i 
właściciel galerii wraz ze swoimi 
misiami

(reprod.: Andrzej T. Nowicki)
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W dalszym ciągu utrzymuje się zainteresowanie 
sztuką japońską, zwłaszcza wśród kolekcjonerów 
z Japonii. Na aukcji zorganizowanej w marcu 
przez Christie's wystawiono dużą kolekcję japoń
skiej porcelany. Za prawie 85 tys. dolarów (jedna 
z najwyższych cen tej aukcji) prywatne muzeum 
japońskie nabyto parę porcelanowych tygrysów 
siedzących na stylizowanych skałach.

Duży rozgłos zdobyła aukcja przeprowadzona 
przez Sotheby's w czerwcu. Londyński antykwa- 
riusz Eskenazi zapłacił na niej w imieniu kolekcjo
nera amerykańskiego 176 tys. dolarów za tzw. 
baku, studium z kości słoniowej wykonane przez 
artystę japońskiego Gechu w Osace w końcu 
XVIII w. Niedawno zostało odkryte w czasie jed
nej z rutynowych podróży ekspertów firmy po 
filiach europejskich - leżało w zapomnieniu na 
dnie szafy. Jedyny porównywalny egzemplarz 
znajduje się w Japonii. „Baku" jest mitycznym 
stworzeniem - częściowo lwem i częściowo sło
niem, który miał chronić przed złymi snami. Był 
niegdyś popularnym obiektem w sypialniach ja
pońskich domów.

Dosyć paradoksalna sytuacja panuje na rynku 
„Starych Mistrzów” (w domach aukcyjnych tak 
określa się europejskich malarzy tworzących 
przed przełomem impresjonistycznym w latach 
sześćdziesiątych XIX w.). Rynek ten charaktery
zuje się stałym, dużym zainteresowaniem. Obec
nie gusty estetyczne skłaniają się bardziej ku ma
łym i delikatnym rysunkom niż dużym, przytłacza
jącym rozmiarami obrazom olejnym. Ceny naj
wyższej klasy rysunków osiągają 1,6 min dolarów 
i więcej, gdy obrazy o tej samej wartości arty
stycznej, tych samych twórców rzadko uzyskują 
ceny siedmiocyfrowe.

W maju na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku 
amerykański antykwariusz zapłacił około 468 tys. 
dolarów za drzeworyt „Melancholii" Albrechta 
Durera z 1514 r. Nieznany szkic Tiepola miesiąc 
wcześniej uzyskał w firmie Christie's 115 tys. do
larów. Fundacja Kimbella z USA w pierwszym ty
godniu lipca wystawiła do sprzedaży w Sotheby’s 
zmysłowy rysunek mistrza francuskiego rokoka 
Francoisa Bouchera, który bardzo szybko sprze
dano za 563 tys. dolarów. Następnego dnia pod 
młotek licytatora firmy Christie's poszła druga 
część zbiorów księcia Devonshire z kolekcji w 
Chatsworth (pierwszą część zbiorów zawierającą 
szkice i rysunki Rembrandta, Rubensa, Manteg- 

ny, Rafaela sprzedano w tej firmie w lipcu 1984 r.). 
Spośród obecnie wystawionych szkiców sprze
dano m.in. rysunek Federica Barroci przedsta
wiający Madonnę za ponad 2,8 min dolarów. Za 
rysunek Wielkiego Kanału w Wenecji Guardiego 
zapłacono 686 tys. dolarów, najwyższą do tej 
pory cenę uzyskaną za dzieło tego artysty.

Rysunki „Starych Mistrzów” są interesujące rów
nież ze względu na częste wątpliwości co do ich 
autorstwa. Christie’s wystawił także „Mistyczne 
zaślubiny Św. Katarzyny” jako dzieło z kręgu Par

migianino, szacowane jedynie na 2,4 tys. dola
rów. Jednak dwóch klientów, wierząc że jest to 
dzieło samego mistrza, podbiło tę cenę do astro
nomicznego w tym wypadku poziomu 88 tys. do
larów.

Kolejnego dnia licytowano w Sotheby’s dużą gru
pę obrazów „Starych Mistrzów". Ich ceny jednak 
zaledwie zbliżały się do rekordowych cen uzyski
wanych za rysunki. Jak przypuszczano, jedną z 
najwyższych cen uzyskało dzieło malarza francu
skiego baroku, Jean Baptiste Oudry, znanego 
twórcy scen animalistycznych, obrazów z polo
wań i martwych natur, notabene również portretu 
króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Jego 
para alegorii Europy i Azji uzyskała 669 tys. dol- 
rów. Miłą niespodziankę sprawił sprzedającym 
obraz artysty włoskiego z XVI w. Guida Reniego 
„Fortuna z koroną”, który nieomal dwukrotnie 
przewyższył szacunki, przechodząc do nowego 
nabywcy za 845 tys. dolarów. Cenę wyjątkową, 
chociaż spodziewaną (4,1 min dolarów) zapłaciło 
znane muzeum Getty’ego z Kalifornii za kontro
wersyjne dzieło Davida „Les Adieux de Telema- 
que et Eucharis". Opinie na temat wartości arty
stycznej tego obrazu są wśród ekspertów bardzo 
podzielone. Chociaż i 60 min dolarów, które dy
rektorzy muzeum mają rokrocznie do wydania, 
ma duży wpływ na wysokość cen możliwych do 
zapłacenia przez tę fundację.

Sytuacja polityczna kształtowana jest nie tylko 
przez spotkania dyplomatów czy konferencje 
międzynarodowe. Również i domy aukcyjne 
mogą zapisać na swoim koncie wydarzenie, które 
można uznać za zmierzające do polepszania sto
sunków angielsko-radzieckich. Istniejące już od 
kilku lat duże zainteresowanie awangardą rosyj
ską i wczesnych lat Rosji Radzieckiej, zwłaszcza 
artystami z kręgów suprematystów i konstrukty- 
wistów, doprowadziło w Londynie na początku 

kwietnia do pierwszej od 13 lat aukcji dzieł rosyj
skiej i radzieckiej awangardy. Jakkolwiek nie jest 
to dziedzina kolekcjonerstwa, która przyciąga tłu
my licytujących, to jednak aukcja zamknęła się 
kwotą 1,7 min dolarów. Bez wątpienia do szcze
gólnie poszukiwanych artystów należy El Lissitz- 
ky, którego akwarelę „Kompozycja” sprzedano 
antykwariuszowi ze Szwajcarii za 216 tys. dola
rów. Z pewnością to pierwsze w pełni abstrakcyj
ne dzieło wykonane około 1924 r. zyskało na war
tości dzięki potwierdzeniu jego autentyczności 
przez wdowę po malarzu. „Regaty”, gwasz Kazi
mierza Malewicza symbolizujący według eksper
tów Sotheby’s ucieczkę od codziennej rzeczywis
tości średnich warstw społeczeństwa rosyjskie
go, sprzedano za 82 tys. dolarów. Praca innego 
konstruktywisty Liubow Popowej „Martwa natu
ra” z 1914 r. uzyskała niemal 73 tys. dolarów.

Współczesny rynek sztuki - bez wątpienia podle
gający zjawiskom ekonomicznym obowiązują
cym w całej gospodarce - ma jednak swoje od
rębne prawa. Zjawiskiem, które zastanawia spe
cjalistów tej branży, jest proces tworzenia się co
raz to nowych grup kolekcjonerów, którzy zaczy
nają zbierać przedmioty jeszcze do niedawna wy
rzucane na śmietnik lub w najlepszym wypadku 
w zapomnieniu obrastające pajęczynami w zaka
markach strychów lub piwnic. W ubiegłym roku 
zjawisko to sygnalizowały aukcje zabawek me
chanicznych i pluszowych misiów, szczególnie 
poszukiwanych przez kolekcjonerów amerykań
skich, wolnych od estetycznych uprzedzeń Euro
pejczyków. Podczas aukcji Sotheby's w lutym, ku 
zdumieniu wielu uczestników, za pluszowego mi
sia z początku wieku amerykański właściciel ga
lerii i kolekcjoner Richard Wright zapłacił 9,12 tys. 
dolarów. Jego pewność siebie zdumiewała, gdyż 
według szacunków miś o miłym imieniu Archi
bald miał uzyskać maksymalnie 4 tys. dolarów. 
Inna zabawka: pozytywka francuska z 1880 r. 
przedstawiająca czytającą dziewczynkę, której 
przygrywa muzyczny motyw z opery „Carmen”, 
sprzedana została za 7,5 tys. dolarów. W dwa 
miesiące później podczas licytacji zabawek w sa
lach Sotheby’s ponownie pojawił się Richard 
Wright, który tym razem za innego pluszowego 
misia o wysokości 49 cm, wykonanego w Niem
czech około 1913 r., zapłacił 14 tys. dolarów. Do 
jego galerii trafiają klienci z całych Stanów Zjed
noczonych. Może więc nie wolno wyrzucać sta
rych zabawek?

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

NAROCZYCE 
gmina Rudna, woj. legni
ckie
ZESPÓL 

PALACOWO-OGRODOWY 

Wieś położona na lewym, 
wyższym brzegu Odry, w od
ległości około 3 km od rzeki, 
która na odcinku od Ścina

wy po Nową Sól tworzy 
przełom między Wzgórzami 
Dałkowskimi (tzw. Kocimi 
Górami) a Wzgórzami Trzeb
nickimi. Jest to teren more
nowy ze wzniesieniami do 
207 m n.p.m. W pobliżu wsi 
kompleksy lasów.
Założenie pałacowo-og ro
dowe usytuowane jest w 
północno-wschodniej części 
wsi; teren posadowienia pa
łacu oddziela od ogrodu 
dawna droga wiejska, obec
nie szosaz Chobieni do Ści

nawy. Barokowy pałac 
(wzniesiony w 1688 r.) był 
własnością Augusta II. Miał 
służyć jako wypoczynkowa 
rezydencja w czasie podróży 
króla między Dreznem a 
Warszawą. Założony na pla
nie prostokąta z dwoma ry
zalitami - frontowym i tyl
nym. Trzytraktowy, z sienią i 
klatką schodową na osi 
środkowej. Usytuowane na 
parterze reprezentacyjne po
mieszczenia salonu i jadalni 
ozdobione są stiukowymi 
dekoracjami. Plafon nad sa
lonem dekorują medaliony z 

postaciami kobiecymi sym
bolizującymi pięć zmysłów.
Pałac w Naroczycach jest ty
powym dla Śląska przykła

dem architektury rezyden- 
cjonalnej ostatniego dwu
dziestolecia XVII w. W bez
pośrednim sąsiedztwie znaj
duje się niewielki (4,2 ha) 
dziewiętnastowieczny o- 
gród.

1. Plan sytuacyjny: 1 - pałac, 2 - bu
dynki mieszkalne, 3 - budynki gos
podarcze

(rys. Wojciech Jankowski)

2. Elewacja frontowa pałacu

2

Informacje szczegółowe

Materiał:

Kubatura:
Powierzchnia użytkowa: 
Liczba kondygnacji: 
Liczba pomieszczeń: 
Właściciel:

Użytkownik: 
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania: 
Stan zachowania:

Zakres robót:

Sposób załatwienia 
sprawy:

ściany ceglano-kamienne tynkowane, 
dekoracja elewacji w tynku, pokrycie 
dachu ceramiczne
ok. 5600 m3
1200 m2
2
15
Urząd Gminy Rudna, 59-305 Rudna, tel. 
82-84
brak

cele socjalne lub mieszkalne 
zarysowane ściany nośne tylnego trak
tu pałacu, ubytki w murze tylnego ryza
litu, zniszczone dwa stropy na pier
wszym piętrze, zawilgocone mury, uby
tki pokrycia dachu i tynków; park w sta
nie dobrym (czytelny układ kompozy
cyjny)
wzmocnienie konstrukcyjne ścian i 
stropów, osuszenie, uzupełnienie ubyt
ków murów, założenie nowych stropów, 
naprawa pokrycia dachu, uporządko
wanie parku (Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Legnicy posiada doku
mentację: Studium historyczno-archi- 
tektoniczne, PKZ, Wrocław, 1983) 
obiekt może być sprzedany, oddany w 
użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub 
najem na podstawie decyzji naczelnika 
gminy. Wartość oceni rzeczoznawca. 
Adres Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Legnicy: Urząd Wojewódz
ki, Wydział Kultury i Sztuki, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, ul. Zamkowa 2, 
59-220 Legnica, tel. 217-61.

(opracowała: Paulina Lubańska)
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AKCJA
DWORY

Dwór 
rodziny Dąmbskich

„Piszemy ten list, bardzo poruszeni dobrym pomysłem ożywienia historii polskich 
dworów, które, jak ludzie, mają swoją duszę". Tak zaczyna się list państwa Izabeli i 
Jerzego Ogrodowskich z Tuszynka pod Łodzią, w którym znajdujemy nie tylko opis 
dziejów majątku rodziny Dąmbskich, lecz także bardzo interesujące zdjęcie dworu lat 
trzydziestych naszego wieku.
Niestety, jak to często bywa, wszystko, co możemy dla dworu w Woli Flaszczynej 
uczynić, sprowadza się do przypomnienia jego wyglądu i fragmentów historii. Państwo 
Ogrodowscy piszą: „Jeszcze dwa lata temu budynek istniał, dziś rozebrany do wyso
kości fundamentów, straszy swoją beznadziejną sytuacją. Miano go restaurować, ale 
skończyło się tylko na opracowaniu dokumentacji".
Wola Flaszczyna leży w Ziemi Sieradzkiej, między Sieradzem i Poddębicami. W XVIII w. 
stanowiła obok Zadzimia, Zalesia, Otoka i Otoczka oraz kilku innych miejscowości 
wtasność rodziny Zaleskich, skoligaconej poprzez mariaże panien z Sapiehami i 
Dąmbskimi. Właśnie wskutek mariażu wieś przeszła w posiadanie wojewody sieradz
kiego, Kazimierza z Lubrańca herbu Godziemba. Po śmierci wojewody, jego syn Sta
nisław Karol sprzedał rodowe Dąbie i Lubraniec i przeniósł się na stałe do Zadzimia. Z 
biegiem lat następować zaczęty działy rodzinne. Rozlegle dobra zadzimskie mocno się 
zmniejszyły, a wchodząca w ich skład Wola Flaszczyna przypadła około połowy XIX w. 
prawnukowi wojewody, Feliksowi hrabiemu Dąmbskiemu. Istniała tu wówczas jedynie 
niewielka leśniczówka wzniesiona na planie prostokąta. Feliks Dąmbski znacznie ją 
rozbudował nadając budynkowi kształt typowego parterowego dworu z gankiem od 
strony elewacji frontowej wychodzącej na wschód i szerokim ryzalitem mieszczącym 
m.in. oranżerię od strony zachodniej elewacji ogrodowej. Dwór nakryty został łamanym 
gontowym dachem, który przetrwał do czasu pożaru w 1885 r. Odbudowa po pożarze 
w istotny sposób zmieniła wygląd dworu. Budynek podwyższono, dodając taras nad 
gankiem i nakrywając całość dwuspadowymi dachami.
Jak większość polskich dworów, tak i dwór w Woli Flaszczynej był niemym świadkiem 
tragicznych wydarzeń Powstania Styczniowego, współtworzących legendę rodu i tra
dycję miejsca. W1863 r„ jak podają państwo Ogrodowscy, po potyczce pod Zygrami, 
partia powstańcza wycofywała się w kierunku lasów rudnickich, by przeprawić się 
następnie za Wartę. Powstańcy zatrzymali się na popas w dworze Feliksa Dąmbskie- 
go. Wkrótce dano znać, że od strony Górek Zadzimskich zbliża się oddział kozaków. 
„Trzeba było natychmiast ruszać dalej. Ale jak zatrzeć ślady biwaku na podwórzu?! 
Feliks Dąmbski nie stracił głowy. Kazał natychmiast wypędzić stado owiec, które 
dokładnie zatarły ślady końskich podków na podwórzu, i gnać cale stado dalej za 
powstańcami. Nadjeżdżającym kozakom wytoczono na podwórze baryłkę wódki. Ofi
cerowie poszli na »przyjęcie« do dworu. Odpoczynek kozaków potrwał na tyle długo, 
że powstańcy zdołali się bezpiecznie oddalić".
Po upadku powstania żona Feliksa Dąmbskiego, Zofia z Bagniewskich, wraz z córkami 
wypełniały swe patriotyczne powinności ucząc wiejskie dzieci czytania, pisania i 
rachunków. Założyły też niewielki sklepik, w którym kobiety wiejskie mogły tanio kupo
wać artykuły gospodarstwa domowego. W wiele lat później Zofia Dąmbska założyła 
pierwszą polską szkołę dla dzieci wiejskich w Ziemi Sieradzkiej.
Ostatnim właścicielem Woli Flaszczynej był Ludwik Kowalczewski, ożeniony z Reginą 
Dąmbską wnuczką Feliksa i Zofii Dąmbskich. Po wojnie 300-hektarowy majątek został 
rozparcelowany.

1. Dwór w Woli Flaszczynej od strony podjazdu w latach trzydziestych XX 
w.
2. Tak wyglądał dwór w 1981 r.
3. Schemat założenia dworskiego
4. Plan parteru dworu: 1 - sień, 2, 3 - składziki, 4 - pokój stołowy, 5 - 
pokój dziecinny, 6 - spiżarnia, 7 - pokój kredensowy, 8 - gabinet, 9 - 
pokój pana domu, 10 - salon, 11 - oranżeria, 12 - sypialnia, 13 - mała 
sień, 14 - ganek, 15 - łazienka. 16 - piwnica, 17 - kuchnia
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Dobra 
ocalone
Pod takim tytułem zorganizowana 
zostata we wrześniu 1987 r. na Zam
ku Królewskim w Warszawie wysta
wa dzieł sztuki, które miały stać się 
obiektami nielegalnego wywozu, mó
wiąc prościej - przemytu za granicę. 
Jest to wystawa szczególna - powie
dział na jej otwarciu doc. dr Andrzej 
Rottermund, zastępca dyrektora ds. 
naukowych Zamku Królewskiego. 
Powstała dzięki współpracy ze służ
bami celnymi w naszym kraju. Takie 
przymierze, istniejące na co dzień i 
od wielu lat, narzuciło samo życie, a 
właściwie całe dzieje naszego kraju. 
Polskie zbiory byty niegdyś arcyza- 
sobne. Kraj nasz posiadał jedną z 
bardziej w świecie zasobnych kolek
cji dzieł sztuki oraz wyrobów rzemio
sła artystycznego. I przyszedł wiek 
XVII, potop szwedzki, zabory, kładą
ce się cieniem na całym wieku XIX. 
Wreszcie dwie światowe wojny, ż 
których prawdziwą hekatombą oka
zała się ostatnia. Cezurą dla nas stał 
się więc rok 1945. Jest to granica 
wyznaczająca, ograniczająca i unie
możliwiająca wywóz dzieł sztuki z na
szego kraju.
Niepokojąca jest łatwość, z jaką 
wejść można w posiadanie dzieła 
sztuki. Wystarczy wstąpić do sklepu 
„Desy” i sprawa jest załatwiona. 0- 
patrzenie eksponatu metką „objęte 
zakazem wywozu za granicę" zdaje 
się nie dość chronić przed tym wy
wozem. Do tego dochodzą rozmaite 
„pchle targi”, prywatne z dawien 
dawna kolekcje. Ceny na rynku świa
towym wciąż rosną i w warunkach 
coraz większej mobilności ludzi, 
duża odpowiedzialność spada na... 
celników, na ową graniczną końcową 

i

flankę, poza którą jest już tylko kolej
ny fakt uszczuplenia naszego wspól
nego dziedzictwa. Gdy o paszport i 
wizę jakby łatwiej, kolejki w Cieszy
nie, Zebrzydowicach, Kunowicach, 
Gdańsku, Gdyni, Nowym Targu, na 
Okęciu, w Rzepinie, we Wrocławiu, 
Terespolu, Krakowie coraz dłuższe, 
tłok w urzędach, takich, jak Warsza- 
wa-Chmielna, wciąż większy, jest też 
coraz łatwiej o ów nielegalny wywóz 
za granicę.
„Mamy pełną świadomość - przyz
nał dyrektor Biura Prewencji Głów
nego Urzędu Ceł Eugeniusz Roszko
wski - że udaje nam się zatrzymać 
zaledwie połowę faktycznie wywożo
nych dzieł sztuki. Cała więc nasza 
aktywność, inteligencja i przemyśl
ność w zawodowym działaniu spro
wadza się do podwyższenia stopnia 
wykrywalności. Tym bardziej, że 
mamy do czynienia z coraz bardziej" 
przemyślnymi formami wywozu". 
Garść faktów. W latach 1970-1986

1. Dzban cynowy z 1794 r„ wyrób je
leniogórski, zatrzymany przez celni
ków z Rzepina
2. Na wystawie „Dobra ocalone" po
kazano okoto stu zegarków kieszon
kowych; na zdjęciu: zegarek z końca 
XVIII w., przechwycony również przez 
Urząd Celny w Rzepinie
3. Ze względu na niewielkie rozmia
ry. grafiki oraz akwarele mistrzów są 
najczęstszymi obiektami nielegalne
go wywozu za granicę; na zdjęciu: 
akwarela Juliana Fatata (1853-1929) 
„Mężczyzna z psem", zakwestiono
wana przez Urząd Celny we Wrocła
wiu
4. Ikony rosyjskie, jak ta na zdjęciu 
pochodząca z XIX w., to częsty, bo 
też najbardziej opłacalny, obiekt 
przemytu za granicę

(zd/ęcia: Madej Bronarski)

celnicy ujawnili dwa tysiące prób wy
wozu ok. 30 tys. dzieł sztuki i przed
miotów dawnej wytwórczości. Tylko 
w latach 1976-1978 szef resortu 
handlu zagranicznego przekazał mi
nistrowi kultury 3800 obiektów, m.in. 
ikon, monet, ceramiki, porcelany, in
strumentów muzycznych, starych 
ksiąg, inkunabułów i rękopisów. To 
się powtarza, jak refren: ikony, mo
nety, porcelana. Celnikom mogłoby 
się to już opatrzyć. Tu zaś potrzebna 
jest stała czujność, instynkt zawodo
wy oraz sławetny „celniczy nos”. To 
z jednej strony. Z drugiej natomiast 
występuje owa bezwzględność, wca
le niemała wyobraźnia, momentami 
cynizm tych, dla których nade 
wszystko liczy się wartość srebrne
go złomu pochodzącego z przeto
pionych lichtarzy, monstrancji czy 
kielichów. Doprawdy, swoista to dro
ga wzbogacania kolekcji Muzeum 

Narodowego w Warszawie, Wrocła
wiu, Krakowie, Gdańsku czy - może 
zwłaszcza - tego będącego pod 
ręką, w Cieszynie.
Raz jeszcze fakty. W latach 1982- 
1986 urzędy celne wszczęły 800 po
stępowań karnych powiązanych z 
zajęciem 15 tys. dzieł sztuki oraz 
przedmiotów dawnej wytwórczości. 
Nie dopuszczono do wywozu: 11 tys. 
monet, 200 obrazów i ikon, 500 mili
tariów, 350 sztuk starej porcelany i 
ceramiki, 900 wyrobów z różnych 
metali, 600 starodruków, 100 doku
mentów archiwalnych.
Kim są ci, którzy wywożą? Sześć
dziesiąt procent - to obywatele kra
jów Europy Zachodniej, wśród któ
rych połowę stanowią obywatele 
RFN. W tej grupie - nie przestajmy 
bić się w piersi - dużo jest osób pol
skiego pochodzenia. Taka jest praw
da widoczna przez pryzmat celni-
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czych działań. Skoro - jak przyznali 
to sami celnicy - eksperci z „Desy” 
często nie widzą w przemycanym 
obrazie niczego wartościowego, in
dagowani pracownicy Muzeum Na
rodowego tąpią się za gtowę na 
wieść o takiej ekspertyzie...
Gdzie bywają ukrywane przemycane 
dzieła sztuki? W wagonach pod sie
dzeniami, w samochodowych skry
tkach, pod osłoną bagażnika, w gar
niturach wiszących na samochodo
wych oknach, w pociągowych toale
tach.

Haftowane 
epitafium
Kiedy w 1808 r. umarta w Białymsto
ku Izabela z Poniatowskich Branicka, 
od 37 lat wdowa po kasztelanie kra
kowskim i hetmanie wielkim koron
nym Janie Klemensie Branickim, nie 
było już nikogo z rodziny, kto by za
troszczył się o jej nagrobek. Do kryp
ty fundatorskiej kościoła białostoc
kiego wstawiono skromną mahonio
wą trumnę z jej ciałem, a na prawej 
ścianie nawy kościoła zawieszono o- 
ryginalne i pełne wymowy epitafium. 
Ufundowała je i osobiście wyhafto
wała wierna dworka i przyjaciółka 
panna Weronika Paszkowska (1766- 
1842), malarka amatorka związana z 
mecenatem Króla Stanisława Augu
sta Poniatowskiego, brata Izabeli 
Branickiej.
Epitafium tworzy haftowana tkanina 
umieszczona za szkłem w masywnej 
drewnianej ramie, rzeźbionej i pozła
canej, wspierającej się na konso
lach, ukoronowanej trójdzielnym 
zwieńczeniem. Centralnym elemen
tem tkaniny jest ustawiony w krajo
brazie na schodkowym postumencie 
wazon z bukietem kwiatów. Wazon 
ozdobiony jest przedstawieniem 
mknącej na niebiańskim rydwanie 
Jutrzenki. Z lewej strony tkaniny wi
doczna jest dolna część kolumny i 
złamany pień drzewa, z prawej w głę
bi na tle dalekiej panoramy miasta 
stoi obelisk - piramida z zawieszo
nym medalionem z sylwetką głowy w 
profilu i inskrypcją na cokole: „Cie
niom Wielkości! Cnocie 1808". Gru
ba sukienna tkanina wraz z aplikowa
nym brązowym suknem kolumny i 
również przyaplikowanym atłaso
wym wazonem jest lekko podmalo- 
wana farbami. Haft kryjący płaski wy
konany jest przędzą wełnianą i jed
wabną w żywych barwach, a także w 
kolorach białym i kremowym. Użyto 
ponadto nici jedwabnej z oplotem 
metalowym oraz blaszki mosiężnej. 
(Dane z dokumentacji konserwator
skiej; tkanina była konserwowana w 
1984 r. przez H. Hryszko).

Wymieńmy kilka przykładów wywo
żonych przedmiotów. Kielich msza
lny, uprzednio skradziony z Muzeum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu, za
rekwirowany został w pociągu jadą- 
cym do RFN. Jego wartość - 3 min 
zł. Dziewiętnastowieczne archiwalia 
miejskie Bydgoszczy przechwycono 
w Świecku. Talerz z serwisu „łabę

dziego" Augusta II Mocnego wywo
ziła polska lekarka udająca się do 
męża do Londynu. Producent waty 
cukrowej - jak przyznał to dyr. Ga
rniec z punktu granicznego w Cie

szynie - uparł się, by wywieźć sporej 
wartości obraz olejny. Pewien emeryt 
chciał wywieźć z kraju listy z obozów 
koncentracyjnych. Obywatelka au
striacka ukryła w bagażniku swego 
samochodu samowar na węgiel 
drzewny. Ekonomistka z Warszawy 
połasiła się na zysk z wywozu barku 
porcelanowego, kociołka, ikon oraz 
monet. Włoska Polka chciała prze
mycić dziewiętnastowieczną ikonę. 
Znów lekarz w volkswagenie ukrył 
obraz Juliusza Kossaka. A ile ukry
tych dóbr pozostaje anonimowych...

Z braku czasu nie udało się spytać 
celników o dzieła sztuki wwożone do 
kraju. Póki co, zarówno wystawa na 
Zamku Królewskim w Warszawie, jak 
i dane, które wymienione zostały na 
konferencji prasowej dowodzą ros
nącej społecznej rangi tych spraw. 
Ocalając bowiem dzieła sztuki będą
ce własnością nas wszystkich, chro
niąc je przed ludźmi bez skrupułów, 
czynimy niejedno dla spoistości na
szej kultury.

Ryszard Ciemiński 

Z archiwalnego zdjęcia wykonanego 
przez dr. Jana Glinkę w 1935 r. do
wiadujemy się, że pierwotnie epita
fium wieńczył pięknie rzeźbiony ala
bastrowy wazon, a poniżej pomnika 
wmurowane byty w ścianę dwie tabli
ce. Podczas prac remontowych pro
wadzonych w kościele znaleziono na 
strychu alabastrowy wazon. Po jego 
otwarciu okazało się, że wewnątrz 
znajdują się małe zawiniątka. Każde 
z nich zostało starannie podpisane 
przez Weronikę Paszkowską. Naj
większe z nich było opieczętowane i 
podpisane: „Te pudełko z nay mil- 
szemi pamiątkami J:O: z Xsiążąt Po
niatowskich Izabeli Branickiey Ka- 
sztelanowey Krakowskiey, Hetmano- 
wey Wielkiey Koronney - a które pu
dełko ta Wielka Pani zapisała Testa
mentem Veronice Paszkowskiey, ta 
czuiąc się być tyle uhonorowaną, a 
nie mogąc inaczey wywdzięczyć, iak 
mieszcząc go w ley Urnie ku prze
znaczeniu Wysokiemu i Wieczne
mu. " Wewnątrz znajdowało się bla
szane owalne pudełko z przymoco
waną sznurkiem kartką z lakowymi 
pieczęciami i napisem: „te Pudełko 
Blaszane oddać Pannie Weronice 
Paszkowskiey". W pudełku był uło
żony na wacie męski portret miniatu
rowy, podpisany na odwrocie: „Dać 
ie Pannie Paszkowski". Dwie ostat
nie inskrypcje łatwo dają się zidenty
fikować jako pismo Izabeli Brani
ckiej, zaś tajemniczy portrecik męski 
przedstawia szambelana Andrzeja 
Mokronowskiego, potem generała i 
wojewodę mazowieckiego, długolet
niego jej przyjaciela. Izabela, nie mo
gąc powtórnie wyjść za mąż (traciła
by wówczas ogromne dożywocie po 
zmarłym bezpotomnie hetmanie), 
wzięła z A. Mokronowskim tajny 
ślub.
W wazonie znajdowała się jeszcze 
jedna miniatura, tym razem maleńka i 
za szkłem, zawinięta w papier podpi
sany ręką Izabeli Branickiej: „Portret 
mego Cyca" (jest to oczywiście wi
zerunek kasztelana krakowskiego 
Stanisława Poniatowskiego). Do 
skarbów znalezionych w alabastro
wej urnie należy także umieszczony 
w złoconym futeraliku złoty pierścień

ozdobiony perełkami, z inicjałem 
króla Stanisława Augusta (SAR) na 
kryształowym szkiełku i z ukrytym 
pod oczkiem czarnym konturowym 
profilem głowy (króla?). Ciekawy jest 
napis na papierku, w który zawinięty 
był pierścień: „Ten pierścionek Sta
nisław Poniatowski Król Polski dat 
Weronice Paszkowskiey w Grodnie 
w Boku 1796". Stanisław August, po
żegnawszy na zawsze swą siostrę, 
wyjechał 7 stycznia 1795 r. z Białego
stoku do Grodna, prawdopodobnie 
zabierając z sobą Weronikę Paszko
wską. Przez cały rok kopiowała ona 
królowi w Grodnie ulubione miniatu
ry i pomniejszała w miniaturze por
trety miłych mu osób. Do wazonu- 
-urny włożone były także cztery zawi-

1. Wygląd epitafium w 1935 r.

2. Haftowana tkanina epitafium
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niątka z puklami włosów. Jedno z 
nich miało napis: „włosy J.O. Xięcia 
Józefa Poniatowskiego dane Wero
nice Paszkowski. W roku 1791"., 
inne: „Włosy J.O. z Xiążąt Poniato
wskich Branickiey Kasztelanowey 
Krakowskiey, Hetmanowey Wielkiey 
Koronney, dane Weronice Paszko- 
wskiey w R: 1806". W papierku pod
pisanym ręką Izabeli Branickiej: 
„Włosy Króla Naszego" znajdowało 
się zawieszone na brązowej tasiem
ce maleńkie szklane serduszko z ini
cjałami króla. Do tych wszystkich pa
miątek panna Weronika Paszkowska 
dołączyła kartkę z napisem: „Cały 
Skarb Życia mego i Serca tu miesz
czę, niech wszystkich Przy/mie Bóg 
Stwórca do mieszkania swego". 
Znakomitym uzupełnieniem cytowa
nych tekstów jest opis epitafium po
wstały zapewne niedługo po 1808 r. 
Na dokument zwrócił uwagę prze
prowadzający w 1828 r. wizytację pa
rafii białostockiej ks. dziekan Marcin 
Szymborski i nakazał dołączyć go 
jako aneks do akt wizytacyjnych. A 
oto ów opis: „Monument wystawiony 
kosztem I4V Panny Weroniki Pa
szkowskiej półkownikowny, dla sp. 
Izabeli z Xiążąt Poniatowskiey rodzo- 
ney siostry Śtanislawa króla, Brani
ckiey Hetmanowey Wielkiey Koron
ney - Pomieciony Monument, iest 
haftowany peltą na biatym suknie, na 
którym są wyszyte wazon koloru 
bronzowego, napełniony naypięk- 
nieyszymi kwiatami, oznaczaiącemi 
cnoty Xiężney, u boku tegoż stoi pi
ramida, w kolonie teyże zawieszona 
sylwetka Xiężny, u spodu zaś są oz
naczone wzgórki, domy i gale, które 
wyobrażaią miasto Białystok i okoli
ce onego. Sukno pozostałe od haftu 
w naypięknieysze cienie farbą udane 
a mieyscami wyszyte, czynią 
przyiemny widok oka każdego, a 
znawcom podziwianie, dla rzadkości 
roboty. - Takowy haft iest osadzony 
pod szkłem, w ramach snycerskiey 
roboty, wyzłacany pod faingutt, maią- 
cy długości łokci 2 i 3/4 szerokości 
łokci 2 i 4 cali - Na wierzchu ramy z 
dwóch boków dwie pochodnie gas
nące a posrzodku pomieszczone 
herby Poniatowskich i Branickich - 
Nad temiż stoi urna alabastrowa wy
sokości 12 cali roboty naypiękniey- 
szey są NSKr i syg. Kr. - U dołu rama 
wspiera się na dwóch konsolach 
snycerskiey roboty, wyztacanych, 
między któremi znayduie się tablica 
iedna z Marmuru Białego z napisami 
- »Cleniom J.O. Izabeli Branickiey z 
Xiążąt Poniatowskich Kasztelanowey 
Krakowskiey« - druga z czarnego 
Marmuru z napisem »Boże racz dać 
tey duszy wieczny odpoczynek zesz
ła 1808 r. dnia 2 Lutego".
Epitafium Izabeli Branickiej zawdzię
cza swój kształt starożytnym stelom 
grobowym, a jego zwieńczenie utwo-

3. Znaleziony na strychu wazon ala
bastrowy
4.5.6. Zawartość wazonu: zawiniątko 
z blaszanym pudelkiem (4), portrecik 
Andrzeja Mokronowskiego (5) i 
pierścień króla Stanisława Augusta 
(6)

(zdjęcia: 1 - Jan Glinka,
2-6 - Dariusz Gromski

rzone zostało z przekształconych an
tycznych akroterionów. W orygina
lnym pomyśle zawieszenia haftowa
nego epitafium na ścianie pobrzmie
wają echa nagrobnych chorągwi, 
niesionych na pogrzebach szlache
ckich, potem umieszczanych w koś
ciołach jako epitafia. Z przeszłości 
także zaczerpnięto dominujące w 
przedstawieniu popularne w baroku 
alegorie: bukiet kwiatów i kolumnę 
(cnoty zmarłej), uschnięty pień drze
wa (Izabela Branicka zmarła bezpo
tomnie). Umieszczono je jednak w 
nowym otoczeniu - wśród rozległe
go krajobrazu z majaczącymi w dali 
zabudowaniami miasta. To oczywiś
cie „wzgórki, domy i gaie(...) Miasta 
Białegostoku i okolic onego", z gu
stem zakomponowane i zrealizowa
ne przez Jana Klemensa Branickie- 
go. Lecz nie jest to już pogodny, 
dbały o okazałość i malowniczość 
jedynie świat hetmana. Wśród pól na 
pagórku stanął grobowy obelisk, 
przypominający o obecności śmierci 
w tym sielankowym otoczeniu. To Ar
kadia wyhaftowana zmarłej pani ręką 
jej ukochanej dworki Weroniki Pa
szkowskiej, kraina szczęśliwości, 
przyjaźni, wdzięczności, ale też 
smutku i melancholijnych wspom
nień. Mówią o tym rzewne inskrypcje

i „Cały Skarb Życia (...) i Serca" wio- 
żony do urny przez pannę Paszko
wską. Choć gasną pochodnie na 
zwieńczeniu pomnika, na rydwanie 
zaprzężonym w uskrzydlone rumaki 
wyjeżdża Jutrzenka z płonącą żagwią 
wschodzącego dnia w ręce i wień
cem zwycięstwa, który spocznie na 
skroniach „naywiększey z Cnót" Iza
beli Branickiej. Przecież wizerunek 
Aurory został umieszczony na wazo
nie „napełnionym naypięknieyszymi 

kwiatami, oznaczaiącemi cnoty Xięż- 
ney". Ta nadzieja, przedstawiona na 
pomniku w kostiumie oświecenio
wym (przedstawienie młodej dziew
czyny z wieńcem laurowym w ręce i 
niekiedy słońcem na piersiach jest 
jednym z symboli Cnoty we francu
skim oświeceniu), ma jednak głęb
sze religijne podstawy. Fundatorka 
epitafium na tablicy z czarnego mar
muru kazała wyryć słowa modlitwy:
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„Boże racz dać tey duszy wieczny 
odpoczynek", a na kartce włożonej 
do wazonu - urny napisała:... niech
wszystkich Przyjmie Bóg Stwórca do 
mieszkania swego".
Ten jedyny w swoim rodzaju pomnik, 
nie mający chyba analogii w Polsce, 
znalazł się w kościele białostockim 
obok dwóch mauzoleów z sercami 
podlaskich „Gryfitów" - Stefana Mi
kołaja i jego matki Katarzyny Alek
sandry z Czarnieckich oraz Jana Kle
mensa Branickich. Wszystkie trzy 
pomniki, fundowane kolejno przez 
trzy kobiety: Katarzynę Scholastykę 
z Sapiehów Branicką, Izabelę z Po-

Balsaminki
Balsaminka jest to ozdobne naczy
nie do przechowywania wonnych ko
rzeni (goździków, imbiru, muszkatu, 
ziela angielskiego, z dodatkiem lis
tków mirtu, a także płatków róży), 
które wąchano w wieczór szabasowy 
w domach i bożnicach. Istniał także 
zwyczaj palenia w balsaminkach ziół. 
Naczyniom tym nadawano przeróżne 
kształty, przeważnie wieżyczek, także 
owoców, kwiatów, okrętów z żaglami, 
słoni, ryb. Tematem tego artykułu są 
właśnie balsaminki w kształcie ryb. 
Ryba była jedną z obowiązujących 
potraw spożywanych w sobotni wie
czór. Nadawanie balsaminkom 
kształtu ryb nie było więc przypadko
we, bowiem wiązało się z nakazami i 
zakazami zawartymi w Talmudzie, a 
także z cytatami z ksiąg Starego Te
stamentu: „abyście się tak mnożyli, 
jak ryby". „I uczyni cię Wiekuisty gło
wą. a nie kończyną" (odnosi się to 
zarówno do głowy baraniej, jak i ry
biej, które spożywano w sobotni wie
czór).
Wydaje się, że nie został bliżej okre
ślony gatunek ryby, na którym nale
żało wzorować kształt naczynka na 
wonności. Kształt znanych w pol
skich i zagranicznych zbiorach tego 
typu naczyń przypomina karpia, 
suma lub uproszczonej w detalu, 
„stylizowanej" rybki. Balsaminka- 
rybka składa się z kilku ruchomych 
(na zawiaskach) części, z odchylaną 
głową, która stanowi równocześnie 
zamknięcie tułowia ryby służącego 
jako zbiorniczek ńa wolności.
W Polsce balsaminki-ryby znajdują 
się w Muzeum Narodowym w War
szawie i w Muzeum Narodowym w 
Krakowie, a także w zbiorach prywa-

niatowskich Branicką i Weronikę Pa
szkowską, wskazują, jak bogata i 
zmienna była sepulkralna sztuka no
wożytna w Polsce. Epitafium Izabeli 
Branickiej daleko odeszło w swej 
formie i treści od architektonicznego 
czarnego mauzoleum sprzed stu lat z 
ludzką czaszką i klepsydrą, a także 
od sprowadzonego przed trzydziestu 
laty z Italii wspaniałego monumentu z 
dumną inskrypcją łacińską sławiącą 
czyny i godności zmarłego. Jest 
świadectwem innego czasu, wyrażo
nego Arkadią wyhaftowaną ręką pan
ny Weroniki Paszkowskiej.

ks. Jan Nieciecki

tnych. Oglądać je też można na ek
spozycji sreber w bożnicy Meislowej 
w Pradze oraz w muzeach w Buda
peszcie, Jerozolimie, w Tel-Awiwie, 
Nowym Jorku. Balsaminka w kształ
cie ryby nie jest więc unikatem, ale 
zaliczyć ją można do rzadziej stoso
wanej formy, mimo że ze względu 
właśnie na kształt była wygodniejsza 
od wieżyczkowej do noszenia - bal
saminki przynosili mężczyźni w kie
szeniach do bożnicy w szabat.
Za najwcześniejszą wiadomość o 
naczyniach na wonności uważa się 
notatkę Dawida Reubeniego (ok. 
1530), w której wspomina dwie „pu
szki habdala"; miały one być całe ze 
srebra i zawierały muszkat do wą
chania. Autor notatki nic nie wspomi
na jednak o ich kształtach. Niezwykle 
interesująca jest i inna wzmianka z 
1550 r., gdyż jest ona dowodem, że 
jako wzór na wykonanie puszki na 
wonności posłużyła monstrancja z 
kościoła katolickiego. Jak wiadomo, 

w okresie tym stosowany był jeszcze 
powszechnie późnogotycki typ mon
strancji wieżyczkowej, monstrancje 
promieniste wprowadził dopiero ba
rok. Wśród balsąminek wieżyczko
wych można wskazać przykłady 
wzorowania ich na konkretnych wie
żach barokowych kościołów chrześ
cijańskich (w Czechach) lub zamków 
obronnych.
Oprócz form architektonicznych, któ
re należy uważać za najwcześniej
sze, nadawano naczyniom na won
ności - jak wspomniano wyżej - 
kształty np. owoców: jabłka granatu 
lub owocu cytrusowego, z czasem 
gruszki, kuli (jabłka?), które w XIX w. 
umieszczano na wysokich ozdob
nych nóżkach z listkami i kwiatkami. 
Najstarsza znana dotychczas balsa
minka polska wykonana została w 
Gdańsku na początku XVII w. w for
mie owocu granatu z długą gałązką i 
listkami. Dziś stanowi ozdobę kolek
cji Józefa Stieglitza w Tel-Awiwie.
Przepisy Talmudu nie określały, jak 
ma wyglądać naczynie do przecho
wywania wonności. Można więc 
przyjąć, że właśnie brak nakazu dat 
możliwość nieograniczonego pola 
pomysłów i fantazji rzemieślników i 
użytkowników, dzięki czemu powstał 
w tej dziedzinie niezwykle bogaty, o- 
ryginalny świat form. Należy tu pod
kreślić, że wśród srebrnych naczyń 
żydowskich, właśnie balsaminki u- 
rzekają pomysłowością kształtów i 
różnorodnością technik wykonania. 
Wydaje się, że balsaminki w kształ
cie ryb pojawiły się dopiero w XIX w„ 
a nawet w jego drugiej połowie. Pol
skie balsaminki w kształcie ryb sta
nowią więc jeden z licznych przykła
dów rozwiązań w sztuce żydowskiej, 
ale mający także cechy lokalnego 
złotnictwa.

Izabela Rejduch-Samkowa

1. Balsaminka o wymiarach 435x770 
mm. wykonana w Niemczech w spo
sób bardzo realistyczny

2.3. Balsaminki o wymiarach 
134x138 mm, wykonane w Krakowie

(ze zb. MN w Warszawie i Krako
wie) 

Talizmany
Od najdawniejszych czasów gnębiły 
ludzi przeróżne plagi: głód, ogień tra
wiący drewnianą zabudowę miast i 
wsi, a wraz z nią cały dobytek, wojny 
niosące śmierć i rabunek mienia, i 
wreszcie najgorsza - morowe powie
trze. „Czarna śmierć” - jak nazywano 
w owych czasach epidemię cholery 
- była plagą straszliwą. Możni tego 
świata nie bali się głodu, ich muro
wane domy bardziej były odporne na 
ogień, nawet w czasie wojny potrafili 
niekiedy część mienia uratować, na
tomiast powietrze morzyło ich na 
równi z biedakami, a ciała ich wle
czono bosakami do zbiorowych mo
gił bez zwykłej pogrzebowej pompy, 
ba - często nawet i bez księdza. 
Wszyscy byli jednakowo bezbronni 
wobec wszelkich epidemii, jedyny 
ratunek upatrywali w siłach nadprzy
rodzonych.

W połowie XVI w. skutecznym reme
dium na „czarną śmierć” okazała 
się... karawaka. Był to krzyż z dwiema 
poprzeczniami (zwany też niekiedy 
patriarchalnym), na którym wypisano 
18 liter i 7 krzyży. Ich tradycyjny uk
ład wygląda następująco: + Z + DIA 
+ BIZ + SAB + Z + HGF + BFRS. Są 
to inicjały krótkich, jednozdaniowych 
modlitw, ułożonych pono przez pa
triarchę jerozolimskiego Zachariasza 
żyjącego w VII w., a na krzyżu u- 
mieszczonych przez biskupa antio
cheńskiego Leonarda. Taki krzyż 
skutecznie odparł morowe powietrze 
w hiszpańskim mieście Caravaca i 
biorąc stąd nazwę przeszedł do są
siedniej Italii. Tam, zwłaszcza w cza
sie Soboru Trydenckiego, też potrafił 
powstrzymać pochód zarazy i na
stępnie szeroko rozprzestrzenił się w 
całej Europie. Do Polski już w drugiej 
połowie XVI w. zaczęto przywozić z 
Rzymu małe, srebrne relikwiarzyki w 
formie krzyża z dwiema poprzeczni- 
cami i odpowiednimi literami. Bronić 
one miały od „powietrza" tych, którzy 
je nosili. Drewniane karawaki stawia
ne u wejścia do miasta i wsi zagra
dzały drogę zarazie.

Innym remedium, któremu przypisy
wano moc cudowną, był tzw. krzyż 
św. Benedykta. Jest to okrągły me
dalion, ■ mający na otoku wypisany 
hagiogram IHS oraz litery: V R S N S 
MVSMQLIVB. Wewnątrz znajdu
je się krzyż, na którego ramionach 
wpisano litery C S S M L oraz NOS 
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M D, zaś między ramionami C S P B. 
Litery te, tak jak w karawce, są inicja- 
tam krótkich modlitw, zaś umiesz
czone między ramionami inicjują wy
razy: Crux Sancti Patri Benedict!, co 
się wykłada: Krzyż Świętego Ojca 

Benedykta. Choć święty ten żyt w Ita
lii w VI w., ma jednak pośrednie po
wiązania z historią Polski i to niekie
dy tą najnowszą. Zatożyt zakon be
nedyktynów, a pierwsze opactwo 
wznióst na szczycie góry porośniętej 
czerwonymi makami - Monte Cassi
no. Benedyktyni byli też pierwszymi 
zakonnikami, którzy przybyli na na
sze ziemie bezpośrednio po przyję
ciu chrztu - jeden z najstarszych ich 
klasztorów znajduje się w Tyńcu. I 
wreszcie krzyż św. Benedykta wraz z 
karawaką nie tylko odpędza! wszel
kie zto w XVII i XVIII w., ale również - 
wedtug najgłębszej wiary ludu Pod
hala - skutecznie bronił tamtejsze 
domostwa od... najścia gestapo.
Chcąc uzyskać superremedium 
chroniące od wszelakich nieszczęść, 
już w XVI w. zaczęto łączyć karawakę 
z krzyżem św. Benedykta. Odbywało 
się to w ten sposób, że na jednym 
drzeworycie przedstawiano oba te e- 
lementy albo na krzyżu karawaki do
pisywano z jednej strony litery z krzy
ża św. Benedykta. Z czasem na nie
których karawakach obok tradycyj
nych liter pojawiły się całe zespoły 
inicjałów innych modlitw, a także u- 
mieszczono obok wizerunki różnych 
świętych patronów i wspomożycieli - 
wszystko to miało wzmocnić siłę 
działania remedium (taka wzbogaco
na karawaka pokazana jest w są
siednim artykule na il. 6).
Karawaka i krzyż św. Benedykta po
czątkowo służyły do modlitwy pod
powiadając wypisanymi na nich ini
cjałami kolejność łacińskich modlitw 
- oczywiście tylko tym, którzy znali 
łacinę. Z czasem, kiedy zawędrowały 
pod strzechy, działać musiały już tyl
ko samą swą obecnością, stając się 
niejako talizmanami.
Cudowne te remedia miewały różno
rodną formę, acz treść zawsze jedna
ką - możni nosili krzyże ze srebra, a 
działanie ich wzmacniali zamkniętymi 
wewnątrz relikwiami, prostaczkowie 
zaś kupowali po odpustach groszo
we karteczki z odpowiednimi drze
worytami, gdzie miejsce relikwii zaj
mowały niekiedy wizerunki świętych. 
Drewniane krzyże o podwójnych, po
przecznych ramionach, zwane dziś 
najczęściej „krzyżami choleryczny
mi" (wyraz „karawaka" już zapomnia
no), spotkać można niekiedy przy
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rozstajnych drogach. Stawiano je 
jeszcze w początkach tego stulecia, 
kiedy epidemie cholery nawiedzały 
nasze ziemie. Dziś ostatnie z nich 
chylą się ku upadkowi - podeprzyj- 
my je, bo to i kawał historii, i poza 
tym nigdy nic nie wiadomo...

Michał Gradowski

1. Drzeworyt z wyobrażeniem kara
waki, u dołu medalion z krzyżem św. 
Benedykta

2.3. Srebrna karawaka-relikwiarzyk: 
na stronie głównej (2) litery z krzyża 
św. Benedykta, na odwrocie (3) owa
lny medalion z podobizną tegoż 
świętego i litery przynależne klasycz
nej karawace.

(zdjęcia: Zbigniew Dubiel)

★ ★ ★

Przedmiot - znaleziony między bel
kami więżby dachowej rozpadającej 
się podlaskiej chałupy - owinięty byt 
w zetlały strzęp bardzo brudnego i 
poplamionego płótna, coś w rodzaju 
torebki na sznurze. W rzeczywistości 
był to szkaplerz, ale nie ten zakonny 
św. Benedykta składający się z 
dwóch płatów sukna, lecz taki, jaki 
nosili początkowo tylko członkowie 
bractw pobożnych, a następnie i lud 
polski. Woreczek zawierał najczęś
ciej otrzymany na odpuście obrazek, 
skrawek materii potarty o obraz cu
downy, czasem jeszcze pęczek ziela 
lub inne przedmioty służące ochro
nie ich posiadacza w domu i polu, 
przed ogniem, zarazą czy kulą. 
Charakterystyczny jest dobór obra
zków umieszczonych w znalezionym 
szkaplerzu, wykonanych dość prymi
tywnie techniką drzeworytniczą, z ro
dzaju tych, które rozdawano lub 
sprzedawano na odpustach w XVI i 
XVII w. Większość z nich - to święci 
związani z kongregacją franciszkań
ską. Św. Anastazy - męczennik, żoł
nierz w wojsku Chosroesa II, czczo
ny od czasu II Soboru Nicejskiego, 
św. Franciszek, św. Antoni Padewski 
- uznany za opiekuna ubogich i pa
trona rzeczy zgubionych, św. Bona
wentura Boduano - kardynał, nun
cjusz papieski na Węgrzech i w Pols
ce u schyłku XIV w., św. Ludwik - 
król Francji, zmarły w 1270 na dżumę, 
przywódca dwu krucjat i patron ter- 
cjarzy franciszkańskich, św. Bernar
dyn ze Sieny - założyciel zakonu 
bernardynów i św. Jan Kapistran - 
kaznodzieja bernardyński, spowied
nik króla Kazimierza Jagiellończyka, 
który zakon ten wprowadził do Polski 
w połowie XV w. i wreszcie św. Piotr z 
Alkantary - hiszpański franciszkanin 
obserwant. Pod wizerunkiem głowy 
św. Anastazego (którego „diabły się 
szczególnie lękają"- jak pisał Bene
dykt Chmielowski) znajdujemy dru
kowaną we Włoszech inwokację do 
Trzech Królów, nazwanych tu maga
mi: „niech moc Wasza ubezpieczy 
od broni, chorób i burzy, febry i ka
duka". Pod obrazkiem św. Bonawen
tury ztozono drukowaną karawakę 
pochodzenia niemieckiego, podpi
saną „szczęście przynoszący krzyż 
dziękczynny" i opatrzoną łacińskimi 
napisami „przez znak Tau, którym o- 
pieczętowani będą synowie Izraela, 
od choroby epidemicznej wyzwól 
nas Boże" oraz „od zarazy, czarów, 
ognia i burzy". Ponadto jest tam 
mniejszy i pochodzący z drugiej po
towy XVIII w. druczek z podwójną ka
rawaką zawierający: 1) zaklęcie św. 
Antoniego przeciw demonom, 2) E- 
wangelię (1-14) według św. Jana, 3) 
inwokację do św. Uldaryka, czczone
go w średniowieczu opiekuna ubo-
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według św. Jana i modlitwę św. An
toniego. Do grubej karty stanowiącej 
podkład całości przyklejony jest wi
zerunek św. Agaty męczennicy, 
przedstawionej z misą, na której są 
jej odcięte piersi, i modlitwą: „Myśli 
świętobliwe, część Bogu, wyzwo
lenie Ojczyzny, bezpieczeń
stwo od ognia i ran zapewnij Pobo
żna Agato". Wreszcie pod obrazkiem 
Dzieciątka Jezus w sztywnej rozklo- 
szowanej sukience, pochodzącym z 
Austrii lub Dolnych Niemiec, jest kar
teczka z niemieckim tekstem Ewan
gelii Św. Jana. Należy przypomnieć, 
że jeszcze niedawno tekst ten (In

1. Pudełeczko z mosiężnej blachy, 
zaopatrzone w uszko do zawiesza
nia, zdobione na wieczku prymityw
nym tłoczeniem z hagiogramem 
„IHS"
2.3. W pudełeczku złożony w dzie
więcioro gruby papier o wymiarach 
21x15 cm z naklejonymi dwoma 
drzeworytami
4. Drzeworyty z postaciami świętych 
ukazujące się po rozłożeniu papiero
wej składanki
5. Drzeworyt ze sceną pokłonu 
Trzech Króli i modlitwą broniącą od 
oręża, burzy i łebry; znajdował się 
pod środkowym obrazkiem górnego 
rzędu, był złożony w troje, z zasuszo
ną wewnątrz gałązką tui
6. Pod pierwszym obrazkiem górne
go rzędu był złożony w dziewięcioro 
drzeworyt przedstawiający karawa- 
kę 

gicn („spraw przez swe zasługi aby- 
śmy wolni byli od myszy i szczu
rów"), 4) modlitwę „przebłagalną 
skuteczną przeciw czarom i oddala
jącą je" oraz 5) błogosławieństwo 
św. Franciszka. Wizerunek św. Lud
wika kryje druk modlitwy łacińskiej 
przeciw najściu czarownic i demo
nów, w którym splatają się słowa eg- 
zorcyzmów („a was demony piekiel
ne, zte duchy jakiegokolwiek pocho
dzenia, wołane lub niewofane, nasła
ne mocą diabelską na zło męża i nie
wiasty") i określenia przymiotów bo
skich Agios + Athanatos + Sothor+ 
Tetragrammaton, wraz z tekstem toż
samym z umieszczonym na po

przednim druczku z podwójną kara- 
waką: „fugite partes adversae". 0 
włoskim pochodzeniu tej modlitwy 
świadczy imprimatur: „Brat Bartło
miej Rocca z Palermo inkwizytor tau- 
ryjski widział i pozwolił drukować". 
Druga mniejsza karteczka zawiera 
błogosławieństwa, tekst Ewangelii 

principio erat Verbum) był odczyty
wany u stopni ołtarza po każdej 
Mszy św. Wizerunki dowodzą związ
ku z zakonem bernardyńskim, do 
którego oprócz „służałych żołnierzy" 
wstępowali również „ludzie hajdama- 
cy i awanturnicy", jak pisze nieoce
niony ksiądz Jędrzej Kitowicz.
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Trudno odtworzyć znaczenie niektó
rych przedmiotów. Skrawki papieru z 
abrewiaturą zaklęcia wkładane pod 
przybitkę naboju miały zapewniać 
celny strzał do czarownicy lub „cha- 
rakternika” Skrawek sukna może

7. W lej składance znajduje się dwu
stronnie zadrukowana kartka z dwo
ma przedstawieniami karawaki (na 
zdjęciu) oraz modlitwami łacińskimi 
przeciw demonom, myszom, szczu
rom i czarom, a także szczypta zasu
szonego ziela rosiczki 7

S Antoni PaJvsni contra dłfmones

przeciw ogniowi i ranom pozwalają 
przypuszczać, iż szkaplerz byt włas
nością żołnierza, który być może, jak 
wielu, wstąpił następnie do bernar
dynów. Trudno ustalić, czy to ostatni 
posiadacz zaszył całość w szkaple- 
rzu jako talizman, uzupełniając cząs
tkami ziół.
Będąc przykładem obyczajowości 
dawnych wieków i przedmiotem, w 
którym wiara i wierzenia o podkła
dzie magicznym wiążą się w jedno, 
szkaplerz jest zabytkiem godnym o-

8, Pod obrazkiem środkowym w 
środkowym rzędzie - złożona w 
dziewięcioro, obustronnie zadruko
wana kartka z łacińską modlitwą 
przeciw najściu czarownic i demo
nów, w niej szczypta suszonych ziół, 
karteczka z modlitwą łacińską św. 
Antoniego oraz papierek, w który za
winięto: dwa małe, drewniane krzy
żyki (większy wys. 1,3 cm), trójkącik z 
czerwonego sukna oraz 34 papie
rowe kwadraciki (o boku 0,7 cm) za
pisane obustronnie ręcznym, nieczy
telnym pismem, złożone po przekąt
nej w kształt trójkąta i sklejone jakąś 
niezbyt lepką substancją organicz
ną

9. Na samym spodzie, pod tym sa
mym obrazkiem, złożony w troje 
drzeworyt z podobizną św. Agaty i 
modlitwą chroniącą od ognia i ran

(zdjęcia: Zbigniew Dubiel,

j&teritem.foridd.m^ifjJonL 
ctnecuTL ^honoreti 
^etJPatricel,ibera.twnem. 
I011U ci Laftira prtfteę r

<5 a <1 j-' d
7i ar rna^jpicL

pochodzić ze stroju, zaś krzyżyk 
drewniany wiązać się z odpustem. 
Pochodzenie druków i drzeworytów 
z różnych krajów Europy od Niemiec, 
po Polskę i Włochy, czas ich wyko
nania (od połowy XVII do XVIII w.) 
wskazują na wędrowny tryb życia 
właścicieli szkaplerza. Inwokacje 

pisu, a może i dokładniejszych ba
dań?

Jan Pruszyński

Autorzy obu notatek o talizmanach 
proszą Czytelników o nadsyłanie in
formacji na ich temat oraz na temat 
funkcjonowania w życiu dawnych 
(lub niedawnych) pokoleń.

Oranżeria w Oliwie
Przy jednej z dwóch głównych osi 
parku oliwskiego znajduje się oto
czona ogrodem botanicznym oran
żeria. Dzisiaj - wraz z parkiem - za
rządzana jest przez Miejskie Przed
siębiorstwo Zieleni w Gdańsku, daw
niej należała do oliwskich cysterów, 
stanowiąc łącznie z rokokowym pa
łacem opackim istotny element oka
załego, póżnobarokowego założenia 
rezydencjonalno-parkowego.
Nie znany jest dokładny czas po
wstania oranżerii. Na pewno istniała 
w ostatnim dziesięcioleciu XVIII w., a 
nie jest wykluczone, że zbudowano 

ją staraniem ostatniego opata pol
skiego Jacka Rybińskiego już około 
potowy tego stulecia, razem z ogro
dem francuskim i „zwierzyńcem". 
Obiekt ma plan prostokąta, z dłuż
szymi ścianami leżącymi na osi pół
noc-południe. Wewnętrzna ściana 
podłużna dzieli część naziemną na 
jednoprzestrzenną dziesięcioosiową 
oranżerię właściwą, wysokości 
dwóch kondygnacji i dwukondygna
cyjne zaplecze. Do dzielącej ściany 
podłużnej przylegają od strony za
plecza dwa kwadratowe pomiesz
czenia, odkryte podczas badań kon

serwatorskich prowadzonych w 1983 
r. przez gdański Oddział Pracowni 
Konserwacji Zabytków. Pomieszcze
nia te, otwarte do oranżerii właściwej
- to prawdopodobnie relikty pierwot
nego systemu ogrzewczego. W pod
ziemiu znajdują się dwie kondygna
cje sklepionych piwnic: pod całym 
planem budynku - piwnica górna, 
pod częścią południowo-wschodnią
- dolna, mniejsza. Oranżerię przykry
to dachem mansardowym.
W 1954 r. do zachodniej ściany bu
dynku brutalnie dostawiono szklar
nię - wysokie pomieszczenie dla 
palm, likwidując przy tej okazji daw
ne wejście do oranżerii. Ukryta za 
niefortunną palmiarnią, wśród zieleni, 
oranżeria służyła jako schronienie 

ciepłolubnych roślin i ... złotych ry
bek. W połowie lat osiemdziesiątych 
palmiarnię rozbudowano, podwyż
szono i - co dziwniejsze - nowy o- 
biekt stał się jeszcze bardziej „topor
ny" niż poprzedni.
Prawdziwy niepokój wzbudziła jed
nak dopiero ekipa remontowa, która 
jesienią 1986 r. pojawiła się na tere
nie oranżerii. Opiekun obiektu zlecił 
wykonanie remontu Państwowemu 
Przedsiębiorstwu Remontowo-Bu
dowlanemu z Gdańska, dysponując 
- koniecznymi w związku z zabytko
wym charakterem budynku - wynika
mi badań konserwatorskich oraz pły
nącymi z nich konserwatorskimi 
wnioskami.
Niepokój okazał się uzasadniony. 0-
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1. Oranżeria w parku oliwskim - na 
pierwszym planie budynek z końca 
XVIII w.

2. Późnobarokowe okna oranżerii

3. Przekrój przez oranżerię; gęstą 
kreską oznaczono zabytkowe mury

(zdjęcia i rys.: Elżbieta Reguta-Toma- 
szewska i Piotr Sierpowicz)

ranżeria zyskuje co prawda nowe, 
ceramiczne pokrycie w zamian za 
dawny eternit, zyskuje nowe tynki i 
zachowuje zabytkową stolarkę o- 
kienną, ale już traci - wspomniane 
uprzednio - cenne, doskonale za
chowane relikty systemu ogrzewcze
go. Konserwator nakazat ich bez
względną ochronę i zalecit ekspozy
cję. Należało po prostu usunąć dyk
tę, którą zasłonięto wnęki od strony 
właściwej oranżerii. Niestety, w imię 
dziwnie pojętego funkcjonalizmu 
przebito mur grubości dwóch cegieł, 
by usprawnić komunikację na zaple
czu, zaś otwory od strony oranżerii 
mają być zamurowane.
Działania prowadzone w oliwskiej o- 
ranżerii są doskonałym przykładem 
lekceważenia wniosków konserwa
torskich (czy nikt nie poniesie za to 

odpowiedzialności?) i prawa budo
wlanego (brak projektu budowlane
go: „drobne” zmiany zaznaczone 
na rysunkach inwentaryzacji konse
rwatorskiej). Inwestor oczywiście 
„zapomniał" poinformować konse
rwatora miejskiego o zamiarze prze
prowadzenia w obiekcie zabytko
wym remontu wnoszącego daleko.i- 
dące zmiany.
Podobno jeszcze tuż po wojnie we 
wnękach ogrzewczych oranżerii ho
dowano śpiewające ptaki. Teraz 
niszczy się unikatową pozostałość 
osiemnastowiecznej myśli technicz
nej. W piwnicy, pod sklepieniem, za
pewne nadal przechowywać się bę
dzie... ziemniaki doświetlane oknami 
umieszczonymi w troskliwie wymu
rowanych niegdyś lunetach skle- 
piennych.
Oranżeria oliwska jest jednym z nie
wielu przetrwałych do dzisiaj osiem
nastowiecznych obiektów tego typu 
w Polsce. Choć szatą architektonicz
ną nie dorównuje swej rówieśnicy z 
Radzynia Podlaskiego, ło jednak za
sługuje na to, by poświęcić jej więce 
niż dotychczas starań i uwagi.

Elżbieta 
Reguła-Tomaszewska 

Piotr Sierpowicz 

rów obronnych wypełniono skanda
liczną wręcz, pudłową antyarchitek- 
turą. Było to działanie tym bardziej 
okrutne i bezmyślne, że bloki te wy
budowano nie w technologii „wiel
kiej płyty", co w jakiś sposób mogło
by warunkować (choć na pewno nie 
usprawiedliwiać) ich prostacką for
mę, lecz z cegły, dającej możliwość 
swobodnego traktowania bryty. 
Może pocieszać jedynie to, że więk
szość tych budynków zbudowanych 
zostało byle jak i być może rozpadną 
się szybciej niż obiekty zabytkowe. 
Brak szacunku dla zabytkowej archi
tektury i jej otoczenia jest zresztą w 
naszym kraju typowy i nie powinien 
już dziwić.
Podobne rewelacje można spotkać 
prawie w każdym mieście, miastecz
ku, a często i na wsi. Z pobliskich

miejscowości w podobny sposób 
potraktowano Dobre Miasto (1329 r.), 
obudowując rynek i przyległe ulice 
blokowiskiem z białej cegły, które 
niemal dotyka zabudowań kolegia- 
ckich z lat 1357-1392 i gotyckiego 
kościoła, jednego z najpiękniejszych 
na Warmii.
Na zakończenie jeszcze jedna cieka
wostka. We wsi Kalnik, pomiędzy 
Morągiem a Pasłękiem, znajduje się 
dom drewniany z wykuszem o kon
strukcji szkieletowej i podwójnym 
podcieniem, pod który można podje
chać wozem. Właściciel budynku o- 
feruje go do sprzedaży i zapewnia, 
że sprzeda tanio. Jeżeli w najbliż
szym czasie nikt się tym obiektem 
nie zainteresuje, podzieli on los do 
dziś zaznaczanego na mapie tury
stycznej w tejże miejscowości zabyt
ku, po którym wszelki ślad zaginął, a 
jego resztkami uzupełniono dziury w 
drodze! Podobno był to zajazd.
Można tylko kolejny raz westchnąć: 
bardzo szkoda! Bo naprawdę jest to 
piękna i bogata w zabytki okolica, 
której walory powinny być podkreś
lane, a nie oszpecane skutkami bez
myślnych decyzji.

Mariusz Gaworczyk

1. Morąg - w głębi gotycki kościół, 
na pierwszym planie pawilon pleba
nii
2. Pasłęk - mury obronne z XII-XIV 
w., wieża gotyckiego kościoła i „blo
kowiska"
3. Kalnik - dom do sprzedania

(zdjęcia: Mariusz Gaworczyk)

Z Warmii
Miałem ostatnio okazję zwiedzić kil
ka miejscowości na Warmii szczycą
cych się licznymi zabytkami architek
tury. W Morągu (prawa miejskie ok. 
1327 r.), w rynku ładnie utrzymany, 
gotycki ceglany ratusz zbudowany 
ok. 1444 r. W pobliżu również gotycki 
kościół z pięknymi kryształowymi i 
gwiaździstymi sklepieniami; w pre
zbiterium piętnastowieczna polichro
mia. Niestety,-tak jak przy ratuszu 
stoją kamienice zbliżone w formie i 
charakterze do ocalałej zabudowy, 
tak kościół skrzętnie osłonięto fatal
ną architekturą budynków straży po

żarnej i przedszkola. Również pleba
nia straszy swą klockowatą formą. 
Niedaleko znajduje się odbudowany 
zameczek renesansowy, z którego o- 
kien rozciąga się widok na miejskie 
wysypisko śmieci.
W Przewodniku po Polsce wyczyta
łem, że w pobliskim Pasłęku (1297 r.) 
można zobaczyć znaczne fragmenty 
murów obronnych z XIII-XIV w., go
tycką Bramę Kamienną, ratusz z XVI 
w„ oraz gotycki kościół i zamek z XIV 
w., a także, że miasto zachowało re
gularny układ gotycki. Wszystko to 
prawda, lecz niestety - gotycki, regu
larny niegdyś układ ulic wewnątrz o- 
calałych w dużych fragmentach mu-
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Zabytki 
w Karsku
Zarówno druk Ilustrowanego Słowni
ka Zabytkowych Pojazdów Konnych. 
jak i artykuł Dworskie pojazdy i u- 
przęże („Spotkania" nr 4, 1987), 
gdzie na fotografiach zaprezentowa
ne zostały pojazdy utrzymane w nie
nagannym stanie (jak na zabytki 
przystało), zdopingowały mnie do 
przestania makabrycznego zdjęcia 
pewnej bryczki wyrzuconej na śmiet
nik przez PGR w Karsku (gm. Nowo
gródek Pomorski),
Z wywiadu poczynionego na miejscu 
wynika, że PGR było w posiadaniu 

dwóch takich pojazdów, aczkolwiek 
obu niekompletnych, z których zrobi
ło jeden. Ów jeden w tegoroczne u- 
lewne lato garażował pod pomniko
wym kasztanem, który - choć pomni
kowy - nie był w stanie ochronić ta- 
picerki od zawilgocenia. Można prze
sadzić, że na śmietniku PGR Karsko 
wkrótce pojawi się druga bryczka.
Niestety, wszystkie inne zabytki trak
tuje się tu podobnie jak bryczki. A 
miejsc godnych zobaczenia, jak na

1. Zabytkowa bryczka na śmietniku
2. Stan obronnego dworu z XVII w. i 
jego otoczenie

(zdjęcia: Ewa Stańska) 

jedną wieś, jest tu aż nadto! I razem z 
Jeziorem Karskim Wielkim, gdzie są i 
ośrodki wypoczynkowe, i kąpielisko, 
mogłoby się stać Karsko miejscem 
nad wyraz turystycznie atrakcyjnym. 
Nie ma tu jednak nikogo, kto by to 
zauważał. A jest w Karsku i dworek z 
XVIII w., i kościół wczesnogotycki z 
XIII w., częściowo z granitowych cio
sów, i dwór barokowy z 1755 r., re
montowany w 1973 r. Prowadzi doń 
brama dekorowana figurkami amor- 
ków; w 1979 r. tylko jeden był uszko
dzony, dziś już obydwa. O parku wo
kół dworu nie ma co wspominać, bo 
większość wygląda u nas podobnie. 
Ten akurat zamieniany jest na ogród
ki działkowe.
Jest też i obiekt najstarszy - dwór 
renesansowy o charakterze obron
nym z lat 1620-1640. Dwór ten naru
szyła wojna szwedzka (1655-1657) i

północna (1709), a później zrobił już 
swoje czas, natomiast ludzie nie zro
bili nic, poza zorganizowaniem pod 
murem dworu „stylowego" śmietnika 
z bryczką, W XIX w. była tu gorzelnia, 
a do lat siedemdziesiątych naszego 
wieku - magazyn. Dziś wstęp do we
wnątrz jest wzbroniony ze względu 
na możliwość otrzymania ciosu w 
głowę zabytkową cegłą. Ponadto 
stawiając przy dworze wiatę z desek 
przerwano oś: dwór renesansowy 
(zamek) - park - dwór barokowy - 
kościół, i tym samym zniszczono za
bytkowy krajobraz całej wsi.
W pobliżu Karska znajduje się fol
wark Golicz. Mieścił się tu obóz je
niecki, jeńcy różnych narodowości 
pracowali głównie na roli. Zachowały 
się obozowe baraki - dziś mieszkają 
w nich rodziny z dziećmi (I).

Ewa Stańska

...i w Orlej
Wiele zabytkowych obiektów znajdu-^ 
je się z dala od ruchliwych szlaków, 
najczęściej są zaniedbane i zapom
niane. We wsi Orla koło Bielska Pod
laskiego w woj. białostockim sąsia
dują ze sobą: zespół cerkiewny z 
przełomu XVIII i XIX w. oraz synago
ga z pierwszej połowy XVII w. Na te
mat tego ostatniego obiektu napisała 

do nas Anna Masiewicz z Białego
stoku: ....jak większość tego typu o-
biektów, została spalona przez 
Niemców. Następnie przez wiele lat 
była zaniedbana i dopiero niedawno 
ogrodzono ją i zaczęto gromadzić 
materiał budowlany." Mamy nadzie
ję, że są to oznaki świadczące o roz
poczęciu prac remontowych...

Synagoga w Orlej 
(fot. Anna Masiewicz)

Apele
Przy Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego już od czterech lat funkcjonuje interdyscy
plinarny Zespół Naukowo-Badawczy „3 Maja w tradycji i kulturze polskiej", skupiając pra
wie 70 członków z różnych środowisk naukowych kraju. Pracami kieruje prof, dr hab. Alina 
Barszczewska-Krupa, zaś sekretarzami są: dr Małgorzata Dąbrowska i dr Henryk Michalak. 
Pracujemy nad bezprecedensowym, syntetycznym ujęciem tradycji trzeciomajowej i jej 
oddziaływaniem na kształtowanie się nowoczesnego państwa polskiego i polskich aspira
cji narodowych w ciągu dwóch stuleci. Owocem tych poszukiwań będzie edycja: 3 Ma/a w 
tradycji i kulturze polskiej, przygotowywana do druku przez Wydawnictwo Łódzkie. 
Jednocześnie zbieramy materiał ikonograficzny, który stanowi nie tylko ilustrację, ale także 
źródło badań nad funkcjonowaniem idei 3 Maja w sztuce. Przeprowadzamy kwerendę 
pamiątek 3 Maja w muzeach, archiwach i bibliotekach całego kraju. Staramy się także 
nawiązać kontakt z placówkami zagranicznymi. Sporządzona została znaczna część doku
mentacji fotograficznej. Materiał ten, po dokonaniu opracowania krytycznego, zostanie opu
blikowany w albumie 3 Maja w sztuce polskiej oraz w edycji Twórcy Konstytucji 3 Maja w 
polskiej ilustracji czasopiśmienniczej.
Wdzięczni będziemy za informacje o zabytkach związanych z 3 Maja, znajdujących się w 
kolekcjach prywatnych. Interesują nas przedmioty pochodzące z końca XVIII oraz z XIX i XX 
w. - portrety senatorów i postów Sejmu Wielkiego, grafika, medale upamiętniające kolejne 
rocznice uchwalenia konstytucji, kielichy, tace, zegary, broń z wygrawerowanymi inskry

pcjami dotyczącymi 3 Maja, fotografie z obchodów rocznic uchwalenia konstytucji, afisze, 
plakaty związane z tymi uroczystościami.
Prosimy o kontakt z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Buczka 27a, tel. 
78-54-88). Z przyjemnością wzbogacimy nasz album zdjęciami zabytków pochodzących z 
kolekcji prywatnych.

kierownik zespołu 
prof, dr hab. Alina Barszczewska-Krupa

■
Zwracam się z prośbą o pomoc w poszukiwaniach zabytków, których gospodarzami byli 
Rogowscy, konkretnie chodzi mi o dworki szlacheckie, pałace, zamki. W Polsce istnieje 25 
osad oraz wsi o nazwie Rogowo oraz 25 o nazwie Rogów. Gospodarzami tych osad, ich 
założycielami byli przodkowie Rogowskich, Powstaje Towarzystwo Rodziny Rogowskich i 
zbieramy materiały historyczne o tej rodzinie. Obcięlibyśmy także otoczyć opieką zabytki 
związane z rodami Rogowskich. Patronatem objęliśmy w Polsce około 16 000 Rogowskich. 
Obcięlibyśmy założyć Muzeum Rodziny Rogowskich oraz Bibliotekę Rodziny Rogowskich. 
Muzeum Esperanto im. Rodziny Rogowskich w Bytomiu posiada około 10 000 eksponatów, 
jak: książki, odznaki, medale, pocztówki, listy działaczy ruchu esperanckiego, dyplomy, 
fotografie, plakaty, exlibrisy, znaczki pocztowe itp. Czynne jest w pierwsze soboty i niedzie
le każdego miesiąca w godz. 9”-20” oraz w środy w godz. 16“’-20“”.

Społeczne Muzeum Esperanto im. Rodziny Rogowskich 
41-902 Bytom, skr. poczt. 257 ul. Żeromskiego 3/13 

kustosz Józef Rogowski
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Szanowna Redakcjo!
Jako Wasz wiemy czytelnik, mi

łośnik zabytków, cztonek Towarzys
twa Opieki nad Zabytkami i przewod
nik PTTK korzystam z okazji, że 
mogę wyjaśnić Wam szczegóły 
sprawy, o której piszecie w nocie od 
redakcji na s. 45 nru 4, 1987, „Spo
tkań". Bezmyślnie niszczone rzeźby i 
wazony - jak wynika z artykułu p. 
Ewy Wartalskiej „To nie moje" - na 
osiedlu Szwoleżerów w Warszawie 
pochodzą... z Brzegu na O polszczyć- 
nie. Rzeźby te są zatem nasze, brze
skie. Jak wynika z mojego „prywat
nego śledztwa" i z ustaleń innych 
działaczy oddziału brzeskiego TOnZ, 
rzeźby owe stanowiły niegdyś ele
menty architektury ogrodowej w par
ku przy tzw. willi Molla - rezydencji 
właściciela garbarni w Brzegu.

Zniszczona w czasie wojny willa 
została rozebrana w latach pięćdzie
siątych, a posągi, kolumny, wazony, 
donice wywiezione do Warszawy. 
Tam zwróciła na nie uwagę prof. Hali
na Skibniewska, która akurat projek
towała Osiedle Szwoleżerów na zle
cenie Urzędu Rady Ministrów. Za
pewne z inicjatywy p. Skibniewskiej 
osiedle ozdobiono tymi właśnie rzeź
bami.

Wiadomość o ostatnich zniszcze
niach „naszych" rzeźb zbulwersowa
ła brzeskich miłośników zabytków. 
Odżyły wśród nas marzenia o możli
wości powrotu tych rzeźb do Brzegu. 
Brzeg słynie ze swoich plant i par
ków, jest tu wiele miejsca na różnego 
rodzaju elementy architektury ogro
dowej. U nas znajdą się one pod 
właściwą opieką, m.in. właśnie dlate
go, że są nasze, a nie bezpańskie. 
Ani administracja Osiedla Szwoleże
rów. ani konserwator zabytków War
szawy nie umieli nam odpowiedzieć 
na wcześniejsze pytania o pocho
dzenie tych rzeźb, o których wiedzie
liśmy. że są z Brzegu. Może stąd taki 
brak troski o te zabytki?

Zdaję sobie sprawę, że Szanowni 
Redaktorzy „Spotkań z Zabytkami" 
to warszawiacy, ale mimo to ośmie
lam się prosić o poparcie na lamach 
pisma starań mieszkańców Brzegu o 
zwrot rzeczonych rzeźb. Interesuje 
nas też problem, gdzie znajduje się 
pozostała część rzeźb wywiezionych 
z Brzegu, może zalegają gdzieś w 
magazynach któregoś z warsza

wskich muzeów? Tu chyba pani prof. 
Skibniewska mogłaby być cennym 
źródłem informacji.

Przy okazji, miło mi poinformować 
Redakcję o zrealizowaniu postulatu, 
jaki przedstawiliście w numerze 3 
„Spotkań" jeszcze w 1980 r. W arty
kule „Cave canem" autorstwa Jaku
ba Pokory zawarto myśl o koniecz
ności powrotu do Brzegu renesan
sowej rzeźby psa z brzeskiego zam
ku, znajdującej się wówczas w 
Szczawnie Zdroju. Proszę, poinfor
mujcie łaskawie Czytelników, że tak 
się stało. Władze Szczawna zgodziły 
się na zwrot oryginału rzeźby w za
mian za współczesną jej kopię. W 
1986 r„ po 245 latach włóczęgi po 
Śląsku, rzeźba psa brzeskiego księ
cia powróciła na Zamek Piastów Ślą

skich w Brzegu.
W ogóle sądzę, że zabytki Brzegu 

i Ziemi Brzeskiej zasługują na znacz
nie szerszą popularyzację na lamach 
„Spotkań z Zabytkami". Wkrótce, po 
długim remoncie przekazany zosta
nie do użytku Zamek w Brzegu, po
nownie zostanie udostępnione do 
zwiedzania Muzeum Piastów Ślą

skich, na reklamę zasługują mało 
znane średniowieczne polichromie 
odkrywane w kościołach wiejskich w 
okolicach Brzegu...

Zapraszam zatem Redakcję do 
odwiedzenia mojego miasta, znaj- 
dziecie tu kopalnię tematów do wy
korzystania w piśmie, które sobie 
bardzo cenię i którego społeczny 
oddźwięk jest tak duży.

Z poważaniem 
Tadeusz Jurek 
Sekretarz TOnZ

Oddziat w Brzegu

Od redakcji: Jak się dowiadujemy, 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
w Brzegu skierowało do Prezydenta 
m.st. Warszawy pismo, w którym sta
nowczo domaga się zwrotu rzeźb 
znajdujących się na Osiedlu Szwole
żerów.

Szanowna Redakcjo!
Mieszkam w Osiedlu „Szwoleże

rów" dosłownie od pierwszego dnia 
istnienia pierwszego bloku w tym o- 
siedlu, tj. od 15 lal. Tajemnicze a 
piękne rzeźby pojawiły się wiele lat 
temu bez żadnego komentarza, infor
macji czy czegokolwiek w tym rodza
ju. Mimo, że próbowałam, nigdy nie 
udało mi się uzyskać autorytatywnej 
informacji, skąd pochodzą. Oczeki
wanie takich wiadomości od wtadz 
spółdzielni czy osiedla jest oczywi
stym absurdem z racji poziomu tych 
instytucji (...)

Niezależnie od tych złośliwości, o- 
siedle da się kochać. I to mimo nie
zwykle ciasnych i źle zaprojektowa
nych mieszkań, mimo zatruwającej 
nas mazu tern piekarni „Szwoleże
rów", mimo permanentnych włamań 
(...) Kochamy osiedle, bo leży w pięk
nym zakątku Warszawy, jest kame
ralne i zielone, a ponadto po latach 
pozostali tu na stałe z reguły kultural
ni, spokojni mieszkańcy. Sądzę, że 
żyje nam się tu nieco tatwiej niż w 

innych ogromnych osiedlach z ich 
wszystkimi wadami (...)

Gwoli sprawiedliwości trzeba 
przyznać, że kitka osób wchodzą
cych w skład Rady Osiedla poświę
ciło i poświęca niewiarygodnie dużo 
czasu i pracy, by jednak cokolwiek 
uzyskać dla osiedla od administracji 
spółdzielni. Najczęściej bywa, że 
czynią to autentycznie bezinteresow
nie. Twierdzę, jednak, że jest to Syzy
fowa praca. To wszystko napisałam 
głównie po to, żeby wykazać, że za
rzut braku zainteresowania osiedlem 
skierowany pod adresem mieszkań
ców jest niecelny. Jako mieszkanka i 
wielbicielka osiedla mam od lat u- 
czucie niewidzialnej siatki, którą je
steśmy spętani po to, by nie kompli
kować życia naszym „właścicielom", 
w tym wypadku przemożnej spół
dzielni.

Ponad pół roku trwało np„ zanim 
ustawiono na cokole przewróconą 
przez wandala Wenus (rzeźba stoją
ca przy alejce prowadzącej do skle
pu). Ilu wymagało to pism, telefonów, 
rozmów, a w końcu awantur! Kata
klizm wymiany rur c.o. przyszedł 
nagle, był smutną koniecznością, 
bez niego pozostalibyśmy bez o- 
grzewania. Ale kto miał czas i ochotę 
przemyśleć i wykonać zabezpiecze
nie dla rzeźb? Wielu o tym myślało i 
mówiło, ale nie byli to ci, od których 
coś zależało. Rzeźby leżały sponie
wierane około 10 miesięcy, alarmo
waliśmy, ale cóż z tego (...)

Miewam uczucie, że skarby kultu
ry, zabytki, pamiątki powinniśmy 
gdzieś głęboko schować, aby mogły 
bezpiecznie przeczekać do chwili, 
gdy wszystko będzie inaczej. Ale czy 
kiedyś będzie inaczej? Żal wydawać 

cenne przedmioty w ręce tłuszczy, 
która ani ma pojęcie, ani chęć wie
dzieć do czego to wszystko służy. 
Lektura kolejnych numerów „Spo
tkań z Zabytkami" pogłębia to uczu
cie. Losy zabytków i ludzi są podob
ne - ani tych, ani tych nie da się 
odtworzyć.

Po artykule p. Ewy Wartalskiej 
uaktywniła swoje porządkowe zapę
dy Rada' Osiedla i administracja. 
Tymczasem aktywność ta dotyczy 
zieleni, której uroda jest dość swoiś
cie pojmowana przez naszych „ właś
cicieli")...) W tym samym czasie, gdy 
„samowolnie" posadzone kwiaty (o 
zgrozo!) absorbują uwagę Rady 0- 
siedla i administracji, niektóre rzeźby 
wciąż leżą w błocie (w narożniku o- 
siedla koło Wisłostrady). Większość 
już ustawiono, ale nadal bez informa
cji, opisu. Nadal jest tak, że zdzieram 
głos, by z wysokości mego czwarte
go piętra przeganiać dzieci, a nawet i 
dorosłych, którzy usiłują na rzeźby 
wejść, nasypać tam ziemi itp. Zgro
za!

Mimo wszystkich smutków, miło 
wiedzieć, że poza nami są jeszcze i 
inne osoby, które nie mogą na to 
marnotrawstwo patrzeć.

Z poważaniem 
adwokat Elżbieta Kieszkowska

Warszawa
- Osiedle „Szwoleżerów"

Szanowna Redakcjo!
Nawiązując do artykułu pt. „Nie

zwykła wędrówka" zamieszczonego 
w nr. 3, 1987, „Spotkań z Zabytkami", 
pragnę poinformować, że w latach 
młodzieńczych, będąc mieszkańcem 
Lwowa, często bywałem przy pomni
ku króla Jana III Sobieskiego. Podzi
wiając to dzieło sztuki zawsze można 
było znaleźć jakiś szczegół, który 
swoim artyzmem przykuwał uwagę 
oglądającego. Refleksje pobudzały 
też dwie duże tablice umieszczone 
po obu stronach pomnika, na któ
rych wymienione były zwycięskie bi
twy bohaterskiego króla. Napisy byty 
zrobione z dużych, mosiężnych i 
błyszczących liter, co jednocześnie 
ożywiało ten monument. Dziś po 
nich pozostało tylko puste miejsce. 
Może są przykryte? Na pewno we
dług zamysłu autora napisy te nie
przypadkowo wkomponowane w ca
łość miały stanowić uzupełnienie wy
mowy tego pomnika.

Wydaje mi się. że przywróceniem 
pełnego pierwotnego wyglądu pom
nika powinni się zatroszczyć konser
watorzy zabytków.

Alojzy Karpiński
Warszawa

Szanowna Redakcjo!
W odpowiedzi na apel w sprawie 

nadsyłania wiadomości o polskich 
kościołach w Taszkiencie i Samar- 
kandzie (nr 4, 1986 i nr 4, 1987), po
dają garść informacji. Taszkient byl 
stolicą parafii taszkienckiej powoła
nej w 1902 r. W skład jej wchodził 
tzw. kraj turkiestański. Parafia posia
dała swoje filie i kaplice rzymskoka
tolickie, m.in. w Aszchabadzie, Kizyl- 
Arwat, Samarkandzie, Krasnowod- 
sku. Była jedną z 35 samodzielnych 
parafii rozrzuconych na terenie Rosji 
i Syberii, wchodziła w skład Archidie
cezji Mohylowskiej, prawdopodob
nie największej pod względem tery
torialnym na świecie. Proboszczem 
parafii taszkienckiej był o k. 1914 r. 
były profesor Cesarskiej Rzymsko- 
Katolickiej Akademii Duchownej w 
Petersburgu, ks. Justyn Bonawentu
ra Prajnatis. Od 1915 r przebywali tu 
także polscy księża, uciekinierzy z 
zajętej przez Niemców guberni su
walskiej: ks. Jan Downar i ks. Antoni 
Staniulis. Około 1914 r. parafia ta- 
szkiencka liczyła ponad 9 tysięcy 
wiernych. W tym czasie w Samarkan
dzie znajdował się dom modlitwy.

Jerzy Czajewskl
Szczecin

Szanowna Redakcjo!
Twierdza Modlin znana jest z wie

lu publikacji, lecz mało znane są 
dzieła fortyfikacyjne pierścienia ze
wnętrznego twierdzy, powstałe w os
tatnim okresie rozbudowy, w latach 
1911-1914. Modlin stał się wówczas 
jedną z najnowocześniejszych 
twierdz w Europie. Na szczególną u- 
wagę zasługują grupy fortów zbudo
wane wówczas według projektu wy
bitnego rosyjskiego fortyfikatora gen. 
Bujnickiego.

Podczas ostatnich wakacji posta
nowiłem zwiedzić forty twierdzy
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modlińskiej położone w okolicach 
Pomiechówka. Nie udało mi się jed
nak odnaleźć przewodnika opisują
cego cały teren twierdzy, tak jak np. 
„Forty Twierdzy Toruń”. Na podsta
wie znalezionej niemieckiej mapy u- 
dało mi się odnaleźć w terenie forty 
nr nr: XIV b, XIV c, XVI a, XVII. Jedy
nie na forcie XVI b, położonym przy 
szosie Pomiechówek-Serock, zna
lazłem tabliczkę informującą, że jest 
to obiekt zabytkowy pod ochroną, 
lecz bez żadnej bliższej informacji na 
jego temat. Natomiast forty XIV c (ok. 

1 km na wschód od ośrodka wypo
czynkowego w Kosewku) i XVI a 
(przy szosie Pomiechówek-Nasielsk) 
pozostawione są bez opieki i powoli 
stają się wysypiskiem śmieci. Na

1.2. Dwa forty modlińskie: XIV c (1) i 
XVI b (2) z lat 1912-1914

stokach i dziedzińcu fortu XIV b (pół
nocny kraniec wsi Gotawice) po- 
wstaje kolonia domków letnisko
wych, często niemal („przylepio
nych" do betonowych schronów for
tu. Na widok ten nie wiedziałem, czy 
śmiać się, czy pokiwać z politowa
niem głową. Mimo wszystko te cztery 
forty są dobrze zachowane i dostęp
ne dla zwiedzających. Zbudowane 
zostały w latach 1912-1914. Forty 
XVI a i XVI b wyposażono w stalowe 
kopuły dla broni maszynowej, są one 
do dziś doskonale zachowane. Na u- 
wagę zasługuje silny kojec w fosie 
fortu XVI a oraz tradytor artyleryjski 
fortu XVI b.

Opisane przeze mnie forty, mimo 
źe nie odegrały znaczącej roli w his

torii, zasługują jednak na uwagę ze 
względu na to, że stanowią cenny za
bytek budownictwa obronnego cza
sów nowożytnych.

Z poważaniem

Zbigniew Pruski
Łódź

Szanowny Panie Redaktorze!
Od wielu lat patrzę na zabytkowy 

zajazd z pierwszej połowy XIX w. w 
Skarszewie, około 15 km od Kalisza, 
przy drodze do Turka. Patrzę i płakać 
mi się chce. gdy widzę, jak popada w 
ruinę. Lada miesiąc rozsypie się zu
pełnie, a trzyma się jeszcze tylko dla
tego, źe wciąż w nim mieszkają lu
dzie. / jest to piękny zabytek, karcz
ma z sienią przejazdową i stajnią dla 
rozstawnych koni, częścią gościnną i 
dwuspadowym dachem, częściowo 
pod gontem, częściowo pod da
chówką. Gdyby znalazła gospoda
rza, jakiż to można by stworzyć pięk
ny obiekt turystyczny przy głównym 
szlaku do Warszawy.

I jeszcze jedna sprawa. Kiedyś pi
sałem do „Spotkań" o trzech zabyt
kowych cmentarzach w Kaliszu. Wła
dze konserwatorskie odpowiedziały, 
źe już wykonuje się inwentaryzację i 
sprawa ucichła. Istotnie, inwentary
zację wykonano, ale czy inwentary
zacja uratuje cmentarze? Nie tylko, 
że nic przez te lata nie zrobiono dla 
ratowania cmentarzy, nie tylko, że 
historyczne nagrobki się rozsypują, 
ale sprzedaje się je prywatnym na
bywcom. którzy je rozbierają, a na ich 
miejscu budują potworne lastrykowe 
straszydła. Na to, co się dzieje na 
starym cmentarzu katolickim w Kali
szu, nie można spokojnie patrzeć. A 
przecież to jest pomnik historii w 
środku najstarszego w Polsce mia
sta. Ostatnio chodzą słuchy, że te 
trzy stare cmentarze (katolicki, ewan
gelicki i grecki) mają być zlikwidowa
ne, zrównane z ziemią, a na ich 
miejscu powstaną oczywiście bloki, 
betonowe pudła, jakimi się zastawia 
całą Polskę. Szanowna Redakcjo! 
Ratujcie stary Kalisz, bo niedługo nie 
zostanie z niego śladu!

Łączę wyrazy szacunku 
Tadeusz Pniewski 

Łódź

Panie Redaktorze!
W Pańskim czasopiśmie (nr 4, 

1987) ukazał się reportaż Ryszarda 
Ciemińskiego „Głową w... szambo", 
nawiązujący dó podejmowanych w 
ostatnich latach interwencji w spra
wie Sycyny, miejsca urodzenia Jana 
Kochanowskiego. Jako autor ponad 
dwudziestu publikacji w obronie Sy
cyny (m.in. w „Polityce", „Życiu War

szawy", „Sztandarze Młodych" i „Ku
rierze Polskim"), którego pracy Ry
szard Ciemiński - mimo, że z niej 
korzystał - nie zechciał zauważyć 
(autor założył sobie niewymienienie 
mojego nazwiska!), pragnę oświad
czyć, co następuje: nigdy nie bytem i 
nie będę niczyim „murzynem”- rów
nież p. Ciemińskiego, którego znam 
osobiście i dotąd ceniłem. Ponadto: 
jako nie zorientowany w tej materii 
Ciemiński - pośród różnych błędów 
i przeinaczeń - powtórzył bzdurę, już 
raz przeze mnie prostowaną w „Kul
turze", a wymyśloną w Radomiu dla 
ośmieszenia społeczników (doma
gających się jakoby... rekonstrukcji 
XVI-wiecznego dworu. Z tą wyssaną 
z palca bzdurą o rekonstrukcji wy
skoczył dwa lata temu w „Życiu War

szawy" Bogdan Stypułkowski, po
wołując się na bliżej nie określone 
informacje w prasie. Gdzie? Kiedy? - 
pytałem w „Kulturze" 11, 1985. Od
powiedzi nie było... Nie o rekonstruk
cję tu chodzi, lecz o ochronę tego 
historycznego miejsca przed sobie
państwem „gospodarującej" tam 
szkohy która znalazła popleczników 
w... wojewódzkim konserwatorze za
bytków i innych lokalnych nota
blach.

Proszę o opublikowanie niniejsze
go sprostowania w całości.

Z poważaniem 

Wiesław Budzyński 
Warszawa

Rzeczywiście, nie wymieniłem z 
nazwiska jednego z autorów licznych 
publikacji na temat Sycyny. Wydało 
mi się to niekonieczne ze względu na 
reportażowy charakter mojej publika
cji, nie pretendującej do przeglądu 
wszystkich artykułów, które ukazały 
się na ten temat.

Ryszard Ciemiński

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 150 zt, półrocznie 450 zł, rocznie 900 zł
Warunki:
1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy - instytucje i zakłady pracy 
zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych miastach, w których 
znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch”, zamawiają pre
numeratę 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 „Pra
sa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczy
cieli; - osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW 
„Prasa-Książka-Ruch” opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach poczto
wych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenume
ratora.

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

Terminy przyjmowanie 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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zabytkowych 
pojazdów 
konnychZbigniew 

Prus- Niewiadomski

Ilustrowany



1. Popielnica twarzowa z wizerunkami i zdobienia
mi (VI - V w. p.n.e.; Grabowo Bobowskie, woj.

2. Tzw. grób kto*łowy: duż» neczynie-klosz przy
kryw* popielnice, obok niej nurt* naczynia tzw. 
przystawki (V - III w. p.n.e.)
3. Srebrne l złota fibule do spinania szat (połowa 
V w«5 Świlcza, woj. rzeszowskie)
4. Szyszak żelazny pokryty blacha miedziana I zło
cona (X - XI w.; Głecz, woj. poznańskie)
5. Skrzynka ta złoconego srebra, wtórni* użyta 
jako relikwiarz na szczątki *w. bpa Stanisława (XII 
w.; Kraków-Wswel)
8. Kolumna ornatu w kształcie krzyk* haftowanego 
złota * srebrna nicią (XIII w.; Łobodzlce Poduchow
na, woj. piotrkowskie)
7. Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem wykonana w 
drewnie lipowym, polichromowana (koniec XIV w.)
8. Regalia z grobowca Kazimierza Wielkiego: ko
rona, berło I jabłko (XIV w.; Kraków-Wawel) 
(zd/pcla: Zblgnlzw DttbM z wyztawy „Sbtrby pat- 
duvinttj Polzkl' w Pertafwowym Muzeum

Archeologicznym w W»r»z*wit)

JE -88 z,'.:

FKA.

—

Skarby 
pradawnej
ruioM

KRAJOWA 
AGENCJA 
WYDAWNICZA Cena zł 150.-


