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NA OKŁADCE: Słynna warsza
wska hala targowa zwana Mi
rowską z lat 1899-1901. W 
roku ubiegłym minęło ćwierć 
wieku jej pracy w służbie war
szawskiego handlu powojen
nego. Dziennie przez Halę Mi
rowską przewija się około 24 
tysięcy klientów, kupując tu o- 
prócz artykułów spożywczych 
także przemysłowe i sporto
we. O dziejach stołecznych 
hal targowych traktuje artykuł 
na s. 20.
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Od redakcji
W poprzednim numerze wspomi
naliśmy w tym miejscu o obra
dach Sejmu poświęconych kultu
rze, podkreślając, że w porówna
niu z poprzednią kadencją w o- 
becnej zbyt mało mówi się o och
ronie zabytków i jej problemach. 
W grudniu 1987 r. powołana zo
stała Fundacja Kultury Polskiej, 
której celem jest „wszechstronna 
promocja polskiej kultury, sztuki 
i nauki w świecie”, jak zanotowa
no w oświadczeniu notarialnym. 
Piękna to idea, lecz mamy obawy, 
żeby w dziedzinie ochrony zabyt
ków nie nastąpiło jeszcze więk
sze niż dotychczas uszczuplenie 
kadry konserwatorskiej spowo
dowane jej wyjazdami do ratowa
nia zabytków w innych krajach. 
Wśród członków-założycieli Fun
dacji Kultury widnieją nazwiska 
m.in. historyków sztuki, muzeo- 
logów, konserwatorów zabytków, 

stwarza to więc gwarancje, że 
„zwykłe” polskie zabytki jeśli już 
nic na Fundacji nie zyskają, to 
przynajmniej nie stracą.
Do tych zwykłych naszych zabyt
ków zaliczamy m.in. domy robot
nicze, dwory, cmentarze - trwają 
na naszych łamach AKCJE im 
poświęcone.
W tym numerze po raz kolejny 
wracamy do stale żywej - dla za
bytków i środowiska - sprawy bu
dowy zapory na Dunajcu i żegna
my się ze wspomnieniami Stanis
ława Lorentza. Anonsujemy, że w 
następnym numerze spotkamy 
się m.in. z trudnymi problemami 
ochrony zabytków i środowiska w 
Zakopanem i najbliższej okolicy.

UWAGA - informacja o sposobie 
zamieszczania w „Spotkaniach z 
Zabytkami” reklam i ogłoszeń 
znajduje się na s. 64.
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Wspomnienia Stanisława Lorentza z lat 1945-1951

Z popiołów 
i gruzów (4)

Ze Szwecji udałem się na kilka dni do Oslo, a stamtąd 
na tydzień do Kopenhagi. Tu nawiązałem serdeczne 
stosunki z pracownikami Muzeum Thorwaldsena. Aku
rat wtedy wykonywano odlew w brązie z gipsowego 
pomnika konnego księcia Józefa Poniatowskiego, wy
konanego przez Thorwaldsena, jako dar miasta Kopen
hagi dla Warszawy. Kustosz Muzeum dr Else Kai-Sass, 
uczestniczka ruchu oporu przeciwniemieckiego w cza
sie okupacji Danii, bardzo interesowała się Polską i 
dziełami Thorwaldsena w Polsce. Dwukrotnie później 
przyjeżdżała do Polski.

W 1948 r. wyjeżdżałem do Paryża, jako szef Delegacji 
Polskiej, w której prócz mnie byli Władysław Tatarkie
wicz i Stanisław Gąsiorowski, na I Kongres Międzyna
rodowej Rady Muzeów (ICOM), który odbywał się w 
Ecole du Louvre. W sali przyległej do audytorium urzą
dziłem niewielką wystawę fotograficzną, obrazującą 
zniszczenia i odbudowę muzeów polskich po wojnie. 
Zotałem wybrany do Komitetu Wykonawczego ICOM. 
Byliśmy jedyną delegacją z bloku państw socjalistycz
nych. A ja byłem jedynym członkiem Kongresu, który 
przed wojną współpracował z „Office des Musees” Ko
misji Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów z siedzi
bą w Palais Royal w Paryżu. Wybrany też zostałem do 
Międzynarodowego Komitetu Historyków Sztuki; jego 
członkiem już przed wojną był Władysław Tatarkie
wicz. W Hotel Lambert spotkałem się z księżną Ludwi
ką Czartoryską i jej zięciem Stefanem Zamoyskim. Po
szukiwał zaginionego obrazu Rafaela z Muzeum Czar
toryskich w Krakowie i dowiadywał się, czy ja nie na-’ 
trafiłem na jakieś ślady. W Bibliotece Polskiej, gdzie 
znajdowało się Muzeum Mickiewicza, omawiałem z 
Franciszkiem Pułaskim sprawy dalszych losów Biblio
teki i Muzeum. Na razie on, jako potomek rodziny Puła
skich, członek Society of the Cincinnati, utrzymywał 
Bibliotekę z subwencji fundacji Rockefellera, a starał 
się też o pomoc polskich organizacji w Chicago. Dalsze 
losy Biblioteki były bardzo niepewne.
Po powrocie z Paryża udałem się natychmiast do Wro
cławia, dokąd wzywał mnie rektor Stanisław Kulczyń
ski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Świa
towego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju. 
Jako członek Komitetu i uczestnik Kongresu miałem 
zająć się kontaktami z delegacjami zagranicznymi, a 
osobiście z przewodniczącym Kongresu - Julianem Hux- 
leyem, którego znałem z Paryża. Na wielkiej wystawie, 
zorganizowanej z okazji Kongresu, Naczelna Dyrekcja 
urządziła wystawę sztuki ludowej. Jej organizatorem 
był Ksawery Piwocki.
O moim uczestnictwie w Kongresie UNESCO w Paryżu 
w 1949 r. już wspominałem w ode. 3. Dodam tylko, że 
dyrektor UNESCO zorganizował wówczas Komitet do 
Spraw Ochrony Zabytków, składający się z około 20 
osób z różnych krajów. Mnie powierzył przewodnicze
nie Komitetowi. Przed rozpoczęciem obrad podeszła do 
mnie jedna z tłumaczek i powiedziała: „Jestem córką 
ministra Rosego, przedstawiciela Polski w Lidze Naro
dów w Genewie, którego Pan znał. A moja koleżanka 
jest córką gen. Wieniawy-Dhigoszowskiego. Mamy

Na
X jesieni

1947 r. po raz pierwszy po wojnie wyjechałem za grani
cę. Rząd szwedzki zaprosił 15 uczonych polskich na 
dwumiesięczny pobyt wypoczynkowy. W naszej grupie 
znajdowali się uczeni różnych specjalności; był m.in. 
archeolog prof. Józef Kostrzewski z Poznania. Skorzy
stałem z okazji, by nawiązać kontakty ze szwedzkimi 
konserwatorami zabytków i pracownikami muzealny
mi. Złożyłem wizytę Rijksantiquarie, czyli konserwato
rowi generalnemu, nawiązałem stosunki z dyrektorem 
Muzeum Narodowego Wettergreenem i dyrektorem 
Livrustkammaren Torsteneem Lenk, który później 
przybył do Polski. Oglądałem u niego słynny fryz z 
wjazdu Zygmunta III do Krakowa, który później stał 
się darem premiera Olofa Palme dla odbudowywanego 
Zamku Królewskiego w Warszawie. Byłem w Drott- 
ningholmie, Skoklester i Gripsholmie, gdzie obejrza
łem tamtejsze polonika. Wyjeżdżałem też do Gótebor- 
ga, Lund i Uppsali. W bibliotece w Uppsali dyrektor 
pokazał mi w magazynach tzw. bibliotekę Kopernika, 
wywiezioną w czasie szwedzkiego potopu w 1626 r. z 
Braniewa. Trochę zafrasowany powiedział: „Może le
piej, że ta biblioteka znalazła się u nas, bo burzliwe 
dzieje Polski może nie sprzyjałyby jej zachowaniu”. 
Odpowiedziałem mu: „Jesteśmy niezwykle wdzięczni 
Szwecji za przechowanie biblioteki Kopernika. A 
wdzięczność nasza nie miałaby granic, gdybyście nam 
ją teraz zwrócili". Pobyt w Szwecji zakończył się ma
łym zgrzytem. Dyrektor Instytutu Spraw Międzynaro
dowych docent Granberg, który się nami opiekował, 
zwrócił się do mnie z zaproszeniem naszej grupy na 
pożegnalny obiad. Dodał, że goszczą też grupę niemiec
kich uczonych, którzy również wezmą udział w tym 
obiedzie. Odpowiedziałem mu: „Odmawiamy wobec 
tego udziału. Jest jeszcze za wcześnie, by mordercy za
siadali przy jednym stole z mordowanymi”.

2



S IM I.i i-hTl \LISTÓW! \TOVVY KO\(
W OBKOME POKO.ll WROCLAW

J$»48 i

?jzeuE flaro.

tet urbanizacyjny 

Światowego Kongresu ir. •.eiektuaiiatfiw w« Wrocławiu na posiedzą* 

ni u w dniu li ba. ustalił aklad uexegaoji puASkx«* zaliczając 

w ?ej pooaet rana Profesura.

. Ze względu na bardzo krotki okres czasu, dzielący n&s 

ou dnia rozpoczęcia ot>r«u Kongresu zależy naa na 3«k najazyb- 

»ze^ wiaaoDo^cl, ozy aofteąy liczy<5 na łaskawy udział fana 
Profesora w ACngx-eśłe*

1? wypauku pozytywny a, uprzejmie prosxny ó przybycie 

w dniu 24 b«. do tfroóiawia oraz zgłOsżetue aię de biura zon-
■ ■ ■ " i.

gresu w gmacau rolitechnial «rocrawskiej, gdzie poujuny zosta
nie przyagjfcsł hoteli, aaateśriąf kongresuwy eras wezckiie in- 

tcraa* je.

Jeti&czts raz prceifey o możliwie najszybszą, ^mentual- 

nie telegraficzną wiadoaodź.

Uprze,

1. Powołanie Stanisława Lorentza w skład delegacji polskiej na Światowy Kon
gres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu w 1948 r.
2.3. Uczestnicy Kongresu Intelektualistów zwiedzają warszawskie Muzeum 
Narodowe; przy Stanisławie Lorentzu - Pablo Picasso
4. Robotnicy ze Śląska przekazują obraz Muzeum Narodowemu'

prośbę, by Pan powiedział kilka zdań po polsku, a my 
przetłumaczymy”. Tak też zrobiłem, wyjaśniając proś
bę polskich tłumaczek. Córka ministra Rosego była już 
zresztą po mężu narodowości szwedzkiej.
W 1948 r. Naczelna Dyrekcja podjęła wielką i doniosłą 
akcję badań nad początkami Państwa Polskiego. Po
budki do tego wypływały z czterech źródeł: 1) prahisto- 
rycy wysunęli projekt uczczenia pojawienia się Polski 
na widowni dziejów przez podjęcie wykopalisk prze
rwanych przez wojnę; 2) szczególnie cenne odkrycia z 
lat 1945-1947 wczesnych reliktów architektonicznych w 
Poznaniu, Gnieźnie, Trzemesznie i Strzelnie; 3) history
cy zaktualizowali po wojnie problematykę genezy na
szej państwowości, a podjęcie szerokich badań na ten 
temat było nieobojętne i dla polityków ze względu na
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znaczne przesunięcia się na zachód granic naszego 
państwa; 4) badania okazały się ważne ze względu na 
nasze Millenium, które mieliśmy obchodzić w 1966 r. 
Zorganizowaliśmy wobec tego w Naczelnej Dyrekcji 1 
marca 1948 r. konferencję, na którą zaprosiliśmy 53 
uczonych: prahistoryków, historyków, historyków sztu
ki, etnografów i socjologów. Po zagajeniu przez Naczel
nego Dyrektora, który prosił uczestników obrad o wy
powiedzenie się, jak należałoby zorganizować cało
kształt badań, referat wstępny wygłosił Aleksander 
Gieysztor. Tytuł referatu brzmiał: Polskie Millenium. Z 
zagadnień współpracy historii i archeologii wczesno- 
dziejowej. Program badań, który przedstawił, obejmo
wał 20 obiektów wykopaliskowych, a okres badań 
trwać miał 18 lat, 'do czasu obchodów Millenium. Dys
kusja składała się z 32 wypowiedzi, popierających i 
uzupełniających program. Naczelna Dyrekcja utworzy
ła Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Pol
skiego. Naczelną Dyrekcję reprezentował w Komitecie 
Witold Kieszkowski. Kierownictwo objął Aleksander 
Gieysztor i pełnił je przez 5 lat do czasu likwidacji Kie
rownictwa w 1952 r., po likwidacji Naczelnej Dyrekcji 
Muzeów i Ochrony Zabytków.
Do zdań Kierownictwa Badań należało: planowanie i 
organizacja prac źródłoznawczych, wydawniczych i bi
bliograficznych, planowanie, organizacja i nadzór nad 
pracami terenowymi, utrzymywanie kontaktów z bada
czami pokrewnych nauk o Słowiańszczyźnie, publiko
wanie wyników badań.
W 1948 r. ustalono, że utworzone będą następujące o- 
środki badań: 1) na Wolinie i w Szczecinie (dyr. L. Sawi
cki), 2) w Gnieźnie i Poznaniu (prof. J. Kostrzewski), 3) 
w Kruszwicy (prof. R. Jakimowicz), 4) w Gdańsku i Łę
czycy (prof. K. Jażdżewski), 5) na Wawelu (dr G. Leń- 
czyk), 6) w Opolu (prof. R. Jamka) i we Wrocławiu (dr W. 
Koczka), 7) w Wiślicy (prof. Wł. Antoniewicz). W 1949 r. 
doszły wykopaliska: 1) w Poznaniu na Ostrowie Tum
skim (doc. W. Hensel) i na Górze Przemysława (T. Ru- 
szczyńska), 2) na Ostrowiu Lednickim (W. Kieszko

wski), 3) w Gieczu (dr B. Kostrzewski), 4) w Trzemesz
nie (Z. Kępiński i K. Józefowiczówna), 5) w'Biskupinie 
(dr Z. Rajewski), 6) w Tumie pod Łęczycą (prof. K. Jaż
dżewski), 7) w Inowłodzu, 8) w Lutomiersku pod Łodzią 
(prof. K. Jażdżewski), 9) na górze ślęży (W. Hołubo- 
wicz), 10) w Sobótce Śląskiej (prof. K. Maleczyński), 11) 
w Tyńcu (dr G. Leńczyk). W 1950 r. przybyły: 1) Kalisz 
(prof. M. Drewko), 2) Strzelno (Z. Kępiński i K. Józefo
wicz). Wymieniam tu najważniejsze.
W tym czasie działały Centralne Pracownie Kierownic
twa Badań: 1. Najstarszych Pisanych Źródeł do Dzie
jów Państwa Polskiego (kierownik: prof. G. Labuda), 2. 
Inwentaryzacji Grodzisk (kierownik: dr Z. Wartoło- 
wska), 3. Atlasu Wczesnodziejowego (dr W. Pałucki), 4. 
Paleobotaniczna (prof. K. Moldenhawer).
W 1952 r. było czynnych równocześnie 26 placówek wy
kopaliskowych. W Kierownictwie Badań pracowało sta-



5. Wnętrze muzeobusu z wystawą poświęconą Mickiewiczowi (1949 r.)
6. Wycieczka szkolna w Sali Matejki Muzeum Narodowego na początku lat 
pięćdziesiątych
7-10. Z badań archeologicznych Kierownictwa Badań nad Początkami Pańs
twa Polskiego: Biskupin (7), Gniezno (8), Lutomiersk (9) i Poznań (10)

(zdjęcia ze zb. St. Lorentza, 
MN i PM A w Warszawie: reprod.: 

1-6-Jerzy Wilde, zdjęcia: 7-10 
- Tadeusz Biniewski)

le 119 osób, a w sezonie wykopaliskowym - 450.1 wte dy 
właśnie Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa 
Polskiego zostało zlikwidowane...

Po 1949 r. samodzielny, autonomiczny urząd, zatrudnia
jący profesorów, docentów, doktorów, współpracujący z 
wielu uczonymi, nie odpowiadał strukturze i wytycz
nym działalności Ministerstwa Kultury i Sztuki, z mini
strem Stefanem Dybowskim i właściwym kierowni
kiem Ministerstwa, Włodzimierzem Sokorskim, na cze
le. Najpierw oderwano od Naczelnej Dyrekcji Wydział 

Muzeów i Pomników Martyrologii, a jego agendy prze
jął Urząd Rady Ministrów. W 1950 r. powstał jako resor
towy Instytut Sztuki, którego dyrektorem został Ju
liusz Starzyński. Skasowano nasz Instytut Sztuki, a 
agendy i zbiory inwentaryzacyjne polecono przekazać 
instytutowi ministerialnemu.
W lutym 1951 r. otrzymałem pisemne zwolnienie ze sta
nowiska Naczelnego Dyrektora Muzeów, i Ochrony Za
bytków. Później w Ministerstwie utworzono urząd w 
stopniu departamentu, pod nazwą Centralny Zarząd 
Muzeów i Ochrony Zabytków.

Stanisław Lorentz 
Na tym kończą się napisane specjalnie dla „Spotkań z 
Zabytkami” wspomnienia prof. Stanisława Lorentza z 
lat 1945-1951. Wydaje nam się, że była to dobra lekcja 
dla nas wszystkich, jak w skrajnie trudnych warun
kach gospodarczych i społecznych mbżna było tworzyć 
„coś z niczego”, bez wielu dzisiejszych udogodnień, ale 
za to z zaangażowaniem i sercem...



Prawo i zabytki

Jeszcze 
o remontach 
prywatnych 
kamienic

7
JŁ^astanówmy się, jak o- 

bowiązujące prawo reguluje sprawę remontowania nierucho
mych obiektów zabytkowych (zarówno wpisanych do rejestru 
zabytków, jak i tych, które zabytkami są dlatego, że „ich cha
rakter zabytkowy jest oczywisty”). Interesują nas tylko te nie
ruchomości zabytkowe (zob. Remonty prywatnych kamienic, 
„Spotkania”, nr 1, 1988), które nie stanowiły i nie stanowią 
własności państwa.
Zgodnie z przepisami Ustawy z 15 II 1962 r. o ochronie dóbr 
kultury i o muzeach (Dz.U., Nr 10, poz. 48; zm.: 1983 r., Nr 38, 
poz. 173), wojewódzki konserwator zabytków (dalej: WKZ), u- 
znając potrzebę konserwacji zabytku nieruchomego stanowią
cego własność prywatną, może nakazać właścicielowi lub użyt
kownikowi dokonanie robót konserwatorskich. WKZ zobligo
wany jest do działania w porozumieniu z organami nadzoru 
budowlanego (art. 30, ust.l). Właściciel (użytkownik) zabytku 
nieruchomego nie stanowiącego własności państwa powinien 
w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia nakazu o- 
świadczyć na piśmie, czy wykona nakazane roboty we włas
nym zakresie (dane te powinno się przedstawiać w sposób 
konkretny, a nie ogólnikowy). Wykonanie ze środków pań
stwowych może nastąpić wtedy, gdy właściciel nie złoży takie
go oświadczenia albo też jeżeli prowadzi roboty w sposób opie
szały, wykluczający zakończenie robót w wyznaczonym termi
nie. Z mocy ustawy decyzja WKZ jest natychmiast wykonalna 
(art. 31, ust. 1 i 2). Dochodzenie zwrotu wyłożonych sum odby
wa się w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świad
czeń pieniężnych (ust. 3). WKZ dochodząc tych sum ma rów
nież możność dokonywania ich wpisu hipotecznego na zasa
dach i w trybie przewidzianym w Ustawie z 22 IV 1959 r. o 
remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbu
dowie budynków (Dz.U., Nr 36 z 1968 r., poz. 249). Przy stoso
waniu powyższego trybu postępowania służą WKZ następują
ce uprawnienia przewidziane w ustawie z 1959 r. na rzecz 
organów gospodarki mieszkaniowej:
1) wpis hipoteki do księgi wieczystej następuje na wniosek 
WKZ, a podstawą wpisu jest prawomocna decyzja konserwa
tora, ustalająca wysokość kosztów robót wykonywanych w 
zabytkowym budynku;
2) jeżeli koszty remontu (prac konserwatorskich) przekroczą 
50% wartości budynku lub jeżeli nie umorzone koszty kolej
nych remontów przekroczą 50% wartości budynku, WKZ może 
wydać orzeczenie o przejęciu nieruchomości na własność 
państwa za odszkodowaniem (zob. art. 32 Ustawy z 1962 r.). 

Minister kultury i sztuki z urzędu lub na wniosek może w uza
sadnionych wypadkach, a szczególnie jeżeli roboty konserwa
torskie nie przyniosą właścicielowi obiektu korzyści gospodar
czych (np. odnowienie fresku), uznać wyłożone przez państwo 
koszty w całości lub części za dotację bezzwrotną (art. 31, ust. 
4). Za nie przynoszące korzyści gospodarczych należy uznać 
również użycie kosztowniejszych materiałów budowlanych, 
podyktowane zachowaniem zabytkowego charakteru budyn
ku (np. zastosowanie specjalnej dachówki). Zasadniczo uzna
nie dotacji za bezzwrotną może nastąpić dopiero wtedy, gdy 
remont zostanie wykonany przez WKZ po bezskutecznym we
zwaniu właściciela. Dopuszczalne jest, aby WKZ za zgodą mi
nistra kultury i sztuki zawarł z właścicielem umowę, że część 
kosztów pokryje właściciel, część zaś państwo.

Do podjęcia kroków zmierzających do przeprowadzenia re
montu obiektu zabytkowego nie jest potrzebne czekanie na 
nakaz WKZ. Z ogólnego ducha Ustawy z 1962 r. można wnosić, 
że przepisy prawne dopuszczają inicjatywę właścicieli w tym 
zakresie. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach powinny być 
prowadzone jednak za zezwoleniem WKZ (chodzi nie tylko o 
prace ściśle konserwatorskie, ale i te, które pozornie tylko 
dotyczą zabytkowego charakteru obiektu). Bez zezwolenia 
WKZ nie wolno ponadto zabytków: burzyć, niszczyć, przera
biać, odnawiać, rekonstruować, konserwować, zabudowywać, 
odbudowywać, zdobić, uzupełniać, rozkopywać ani dokonywać 
żadnych innych zmian (zob. art. 21 i 27, ust. 1). Bez zezwolenia 
WKZ niedopuszczalne jest również przemieszczanie zabytków 
nieruchomych z naruszeniem skomponowanego lub ustalone
go tradycją układu terenowego ani też przenoszenie lub wyno
szenie zabytków ruchomych z naruszeniem skomponowanych 
lub, ustalonych tradycją wnętrz budownictwa (art. 27, ust. 2). 
Zezwolenia WKZ wymagają także roboty wykonywane poza 
obrębem zabytku, mogące zeszpecić jego otoczenie lub widok 
na. zabytek. Ustawa nie nakazuje konserwatorowi określania 
w decyzji o wpisie obiektu do rejestru granic takiego „otocze
nia”, ale i nie zakazuje. Udzielenie tych zezwoleń, o których 
mówi art. 27, ust. 1-3 Ustawy z 1962 r. WKZ może uzależnić od 
wykonania badań i dokumentacji zabytku (ust. 4).

W razie podjęcia wymienionych w art. 27 czynności bez uzy
skania zezwolenia WKZ jest on uprawniony - zgodnie z art. 28, 
ust. 1, pkt.l - wstrzymać je. Konserwator może również naka
zać przywrócenie zabytku lub jego otoczenia do poprzedniego 
stanu na koszt osoby, która naruszyła te przepisy (art. 28, ust.
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1, pkt 2). Dochodzenie kosztów związanych z przywróceniem 
obiektu do poprzedniego stanu odbywa się w trybie przepisów 
o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (art. 28, 
ust. 2). Niewykonanie zarządzenia WKZ o wstrzymaniu robót, 
wydanego na podstawie art. 28, ust. 1, pkt. 1, pociąga za sobą 
odpowiedzialność karno-administracyjną (art. 77, pkt 2), a je
żeli na skutek tego zabytek zostanie uszkodzony czy wręcz 
zniszczony - odpowiedzialność karną (art. 73). Niewykonanie 
nakazu przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu nie po
ciąga za sobą co prawda skutków karnych, ale konserwator 
może przeprowadzić tę czynność ze środków państwowych, a 
następnie obciążyć kosztami winnych naruszenia przepisów. 
Zarządzenie o wstrzymaniu czynności podjętych bez zachowa
nia przepisów art. 27 może być wydane przez WKZ również w 
odniesieniu do obiektów, które nie zostały jeszcze wpisane do 
rejestru zabytków, o ile istnieją podstawy do takiego wpisu. 
Tego rodzaju zarządzenie traci moc z samego prawa, jeżeli w 
czasie trzech miesięcy nie nastąpi wpis przedmiotu do reje
stru. Jeżeli przed upływem tego okresu WKZ dojdzie do wnio
sku, że obiekt nie ma takich cech, które predysponowałyby go 
do ujęcia w rejestrze zabytków, powinien niezwłocznie wydać 
zarządzenie o podjęciu robót (por. art. 29). Po upływie trzech 
miesięcy WKZ nie może wydać powtórnego zarządzenia na 
podstawie art. 29, ust. 1.
W świetle omówionych przepisów prawnych remonty prywa
tnych obiektów nie stanowiących własności państwa mogą 
być dokonywane przez właścicieli (użytkowników) nierucho
mości zabytkowych, jednakże po uprzednim uzyskaniu zezwo
lenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ponadto w 
trakcie prac remontowych muszą być ściśle przestrzegane za
lecenia konserwatorskie. Inicjatywy właścicieli (użytkowni
ków) nieruchomości zabytkowych zmierzające do remontowa
nia ich we własnym zakresie są ze wszech miar wskazane, 
tym bardziej że z mocy samej Ustawy z 1962 r. zarówno właś
ciciel, jak i użytkownik, każdy z nich w zakresie obowiązków 
wynikających z umowy lub określonych przepisami prawa 
zobowiązany jest dbać o zachowanie zabytku, a w szczególnoś
ci:
1. Zabezpieczyć go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewa
stacją. Obowiązki te sprowadzają się do zabiegów konserwa
torskich, niezbędnych dla zachowania zabytku w takim stanie, 
w jakim znajdował się w chwili wpisania go do rejestru zabyt
ków lub w chwili przejścia tytułu własności na obecnego właś
ciciela. Nie obejmuje natomiast obowiązku doprowadzenia za
bytku do najlepszego stanu, jaki można by sobie wyobrazić, 
ani też - jeżeli uległ przeróbkom - doprowadzenia go do pier
wotnej postaci.
2. Niezwłocznie zawiadomić WKZ o wydarzeniach mogących 
mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku. Obowiązek 
ten dotyczy zarówno faktów zawinionych przez właściciela 
(użytkownika), jak i faktów niezależnych od jego woli. Zamel
dowanie WKZ o takim fakcie nie zwalnia zgłaszającego od 
podjęcia z jego strony czynności w celu zabezpieczenia zabyt
ku, chyba że nie ma on fizycznej możliwości podjęcia takich 
czynności (np. przy obsuwaniu się ziemi).
3. Zawiadomić w ciągu jednego miesiąca WKZ o przejściu 
własności zabytku na inną osobę lub o oddaniu zabytku nieru
chomego w całości lub w części w użytkowanie, najem lub 
dzierżawę. Przejście tych praw nie podlega ograniczeniom, 
jednakże zbywca zabytku (wydzierżawiający) jest zobowiąza
ny zawiadomić o tej transakcji WKZ, aby było w każdej chwili 
wiadome, pod czyją opieką zabytek się znajduje. Niedopełnie
nie tego obowiązku zag.rożone jest sankcją karno-administra
cyjną z art. 78, pkt 2, lit b Ustawy (zob. art. 25. ust. 1).
Jeżeli właściciel nieruchomego zabytku, a w razie nieustalenia 
właściciela lub miejsca jego pobytu - użytkownik zabytku nie 
przestrzega przepisu art, 25, ust. 1, albo jeżeli interes publiczny 
wymaga przejęcia na własność państwa zabytku o szczególnej 
wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, w celu udo
stępnienia zabytku ogółowi, zabytek może być przejęty na 
własność państwa (art. 33). Przejęcie następuje w trybie prze-
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pisów Ustawy z 29 IV 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłasz
czaniu nieruchomości (Dz. U., Nr 22, poz. 99). Przejęcia doko
nuje WKZ za odszkodowaniem w wysokości wartości zabytku 
(art. 34, ust. 1 i 2). Nieprzestrzeganie przepisów art. 25, ust. 1 - 
aby stanowiło podstawę do wywłaszczenia - musi być uporczy
we i grozić szkodliwymi następstwami dla zabytku. Dlatego 
wskazane byłoby (choć ustawa tego wyraźnie nie wymaga), 
aby przed przystąpieniem do postępowania o przejęciu zabyt
ku wezwać właściciela do zastosowania się do obowiązków 
wymienionych w art. 25, z jednoczesnym zagrożeniem skorzy
stania z art. 33, jeżeli właściciel nie zastosuje się do tego 
wezwania w określonym terminie. Wywłaszczenie zabytku 
może nastąpić również w trybie art. 50 Ustawy o gospodarce 
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Wzajemne obowiązki pomiędzy właścicielem a użytkowni
kiem zabytku nieruchomego nie stanowiącego własności 
państwa regulują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z 10 IV 
1974 r. - Prawo Lokalowe (Dz.U. z 1987 r., Nr 30, poz. 165), a 
niekiedy - w dopuszczalnym prawnie zakresie - ustalenia za
wartej między nimi umowy. Dokonywanie remontów obie
któw zabytkowych również winno być zgodne z takimi norma
mi. Nie miejsce tutaj na rozwijanie kwestii wzajemnych praw 
i obowiązków obu wymienionych podmiotów. Warto jednak 
nadmienić, że zmienione Prawo Lokalowe, obowiązujące od 
dnia 1 stycznia 1988 r., zawiera również unormowania, które 
winny być stosowane przez właścicieli i użytkowników nieru
chomości zabytkowych. Przepisy zawarte w tym akcie podkre
ślają obowiązki, które wynikają już z treści Ustawy z 1962 r. 
Naprawy i odnawianie lokalu w budynku wpisanym do reje
stru zabytków mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwole
nia WKZ (nie zalicza się tutaj tylko tych napraw, które pole
gają na usuwaniu usterek wynikłych z wykonawstwa budo
wlanego lub wad urządzeń i materiałów budowlanych). Zobo
wiązanie uzyskania zezwolenia WKZ dotyczy takich działań, 
które zawarte zostały w art. 13, ust. 2 Prawa Lokalowego (zob. 
również art. 13, ust. 3 i 4).
Zgodnie z art. 42, ust. 1 dokonanie przeróbek lub przebudowy 
zabytkowego lokalu mieszkalnego lub użytkowego, jeżeli udo
godni to korzystanie z lokalu i nie spowoduje istotnego pogor
szenia warunków korzystania z niego przez innych najemców, 
może być dokonane przez najemcę, po zasięgnięciu opinii wy
najmującego. W razie projektowania robót, które wymagają 
pozwolenia w myśl przepisów o państwowym nadzorze budo
wlanym, decyzję w tym zakresie wydaje terenowy organ ad
ministracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw 
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego. Wymagane jest 
tutaj ponadto uzyskanie „zgody" WKZ (wskazane byłoby, aby 
wyrażenie „zgody” następowało w drodze decyzji administra
cyjnej - zezwolenia, która w takich sprawach może zostać 
wyrażona w takiej właśnie formie - uprawnia do tego Ustawa 
z 1962 r.). Koszty tych robót ponosi najemca i nie przysługuje 
mu roszczenie o ich zwrot. W wypadkach wyjątkowych, uza
sadnionych sytuacją materialną najemcy lokalu mieszkalne
go, koszty robót mogą być pokryte ze środków państwowych. 
Art. 43 dopuszcza zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego 
na użytkowy (i odwrotnie), o ile uzyskane zostanie zezwolenie 
terenowego organu administracji państwowej (dalej: t.o.a.p.), 
wydane po zasięgnięciu opinii wynajmującego. W odniesieniu 
do lokali znajdujących się w budynkach zabytkowych zezwo
lenie może zostać wydane po „zasięgnięciu opinii” WKZ (także 
i w tym wypadku dobrze by było, aby „opinia” przyjmowała 
postać decyzji, do czego przepisy Ustawy z 1962 r. dają podsta
wy prawne).
Sprawy finansowania ze środków państwowych prac związa
nych z utrzymaniem budynków normuje również Rozporzą
dzenie Rady Ministrów z 9 XI 1987 r. w sprawie zakresu, trybu 
i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej na bieżące 
utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność 
osób fizycznych (Dz.U., Nr 36, poz. 204). Zgodnie z nim to.a.p. o 
właściwości szczególnej do spraw gospodarki mieszkaniowej 
stopnia podstawowego może w drodze decyzji przyznać właś

cicielowi (zarządcy), na jego wniosek zaopiniowany przez or
gan samorządu mieszkańców, pomoc finansową na bieżące 
utrzymanie wolno stojącego domu (nie dotyczy to właścicieli 
domów znajdujących się w administracji przedsiębiorstw gos
podarki komunalnej i mieszkaniowej oraz osób, w stosunku 
do których wszczęto postępowanie wywłaszczeniowe). Pomoc 
może być udzielana do wysokości 500 tys. zł w okresach trzy
letnich, nie większej jednak niż 1500 zł na 1 m2 powierzchni 
użytkowej mieszkań (jeżeli jest udzielana właścicielowi domu 
wpisanego do rejestru zabytków, to może być podwyższona o 
25%). Przewidziano możliwość okresowego podwyższania tej 
kwoty w wypadku wzrostu kosztów bieżącego utrzymania 
domu. Wypłata środków w ramach udzielonej pomocy nastę
puje w formie refundacji wydatków na:
a) remonty bieżące (przede wszystkim na naprawę pokryć 
dachowych, obróbki blacharskie, naprawę urządzeń ogrzew
czych i usuwanie awarii),
b) pokrycie niedoboru środków na eksploatację domu. Wypła
ta środków na bieżący remont może nastąpić także w formie 
zaliczki.
Warto zaznaczyć, że osobom fizycznym może być udzielany 
kredyt bankowy na remonty lub modernizację domów i lokali 
mieszkalnych (por. Rozp. RM z 23 VII 1987 r. w sprawie ogól
nych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego - Dz. 
U., Nr 23, poz. 132).
Na koniec wyjaśnienia wymaga zależność między decyzjami 
WKZ a decyzjami wydawanymi przez organy nadzoru budo
wlanego, na podstawie przepisów przede wszystkim: Ustawy z 
24 X 1974 r. - Prawo Budowlane (Dz. U., Nr 38, poz. 229; z póź
niejszymi zmianami), Ustawy z 22 IV 1959 r. o remontach i 
odbudowie... (Dz. U. z 1968 r., Nr 36, poz. 249) oraz Rozporządze
nia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 
20 II 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego 
(Dz.U., Nr 8, poz. 48; z późniejszymi zmianami). Organy nadzo
ru budowlanego wydając decyzje związane z remontami obie
któw zabytkowych nie stanowiących własności państwa czy
nią to na podstawie przepisów wymienionych aktów norma
tywnych, ale tylko pod kątem uregulowań tych aktów praw
nych. W sprawach związanych z remontami zabytków mogą 
wydawać decyzje również WKZ, ale tylko na podstawie prze
pisów Ustawy z 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach, 
kierując się w całej sprawie celami, zasadami itd. ochrony 
zabytków. Nie jest zatem możliwe przejmowanie przez organy 
nadzoru budowlanego kompetencji WKZ, ale nie jest również 
możliwe przejmowanie przez WKZ uprawnień organów nad
zoru budowlanego (chyba, że przepisy wyraźnie tak stanowią). 
Wszędzie tam, gdzie mają zostać podjęte względem nierucho
mych zabytków prace budowlane, a strony zwracają się do 
organów nadzoru budowlanego (także wtedy, gdy działa on z 
urzędu) o wydanie odpowiednich decyzji, organy te powinny 
powiadomić WKZ, aby mógł on na podstawie przepisów Usta
wy z 1962 r. zająć stanowisko w danej sprawie (ustawa stwa
rza możliwość wydawania decyzji). Sądzić należy, że Ustawa z 
1962 r. nakłada obowiązek na właścicieli (użytkowników) nie
ruchomości zabytkowych uzyskiwania zezwoleń WKZ i orga
nów nadzoru budowlanego, obligując jednocześnie te organy 
do wzajemnego współdziałania, sprowadzającego się przynaj
mniej do wzajemnego informowania o wszczęciu postępowa
nia.
Prace budowlane podejmowane tylko na podstawie zgody or
ganów nadzoru budowlanego upoważniają WKZ do wstrzyma
nia ich do czasu, gdy będzie on mógł zbadać, czy takie prace są 
dopuszczalne z punktu widzenia przepisów Ustawy o ochronie 
dóbr kultury i o muzeach. Wskazana jest zatem ścisła koordy
nacja działań wymienionych organów administracji państwo
wej (np. organ nadzoru budowlanego może, o ile wcześniej nie 
uzyska zgody WKZ, zawrzeć w wydawanej przez siebie decyzji 
klauzulę, że prace mogą zostać podjęte dopiero po uzyskaniu 
zezwolenia WKZ). Obydwa organy - każdy w zakresie swojego 
działania - mogą sprawować nadzór specjalistyczny nad pro- 
wadzonymi pracami.
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140 lat kolei warszawsko-wiedeńskiej

Budowniczy 
żelaznej drogi

p
JL omysłodawcą bu

dowy drogi żelaznej w Królestwie Polskim był Henryk 
Pomian, hr. Łubieński, jej inicjatorami byli także: brat 
Henryka, generał Tomasz hr. Łubieński - współwłaści
ciel domu handlowego „Bracia Łubieńscy i Ska” oraz 
Piotr Steinkeller - przemysłowiec i kupiec. Potrzebę 
budowy takiej drogi uzasadniał Piotr Steinkeller nastę
pująco: „droga żelazna powinna związać Polskę z siecią 
kolei w Europie. Polska dla tranzytu leży w środku 
Europy i panuje nad dwoma morzami Bałtyckiem i 
Adriatyckiem i jest w centrum handlowym między Eu
ropą a Rosją. Polska wzbogaci się na tranzycie handlu 
europejskiego”.
Z chwilą powstania zamysłu budowy drogi żelaznej w 
Królestwie Polskim naczelny inżynier Banku Polskie
go - Stanisław Wysocki został zaangażowany przez ini
cjatorów do prac projektowych. Był pierwszym polskim 
projektantem i naczelnym inżynierem budowy pier
wszej linii kolejowej w Królestwie Polskim, zwanej 
Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską (DŻWW), dziś 
znaną jako linia kolejowa Warszawa-Skierniewice- 
Piotrków-Częstochowa-Maczki (była granica Króles
twa Polskiego z Austrią).
Stanisław Wysocki urodził się 14 kwietnia 1805 r. Stu
diował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, potem 
miernictwo i budownictwo. Przed zaangażowaniem się 
do prac związanych z projektowaniem i budową drogi 
żelaznej, budował bruki, spichrze we Włocławku oraz 
brał udział w pracach przy regulacji rzek Nidy i Ka
miennej.
Na zlecenie wiceprezesa Banku Polskiego, Henryka 
Pomiana hr. Łubieńskiego, inżynierowie Tadeusz Ur
bański i Stanisław Wysocki - każdy oddzielnie - opra
cowali koncepcje przeprowadzenia drogi żelaznej z 
Warszawy na Śląsk pt. Uwagi nad sposobem rozłożenia 
robót przygotowawczych do projektu drogi szynowej od 
Niwki do Warszawy. Były to mapowe studia, oparte na 
inżynierskim wyczuciu i ogólnej znajomości terenu, po
nieważ dopiero od 1845 r. przeprowadzano w Króles
twie Polskim pomiary wysokościowe i triangulację. Do 
dalszych rozważań i uściśleń przebiegu trasy przyjęto 
w 1835 r. koncepcję Stanisława Wysockiego.
Opracowanie projektu technicznego budowy (DŻWW) o 
długości 300 km było wówczas zagadnieniem nowym 
na skalę światową i skomplikowanym, a ponadto - jak 
powiedział S. Wysocki - było „bardzo utrudnione, ponie
waż kraj jest ubogi we wszystkie środki przemysłowe i 
nie posiada żadnej nawet dokładnej karty topograficz
nej, która w układzie projektów tego rodzaju, pierwszą 
wskazówką być musi”. Warto przypomnieć, że Króles-

1. Stanislaw Wysocki - budowniczy żelaznej drogi

two Polskie posiadało mapy topograficzne w skali 
1:126 000 opracowane przez Kwatermistrzostwo Jene- 
ralne, jednak nie miały one żadnych danych wysokoś
ciowych. W tej sytuacji projektant zmuszony był opra
cować taką mapę. Ta pionierska praca wykonana zosta
ła przy użyciu bardzo prostych urządzeń pomiaro
wych.
Równocześnie z wstępnymi pracami technicznymi Łu
bieńscy analizowali celowość i opłacalność tego rodzaju 
środka transportowego. Analiza ekonomiczna obejmo-

9



2. Warianty projektowe S. Wysockiego dla poprowadzenia DŹWW: 1 - pier
wszy wariant, 2 - drugi wariant, 3 - wariant ostateczny
3. Szyny typu Stephensona (z lewej przekrój) ułożone w 1845 r. na odcinku 
Warszawa-Piotrków
4. Pierwszy parowóz z 1845 r. kursujący drogą żelazną
5. Transport wagonu osobowego Alejami Jerozolimskimi dla kolei warszaw- 
sko-wiedeńskiej wedtug ryciny z 1855 r.
6.7. Na peronie warszawskiego dworca; drzeworyt z końca XIX w. (6) i pocz
tówka z okresu pierwszej wojny światowej (7)
8. Fragment dworca w Grodzisku Mazowieckim (1846 r.?)
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wała wielkość zadań przewozowych na trasie Warsza- 
wa-Śląsk, porównanie kosztów przewozu tych towa
rów drogą żelazną trakcją konną i drogą żelazną przy 
użyciu parowozów. Rachunek wykazał przewagę drogi 
żelaznej w stosunku do dotychczasowych środków 
transportowych, bez względu na rodzaj siły pociągowej 
na drodze żelaznej. Zastosowanie trakcji parowej na 
drodze żelaznej wymagało jednak większych nakładów 
inwestycyjnych, co wiązało się z zakupem parowozów, 
importem szyn typu Stephensona oraz budową ciężkie
go typu nawierzchni kolejowej i odpowiednich mostów. 
Problem wielkości nakładów inwestycyjnych stawiał 
przed projektantem Stanisławem Wysockim trudne za
danie - zaprojektowanie drogi żelaznej możliwie najta
niej i o wysokim standardzie technicznym dla trakcji 
parowej.
Oprócz oszczędności w przewozie towarów brano rów
nież pod uwagę „korzyści konsumentów i producen
tów”, jakie mogą dać usługi drogą żelazną. W specja
lnym referacie na ten temat stwierdzono, że: „żelazo nie 
będzie traciło tyle na wartości, pożerane rdzą przy spła
wianiu, podobnie wapno, a węgiel umożliwi rozwinięcie 
fabryk i zaoszczędzi drewna tak niemiłosiernie trzebio
nego. Zboże do owego czasu spławiane w najgorszych 
warunkach, ogromnie z drogi żelaznej skorzysta. Bę
dzie go można wozić latem, jesienią i wiosną i w okre
sach, kiedy żegluga latem stawa się niemożebna”. Były 
to istotne argumenty ekonomiczne, wpływające na 
wartość przewożonych towarów, szybkość i ciągłość do
staw bez względu na warunki atmosferyczne.
Kierownictwo Banku od początku było zainteresowane 
wielkością kosztów przedsięwzięcia i terminem opraco
wania projektu. Wysocki twierdził, że bliższe określe
nie kosztów i czasu trwania badań wstępnych zależy 
„od większych lub mniejszych trudności, z jakimi może 
się spotkać", w przybliżeniu podawał, że „zrobienie re
konesansu na całej przestrzeni niwelacyją rozpoznaw
czą wraz z narysowaniem profilów, triangulacyją i ni
welacyją w różnych punktach przy szczegółowym opra
cowaniu projektu, zabierze około 6-ciu miesięcy i ko
sztować będzie 51 000 zł, i dopiero po ukończeniu tych 
badań będzie można sporządzić kosztorys drogi z do
kładnym podaniem maximum wydatków”. Niezależnie 
od powyższego zwracał uwagę inicjatorom, że dokładne 
określenie przebiegu drogi zależeć będzie również „od 
układów z właścicielami gruntów i przeprowadzonej o- 
statecznej niwelacyji”. Jego wypowiedź świadczy o bar
dzo realnym i rzetelnym podejściu do kosztów budo
wy.
Koncepcję przebiegu trasy drogi żelaznej z Niwki 
(miejscowość niedaleko Maczek) do Warszawy sprowa
dzał S. Wysocki do „wynalezienia linji którejby wynie
sienie względem dwuch punktów danych do połączenia 
było jak najmniejsze”. Wychodząc z tego założenia, u- 
stalił najwyższy punkt wzniesienia terenowego w oko
licach Ogrodzieńca (miejscowość na wschód od Zawier
cia) i wytyczył na mapie trasę linii w kierunku Warsza
wy i Niwki. Z Ogrodzieńca do Niwki poprowadził trasę 
przez Niegowonice i Dąbrowę, a w kierunku Warszawy 
przez Kromołów, Włodowice, Żarki, Przyrów, Ka
mieńsk, Grocholice, Tuszyn, Skierniewice i Błonie oraz 
inną trasę przez Przyrów, Rozprzę, Piotrków Tr., Wol
bórz i Skierniewice. Od Skierniewic obie trasy do War
szawy były wspólne przez Błonie. Trasy te stanowiły 
robocze warianty studialne do wyboru najwłaściwszej 
pod względem przydatności i minimalnych kosztów bu
dowy. Jak sam określił „takowy kierunek wynika 
szczególnie z uwagi na linie przedziałowe (wododziały - 

A.K.), gdyż te w części kraju górzystej od Niwki do 
Piotrkowa mogą wskazać punkty, którymi drogę pro
wadzić będziemy w możności nadania jej zawsze jed
nostajnego spadku unikającego poza tym budowy ko
sztownych pomostów (wiaduktów - A.K.) dla przejścia 
głębokich dolin". Po rozpoznaniu terenu południowej 
części trasy Wysocki opracował wariant z Rozprzy w 
kierunku południowym do Niwki, po zachodnich sto
kach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Przebiega
ła ona przez najniższe partie wyżyny, wykorzystując 
naturalne warunki terenowe, jakie ukształtowało kory
to Warty (odcinek Częstochowa-Zawiercie). Wysocki 
zrezygnował z wariantu przeprowadzenia trasy przez 
Ogrodzieniec przechodzącej na wysokości od 400 do 500 
m n.p.m., a przyjął wariant przez Częstochowę, umożli
wiający przeprowadzenie drogi żelaznej na wysokości 
około 250-300 m n.p.m. W ten sposób wytracił duże róż
nice wysokościowe między Rozprzą a Niwką. Jedno
cześnie uzyskał możliwość zmniejszenia liczby mostów 
nad rzekami. Trasa ta także znacznie ograniczyła ko
nieczność wykonywania dużej ilości robót ziemnych, a 
co najważniejsze omijała najbadziej niekorzystne uk
łady geologiczne pod względem stateczności gruntu, za
legające wschodnie partie Wyżyny Krakowsko-Często
chowskiej.
O przebiegu drogi żelaznej z Warszawy do Rozprzy w 
dużej mierze decydowały żądania namiestnika. Wspo
mina o tym hr. Łubieński pisząc: „zejście ze wskazanej 
przez naturę drogi z Warszawy do Skierniewic wiele 
nas będzie kosztowało. Namiestnik Paskiewicz żądał, 
by droga żelazna przechodziła przez Skierniewice, a 
hrabia Potocki postulował, ażeby ją przeprowadzić pra
wą stroną Skierniewic przez park cesarski, gdyż to po
zwoli przejeżdżającym prowadzić z cesarzem nieme, 
lecz w dobrym guście rozmowy - jedyny sposób okaza
nia naszej wdzięczności”. Połączenie Piotrkowa z War
szawą miało na celu przywrócenie rangi temu miastu i 
połączenie go z ważniejszymi miastami w kraju i za 
granicą. Przy tej okazji przeprowadzono drogę żelazną 
przez Żyrardów, gdzie znajdowały się zakłady przę
dzalnicze Łubieńskich.
Tak się złożyło, że południowa część zbudowanej w 
1977r. Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) Śląsk- 
Warszawa przechodzi przez tereny, które około 150 lat 
temu były przedmiotem analiz i rozeznania przez S. 
Wysockiego. W szczegółowej publikacji o budowie 
CMK znajduje się następujący zapis: „opracowanie tra
sy zostało oparte na wykorzystaniu wszystkich istnie
jących rozpoznań geologicznych. Przeprowadzono 
szczegółowe kartowanie geologiczne w skali 1:10 000 z 
wykorzystaniem wyników wierceń, wykonanych u- 
przednio wzdłuż trasy, uzupełnionych około 2 tysiąca
mi sond do głębokości 4 m. Sporządzono szczegółowe 
zdjęcia hydrologiczne oraz rozpoznanie geologiczne in
żynierskie". Dalej zamieszczona jest charakterystyka 
geologiczna terenu w rejonie Ogrodzieńca i Góry Wło- 
dawskiej: „odcinek w rejonie Góry Włodawskiej, gdzie 
wykonanie głębokiego przekopu w czarnych iłach jury 
środkowej, przykryty przez osuwiskowe partie wapieni 
jury górnej i tworzące się rumowiska przemieszane z 
ilastymi wietrzeliskami, naruszałyby stateczność sto
ku”. Dla przekroczenia przez CMK Wyżyny Krakow
sko-Częstochowskiej opracowano siedem wariantów 
tras. Ostatecznie ominięto zachodni rejon Ogrodzieńca, 
prowadząc magistralę do Zawiercia, tzn. do istniejącej 
linii, zaprojektowanej i wybudowanej przez S. Wysoc
kiego. Również Wysocki ominął te tereny, pomimo że 
była to krótsza droga na Śląsk.
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W 1837 r. Wysocki został wysłany za granicę, skąd wró
cił bogatszy w doświadczenia budowy innych kolei, tak 
konnych, jak i parowych. Dla „swojej” drogi żelaznej 
zaprojektował torowisko z takim wyliczeniem, aby mo
żna było ułożyć na nim każdy rodzaj nawierzchni i 
zastosować każdy rodzaj trakcji. W sierpniu 1838 r. S. 
Wysocki został delegowany z Banku dla wytyczenia 
trasy w terenie. Do pomocy przydzielono mu czterech 
inżynierów. Na wiosnę w 1839 r. prace zostały ukończo
ne z wyjątkiem odcinka przy samej Warszawie.
W tym czasie zalegalizowała się Spółka Akcyjna pod 
nazwą „Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wie- 
deńskiej”. Nazwa pochodzi stąd, że ówczesna kolej au-

9. Dworzec w Sosnowcu na pocztówce sprzed 1914 
r.
10.11. Pasażerowie kolei warszawsko-wiedeńskiej na 
drzeworytach Ksawerego Pillatiego z 1875 r.: klasy 
pierwszej (10) i czwartej (11)
12. Zachowany mechaniczny zegar wahadłowy z 1850 
r.; sterował on zegarem znajdującym się w elewacji 
dworca w Skierniewicach
13. Lampa kolejarza DŻWW
14. Grób Stanisława Wysockiego na warszawskich 
Powązkach

(zdjęcia ze zb. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie;
8, 14- Krzysztof Nowiński)
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striacka - „Północna Kolej Cesarza Ferdynanda” („Kai
ser Ferdinand-Nordbahn”) zgodnie z założeniami miała 
przebiegać z Wiednia do Oświęcimia i do tej linii miała 
dochodzić z Królestwa Polskiego, co dawało dogodne 
połączenie z Wiedniem.
Pod koniec 1839 r. przyjęto do realizacji ostateczną 
wersję trasy, która przebiegała z Warszawy do granicy 
austriackiej przez Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice, 
Piotrków Trybunalski, Częstochowę i Ząbkowice.
Naczelny inżynier Banku Polskiego Stanisław Wysocki 
został mianowany w 1840 r. naczelnym inżynierem bu
dowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Całą li
nię podzielono na cztery oddziały. Na kierowników tych 
oddziałów wyznaczono inżynierów „dyrygujących” pra
cami, a mianowicie: Konstantego Kamińskiego, Jakuba 
Szeffera, Romana Polliniego i Franciszka Leszczyń
skiego. Postanowiono, aby każdy z inżynierów co dwa 
tygodnie składał raport Wysockiemu z wykonanych 
czynności, do których powinien dołączać wyciągi z ro
bót, „ażeby naczelny inżynier mógł w każdej chwili 
skontrolować uskutecznioną niwelacyję oraz jej ra
chunki".
Kierując się możliwościami finansowymi, inicjatorzy 
podjęli decyzję zastosowania na DŻWW szyn typu 
Stephensona a trakcję parową tylko na odcinku z War
szawy do Skierniewic, na pozostałej zaś części trakcję 
konną.
Budowę linii rozpoczęto w kwietniu 1840r. W 1841 r. 
nastąpił światowy krach na rynku finansowym, co spo
wodowało upadek akcji Towarzystwa, wstrzymanie ro
bót i rozwiązanie Towarzystwa w 1842 r.
Jak podaje dr Henryk Hilchen w Historii Drogi Żelaz
nej Warszawsko-Wiedeńskiej (1835-1898) (1912): „...naj
główniejszym powodem upadku Drogi Żelaznej War
szawsko-Wiedeńskiej był fatalny stan światowego ryn
ku finansowego z chwilą wypuszczenia akcji...” i dalej 
„że oburzającym jest publikowanie, że inicjatorzy byli 
nieudolnymi finansistami i ekonomistami". „Ten zbieg 
okoliczności wykorzystał feldmarszałek Paskiewicz, 
który od dawna widział w Banku Polskim, kierowanym 
przez Łubieńskiego, instrument walki politycznej i śro
dek zmierzający do umocnienia i poszerzenia działal
ności Królestwa Polskiego. Miał zresztą poważne pod
stawy do takich przypuszczeń. Jego policja przechwyci
ła prywatny list Henryka Łubieńskiego, w którym pisał 
o Banku „jako instytucji koncentrującej ostatnie na
dzieje polityczne Polski”, podkreślając jego rolę jako 
czynnika pomnażającego „dobrobyt materialny i poczu
cie jedności narodowej". Orzeczeniem sądowym skaza
no H. Łubieńskiego na cztery lata więzienia „za nadu
życie władzy w urzędzie”. Z łaski cesarza wyrok złago
dzono do roku twierdzy i osiedlenia w głębi Rosji na 
trzy lata. Po krachu finansowym Łubieńscy nie uczest
niczyli już w dalszych pracach przy budowie kolei.
W latąch 1840-1841 wykonanych zostało 75% robót 
ziemnych, ukończono budowę 65 mostów, rozpoczęto 37 
mostów, wykonano 77 małych mostków i kanałów, 12 
domków i zabudowań dla dróżników i wiele innych 
prac. Do ponownego rozpoczęcia robót przystąpiono w 
maju 1844 r., pod nowym, Państwowym Zarządem 
DŻWW. S. Wysocki pozostał w zarządzie na stanowisku 
naczelnika Wydziału Technicznego. Zarząd zdecydował 
wprowadzenie parowej trakcji na całej linii. Dla jej 
połączenia z koleją Krakowsko-Górnośląską rząd Kró
lestwa Polskiego delegował w 1844 r. S. Wysockiego do 
Krakowa dla ustalenia z Senatem Wolnego Miasta 
punktu połączenia tych kolei. Przejście graniczne mia
ło znajdować się w rejonie Maczek (wtedy wioska gra
niczna Maćki), zaś Szczakową wybrano na połączenie 
obu dróg żelaznych.
W dniu 15 czerwca 1845 r. oddano do użytku pierwszy 
odcinek DŻWW z Warszawy do Grodziska Mazowie

ckiego. Dzień ten jest historyczną datą powstania kolei 
w Polsce. W kwietniu 1848 r. oddany został ostatni odci
nek z Częstochowy do granicy austriackiej. Długość 
całej linii wraz z odgałęzieniem ze Skierniewic do Ło
wicza wynosiła 328 km. Mniej więcej co 1250 m stały 
domki dróźnicze, a przy nich słupy wyposażone w sy
gnały.
Na Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej zbudo
wano 243 mosty i przepusty. Wszystkie prace zostały 
wykonane przy użyciu prostych narzędzi i sprzętów - 
łopat, kilofów, siekier, pił i taczek, i wyłącznym wyko
rzystaniu siły roboczej i transportu konnego. Budowa 
całej drogi żelaznej wraz z odgałęzieniem do Łowicza - 
nie licząc przerwy w budowie od listopada 1841 r. do 
maja 1844 r. - trwała 5 lat i 8 miesięcy (budowa dwuto
rowej CMK - 6 lat i 4 miesiące).
Stanisław Wysocki tak zrekapitulował realizację drogi 
żelaznej w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1859 r.: „w 1848 
r. cała linia z Warszawy do Granicy do użytku publicz
nego otworzona i zetknięta w Szczakowej z Koleją Kra- 
kowsko-Szląską, połączyła Warszawę z głównemi mia
stami Europy". W latach 1848-1857 Wysocki pełnił obo
wiązki naczelnika Wydziału Administracyjnego, do 
którego należało utrzymanie dróg i budynków kolejo
wych. W 1857 r. został mianowany inspektorem głów
nym Dróg Żelaznych w Królestwie Polskim. Miał nad
zór nad budową i utrzymaniem dróg żelaznych pod 
względem technicznym, stanu taboru, „porządkiem jaz
dy" (rozkładem jazdy - A.K.), ekspedycją oraz pracą 
służby kolejowej. Wynagradzany był przez rząd i za 
działalność swoją odpowiadał przed władzami pań
stwowymi. Z ramienia rządu Królewstwa Polskiego był 
odpowiedzialny za ustalanie warunków technicznych 
na kolejowych przejściach granicznych w ramach za
wieranych umów międzynarodowych. W kraju decydo
wał o odbiorze technicznym nowo budowanych linii ko
lejowych.
Nadeszły mniej spokojne czasy. Wybuchło Powstanie 
Styczniowe. Polscy kolejarze, bez względu na status 
społeczny, brali w nim liczny udział. Po upadku powsta
nia zaborca stosował wyjątkowo surowe kary. Nie omi
nęły one kierownictwa drogi żelaznej, w tym też S. 
Wysockiego. Z rozkazu namiestnika w grudniu 1863 r. 
radcy stanu i głównemu inspektorowi dróg żelaznych - 
S. Wysockiemu została udzielona nagana z ostrzeże
niem, że przy pierwszych zauważonych objawach złych 
zamiarów będzie wydalony ze służby i „podlegnie naj
surowszej karze”. Dziś można to odczytać jako karę w 
zawieszeniu. Od tego czasu pisane źródła milczą o S. 
Wysockim. Prawdopodobnie został jednak usunięty z 
zajmowanego stanowiska. Na emeryturę przeszedł w 
styczniu 1865 r., pozostając doradcą technicznym na 
Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Zmarł 21 maja 1868 r. 
Grób jego znajduje się na warszawskich Powązkach 
przy katakumbach, ostatnio odnowiony dzięki stara
niom Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i finansom 
Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązka
mi; minister komunikacji przydzielił odpowiednie ma
teriały budowlane i zapewnił ich transport, a terenowe 
jednostki PKP przeprowadziły zbiórki pieniężne na 
rzecz zmniejszenia kosztów renowacji.
Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, obecnie linia 
kolejowa Warszawa-Katowice, jest jedną z ważniej
szych linii o znaczeniu międzynarodowym. Czas po
twierdził, że inicjatorzy, projektanci i budowniczowie 
byli nie tylko dobrymi technikami, ale i futurologami. 
Stanisław Wysocki swoją pracą przy zaprojektowaniu, 
budowie i administrowaniu drogi żelaznej wykazał wy
sokie uzdolnienia w rozwiązywaniu nowych, złożonych 
zagadnień technicznych i stworzył podwaliny polskiej 
szkoły projektowania, budowy i eksploatacji linii kole
jowych. Potwierdził też trafność nazywania go przez 
współczesnych „dziekanem inżynierów polskich”.

Alojzy Karpiński
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Nasze ulice

Piotrkowska 
w Łodzi

wie ulice w Polsce 
mają swoje monografie: ulica Marszałkowska w Warszawie i 
ulica Piotrkowska w Łodzi. Historię Marszałkowskiej odkrył 
Stanisław Herbst w książce Ulica Marszałkowska, nie mniej 
pasjonującą, choć zupełnie inaczej widzianą historię Piotrko
wskiej dała Anna Rynkowska1.
Obie ulice są jakby symbolami swoich miast, ale Marszałko
wska w swoim dawnym, opisanym przez Stanisława Herbsta 
kształcie już nie istnieje, natomiast Piotrkowska, będąca od 
początków miasta osią jego układu przestrzennego, pozostała 
w kształcie nieznacznie tylko zmienionym i nadal, tak jak w 
ubiegłym stuleciu, stanowi centrum Łodzi.
Łódź jest miastem dziewiętnastowiecznym. Powstała jako o- 
sada sukienników, tkaczy bawełnianych i przędzalników w 
latach dwudziestych ubiegłego wieku, i w ciągu następnych 
niemal stu lat rozwijała się tylko dzięki przemysłowi włókien
niczemu. Piotrkowska zawsze była główną ulicą miasta i w jej 
zmieniającej się w ciągu lat zabudowie można odczytać całą 
historię włókienniczej Łodzi. Trudno jest o tej ulicy napisać 
krótko, bo wszystko, co było związane z rozwojem Łodzi prze
mysłowej, skupiało się tutaj i monografia Piotrkowskiej jest 
zarazem podstawową pracą o życiu i wyglądzie Łodzi w XIX 
w.
„Dziś jest to znana w całej Polsce ulica Piotrkowska, ale jesz
cze niedawno, bo zaledwie 150 lat temu, była to droga wśród 
puszczy, zwana traktem piotrkowskim"-tak zaczyna się mo
nografia ulicy napisana w 1973 r. przez Annę Rynkowską. 
Trakt prowadzący z Piotrkowa do Zgierza przechodził przez 
rzemieślniczo-rolnicze miasteczko, jakim była leżąca wśród 
lasów dawna Łódź. Kariera miasteczka zaczęła się w latach 
dwudziestych XIX w. wraz z założeniem w jego pobliżu osad 
przemysłowych, przeznaczonych przez rząd Królestwa Pol
skiego na lokalizację przemysłu włókienniczego.
W 1823 r. założono na południe od miasteczka osadę przezna
czoną dla sukienników. Osada, nazwana Nowym Miastem, w 
odróżnieniu od starego miasta Łodzi, miała ośmioboczny ry
nek (obecnie plac Wolności), z którego wybiegały cztery ulice, 
m.in. biegnący na południe trakt piotrkowski. W 1824 r. wzdłuż 
traktu piotrkowskiego, na południe od Nowego Miasta, utwo
rzono nową osadę rzemieślniczą, przeznaczoną dla tkaczy 
oraz prządków lnu i bawełny. Osadę nazwano Łódką. Wytyczo
no tu biegnące niemal równolegle do traktu piotrkowskiego 
trzy ulice oraz kilka innych, przecinających trakt pod kątem 
prostym. W jego południowej części utworzono plac bielniko- 
wy (obecnie jest to plac Katedralny) i Rynek Główny (obecnie 
plac Reymonta). Na odcinku traktu biegnącym w Łódce wyty
czono w latach 1824-1826 działki budowlane przeznaczone dla 
tkaczy wyrobów bawełnianych i lnianych. Były one jednomor- 
gowe, wąskie i długie. Ich przeciętne wymiary wynosiły 21 x 
260 m.
Tak wykształcona na początku XX w. siatka ulic i placów nie 
uległa zmianie w następnych latach, mimo dalszej rozbudowy 
miasta. Stanowi do dziś podstawowy układ rozplanowania 
śródmieścia Łodzi. Dawny trakt stał się z czasem wielkomiej

ską ulicą, a dla rozwijającej się w ciągu dziesięcioleci zabudo
wy decydujące znaczenie miał kształt działek tkackich i on to 
wywarł wpływ na układ zmieniających się z czasem budyn
ków.
W 1828 r. stwierdzono w urzędowym piśmie, że „ulica główna 
Piotrkowska przez osadę sukienniczą Łódź i osadę bawełnia- 
no-lnianą przechodzi’’2. Dziś nazwą ulicy Piotrkowskiej obej
muje się odcinek dawnego traktu piotrkowskiego, od placu 
Wolności (dawnego rynku Nowego Miasta) do placu Niepodle
głości, który wytworzył się z czasem przy południowej granicy 
Łódki. Piotrkowska ma dziś 4 km długości i 317 numerów 
posesji.
Była początkowo ulicą tkaczy. Po utworzeniu Łódki wybudo
wano tu dla nich w latach 1826-1827 kilkadziesiąt domów. 
Wzniesione z funduszów rządowych, miały być pierwszym po
mieszczeniem dla sprowadzanych z zagranicy rzemieślników. 
Były parterowe, z dachami naczółkowymi, drewniane i muro
wane, o przeciętnych wymiarach 26 x 14 x 5 łokci (1 łokieć - 
576 mm). Po jednej stronie sieni umieszczonej na osi budynku 
znajdowała się izba warsztatowa, po drugiej część mieszkalna, 
złożona z izby i komory. Były to pierwsze domy mieszkalne, a 
zarazem pierwsze budynki produkcyjne przemysłowej Łodzi. 
Domy rządowe stanowiły wzorzec dla budowanych przez tka
czy domów prywatnych. Tkacz, obejmując działkę, zobowiązy
wał się wznieść na niej dom „w sposób jak domy rządowe dla 
tkaczy są wystawione... a co do powierzchnej onego struktury 
wedle normalnego rysunku”3. „Normalne rysunki” były to pla
ny sporządzone przez budowniczych rządowych, a kilka ich 
wariantów przechowywano w ratuszu. Powodowało to pewną 
jednolitość wyglądu, toteż Oskar Flatt, pierwszy kronikarz Ło
dzi, tak opisywał w 1853 r. ulicę Piotrkowską: „... długie regu
larne... przedstawiają oku szeregi większą częścią nizkich, mu
rowanych, jednostajnych domków, rozpoczynających się w 
rynku Nowego Miasta i biegnących długim pasmem aż do 
fabrycznej dzielnicy, gdzie wyniosłe gmachy stanowią osta
teczne ogniwo tego łańcucha”4. Wspomniane przez Flatta „wy
niosłe gmachy” były budynkami fabrycznymi w południowej 
części osady Łódki przeznaczonej na lokalizację większych 
zakładów przemysłowych. Przy Piotrkowskiej zaliczał się do 
nich budynek fabryki Ludwika Geyera, w którym mieściła się 
przędzalnia i tkalnia. W 1838 r. zainstalowano tu pierwszą w 
Łodzi maszynę parową. Trzypiętrowy, murowany, otynkowa
ny budynek jest, dzięki drewnianej konstrukcji wewnętrznej, 
w dużej mierze zachowanej, bardzo interesującym zabytkiem 
architektury wczesnoprzemysłowej. Długo nazywany był w 
Łodzi „Białą Fabryką”. Jeszcze w okresie powojennym produ
kowano w nim tkaniny, a w 1975 r. adaptowano go na siedzibę 
Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
Parterowa, w przeważającej części, zabudowa Piotrkowskiej 
utrzymała się do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Były to 
lata przełomowe dla Łodzi - przybywało fabryk, w których 
pracowały maszyny parowe, zwiększała się liczba robotników 
fabrycznych, coraz więcej było ludzi związanych z handlem, 
powstawały składy kupieckie i kantory bankowe. Otwarto kil
ka hoteli i parę dużych firm zajmujących się handlem towara-
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mi włókienniczymi na terenie Królestwa Polskiego i za grani
cą. Miasto otrzymało połączenie kolejowe z Warszawą. Liczyło 
wówczas ponad 40 tysięcy mieszkańców. W1886 r. prasa pisała 
że „Łódź rozsiadła na długiej, wąskiej, pięciowiorstowej nie
mal przestrzeni zaczyna z wolna rozrastać się w pasma ulic 
równoległych do głównej arterii. W miejsce i obok jednostaj
nych, niepozornych i oko nużących dworków, coraz gęściej 
dźwigać się zaczynają wspaniałe kamienne budowle”5.

1.2. Ulica Piotrkowska w 1856 r. na obrazie nieznanego malarza (w głębi far- 
biarnia i drukarnia bawełny Karola Steinerta) (1) i obecny widok z samolotu: 
coraz agresywniej zbliża się do prostej „jak strzelił” ulicy nowa zabudowa
(2)
3.4. Fabryka i pałac Juliusza Heinzla (przed 1882 r„ proj. Otto Gehlig) przy ul. 
Piotrkowskiej 104 na rycinie z 1888 r. (3); obecnie w pałacu znajduje się Urząd 
Miasta (4)

Łódź wyrastała na ważny ośrodek przemysłowy, a Piotrko
wska przestawała być ulicą tkaczy. Od lat sześćdziesiątych 
poczynając pojawiały się na niej coraz częściej jednopiętrowe 
murowane domy zajmujące całą szerokość działki.
Równocześnie, w głębi działek, wyrastały wznoszone wzdłuż 
ich granic oficyny. Były różnej wysokości i służyły rozmaitym 
funkcjom: umieszczano w nich m.in. mieszkania, tkalnie, far- 
biarnie, stajnie, obory. Zabudowa ta nie była jednolita, nara
stała z czasem. Oficyny przedłużano i podwyższano, budynki 
gospodarcze przerabiano na mieszkaniowe lub produkcyjne i 
odwrotnie, łącząc je zazwyczaj z budynkiem frontowym, przez 
co tworzyła się charakterystyczna struktura zabudowy dział
ki.
Następne dziesięciolecia przyniosły dalszy rozwój przemysłu i 
miasta. Fabryki powiększały się, a po 1880 r. zaczęły się prze
kształcać w spółki akcyjne. Z rozwojem fabryk związany był 
wzrost liczby ludności, szczególnie od lat osiemdziesiątych 
XIX w., która w 1913 r. przekroczyła 500 tysięcy. Brak mie
szkań i rosnące ceny terenów w śródmieściu powodowały, że 
zamiast parterowych lub jednopiętrowych domów budowano 
coraz więcej kilkupiętrowych kamienic czynszowych, nazywa
nych wówczas „domami dochodowymi”, bo wznoszonych w 
celu wynajmowania w nich pomieszczeń.
Przy Piotrkowskiej, gdzie ziemia była najdroższa, zabudowa 
zagęszczała się. Wznoszono tu kamienice czynszowe o najwyż
szym standardzie, o bogato zdobionych fasadach, klatkach 
schodowych i wnętrzach. Mieszkali w nich lekarze, adwokaci, 
inżynierowie, kupcy i przedsiębiorcy. Ceny mieszkań były wy
sokie, w latach dziewięćdziesiątych znacznie wyższe od tych, 
które płacono w tym czasie w Warszawie za mieszkania w naj
bardziej reprezentacyjnych dzielnicach. W parterach kamie
nic mieściły się sklepy, przy czym szczególnie wiele było ich w 
północnym i środkowym odcinku ulicy. W oficynach, oprócz 
mieszkań, znajdowały się pomieszczenia biurowe, magazyno
we, handlowe, produkcyjne i gospodarcze, często stajnie i wo- * 2
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5.6. Plan domu tkacza z lat trzydziestych XIX w. (5) i domy tkaczy przy ul. 
Piotrkowskiej 202-210 z lat 1826-1827 (6) - obecnie nie istnieją
7. Podwórze przy ul. Piotrkowskiej; widoczna charakterystyczna zabudowa ofi
cyn wzdtuż linii granicznych dawnej dziatki tkackiej
8. Fabryka Ludwika Geyera (rozbudowywana od 1837 r), obecnie Centralne 
Muzeum Włókiennictwa (ul. Piotrkowska 282)
9. Dekoracje fasad kamienic przy ul. Piotrkowskiej 147 z 1897 r. i 145 z 1882 
r.
10. Fasady kamienic z końca XIX w. (ul. Piotrkowska 51 i 53)
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zownie. Warunki sanitarne w tych pięknie zdobionych kamie
nicach były fatalne, bo przy niedużej szerokości'działki i dwu 
oficynach podwórze miało szerokość najwyżej 9 m. Oficyny 
były często trój- lub czterokondygnacyjne, co przesądzało o 
złym oświetleniu niżej położonych pomieszczeń i braku prze
wiewu na podwórzu. Brak kanalizacji powodował, że w podwó
rzach nawet najbardziej luksusowych kamienic znajdowały 
się doły kloaczne.
Zabudowa, pochodząca głównie z lat 1880-1914, wycisnęła wy
raźne piętno na wyglądzie ulicy Piotrkowskiej. W końcowych 
latach XIX w. była to ulica komfortowych kamienic i luksuso
wych sklepów: „składów towarów kolonialnych i win", sklepów 
jubilerskich, futrzarskich, sklepów z lampami, lustrami i ele
ganckimi drobiazgami. Było tu kilka księgarń i składów nut, 
kilka cukierni, w tym znana cukiernia Roszkowskiego pod 
numerem 76. Miały tu swoje filie duże firmy warszawskie: 
przy Piotrkowskiej 11 mieścił się sklep fabryki wyrobów pla
terowanych „Norblin i Ska”, zaś firma „Fraget” sprzedawała 
srebrne i platerowane wyroby przy Piotrkowskiej 69. Emil 
Wedel otworzył swój sklep naprzeciw Grand Hotelu w 1894 r. 
Szczególnie dużo było przy Piotrkowskiej przedsiębiorstw 
włókienniczych - sklepy i składy towarów włókienniczych 
mieściły się nie tylko we frontowych pomieszczeniach parte
rów, ale też na pierwszych piętrach i w oficynach. Było ich 
niekiedy nawet kilkanaście na jednej posesji, np. przy Piotr
kowskiej 58 - 16, a przy Piotrkowskiej 62 - 12, zaś na całej 
Piotrkowskiej aż 298®.
Przy centralnej ulicy kilkusettysięcznego miasta znajdowały 
się też fabryki. W ostatnich latach XIX w. było ich kilkadzie
siąt, przy czym niektóre zatrudniały do 1000 robotników. 
Wśród nich można wymienić kilka większych: tkalnię wyro
bów wełnianych Juliusza Heinzla przy Piotrkowskiej 104, tkal
nię i przędzalnię wyrobów bawełnianych Franciszka Ramis- 
cha przy Piotrkowskiej 140, wielką tkalnię Markusa Silber- 
steina przy Piotrkowskiej 252, tkalnię, przędzalnię i drukarnię 
wyrobów bawełnianych Karola Steinerta przy Piotrkowskiej 
274, a także pierwszą łódzką fabrykę, tj. przędzalnię, tkalnię i 
drukarnię wyrobów bawełnianych, należącą do spadkobier

ców Ludwika Geyera przy Piotrkowskiej 282; była też duża 
fabryka maszyn włókienniczych Józefa Johna przy Piotrko
wskiej 219/221.
Charakterystyczne dla całej Łodzi przemieszanie zabudowy 
przemysłowej i mieszkaniowej, luksusowej i nędznej, będące 
wynikiem braku odpowiednich zarządzeń i dbałości władz 
miejskich, było na centralnej ulicy miasta szczególnie widocz
ne. Na wąskich dawnych działkach tkaczy stały obok siebie 
luksusowe, rezydencjonalno-handlowe domy przemysłowców, 
właścicieli fabryk lub rozmaitych przedsiębiorców i partero
we, drewniane często domki. Wśród rezydencji można wymie
nić dom Juliusza Kindermana, właściciela fabryki wyrobów 
bawełnianych przy ulicy Łąkowej, wzniesiony w 1907 r. przez 
architekta Gustawa Landaua na działce przy ulicy Piotrko
wskiej 139. Ten trzykondygnacyjny budynek z jedną oficyną, 
wzniesiony w linii ulicy, jest jedną z piękniejszych rezydencji 
w Łodzi. Wyglądem zewnętrznym przypomina wczesnorene- 
sansowe pałace, jego fasadę zdobi złocista mozaika, a klatkę 
schodową secesyjny witraż. Parter budynku zajmował kantor 
sprzedaży wyrobów fabryki i skład towarów mający osobne 
wejście z ulicy. Na wyższych kondygnacjach znajdowały się 
zapewne mieszkania właściciela i służby. W oficynie, poza 
składem towarów, była nieodzowna wówczas stajnia i wozow
nia. Dalszą część działki zajmował ogród, na którego miejscu 
wystawiono w 1911 r. oranżerię. Na sąsiedniej działce, należą
cej do tego samego właściciela, stał parterowy domek, który 
wynajmowano na sklepy. Domek ten rozebrano dopiero w 
okresie powojennym.
Podobną rezydencją był budynek przy Piotrkowskiej 77 nale
żący do Maksymiliana Goldfedera, właściciela domu banko
wego. Wzniesiony w 1891 r. według projektu Hilarego Maje
wskiego, jednopiętrowy, z oficyną, miał na parterze pomiesz
czenia biurowe banku, a na piętrze, zarówno budynku fronto
wego, jak i oficyny, mieszkania właściciela i służby. Wnętrze 
otrzymało luksusowe wyposażenie: marmurowe schody, o- 
zdobne plafony, witraże. Z tyłu rozciągał się ogród. Na sąsied
niej działce stał, podobnie jak przy domu Kindermana, parte
rowy drewniany domek (rozebrany został po wojnie).
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Była więc Piotrkowska w XIX w. j akby wizytówką tego miasta 
kontrastów. W 1902 r. tak opisywał ją dziennikarz: „Najważ
niejszą ulicą w mieście jest Piotrkowska... tu najwspanialsze 
gmachy, najwykwintniejsze sklepy, najbogatsze składy zna
lazły pomieszczenie. Ma ona dziwny charakter bogactwa 
zmieszanego z ubóstwem. Obok wyniosłych pałaców zdobnych 
w marmury i lustrzane szyby, stoją małe, parterowe - papą 
kryte chałupki z marnymi sklepikami”7.
Najbardzfej eleganckie kamienice koncentrowały się na pół
nocnym i środkowym odcinku ulicy, od Rynku Nowego Miasta 
do ulicy Głównej. Dalej, w kierunku południowym, dłużej za
chowały się domy parterowe i jednopiętrowe, więcej też było 
tam zakładów przemysłowych i wolnej przestrzeni. Taki cha
rakter ulica zachowała do dziś. Jej częścią handlową jest obec
nie odcinek od placu Wolności do ulicy Mickiewicza (dawnej 
ulicy Głównej).
Po ostatniej wojnie zmienił się charakter miasta i zaczęła 
zmieniać się Piotrkowska. Była nie zniszczona, tętniąca ży
ciem, pełna sklepów, składów, przedsiębiorstw i instytucji, lecz 
nie przystosowana do nowych funkcji. Jej starą zabudowę usi
łowano dostosować do nowych warunków doraźnymi działa
niami. Przeprowadzano remonty podnosząc niski standard 
wielu pomieszczeń, zwłaszcza w oficynach, a wielopokojowe, 
komfortowe mieszkania dzielono na mniejsze. Przy remon
tach ulegały jednak często zagładzie witraże na klatkach scho
dowych, stara stolarka, sztukaterie. Unowocześniano pomiesz
czenia sklepowe, niszcząc kompozycję fasad. Wyburzano stop
niowo parterowe domki, a na ich miejscu utworzono kilka zie
lonych pasaży. Mimo protestów środowiska historyków sztuki 
i konserwatorów wyburzono w 1972 r. ostatnie domki tkaczy z 
lat 1826-1827. Prowadząc prace przy arterii szybkiego ruchu,

która przecięła Piotrkowską ze wschodu na zachód, wyburzo
no też wiele innych domów.
W latach siedemdziesiątych coraz silniej ujawniać się zaczęły 
problemy konserwatorskie związane z tą ulicą. W 1970 r. uzna
no za zabytkowy układ przestrzenny osad rzemieślniczych z 
lat dwudziestych ubiegłego stulecia i oczywiście dawny trakt 
piotrkowski z jego późniejszą zabudową. Zbiegło się to w cza
sie z ogromnym zainteresowaniem badaczy europejskich i a- 
merykańskich architekturą i urbanistyką miast przemysło
wych. Okazało się, że Łódź stanowi doskonały przykład takie
go miasta.
Fakty te miały decydujące znaczenie, gdyż zmieniły stosunek 
do architektury Łodzi. Było to już nie tylko „złe miasto”, ale 
enklawa bardzo ciekawej, głównie późnodziewiętnastowiecz- 
nej architektury.
Jednym z najważniejszych problemów konserwatorskich sta
ło się przystosowanie czynszowych kamienic do współczes
nych potrzeb. Przy Piotrkowskiej kamienice są usytuowane 
na wąskich długich działkach, a podwórza są ciemne i źle prze
wietrzane, wiele oficyn jest w złym stanie technicznym, a po
mieszczenia mają niski standard. Równocześnie wiele kamie
nic reprezentuje standard bardzo wysoki, mieszkania były tu 
wielopokojowe o starannym wyposażeniu w piękną stolarkę, 
ciekawe sztukaterie, często witraże, ozdobne piece itp. W 
związku ze stałą szerokością działki wykształcił się w tych 
kamienicach jednakowy układ mieszkań. Mieszkanie zaj
mowało połowę budynku frontowego i część oficyny. W części 
frontowej mieściły się pokoje reprezentacyjne, jak salon i ga
binet, w przejściu między budynkiem frontowym a oficyną 
była położona jadalnia, a w oficynie kuchnia, łazienka i ewen
tualnie mniejsze pokoje. Przystosowanie takich układów do 
współczesnych potrzeb nie jest łatwe.
W 1977 r. Miejskie Biuro Projektów podjęło prace studialne 
nad rewaloryzacją dwu kwartałów przy Piotrkowskiej. Dążo
no w nich do takich opracowań, które pozwoliłyby, przy zacho
waniu w miarę możliwości dawnych układów, uzyskać mie
szkania o powierzchni zbliżonej do obowiązujących norm. 0- 
partą na takich zasadach rewaloryzację przeprowadzono w 
kamienicach przy Piotrkowskiej 101, 145, 147. W kamienicy 
przy Piotrkowskiej 99, mającej standard bardzo wysoki, za
chowano dawny układ wielopokojowych mieszkań, ale zaa
daptowano je na biura. Studia nad zabudową tych kwartałów i 
przeprowadzone w kilku wypadkach prace można uznać za 
pewnego rodzaju doświadczenie w dziedzinie rewaloryzacji 
tej charakterystycznej zabudowy. Problem został podjęty, ale 
nadal czeka na rozwiązanie.
Wymaga również rozwiązania sprawa adaptacji budynków re- 
zydencjonałno-użytkowych wykorzystywanych obecnie w róż-



11. Kamienica z 1862 r. (proj. Jan Karol Mert- 
sching) przy ul. Piotrkowskiej 13
12. Grand Hotel z 1888 r. (proj. Hilary Majewski), 
przebudowany w latach 1911-1913 (proj. Dawid 
Lande), przy ul. Piotrkowskiej 72
13. Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 86 z 1896 r.
14. Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 99 z 1898 r. 
(proj. Gustaw Landau-Gutenteger)
15. Patac Juliusza Kindermana przy ul. Piotrko
wskiej 139 z ok. 1907 r. (proj. Gustaw Landau- 
-Gutenteger); w głębi współczesny wysokościo
wiec
16. Narożnik ul. Piotrkowskiej i al. Mickiewicza: 
kamienica z 1892 r. (ikrdj. Hilary Majewski) i Dom 
Handlowy „Central"
17. Narożnik ul. Piotrkowskiej i Zamenhoffa: 
„plomby” z 1986 r. (proj. Bolesław Kardasze- 
wski)
18. Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 164 jest 
„pomnikiem kamienicy” (początek XX w.): „Tej 
kamienicy miało już nie być. Stoi teraz jak kikut 
wyrwany z żywej tkanki miasta..." (z prospektu 
akcii odsłonięcia)

(zdjęcia: 2 - Wiesław Stępień 
4, 11-18 - Jerzy Augustyniak 
6-8, 10 - Zbigniew Jarzyński)

ny sposób. Jest ich przy Piotrkowskiej kilka. Były wznoszone i 
wyposażane w odmiennych warunkach i dla innych potrzeb, 
nie są więc dostosowane do potrzeb obecnych użytkowników, i 
dlatego często ulega zniszczeniu duża uroda ich wnętrz. Tak 
jest np. w wypadku dawnego domu bankowego przy Piotrko
wskiej 77 - budynku o pięknej architekturze i bogatym wypo
sażeniu. Przypadkowi użytkownicy nie potrafili wykorzystać 
Zupełnie wyjątkowego, nawet w skali kraju, wnętrza.
Istnieje również problem zachowania wystroju architekto
nicznego i wyposażenia. Ulegające zniszczeniu sztukaterie, 
stolarka, kraty, balustrady, okucia, piece, pozostaną w więk
szości jedynie zainwentaryzowane w rysunkach i-fotogra
fiach.
W trudnej obecnie sytuacji można się cieszyć, że coraz bar
dziej rośnie zainteresowanie tą piękną dziewiętnastowieczną 
architekturą Łodzi. W Instytucie Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Łódzkiej częs.to prace dyplomowe podejmują za
gadnienie adaptacji budynków przy Piotrkowskiej na nowe 
cele. Są też ciekawe projekty wprowadzania nowej zabudowy 
w wolne, powstałe po wyburzeniach, przestrzenie. Zostało 
przełamane przekonanie o nieciekawym mieście i jego brzyd
kiej architekturze.
W 1981 r. grupa absolwentów i* studentów architektury Poli
techniki Łódzkiej zorganizowała akcję pod nazwą „Odsłonię
cie Pomnika Kamienicy”. Był to protest przeciw wyburzaniu 
kamienic w związku z budową arterii szybkiego ruchu, która 

przecięła Piotrkowską i zniszczyła długi ciąg zabudowy. % 
miejscu przecięcia powstał duży plac z-dominującymi wieżow
cami.
Nie można dziś patrzeć optymistycznie na los pięknych nie
gdyś, a niszczejących obecnie starych kamienic. Można nato
miast liczyć, że konkretne działania, pełne emocji i protestu 
akcje spowodują, iż historyczna zabudowa doczeka się stop
niowej rewaloryzacji. Choćby tylko z racji czysto praktyczne
go i tak modnego dziś „rachunku ekonomicznego”. Oby nie 
nastąpiło to zbyt późno.

Irena Popławska

Przypisy
1. A. Rynkowska, Ulica Piotrkowska, Łódź 1973.
2. Ibidem, s. 8.
3. Fragment Deklaracji Osadnika, Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Łodzi, Akta m. Łodzi.
4.0. Flatt, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, sta
tystycznym i przemysłowym, Warszawa 1853.
5. Tenże, Łódź, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 330, 1866, s. 30.
6. Wg A. Rynkowska, op. cit., s. 155.
7. Ibidem, s. 181.
8. Złe miasto - to tytuł opowiadania o Łodzi w książce Z. Bar
tkiewicza Trzy opowieści, Warszawa 1930.
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Hale 
targowe
tj

JL a^e targowe były 
typem budowli znanych od wieków. Ich zadaniem było 
stworzenie dogodnych warunków dla handlu prowa
dzonego przez drobnych sprzedawców. Największy 
rozkwit hal nastąpił w drugiej połowie XIX w. Typ no
woczesnych hal targowych ukształtowany został na 
podstawie wzorca, jakim stały się centralne hale pary
skie wzniesione według projektu Victora Baltarda w 
latach 1853-1858. W ciągu kilkunastu lat niemal w każ
dym większym mieście europejskim powstały hale tar
gowe, zaopatrzone we wszystkie niezbędne instalacje, 
magazyny, sortownie, chłodnie, stragany i pomieszcze
nia administracyjne. Hale stały się zasadniczym ele
mentem pejzażu wielkomiejskiego i osią, wokół której 
obracał się cały handel żywnością. Te „brzuchy miasta”, 
jak nazwał je Emil Zola, były celem codziennych węd
rówek gospodyń domowych, służby, przekupniów i do
stawców towarów, podporządkowując sobie komunika
cję w całej dzielnicy. Wznoszone były najczęściej w 
miejscach tradycyjnie związanych z handlem żywnoś
cią.

W Warszawie - bo o halach targowych w tym mieście 
będzie mowa w artykule - pierwsze starania o budowę 
nowoczesnych hal targowych podjęto w latach siedem
dziesiątych XIX w. Istniały już wprawdzie kryte bazary 
- Gościnne Dwory na pl. Żelaznej Bramy (1841) i na 
Sewerynowie (1846) czy murowane jatki na tyłach po
sesji Nowy Świat 64, ale były to budowle nie spełniają
ce podstawowych warunków sanitarno-higienicznych. 
W połowie lat siedemdziesiątych XIX w. powstała idea 
przekształcenia na nowoczesne hale targowe tzw. ko
szar mirowskich, zlokalizowanych w pobliżu pl. Żelaz
nej Bramy. Do realizacji tego pomysłu jednak nie dosz
ło, niemożliwe było bowiem wówczas wykupienie ko
szar od władz wojskowych. Postanowiono wobec tego 
wznieść nowoczesne hale targowe między ulicami do
jazdowymi do pl. Żelaznej Bramy. Sporządzenie pro
jektu powierzono w 1877 r. Józefowi Orłowskiemu. 
Mimo starań prezydenta miasta generała Sokratesa 
Starynkiewicza do budowy hal nie dopuścił generał- 
-gubernator Paweł Kotzebue, uważając, że w Warsza
wie jest wiele pilniejszych inwestycji.
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1. Hala Mirowska w 1931 r.
2. Projekt klasycyzującej elewacji (1953 r.J, jaką miała otrzymać Hala Mirowska 
w czasie powojennej odbudowy
3. Hala Mirowska z dobudowaną na początku lat sześćdziesiątych galerią, 
która zniekształciła fasadę

W 1881 r. na łamach „Inżynierii i Budownictwa” opubli
kowano projekt „targowicy rybnej”, która miała być 
wzniesiona na Mariensztacie, przy ul. Białoskórniczej. 
Autorem tego projektu był Karol Kozłowski. Budynek 
projektowanej hali miał być murowany, kryty dachem 
wspartym na żelaznej konstrukcji kratownicowej. Naj
efektowniejszym elementem całego projektu był kopu
lasty czteropołaciowy dach z latarnią, który później za
stosował kilkakrotnie Kozłowski w innych projektach, 
m.in. w Filharmonii Warszawskiej, bowiem do realiza
cji „targowicy rybnej” nie doszło.
Karol Kozłowski był również autorem sporządzonych 
w 1884 r. projektów dwóch hal targowych, które miały 
stanąć na pl. Żelaznej Bramy i na Rynku Starego Mia
sta. Hala na Starówce mieścić miała 408 kramów rozlo
kowanych na parterze i galerii, a dwa pawilony hal na 
pl. Żelaznej Bramy po 336 sklepów w każdym. Obie 
hale miały być wyposażone we wszystkie konieczne 
instalacje i pomieszczenia biurowe, a w halach na pl.
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4.5. Częściowo oryginalna we
wnętrzna konstrukcja Hali Miro
wskiej (4) oraz widok hali sprze
daży z dobudowaną galerią na 
piętrze (5)
6. Projekt elewacji hali na pl. Wit
kowskiego opracowany w 1904 
r. przez Henryka Gaya
7. Projekt elewacji hali przy ul. 
Świętojerskiej opracowany w 
1914 r. przez Artura Friedmana 
8.9.10. Hala targowa przy ul. Ko
szykowej: fasada (8), fragment z 
secesyjną balustradą i łbem 
wołu w zwieńczeniu (9) oraz se
cesyjna płaskorzeźba w portalu 
przedstawiająca pęk gałęzi ja
błoni (10)
11.12. Fragmenty wnętrza hali 
przy ul. Koszykowej - widoczna 
konstrukcja wiązania dachowe
go
(zdjęcia: 1 - Jan Poddębski, 3 - 
Lidia Bruszewska, 4, 5, 11, 12 - 
Emanuela Lewandowska-Cisso- 
wska, 8-10 - Grzegorz Kumoro- 
wicz; repr.: 2, 6, 7 - Małgorzata 

Omilanowska)
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Żelaznej Bramy zaprojektowano poza tym zainstalo
wanie basenów rybnych i jatek. Konstrukcja hal miała 
być w całości żelazna, a górne partie ścian przeszklone. 
Koszty budowy obliczone na 350 tys. rubli ponieść mia
ła belgijska spółka inwestycyjna, jednak do podpisania 
umowy nie doszło.

Sprawa budowy hal odżyła w 1886 r., kiedy miasto wy
kupiło od wojska teren po rozebranych już wówczas 
koszarach mirowskich w pobliżu pl. Żelaznej Bramy. 
Na wieść o projektowanej budowie hal Stefan Szyller, 
przebywający wówczas za granicą, przygotował dla 
„Przeglądu Technicznego" obszerny artykuł pt. Jak 
mogą wyglądać przyszłe hale targowe, w którym po 
przeanalizowaniu tego typu budowli europejskich 
przedstawił kilkanaście wariantów zagospodarowania 
placu po koszarach mirowskich. Szyller nie orientował 
się, że pod budowę hal magistrat przeznaczył tylko 
wschodnią połowę tego bardzo długiego i wąskiego pla
cu, przez co większość proponowanych przez niego roz
wiązań nie nadawała się do zastosowania.

W miesiąc po opublikowaniu artykułu Szyllera magi
strat ogłosił konkurs na projekt hal na pl. Żelaznej Bra
my. W warunkach konkursu określono, że hale składać 
się mają z dwóch pawilonów mieszczących około 500 
sklepów, pomieszczenia administracyjne, lodownie, 
magazyny oraz toalety i wyposażonych w instalację 
wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną i oświetlenie gazo
we. Budowla miała być wzniesiona z materiałów 
niepalnych. Formułując zasady uzyskania prawa budo
wy i eksploatacji hal magistrat miał nadzieję, że kon
kursem zainteresują się fabryki produkujące kon
strukcje żelazne. Tymczasem w wyznaczonym termi
nie napłynęły tylko dwa projekty, z których jeden nie 
spełniał warunków konkursowych. Autorem drugiego 
projektu - i ten właśnie otrzymał nagrodę - okazał się 
Stefan Szyller. Zaproponował on budowę pawilonów, 
które składać się miały z murowanych, piętrowych par
tii szczytowych mieszczących biura i rozciągającej się 
między nimi, trzynawowej hali handlowej. Pierwsza, 
druga i środkowa partia trzeciej kondygnacji elewacji 
frontowej miały być murowane, ząś boczne partie trze
ciej kondygnacji i ściana szczytowa latarni ciągnącej 
się wzdłuż dachu były ażurowymi przeszklonymi kon
strukcjami z żelaza. Do wnętrza hali prowadziła wielka, 
obejmująca dwie kondygnacje brama, nad którą miało 
znajdować się półkoliste okno oświetlające nawę głów
ną. Koszty budowy oceniono na 1 650 tys. rubli. Po po
prawkach projekt Szyllera przesłany został do Peters
burga do zatwierdzenia, które uzyskał w 1891 r„ nie 
było jednak środków na realizację projektu.

Żadnej firmy nie zainteresowały warunki, na jakich 
magistrat był gotów powierzyć budowę i eksploatację 
hal. Nie powiodła się także próba uzyskania przez wła
dze miejskie pożyczki od rządu na ich budowę. Dopiero 
w 1897 r. powstał projekt sfinansowania przedsięwzię
cia przez spółkę polskich kapitalistów z udziałem m.in. 
Adama Krasińskiego, Ksawerego Branickiego i Leopol
da Kronenberga. Komisja Techniczna powołana przy 
magistracie dla zbadania sprawy budowy hal uznała 
projekt Szyllera za przestarzały i powierzyła sporzą
dzenie nowego jednemu z członków komisji - Bolesła

wowi Milkowskiemu. Ogłoszony w maju 1899 r. prze
targ na budowę wygrała firma „Rudzki i Ska”. Uroczy
stość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 15 
października 1899 r., a budowę ukończono w końcu 1901 
r. Otwarcie hal odbyło się w styczniu 1902 r.; koszt 
budowy wyniósł 1 220 tys. rubli. Autorem projektu ca
łości był Bolesław Milkowski, elewacje były dziełem 
Ludwika Panczakiewicza, a urządzenia techniczne - 
inż. Augusta Łobodzińskiego.

Hale, które przyjęły nazwę „mirowskich” od znajdują
cych się pierwotnie w tym miejscu koszar, wzniesiono 
na placu o wymiarach 90 x 300 m, rozciągniętym wzdłuż 
osi wschód-zachód między pl. Żelaznej Bramy a obec
ną ul. Marchlewskiego. Zbudowano dwa bliźniacze pa
wilony, każdy na planie wydłużonego prostokąta o wy
miarach 43 x 95,5 m, ustawione jeden za drugim wzdłuż 
placu. Między pawilonami wzniesiono niewielki budy
nek maszynowni. Każda z hal składała się, podobnie 
jak w projekcie Szyllera, z właściwej sali handlowej i 
dwóch szczytowych, piętrowych, murowanych partii 
mieszczących biura administracji, sklepy, restauracje, 
piwiarnię, stróżówki, stację próby mięsa, wagę, poste
runek policji i lokale przeznaczone do wynajmu na 
kantory. Do właściwej hali sprzedaży prowadziły dwie 
bramy umieszczone na osiach krótszych boków. 
Wzdłuż całej hali ciągnęła się szeroka ulica wyłożona 
klinkierem, poprzecinana przejściami umożliwiający
mi dotarcie do pogrupowanych po dziesięć straganów. 
W sumie w obu halach mieścić się miało 515 punktów 
sprzedaży, z czego 100 przeznaczonych było na handel 
mięsem, a 60 - na sprzedaż ryb. Jatki wyposażone były 
w marmurowe stoły, a sklepy rybne w baseny. Podłoga 
całej hali wyłożona była terakotą, a ściany wewnętrzne 
do wysokości 3 m glazurą. Stoiska, porozdzielane ocyn
kowaną siatką, zaopatrzone były w dopływ wody, kana
lizację i własny składzik w piwnicach, gdzie mieściły 
się także chłodnie. Trójnawowa przestrzeń hali krytej 
stalowym dachem oświetlona była oknami umieszczo
nymi w ścianach naw bocznych, nawy głównej i latarni 
ciągnącej się wzdłuż dachu.

Ceglane, nietynkowane elewacje hal, przeprute rzęda
mi półkoliście zamkniętych okien i witryn, dekorowane 
arkadowymi fryzami i sterczynami, przywodzą na myśl 
Rundbogenstil, czyli tzw. styl arkadowy, choć olbrzy
mie półelipsoidalne okno w ścianie frontowej zdradza 
już wpływy modernistyczne. Panczakiewicz i Milko
wski oparli się w swym projekcie na wcześniejszych 
planach Szyllera, powtarzając zarówno układ brył, sys
tem oświetlenia hal, jak i kompozycję fasady. Ogólny 
schemat rozkładu wnętrza zaczerpnęli z kolei z projek
tu wzniesionej w 1895 r. hali w Hanowerze.

Wkrótce po uruchomieniu Hal Mirowskich magistrat 
podjął decyzję o budowie dalszych trzech hal targo
wych w miejscach popularnych warszawskich targo
wisk: na pl. Kaliksta Witkowskiego (w 1922 r. zmienio
no jego nazwę na pl. Kazimierza Wielkiego, obecnie nie 
istnieje, a w tym miejscu znajduje się Dom Słowa Pol
skiego), przy ul. Koszykowej i na Rynku Starego Mia
sta. Z budowy tej ostatniej zrezygnowano na skutek 
protestów mieszkańców.
W 1904 r. rozpisany został konkurs na projekt hali na 
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pl. Witkowskiego. Pierwszą nagrodę otrzymał projekt 
Henryka Gaya i przeznaczony został do realizacji. Bu
dowę hali rozpoczęto w 1905 r., a ukończono 26 XI 1908 
r.; prowadziła ją firma Mertens i Daab. Koszt budowy 
wyniósł 450 tys. rubli. Hala ta przeznaczona była dla 
handlu hurtowego. Mieściła 54 jatki, 127 straganów, 27 
jatek drobiowych i 8 rybnych, a ponadto 100 miejsc do 
jednorazowego wynajmu dla przekupniów. Budynek 
wyposażony został w wodociągi, kanalizację i wentyla
cję. Hala ta była olbrzymim siedmionawowym po
mieszczeniem, o nawach na przemian węższych i szer
szych, z których każda kryta była osobnym, dwuspado
wym dachem. Ceglane, nieotynkowane elewacje, uzu
pełnione tynkowym boniowaniem w narożach, przepru- 
te były wielkimi półkolistymi bądź półkoliście zamknię
tymi oknami. Dekorację stanowiły płaskorzeźby o mo
tywach animalistycznych dłuta Zygmunta Otto.

W 1906 r. rozpoczęto budowę hali przy ul. Koszykowej 
55 (obecnie 63), według projektu Juliusza Dzierżano
wskiego. Budowę prowadziła firma Kuksz i Luedtke, a 
otwarcie hali nastąpiło 2 marca 1909 r. Hala ta, wznie
siona za sumę 396 tys. rubli, oparta została na planie 
cofniętego w głąb posesji prostokąta z dwoma skrzydła
mi bocznymi, sięgającymi linii zabudowy ulicy. Mieści
ła 4 duże piętrowe sklepy frontowe i 24 mniejsze skle
piki, 60 jatek mięsnych, 12 rybnych i 144 stragany. Wy
posażona została we wszystkie urządzenia techniczne. 
Do naszych czasów zachowały się secesyjne elewacje 
hali od północy, w skrzydłach bocznych. Przetrwały też 
secesyjne balustrady i kraty, a także dekoracja rzeź
biarska Zygmunta Otto - łeb wołu podtrzymujący herb 
Warszawy w zwieńczeniu fasady i bukiety owoców i 
kwiatów w portalach.

Jeszcze w 1905 r. powstała idea wzniesienia, a właści
wie urządzenia hali targowej pod arkadami nowo pro
jektowanego wiaduktu Trzeciego mostu (nazwanego 
później mostem Poniatowskiego). Na początku 1906 r. 
ogłoszono rezultaty konkursu i opublikowano 8 z 34 
nadesłanych projektów. Pierwszą nagrodę otrzymali A- 
poloniusz Nieniewski, Feliks Michalski i Ludwik Kirs- 
te. Żaden z projektów konkursowych nie został jednak 
przeznaczony do realizacji; budowa wiaduktu według 
projektu Stefana Szyllera nie uwzględniła lokalizacji 
hal targowych.

Zarówno hala przy ul. Koszykowej, jak i wcześniejsze 
Hale Mirowskie i na pl. Witkowskiego nie przyniosły 
spodziewanych dochodów. Przekupnie woleli handlo
wać na otwartych targowiskach, gdzie opłata za wyna
jęcie kramu lub miejsca nie była tak wysoka, jak w 
halach. Władze miejskie dążyły jednak do centralizacji 
handlu spożywczego w halach. Wydały decyzje o likwi
dacji targowisk otwartych w pobliżu hal, obniżyły ceny 
najmu straganów i podjęły decyzje o wznoszeniu no
wych budynków o tym przeznaczeniu.

Po likwidacji w 1912 r. bazaru na Rynku Starego Mia
sta kilku obrotnych handlowców ze Stanisławem Fein- 
kindem jako głównym akcjonariuszem podjęło budowę 
hali targowej na terenach po kościele Św. Jerzego przy 
ul. Świętojerskiej 6. Autorem projektu realizacyjnego, 
powstałego w 1914 r., był architekt Artur Friedman. 
Budowę ukończono na początku 1916 r. Wzniesiona 

hala targowa, zwana bazarem Feinkinda, zajmowała 
całą długą, nieregularną posesję rozciągającą się mię
dzy ulicami Świętojerską i Franciszkańską wzdłuż ul. 
Koźlej. Miała ona aż 135 m długości i kryła się za nie
pozorną, utrzymaną w duchu zmodernizowanego empi- 
ru elewacją, nie zdradzającą przeznaczenia budynku. 
Poprzedzona była trzykondygnacyjnym budynkiem ad- 
ministracyjno-mieszkalnym; w piwnicach znajdowały 
się składy i chłodnie, na parterze odbywał się handel 
spożywczy, a na galerii na piętrze handlowano towara
mi galanteryjnymi. W sumie hala ta mieściła 64 baseny 
rybne, 68 jatek mięsnych, 600 straganów, 60 sklepów 
wewnętrznych i 14 dostępnych od ulicy. Budynek, po
dobnie jak inne hale, zaopatrzony był we wszystkie nie
zbędne instalacje i urządzenia towarzyszące.
W 1916 r. przeprowadzony został gruntowny remont 
wysłużonego Gościnnego Dworu na pl. Żelaznej Bramy. 
Po przebudowie przeznaczono go całkowicie dla po
trzeb handlu galanteryjnego.
W dwudziestoleciu międzywojennym podejmowano w 
Warszawie wiele inicjatyw mających na celu zapewnie
nie każdej dzielnicy własnej nowoczesnej hali targo
wej. Projektowano wzniesienie dwóch hal przy ul. Wol
skiej 24 i centralnej hali przy ul. Elektoralnej, jednak 
dopiero w 1938 r. rozpoczęto budowę dzielnicowej hali 
targowej na Żoliborzu, u zbiegu ulic Marymonckiej i 
Stołecznej. Była to dwukondygnacyjna budowla oparta 
na planie prostokąta, przykryta żelbetowym dachem 
dwukrzywianowym. Do sierpnia 1939 r. hala była goto
wa w stanie surowym. Wybuch wojny przeszkodził w 
jej ukończeniu. Dopiero po 1945 r. usunięto szkody i 
dokończono budowy.
W czasie wojny ucierpiały wszystkie warszawskie hale 
targowe. Po wojnie Gościnnego Dworu i hali przy ul. 
Świętojerskiej już nie odbudowano, a w 1948 r. rozebra
no halę hurtową na dawnym pl. Witkowskiego. Hala 
przy ul. Koszykowej odbudowana została w 1949 r. Dłu
go debatowano nad tym, czy remontować Hale Miro
wskie, nie pasowały one bowiem do koncepcji odtwo
rzenia Osi Saskiej. W 1953 r. planowano nawet nałoże
nie na hale klasycystycznego kostiumu, odpowiadają
cego ówczesnym wyobrażeniom o dobrej architekturze. 
W końcu jednak odbudowano je w pierwotnym kształ
cie, ale dla potrzeb handlu przeznaczono tylko halę za
chodnią, wschodnią przekształcono na halę sportową.

Obecnie hale targowe w Warszawie nie są - niestety - 
wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie są 
już krytymi targami skupiającymi drobny, prywatny 
handel spożywczy, któremu zapewniałyby nowoczesne 
zaplecze. Są jedynie obiektami tzw. detalu zwartego 
spółdzielczości spożywców „Społem”, o organizacji 
sprzedaży podobnej, jak w całej sieci handlu uspołecz
nionego. Prywatny handel spożywczy odbywa się na 
targowiskach, na chodnikach, przed sklepami, w drew
nianych straganach lub przyczepach campingowych, w 
warunkach, których powstydziliby się nasi pradziado
wie robiący zakupy w halach targowych.

Małgorzata Omilanowska
Artykuł jest skrótem referatu wygłoszonego na sesji naukowej pt .Ar
chitektura XIX wieku”, która odbyła się 26-27 stycznia 1987 r. w Insty
tucie Sztuki Mn w Warszawie.
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Z warsztatu historyka sztuki

Wedle nieba 
i obyczaju

pośród, nie chwaląc 
się, sporego doświadczenia terenowego wybrałem je
den przykład, który utwierdził się w mojej pamięci jako 
nie tylko obiektywnie istniejący w jakimś odległym od 
mego miejsca zamieszkania miasteczku, ale ponadto, i 
przede wszystkim, jako wrażenie. Wrażenie wspania
łości i niezwykłości. Miałem później okazję swą reakcję 
sprawdzić poprzez doświadczenie cudze: kilkakrotnie 
wskazywałem na ten kościół mym przyjaciołom i za
wsze reakcja ich była jakoś analogiczna do mojej. Coś 
.w tym jest! I teraz należałoby się trochę naukowo po
szanować i zapytać: a właściwie co? Niech to krótkie 
sprawozdanie będzie próbą znalezienia na to pytanie 
odpowiedzi.

Sama nazwa miasta powinna być dostateczną informa
cją co do tego, w jakiej części Polski jest ono położone. 
Ponieważ jednak znajomość „jeografii ojczystej” nader 
mierna jest wśród mych rodaków, rzecz chciałbym do

kładniej sprecyzować. Zacznijmy jednak od rzeki 
Drwęcy, prawego dopływu Wisły, oddzielającej ziemię 
chełmińską od dobrzyńskiej. W górnym biegu tej rzeki, 
niedaleko ujścia jej dopływu - Welu - położone jest 
Nowe Miasto Lubawskie. Ta naturalna granica rzeki 
funkcjonowała już we wczesnym średniowieczu - na 
zachód od niej ciągnęły się obszary pozostające pod 
władztwem polskim i zamieszkane przez Słowian, na 
wschód rozciągały się obszary zasiedlenia pruskiego, a 
konkretnie plemienia Sasinów.

Pojęcie ziemi lubawskiej pojawia się jeszcze przed 
przybyciem Krzyżaków; ziemia ta zostaje nadana mi
syjnemu biskupowi Chrystianowi, a już po przybyciu 
Zakonu staje się terenem spornym, wielokrotnie prze
chodzącym z rąk do rąk, ostatecznie jednak włączonym 
w obręb państwa krzyżackiego. Sytuacja pogranicza 
wymagała szczególnej obronności, nic też dziwnego, że 
poza miastem nad Drwęcą istniały tu w bardzo niewiel

1. Kościół famy w Nowym Mieście Lubawskim od strony Drwęcy
2. Szczyty prezbiterium z pierwszej połowy XV w.
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kiej od siebie odległości dwa gniazda obronno-zaczep- 
ne: Bratian i Kurzętnik.

Nowe Miasto Lubawskie zostało lokowane przez Zakon 
w 1325 r., a w 1353 r. otrzymało przywilej od wielkiego 
mistrza Winrycha von Kniprode. Tylko w pierwszych 
latach Krzyżacy mieli swą warownię w obrębie miasta, 
już w 1343 r. główny ośrodek administracyjny - wójtos
two przeniesione zostało do Bratianu. Pomimo opowie
dzenia się miasta po stronie Związku Pruskiego, wypo
wiedzenia wierności Zakonowi i akcesu do Korony Pol
skiej, zajęte przez wojska krzyżackie było pod ich 
zwierzchnictwem aż do 1468 r. Od tego czasu pozosta
wało - aż do pierwszego rozbioru - w granicach Rzeczy
pospolitej Obojga Narodów, wchodząc w skład woje
wództwa chełmińskiego w Prusach Królewskich, a jego 
koleje losu były podobne do losów ogromnej większości 
miast tego regionu - przeżywało swe dobre i swe złe 
czasy.

Nowe Miasto Lubawskie jest miastem sympatycznym, 
schludnym, o typowym dla średniowiecznych miast lo
kowanych w tym regionie regularnym układzie. Jego 
jednak prawdziwą i największa ozdobą jest kościół pa
rafialny, usytuowany na skraju średniowiecznej zabu
dowy, w pobliżu rzeki i rozpoczynających się tuż tuż łąk 
i pól.

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Tomasza po
wstał w wieku XIV. Budowę rozpoczęto niewątpliwie 
bezpośrednio po lokacji i w pierwszej fazie (do połowy 
w. XIV) zbudowano prezbiterium o prostym zamknię
ciu. W drugiej połowie stulecia wzniesiono korpus, po
czątkowo przewidziany jako hala lub psęudohala, którą 
jednak jeszcze w końcu tego stulecia przekształcono w 
bazylikę. Na początku XV w. przedłużono prezbiterium, 
zamykając je wielobocznie i wieńcząc dość niezwykłym 
attykowym - rzec by się chciało - rzędem szczycików. 
W ciągu XV w. dokończono także najwyższe kondygna
cje wieży, a ostatnim ważnym przedsięwzięciem było 
zasklepienie nawy głównej, dokonane po 1460 r., a może 
nawet na początku następnego stulecia. Czy natomiast 
prezbiterium było pierwotnie sklepione? Należy przy-* 
puszczać, że tak - wszystkie bowiem większe świątynie 
w tej części kraju miały sklepienia, a już z pewnością 
prezbiterialne. Przypisać więc należy jakiemuś kata
klizmowi jego zniszczenie, dzisiejsze bowiem pozorne 
(a więc wykonane z desek) lekko zaokrąglone sklepie
nie pochodzi z XVI lub początku XVII w.

I już tylko budowa na początku XVI, a przebudowa i 
ostateczne ukształtowanie na początku XVII w. kaplicy 
Działyńskich, która zamyka południową nawę boczną, 
zakończyło cykl większych przedsięwzięć budowla
nych. Natomiast następne stulecia nieustannie dodawa
ły coś do wystroju wnętrza: malowidła ścienne i wielkie 
struktury stolarsko-snycerskie, rzeźby, obrazy, wyroby 
z metalu, szaty liturgiczne...

Architektura nowomiejskiej fary niewątpliwie nawią
zuje do największej i najwspanialszej bazyliki ziemi 
chełmińskiej: do korpusu kościoła Św. Jakuba w Toru
niu. Ta analogia narzuca się, ponieważ układów prze
strzennych bazylikowych na tym obszarze niżu bałty
ckiego spotyka się niewiele, dominują bowiem układy 
halowe. Teresa Mroczko w swej książce o architekturze 
gotyckiej na ziemi chełmińskiej wysuwa przypuszcze
nie, że jakkolwiek projekt kościoła nowomiejskiego o- 
party jest na pierwowzorze toruńskim, to jego wykona
nie należy do prowincjalnej strzechy, wykazując analo

gie z kościołami Brodnicy i Grudziądza. Należy jednak 
podkreślić najistotniejsze: bazyliki nie były na tym ob
szarze ograniczone do Torunia i Nowego Miasta Luba
wskiego, występują bowiem także w kościele Św. Miko
łaja w Chełmży, w Starogardzie Gdańskim, w Morągu, 
Ornecie i kilku dalszych miejscowościach. Natomiast 
wbudowanie wieży w korpus zdaje się wywodzić z 
Gdańska, skąd przedostaje się do licznych świątyń 
miejskich: Grudziądza, Chojnic, Pucka i innych. Koś
ciół w Nowym Mieście Lubawskim ilustruje proces 
tworzenia się pewnych lokalnych odmian w oparciu o 
strzechy budowlane, które - powołane do życia przez 
Krzyżaków - przeistaczały się w XIV w. w zespoły o 
charakterze cechowym, realizujące coraz częściej za
mówienia nie Zakonu, ale rosnącego w siłę mieszczańs

twa. Ten kościół, u stóp którego płynie senna dziś i 
wzięta w karby Drwęca - niegdyś granica państw, lu
dów, politycznych układów, jest w moim przekonaniu 
doskonałym okazem pewnego połączenia różnoro
dnych tendencji, z których wyklarowała się budowla 
wpisana w miejscową tradycję, dostatecznie jednak od
rębna i oryginalna, by utkwiła w pamięci. Na zewnątrz 
elementem rozpoznawalnym na pierwszy rzut oka jest 
owo szczycikowe zwieńczenie prezbiterium, które nale
ży do swoistych proto-attyk pomorskich, obok zwień
czenia kaplic w Ornecie, kruchty w Przezmarku koło 
Elbląga, zakrystii w Wabczu i kilku innych tego typu 
realizacji.
Tak się prezentuje fara nowomiejska na zewnątrz. A 
wnętrze? Otóż muszę stwierdzić, że owo wnętrze jest o 
wiele bardziej szokujące niż bryła zewnętrzna, miesz
cząca się przecież w kręgu doświadczeń czternasto
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wiecznych strzech chełmińskich i pomorskich. Kiedy 
się do tego wnętrza wchodzi, uderza przede wszystkim 
pewnego rodzaju przepych wystroju: wszystko tu jest 
ozdobne, wszystko jakby w nieustannym ruchu, poczy
nając od baldachimu sklepień nawy głównej, w której 
dobrze znane już na ziemi chełmińskiej motywy gwiaź
dziste przeradzają się w kompozycję sieciową, dążącą 
do zatarcia wyrazistości przęseł na rzecz ruchu, dyna
miki nieukierunkowanej i niepodporządkowującej się 
ograniczeniom. Ale nie architektura jest w tym wnę
trzu najważniejsza, lecz treść wypełniających ją ele
mentów.

Zacznijmy od malowideł ściennych. Zachowały się po
jedyncze sceny czy kompozycje z różnych okresów i o

bardziej prymitywne, bardziej schematyczne i wyglą
dają jak przeniesiona na ścianę projekcja północno- 
europejskiego tryptyku z rzędami figurek w arkadkach. 
{Drzewo życia), na tle krajobrazu, z dwiema postaciami 
lidną wagę i miecz archanioła Michała oraz Matki Bo
żej z płaszczem opiekuńczym (Mater Misericordiae). 
Na schyłek XIV w. datuje Wiesław Domasłowski wyo
brażenie Chrystusa Ukrzyżowanego wymalowane po
nad arkadą tęczy - czy jednak nie jest to nieco za póź
no? Czy przynajmniej o dwadzieścia lat nie należałoby 
cofnąć daty powstania tego malowidła? Ważniejsza jest 
jednak forma: nietypowe przedstawienie samego Chry
stusa, bez osób towarzyszących, a za to w architekto
nicznym, naiwnie perspektywicznym obramieniu i ma
lowanej ostrołukowej arkadzie oplecionej ornamenty
ką roślinną. Tego rodzaju wyobrażenie w tym miejscu 
kościoła jest jakby zastępstwem rzeźbionego wyobra
żenia na tęczowej belce. Do tej samej fazy stylowej 
należą jeszcze źle zachowane wyobrażenia św. Jana 
Chrzciciela i Tronu Łaski (o tyle nietypowego, że Bóg 
Ojciec podtrzymujący krzyż stoi, a nie tronuje).

Do kolejnej fazy należy z połowy XV w. pochodzący 
„obraz” w południowej nawie bocznej przedstawiający 
Chrystusa rozpiętego na krzyżu o falistych ramionach 
(Drzewo życia), na tle krajobrazu, z dwiema postaciami 
u dołu. Domasłowski rozwiązuje tę scenę jako przedsta-

3.4. Wnętrze fary: z widokiem na ottarz gtówny (3) i organy (4)

różnych tematach. Należy to do lokalnego obyczaju, że 
często wykonywano we wnętrzach świątyń nie cykle, 
ale pojedyncze jakby obrazy, tyle że malowane bezpo
średnio na ścianie. Tak było, wolno przypuszczać, w 
Nowym Mieście Lubawskim, ale jest to domniemanie, 
bowiem zachowały się tylko fragmenty wydobyte spod 
późniejszych dekoracji. Przede wszystkim zwraca uwa
gę cykl postaci wymalowanych na północnej ścianie 
prezbiterium: jest to wyobrażenie postaci świętych, u- 
mieszczonych jakby we wnękach ujętych cieniutkimi 
kolumienkami, a zwieńczonych maswerkowymi szczy
cikami. Ten rodzaj malarstwa „architektonicznego” (co 
podkreśla wyłaniający się w tle mur z krenelażem) był 
bardzo charakterystyczny dla ziemi chełmińskiej w po
łowie XIV w. i swe apogeum osiągnął w nadnaturalnej 
wielkości figurach malowanych w kościele Mariackim 
w Toruniu. Nowomiejskie malowidła są niewątpliwie 

wienie „Dobrej i złej modlitwy”, co potwierdza trwałość 
nurtu mistycznego w sztuce pomorskiej, która silnie 
reagowała na ten typ duchowości już w stuleciu po
przednim.

Na wspomnianym już pozornym, drewnianym sklepie
niu nakrywającym prezbiterium znajduje się ponadto 
dekoracja malarska z przedstawieniem kilku scen: po
środku patron świątyni w Wieczerniku, rozpoznający 
Chrystusa Zmartwychwstałego, w otoczeniu sceny pa
syjne, wyobrażenia świętych i aniołów z narzędziami 
męki. Artystycznie nie jest to dzieło wybitne, ale zasłu
guje na uwagę, bowiem próbuje na malarstwo przetłu
maczyć system podziałów sklepień, które wprowadzał 
późny renesans i manieryzm, naśladując włoskie kom
pozycje, pochodne kasetonowych. Malowidła w Nowym 
Mieście Lubawskim, które powstały w 1638 r., naśladu
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ją tu w pewnym sensie wspaniały, płaskorzeźbiony i 
polichromowany strop w kościele bernardyńskim w po
bliskiej Lubawie, pochodzącym z 1606 r.

W 1642 r. wykonane zostały malowidła ścienne w nawie 
głównej i w prezbiterium kościoła w Nowym Mieście 
Lubawskim. Tu wyraźnie daje o sobie znać tradycja 
niderlandzko-gdańska, przede wszystkim w systemie 
dekoracji o motywach okuciowych. Wielkie sceny uka
zują po jednej stronie nawy głównej sceny z Chrystu
sem i Matką Bożą, a na przeciwległej - sceny o charak
terze moralizującym (m.in. Naukę Dobrego Umierania 
i Scala Sancta). W prezbiterium znajdują się wyobraże
nia świętych. Na ścianie tęczowej było niegdyś wyobra
żenie Sądu Ostatecznego, które zostało usunięte w 
związku z odsłonięciem malowidła gotyckiego.

Malowidła stanowią jednak tylko tło dla bogactwa wy
stroju wnętrza, w którym dominuje przede wszystkim 
bardzo dobrej klasy snycerstwo. Zaznaczają się przy 
tym dwie główne epoki powstawania tego wystroju. 
Pierwsza - to okres działalności wojewody Jana Pawła 
Działyńskiego i jego żony Zofii Jadwigi Czarnkowskiej, 
przypadający na lata dwudzieste i trzydzieste XVII w. i 
rozwijający wątki sztuki maniery stycznej. Fundacją 
wojewody była zresztą dekoracja malarska wnętrza, o- 
mówiona powyżej. Wespół z ówczesnym biskupem 
chełmińskim (później krakowskim) Jakubem Zadzi- 
kiem Działyńscy ufundowali ołtarz główny, który w 
1627 r. został wykonany przez snycerza Ditlofa Siversa 
i Feliksa Forowskiego z Lubawy. Jest to wielka, typowa 
dla tego czasu snycerska architektura o trzech kondy
gnacjach, bogatej i fantazyjnej dekoracji oraz obrazach 
i rzeźbach. Do znajdującej się tu cudownej figury Ma
tki Boskiej Łąkowskiej przyjdzie mi jeszcze powrócić. 
Z tego samego czasu co ołtarz główny pochodzą: w pre
zbiterium para stall i empora, a w nawie ambona i chór 
muzyczny wraz ze smukłym trójwieżycowym prospek
tem organowym. Z tego samego czasu pochodzą też 
dwa ołtarze boczne (Trójcy Św. i św. Mikołaja). Wszyst
kie te elementy zespalają się z manierystyczną dekora
cją malarską i tworzą z nią doskonałe współbrzmienie. 
Jest jednak jeszcze jeden niezwykły zabytek związany 
z chojnym i nabożnym wojewodą, o którym Niesiecki 
napisał: „...młodsze lata już w ojczystych, już w cudzo
ziemskich szkołach przepolerowawszy, na dworze Zy
gmunta III czas niejaki zabawił, posłował potem na róż
ne sejmy jako 1620 i 1629. Gdy się Osman Car Turecki z 
całą Orientalną potencją na zgubę Polski wyprawił, 
jego między innymi Kommissarzami Ojczyzna przyda
ła Chodkiewiczowi, pamiętnemu hetmanowi, dokąd w 
pięknym i licznym kompucie ludzi wojennych stawił 
się...”Obok dworskości i politycznych umiejętności, od
znaczał się też Działyński niezwykłą pobożnością. Raz 
jeszcze oddajmy głos Niesieckiemu: „Pobożność szcze
gólna w całym się życiu jego wydawała, z której ciało 
swoje już postami, już na gołej ziemi leżeniem, już wło- 
siennicą i dyscyplinami trapił, dalekie peregrynacje 
pieszo do różnych miejsc świętych odprawował; co so
bota do komunii i spowiedzi w Łąkach, kościele od sie
bie fundowanym przystępował, na trzy dni przed Wiel
kanocą, w komórce się zakonnej zamykał”.

Otóż to, co robi na wchodzącym do nowomiejskiej fary 
ogromne wrażenie - to majestatycznie kołysząca się 
pod gotyckim sklepieniem, zaiste ogromna chorągiew 
pogrzebowa, wykonana z okazji pogrzebu po śmierci 
wojewody w 1643 r. Wśród - nielicznych zresztą zacho
wanych, a niegdyś nader popularnych - chorągwi po

grzebowych w naszym kraju ta chyba jest największa, 
najokazalsza, a malował ją zapewne twórca wspomnia
nych wyżej malowideł ściennych, gdyż zaledwie w rok 
po ich wykonaniu słynny mąż rozstał się z tym łez 
padołem. Na awersie wyobrażony został wojewoda 
chełmiński klęczący przed krucyfiksem, Matka Boża 
oraz herby rodowe (własny - Ogończyk i herby matki i 
babek po mieczu), na rewersie cztery owalne medalio
ny ukazujące działania Działyńskiego w czasie chocim- 
skiej potrzeby i dalsze herby.

Wspomniany wyżej fundowany przez Działyńskiego 
klasztor oo. reformatów w Łąkach Bartiańskich (miejs
cowości oddalonej o kilka kilometrów od Nowego Mia
sta Lubawskiego) dziś już nie istnieje - spalony w mi
nionym stuleciu, po kasacie. Z tamtejszego kościoła u- 
ratowana została wielką czcią otoczona figura Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. Umieszczona dziś w ołtarzu 
głównym fary nowomiejskiej, przybrana w piękne ba
rokowe, bogato kameryzowane sukienki nie zdradza 
swego średniowiecznego pochodzenia, a przecież po
wstała na samym początku XV w., według tradycji fun
dowana w 1402 r. Wspaniałości srebrnego, pozłacanego 
przybrania dopełniają rozmaite wota: biżuteria, korale, 
łańcuchy, a także wspaniałe, wielkie plakiety wotywne 
trybowane w srebrze i ukazujące całe liczne rodziny 
adorujące Panią Łąkowską. Szczególnie interesująca 
jest blacha wypełniająca górną część tła niszy ołtarzo
wej, bowiem w tejże technice trybowania (wypukłego 
reliefu) wyobrażono „widoki z lotu ptaka” klasztoru w 
Łąkach pomiędzy dwoma miastami: Lubawą i Nowym 
Miastem Lubawskim.

Drugą epoką i zarazem drugą osobą niepodzielnie 
związaną z tutejszą farą jest jej długoletni proboszcz: 
ks. Jan Ewertowski. Pochodził ze stosunkowo zamożnej 
chłopskiej rodziny z pobliskiej wsi Mikołajki, z rodziny 
pochodzenia niemieckiego, gdyż jeszcze jego ojciec u-
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6. Nawa południowa z ołtarzem bocznym i „bramką” do kaplicy Działyńskich, 
fundowanymi przez ks. Ewertowskiego
7. Południowa nawa boczna
8. Fragment prezbiterium z gotyckimi malowidłami ściennymi i manierystycz- 
nymi stallami
9. Nagrobek Mikołaja Działyńskiego wystawiony po 1604 r.

(zdjęcia: Tadeusz Chrzanowski)

żywał nazwiska Ewert. On sam był nie tylko całkowicie 
spolonizowany, ale - jako gorliwy katolik - wiódł nieus
tanne spory z niemieckim i zarazem luterańskim ce
chem sukienników w Nowym Mieście.

Miejscowym proboszczem został w 1689 r., piastował 
ponadto wiele wysokich funkcji kościelnych, m.in. był 
audytorem biskupim i kanonikiem chełmińskim. Zmarł 
w 1740 r., a jego przeszło półwieczna praca w Nowym 
Mieście Lubawskim zaowocowała wieloma naprawdę 
znakomitymi fundacjami. To wszystko rzuca zresztą 
ciekawe światło na stosunki w I Rzeczypospolitej, gdzie 
ponoć droga awansu dla chłopów była całkowicie za
mknięta. Tymczasem Ewertowski doszedł i do stano
wisk, i do znacznych środków finansowych, a jego wy
kształcenie (doktor obojga praw) i „dobry smak” są roz
poznawalne w wielu zachowanych tu dziełach.

Przede wszystkim więc wystrój: można powiedzieć 
śmiało, że to, co nie powstało w dobie Jana Pawła Dzia
łyńskiego, powstało za probostwa Jana Ewertowskiego, 
a nade wszystko wspaniałe stolarsko-snycerskie wy
pełnienie arkady tęczowej. Wpisano w nią w 1713 r. bel
kę o wymyślnym wykroju, a na niej spiętrzono zespół 
rzeźb, kulminujących w wysoko wyniesionym krucy
fiksie. Dalszymi dziełami były wszystkie pozostałe ołta
rze boczne, prezentujące rozmaite formy coraz później
szego, coraz bogatszego baroku. Całkiem dobre jest w 
tym czasie snycerstwo - figury i płaskorzeźby, a dosko
nałe wprost ornamentalne formy, zwłaszcza tego ołta
rza, który odrzucając wszelką strukturę architektonicz-
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ną przeobraził się w akantowy bukiet. Bardzo też po
mysłowo kazał Ewertowski zamknąć perspektywę obu 
naw bocznych, wprowadził tu jakby bramy triumfalne, 
zapożyczone niewątpliwie z owej okazjonalnej archi
tektury wielkich barokowych uroczystości. Wolno sto
jące kolumny dźwigają imposty i z esownic zbudowany 
łuk, z którego zwieszają się festony. Na owych festo- 
nach oraz na kolumnach rozmieszczono malowane em- 
blematyczne medaliony. Forma zaiste niepowtarzalna, 
doskonale ilustrująca zmysł barokowego konceptyz- 
mu.

Ewertowski ufundował też malowidła dekoracyjne w 
podłuczach arkad, szaty liturgiczne, a przede wszyst
kim wspaniałe dzieła złotnicze wykonane przez najlep
szego ówcześnie toruńskiego złotnika: Jakuba Wein- 
trauba, aż dwie monstrancje' oraz komplet lichtarzy, 
który niestety przed kilku laty stał się pastwą barba- 
rzyńców-złodziei.

Poza tym wszystkim, co już tu wymieniłem, fara w No
wym Mieście Lubawskim posiada jeszcze wiele bezcen
nych pojedynczych dzieł, w tym szczególnie zabytki 
plastyki gotyckiej. Wszystkich ich tu wymieniać nie 
zamierzam, a jedynie pragnę zwrócić uwagę na kilka 
najcenniejszych. Jeszcze do schyłku XIV w. należy fi
gurka tronującego Boga Ojca, niewątpliwie pierwotnie 
z grupy Koronacji Maryi. Z początku XV w. pochodzi 
kamienna rzeźba Pieta, którą chyba wiązać należy z 
warsztatem gdańskiego ucznia Mistrza Pięknych Ma
donn: jest to bardzo wytworna rzeźba wcielająca dosko
nale cechy owego idealistycznego nurtu, który stał się 
jak gdyby zakończeniem ewolucji „stylu miękkiego”, 
panującego przez cały wiek XIV, a wobec którego bun
tem miał być wkrótce mający się zamanifestować rea
listyczny „styl łamany”.

Niezwykłym zabytkiem, powstałym też na początku XV 
w., jest naturalnych wymiarów rzeźba Chrystusa niosą
cego krzyż, któremu pomaga pomniejszony (zgodnie z 
zasadą „perspektywy ideowej”) Szymon Cyrenejczyk 
ubrany w strój piętnastowiecznego chłopa. Otóż przed 
wojna istniała jeszcze (w Muzeum Diecezjalnym w Pel
plinie) grupa rzeźb płaczących niewiast oraz Maryi z 
Józefem. W Nowym Mieście Lubawskim był bowiem w 
XV w. cały komplet rzeźb związany z Drogą Krzyżową, 
a rzeźby te ustawiano w okresie Wielkiego Postu po
środku kościoła, tworząc jakby skamieniałe misterium 
pasyjne.

Oprócz kilku luźnych rzeźb z pierwszej połowy XV w., 
zachowały się ponadto w kościele dzieła reprezentują
ce sam schyłek gotyku: dawna grupa tęczowa, krucy
fiks oraz tryptyk, którego część centralną wypełnia trój- 
osobowa grupa tzw. Świętej Rozmowy - Matka Boża z 
Dzieciątkiem stojąca pomiędzy św. Anną i Martą, na 
skrzydłach zaś znajdują się figury śś. Barbary i Doroty, 
a na rewersach malowane przedstawienia śś. Bartło
mieja i patrona tutejszego kościoła - Tomasza apostoła. 
Tryptyk ten powstał na początku XVI w.

Niezwykłym zabytkiem plastyki gotyckiej jest płyta 
nagrobna komtura Kune von Liebenstein, zmarłego w 
1391 r. Zabytek ważny, bowiem Krzyżacy nie upamięt
niali zazwyczaj bardziej monumentalnymi nagrobka
mi czy płytami swoich rycerzy-zakonników i w tym 
sensie tutejsza płyta jest czymś wyjątkowym, nato
miast nie jest aż tak wyjątkowa w skali ogólnej regio
nu. Wykonana została z płyt mosiężnych z rytym wyo
brażeniem stojącego rycerza w otoczeniu symbolicznej 
architektury, aniołów niosących tarcze herbowe i sym
boli ewangelistów. Tego rodzaju płyty wykonywano w 
XIV i pierwszej połowie XV w. w Lubece oraz - przede 
wszystkim - we Flandrii. W Toruniu w kościele Św. 
Jana zachowała się płyta burmistrza Jana von Soest i 

jego żony, podobne płyty zachowały się też w Gdań
sku.

Innym wybitnym dziełem sepulkralnym jest nagrobek 
Mikołaja Działyńskiego, wojewody chełmińskiego 
(ojca Jana Pawła), wystawiony po jego śmierci w 1604 r. 
Znajduje się on we wspomnianej na początku kaplicy 
Działyńskich (zwanej też kaplicą Krzyża Św.) zamyka
jącej południową nawę boczną. Skromna w swej archi
tekturze (tylko na zewnątrz zwraca uwagę attykami w 
zwieńczeniu ścian wschodniej i zachodniej), mieści sil
nie przekształcony ołtarz i chrzcielnicę z połowy XVII 
w. Jej prawdziwą ozdobę stanowi ów pomnik nagrobny 
Mikołaja Działyńskiego, przyścienny, wykonany z róż
nobarwnych marmurów i przedstawiający w wypuk
łym reliefie polichromowany wizerunek wojewody klę
czącego przed krucyfiksem na tle kompozycji architek
tonicznej nawiązującej do luku triumfalnego. W tle za 
rycerzem zakutym w zbroję widoczna jest panorama 
miasta i niektórzy sądzą, że jest to widok Jerozolimy, ja 
jednak przypuszczam, że raczej Nowego Miasta Luba
wskiego, bo co miałby znaczyć w Jerozolimie stojący na 
wzniesieniu wiatrak-koźlak, tak charakterystyczny dla 
tych równinnych, przewianych „wiatrami od morza” o- 
kolic. Sam typ nagrobka nawiązuje do owych wczes
nych, potrydenckich pomników, w których pasywną, 
melancholijną pozę „sansowinowską” (półleżącej po
staci), związaną z nurtami neoplatońskimi, zastąpiono 
aktywną „wieczną adoracją” - nieustającym wyzna
niem wiary.

Oczywiście nawet ten dość szczegółowy przegląd nie 
wyczerpał całego bogactwa zawierającego się w mu- 
rach nowomiejskiej fary. Nie o to zresztą chodzi, by tu 
prezentować „inwentaryzacyjną” skrupulatność, ale by 
uzasadnić moją fascynację tym zabytkiem. Otóż wyra
sta ona z tego niepowtarzalnego w moim przekonaniu 
zjawiska jedności w wielości. Od architektury poczyna
jąc, a na najmniejszych elementach wystroju kończąc, 
można tu bowiem podziwiać proces, w którym nawars
twianie się epok stworzyło w sumie całość bogatą czy 
nawet wręcz w swym bogactwie rozrzutną, ale zarazem 
zaskakująco jednolitą.

W wielu krajach sztuka nowożytna wypierając gotyk, 
potępiony jako „styl barbarzyńców - Gotów”, starała 
się jego formy zatrzeć, oklejając tynkiem i stiukiem, 
maskując malowidłami czy kompozycjami snycerski
mi. W Nowym Mieście Lubawskim ów charakterystycz
ny ceglany gotyk nie został zamaskowany. Stało się coś 
frapującego: narastający pokoleniami wystrój wpaso
wał się w jego proporcje, w jego „estetykę”. Dla mnie 
wnętrze fary w Nowym Mieście Lubawskim - to przy
kład takiej „modernizacji” średniowiecznej świątyni, 
która uszanowała styl oryginału i wpisała się w jego 
porządek proporcji i form. I jeszcze jedno: ten ceglany 
gotyk był w jakiejś mierze gotykiem „krzyżackim”, 
choć oczywiście nie wiemy, czy budowę fundował Za
kon, czy lubawscy mieszczanie. Został jednak oswojony 
i w jakimś stopniu spolonizowany, a w każdym razie 
„zsarmatyzowany” przez ową treść ideową wielorodne- 
go, a tak jednolicie pięknego wystroju. Dla mnie więc 
kościół ten jest przykładem nie dyskryminacji, ale asy
milacji „wedle nieba i obyczaju polskiego” i dlatego 
zachęcam każdego, kto się w tamtych okolicach znaj
dzie, by odwiedził ów niezwykły zabytek.

Tadeusz 
Chrzanowski
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Metoda

7a
Łuciążli

wości związane z rewaloryzacją zabytkowego obiektu 
Witoldówka przepraszamy - inwestor i wykonawca". 
Stoję na deptaku w Krynicy, czytam co zacytowałem 
powyżej i oczom nie wierzę. Zdumiewa wyszukana 
grzeczność, ale przede wszystkim samo słowo „rewalo
ryzacja”. Zaglądam za płot, to z tej, to z innej strony, 
gorączkowo przypominam sobie słownikowe znaczenie 
„rewaloryzacji” i już nie mam wątpliwości... Na tablicy 
informacyjnej powinno widnieć jednoznaczne stwier
dzenie: BUDOWA Zabytkowgo Obiektu. Z ziemi wy sta
ją nowe, żelazobetonowe fundamenty. Na części z nich, 
od strony skarpy, stoi dwupiętrowy ceglany budynek w 
stanie surowym. Część balkonów na nowo odrobiono w 
drewnie, w łatwo rozpoznawalnym stylu „szwajcar
skim” lub, jak kto woli, „laubzegowym”, zwanym tak z 
uwagi na mnogość detali kunsztownie. wyciętych w 
drewnie.

Pochodząca z 1888 r. drewniana „Witoldówka” formal
nie była zabytkiem. Do niedawna stała przy deptaku. 
Aż tu została doszczętnie rozebrana. Zbeszczeszczono 
zabytkową substancję i pogwałcono prawo! Już z radoś
ci zacieram ręce na samą myśl, co też prokurator zrobi 
bezpośrednim sprawcom oraz wojewódzkiemu konse
rwatorowi zabytków, który do tego dopuścił. Równo
cześnie jednak rodzi się wątpliwość - może oto jeste
śmy świadkami czegoś, co zasługuje wręcz na pochwałę 
i naśladownictwo? Może winniśmy konserwatorowi 
szacunek i podziw za jego odważną decyzję?
Po kilku dniach, w czasie których zaplanowany wypo
czynek zastąpiła reporterska harówka, stałem się gorą
cym orędownikiem metody. Jaka jest skala problemu? 
Drewniane wille z połowy lub końca ubiegłego stulecia 
wrosły na stałe w pejzaż kulturowy Krynicy. Bez nich 
kurort straci swój niepowtarzalny urok, swoją tożsa
mość. Naczelnik miasta wylicza kilkadziesiąt adresów 
zabytkowych willi, które należałoby natychmiast oddać 
do generalnego remontu. Niestety, w hierarchii miejs
cowych problemów remonty schodzą na dalszy plan.1. Tak wyglądała „Witoldówka” w 1979 r.
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2. „Witoldówka” w trakcie budowy 
(1986 r.)
3. Skazana na zagładę „Romanów- 
ka"
4. Spalona w 1987 r. willa „Tatrzań
ska"
(zdjęcia: 1 - Krzysztof Nowiński, 2, 3
- Janusz Miliszkiewicz, 4 - Zbigniew 

Dubiel)

Kwestia numer jeden - to mieszkaniówka. Ostrożnie 
mówi się o wybudowaniu w najbliższym pięcioleciu stu 
mieszkań komunalnych, a potrzeba co najmniej dwa 
razy tyle. Trzeba stawiać nowe bloki, bo nie mają gdzie 
mieszkać ludzie niezbędni do obsługi nowych sanato
riów.
Na nieszczęście większość rodaków uważa, że w Polsce 
istnieje zaledwie kilka kurortów, wśród nich właśnie 
Krynica. Wszystkie zamożne przedsiębiorstwa chcą 
wyłącznie tutaj wznosić nowe obiekty, co wszakże nie 
jest już możliwe. Wolno natomiast adaptować istnieją

ce budynki na pensjonaty. To - i wyłącznie to - zmusza 
zasobnych inwestorów do remontowania krynickich 
zabytków. Nie mając innego wyboru Centralny Zwią
zek Spółdzielni Mleczarskich podjął się rekonstrukcji 
„Witoldówki” - willi, jak się wydawało, skazanej na 
śmierć.
Drewnianą „Witoldówkę” rozebrano... Złamano tym sa
mym wymóg konserwatorski mówiący o nienaruszal
ności zabytkowej substancji, ograniczono się do zacho
wania formy zabytku i miejsca jego lokalizacji. Powo
dem tego nie był wstręt do drewna jako budulca, tak 

32



panoszący się u nas, który doprowadził do rozbiórki 
tylu chłopskich dobrze zachowanych obejść lub dom- 
ków, tak niegdyś charakterystycznych dla podmiej
skiej architektury. Jak wiadomo, drewniany budulec 
kojarzy się u nas z ubóstwem, stąd ta szaleńcza skłon
ność do rozbiórek. W zamian powstają szpetne, lecz 
prestiżowe „murowańce” - symbol tęsknot i awansu 
pokoleń wychowanych w domach z drewna, pozbawio
nych jakichkolwiek udogodnień cywilizacyjnych. 
Rozbiórka „Witoldówki” nie była również aktem nie
rzadkiej u nas bezmyślności. Nie kierowano się też 
oczywistą prawdą, że rekonstrukcja zabytku jest eko- 
nomiczniejsza. Nie było innego wyjścia! Zagrzybienie, 
zbutwienie materiału, trwałe i niebezpieczne odkształ
cenie stropów, które kilkadziesiąt lat temu wypełniono 
zbyt ciężkim żwirem - to przesądziło o decyzji. Bez tru
du odnalazłem posesję przy ul. Świdzińskiego, gdzie 
złożono resztki „Witoldówki”. Gwoździem i scyzory
kiem dźgałem belki. Nie były spróchniałe. W partero
wym dworku mogły pełnić swą funkcję jeszcze sto lat i 
dłużej, ale nie w budynku o tej kubaturze i tak szcze
gólnym przeznaczeniu.
Gdyby nawet podjęto realizację dokumentacji z końca 
lat siedemdziesiątych, przewidującej wzmocnienie willi 
dodatkową konstrukcją od wewnątrz, to i tak adaptacja 
możliwa była w mocno ograniczonym zakresie. Dawna 
„Witoldówka” ogrzewana była piecami, wodę do pokoi 
noszono w dzbankach. Budowa urządzeń sanitarnych, 
stworzenie niezbędnych warunków dla bezpieczeństwa 
pożarowego - te oraz inne trudności odstręczały kolej
nych użytkowników drewnianego obiektu, którzy zmie
niali się jak w kalejdoskopie.

Wojewódzki konserwator zabytków w Nowym Sączu 
mógłby długo opowiadać, ile wysiłku włożono w znale
zienie inwestora, ile zdrowia kosztowało przełamanie 
barier psychologicznych związanych z rozbiórką. Doko
nano jej etapami. Najpierw rozebrano część od strony 
skarpy. Wykonawca, czyli krakowski „Energoprzem” 
musiał udowodnić konserwatorowi, że potrafi odtwo
rzyć stolarkę w pierwotnym stylu. Inż. Bolesław Beroń- 
ski z krakowskiego „Miastoprojektu” - projektant re
konstrukcji „Witoldówki": „Najwięcej kłopotów było z 
dokładną inwentaryzacją części drewnianych". Opro
wadzający mnie po placu budowy inspektor nadzoru 
inż. Marian Podchorski wskaże mi później poukładane 
w sterty zinwentaryzowane drewniane elementy cha
rakterystycznej narożnej trzypiętrowej wieży, które 
jako wzorce czekały na odtworzenie w nowym materia
le. Kiedy tylko konserwator zabytków uznał, że robota 
cieśli i stolarzy spełnia konserwatorskie wymogi, wów
czas rozebrano również część budynku od strony depta
ka.

A gdyby się okazało, że robota wykonana przez „Ener
goprzem” to fuszerka, gdyby nie było lepfezego Wyko
nawcy, co wtedy? Jakież ryzyko wziął na siebie konse
rwator zabytków! Nie premiuje się u nas pozytywnych 
skutków ryzykownych przedsięwzięć. Za to w wypadku 
porażki... Konserwator wykazał wolę walki o zabytek w 
każdych warunkach.
„Na budowie - jak to u nas - banalne problemy. Inż. 
Beroński informował o braku różnych materiałów, w 
tym drewna odpowiedniej klasy. Najwyższej jakości 
jest niedostępne, bo wszystko eksportujemy. Z placu 
budowy trzeba było wycofać dwie dostawy, bo drewno 

do niczego się nie nadawało. Z obiektu wycofano rów
nież pracowników, bo »Energoprzem« w trybie pilnym 
musiał dostarczyć Hucie Katowice ponad 200 ludzi". 
Budowa nowej „Witoldówki” ma nieprzejednanych 
wrogów, ale i naśladowców. Można chyba już mówić 
nawet o metodzie „Witoldówki”, bowiem właściciel 
drewnianej willi „Kościuszko” postanowił tym sposo
bem uratować należący do niego zabytkowy obiekt. 
Możliwe, że Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska z 
Nowego Sącza uratuje „Orle Gniazdo”, od dawna opróż
nione z lokatorów, stojące w opuszczeniu, zagrożone 
pożarem. Naczelnik Krynicy powiedział: „Jeśli nowy u- 
żytkownik nie przystąpi w 1986 r. do remontu, to »Orle 
Gniazdo« trzeba będzie rozebrać, bo silniejszy wiatr 
rzuci je na sąsiednie posesje”. Przedstawiciele łódzkiej 
„Olimpii” chcieli się tu ulokować, ale przeraził ich roz
miar zadań konserwatorskich i wyjechali do Muszyny, 
gdzie swobodnie można stawiać nowe budynki sanato
ryjne. A co będzie z „Romanówką” od lat rozpadającą 
się za szczelnym ogrodzeniem? A .Janina”, a dziesiątki 
innych krynickich willi? A drewniane wille Świdra, Ot
wocka, Anina, Milanówka, Konstancina czy w tylu in
nych miejscowościach. Wszędzie tam powtarza się ta 
sama sytuacja. Potencjalni inwestorzy rezygnują prze
rażeni ostrymi wymogami konserwatorskimi. Ja wiem, 
że wszelka liberalizacja wymogów konserwatorskich 
prowadzić może do różnorakich nadużyć. Jeśli jednak 
rezygnacja z ocalenia resztek zachowanej substancji 
warunkuje rekonstrukcję - budowę obiektu w dawnej 
formie, czy nie należy częściej z tej szansy korzystać? 
W gruncie rzeczy tylko od ludzkiego nastawienia zale
ży, czy duch przeszłości zamieszka w nowo wybudowa
nym zabytku. Zamek Królewski w Warszawie - mó
wiąc dosadnie - to atrapa, a ludzie płaczą ze wzruszenia 
wędrując jego korytarzami. O świeżutki jak pączek Za
mek Ujazdowski różne środowiska biją się jak o auten
tyk. Starówka Gdańska, Warszawy, po części Zamościa 
- to też w pewnym sensie atrapy. A wawelskie kurdy- 
bany, posadzki, portale czy są oryginalne? Kto podej
rzewa, że lwy pilnujące wejścia do Wieży Ratuszowej w 
Krakowie pochodzą z Pławowic?

Janusz Miliszkiewicz

OD REDAKCJI
Przedstawiony w artykule (napisanym na ogłoszony w 1986 r. przez 
„Spotkania z Zabytkami” konkurs dziesięciolecia) sposób na ratowa
nie zabytków, nazwany przez Autora metodą „Witoldówki”, wzbudzi 
zapewne u Czytelników „Spotkań” mieszane uczucia. Będzie niewątp
liwie wielu przeciwników, którzy uznają jedynie działania prawdziwie 
konserwatorskie, znajdą się też jej zwolennicy wychodzący z założenia, 
że lepsze jest odtwarzanie niż dopuszczenie do całkowitej zmiany cha
rakteru dawnych miast, miasteczek czy wsi. Zachęcamy Czytelników 
do wypowiedzi.
Nie ukrywamy, że stanowisko redakcji w tej sprawie jest jednoznaczne 
- nie wolno dpuszczać do stanu, w jakim znalazła się krynicka „Witol
dówka”! Dotyczy to niezbędnej, bieżącej konserwacji każdego obiektu 
zabytkowego, o czym niejednokrotnie pisaliśmy. To po pierwsze, a po 
drugie - argument (który doprowadził do rozebrania „Witoldówki”) o 

' złym stanie obiektu winien być potwierdzony przez najlepszych eks
pertów z zakresu konserwacji zabytków. Uważamy, że zniszczyć auten
tyczną substancję zabytkową jest bardzo łatwo, uratować ją - trudniej, 
lecz należy czynić wszystko, aby zachować oryginał. Czy w sprawie 
„Witoldówki” - która naszym zdaniem mogła jeszcze służyć ludziom, a 
nawet przynosić dochód - naprawdę zrobiono wszystko?
Różnie natomiast można interpretować fatalny dla zabytków Krynicy 
marzec 1987 r. W odstępach kilkudniowych wybuchły wtedy trzy poża
ry: doszczętnie spłonęła sąsiadka „Witoldówki” willa „Tatrzańska”, 
zniszczone zostały przez ogień wille „Orlęta” i Janina”... I taka meto
da pozbywania się kłopotliwych zabytków jest niestety znana.
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(fot. Jerzy Langda)

Wokół 
jednego zabytku
W prawej nawie warszawskiej katedry Sw. Jana, w pobliżu chóru, 
ustawiona jest na nowej tumbie płyta nagrobna ostatnich książąt 
Mazowieckich - Stanisława i Janusza, wraz z tablicą inskrypcyj- 
ną, której tekst łaciński w tłumaczeniu brzmi: „Stanisław i Janusz, 
synowie Konrada, księcia Mazowieckiego, ze starożytnych kró
lów polskich, ostatnia latorośl męska książąt mazowieckich, 
przez 600 lat panujących szczęśliwie. Mtodzieńcy obaj poczci
wością i niewinnością celujący, mocą przeznaczenia przed
wczesnego i nieszczęsnego w krótkich odstępach czasu, z wiel
kich poddanych smutkiem zmarli: Stanisław roku zbawienia 
1524, mając lat 24, Janusz zaś w 1526, w wieku lat 24; po śmierci 
których dziedzictwo i panowanie nad całym Mazowszem do kró
la Polski przeszło. Anna księżniczka, zdobna w dziewiczość i 
poczciwość niezrównaną, braciom rodzonym z płaczem gorzkim 
(pomnik ten) położyła". Nagrobek ten - wysokiej klasy dzieło 
renesansu - ma dla dawnej stolicy Mazowsza znaczenie szcze
gólne; obrazuje niejako punkt zwrotny w dziejach księstwa, włą
czonego po śmierci książąt do Korony, i w jego sztuce, żegnają
cej się z gotykiem, wchodzącej w okres nowego stylu.
Okoliczności śmierci książąt mają zabarwienie zgoła powieścio
we. Tak charakteryzuje je Irena Gieysztorowa w Czterech wie
kach Mazowsza: „Źródła ówczesne przedstawiają plastycznie 
złożoność sprawy, tętniącej od antagonizmów i rozgrywek o suk
cesję mazowiecką, zrodzoną w klimacie dramatu bez mała szek
spirowskiego, ze wszystkimi jej elementami: namiętnością, wal
ką o władzę, widmem zbrodni". Stanisław i Janusz byli synami 
Konrada III Rudego i Anny Radziwiłłówny, wojewodzianki wileń
skiej, której Konrad umierając powierzył opiekę nad księstwem i 
synami. Szlachta mazowiecka niedługo jednak znosiła rządy ko
biece. Oblegając zamek księżnej w Makowie, zażądała wydania 
synów. Od 1518 r. władzę w dzielnicy - na którą składały się 
ziemie: warszawska, czerska, łomżyńska i wyszogrodzka (inne 
ziemie włączone zostały do Korony wcześniej) - sprawowali 
wspólnie Stanisław i Janusz. Rządy młodych książąt tak charak
teryzuje Jędrzej Święcicki w swojej Topografii Mazowsza, naj
starszym łacińskim opisie tej dzielnicy, wydanym w 1634 r.: „Ni
gdy bowiem żaden lud nie odczuwał dotkliwiej śmierci swych 
władców i to ku tym większemu zdumieniu, że ci, którzy niedaw

no nie chcieli słuchać Konrada, księcia o wieloletnim doświad
czeniu... w stosunku do młodocianych jego synów, tak wielkim 
zapałali przywiązaniem. Książęta ci bowiem łaskawością i wiel
kodusznością oraz samą bezpośredniością, w znacznej mierze 
przyczyniającą się do zjednania sobie powszechnej życzliwości, 
przewyższali ojca Konrada o usposobieniu raczej szorstkim... W 
tym czasie, gdy nikt nie spodziewał się zmiany istniejącego sta
nu rzeczy na Mazowszu, książęta nagle okrutnym zrządzeniem 
losów zakończyli życie w samym kwiecie wieku. Albowiem, gdyż 
młodzieńczą pożądliwością hołdowali zachciankom miłosnym i 
nadużywali niestosownych uczt i nocnych hulanek, spotkała ich 
śmierć przedwczesna".
Wśród wielu domysłów kłębiących się wokół przyczyny zgonu 
książąt istniało też podejrzenie o otrucie ich przez Bonę, pragną
cą sukcesji Mazowsza. Święcicki podaje dwie inne wersje:,.Jed
ni doszukiwali się przyczyny w niepohamowanym nadużyciu 
przez książąt wina podczas uczt; inni skłonni do zawiści utrzymy
wali, że krzepcy w pełni sit młodzieńczych niełatwo daliby się 
zmóc chorobie gdyby do przyspieszenia ich zgonu nie przyczy
niła się moc trucizny. Zniesławiono później córkę wojewody ra
wskiego, niejaką Katarzynę (Radziejowską)... jakoby ona zapała
wszy nieokiełznaną miłością miała doprowadzić niebacznych 
młodzieńców do szaleństwa i niechybnej zguby miłosnymi napo
jami dla kochanków, naturalnie po to, żeby idąc za głosem na
miętności, ulegli popędliwej kobiecie... Podejrzanych badano 
przy zastosowaniu tortur; spośród nich rycerza Jordanowskiego 
ścięto toporem, a kobieta Katarzyna, powiernica jej we wszyst
kich okrucieństwach poniosła karę śmierci".
Wróćmy jednak do samego zabytku, z którym również wiąże się 
sporo niejasności. Zgodnie z tekstem tablicy fundację należało
by przypisać siostrze książąt. Sprawę komplikuje zachowany 
dokument, w którym czytamy: „Zatem Włochowi za rzeźbę na
grobka niegdyś książąt 120 kóp groszy według rozporządzenia 
Majestatu Królewskiego”. Księżniczce pozostałaby wobec tego 
inicjatywa, fundacja tablicy, a może i oprawy architektonicznej, 
którą nagrobek zapewne miał, podobnie jak ówczesne renesan
sowe pomniki polskie. Cytowany dokument rzuca światło na 
osobę twórcy, który niezawodnie byt artystą włoskim z kręgu pra
cujących dla króla przy Kaplicy Zygmuntowskiej. Badacze wysu
nęli nazwisko Bernardina de Gianotis, działającego z Bereccim w 
Krakowie, a samodzielnie również w innych miastach Polski. 
Warto jeszcze wspomnieć o nie ulegającym wątpliwości fakcie 
oddania cech portretowych książąt. Przekonuje o tym porówna
nie ze współczesnym portretem obu w towarzystwie Anny (zna
nym z kopii XVII w.), a także dokładny opis ich powierzchowności 
w Topografii Święcickiego. Artysta korzystał zapewne z masek 
pośmiertnych, oddał bowiem cechy twarzy, np. „spłaszczony, 
zakrzywiony nos" Janusza, a nie ukazał atletycznej budowy ciała 
tego znanego z legendarnej wprost siły księcia.
Dalsza historia pomnika stanowi jakby kontynuację burzliwych 
losów książęcych. Ulokowany początkowo w prawej nawie koś
cioła pod chórem, ucierpiał po raz pierwszy już w 1602 r„ kiedy 
podczas huraganu zwaliła się wyniosła wieża kościoła; nagrobek 
wtedy zapewne utracił swoją architektoniczną obudowę. Urato
wana płyta nagrobna umieszczona została w ołtarzowej oprawie, 
ze srebrnym krzyżem, po lewej stronie prezbiterium. Po pier
wszej wojnie światowej nagrobek został przeniesiony na prawą 
stronę prezbiterium. W 1944 r. uległ poważnym uszkodzeniom 
podczas zburzenia katedry, ale szczęśliwie udało się go bez tru
du odrestaurować. W czasie prac rozbiórkowych w 1945 r. odna
leziono połowę płyty inskrypcyjnej z nagrobka, drugą połowę 
odtworzono dzięki istniejącym odpisom.
Rewelacją było odkrycie w 1953 r., również pod prezbiterium, 
grobu książąt. Odnaleziono w nim fragment tkaniny płaszczowej 
(obecnie w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy), a zachowa
ne włosy młodzieńców okazały się identycznie przycięte, jak na 
portrecie nagrobnym. Badane szczątki potwierdziły nietypowość 
budowy mocarnego Janusza, ale zagadka śmierci książąt pozo
stała niewyjaśniona...

Marla Lewicka
Nagrobek książąt Mazowieckich nie doczekał się wyczerpującego opra
cowania naukowego. Kompendium danych o nagrobku zawiera artykuł Fł.> 
Zdziarskiej zamieszczony w „Biuletynie Historii Sztuki", nr 4, 1952.
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TO TĘŻ SĄ ZABYTKI

Akcja domy robotnicze

Jeziorna
Osiedle robotnicze przy fabryce pa
pieru w Jeziornie stanowi dzisiaj jeden 
z dwóch w bliskich okolicach Warsza
wy (obok osiedla w Markach), a trzeci 
(po Żyrardowie) na terenie Mazowsza 
tak znakomicie zachowany przyfa
bryczny zespół mieszkaniowy. Jego 
powstanie wiąże się z kupnem w 1887 
r. zakładu jeziorniańskiego przez To
warzystwo Akcyjne Mirkowskiej Fa
bryki Papieru w celu ulokowania na 
jego terenie fabryki papieru z Mirkowa, 
leżącego na pograniczu Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Po
znańskiego. Sprowadzenie do Jezior
ny razem z urządzeniami pracowników 
technicznych oraz robotników wraz z 
rodzinami z okolic Wieruszowa, Wielu
nia, Lututowa, Praszki oraz Sannik wy
magało zapewnienia im dachu nad 
głową. Dotychczasowe osiedle robot
nicze, na które składały się domy 
przeznaczone dla dyrekcji, znaczniej
szych oficjalistów i dla „czeladzi" oraz 
zabudowania gospodarcze, szkółka i 
szpitalik, liczyło sześć budynków mie
szkalnych usytuowanych na terenie 
górnego oraz dolnego zakładu. O- 
siedle to wzniesione w drugiej ćwierci 
XIX w. przez ówczesnego właściciela 
fabryki jeziorniańskiej, tj. Bank Polski, 
dysponowało zbyt matą liczbą izb mie
szkalnych w stosunku do potrzeb lo
kalowych zatrudnionych w papierni 
robotników, w związku z czym dla 
części robotników fabryka najmowała 
mieszkania u włościan we wsi Jezior
na.

1. Uliczka osiedlowa na skraju osiedla
2. Fragment uliczki osiedlowej: po lewej stronie 
budynek kina „Mirków" (1910 r.) 

Konsekwencją przeniesienia w 1887 r. 
do Jeziorny mirkowskiej fabryki pa
pieru była decyzja jej udziałowców Le
opolda Kronenberga i Natansonów o 
intensywnej rozbudowie zarówno sa
mej fabryki, jak i osiedla przyfabrycz
nego. Rozbudowa przypadła na lata 
dziewięćdziesiąte XIX w. i pierwsze 
lata XX w. Grunty przeznaczone pod 
budowę nowego osiedla znajdowały 
się na terenie papierni dolnej, oddalo
nej o 1,5 km od szosy warszawskiej, w 
pobliżu zabudowań fabrycznych. Gra
nicą oddzielającą osiedle od zakładu 
była główna droga prowadząca do 
niego. Zamykała ona osiedle od 
wschodu, od zachodu graniczyło ono 
z majątkiem Amelin należącym do dy
rektora papierni, a zarazem jednego z 
głównych akcjonariuszy spółki Edwar
da Natansona, od południa granicę 
stanowił kanał, oc|, północy - łąki są
siedniej wsi.
Budowę osiedla rozpoczęto na tere
nach położonych najbliżej głównej 
bramy zakładu, tj. od strony północno- 
wschodniej. Pierwsze dwa budynki 
przeznaczone dla robotników stanęły 
pod dachem w latach 1894-1895. Ich 
autorem był architekt Wąsowicz. W 
1898 r. przekazany został do użytku 
trzeci, zrealizowany prawdopodobnie 
również według projektów Wąsowi
cza. Następne domy mieszkalne poja
wiły się na terenie osiedla po cztero
letniej przerwie, w ciągu pierwszego 
dziesięciolecia XX w. Razem wzniesio
no sześć domów mieszkalnych, w tym 
pięć robotniczych i jeden urzędniczy, 
według projektów nie znanych auto
rów. Domy przeznaczone dla robotni
ków rozlokowano przy uliczce leżącej 
na osi bramy fabrycznej. Usytuowane 
zostały kalenicą do ulicy, w znacznym 
od siebie oddaleniu. Domy wcześniej
sze, zbudowane jeszcze w końcu XIX 
w., piętrowe, mieściły dwie sienie, z 

których wejścia prowadziły do czte
rech jednoizbowych mieszkań na par
terze i tyluż na piętrze, dokąd wiodły 
drewniane schody umieszczone na 
zewnątrz. Domy te były tynkowane, z 
ceglanym skromnym detalem archi
tektonicznym w postaci opasek gzym
sów. Około 1908 r. wzniesione zostały 
dwa duże, wielopiętrowe budynki o e- 
lewacjach z nietynkowanej cegły. Je
den z nich usytuowany naprzeciw fa
bryki przeznaczony był dla inżynierów 
i urzędników. Elewacje tego budynku 
wyróżniały się okazałą ceglaną deko
racją. Drugi dom, podobny w typie, 
zlokalizowany w głębi osiedla, ze 
skromniejszą dekoracją, przeznaczo
ny był dla robotników. Znajdowały się 
tu mieszkania tylko jedno- i dwuizbo
we, bez wygód, ale dostępne z ze
wnętrznych klatek schodowych. Prze
rwana w 1909 r. budowa osiedla zo
stała podjęta - na znacznie mniejszą 
skalę - w okresie międzywojennym. 
Pod koniec 1924 r. przyjęty nowych 
lokatorów dwa budynki mieszkalne, a 
w rok później został przekazany robot
nikom następny w osiedlu Edwardów 
na Porąbce, znajdującym się w odle
głości 1 km w kierunku północnym od 
zabudowań papierni. Część robotni
ków przybyłych z Mirkowa otrzymała 
mieszkania na początku XX w. w 
dwóch nowych domach na Porąbce, 
której związek z fabryką datuje się naj
prawdopodobniej od 1903 r.
Kwestie mieszkaniowe były ściśle re
gulowane przez przepisy fabryki. Czy
tamy w nich, że zatrudnieni w papierni 
pracownicy mają prawo „zajmowania, 
o ile są wolne, mieszkań fabrycznych, 
...za opfatą według cen zatwierdzo
nych przez Inspekcję Fabryczną. IV 
momencie rozwiązania z zakładem u- 
mowy o pracę musi robotnik opuścić 
mieszkanie nie później niż na trzeci 
dzień od zakończenia pracy".
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Mieszkania robotnicze składały się 
przeważnie z jednego pomieszczenia, 
w którym była zainstalowana kuchnia. 
Większe obok jedno- lub dwuokien- 
nego pokoju miały oddzielną kuchnię. 
Powierzchnia tych mieszkań była róż
na - od 27 do 44 m2; opłaty wynosiły 
od 60 kopiejek do 2 rubli za miesiąc. 
Warto nadmienić, że ceny mieszkań 
zależały nie tylko od wielkości zajmo
wanego lokalu, ale i od domu, w któ
rym się znajdowały.
Nie wszyscy robotnicy zostali zakwa
terowani na miejscu, duża ich część 
dochodziła nadal do pracy z rozrzuco
nych w promieniu kilkunastu kilome
trów osad. Wielu z nich niejednokrot
nie, ze względu na odległość, nie wra
cało do domu na noc; spali wtedy w 
magazynie z makulaturą. W znacznie 
lepszej pod względem lokalowym sy
tuacji byli majstrzy i urzędnicy, których 
większość zamieszkała w nowym o- 
siedlu. Mieszkania tych ostatnich były 
nieco lepiej wyposażone aniżeli mie
szkania robotników. Składały się na 
nie dwa pokoje z kuchnią i ubikacją, 
podczas gdy inni mieszkańcy korzy
stali ze wspólnych sanitariatów w po
dwórku. Kilka mieszkań posiadało na
wet służbówkę. W tym ostatnim wy
padku powierzchnia mieszkania wy
nosiła około 75 m2. Najdroższe mie
szkanie urzędnicze, za które płacono 

czynsz miesięczny powyżej 3 rubli, 
miało powierzchnię stumetrową. Naj
mniejsze mieszkania w domu urzędni
czym, składające się z pokoju i przed
pokoju, nie liczyły więcej niż 20 m2 i 
byty przeznaczone prawdopodobnie 
dla urzędników nie obarczonych ro
dzinami, natomiast samotnych robot
ników kwaterowano po kilku w jednym 
mieszkaniu. Każde z mieszkań miało 
piwnicę i komórkę. Papiernię oraz biu
rowce i domy mieszkalne zelektryfiko
wano w 1901 r. Oświetlenie elektrycz
ne było bezpłatne, bezpłatnie również 
robotnicy otrzymywali żarówki. Ponad
to dostawali deputat opałowy (węgiel i 
drewno) według cen zatwierdzonych 
przez Inspekcję Fabryczną.
W osiedlu znajdowały się wszystkie 
niezbędne placówki handlowe, usłu
gowe, oświatowe, kulturalne, religijne 
oraz służby zdrowia. Jako jeden z 
pierwszych budynków użyteczności 
publicznej wzniesiono w końcu XIX w. 
piętrową szkołę z dużym hallem i prze
stronnymi salami lekcyjnymi. Do cza
su powojennego remontu, dokonane
go przez Warszawskie Zakłady Pa
piernicze, budynek ten należał do 
bardziej dekoracyjnych i efektownyeh 
obiektów osiedla. Należy nadmienić, 
że zarząd fabryki nie tylko łożył na ut
rzymanie budynku szkolnego oraz na 
jego remonty, ale również opłacał nau-

3. Jeden z domów robotniczych
4. Budynek dla urzędników wzniesiony ok. 1908 r.
5. Elewacja frontowa budynku ubezpieczalni 
(proj. Stefan Szyller)
6. Szkoła - widok od frontu

(zdjęcia: Krystyna Kowalska)

czycieli. Na tym jednak nie kończyły 
się świadczenia zarządu fabrycznego 
na rzecz edukacji młodzieży jezior- 
niańskiej. Nauka w szkole była bez
płatna, również bezpłatnie otrzymywali 
uczniowie zeszyty i ołówki. W 1899 r., 
kiedy obchodzono jubileusz objęcia 
fabryki mirkowskiej przez Natansonów 
i Kronenbergów, zostały ufundowane 
stypendia dla najzdolniejszych dzieci 
robotniczych, aby dalej mogły się one 
kształcić w warszawskich gimnazjach. 
Natomiast dzieci w wieku przedszkol
nym w czasie pracy rodziców znajdo
wały opiekę w ochronce, która rów
nież była bezpłatna. Ochronka działała 
we wszystkie dni tygodnia, z wyją
tkiem niedziel, od rana do godz. 17°° 
w Domu Ludowym. Został on wybudo
wany przez zarząd fabryki w 1908 r., w 
środku osiedla, według projektu Ste
fana Szyllera, a z inicjatywy robotni
czego Koła Towarzystwa Kultury Pol
skiej. Stylem obiekt ten nawiązywał do 
uproszczonych form architektury 
średniowiecznej. Przy Domu Ludo
wym zawiązały się liczne sekcje: mu

36



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

zyczna, w ramach której działał chór i 
orkiestra zakładowa, teatralna, a ze 
sportowych - pływacka, kolarska, lek
koatletyczna oraz klub piłki nożnej. 
Dom Ludowy dysponował ponadto 
bogatą biblioteką, dużym zestawem 
gier towarzyskich oraz aparatem pro
jekcyjnym będącym darem Stefanii 
Sempołowskiej. Przypuszczalnie z o- 
trzymaniem tego ostatniego należy 
wiązać uruchomienie w 1910 r. osied
lowego kina „Mirków”.
Również projektu S. Szyllera jest po
chodzący z 1906 r. budynek usytuo
wany na skraju osiedla, o malowniczo 
rozczłonkowanej bryle, podobnie jak 
większość pozostałych obiektów o- 
siedla nietynkowany, podobny do ma
łego zameczku, z klatką schodową u- 
mieszczoną w wielobocznej wieży
czce zdobiącej elewację frontową. 
Pierwsze jego piętro przeznaczone 
było na mieszkania dla pracowników 
służby zdrowia, na parterze mieściło 
się ambulatorium wraz z apteką oraz 
izbą porodową. Jej urządzenie oraz 
zatrudnienie akuszerki było uzależnio
ne od liczby pracujących w zakładzie 
kobiet. Prawo fabryczne gwarantowało 
robotnikowi korzystanie z bezpłatnej 
opieki lekarskiej oraz ze szpitala, który 
właściciele zakładów zatrudniających 
powyżej 300 pracowników byli zobo
wiązani utrzymywać. W przeciwieńs
twie do przepisów wydanych przez u- 
rząd miejski, przepisy urzędu guber- 
nialnego warszawskiego dopuszczały 
zastąpienie szpitala przyzakładowego 
pokojem do udzielania doraźnej po
mocy.

Przez jakiś czas działał w osiedlu dom 
dla starców; mieścił się w zaadapto
wanym na ten cel w latach dziewięć
dziesiątych XIX w. drewnianym, dwu- 
nastotóżkowym szpitaliku „banko
wym". Po śmierci ostatnich pensjona
riuszy budynek po dostosowaniu do 
potrzeb mieszkalnych został zasiedlo
ny przez robotnicze rodziny.
W usytuowanym na granicy starego 
osiedla i fabryki parterowym budynku 
pochodzącym z około 1905 r. mieściły 
się: łaźnia licząca pięć kabin i pralnia 
w przyziemiu, a na poddaszu - suszar
nia bielizny oraz w niższej przybudów
ce - magiel. Pralnia poza normalnie 
świadczonymi usługami dla mie
szkańców osiedla dodatkowo była zo
bowiązana prać ubrania robocze pra
cowników kotłowni, maszynowni i 
majstrów. Ponadto w osiedlu działał 
sklep spożywczy i wyrobów rzeźni
czych, prowadzony przez robotniczą 
Spółdzielnię Spożywców. Z czasem 

przy sklepie powstał „warsztat, w któ
rym rzeźnik Serwach z Jeziorny różne 
cuda swego rzemiosta wyrabiał": w 
1909 r. osiedle doczekało się własnej 
piekarni. Na terenie osiedla znajdował, 
się również zakład fryzjerski.
Ostatnim budynkiem wzniesionym w 
przyfabrycznym osiedlu mieszkanio
wym w pierwszym dziesięcioleciu XX 
w. był neogotycki kościół, zrealizowa
ny według projektu Stanisława Kude- 
ry. Budowa kościoła trwała trzy lata i 
zakończono ją w 1909 r. W tym czasie 
po kilkunastu latach rozbudowy o- 
siedle jeziorniańskie składało się z 
szesnastu luźno rozstawionych bu
dynków. Wszystkie one - z wyjątkiem 
czterech drewnianych wzniesionych 
przez Bank Polski - były murowane. 
Sądząc z liczby wytyczonych ulic, o- 
siedle miało osiągnąć rozmiary znacz
nie większe od zrealizowanych. Osią, 
wokół której powstały zabudowania o- 
siedla, była uliczka prowadząca do fa
bryki. Przecinała ona trzy inne o prze
biegu ze wschodu na zachód. Wolną 
przestrzeń między budynkami obsa
dzono drzewami i krzewami, wytyczo
no place i boiska. Nie opodal osiedla, 
nad stawem dolnym i w sąsiedztwie 
budynków zakładu górnego powstały 
ogródki działkowe mieszkańców o- 
siedla.
Po 1945 r. na terenie osiedla pojawiły 
się nowe zabudowania, nie zawsze 
harmonizujące ze starą architekturą. 
Do nich należą przede wszystkim blo
ki mieszkalne usytuowane zbyt blisko 
starej zabudowy oraz przeszklony pa
wilon handlowy w miejscu zlikwidowa
nych sklepów. Niestety, największe 
jak zwykle spustoszenia w substancji 
zabytkowej czynią kolejne remonty. 
Tynkowanie ceglanych elewacji, nisz
czenie ich elementów dekoracyjnych 
- zmienia powoli wygląd budynków. 
Ten smutny, a w naszych warunkach 
zdaje się nieuchronny los wszystkich 
polskich zabytków spotkał już budy
nek dawnej szkoły, obecnie adapto
wany na stołówkę zakładową, której 
pierwotny wygląd elewacji widoczny 
jest już tylko na pomiarze z 1952 r. 
Podobnie postąpiono z dwoma bu
dynkami mieszkalnymi (z 1898 i 1902 
r.) oraz z Domem Ludowym, w którym 
obecnie mieści się kino.

Czy czynione starania o wpisanie o- 
siedla wraz z zabudowaniami do reje
stru zabytków zapewnią zespołowi fa- 
bryczno-osiedlowemu w Jeziornie 
lepszą przyszłość?

Ewa Wartalska

Dawny 
port 
Szczecina
Krajobraz portu w Szczecinie składa 
się nie tylko z wielu kilometrów na
brzeży, setek dźwigów, gęstwiny to
rów kolejowych i rozległych placów 
składowych, lecz również z dziesiąt
ków budynków rozmaitego przezna
czenia, wielkości i wieku. Okazałą ar
chitekturą wyróżnia się wśród nich ze
spół zabudowy dawnego portu wolno
cłowego, mający już dziś wartość za
bytkową.
Przez wiele stuleci, od średniowiecza 
do potowy XIX w„ szczeciński port 
funkcjonował niemal na tym samym 
obszarze, w miejscu, gdzie miasto roz
ciągało się nad brzegami zachodnie
go ramienia Odry. Gdy jednak w la
tach 1843 i 1848 uruchomiono połą
czenia kolejowe z Berlinem i Pozna
niem, a w 1857 r. cały Bałtyk został 
otwarty dla światowej wymiany dzięki 
zniesieniu przez Danię obowiązują
cych od 428 lat ceł w Sundzie, dotych
czasowe nabrzeża i urządzenia porto
we okazały się niewystarczające. Już 
w 1853 r. planowano budowę base
nów portowych na tzw. Łące Rzeźni- 
ckiej1 (dziś Kępa Grodzka), lecz do
piero w latach 1864-1869 powstało 
nad Parnicą nowe nabrzeże i bocznica 
z pobliskiego dworca towarowego (o- 
becny dworzec Szczecin - Port Cen
tralny). Pierwsze całkowicie nowo
czesne nabrzeże na południowym 
brzegu Duńczycy (dziś Starówka), wy
posażone w dźwigi, tory kolejowe i 
magazyny, zbudowano w latach 1876- 
1878 wspólnym kosztem miasta i to
warzystw kolejowych.
Utworzone w Hamburgu, Kopenhadze 
i Bremie porty wolnocłowe2 nasunęły 
władzom Szczecina myśl o budowie 
podobnego założenia. Przeznaczono 
na ten cel łąki zachodniej części O- 
strowu Mieleńskiego. Wiosną 1894 r. 
zatwierdzono plany, wykonane przez 
miejskiego radcę budowlanego Fried
richa Krausego, oraz przystąpiono do 
budowy, której kosztorys opiewał na 
ponad 30 min marek. Jednocześnie 
trwały prace pogłębiarskie toru wod
nego ze Świnoujścia.
Pierwszy etap budowy portu wolno
cłowego trwał do 23 września 1898 r„ 
kiedy z wielką pompą, w obecności 
pary cesarskiej dokonano uroczyste
go otwarcia. Pracami kierował Krause,
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1. Przekrój przez nabrzeże, magazyn i spichlerz 
basenu wschodniego
2. Widok na budynek siłowni - rycina z 1898 r.
3. Nabrzeże basenu wschodniego w dniu otwar
cia portu (1898 r.)
4. Główna brama portu
5. Gmach Zarządu Portu Szczecin - Świnoujś
cie
6. Magazyn i spichlerz przy basenie wschodnim
7. Fragment elewacji spichlerza z 1898 r.
8. Spichlerz z 1927 r.

(zdjęcia i repr.: Marek Ober)

a od 1897 r. jego dotychczasowy za
stępca i współautor planów, radca bu
dowlany Karl Benduhn, Wykopano 
wówczas basen wschodni wraz z pro
wadzącym do nowego portu Kanałem 
Grodzkim, wzniesiono gmach zarządu, 
dwa magazyny, spichlerz, siłownię e- 
lektryczną i wiele mniejszych budyn
ków. Ponieważ na całym terenie zale
ga gruba warstwa torfu, a grunty noś
ne występują dopiero na głębokości 
8-12 m, wszystkie budowle posado
wiono na kilkunastometrowej długości 
palach, przeważnie drewnianych, któ
rych wbito w sumie dziesiątki tysięcy 
sztuk. Budowa portu była więc wielkim 

i trudnym przedsięwzięciem inżynier
skim.
Powstałe w pierwszym etapie budynki 
portu wolnocłowego cechuje jednolity 
wystrój elewacji, których barwa zdomi
nowana jest głęboką czerwienią cegły. 
Obficie zastosowano detale neogoty
ckie: blendy, sterczyny, profilowane 
okna o łukach ostrych i odcinkowych, 
fryzy maswerkowe i arkad kowe, roze
ty, itp. Panujące w sztuce schyłku XIX 
w. nowe tendencje odrzucające kos
tium historyczny w budowlach szcze
cińskiego portu wyraziły się jedynie w 
dość swobodnym kształtowaniu bryły. 
Dzięki temu architektura portowych 

zabytków nie czyni wrażenia sztywnej, 
oschłej, poddanej ścisłym rygorom 
formy, tak jak większość wcześniej
szych dzieł pruskiego historyzmu. 
Największym budynkiem jest sześcio
piętrowy spichlerz o wymiarach 
182x20 m i łącznej powierzchni skła
dowej ponad 17 tys. m2, wzniesiony w 
ciągu jednego roku z 3,6 min sztuk 
cegieł i 5900 m3 drewna. Najbogatszą 
dekorację otrzymał gmach zarządu 
(90x15 m), gdzie obok glazurowanej 
na zielono cegły i kształtki maswerko- 
wej użyto żeliwnych odlewów orna
mentów roślinnych. Rozczłonkowanie 
brył i nasycenie elewacji obu budowli 
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dużą liczbą detali sprawia, że mimo 
monumentalnej skali nie przytłaczają 
one otoczenia swą masą. Wśród po
zostałych, mniejszych budynków 
szczególnie interesującą formę uzy
skała siłownia, mieszcząca m.in. ko
cioł parowy i turbinę o mocy 670 kW. 
Środkową, najwyższą część siłowni 
flankowały dwie kwadratowe wieże o 
piramidalnych hełmach. Nawet wysoki 
komin okazał się przydatny do roz
mieszczenia dekoracji, m.in. dużej ro
zety. Parterowe magazyny przy na
brzeżach otrzymały niskie, szerokie 
szczyty ze sterczynami, wypełnione 
płycinami prostokątnymi i o tukach 
odcinkowych. Dekoracyjny charakter 
nadano również głównej bramie portu, 

1926-1927 wielki spichlerz przy base
nie zachodnim. Był to wówczas naj
większy tego rodzaju obiekt w Euro
pie, o planie 210x40 m i powierzchni 
składowej 46 tys. m2, posadowiony na 
5 tys. drewnianych pali długości 17 m. 
Na budynek ten zużyto ponad 30 tys. 
m3 betonu. Architektura spichlerza zo
stała podporządkowana wyłącznie 
jego funkcji, a otwarte obejścia na 
wyższych piętrach - to cechy modne
go w tym czasie konstruktywizmu.
Szczeciński port wolnocłowy miał po 
ukończeniu powierzchnię 61 ha, w tym 
22 ha wód o głębokości 7 m. W 1910 r. 
łączna długość nabrzeży wynosiła 3,3 
km, pracowało przy nich 76 dźwigów o 
nośności od 1 do 51. Port przeznaczo- 

den z magazynów przy basenie za
chodnim i uruchomiono wiele dźwi
gów. Po przekazaniu całego obszaru 
polskiemu Zarządowi Portu przepro
wadzono odbudowę i remont pozo
stałych nabrzeży i budynków; prace te 
zakończono ostatecznie w 1969 r.
Ponieważ główny ciężar pracy szcze
cińskiego portu skupił się w zakresie 
drobnicy na nowym nabrzeżu czecho
słowackim. a przeładunki masowe w 
rozbudowanych basenach: Kaszub
skim i Górnośląskim, port wolnocłowy 
- obecnie tzw. Rejon Lasztownia - 
znalazł się nieco na uboczu. Baseny 
wykorzystywane są do obsługi mniej
szych statków, część nabrzeży nie słu
ży już przeładunkom. W dawnej siłow-

o zdwojonym przejeździe, zwieńczo
nym stromym daszkiem i szczytem. 
Uroczyste otwarcie portu nie oznacza
ło bynajmniej końca budowy. W 1902 
r. oddano do użytku dalsze dwa ma
gazyny, a w latach 1907-1910 zbudo
wano basen zachodni wraz z kolejny
mi magazynami, w których zrezygno
wano już z formy neogotyckiej. Ostat
nią inwestycją był wzniesiony w latach 

ny był głównie do obsługi ładunków 
drobnicowych.
W końcowej fazie drugiej wojny świa
towej wraz z miastem uległ zniszcze
niu port. Budynki i nabrzeża były zruj
nowane bądź uszkodzone, baseny 
pełne zatopionych statków. Do 1955 r. 
dawnym portem wolnocłowym zarzą
dzały władze radzieckie. W okresie 
tym usunięto wraki, odbudowano je- 

ni urządzono warsztaty remontu dźwi
gów. Gmach zarządu awansował za to 
na główną siedzibę dzisiejszego Za
rządu Portu Szczecin-Świnoujście. 
Niektóre z budynków mają obecnie 
zmienioną formę, np. w siedzibie dy
rekcji przekształcono strych na pokoje 
biurowe, co mimo wprowadzenia do 
elewacji muru z kiepskiej cegły nie 
zniszczyło, na szczęście, bogatej bryły 
dachu. Siłownia nie odzyskała heł
mów wież. Najmniej zmian zaszło w 
dwóch wielkich spichlerzach. Zacho
wały się również długie odcinki ogro
dzenia z siatki stalowej, która prze
trwała w dobrym stanie 90 lat. Zabyt
kowy już dziś zespół strefy wolnocło
wej mimo utraconego znaczenia i 
zmienionej częściowo funkcji nadal 
dobrze służy pracy wielkiego, nowo
czesnego szczecińskiego portu.

Marek Ober 
Przypisy
1. Nazwa pochodzi ze średniowiecza, gdy 
na łące tej, położonej na wyspie, rzeźnicy 
przetrzymywali bydło przeznaczone do u- 
boju.
2. Port wolnocłowy jest to wydzielony pod 
względem celnym obszar portowy, gdzie 
można przywozić, składować, sortować, 
niekiedy również przetwarzać, a następnie 
reeksportować obce towary, które nie pod
legają ocleniu.
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Dawne techniki

Fiaty 
i... kosy
Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Biel
sku-Białej oprócz głównego wyrobu, jakim jest 
samochód Fiat 126p, produkuje również - i to 
jedyna w Polsce - kosy żniwne. Podstawą po
wstania tej fabryki był bowiem potencjał technicz
ny i ludzki istniejących na terenie Bielska-Białej i 
w okolicy zakładów przemysłowych, a wśród wie
lu wyrobów, które w postaci „wiana" zostały 
wówczas do tworzonej fabryki wniesione, były 
właśnie kosy, produkowane przez Starobielską 
Fabrykę Kos.

Jeszcze do niedawna kosy wytwarzane były spo
sobem rzemieślniczym, ba, nawet chałupniczym; 
tajemnicę ich wyrobu przekazywano z ojca na 
syna. Produkcja kos systemem fabrycznym roz
poczęła się dopiero pod koniec XIX w„ a w Pols
ce uruchomiono ją w 1938 r. przy pomocy zna
nych ze swego kunsztu styryjskich rzemieślni
ków, którzy w tym celu zostali sprowadzeni do 
zbudowanej w Starym Bielsku fabryki i stali się 
pierwszymi nauczycielami naszych robotników. 
Powtórnego uruchomienia produkcji w starobiel
skiej fabryce dokonano w 1946 r„ pod kierunkiem 
ówczesnego dyrektora zakładu prof. dr. inż. Ed
warda Żmihorskiego. Posłużono się i tym razem 
technologią zaszczepioną przez styryjskich ko
wali. Zmianie uległ jedynie napęd młotów podrzu
towych, które niegdyś czerpały moc z koła wod
nego, później napędzane były wspólnie przez 
maszynę parową, a w Starym Bielsku otrzymały 
indywidualny napęd elektryczny. Zaniechano też 
ogrzewania pieców węglem drzewnym, który zo
stał zastąpiony przez gaz. Zbudowane wówczas 
urządzenia pracują do dzisiaj.

Podejmowane w fabryce starobielskiej, jak i póź
niej w FSM próby unowocześnienia technologii, 
pomimo udziału placówek naukowo-badaw
czych, nie dały znaczących rezultatów. Zastoso
wane zostały tylko drobne usprawnienia, lecz is
tota technologii oraz urządzenia pozostały nie 
zmienione. Nie zmieniły się także warunki pracy, 
których uciążliwość jest rezultatem wysokiej tem
peratury związanej z ciepłem emitowanym przez 
piece grzewcze oraz hałasu wywoływanego przez 
młoty (ponad 110 dB). Stwarza to m.in. pogłębia
jące się z roku na rok trudności w skompletowa
niu załogi.
Tymczasem zawód kowala wymaga specjalnych 
predyspozycji i kwalifikacji. Kowal, oprócz umie
jętności wykucia bardzo skomplikowanego 
kształtu kosy, o zmieniającym się zarówno 
wzdłuż, jak i wszerz przekroju, musi dysponować 
niezwykłą zręcznością i zdolnością koncentracji. 
Młot podrzutowy raz uruchomiony wykonuje nie
przerwanie swój ruch w tempie niemal czterech 
uderzeń na sekundę, a więc aby nie dopuścić do 
uderzenia bijaka bezpośrednio w kowadło, 
wszelkie manipulacje, jak przesuwanie, obrót i 
zmiana kosy, należy wykonywać w małym ułamku 
sekundy, gdy bijak znajduje się w górze. Nie ma 
mowy o jakiejkolwiek przypadkowej przerwie w 
pracy, o oderwaniu oczu choćby na sekundę. Z 
tego względu nauka kucia kos trwa niekiedy dwa 

lata, a bywa, że kandydat w ogóle nie zdoła po
siąść niezbędnych umiejętności.

Dzięki przynależności starej wytwórni kos do sil
nego organizmu FSM udało się przezwyciężyć 
wszystkie trudności i doprowadzić ją do stanu 
technicznego pozwalającego na wytwarzanie 
przeszło pół miliona kos rocznie. Coraz bliższy

2

całości i stanie, który pozwoliłby na kontynuowa
nie wytwarzania kos choćby w minimalnym za
kresie, tj. takim, jaki jest niezbędny do demon
strowania całego procesu wykucia kosy, jest 
mało realne. Trzeba by bowiem zatrudnić pewną 
liczbę osób o niezbędnych zdolnościach manua
lnych, a to równałoby się zamianie w muzeum 
kompletnego, z niewiele zmniejszoną załogą wy
działu narzędzi gospodarczych wraz z częścią 
warsztatów remontowych.

Można przyjąć inne, prostsze rozwiązanie, wy
chodząc z założenia, że przecież nie wszystkie 
użytkowane maszyny i urządzenia mają wartość 
historyczną. Prawdziwymi zabytkami techniki są 
jedynie młoty podrzutowe i w znacznie mniej
szym stopniu walcarki i młoty sprężynowo-spiral- 
ne. Nie spotykane dziś są także metody szlifowa
nia przy użyciu tarcz filcowych, oklejanych pro
szkiem korundowym. Można by więc, bez u- 
szczerbku dla idei zachowania świadectw dawnej

1. Młot podrzutowy - drewniany trzon wyciosany 
został z pnia bukowgeo
2.3. Przykłady kos produkowanych w FSM

(zdjęcia: Pracownia Fotograficzna FSM - Bielsko-
Biała)

staje się jednak czas, kiedy obecnie stosowaną 
technologię zastąpi nowa, a użytkowane urządze
nia, jako nieefektywne i nie gwarantujące pożąda
nej jakości produkcji, staną się obiektami muzea
lnymi. A więc już dziś aktualny jest problem, w 
jaki sposób ten żywy i niewątpliwie cenny zaby
tek techniki można uchronić nie tylko przed 
zniszczeniem, ale także przed zapomnieniem.

Zachowanie wydziału narzędzi gospodarczych w 

myśli technicznej, przekazać po jednym lub kilka 
egzemplarzy tych urządzeń do muzeów. Mam tu 
na myśli nie tylko Muzeum Techniki NOT w War
szawie, lecz także muzea regionalne, np. Muzeum 
w Bieczu, które posiada interesujący zbiór sta
rych narzędzi używanych przez rzemieślników, 
bądź ekspozycję zabytków kużnictwa zorganizo
waną przez Zakłady Kuźnicze FSM w Ustroniu.

Jan Barzyk
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Polskie herby 
na zabytkach
GODZIEMBA - sosna o trzech gałęziach 
zielonych i dwóch uciętych, z pięcioma ko
rzeniami. W klejnocie pół rycerza zbrojne
go, takąż sosnę dzierżącego. Herb znany 
już w XV w, legenda mówi, że nadany za 
bój z Morawianami, gdzie rycerz sosny za 
oręż używał. Herbowni: Bosakowski, Bu- 
towtowicz, Czekanowski, Czyż, Dąbski, 
Głowiński, Godebski, Gorzkowski, Ichnato- 
wicz, Inszkiewicz, Kobyłecki, Kowalkowski, 
Kryliński, Kucharski, Lubrański, Malisze
wski, Oborski, Pan lews ki, Pucek, Radecki, 
Rusinowski, Sierawski, Sławoszewski, 
Sosnkowski, Sosnowski, Starzyński, Ster- 
piński, Węgliński, Wiłam, Wolski, Woja- 
rzyński, Wozuciński, Wysocki, Zaleski, Że
romski, Żurawski, Żurawicki.

NIECZUJA, Ostrzew - pień z pięcioma sę
kami, na nim krzyż. W klejnocie takiż pień 
pomiędzy skrzydłami. Znany już w XV w., 
legendą wiązany z nadaniem Krzywouste
go za boje z Czechami. Herbowni: Bystrze- 
jowski, Cebulka, Chłopicki, Dębiński, Ro
maszewski, Dymitr, Dzierżek, Frącki, Ga- 
licz, Gębicki, Gładysz, Grębarski, Grębo- 
szowski, Grzymułtowski, Jemielski, Kocho- 
wski, Konieński, Krasuski, Krzesiński, Krzy- 
nicki, Kuropatnicki, Laskawski, Lętowski, 
Łoknicki, Łukawski, Miniewski, Mroczek, 0- 
strowski, Pełka, Praski, Sadleński, Sianka, 
Snieszek, Starzechowski, Szumieński, 
Trzebski, Urbański, Wapowski, Wichorski, 
Wierzbicki, Wilczopolski, Wilkocki, Witosła- 
wski, Włodek, Zbigniewski, Zgierski, Zie- 
mecki.

PORAJ - srebrna róża o pięciu płatkach. W 
klejnocie powtórzone godło. Znany już w 
XIV w., pono przez brata św. Wojciecha, 
który Dąbrówkę Mieszkowi przywiózł, z 
Czech do Polski przyniesiony. Herbowni: 
Alantowicz, Biernacki, Biligin, Bilimin, Bory- 
szewski, Bukowski, Bużeński, Chlebowski, 
Chmielicki, Chomiński, Chotecki, Chrzano
wski, Czesławski, Dąbrowski, Dębnicki, 
Dobrosołowski, Dobrzelewski, Garmucho- 
wski, Garnisz, Garnkowski, Gazuba, Ge- 
drojć, Gidzielski, Gniewiecki, Goleniowski, 
Górecki, Gorski, Goryński, Grochowicki, 
Gruszczyński, Grzybowski, Izbieński, Jak
torowski, Jakubowski, Jankowski, Jaro- 
szkowski, Jasieński, Jelec, Jemiofowski, 
Jeżowski, Juracha, Kadłubek, Kalski, Kasz
ubski, Kęsowski, Kobielski, Kodrębski, Ko
narzewski, Kopeć, Koźmiński, Krępski, 
Królikowski, Krzepicki, Kuczewski, Kuncze- 
wicz, Kurozwęcki, Kurzewski, Lipnicki, Lu- 
bański, Łagiewnicki, Latkowski, Łyskowski, 
Małdrzyk, Męciński, Melchendeiner, Micha
łowski, Mickiewicz, Mierucki, Mikorski, Mni
szek, Niechmirowski, Nieciecki, Niemsta,

(rys. Anna Drewnowska)

Herb Szembek, choć do Doliwy podobny, z Nie
miec się wywodzi i dopiero w XVI w. do Polski 
przyszedł. W godle ma trzy róże na złotym pasie i 
dwa srebrne kozły - jeden w górnym, niebieskim 
polu, drugi w dolnym, czerwonym. W klejnocie 
pół wspiętego kozła pomiędzy dwoma skrzydła
mi. Często ten herb można spotkać na naszych 
zabytkach fundowanych przez możny ród Szem- 
beków, tu grawerowany na spodzie stopy kieli
cha darowanego katedrze gnieźnieńskiej przez 
biskupa Stanisława Szembeka w 1693 r.

(fot. W. Górski)

Niesiołowski, Nowicki, Pałuski, Pisieński, 
Plemiecki, Płaskowicki, Podleski, Poraj, 
Prątnicki, Prązowski, Przedborowski, Przy- 
łupski, Pstrokoński, Raczkowski, Radziń- 
ski, Rosemberg, Rosen, Różycki, Rumel, 
Rudnicki, Rusiecki, Samproch, Skotnicki, 
Sobiekurski, Sobiesierski, Strzałkowski, 
Suchecki, Swiżyński, Swinarski, Szadliński, 
Trebnic, Trzebiński, Tyniecki, Wielewiejski, 
Węgierski, Wieszczyciorowski, Wilczek, 
Wilczyński, Witkowski, Witkowski, Wodzi- 
nowski, Wybranowski, Zakrzeński, Zamoj
ski, Zbrożek, Zdzarowski, Żal ińs ki, Żłobni- 
cki.

DOLIWA - na srebrnym, ukośnym pasie 
trzy czerwone, czteropłatkowe róże. W klej
nocie takież trzy róże między dwoma trąba
mi. Herb znany już w XIV w., pono za walki z 
Jadżwingami nadany. Herbowni: Andru- 
szewicz, Balcerowicz, Błotnicki, Bobrowni- 
cki, Boruchowski, Brzeziński, Ciechole- 
wski, Cieleski, Dobrot, Dobrucki, Dzieczeń- 
ski, Dzik, Falkowski, Gezek, Głębocki, Gor
ski, Gorzycki, Gozdzki, Jamiołkowski, Jań- 
ski, Kadtubski, Kleczkowski, Ktoczowski, 
Kot, Kożuchowski, Kruszecki, Lubieński, 

Łukomski, Mitosławski, Mleczko, Naczko, 
Paszek, Radecki, Roz rażę ws ki, Rykalski, 
Rykowski, Rzeszowski, Sadkowski, SUni
cki, Skarbek, Skępski, Slesiński, Sobocki, 
Sreczkowski, Stępczeński, Strawiński, 
Stroński, Suski, Syruc, Trzecki, Wrzebski, 
Zacharzewski, Zielecki, Zieliński, Żydo
wski.

GOZDAWA - srebrna lilia heraldyczna*. W 
klejnocie takaż lilia na piórach pawich, nie
którzy noszĄ ją na strusich. Herb znany już 
w XIV w., legendy zaś podają bądź obce, 
bądź rodzime jego pochodzenie. Herbow
ni: Bączalski, Bal, Birecki, Boczkowski, Bo- 
huszewicz, Borowski, Brzozowski, Bux, 
Chrapowiecki, Dedyński, Delpacy, Dyszle- 
wicz, Dzierżanowski, Gdeszyński, Giżycki, 
Głowiński, Godaczewski, Godlewski, Gołę
biowski, Gostkowski, Gozdowski, Graje
wski, Grot, Hański, Humnicki, Iwaszkiewicz, 
Jackowski, Jarząbkowski, Jawornicki, Ka
wecki, Kicki, Korff, Kykieryc, Lewon, Micuta, 
Macharski, Nachtraba, Niemira, Osucho
wski, Pac, Pampowski, Pażdziernowicz, Pe- 
płowski, Piasecki, Pieczychojski, Piotro
wski, Podbereski, Popowski, Przedborski, 
Ponikowski, Ramsza, Reklewski, Rosso
wie, Secymski, Sokół, Sokołowski, Soło- 
wski, Stano, Stawiski, Strzemeski, Strze- 
szkowski, Strzyżowski, Sulimowski, Tele- 
żyński, Tryzna, Trzciński, Turkowiecki, Wi
tuski, Żdźarski.

KIERDEJA - tarcza na pół pionowo podzie
lona, na jednej połowie trzy srebrne lilie* 
jedna nad drugą. W klejnocie strusie pióra. 
Herb znany już w XV w., pono przez króla 
Ludwika nadany. Herbowni: Czaplic, Dziu- 
sza, Hoyski, Jarmund, Kierdej, Kiernicki, 
Koziński, Krzywiecki, Pohorecki, Wielhor- 
ski.

ROCH II - na trzech wrębach podobnych 
jak w Korczaku pół lilii heraldycznej*. W 
klejnocie też pół lilii, niektórzy kładą pod 
nią jeden wrąb. Legenda mówi, że nadany 
Kościuszce przez Kazimierza Wielkiego. 
Herbowni: Hurko, Kasza, Kościuszko, Ro- 
sudowski.

Michał Gradowski

* Znak - jak godło Gozdawy - który opisałem 
jako lilię heraldyczną, niektórzy heraldycy opisują 
jako dwie lilie (dolna odwrócona) zespolone 
przewiązką. Niesiecki jednak, obok „lilii zupełnej 
postaci" (jak w herbie Gozdawa), odróżnia „lilię 
tępą" albo „ułomną” (jak w herbie Roch II).
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Nyska 
szklanka 
św. Jadwigi
Z osobą Jadwigi, księżny śląskiej, tradycja 
łączy kilka szklanek orientalnej prowenien
cji, z których dwie znajdują się w Polsce: 
jedna w skarbcu katedry wawelskiej w Kra
kowie, a druga w muzeum w Nysie. Naczy
nia te są pamiątkami z wypraw krzyżowych 
i pielgrzymek do Ziemi Świętej. Znajdowały 
się niegdyś w wielu skarbcach na terenie 
Europy. Dzisiaj podobne szklanki są prze
chowywane m.in. w Halberstadt, Minden, 
Norymberdze i Amsterdamie.
Kim była Jadwiga, nazywana świętą dwóch 
narodów? Urodziła się ok. 1178-1180 r. 
jako córka hrabiego Diessen-Andechs w 
Bawarii. Odebrała staranne wychowanie w 
klasztorze w Kitzinqen. Do Polski przybyła 
w wieku 12 lat jako żona księcia wrocła
wskiego, Henryka Brodatego. Pod jej wpły
wem książę założył klasztor w Trzebnicy. 
Prowadziła działalność dobroczynną: po
magała żakom, zorganizowała szpital 
dworski dla biednych, utrzymywała szpital 
dla trędowatych w Środzie Śląskiej, urzą
dziła dworskie hospicjum. W dworskiej 
pracowni Jadwigi były wykonywane cenne 
paramenty kościelne (np. zachowany ornat 
z Henrykowa). Po 20 latach małżeństwa i 
urodzeniu 7 dzieci (m.in. księcia Henryka 
Pobożnego) uzyskała zgodę męża na se
parację, Mieszkała odtąd przy klasztorze 
trzebnickim, którego przełożoną była jej 
córka Gertruda. Zmarła w 1243 r„ a w 1267 
r. została kanonizowana.
Nyska szklanka św. Jadwigi ma kształt ko- 
niczny (stożkowaty). Podobnie jak inne, wy
konana jest ze szkła koloru zielonawego, 
ma głębokie szlify, a ozdobiona została 
motywami roślinnymi i geometrycznymi. 
Jest to wyrób egipski z XI—XII w., powstały 
w końcowym okresie panowania dynastii 
Fatymidów (909-1171). Obecne jej wymiary 
wynoszą: wysokość 10,1 cm, średnica gór
na 9,0 cm, średnica podstawy 6,5 cm 
(przed konserwacjąodpowieanio:9,9x 10,9 
x 7,0 cm). W XVI w. naczynie to adapto
wano na kielich przez dodanie srebrnego 
kubka, włożonego do wewnątrz szklanki. 
Na dnie kubka widnieje wygrawerowany 
medalion z wizerunkiem św. Jadwigi i datą 
„1528". W odniesieniu do śląskich szkieł 
jest to najstarsze świadectwo tradycji zwią
zanej z osobą św. Jadwigi. W bliżej nie wia
domym czasie szklanka popękała i dlatego 
zaopatrzono ją w ażurowe naczynie w 
kształcie kielicha z pokrywą. Ta rokokowa 
oprawa z około 1750 r. została wykonana 
ze srebrnej, pozłoconej blachy.
Losy szklanki do XIX w. stanowią zagadkę. 
Na pytanie, w jaki sposób znalazła się w 
rękach św. Jadwigi, J. Gottschalk (St. Hed
wig Herzogin von Schlesien, Koln 1964) 
odpowiada przypuszczeniem, że ta i inne 
szklanki mogły być przywiezione przez 
■dziada i ojca księżny - uczestników wy

praw krzyżowych, a następnie przekazane 
jej jako wiano, choć jest możliwe, że byt to 
późniejszy dar braci, także biorących udział 
w wyprawach krzyżowych. W 1613 lub na 
początku 1614 r. książę Jan Christian z 
Brzegu przekazał szklankę biskupowi wro
cławskiemu, arcyksięciu Karolowi. O ile 
dawniejsza literatura utrzymuje, że była to 
ta nyska szklanka, ofiarowana następnie 
przez biskupa ufundowanemu przezeń w 
1622 r. kolegium jezuitów w Nysie, Gott
schalk twierdzi, iż ów dar Jana Christiana 
znalazł się później w Loreto, przekazany 
zakonowi niemieckiemu NPM, którego bis
kup był wielkim mistrzem. Obydwie opinie 
mają równe szanse pradopodobieństwa.

Z końca XIX w. pochodzi pierwsza wiado
mość o posiadaniu szklanki św. Jadwigi 
przez gimnazjum w Nysie. W kościele gim
nazjalnym przetrwała ona do marca 1945 r. 
y\/ latach 1945-1955 r. znalazła schronienie 
w pobliskim domu prowincjalnym sióstr 
elżbietanek, stąd zaś trafiła do nyskiego 
muzeum.

1. Szklanka po konserwacji
2. Medalion z wizerunkiem św. Jadwigi i datą 
„1528" na dnie kubka stanowiącego wkładkę do 
szklanki
3. Komplet naczyń: 1 - przykrywa oprawy, 2 - 
ażurowa oprawa w kształcie kielicha z potowy 
XVIII w., 3 - szklanka z XI—XII w„ 4 - srebrny 
kubek z 1528 r.

(zdjęcia: Józef Jakubczak)

Szkło szklanki było już wcześniej rozbite na 
11 części, dlatego w 1968 r. zabytek odda
no do konserwacji do Pracowni Konserwa
cji Zabytków we Wrocławiu; konserwacja 
zakończona została w 1971 r. przez Pra
cownię Konserwacji Sztuki Zdobniczej PKZ 
w Warszawie. Jak czytamy w dokumentacji 
konserwatorskiej, „obiekt sktadat się z 20 
kawałków częściowo sklejonych odprys- 
kującym od szkła klejem". Zapewne puścił 
klej i dlatego liczba wspomnianych wyżej 
11 kawałków wzrosła do 20. Ubytek szkła 
wynosił około 25% i uzupełnienia wykona
no z kryształu.
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

W związku z konserwacją pojawiła się re
welacyjna wiadomość, zaprzeczająca do
tychczasowym ustaleniom nauki i temu, co 
przeczytaliśmy powyżej. Najlepiej przyto
czyć fragment dokumentacji konserwator
skiej : „ Według ekspertyzy dr Julii Szczapo
wej z Uniwersytetu Moskiewskiego szklan
ka zostata wykonana przez mistrza Wintera 
w Chojnastach między 1691 a 1704 rokiem. 
Ekspertyza ta opiera się na cechach ob
róbki technicznej obiektu".
Nie wydąje się prawdopodobne, by ta eks
pertyza była wiarygodna. Brak jej przade 
wszystkim dowodów opartych na bada
niach porównawczych z innymi szklankami 
św. Jadwigi i z wyrobami mistrza Fryderyka 
Wintera, kasztelana na zamku Chojnik, bę
dącego w latach 1685-1690 na służbie u 
hrabiego Krzysztofa Leopolda Schaffgots- 
cha z Cieplic. Wątpliwości budzi tak do
kładna datacja dr J. Szczapowej. Gdyby 
przyjąć wyniki jej ekspertyzy, znamiona a- 
nachronizmu w stosunku do szklanki po
wstałej rzekomo w latach 1691-1704 mu- 
siałby nosić srebrny kubek z 1528 r„ będą
cy przecież elementem wtórnym, uzupeł
niającym cenniejszą i wcześniej powstałą 
szklankę. Zapewne ów kubek nie był znany 
dr Szczapowej.
Od końca 1986 r. ta cenna pamiątka zwią
zana z kultem św. Jadwigi jest eksponowa
na na stałej wystawie muzeum w Nysie 
jako zabytek o najdawniejszej metryce.

Krzysztof Pawlik
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Sprawa budowy zapory na Dunajcu poruszana była na lamach „Spotkań z Zabytkami" już wielokrotnie. Tadeusz Trajdos omawia! 
zagrożenia dla zabytków Czorsztyna, Stanislaw Michalczuk - dla zamku w Niedzicy (oba artykuły w numerze 6,1981), Piotr Stępień 
przedstawił skazane na zagładę zabytki wsi Stare Maniowy (nr 8, 1982), felieton Wygraliśmy (nr 4, 1984) odnotował zmarnowaną 
szansę zmiany fatalnej w skutkach decyzji budowy zapory. Wracając do tej bolesnej sprawy zamieszczamy trzy głosy potwierdzające 
opinię o zagrożeniach dla krajobrazu naturalnego i kulturowego, związanych z budową zapory.

Niedzica - 
człowiek 
przeciw 
sobie
Gwałtowny rozwój demograficzny, ekonomiczny i 
socjalny mieszkańców naszego globu w trzeciej 
ćwierci XX w. spowodował taki postęp cywiliza
cyjny, że stał się on nieprzewidywanym zagroże
niem dla ludzkości. Człowiek zagroził samemu 
sobie - nie śmiercionośną bronią, lecz pędem do 
zaspokojenia własnej wygody. Stanął wobec nie
uniknionej katastrofy, do której doprowadził non
szalanckim i chciwym stosunkiem do tego 
wszystkiego, co otrzymał od natury. Czy wynika 
to z jego genialności, czy z ustawicznego rozwoju 
kosmosu - jest sprawą filozofów. Nas bardziej 
zajmuje szamotanina, często bezradna, w sferze 
zjawisk współczesnej cywilizacji: jak pogodzić 
potrzeby socjalne z utrzymaniem równowagi eko
logicznej, skąd brać środki na czystą wodę i 
czyste powietrze, jak powstrzymać rabunkową 
gospodarkę surowcową? Zagadnienia te wystą
piły ze szczególną jaskrawością w naszym kraju. 
Są wciąż dyskutowane i ogólnie znane - wiemy, 
że nie potrafimy ich rozwiązać!
Juliusz Głodek, autor książki Jeziora zaporowe 
świata (Warszawa 1985) nazwał trzecie ćwierć
wiecze naszego stulecia „era budowy zapór i 
tworzenia jezior zaporowych" i stwierdził jedno
znacznie : „Budowy zapór i tworzenie jezior zapo
rowych powinno dokonywać się z dużą rozwagą, 
po dokładnym wyważeniu wszystkich argumen 
tów *za« i »przeciw«, aby można było uzyskać 
maksymalne korzyści gospodarcze, przy minima 
lizacji ujemnego wpływu na środowisko geogra 
ficzne". Zauważył przy tym, że istnieje bogata lite 
ratura dotycząca technicznych zagadnień budo 
wy zapór i innych obiektów hydrotechnicznych. 
Natomiast „prace o charakterze geograficznym 
są względnie nieliczne". Dodajmy tu, że publikacji 
na temat ujemnych skutków tego typu inwestycji 
- poza artykułami publicystycznymi - nie ma zu
pełnie. Ciągle bowiem obowiązuje propaganda 
sukcesu gloryfikująca inwestycje inżynierskie. 
Krótkowzroczność ta wcześniej czy później 
pomszczona zostanie przez przyrodę. Człowieka 
można oszukać - natury nigdy...
Zapora w Niedzicy i zbiorniki wodne na Dunajcu 
w rejonie Dębna, Frydmana, Maniów, Czorsztyna 
i Sromowiec Wyżnych nie doczekały się jeszcze 
monograficznej publikacji opracowanej przez ich 
twórców. Ani mgr inż. Eliasz Kaban, kierujący ze
społem, który w 1961 r. przygotował Założenia 
generalne gospodarki wodnej w dorzeczu Dunaj
ca - Założenia inwestycyjne kaskady głównej Du
najca, ani późniejszy generalny projektant zapory 
i zbiorników dr Aleksander Łaski, ani wreszcie 
obecny generalny projektant realizowanej inwe
stycji mgr inż. Jerzy Łaniewski - nie przedstawili 
opinii publicznej w dostępnej publikacji całości 
zagadnień projektowych, budowlanych, a co naj

ważniejsze geograficzno-przyrodniczo-kulturo- 
wych, związanych z tym wielkim przedsięwzię
ciem. Nie ulega bowiem wątpliwości, że twórcy 
zapory i zbiorników wodnych w tym rejonie zda
wali sobie sprawę z wyjątkowości miejsca. Do
strzegali istniejące trudności geologiczno-inży
nierskie, jak również walory krajobrazowe, war
tości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. 
Świadczą o tym zdania w kilkustronicowym refe
racie Łaskiego, wygłoszone w zamku niedzickim 
w 1966 r. na konferencji poświęconej zagadnie
niom planowania i zagospodarowania otoczenia 
zbiorników wodnych na przykładzie projektowa
nego zbiornika na Dunajcu w Czorsztynie: „Zu

pełnie specjalny i niepowtarzalny charakter zbior
nika w Czorsztynie nie wynika z jego rozwiązania 
technicznego, czy też przewidywanego sposobu 
użytkowania. Podstawowym czynnikiem jest tu 
specyfika terenu, w którym ma powstać ta wielka 
inwestycja gospodarki wodnej. Składają się na 
to: wyjątkowo urozmaicona rzeźba terenu, skom
plikowana budowa geologiczna, bogactwo krajo
brazu, zabytki przyrody i budownictwa, intensyw
ny ruch turystyczny i tradycje miejscowej ludnoś
ci. Realizacja zamierzeń gospodarki wodnej w 
tym rejonie Podhala przyniesie ze sobą w spo
sób nieunikniony szereg przemian, których roz
miary i kierunek działania należy poznać jeszcze
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1. Zespót zbiorników retencyjnych „Czorsztyn - 
Niedzica - Sromowce Wyżne": 1 - granica zale
wu, 2 - drogi, 3 - osiedla, 4 - rzeki i potoki. 5 - 
granica państwowa, 6 - granica PPN, 7 - granice 
rezerwatów 8 - zapory wodne i obwałowania, 9 - 
sztuczne koryta potoków, 10 - linia energetyczna, 
11 - drogi zalewane, 12 - osiedla zalewane, 13 - 
zabytkowe kościoły, 14 - zabytkowe kaplice (kre
ska oznacza kilka obiektów), 15 - zamki i kaszte
le, 16 - dwory, 17 - inne zabytki budownictwa, 18 
- zabytki przyrody ożywionej, 19 - zabytkowy uk
ład przestrzenny, 20 - zabytki przyrody nieoży
wionej, 21 - nowa zabudowa szpecąca krajobraz. 
22 - zespoły zabytków
2. Widok z okna niedzickiego zamku w stronę 
Czorsztyna w 1977 r.: nienaruszone jeszcze kory
to Dunajca, lasy, łąki - piękno krajobrazu w całej 
okazałości
3. Zamek w Czorsztynie widziany z pasma Pienin 
Spiskich w 1980 r.: ruiny wrośnięte w krajobraz o 
wyjątkowym pięknie, na które składa się rzeźba 
terenu, zespoły roślinności i zabudowy; prosimy 
porównać ze zdjęciami z 1986 r.„.
4. Widok z zamku czorsztyńskiego w stronę Zie
lonych Skałek w 1981 r.: krajobraz jeszcze niena
ruszony; dziś wycięto znaczną część widocznego 
na zdjęciu drzewostanu

przed rozpoczęciem eksploatacji, by z jedne/ 
strony wykorzystać elementy dodatnie, z drugie/ 
- do minimum ograniczyć wpływy ujemne". 
Późniejsze wypowiedzi projektantów zapory po 
jawiały się w prasie, radiu i telewizji. Zawsze prze
konywały one o potrzebie tej budowy. Z biegiem 
lat zmieniały się jedynie jej motywacje w zależ
ności od sytuacji w kraju: tania energia elektrycz
na, zapobieganie powodziom, a ostatnio - czysta 
woda dla Krakowa i Śląska. Nigdy nie przyznano 
się do błędu ani w wyborze miejsca, ani w gigan- 
tyczności przedsięwzięcia, ani w ogromie ponie
sionych lub czekających strat. A błąd ten tkwi 
ewidentnie w pomyśle i realizacji tego zadania, 
skoro pracuje się nad nim już czterdzieści lat, a 
same działania w terenie wkroczyły już w piątą 
pięciolatkę narodowego planu gospodarczego! 
Oczywiste jest również niedotrzymanie założone
go ostatnio terminu w 1991 r. i przeniesienie go 
na 1996 r. Może dlatego właśnie nie doszło do 
napisania monografii o tym wielkim dziele pol
skiej myśli hydrotechnicznej!

4
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Nic więc dziwnego, że sytuację tę wykorzystywali 
i wykorzystują oponenci zapory. Ich gtosy wy
przedzały zresztą powzięcie Uchwaty prząz Komi
tet Ekonomiczny Rady Ministrów w dniu 12 
września 1964 r. Nie byli jednak nigdy dopu
szczeni do głosu w sposób oficjalny i nie mogli w 
odpowiednim czasie powiedzieć swego „prze
ciw". Nie pytano ich o zdanie przed powzięciem 
decyzji na najwyższym szczeblu - decyzji o bu
dowie zapory w tak wyjątkowym miejscu.
Dyskusja i polemiki na temat zapory, jakie rozgo
rzały w kraju po 1980 r„ są powszechnie znane. 
Głównym argumentem osłabiającym wystąpienia 
oponentów było krótkie - „za późno”. Nie pora 
mówić o zaniechaniu budowy, kiedv pochłonęła 
ona już miliardy złotówek... Warto zatem przy
pomnieć głosy rozsądku sprzed 12 września 
1964 r. Dr Hanna Pieńkowska, wojewódzki kon
serwator zabytków w Krakowie, reprezentując 
środowisko historyków sztuki i konserwatorów 
zabytków, a więc ludzi stojących w naszym pańs
twie na straży narodowych dóbr kultury, opraco
wała Opinię w sprawie projektowanej zapory 
wodnej na Dunajcu w rejonie Czorsztyna, noszą
cą datę 5 lipca 1955 r. Na dziesięciu stronach 
maszynopisu zebrała najistotniejsze argumenty 
historyczne, społeczne, kulturowe, etnograficzne i 
artystyczne, przemawiające za odstąpieniem od 
skazywania tego miejsca i tych wartości na zagła
dę. Ż właściwym sobie wyczuciem dostrzegła 
jedność „wszechstronnie wysokiej wartości reze
rwatu kulturowego tej części doliny Dunajca z 
najpiękniejszym rezerwatem krajobrazowo-przy- 
rodniczym” We wnioskach końcowych stwierdzi
ła m.in.: „Wojewódzki Konserwator Zabytków wy
powiada się zdecydowanie negatywnie co do 
realizacji zapory wodnej na Dunajcu w rejonie 
Czorsztyna, (...): 1 - jakikolwiek zalew na tym tere
nie naruszy wielostronne bogactwo zawarte w 
historii i w przemianach społecznych, a utrwalone 
i rozwinięte w obfitości zabytków kultury material
nej, stanowiącej oryginalne i wybitne zespoły 
sztuki sądecko-spiskiej, o wartościach niepowta
rzalnych i nieprzemijających; 2 - drewniane o- 
biekty zabytkowe oraz zespoły budownictwa 
chłopskiego - z chwilą przeniesienia ich na inne 
tereny - stracą swą istotną wartość zjawiska his
torycznego w oderwaniu od pierwotnego miejsca 
powstania i otoczenia krajobrazowego; 3 - zaby
tki murowane o pierwszorzędnym znaczeniu - 
przy próbach ich przeniesienia - ulegną likwidacji 
lub silnemu zniekształceniu, wartości urbani
styczne zostaną całkowicie przekreślone, malo

widła ścienne ulegną zniszczeniu; 4 - przy wyso
kim stanie zbiornika zostanie narażony na całko
wite zniszczenie zamek w Niedzicy nietrwale po
sadowiony na kruchych skałach wapiennych, 
które na skutek działania wody ulegną szybkiemu 
rozpadowi, powodując obsuwanie się' fundamen
tów i walenie się murów...".
Przedstawione tu stanowisko wojewódzkiej wła
dzy konserwatorskiej w Krakowie zostało zlekce
ważone, podobnie jak opinia w sprawach przy- 
rodniczo-geograficznych wybitnych znawców 
przyrody i geologii Pienin, profesorów: Walerego 
Goetla, Władysława Szafera, Kazimierza Guzika, 
Krzysztofa Birkenmajera i wielu innych.
Warto również przypomnieć, że 31 sierpnia 1930 
r. w Szczawnicy proklamowano Pieniny parkiem 
narodowym. W 1932 r. na mocy rozporządzenia 
ministra rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej u- 
tworzono Pieniński Park.Narodowy (PPN). Reak
tywowanie Parku nastąpiło w 1954 r. na podsta
wie ustawy rządowej o utworzeniu Pienińskiego 
Parku Narodowego, jako samodzielnej jednostki 
organizacyjnej. Było to zasługą profesorów Sza
fera i Goetla, którzy wraz z uczonymi i działaczami 
młodszego pokolenia czynili daremne wysiłki w 
celu zlokalizowania zapory i zbiornika na północ 
od Pienin, w rejonie Jazowska i opowiedzieli się 
za koncepcją budowy na Dunajcu całego syste
mu małych zbiorników wodnych, łatwiejszych do 
realizacji ze względów technicznych i ekonomicz
nych. Rozwiązanie takie uchroniłoby dolinę gór
nego Dunajca od zagłady naturalnego środowi
ska i nie naruszyłoby obszarów Pienińskiego 
Parku Narodowego. Daremne były również zabie
gi o utworzenie w Pieninach i na Podkarpaciu kil
ku rezerwatów przyrodniczych. Pod wpływem 
projektowanej zapory kolejne ekipy władz pań
stwowych nie okazywały zrozumienia dla ochrony 
naturalnego i kulturowego krajobrazu w tej części 
kraju i nie uwzględniały postulatów „ochroniarzy” 
w planach regionalnych i centralnych.
Tymczasem realizacja zapory u stóp zamku nie
dzickiego i budowa zbiorników wodnych, głów
nego między Dębnem i Niedzicą oraz wyrównaw
czego między Niedzicą i Sromowcami Wyżnymi, 
pociągały za sobą wiele zmian geograficzno-to- 
pograficznych, nieodłącznie towarzyszących tego 
rodzaju inwestycjom hydrotechnicznym. Wokół 
terenów zalewowych powstała nowa sieć połą
czeń drogowych, z których część zbudowano w 
pasie otuliny PPN, a połączenie między Spiszem 
(związane komunikacyjnie z Zakopanem i przejś
ciem granicznym na Łysej Polanie), Sromowcami 

5. Z tego miejsca - droga nad zamkiem w Niedzi
cy - nie widać jeszcze zniszczeń, dzięki czemu w 
pełni odczuwa się niezwykłe piękno tego zakątka 
Polski
6. Resztki zadrzewienia u stóp niedzickiego zam
ku przypominają o nierozerwalności zabytku z o- 
toczeniem
7.8. To zdjęcie zamku w Niedzicy publikowaliśmy 
w 1981 r. (7); po usunięciu nadkładu z osuwiska 
miejsce zostało zdewastowane (8)
9,10. Dunajec pod zamkiem niedzickim przed kil
ku laty (9) i obecnie (10); widoczne konstrukcje 
wlotów sztolni i tzw. przelewu górnego zapory 
oraz zniszczone koryto rzeki
11.12. Przystań flisacka pod zamkiem w Niedzicy 
- zdjęcie publikowane w 1981 r. (11) i ten sam 
fragment krajobrazu obecnie (12)
13. Wykonawca prac: „Zakład Wycinki i Porząd
kowania Terenów Leśnych" - nazwa sama mówi 
za siebie!

i dalej Krościenkiem oraz Nowym Sączem prze
cięto zachodnie rejony samego parku! Obrzeża 
parku obudowane zostały nowymi osiedlami mie
szkaniowymi (Czorsztyn-Nadzamcze, zabudowa 
między Sromowcami Wyżnymi i Kątami, rozbudo
wa Falsztyna, Niedzicy-Zamku, Osiedle Eksploa
tacyjne i Ośrodek Wypoczynkowy „Bełchatów”, 
baza budowy zapory, itp.). Zachodni rejon parku i 
brzegi zbiornika wyrównawczego oplecione zo
stały liniami przesyłowymi wysokiego napięcia. 
Są to wszystko zmiany kolosalne w porównaniu 

ze skalą obszaru krajobrazu naturalnego między 
Pieninami, Pieninami Spiskimi, Zielonymi Skałka
mi, zamkiem czorsztyńskim i zamkiem niedzi
ckim, a więc na terenie kilku zaledwie kilometrów 
kwadratowych. Do tego trzeba jeszcze dodać: 
zatopienie historycznej sieci komunikacyjnej, się
gającej czasów wczesnego średniowiecza na po
graniczu polsko-węgierskim między Sromowca
mi, Niedzicą i Czorsztynem, zatopienie ppdzam- 
cza czorsztyńskiego, Czorsztyna-Skrzyżowania, 
części Kluszkowiec, części Mizernej, całego Cie- 
chorzyna, Podbrzezia i całych Maniów; otoczenie 
wałem i pozostawienie w depresji Frydmana; 
częściową likwidację i otoczenie wałem Dębna; 
zabudowę południowych stoków Gorców Nowy
mi Maniowami; rozbudowę Mizernej, Kluszko
wiec, Huby i Szlembarku. To są zmiany, jakie już 
przyniosła zapora, dalsze będą ich następstwem 
i trudne są do wyobrażenia, szczególnie w naszej 
sytuacji ekonomicznej i administracyjnej. Dla za
sobów przyrodniczych PPN, rezerwatu czorsztyń
skiego, rezerwatu „Ziefong Skałki”, rezerwatu 
„Lasek", otoczenia zamku nidzickiego zmiany te 
mają znaczenie jednokierunkowe: postępującej 
dewastacji i zagłady! Przy tym wszystkim realne 
jest przewidywanie nieodwracalnych i. szkodli
wych następstw środowiskowo-klimatycznych 
po napełnieniu wodą obu zbiorników. Zmianom 
ulegnie miejscowy mikroklimat, warunkujący ut
rzymywanie się w Pieninach licznych endemicfo- 
wych gatunków flory i fauny. Całkowita odmiana 
nastąpi w świecie fauny i flory środowiska rzecz
nego Dunajca.
Można się spotkać z twierdzeniem, że wcześniej 
czy późnief i tak musiatyby nastąpić zmiany cy
wilizacyjne, a tym samym przyrodnicze w rejonie 
pasa skałkowego Pienin przeciętego doliną Du
najca. Oczywiście, ale zmiany wprowadzane 
przez człowieka brutalnie i nagle, w imię jego 
konsumpcyjnych zachcianek, są dla tego nie
powtarzalnego w sensie krajobrazowym i przy
rodniczym miejsca zbrodnią przeciw naturze!
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Naukowe zainteresowanie zabytkami sztuki na 
obszarze Podhala i Spiszą sięga ostatniego dzie
sięciolecia XIX w. Już w latach 1893—1899 dr Sta
nisław Tomkiewicz, krakowski historyk sztuki i 
konserwator, sporządził pierwszy inwentarz za
bytków powiatu nowotarskiego. Jego uzupełnie
niem na terenach Spiszą przyłączonych w 1920 r. 
do Polski był opublikowany w 1938 r. inwentarz 
topograficzny opracowany przez Tadeusza Szy
dłowskiego. Po wojnie inwentarz ten został zak
tualizowany i wydany w 1951 r. w Katalogu Zabyt
ków Sztuki w Polsce. Obiekty zabytkowej archi
tektury z tego terenu zostały też uwzględnione w 
wydanym w 1964 r. Spisie zabytków architektury i 
budownictwa. Trzeba więc podkreślić fakt, że 
miejsce przeznaczone na budowę zapory i zbior
ników wodnych było dostatecznie rozpoznane i 
właściwie udokumentowane, zarówno pod 
względem jego wartości krajobrazowo-przyrodni- 
czych, jak i historyczno-kulturowych. Nie było 
białą plamą na mapie Polski i dlatego nie mieli 
prawa decydować o jego dalszych losach ludzie 
z branży hydroenergetycznej! W okresie podej
mowania rządowej decyzji o budowie zapory we
dług urzędowego rejestru zabytków na obszarze 
sześciu wsi likwidowanych lub zagrożonych z po
wodu zapory: Czorsztyna, Dębna, Frydmana, Klu
szkowiec, Maniów i Niedzicy, znajdowało się 38 
obiektów zabytkowej architektury i budownictwa, 
w tym 10 zespołów zabytkowych (np. zabudowa 
wsi Frydman, zespół spichlerzy i piwniczek w 
Maniowach, zespoły zamkowe, dworskie i koś
cielne). W ówczesnym spisie zabytków nie zna
lazły się obiekty z pierwszej połowy XX w. (szcze
gólnie z okresu międzywojennego) o charakterze 
architektury uzdrowiskowej (pensjonaty, hotele, 
restauracje, wille), stanowiące zabudowę Czor- 
sztyna-Skrzyżowania i Czorsztyna-Nadzamcza. 
Jest ich kilkanaście i wszystkie skazane są na lik
widację, choć tego typu obiekty podlegają dziś 
ochronie konserwatorskiej, m.in. w Krynicy, 
Szczawnicy i Zakopanem. Powyższy wykaz nie 
obejmuje również zabytkowych wyposażeń obie
któw architektury i budownictwa. Owych tzw. ru
chomych dzieł sztuki z XV-XIX w. są w tym rejo
nie setki, a obiekty etnograficzne kultury ducho
wej i materialnej podhalańskich i spiskich wsi 
można liczyć w tysiące. Już uległy one w więk
szości rozproszeniu lub zniszczeniu w wyjątkowo 
szybkim tempie.
I znów podnoszą się tu i ówdzie ignoranckie gło
sy, że przecież nie wszystko ulegnie zniszczeniu, 
że ocaleje drewniany kościółek w Dębnie z uni
katową polichromią z końca XV w., że ocaleją 
zabytki Frydmana, że zabezpieczone zamki w 
Niedzicy i Czorsztynie będą się prezentowały 
jeszcze wspanialej odbite w lustrze wody dosię
gającego ich zbiornika!
Każdy obiekt zabytkowy, poza swą dawną lub 

obecną wartością użytkową, poza niewymierną 
wartością artystyczną, ma jeszcze - jakże ważną 
dla tożsamości narodowej - wartość historyczne
go dokumentu - pomnika. A dokument wtedy jest 
brany pod uwagę, jeśli jest autentyczny. Każde 
pokolenie ma prawo i obowiązek do pozostawie
nia po sobie dokumentów w postaci dzieł wytwo
rzonych własnym umysłem, talentem i przy uży
ciu istniejących możliwości technicznych. Posza
nowanie dorobku naszej przeszłości świadczy o 
naszym do niej stosunku. Nie bez znaczenia dla 
Polaków są często powtarzane słowa: nie ma te
raźniejszości bez przeszłości... Umiejętnością 
tworzenia narodowego postępu jest dodawanie 
nowego do tego, co przetrwało wieki z dorobku 
wcześniejszych pokoleń; pielęgnowanie tego, co 
zostało uznane za wartości wyjątkowe i niepowta
rzalne; budowanie nowego obok, a nie na gru
zach przeszłości.
Zamki w Czorsztynie (polski) i w Niedzicy (wę
gierski) powstały na przełomie XIII i XIV w. jako 
pierwsze monumentalne dzieła rąk ludzkich w 
dziewiczym krajobrazie pierwszych przełomów 
Dunajca przez Pieniny. Utrwaliły prastarą granicę 
między królestwami polskim i węgierskim, 
strzegły prastarego traktu komunikacyjnego mię
dzy naszym krajem, Węgrami i Bałkanami. Przez 
siedem wieków pozostawały autentycznym śla
dem przeszłości, nieskażonym dokumentem od
ległych czasów, wpisanym w najbardziej malow
niczy krajobraz w Polsce. W czasach rozbiorów 
były dla Polaków ostoją wywalczanej państwo
wości. Później stały się celem turystycznych 
wędrówek i romantyczną ozdobą rozpoczynają
cego się w ich oprawie spływu Przełomem Du
najca. Byty zawsze górskimi fortalicjami, wypię
trzonymi na niedostępnych skałach, oblewanymi 
wartkim nurtem szumiącego Dunajca...
To wszystko zostaje obecnie odebrane temu 
miejscu, wymazane ze świadomości obecnego i 
przyszłych pokoleń Polaków. Czy musieliśmy za
płacić aż taką cenę za zaspokojenie wymiernych 
potrzeb hydrotechniczno-energetycznych? Czy 
grupa autorów pomysłu zapory, chcąc zaspokoić 
swoje inżynierskie aspiracje, miała prawo uzy
skać większy posłuch u władz państwowych i 
przeforsować budowę zapory w tym miejscu i 
właśnie tak niszczącej ten cenny skrawek kra
ju?

Drogi, jakimi twórcy zapory doprowadzili do pod
jęcia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 
uchwały nr 273 z 1964 r, nie wiodły przez mery
toryczne spotkania i konfrontacje zarówno ze 
służbą ochrony przyrody, jak i ze służbą ochrony 
zabytków. Obrońców doliny Dunajca i Pienin nie 
traktowano jako równorzędnego partnera w po
dejmowaniu decyzji, tak ważnej dla kraju nie tylko 
przecież w dziedzinie gospodarki wodnej. Przy- 

14.15. Likwidacja: terenów rolnych Równi Czor
sztyńskiej w sąsiedztwie stodoły dworskiej z po
towy XIX w. (przeznaczona do rozbiórki) oraz 
Pienińskiego Parku Narodowego w pobliżu zam
ku w Czorsztynie

kładem sposobu wymuszenia zadowalającego 
stanowiska ze strony służby konserwatorskiej 
była konferencja zorganizowana w Centralnym 
Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Wodne
go „Hydroprojekt" w Warszawie w dniu 13 marca 
1961 r. Nie pytano wówczas Zarządu Muzeów i 
Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki i 
powołanych przez to ministerstwo rzeczoznaw
ców o to, czy możliwe jest zbudowanie zapory w 
rejonie Czorsztyna i Niedzicy kosztem istnieją
cych tam zabytków historycznych i kulturowych. 
Przedstawiono założenia projektowo-ekonomicz- 
ne czterech wariantów zapory i zbiorników w tym 
właśnie rejonie i zażądano wypowiedzenia się w 
kwestii rozwiązania korzystniejszego dla sprawy 
ochrony i ocalenia dóbr kultury. Tak powstały do
kumenty podpisane lekkomyślnie przez rzeczo
znawców i urzędników resortu kultury w latach 
1961 i 1968. Zastrzeżono w nich jedynie udział 
finansowy inwestora budowy zapory w zabezpie.- 
czeniu i ratowaniu zabytków przeznaczonych do 
przeniesienia lub konserwacji in situ oraz stały 
wgląd w dokumentację projektową i uzgadnianie 
rozwiązań ekspozycji obiektów zabytkowych w 
nowej konfiguracji otoczenia krajobrazowego. Po 
1980 r. dotacje finansowe urwały się, kiedy spra
wy ekonomiczne budowy zapory przeszły pod 
ścisły nadzór rządowy. Uzgodnienia koncepcji i 
projektów zabezpieczeń np. wzgórza zamkowego 
w Niedzicy wloką się do dziś i dalej budzą obawy 
o skuteczności kolejnych rozwiązań inżyniersko- 
technicznych.

Z listy zabytków architektury i budownictwa wy
magających ocalenia lub zabezpieczenia zajęto 
się dotychczas jedynie kilkoma: drewnianą kapli
cę cmentarną Sw. Sebastiana z 1772 r. przenie
siono ze Starych Maniów na budowany cmentarz 
w Nowych Maniowach, budynek nadgranicznej 
celnicy w Niedzicy z lat 1920-1925 przeniesiono 
pod niedzicki zamek, drewniany dom z Maniów 
przeniesiono do muzeum dworu w Łopusznej, 
zabezpieczono konstrukcyjnie i adaptowano do 
nowych warunków zamek w Niedzicy, przepro
wadzono konserwację części wyposażenia sny
cerskiego w kościele parafialnym we Frydma
nie.
Uzupełnieniem działań ochronnych miało być u- 
tworzenie dwóch skansenów: podhalańskiego - 
głównie dla obiektów etnograficznych z likwido
wanych Maniów i części Kluszkowfec, i spiskiego 
- pod zamkiem niedzickim, dla rekonstrukcji
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przysiółka zamieszkanego niegdyś przez służbę 
dworską, a likwidowanego nad brzegiem Dunaj
ca. Do dziś jednak oba skanseny pozostają jedy
nie w sferze planów, a wytypowane do uratowa
nia przed 25 laty zagrody i chałupy w znacznym 
procencie przestały już istnieć (np. w Manio
wach).

Poza zainteresowaniem służby konserwatorskiej 
pozostawały wówczas budowle z potowy XIX w., 
np. zespół dworsko-folwarczny na czorsztyńskim 
Podzamczu, sięgający swymi początkami czasów 
nowożytnych (XVI-XVII w.). W zespole tym znaj
dują się dziś także budynki z połowy XIX w.: pa
wilon parkowy, dwór, zabudowania gospodarcze 
z gorzelnią, spichlerzami, piwnicami i stodoła 
oraz dworski park krajobrazowy; cały zespół ska
zany jest na likwidację.

Niepokój budzą dalsze losy ruin zamku w Czor
sztynie. Prace badawcze i zabezpieczające zosta
ły w nim wstrzymane w 1984 r. Od tego czasu 
obiekt, przejęty przez państwo od rodziny Droho- 
jowskich w 1945 r„ pozostaje pod opieką jedynie 
stróża opłacanego przez Pieniński Park Narodo
wy.

Tak przedstawia się sprawa najbardziej malowni
czego krajobrazu w Polsce. Jest przy tym niezwy
kle wymowne i jednocześnie tragiczne, że począ
tki realizacji zapory czorsztyńskiej zbiegły się z 
przygotowaniem i uchwaleniem przez Organiza
cję Narodów Zjednoczonych konwencji i zaleceń 
- obowiązujących również w naszym kraju - do
tyczących zabezpieczenia dóbr kultury zagrożo
nych przez wielkie roboty publiczne lub prywatne 
(zalecenia z 19 X11968 r. Konferencji Generalnej 
ONZ dla wychowania, nauki i kultury) oraz formu
łujących terminy precyzujące wartości zabytków i 
krajobrazów w środowisku człowieka i zasady ich 
ochrony (konwencja w sprawie ochrony świato
wego dziedzictwa kulturalnego z 16 X11972 r.). W 
dokumentach tych jako szczególnie niszczące 
przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane wy
mieniono m.in. również budowę zapór wodnych 
w celu nawodnienia lub produkcji elektrycznej 
albo zabezpieczenia przed powodzią. Określono 
środki prewencyjne i naprawcze, a co najważniej
sze zobowiązano państwa członkowskie do za
pewnienia środków finansowych i administracyj- 
no-organizacyjnych wystarczających na akcję za
bezpieczenia lub ratowania dóbr kultury zagrożo
nych przez tego typu prace. Organy administracji 
odpowiedzialne za opiekę nad dobrami kultura
lnymi powinny rozporządzać budżetem wystar
czającym dla zapewnienia bezpieczeństwa lub 
ratowania dóbr kultury zagrożonych przez roboty 
publiczne lub prywatne; wydatki związane z za
bezpieczeniem i ratowaniem tych dóbr, łącznie ze 
wstępnymi badaniami archeologicznymi, powin
ny być objęte kosztorysem robót budowlanych - 
głosi ratyfikowany przez Polskę dokument ONZ z 
1968 r. pt. Zalecenia w sprawie zabezpieczenia 
dóbr kultury zagrożonych przez wielkie roboty 
publiczne lub prywatne.

Stanisław Michalczuk

Od redakcji
Tekst kuratora zamku w Niedzicy dra Stanisła
wa Michalczuka jest skróconym referatem wy
głoszonym na konferencji pt. „Udział budow
nictwa górniczego w budowle obiektów hydro
technicznych” (październik 1987 r.). Pierwotny 
tytuł referatu Niszczenie środowiska naturalne
go I kulturowego przez obiekty hydrotechnicz
ne... został przez organizatorów konferencji 
(Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Gór
nictwa i Główną Komisję Budownictwa Górni
czego) zmieniony (siei) na Środowisko natural
ne i kulturowe a obiekty hydrotechniczne... 
Znamienne było to złagodzenie tytułu! Referat 
został przyjęty z uznaniem przez uczestników 

konferencji, którzy przyznali autorowi całkowi
tą rację. Dla budowy zapory w Niedzicy I 
wszystkich wynikających z tego faktu konse
kwencji dla krajobrazu kulturowego i natural
nego nie ma to już, niestety, znaczenia. 
Obecny tytuł artykułu pochodzi od redakcji.

...przeciw sobie
Podsumujmy, jak wygląda rejon objęty budową 
„zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzi- 
ca-Sromowce Wyżne” (tak brzmi oficjalna nazwa 
inwestycji) w chwili pisania tych słów, to znaczy 
pod koniec 1987 r. Co nadal istnieje, czego już 
nie ma na skutek zniszczeń, a czego jeszcze nie 
ma pomimo zobowiązań budowniczych zapory? 
Nadal stoi zamek niedzicki, głównie dzięki opiece 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki i pracom kon
serwatorskim dotowanym przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, a wykonywanym obecnie przez 
PKZ-ty. Natomiast nie ma już - w większości - 
starodrzewu na stokach Wzgórza Zamkowego, 
wyciętego przez budowniczych zapory, w jego 
miejscu wykopy, nasypy, zryta ciężkim sprzętem 
ziemia. Nie ma także - a przecież być powinna - 
pewności, że projektowane zabezpieczenia 
wzgórza (III wersja) wystarczą, by zamek niedzicki 
nie uległ uszkodzeniom (penetracja wody w ska
łę, usuwiska).

Stoi zamek czorsztyński, tu jednak żadne prace 
nie są prowadzone. Badania przerwano przed 10 
laty; mają być wznowione (wraz z rozpoczęciem 
prac konserwatorskich) w 1988 r. W sprawie prac 
zabezpieczających wzgórze zamkowe - nic nie 
wiadomo. Wycięto już natomiast część lasu na 
stokach wzgórza, wypalane jest runo.

W Czorsztynie stoją nadal; dwór Drohojowskich, 
kaplica flisacka, zabudowa folwarczna, wiejska i 
letniskowa. Są jeszcze użytkowane, ale z ich sta
nu zaniedbania wynika, że czekają na zagładę; 
większość obiektów nie została nawet zinwenta
ryzowana. Zagęściła się natomiast nowa, w więk
szości niestety bardzo brzydka, zabudowa Nad- 
zamcza, wyraźnie naruszająca wartości krajobra
zu Pienin.

Stoją Stare Maniowy, z kościołem, dworem i uni
katową zabudową drewnianą. Niektóre domy już 
są opuszczone, zagłada czeka wszystkie. Jak 
wspomniał S. Michalczuk, przeniesiono jedynie 
na nowy cmentarz drewnianą kaplicę Św. Seba
stiana, natomiast pozostałych obiektów nie ma 
po prostu gdzie przenieść, dotychczas nie ma 
bowiem zapowiadanych skansenów „ratunko
wych”.

Stoi nadal kościót w Dębnie ze swoją unikatową 
polichromią. Czeka na pilną jej konserwację. Po
lichromia jest już bardzo osłabiona, nie wiadomo 
jak zniesie „szok klimatyczny" po napełnieniu 
zbiornika; kościół stoi na przesiąkliwych żwirach 
niedaleko od jego wałów.

Stoi Frydman, z kościołem, dworem, zabudową. 
Już teraz naruszenie równowagi wodnej (waty) 
spowodowało podwyższenie poziomu wód grun
towych. Po napełnieniu zbiornika cały zespół za
bytkowy będzie zależny od pomp elektrycznych 
przepompowujących wodę z potoku. Ich awaria 
oznaczać będzie powódź. Unikatowy zespół 
dworskich piwnic na wino rozpada się. I tak naj
prawdopodobniej wypełni je woda.

Największych zniszczeń dokonano - jak dotych
czas - w przyrodzie. Oprócz wspomnianego sta
rodrzewu na wzgórzach zamkowych w Czorszty-. 
nie i Niedzicy, wycięto las w Harczygruncie (Pie
niński Park Narodowy!), wzdłuż Potoku Falsztyń- 
skiego i nad Dunajcem (unikatowa olszynka na 
Równi Czorsztyńskiej), w obrębie Zielonych Ska
łek (rezerwat przyrody). Koryto Dunajca od Fryd- 
mana po Sromowce jest zryte przez chaotyczną 
eksploatację żwirów. Koparki wjechały także na 
Rówień Falsztyńską. Te prace - to główny „prze
rób” budowy, w pozostałych zakresach postęp 
jest bowiem nikły.

Co dalej?
W systuacji, gdy istnieją jeszcze niemal wszyst
kie obiekty zabytkowe, którym grozi likwidacja 
lub powolna degradacja, a pomimo zniszczeń ist
nieje jako całość zespół krajobrazowy doliny Du
najca; gdy nie są realizowane elementy inwesty-. 
cji służące zachowaniu przynajmniej części obie
któw (skanseny, zabezpieczenia), nie są dotrzy
mywane ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultu
ry i przyrody; gdy środki finansowe, z takim tru
dem wygospodarowywane przez społeczeństwo, 
w znacznej części wykorzystywane są na prace 
„likwidacyjne”, brak bowiem środków produkcyj
nych na inne rodzaje prac przy zbiorniku - nasu
wa się nieodparcie jedna odpowiedź: budowę 
zbiornika należy wstrzymać!
Zniszczenia dóbr kultury i przyrody związane z 
budową niedzickiej zapory - te już dokonane i te, 
które nastąpią, jeśli budowa będzie kontynuowa
na - muszą być przestrogą. Z popełnionych tu 
błędów trzeba się wycofać. Jeszcze ważniejsze, 
aby ich nie powtarzać! A zatem:

• Wszelkie inwestycje wodne, górnicze, prze
mysłowe, komunikacyjne mogą być sprawą li tyl
ko przedstawicieli wąskich specjalności tech
nicznych i grup branżowych, inwestycje tego ro
dzaju zawsze wkraczają w problem ochrony dzie
dzictwa kulturowego i przyrodniczego. Stąd o ich 
lokalizacji, skali i charakterze muszą współdecy
dować ekolodzy, konserwatorzy i opinia spo
łeczna!

• Krajobraz Polski wraz z zawartym w nim dzie
dzictwem kulturowym i przyrodniczym ma właści
wą sobie skalę. Jest to skala stosunkowo nie
wielka, stąd tak bardzo „ludzka". Wyraża się ona 
odległościami jednostek osadniczych kilku kilo
metrów, różnicami wysokościowymi kilkudziesię
ciu metrów i dużym zróżnicowaniem elementów 
układu. Wymienione inwestycje inżynierskie mu
szą się dostosować skalą do krajobrazu, a nie 
odwrotnie! Właściwa skala inwestycji umożliwia 
pogodzenie potrzeb gospodarki z ochroną dóbr 
kultury i przyrody. Tak mogło być w Niedzicy, był 
przecież alternatywny projekt małych zbiorników 
opracowany przez Komitet Zagospodarowania 
Ziem Górskich PAN. Może należy do niego wró
cić? Kryterium wyboru przy wielkich inwestycjach 
musi być optymalne wykorzystanie zasobów 
(także kulturowych), a nie ambicje projektantów! 
To również sprawa poszanowania struktur spo
łecznych, wypełniających życiem struktury prze
strzeni.

• Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrod
niczego nie może być rozpatrywana w katego
riach pojedynczych obiektów, lecz całych zespo
łów i struktur przestrzennych. Inwestycje muszą 
respektować nasze dziedzictwo w takim właśnie
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16. Spustoszona spiska strona Bramy Czorsztyń
skiej Dunajca; ujęcie spod skały Halka u stóp 
wzgórza zamku czorsztyńskiego
17. Wygląd ujścia potoku Falsztyńskiego do Du
najca
18. Zryte stoki wzgórza zamkowego w Niedzicy
19. Ogołocona z lasu Czerwona Skałka

całościowym ujęciu. Z góry należy wyznaczyć ob
szary wyłączone z wielkich inwestycji z uwagi na 
wartości kulturowe i przyrodnicze.

• W zakresie gospodarki wodnej w karpackich 
dopływach Wisły musi być uwzględnione skon
centrowanie zespołów zabytkowych wzdłuż 
tych właśnie głównych dopływów. A więc nie 
wielkie zbiorniki na głównych rzekach, lecz małe i 
to przede wszystkim na dopływach drugorzęd
nych! Doliny Dunajca i Popradu - z uwagi na 
wyjątkowe wartości krajobrazowe i zespoły za
bytkowe - muszą być szczególnie chronione.

• Realizacja inwestycji musi być prowadzona 
metodami minimalizującymi przekształcenia śro
dowiska; w pierwszej kolejności muszą być reali
zowane prace zapewniające ochronę wartości 
zastanych przed skutkami inwestycji.

Jeśli z błędów popełnionych przy budowie „ze
społu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica- 
Sromowce” nie wyciągniemy właściwej nauki, 
nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ubo
żeć będzie w zastraszającym tempie. Na deskach 
projektantów specjalności technicznych rozpięte 

są już być może dokumentacje kolejnych wiel
kich zbiorników wodnych („Czchów II”?), kopalni 
odkrywkowych („Rów Wielkopolski"? Suwalsz- 
czyzna?), kombinatów-gigantów...

Piotr Stępień

... przeciw sobie
W 136 roku działalności Towarzystwa Biblioteki 
Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, jedna z jego sekcji - Prawa Admini
stracyjnego, prowadziła w sierpniu 1987 r. bada
nia ankietowe na terenie Pienińskiego Parku Na
rodowego (PPN) i w jego najbliższym otoczeniu. 
Grupa ośmiu studentów stacjonarnych studiów 
prawniczych przeprowadzała te badania pod o- 
pieką dwóch pracowników naukowych. Uzgod
nione z dyrekcją PPN badania na temat metod i 
środków stosowanych w celu zapewnienia prze
strzegania przepisów o ochronie przyrody na te
renie parków narodowych i rezerwatów miały na 
celu z jednej strony ustalenie stopnia znajomości 
wśród turystów tych przepisów, z drugiej zaś.ich 
upowszechnienie (osoby ankietowane otrzymy
wały tekst regulaminiu dla zwiedzających PPN). 
Badaniami ankietowymi objętych zostało 400 tu
rystów (dorośli i młodzież). Napotkanych tury
stów ankietowano anonimowo na szlakach tury
stycznych (na Trzy Korony, Sokolicę), w Szczaw
nicy (na terenie PPN), w pobliżu zamków w Nie
dzicy i Czorsztynie oraz na przystani flisackiej w 

Sromowcach Wyżnych. Wyniki badań przedłożo
no dyrekcji PPN i przekazano do publikacji w jed
nym ze specjalistycznych periodyków przyrodni
czych. Jedno z dwudziestu pytań dotyczyło pie
nińskich zabytków i brzmiało następująco: „Czy/ 
/a/r pana(i) zdaniem budowany zbiornik wpłynie 
na stan przyrody w PPN i zabytków znajdujących 
się na jego terenie i w najbliższym sąsiedz
twie?"
Na ogólną liczbę 400 ankietowanych 23 osoby 
oceniły budowę zbiornika jako działanie uzasad
nione i korzystne, 15 osób było zdania, że budo
wa zbiornika ma swoje dobre i złe strony, 58 
osób nie miało w ogóle wypracowanego poglądu 
na ten temat bądź nie słyszało o budowie albo 
uważa, że o skutkach można będzie mówić do
piero w przyszłości. Pozostali - 304 osoby oceni
ły decyzję o podjęciu budowy zbiornika wodnego 
w tym miejscu jako posunięcie nietrafne, nieko
rzystne dla przyrody i bezcennych zabytków. O- 
soby wskazujące na korzyści płynące z budowy 
zapory czorsztyńskiej najczęściej podawały, że: 
„zbiornik jest potrzebny, gdyż Polska potrzebuje 
energii", „wybudowany zbiornik nie wpłynie u- 
jemnie na przyrodę”, „będzie miał dobry wpływ 
na walory krajobrazowe", „zapobiegnie powo
dziom", „budowa zbiornika przyczyni się do 
wzrostu w tym rejonie masowej, zorganizowanej 
turystyki". Ankietowani oceniający budowę zale
wu jako zjawisko zarówno o pozytywnych, jak i 
negatywnych aspektach podawali, że „ekono
micznie skutki należy oceniać jako pozytywne", 
„zbiornik będzie służył gospodarce człowieka", z
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drugiej jednak strony: „zmieni się klimat” („bę
dzie łagodniejszy, ale i bardziej wilgotny"). Wśród 
pozytywnie oceniających zmiany krajobrazu 4 o- 
soby byty zdania, że nie nastąpi degradacja przy
rody, ani nie ulegną zniszczeniu zabytki, pozostali 
nie wykluczyli takiej możliwości.
Ci, którzy ocenili, że budowa zapory wywota nie
korzystne skutki, wskazywali najczęściej, że: „wy
ginę jedne gatunki roślin i zwierząt, a pojawią się 
zupełnie nowe", „nastąpi zachwianie równowagi 
ekologicznej", „zostanie zniszczony i zmieniony 
krajobraz w Pieninach", „nastąpi zniszczenie o- 
gólnego wyglądu Parku", „zalanyzostanie piękny 
rezerwat Zielone Skałki", „nastąpi zmiana i po
gorszenie klimatu w Kotlinie Nowotarskiej" 
(„zmiana mikroklimatu Pienin"), „zawilgocenie te
renu", „od strony zalewu nie przewiduje się utwo
rzenia otuliny ochronnej dla Parku", „nastąpi roz
wój masowej turystyki, co może spowodować 
’zadeptanie* Parku", „zmiany w poziomie wody i 
jej spiętrzania mogą powodować powodzie", 
„obniżenie poziomu wody w Dunajcu może spo
wodować dalsze skrócenie trasy spływu", „nastę-

20.21. Zamek niedzicki (w lewym górnym rogu) 
został całkowicie „zagłuszony” przez betonowe 
budowle zapory - „Zamku Techniki Walczącej z 
Przyrodą" (20); rdzewiejące zbrojenia tego „zam
ku" (21) świadczą o nikłym postępie prac
22. „Padł" drzewostan, „padły" też tablice infor
macyjne PPN; w głębi symbol - ostatnia zbiórka 
harcerzy na zdemolowanej drodze prowadzącej 
do zamku w Czorsztynie
(zdjęcia: 2-6. 10, 12, 18-21 - Piotr Stępień, 7 - 
Stanisław Michalczuk, 8. 13-17, 22 - Janusz Jur

kowski, 9, 11 - Krzysztof Nowiński)

puje wycinanie lasów". Ankietowani, uważając, że 
budowanie w tym miejscu zbiornika wodnego - 
to „sztuczna ingerencja w piękne środowisko" i 
„niszczenie jednego z najpiękniejszych rejonów 
w Polsce", wskazywali również na bezpośrednie 
zagrożenia dla zamku w Niedzicy i ruin zamku 
czorsztyńskiego („możliwe jest obsunięcie się 
zamków na skutek podmywania skał”). Niektórzy 
podkreślali, że już dzisiaj można zauważyć pęk

nięcia w murach zamku niedzickiego. Wskazywa
no, że zniszczeniu ulegnie również piękna góral
ska architektura, np. czorsztyńska. W tej grupie 
ankietowanych zwracano uwagę, że to tylko 
część negatywów budowy zapory, inne „katastro
falne skutki trudne są do przewidzenia". Niektóre 
osoby uważaty, że tę „nieprzemyślaną do końca 
decyzję o budowie zbiornika należałoby zmie
nić”, póki nie jest jeszcze za późno...

A w nas zrodziła się taka prawnicza refleksja. 
Rada Ministrów 30 X 1954 r. wydata Rozporzą
dzenie w sprawie utworzenia Pienińskiego Parku 
Narodowego (na podstawie delegacji zawartej w 
art. 14 Ustawy z 7IV1949 r. o ochronie przyrody).. 

Na obszarze PPN zabronione zostały „wszelkie 
czynności gospodarcze"; mogą być one prowa
dzone tylko w wyjątkowych wypadkach, po uzy
skaniu akceptacji, a „ich charakter, zakres i spo
sób przeprowadzania muszą być ściśle dostoso
wywane do potrzeb ochrony przyrody i być zgod
ne z jej celami" (zob.: art. 3 ust. 1, 2 i 3), z tym 

tylko zastrzeżeniem, że „Rada Ministrów może 
określić wyjątki"od tego przepisu „w odniesieniu 
do obszaru niezbędnego dla budowy obiektów 
gospodarki wodno-energetycznej". Dzięki temu 
zastrzeżeniu nie tylko zamek w Niedzicy znalazł 
się poza obszarem PPN, ale i miejsca o takich 
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które 
w innej części Polski objęte byłyby ochroną 
prawną. W dniu 31 I 1980 r. Sejm PRL uchwalił 
doniosłą Ustawę o ochronie i kształtowaniu śro
dowiska. Zgodnie z art. 38 tej ustawy „walory kraj
obrazowe środowiska podlegają ochronie, pole
gającej na ich zachowaniu, kształtowaniu lub od
twarzaniu". Szkoda, że mimo obowiązywania tak 
dobrej, przemyślanej i dalekowzrocznej ustawy 
znajdują się racje, które pozwalają bezwzględnie 
niszczyć przyrodę i zabytki w takim miejscu, jak 
rejon Pienin.

Piotr Dobosz 
Wojciech Jachowicz
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X

Motocross na podzamczu!
Przypuszczalnie w XI w. istniała już na 
wyższym, wschodnim brzegu Bzury o- 
sada targowa, która rozwinęła się przy 
ważnym trakcie handlowym z północ
nego Mazowsza do Poznania. Pierwsi 
książęta mazowieccy wznieśli drew
niany zamek na pagórku nad rzeką. 
Już w połowie XIII w. istniały tu trzy 
kościoły: przy zamku, początkowo 
drewniany, Św. Trójcy z klasztorem 
benedyktynów, w którym ponoć zmarł 
w 1138 r. Bolesław Krzywousty, i do
minikanów, fundowany w 1244 r. wraz 
z klasztorem przez Ziemowita I. W 
1286 r. miasto ucierpiało w wyniku na
jazdu połączonych sił rusko-litewskich, 
wspierających księcia Konrada II w jego 
pretensjach do Mazowsza.
Od pierwszej połowy XIII w. miasto 
było siedzibą kasztelanii, w 1368 r. 
przyznano mu prawa miejskie cheł
mińskie. Zamek wzniesiony w połowie 
XIV w. w cegle król Kazimierz Wielki 
nadał Ziemowitowi III. Tu w 1377 r., na 
zamku sochaczewskim, na zjeżdzie 
książąt i panów mazowieckich, zwoła
nym przez Ziemowita III, ustanowiono 
Statuty Mazowieckie - łagodniejsze i 
bardziej postępowe od dotychczas o- 
bowiązujących, likwidujące m.in. 
„sądy boże”.
Wieki XV i XVI - to czas, gdy miasto 
było bogate, niepoślednie. Cechów 
rzemieślniczych liczono 22, w tym - 
rusznikarzy, szpadowników, nożowni
ków, kobierników, złotników, siodla- 
rzy, a przede wszystkim sukienników. 
W 1476 r. ziemię sochaczewską włą
czono do Królestwa Polskiego, miasto 
stało się siedzibą starosty. Kazimierz 
Jagiellończyk rozszerzył przywileje 
miejskie, cech sukienników zrównał w 
prawach z rzemieślnikami Sandomie
rza i Radomia. W 1518 r. król Zygmunt 
I nadał miastu przywilej zbudowania 
mostu na Bzurze. W latach 1400-1525 
studiowało na Uniwersytecie Jagiel
lońskim 29 studentów z Sochaczewa. 

Zniszczyły miasto wojny polsko- 
szwedzkie w XVII w., polsko-pruskie w 
1794 r. W czasie „potopu” szwedzkie
go padł ofiarą zamek, który odbudo
wano w 1790 r. Starosta Walewski 
zburzył mury zamku średniowieczne
go i wystawił dom mieszkalny, którego 
pozostałości stoją do dziś. Około 
1815 r. były jeszcze zachowane dwie 
baszty, w tym jedna ośmioboczna.
W wyniku wojny 1794 r. spłonęły: koś
ciół parafialny Św. Wawrzyńca i Marii 
Magdaleny, kościół i klasztor bene
dyktynów. Parafię przeniesiono do 
kościoła poklasztornego dominika
nów. W połowie XVIII w. Anna z Niebo- 
rowskich Łuszczewska, podkomorzy- 
na sochaczewska, ufundowała kościół 
z klasztorem dominikanek. Został on 
w 1821 r. przeznaczony na cele woj
skowe, zakonnice przeniesiono do 
Piotrkowa. Na początku XIX w. roze
brano, będący ruiną, gotycki kościółek 
Św. Ducha przy szpitalu dla ubogich. 
W pierwszej połowie XIX w. wybudo
wano w mieście klasycystyczny ratusz 
i takież jatki. Na początku XX w. miasto 
uzyskało bezpośrednie połączenie 
kolejowe z Warszawą i Łodzią; to 
przyspieszyło jego rozwój. Jedno
cześnie pierwsza wojna światowa 
przyniosła mu prawie zupełną zagła
dę, gdyż wojska rosyjskie broniły się 
tu 8 miesięcy. Wiele domów (35%) le
gło w gruzach. W 1918 r. odtworzono 
na starych fundamentach klasycy
styczny ratusz.
Starszym i młodszym obywatelom na-, 
szego kraju miasto to kojarzy się 
głównie z bitwą nad Bzurą we wrześ
niu 1939 r. To dużo, ale przecież nie 
wszystko. Druga wojna światowa 
zniszczyła tu 45% zabudowy, zostało 
mimo to nieco zabytków przeszłości, o 
które wypadałoby zadbać.
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, mają
ce siedzibę w klasycystycznym ratu
szu, wraz ze stałą ekspozycją „Krew, 

kurz, pamięć", przeniesiono tymcza
sowo w 1985 r. do Domu Kultury „Bo- 
ryszew-Erg”, z powrotem planowa
nym na 1989-1990 r. Konserwator za
bytków w Skierniewicach wyasygno
wał pieniądze na remont gmachu ratu
sza, który posuwa się powoli.
Zabytek ten stoi przy pl. Kościuszki, 
dawnym rynku, obecnie zupełnie zde
zintegrowanym urbanistycznie. Obok, 
na miejscu dawnego podominikań- 
skiego, zbudowano w latach 1962- 
1979 nowy kościół parafialny, proj. 
Mieczysława J. Gliszczyńskiego, ar
chitekta mającego status twórcy. Ze 
względu na wykonawstwo, po kilku
nastu latach użytkowania kościół ten 
także nie stanowi ozdoby placu, które
go pozostałą przestrzeń wypełniają 
„bieda-pawilony” i parking.
W stronę południową rynek oddziela 
ulica i wiadukt mostu przez Bzurę od 
dawnego podzamcza. Od kilku lat od
bywają się w Sochaczewie - u podnó
ża ruin zamku - zawody motocrosso- 
we, od 1986 r. - mistrzostwa Polski. 
Zainteresowani nimi mieszkańcy du
mni są z osiągnięć lokalnego klubu. 
Inna sprawa: co o tym trzęsieniu zam
kiem myśli konserwator wojewódzki w 
Skierniewicach?
Wielu spośród obywateli miasta ma
rzyłoby się inne wykorzystanie terenu 
wokół ruin: spektakle typu „światło i 
dźwięk” z wykorzystaniem młodych 
talentów ze szkół muzycznych Socha
czewa. Starsi mieszkańcy patrzą ze 
smutkiem na ruiny zamku, wróżąc im 
rychłe zrównanie z ziemią. Zbyt bujna 
zieleń i margines społeczny zawłasz
czyły wzgórze na większą część 
roku.
Nie dzieje się wiele lepiej innym nie
licznym zabytkom przeszłości. Tablica 
postawiona w 1933 r. na pamiątkę ist
nienia kościoła i klasztoru benedykty
nów i pierwszego kościoła parafialne
go - zaniedbana, z figurą Chrystusa 
na Krzyżu przymocowaną drutem, 
mimo że nie jest wzorem pięknej epi- 
grafii, jako pomnik historyczny wyma
ga odnowienia.
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1.2. Ruiny zamku w Sochaczewie na początku XX 
w. (1) i obecnie (2)
3. Trwają prace remontowe w piwnicach ratusza
4. Klasycystyczne jatki
5. Dawniej na przyległych do zamku błoniach po
pisywało się rycerstwo...
6. ... dziś nawet mazowieckie wierzby w okolicy 
Sochaczewa wymagają konserwacji
(zdjęcia: 1 - Archiwum Dokumentacji Mechanicz
nej w Warszawie, 2 - Krzysztof Nowiński. 3.4 - 
Bożena Wierzbicka, 5 - MKKFiT w Sochaczewie, 
6 - Henryk Hermanowicz)

W stronę Żelazowej Woli, do której - 
często przecież przez Sochaczew - 
jadą tysiące turystów, jakieś niemrawe 
poczynania budowlano-remontowe 
trwają przy barokowym zespole koś
cioła z 1783 r. i dzwonnicy w dawnej 
wsi Trojanów. Była to ulubiona siedzi
ba księcia Konrada Mazowieckiego; 
obecnie jest północną dzielnicą So
chaczewa.
Gdzieniegdzie w mieście, pośród nie
ciekawych domków jednorodzinnych i 
szpetnej zabudowy osiedlowej, stoi 
jeszcze drewniak lub skromna willa z 
początku XX w. Projektanci nowych 
domów, tu i gdzie indziej, nie myśleli o 
estetyce miasta, toteż i nie ma o niej 
mowy. Czysto i porządnie - bez prze
nośni - jest na miejskim cmentarzu, z 
dobrze zachowanymi dziewiętnasto
wiecznymi nagrobkami.
Sochaczew ma kilka wielkich i zamoż
nych zakładów przemysłowych: Cho
dakowskie Zakłady Włókien Sztucz
nych, Zakłady Chemiczne Boryszew- 
Erg, Elektromontaż. Uczymy dzieci i 
młodzież w szkołach, że im większy 
rozwój przemysłu, tym bogatsze mia
sto. Wygląd Sochaczewa jest zaprze
czeniem tej tezy: zabytki w rozsypce, 
muzeum mieści się kątem w domu 
kultury (pracownicy urzędują w sutere
nie), miasto zaniedbane stoi tyłem do 
nie uporządkowanej rzeki.
Miasto jest ludne i demograficznie 
młode, ma rozwinięty przemysł, jest 
korzystnie położone komunikacyjnie i 
turystycznie. Czy nie czas pomyśleć o 
realizacji planu zagospodarowania 
przestrzennego Sochaczewa, który u- 
względni zachowane wartości histo
ryczne? Bożena Wierzbicka
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Przemijanie 
twarzy
Niepowtarzalny czar starej fotografii. Tej e- 
leganckiej tekturki ze złoconym brzegiem, 
obwiedzionej delikatną ramką ujmującą 
przeszłość, zatrzymaną dla nas na cieniu
tkiej, dokładnie podklejonej (!) odbitce, któ
ra nie utraciła uroku pamiątki. Na odwrocie, 
pod ozdobną winietką, jeszcze często od
czytać możemy tych kilka słów: „W dowód 
prawdziwego przywiązania". Jest więc coś, 
co nie przemija - uczucia. Zachowały się w 
albumach i bombonierkowych pudełkach 
wypełnionych rodzinnymi fotografiami. Za
pomniani ich właściciele dawno odeszli, na 
cmentarzach nie ma niekiedy już ich gro
bów, trwają natomiast podobizny.
Kolekcje muzealne fotografii portretowej 
nieczęsto cieszą oko miłośników przesz
łości. Są zbiorami zwykle ukierunkowanymi 
tematycznie i należą raczej do rzadkości. 
Poniekąd podobizny te zatraciły swój per- 
sonalistyczny charakter. Stały się kolejnymi 
pozycjami katalogu naukowego. A gdyby 
tak wyciągnąć je z lamusa?
Zbiór 103 fotografii portretowych w Mu
zeum Ziemi Puckiej jest darem mieszkanki 
Pucka Ezechieli Irzykowskiej i stanowił nie
gdyś rodzinną pamiątkę. Zdjęcia te, o jed
nolitym charakterze, łączy przewodnia 
myśl, pierwotna dla tego typu przedmiotów 
- pamięć rodzinna. Dlatego powtarzają się 
różne ujęcia tych samych osób, sfotografo
wanych w kolejnych momentach ich życia. 
Przewijają się te same zakłady fotograficz
ne w północnych miastach jeszcze wów
czas zniewolonej Ojczyzny i w Berlinie. 
Niektóre postacie występują już jako oso
by zasymilowane ze współczesnym im 
społeczeństwem pruskim, inne zdają się 
nawet w tej intymnej formie trwania świad
czyć o polskości, o tradycji.
Potężne rodzinne drzewo prezentuje swoje 
korzenie w podwójnych portretach małżon
ków, których paternalizm przebija poprzez 
lekki, przyzwalający uśmiech i zamyślenie, 
pień - ową solidną trwałość dumnych oj
ców i matek oraz latorośle - eleganckich 
młodzieńców, urocze panny, starsze i 
młodsze dzieci.
Zdjęcia powstały na przełomie XIX i XX w., 
najstarsze w pierwszych latach siedem
dziesiątych ubiegłego wieku, najmłodsze 
przed pierwszą wojną światową. Na ogół 
są niedatowane, tak że bliższe określenie 
czasu ich wykonania możliwe, jest na pod
stawie analizy porównawczej. Warto zwró
cić uwagę na pojedyncze egzemplarze na
leżące do pionierskich w tej dziedzinie 
twórczości, która wówczas traktowana jako 

umiejętność dziś jest samoistną gałęzią 
sztuki, przynajmniej w niektórych wybitniej
szych przykładach. Fotografia portretowa 
umożliwia prześledzenie kolejnych etapów 
jej rozwoju technicznego, upodobań od
biorców, zmienności mody, wreszcie zmia
ny formy grafiki użytkowej, jaką są nadruki 
czy litografowane winietki na tekturkach. 
Ten drobny dokument jest bogatym źró
dłem wiedzy o minionym świecie, tym który 
przecież ukształtował nasz wiek. To właś
nie warstwy średnie dominowały w życiu 
społeczno-ekonomicznym przełomu XIX i 
XX w., na nich opierali się politycy, kształtu
jąc wprawdzie rzeczywistość, ale mimo 
wszystko tak, aby przystawała do oczeki
wań i mentalności średnio zamożnego 
mieszczaństwa.
Klasyfikując, można wyróżnić zdjęcia w uję
ciu całopostaciowym, stojących i siedzą
cych pojedynczych modeli, bądź grupowe; 
portrety „do pasa" i w popiersiu. Tło niekie
dy zamglone rozpływa się, tworząc owal, 
innym razem stanowi je kotara z namalo 
wanym pejzażem romantycznym albo me
ble (stół, krzesło, fotel) z kotarą bądź kwia
tami. W jednym tylko wypadku portret chło
pa wykonany został na tle nierównej ze
wnętrznej ściany prawdopodobnie włas
nych zabudowań.
Pozujący, z wyjątkiem wspomnianej foto
grafii chłopa, ubrani są reprezentacyjnie. 
Królują sztywne kołnierzyki, wysoko pod
wiązane wzorzystymi krawatami przypięty
mi szpilkami. Niekiedy ten sam uniform z 
koszulą i krawatem wystarczyć musi dwom 
różnym postaciom, mimo że nawet ich tu
sza wymagałaby indywidualnego potrakto
wania. Formie jednak stało się zadość: re
prezentacyjny strój na reprezentacyjną 
okazję. Panie w kokardkach, falbankach, 
marszczeniach, szczypankach..., w końcu 
trzeciej ćwierci XIX w. w ciemnych sukniach 
o szerokich krynolinach. Biżuteria prezen
tuje się raczej skromnie, występują broszki 
lub łańcuszki i kolczyki, i to nie na najw
cześniejszych fotografiach. Tu krój i styl ko
biecych sukni jest jeszcze efektem żałoby 
narodowej, a brak ozdób - to nie tylko wy
nik skromnej pozycji ekonomicznej, ale 
manifestacja narodowych przekonań.
Wreszcie kolejnym interesującym zagad
nieniem jest organizacja zakładu fotogra
ficznego jako atelier, instytutu czy spółki z 
licznymi filiami, wykonującego także usługi 
czysto plastyczne, np. poza fotografią por
tretową i grupową zdjęcia plenerowe czy 
artystyczne akwarele i pastele. Ten szeroki 
zakres usług był świadectwem poglądu na 
rolę artysty jako twórcy działającego także 
za pomocą sprzętu, i to w pojęciu współ
czesnych doskonalszego niż pędzel i oko, 
bo wiarygodniejszego, producenta, ale i 
badacza procesu fotograficznego.
Bezpośrednio ze sprawami organizacji we-

1. Portret kobiety, fot. Aloys Arkę z Gdańska
2. Portret kobiety, fot. Otto Wilke z Chetmna
3. Portret matki z trzema córkami, fot. C.S. 
Schlenke Comp. z Torunia
4. Portret dwóch kobiet
5. Portret dziewczyny, fot. Carl Kohler z Kartuz
6. Portret kobiety, fot. Bulowius Lulkowski z Gru
dziądza
7. Portret dziewczyny, fot. K. Brandel i Ska z War
szawy
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wnętrznej wiąże się topografia zakładów fo
tograficznych. Wprawdzie pucka kolekcja, 
zgromadzona pierwotnie jako pamiątka ro
dzinna, nie zaś jako dokument geografii 
gospodarczej, w tym wypadku może nam 

zarysować tylko pewien niekompletny ob
raz, niemniej jednak tak istotny przy nikłym 
rozpoznaniu omawianej problematyki. Na 
szczególną uwagę zasługują gdańskie za
kłady, między innymi zakład zlokalizowany 

pod adresem: Vorstadtischer Graben 58, w 
latach siedemdziesiątych XIX w. należący 
do B. Miszewskiego i synów, około 1879 r. 
do jednego z panów Miszewskich, piszą- 
cego się Mischewski (dodatkowo z filią w
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8. Portret mężczyzny, fot. Karoli i 
Pusch z Warszawy
9. Portret mężczyzny, fot. L. Haase 
Comp, z Berlina
10. Winieta zakładu fotograficznego 
H. Noavka
(reprod 1-7, 9, 10 - Jan Dettlaff,

8 - Dariusz Zaręba)

„Zoppot”), po 1859 r. fotografował w nim 
Georg Fast, w kilkanaście lat później pod 
tym samym adresem mieściło się „Atelier 
Basilius”, posługujące się tekturkami z se
cesyjnymi winietkami. Wspomnieć należy 
także kilkanaście zakładów w Berlinie, i to 
na eksponowanych ulicach miasta, także w 
Warszawie z najsłynniejszymi zakładami 
Brandla, Karoli i Pusch, a także w Poznaniu, 
Grudziądzu, Toruniu, Chełmnie.
Warto też zwrócić uwagę na estetyczny wy
miar przedmiotu - zdjęcia portretowego. Z 
prawdziwym upodobaniem bierzemy do 
ręki te sztywne eleganckie tekturki, często 
o stażowanym brzegu pozłoconym lub po
krytym czerwienią, niekiedy zaopatrzone w 
cieniutką ramkę, a często z dekoracyjną 
winietką. Tu pojawiają się obustronne wyo
brażenia medali, którymi uhonorowywani 
byli fotograficy na licznych wystawach kon
kursowych, adresy i notki o przechowywa
niu klisz negatywowych reklamujące wyko
nawców, motywy zdobnicze, niekiedy bę
dące tylko delikatną wicią, innym razem o- 
platające bujnie putta czy aparaty fotogra
ficzne albo urokliwe secesyjne kwiaty i ga
łązki. Wszystko to nadaje rzeczy użytkowej 
wymiar ponadmaterialny i każę ten okreś
lony detal rzeczywistości odnieść właśnie 
do sfery ducha, sfery emocjonalnej.

Danuta i Jan Dettlaffowie
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Święty 
Wojciech 
w Rzymie
Pierwszy patron Polski przebywał w Rzymie dwu
krotnie. Najpierw jako biskup praski zmuszony 
do opuszczenia swej diecezji w 989 r., po dłuż
szej pielgrzymce szlakiem sanktuariów włoskich 
osiadł w starym opactwie benedyktyńskim, nie
gdyś greckim, św. św. Aleksego i Bonifacego na 
Awentynie (Sant' Alessio). Mieszkał tu do 992 r. 
Powtórnie przybył na Awentyn w 995 r. po osta
tecznym opuszczeniu Pragi, gdy Bolesław III 
Rudy, książę czeski, wymordował w Libicach 
jego rodzinę. Ten drugi pobyt w latach 995-997 
poprzedzał bezpośrednio podróż do Polski i apo
stolat wśród Prusów, który uwieńczył męczeńs
twem życie biskupa-misjonarza. W tym okresie 
św. Wojciech zadzierzgnął więzy zaufania i przy
jaźni z młodym cesarzem Ottonem III, ze św. Ni
lem z opactwa Grottaferrata, z Gerbertem d'Auril- 
lac, przyszłym papieżem Sylwestrem II, współ

pracownikiem cesarza w restytucji uniwersalne
go imperium chrześcijańskiego na łacińskim Za
chodzie'.

Nie opodal wzgórza awentyńskiego na Wyspie 
Tybrowej (Isola Tiberina) zachowała się świątynia 
z przełomu X i XI w., dająca świadectwo pobytu 
św. Wojciecha i wielkiej czci Ottona III dla jego 
świętości. Już w 999 r. po kanonizacji czeskiego 
męczennika cesarz ufundował cztery kościoły 
pod wezwaniem nowego świętego - koło Subia
co (pustelni św. Benedykta), w Akwizgranie, stoli
cy cesarskiej (karolińskiej), w Pereum pod Ra
wenną, gdzie przebywał św. Romuald, twórca ka- 
medułów, oraz właśnie w Rzymie na wyspie 
rzecznej2. W rzymskim kościele św. Wojciecha 
Otton III ustalał plany polityczne z nowym papie
żem Sylwestrem II (999-1003), wspomnianym 
Gerbertem D'Aurillac, sławnym naówczas uczo
nym fizykiem, matematykiem i astronomem, 
znawcą łacińskiej i arabskiej erudycji filozoficz
nej.

Otton III sprowadził tu nie tylko cząstki relikwii św. 
Wojciecha z jego grobu gnieźnieńskiego, ale i 
relikwie św. Paulina z Nola i św. Bartłomieja Apo
stoła. Z tego też powodu w drugiej połowie XII w. 
kościół zmienił tytulację na św. Bartłomieja (S. 
Bartolomeo all Isola Tiberina) i tak pozostało do 

1. Kościół Św. Bartłomieja
2. Studnia źródła Eskulapa z wizerunkami św. 
Wojciecha i Ottona III (pocz. XI w.)

(zdjęcie 1 - Tadeusz Trajdos)

dziś. Obok szczątków apostoła czci się tutaj na
dal pamięć i relikwie patrona Polski, a wnętrze 
kościoła zachowało nie tylko godne uwagi ślady 
po epoce jego męczeństwa, ale i najstarsze wyo
brażenie świętego, a półtora stulecia wyprzedza
jące legendę z Drzwi Gnieźnieńskich. Znajduje 
się ono u stóp schodów z nawy do transeptu. 
Jest to kamienna okrągła studnia (puteale) posta
wiona nad źródłem podziemnym w miejscu, 
gdzie poprzednio stała świątynia Eskulapa, 
boga-uzdrowiciela - w okręgach świętych Esku
lapa zawsze zaś istniały źródła lecznicze. Chrześ
cijański kościół adaptował to dziedzictwo rzym
skie i na początku XI w. wykonano nową obudo
wę wylotu źródła z bogatą płaskorzeźbą, opatrzo
ną inskrypcją „Os putei sancti circumdant orbe 
rotanti". Ściany studni podzielone są ozdobnymi 
trzonami kolumienek podtrzymujących trójkątne 
wałki arkadek. W utworzonych przez nie polach 

kompozycyjnych pomieszczono cztery frontalne 
płaskorzeźbione figury: Chrystusa, św. Bartło
mieja, św. Wojciecha i Ottona III, a więc patronów 
i fundatora kościoła. Św. Wojciech przedstawiony 
jest w stroju kapłańskim, z pastorałem i księgą, w 
ornacie i paliuszu, ale bez infuły, tylko z odsłonię
tą tonsurą. Trzeba więc przypomnieć, źe na A- 
wentynie przyjął on profesję benedyktyńską. W 
sąsiedniej niszce Otton III wyobrażony jest w kró
tkiej tunice wojskowej, płaszczu spiętym fibulą na 
ramieniu, głowę wieńczy mu zamknięta korona 
cesarska, w rękach trzyma berto o długiej lasce z 
trójlistną głowicą i dysk z wyobrażeniem fundo
wanego kościoła. W ten sposób niemal równo
cześnie z kanonizacją św. Wojciecha i Zjazdem 
Gnieźnieńskim (1000 r.) wraz z nowym ośrodkiem 
kultu męczennika w Rzymie pomyślano o jego 
wizerunku.

Innym akcentem jest kaplica przy apsydzie pre- 
zbiterialnej będąca kultowym sanktuarium św. 
Wojciecha, choć jest to już dzieło czasów nowo
żytnych. Pierwotna zakrystia, przerobiona na kap
licę około połowy XVI w., sklepiona kolebkowo, 
została w 1655 r. wzbogacona wystrojem fresko
wym z fundacji religijnego stowarzyszenia „Moli
nari”, które ją objęło w 1626 r. na siedzibę kultu 
brackiego. W 1655 r. powstał z tejże fundacji ob
raz ołtarzowy (fresk) w przyściennej arkadzie, u- 
kazujący adorację Wniebowziętej Marii w niebio
sach przez świętych Męczenników - Wojciecha, 
Paulina z Nola, Ezuperancjusza i Marcelego. Św. 
Paulin ukazany jest jako biskup w infule, dalmaty- 
ce, z pastorałem. Natomiast św. Wojciech (postać 
po prawej na pierwszym planie) też w infule bis
kupiej i złotym ornacie, pokazany z paliuszem na 
szyi i trójramiennym patriarchalnym krzyżem w 
dłoni, symbolizować ma prerogatywy nie tylko 
biskupa misyjnego, ale i niejako arcybiskupa (pa
liusz) i patriarchy (krzyż faktycznie o dwóch, a nie 
trzech ramionach poprzecznych) powołanego do 
ewangelizacji pogan, a więc z insygniami daleko 
wykraczającymi poza jego historyczny rzeczywi
sty status jurysdykcyjny. Wprowadzenie tych a- 
trybutów w obrazie barokowym symbolizuje jed
nak prymat kultu apostoła Prusów w rzymskim 
kościele. Na drugim planie kompozycji widać 
dwóch młodych diakonów-męczenników z pal
mami w dłoniach: Ezuperancjusza i Marcelego. 
Na marmurowym cokole pod obrazem wspomina 
fundację inskrypcja „Universita de Molinari Pad
roni”, a na owalnym medalionie znajdujemy pa
miątkę niedawnej rocznicy - „Sancto Adalberto 
Anno Millesimo Dioecesis Pragensis" +973 - 
+1973, a niżej to samo po czesku „Svatemu Voj- 
techu k tisicleti Prazske Diecese" Tak to czescy 
wierni uczcili tysiąclecie diecezji praskiej i zara
zem osobę jednego z patronów Królestwa Cze
skiego. Pod mensą ołtarzową w 1976 r. według 
projektu P.A. Martiniego ustawiono nowoczesną 
skrzynkową urnę relikwiarzową na szczątki św. 
Wojciecha oraz św. diakonów Marcelego i Ezu
perancjusza.
Polskiego przybysza ogarnia żal, że w miejscu, 
gdzie utrwalono na progu naszego tysiąclecia i w 
czasach najnowszych świadectwo misji św. Woj
ciecha, brak jakiegokolwiek śladu pamięci ze 
strony polskiej - choćby tablicy z inskrypcją. A 
przecież tak ich wiele znajduje się pośród innych 
zabytków Wiecznego Miasta! Może należałoby 
naprawić to zaniedbanie? Wszak starożytny koś
ciół na Wyspie Tybrowej - to rówieśnik lat dzie
cinnych Polski.

Tadeusz M. Trajdos

Przypisy
1. J. Umiński. Historia Kościoła, t. I, Opole 1959, 
s. 275-277; W. Abraham, Organizacja Kościoła w 
Polsce do potowy wieku XII, Poznań 1962, s. 121- 
122 i 125.
2. J. Dobraczyński, Głosy czasu, Warszawa 
1966, s. 426-428, 431-432, 434, 440.
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)
PUŁAWY
(woj. lubelskie)
ZAJAZD
Dawny zajazd pocztowy usytuo

wany jest (ul. 4 Putku Piechoty

rzystywany jest obecnie na biu

ro, garaż i warsztaty.

Po znalezieniu nabywcy użyt

kownicy zostaną wykwaterowa

ni przez prezydenta miasta, 

informacji udziela Muzeum Nad

wiślańskie w Kazimierzu Dol

nym, ul. Podzamcze 12a, tel. 

288.

WP) u podnóża skarpy wiślanej, 

przy moście, poniżej osady pa

łacowej. Wzniesiony został w 

1760 r.; murowany, kryty gon

tem, parterowy z alkierzami. 

Powierzchnia użytkowa parteru: 

ok. 1500 m1 2; możliwość wyko

rzystania poddasza o powierz

chni ok. 920 m2. Budynek wyko

1. Położenie wiatraka
2. Zagroda z wiatrakiem

(rys.: Wojciech Jankowski, 
zdjęcie: Krzysztof Mazur)

1. Położenie zajazdu: 1 - zajazd „Pod 
Pielgrzymem”, 2 - pałac. 3 - kościół 
Wniebowzięcia NMP
2. Elewacja frontowa zajazdu

(rys.: Wojciech Jankowski, 
zdjęcie: Krzysztof Mazur)

WOLA OSIŃSKA
(gmina Żyrzyn, woj. lubelskie)

WIATRAK
Z GOSPODARSTWEM

Wiatrak drewniany typu koźlak - 

-rolkowiec, usytuowany przy 

szosie Warszawa-Lublin (w od
ległości 6 km od Żyrzyna) zbu

dowany został w 1926 r. Ma bar

dzo dobrze zachowane i utrzy

mane wnętrze oraz kompletne i 

sprawne drewniane urządzenie 

przemiałowe. Uszkodzone są 

natomiast skrzydła i pokrycie 

dachu.

Na 12-arowej działce znajduje 

się ponadto drewniany 2-izbowy 

budynek mieszkalny, drewniany 
budynek gospodarczy i ogród 

warzywny z plantacją malin. Do 

budynku mieszkalnego dopro

wadzona jest energia elektrycz

na. Na podwórzu znajduje się 

studnia kopana. Całość zlokali

zowana jest przy drodze, ok. 200 

m za wsią. Wszelkich informacji 

udziela właścicielka Bronisława 

Popiołek, zamieszkała na miejs

cu (Wola Osińska 109, 24-103 
Żyrzyn).

(opracował: 
Jerzy Żurawski)
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PRZEDSIĘBIORSTWO 
BADAŃ I KONSERWACJI 

RENBUD
spółka z o.o., Toruń, ul. Kościuszki 17 

wykonuje specjalistyczne opracowania konserwatorskie, tech
niczne, technologiczne, projektowe wraz z opracowaniem 
kompleksowych programów konserwatorskich obiektów zabyt
kowych z ich wdrażaniem do praktyki konserwatorsko-budo- 
wlanej.

Na tropie herbu
Moją niezwykłą przygodę z Widawą 
zapoczątkowała prośba proboszcza 
parafii Podwyższenia Krzyża św. w 
Widawie o odnalezienie w zbiorach 
muzealnych, achiwalnych i biblio
tecznych w Warszawie herbu Wida
wy, która przez okres 482 lat posia
dała prawa miejskie, oraz innych do
kumentów albo publikacji dotyczą
cych tego dawnego miasteczka. Z 
listu dowiedziałam się, że grono mie
szkańców obecnej wsi Widawa przy
gotowuje się do uroczystych obcho
dów 600-letniej rocznicy nadania Wi
dawie w 1388 r. praw miejskich przez 
króla Władysława Jagiełłę. .
Przejrzałam wiele książek, w których 
była mowa o tym dawnym mieście, 
ale na temat herbu nie znalazłam ani 
jednego słowa. W wyniku dalszych 
poszukiwań natrafiłam wreszcie na 
książkę Józefa Kobierzyckiego Przy
czynki do dziejów ziemi sieradzkiej, 
wydanej w Warszawie w 1915 r. Na 
okładce książki zostały zamieszczo
ne herby wszystkich miast i miaste
czek województwa sieradzkiego, w 
tym również herb Widawy.
Odnalezienie herbu początkowo bar
dzo mnie ucieszyło, ale wkrótce po
wstały wątpliwości, czy można bez 
zastrzeżeń przyjąć rysunek herbu 
Widawy za autentyczny, skoro ry
sownik, Wacław Graniczny, nie byt 
specjalistą w zakresie heraldyki? Za
strzeżenia okazały się słuszne. Przy 
porównaniu herbów miast woje
wództwa sieradzkiego, wykonanych 
przez W. Granicznego, z herbami 
tych samych miast zamieszczonymi 
w książce Miasta polskie w Tysiącle
ciu, okazało się, że rozbieżności w 
rysunkach są badzo duże. Mimo 
tego niepowodzenia nie zrezygno
wałam z dalszych poszukiwań. W 
wędrówce po rozmaitych bibliote
kach, muzeach, placówkach nauko
wych trafiłam również do Instytutu 

Sztuki PAN, ale i tutaj, choć bardzo 
starano mi się pomóc, nie znalazłam 
interesujących mnie materiałów. Pra
cownik Zakładu Inwentaryzacji Za
bytków w Instytucie Sztuki, mgr Ma
ria Kałamajska, poradziła mi, bym 
zwróciła się w tej sprawie do dra Ste
fana Krzysztofa Kuczyńskiego z In
stytutu Historii PAN, specjalisty w za
kresie heraldyki.
Dr Kuczyński na wstępie wyjaśnił, że 
w chwili obecnej nie ma już możli
wości odnalezienia autentycznego 
herbu, nie można go również skopio
wać z Albumu Heroldii?. 1847 r. lub z 
ksiąg Juramentów miast i miaste
czek, ponieważ obydwie pozycje u- 
legfy zniszczeniu w czasie Powstania 
Warszawskiego. Pozostała więc tylko 
możliwość rekonstrukcji herbu. Aby 
ją wykonać, należy sięgnąć do źró
deł, to znaczy trzeba odnśleżć daw
ne pieczęcie miejskie, z których naj
starsza będzie podstawą do odtwo
rzenia herbu. W zależności od mate
riału, z którego została wykonana, 
określi się kolorystykę herbu. Na-

| WIDAWA |

stępnie dr Kuczyński podał mi nazwy 
i adresy placówek muzealnych i ar
chiwalnych, które mogą posiadać w 
swoich zbiorach interesujące mnie 
pieczęcie, a mianowicie: Muzeum 
Narodowe w Warszawie i Krakowie 
oraz Archiwum Główne Akt Dawnych 
w Warszawie.

Z Archiwum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie otrzymałam dwie foto
grafie. Pierwsza przedstawiała od
cisk pieczęci miasta Widawa u- 
mieszczonej na kwicie skarbowym z 
1533 r. (zbiory Piłsudskich-Giniatowi- 
czów, sygn. 677). Na tarczy herbowej 
znajduje się brama forteczna z trze
ma basztami zakończonymi blanka
mi. Nad tarczą herbową widnieje na
pis „Vidava”. Pieczęć okrągła, śred
nica 19 mm. Druga fotografia przed
stawia odcisk pieczęci miasta Wida
wa z 1778 r. (także ze zbiorów Piłsud- 
skich-Gimatowiczów, sygn. 678). Na 
pieczęci - mury miejskie z bramą i 
trzema wieżami o podwojonych ko
pułach. Pieczęć okrągła, średnica 40 
mm. Odcisk tej pieczęci znajduje się 
na dokumencie z 1778 r„ lecz sama 
pieczęć pochodzi z 1567 r., na co 
wskazuje data wyryta na dole pie
częci. Z kolei Dział Rękopisów Mu
zeum Narodowego w Krakowie przy
słał mi trzy fotografie: kwitu skarbo
wego z 1533 r. z odciskiem pieczęci 
miasta Widawa, odcisku pieczęci 
miasta Widawa z 1655 r.; na tej pie
częci widoczne są mury miejskie z 
bramą i trzema wieżami o podwojo
nych kopułach, w polu pieczęci u- 
mieszczona jest data - 1567 r., pie
częć sucha, luźna, okrągła, średnica 
46 mm (rkps MNK 567/31/32). Trze
cie zdjęcie przedstawia kartę zatytu
łowaną „Widawa" ze spuścizny ręko
piśmiennej Mariana Gumowskiego

„Kartoteka pieczęci i herbów miej
skich..." (rkps MNK 1493), na której 
odręcznie narysowane są dwie pie
częcie: z 1533 r. (trzy wieże blankami 
zakończone) i z 1779 r. (trzy wieże o 
podwojonych kopułach z wyrytą u 
dołu datą „1665”). Trzeci rysunek 
przedstawia tarczę herbową, w której 
narysowane są trzy wieże białe blan
kami zakończone, w środkowej wie
ży - trzy okna lub otwory strzelnicze, 
a w bocznych trochę niższych wie
żach - dwa okna lub otwory strzelni
cze. U dołu wieże są przedłużone 
murem ceglanym, a na szczycie wie
ży środkowej umieszczony jest wąż. 
Na rysunku nie ma już bramy fortecz- 
nej. Obok rysunku znajduje się na
pis: „w polu czerwonym trzy wieże 
białe i wąż zloty (AADW). Proj. rządu 
gub warsz. 1847 bo Piotr Wężyk Wi
dawski założy! miasto 1388 - nowo 
zaproj. 1847".
Jak wynika z opisu pieczęci miej
skich, herb Widawy w ciągu wieków 
ulegał zmianom. Początkowo były 
trzy wieże zakończone blankami i 
brama forteczna. Od 1567 r. była na
dal brama forteczna, ale wieże miały 
podwojone kopuły. I właśnie na pod
stawie takiej pieczęci Wacław Gra
niczny zrekonstruował herb Widawy. 
Błąd jego polegał na tym, że nie o- 
pad się na najstarszej pieczęci oraz, 
że niedokładnie przerysował ele
menty pieczęci, wskutek czego po
wstał rysunek herbu podobny, ale 
nie odpowiadający rzeczywistości. 
W 1847 r. powstał nowy projekt her
bu Widawy zasadniczo różniący się 
od poprzednich, co wyraźnie widać 
na pieczęciach z lat 1533 i 1665. Nie 
ma już na nim bramy fortecznej, a 
wieże otrzymały zupełnie inny kształt. 
Wydaje mi się, że nie został on za
twierdzony, o czym świadczyć może 
brak jakiejkolwiek pieczęci miejskiej 
z lat 1847-1870; w 1870 r. rząd car
ski, stosując represje za Powstanie 
Styczniowe, odebrał Widawie prawa 
miejskie.
Otrzymane fotografie pieczęci przed
stawiłam dr. Kuczyńskiemu, który na 
podstawie pieczęci z 1533 r„ jako 
najstarszej, wykonał odręcznie rysu
nek herbu, wyjaśniając przy tym 
szczegółowo zasady jego rekon
strukcji. Przy rysunku umieścił objaś
nienie dotyczące kolorystyki i gru
bości kresek. Dr Kuczyński podkreś
lił, że gdyby kiedyś przywracano Wi
dawie prawa miejskie, to herb musi 
być zatwierdzony przez specjalne 
kolegium.
Tak więc zlecone mi zadanie, choć w 
pewnym okresie wydawało się nie
wykonalne, dzięki pomocy pracowni
ków muzeów i archiwów, a przede 
wszystkim dzięki życzliwej i zaanga
żowanej postawie dra Kuczyńskiego 
zostało wykonane, co w moim od
czuciu jest wielkim sukcesem.
W 1988 r. mieszkańcy Widawy ob
chodzą sześćsetną rocznicę nadania 
Widawie praw miejskich przez króla 
Władysława Jagiełłę i pragną, by 
przez przypomnienie jej dziejów i 
przez przywrócenie praw miejskich 
stała się znów malutką perełką ziemi 
sieradzkiej.

Danuta Hryniewicz
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1. Herb Widawy z okładki książki J. 
Kobierzyckiego
2. Projekt herbu według pieczęci z 
1665 r. wykonany przez A. Symono- 
wicza
3. Szkic herbu według S. K. Kuczyń
skiego na podstawie pieczęci z 1533 
r.
4. Ostateczna rekonstrukcja herbu 
Widawy według odcisku najstarszej 
pieczęci miejskiej z 1533 r.; rysował: 
A. Symonowicz, konsultował: S. K. 
Kuczyński
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Dworki 
pod Olkuszem
Pomiędzy Olkuszem i Sławkowem zachowały się dwa 
dworki: w Bolesławiu i Krzykawce. Najwcześniejsze 
wzmianki o Bolesławiu pochodzą z 1279 r. i informują, że 
król Bolesław Wstydliwy przekazał tę wieś biskupstwu 
krakowskiemu.
Pierwsza wzmianka o dworze bolestawskim znajduje się 
w lustracji dróg województwa krakowskiego z 1570 r. W 
Bolesławiu panowali wówczas Chełmscy. Z dworu zwa
nego dawniej „kamienicą bolesławską” lub „pałacem” 
pozostały na tzw. Wzgórzu Pałacowym podziemia pokryte 
grubą warstwą ziemi, trawnikiem i zaroślami. Ocalały też 
fragmenty detali architektonicznych wmurowane w ścianę 
domu przy ulicy Głównej 23.
Z inicjatywy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bole
sławiu oraz Koła Miłośników Historii Bolesławia i okolicy 
piwnice dawnego dworu przebadano i poddano zabie
gom konserwatorskim. W dobrze zachowanych pod
ziemiach zamierza się w przyszłości zorganizować siedzi
bę Koła. Stojący nie opodal Wzgórza Pałacowego obecny 
dworek - to dawna oficyna adaptowana około 1850 r. na 
siedzibę właścicieli. Najstarsza fotografia dworku, prze
chowywana w zbiorach Koła, pochodzi z lat dwudzie
stych.
Mieszkańcami pałacu w Bolesławiu byli kolejno: Marcjan 
Chełmski-Ścibor, który kupił dobra bolesławskie od Mi
kołaja Grabki z Bobolic w 1551 r. W 1687 r. pałac był w 
rękach rodziny Remiszewskich. Za Aleksandra Remisze
wskiego w 1787 r. przebywał w nim król Stanisław August, 
w czasie podróży z Krakowa do Warszawy. Remiszewski 
był burgrabią sądeckim i skarbnikiem zamku na Wawelu, 
posiadał Order Orła Białego i Order Świętego Stanisława. 
Na starym cmentarzu w Bolesławiu znajduje się jego 
grób. Kolejnymi właścicielami pałacu byli: córka Remi
szewskiego Zofia z mężem Hilarym Moszyńskim.
W 1809 r. Zofia i Hilary Moszyńscy sprzedali dobra bole
sławskie Janowi z Zakliczyna - Jordanowi.
W posiadaniu spadkobierców Jana Jordana Bolesław 
znajdował się do 1867 r., kiedy to został sprzedany na 
licytacji przemysłowcowi śląskiemu Gustawowi de Kram- 
sta. W 1884 r. majątek wraz z dworem przeszedł w ręce 
towarzystwa akcyjnego „Gwarectwo von Kramsta”, a w 
1891 r. na własność spóki akcyjnej „Towarzystwo Kopalń 
i Zakładów Hutniczych w Sosnowcu”.

W dworku mieszkali odtąd kolejni dyrektorzy kopalń bole- 
stawskich. Po drugiej wojnie dworek stał się własnością 
Kopalni „Bolesław”, później Kombinatu Górniczo-Hutni
czego „Bolesław”. Obecnie stanowi własność Urzędu 
Miejsko-Gminnego w Bukownie, korzysta z niego Miej
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławiu - mieści się 
tu Klub Pracy Twórczej. Stan techniczny dworku nie jest 
najlepszy, lecz czeka go w najbliższym czasie remont 
kapitalny.
Pięć kilometrów na zachód od Bolesławia, w Krzykawce, 
wiosce znanej z historycznej bitwy w 1863 r., znajduje się 
drugi godny uwagi „polski dworek”, którego historia jest 
podobna do poprzedniego, często pojawiają się nawet ci 
sami właściciele. Najstarsza fotografia dworku, jaka znaj
duje się w zbiorach Koła Miłośników Historii Bolesławia i 
Okolicy, pochodzi z 1938 r. i przedstawia dożynki w Krzy
kawce. Po wojnie dworek został uratowany przez miejs
cowe władze i wojewódzkiego konserwatora zabytków w 
Katowicach. W 1979 r. Miejskie Biuro Projektów w Krako
wie pod kierownictwem arch. Marka Lukacza opracowało 
ekspertyzę konserwatorską (znaczną część podanych tu 
informacji czerpię z tego opracowania). Niedługo remont 
dworku zostanie ukończony, znajdą tu miejsce plastycy 
amatorzy, miłośnicy muzyki, tańca, teatru oraz Koło Histo
rii Regionu. Ośrodek Kultury w Bolesławiu planuje tu też 
zorganizować izbę historii Powstania Styczniowego oraz 
izbę historii dworku i jego mieszkańców, galerię obrazów 
miejscowych twórców i czytelnię.
Historia dworku jest ściśle związana z dziejami wsi. Pier
wsza wzmianka o Krzykawce pochodzi z 1509 r. W XVI w. 
wchodziła ona w skład dóbr bolesławskich i była włas
nością Mikołaja Grabki. Nabył ją następnie Marcin 
Chełmski - chorąży krakowski. W rękach jego rodziny 
pozostawała Krzykawka przez dłuższy czas. Kolejnym 
właścicielem majątku został Jan Remiszewski. Z tego ok
resu (1756) pochodzi pierwsza wzmianka o dworze 
„...dwór z Oficynami, Folwarkiem, Stayniami, Okofami, 
Browarem, Podedworciem, Stodołami, Szpichlerzem..."V\l 
1759 r. wieś Krzykawka została zakupiona przez Józefa 
Tomickiego, burgrabiego zamku krakowskiego. Następ
nym właścicielem dworku był syn Tomickiego, Michał, a 
po nim Felicjan Łęski. W 1817 r. dworek wraz z dobrami 
Krzykawka został kupiony na licytacji przez Józefa Cho
dorowicza. Według prof. Mycielskiego (Chwile czasu mi
nionego) Chodorowicz żył 116 lat. Jego nagrobek znajdu
je się na starym cmentarzu w Bolesławiu. Kolejnym właś
cicielem dworku był Feliks Gaszyński - prawnik, zięć 
Chodorowicza. Majątek po nim odziedziczyła córka Maria 
Bogucka-żona prawnika Antoniego Boguckiego. Maria i 
Antoni Boguccy zmarli w latach pięćdziesiątych. Postać 
Antoniego Boguckiego jest wyjątkowo interesująca. Uro
dził się w Warszawie w 1880 r., gimnazjum ukończył w 
Siedlcach, a Wydział Prawny na Uniwersytecie w Ode
ssie. Pracował w Kancelarii Adolfa Suligowskiego. Jako 
adwokat zajmował się działalnością społeczno-politycz
ną, był członkiem Straży Obywatelskiej m.st. Warszawy, 
założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół War-
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1. Dwór w Bolesławiu w latach dwudziestych XX w.
2. Fragmenty kamieniarki z dworu bolesławskiego, wmurowane w ścianę 
domu przy ul. Głównej 23 w Bolesławiu
3. Dwór w Krzykawce w 1938 r.
4. Feliks Gaszyński - właściciel dworu w Krzykawce w 1915 r.

(zdjęcie i reprod.: Mieczysław Śliwiński)

szawy, wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Został następnie członkiem sekreta
riatu wicepremiera i przewodniczącym sądu dyscyplinar
nego oraz członkiem Trybunału Stanu. Pełnił funkcję pre
zesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
prezesował Oddziałowi Warszawskiemu Towarzystwa 
Polsko-Jugosłowiańskiego.
Dworek w Krzykawce położony jest na wzniesieniu, z da
lekim widokiem na stary Sławków. Stoi w pięknym, cho
ciaż trochę już zdewastowanym parku. Od strony północ

nej znajdują się liczne jary i zarośla, przechodzące dalej 
na północ w lasy zwane Pańskimi.

Józef Liszka

W związku z Waszą piękną i pożyteczną AKCJĄ DWORY, 
zwracam się do Czytelników tej rubryki z prośbą o po
moc. We wsi, w której mieszkam, w Zalewie, dawnego 
powiatu łaskiego, leżącym w pobliżu takich miast, jak 
Pabianice, Konstantynów i Łódź, od pradawna istniał ma
jątek ziemski. W XIX w. właścicielami Zalewa była rodzina 
Witkowskich. Ostatnia z tego rodu, Aniela Witkowska 
zmarła w 1905 r. i pochowana jest na cmentarzu parafii 
rzymskokatolickiej w Mikołajewicach. Pod koniec życia p. 
Anieli spłonął dawny dwór w Zalewie. Potem majątek kil
kakrotnie zmieniał właścicieli, był parcelowany, a po dru
giej wojnie światowej upaństwowiony (była to już resztów- 
ka). Wskutek tych okoliczności nie zachowały się, a 
przynajmniej nie są mi dostępne, żadne materiały związa
ne z dawnym dworem w Zalewie. Nie tylko nie wiadomo 
jak wyglądał, ale nawet nie jest znane dokładne miejsce, 
na którym stał. Nowy budynek mieszkalny byłych właści
cieli resztówki stoi bowiem w innym miejscu. Stąd mój 
apel do Czytelników: może ktoś ma przypadkiem w 
swych zbiorach fotografię dworu w Zalewie? Mój adres: 
Zalew, 95-060 Lutomiersk, woj. sieradzkie.
Interesujące byłyby także ewentualne inne materiały z tym 
majątkiem związane, jak opisy, wspomnienia i temu po
dobne. Po Witkowskich w Zalewie gospodarowali Piasec
cy, Mrowińscy i Zielonkowie. Powyższe materiały stanowi
łyby znakomite uzupełnienie luk w opracowywanej kroni
ce dziejów wsi Zalew. Proszę o pomoc.

Marek Cybart
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Pod
Oleśnicą
Jest na Dolnym Śląsku kościół, który 

- może jako jedyna spośród tutej
szych zabytkowych świątyń - ma w 
gtównym portalu napis w języku pol
skim. W naczótku tego portalu, w o- 
zdobnym owalnym kartuszu widnieje 
bowiem trzywierszowa inskrypcja po 
niemiecku, a pod nią - równie o- 
zdobnie opracowany tekst polski: 
„Pódżcie do mnie wszyscy Którzy 
pracuiecie/y iesteśćie obciążeni, /a 
ia was ochłodzę. ” Oba zdania, nie
mieckie i polskie - to ten sam werset 
28 z XI rozdziału Ewangelii według 
św. Mateusza. Oba zostały wyryte w 

roku 1722, co podaje data pod ins
krypcją.
Kolejna niespodzianka czeka nas w 
prezbiterium, gdzie wisi na ścianie 
wielkie płótno, na którym wymalowa
no scenę jakże polską w swym cha
rakterze! Tak polską, że wydawać by 
się mogło, iż obraz ten, jak to często 
bywało, przywieźli tu repatrianci, za
siedlający Dolny Śląsk po 1945 r. Po

środku, na pierwszym planie widać 
typowo polskiego szlachcica, który 
klęczy przed promieniejącym zawi
niątkiem, leżącym przy gościńcu. Za
żywny waszmość, nieco podobny do 
króla Sobieskiego, wąsaty, z odkrytą, 
podgoloną głową, przyciska dłonie 
do serca. Ubrany jest dostatnio. Na 
karmazynowy żupan ma narzuconą 
deiię, spiętą pod szyją drogocenną 
zaponą - klamrą. U boku wisi piękna 

karabela. W bliskim tle, nawet mimo 
lichego stanu obrazu, można ziden
tyfikować pozostałych uczestników 
wydarzenia: dwu pachołków, z któ
rych jeden, siedzący na koźle powo
zu, bezskutecznie stara się opano
wać skłębioną czwórkę koni. Nad 
całą sceną, dokładniej - nad owym 
jaśniejącym zawiniątkiem, unoszą 
się dwa aniołki. Ten sam temat spo
tykamy tuż obok, na parapecie kosza 
kazalnicy. Tym razem oddany w pła
skorzeźbie umieszczonej w woluto- 
wo-akantowym kartuszu stanowi 
główny akcent dekoracji ambony. 
Relief, choć inaczej skomponowany i 
artystycznie słabszy od obrazu, naj
wyraźniej ilustruje to samo wydarze
nie. Przed rozchylonym zawiniątkiem 
padają na kolana ludzie i konie za
przęgnięte do karety. To ono jest 

przyczyną owego wielkiego, niezwy
kłego poruszenia, które starali się jak 
najtrafniej przedstawić dobry malarz i 
mierny snycerz.
Wszystkie te polskie akcenty spoty
kamy w Długołęce, wiosce położonej 
przy szosie z Wrocławia do Oleśnicy. 
Istniejący tu kościół parafialny Św. 

Michała Archanioła wybudowano w 
latach 1715-1722 wfundacji dwu ka
noników wrocławskiej kolegiaty Św. 

Krzyża. Mniej więcej z tego czasu 
pochodzą interesujące nas zabytki - 
obraz i ambona. Upamiętniono na 
nich jeden z epizodów, który według 
lokalnej tradycji miał mieć miejsce 
podczas historycznie potwierdzo
nych wydarzeń sprzed kilkuset lat. 
Otóż w 1453 r. we Wrocławiu głosił 
swe płomienne kazania natchniony 
Jan Kapistran, późniejszy święty, a

1. Dwujęzyczna inskrypcja z 1122 r. w 
naczółku portalu
2. Obraz z polskim szlachcicem z ok. 
1722 r.
3. Ten sam temat w płaskorzeźbie na 
kazalnicy z ok. 1722 r.
4. Barokowy kościół w Długołęce z 
lat 1715-1722

(zdjęcia: Witalis Wolny)

wówczas specjalny papieski wysłan
nik do zwalczania wszelkich herezji i 
odstępstw od wiary. Wtedy to, jak 
podaje kronikarz, przydarzył się 
straszny wypadek. Chłop z Długołę
ki, opłacony przez Żydów, skradł 
hostię z tutejszego kościoła. Następ
nie doszło do bezczeszczenia hostii 
w synagodze we Wrocławiu i w in
nych miastach. Na efekty tego prze
rażającego wydarzenia nie trzeba 
było długo czekać. Schwytano chło
pa z Długołęki i wkrótce potem, za 
sprawą Kapistrana, rozpoczęły się 
krwawe pogromy Żydów nie tylko we
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Wrocławiu, ale i w Świdnicy, Jawo

rze, Strzegomiu, Legnicy.
Na kanwie tych wydarzeń powstało 
podanie o polskim szlachcicu, który 
w drodze do Wrocławia odnalazł jed
ną ze skradzionych hostii. W 1454 r. 
obok kościoła Św. Michała Archa

nioła w Długołęce, który stał tu już w 
1736 r., wystawiono - dla upamięt
nienia tych wypadków - kaplicę Bo
żego Ciała. Wkrótce stała się ona ce
lem licznych pielgrzymek; pątnicy o- 
trzymywali odpust ustanowiony w 

1460 i 1478 r. Ta pierwsza, skromna, 
drewniana kaplica nie przetrwała dłu
go. Już około 1595 r. zastąpiono ją 
nową, która stała do 1778 r. W tym 
roku wybudowano trzecią z kolei, 
która istniała jeszcze w 1932 r.
Treść inskrypcji nad portalem koś
cioła w Długołęce chyba nie jest 
przypadkowa. Prawdopodobnie do
brano taki werset, który by wlał słowa 
otuchy nie tylko w dusze, ale i utru
dzone pielgrzymką ciała pątników. 
Ściągali tu bowiem na odpust, który 

odbywał się w czwartą niedzielę po 
Wielkanocy, a więc już najczęściej w 
spiekocie czerwcowych dni. U kresu 
peregrynacji jakże miłe były słowa 
powitania „Pójdźcie do mnie..., a ja 
was ochłodzę". Na obecność pol
skiego napisu w dolnośląskiej Dłu
gołęce złożyło się zapewne wiele 
przyczyn. Wśród nich potrafimy 
wskazać trzy. Po pierwsze, może 
chciano w ten sposób podkreślić u- 
dział polskiego szlachcica w wyda
rzeniach, które dały początek tutej

szemu kultowi Bożego Ciała. Po dru
gie, napis ten mógł być kierowany 
do okolicznej ludności, w znacznym 
stopniu nadal polskiej. Pamiętajmy 
bowiem, że w pobliskiej Oleśnicy aż 
do końca XVIII w. odbywały się na
bożeństwa z kazaniami po polsku. 
Wreszcie po trzecie, słowa te mogły 
witać pątników z Rzeczypospolitej, 
którzy ciągnęli tu tłumnie, szczegól
nie z Wielkopolski, położonej najbli
żej księstwa oleśnickiego.

Jakub Pokora

Zagrożenie w Kobyłce
Historia Kobyłki - miasta poło
żonego w pobliżu Warszawy - 
sięga XV w. W wieku XVIII mia
sto to przeżywało znaczny rozk
wit. Właścicielem byt wówczas 
biskup Marcin Załuski, człowiek 
światły i dobry gospodarz. W la
tach 1741-1742 wybudował 
wspaniały póżnobarokowy koś
ciół z myślą założenia tu misji 
jezuickiej. Pałac biskupa, budy
nek manufaktury tkackiej, karcz
ma, spichlerz i dwór rozebrane 
zostały w okresie międzywojen
nym i tuż po wojnie, a z dawnej 
zabudowy mieszkalnej zacho
wały się tylko dwa małe budynki 
przy ul. Żymierskiego 5. Obec

nie grozi im zagłada.
Pierwszy, starszy budynek jest 
drewniany, pochodzi prawdopo
dobnie z połowy XIX w. (tylko 
szczegółowe badania architek
toniczne mogą określić dokład
ny czas budowy). W środku 
znajduje się jedna izba z belko
wanym sufitem, a gliniany piec 
nadal służy do jej ogrzewania. 
Przypuszczalnie obiekt stanowi 
część dawnej chaty, do której na 

początku naszego stulecia do
budowany został murowany bu
dynek. Ten drugi budynek zdo
biony jest fryzem ze skośnie u- 
tożonych cegieł oraz mozaiką 
geometryczną z cegieł na ścia
nie szczytowej. Ma dwie izby na 
parterze i mieszkalny strych. 
Wewnątrz znajduje się piękny 
piec z majolikowymi kaflami.
Oba obiekty zamieszkane są 
przez trzy siostry zakonne ze 
Zgromadzenia Sióstr Służek 
NMP. Zgromadzenie zakonne 
ma swój dom prowincjonalny w 
Płocku, tymczasem władze koś
cielne planują postawienie du
żego budynku klasztornego na 
terenie tej właśnie działki w Ko
byłce, co grozi rozbiórką obu za
bytkowych obiektów.
Interwencje w tej sprawie rozpo
częło Towarzystwo Przyjaciół 
Kobyłki. Towarzystwu chodzi o 
wyjaśnienie zgodności budowy 
klasztoru z planem zagospoda
rowania miasta oraz o zachowa
nie tych dwóch obiektów. War
szawski Urząd Konserwatorski 
nie wprowadził ich do rejestru,

Chata (pot. XIX w.) i dobudówka
(pocz. XX w.) w Kobytce

uważając że „... mimo pewnych 
walorów zewnętrznych obiekt 
nie kwalifikuje się do wpisania 
do rejestru zabytków" (pismo 
KL-VIII-Kobyłka/107/87). W tej 
sytuacji Towarzystwo złożyło w 
Ministerstwie Kultury i Sztuki 
odwołanie od decyzji konserwa
tora.
Towarzystwo Przyjaciół Kobyłki 
uważa, że konieczne jest zabez
pieczenie obu obiektów pod ką

tem konserwatorskim i odkupie
nie ich przez miasto wraz z 
działką o powierzchni około 250 
m2. Oba zabytkowe obiekty mo
żna przeznaczyć na cele kultu
ralne - izbę historyczną, biblio
tekę, czytelnię, co ożywiłoby 
działalność kulturalną przy his
torycznym rynku - dawnym cen
trum miasta.
Apeluję do mieszkańców Kobył
ki i opinii publicznej, aby żądali 
u władz miejskich zachowania 
obu zabytkowych budynków!

Wojciech Błaszkowski

Janowiec - 
trwała ruina 
Niejednokrotnie zwracali się do 
nas Czytelnicy o informacje na 
temat przyszłości zamku w Ja
nowcu nad Wisłą. To niewielkie 
miasteczko, położone naprze
ciw Kazimierza Dolnego, może 
być prawdziwą atrakcją tury
styczną po spełnieniu trzech 
podstawowych warunków: uzy
skania stałego połączenia pro
mowego z Kazimierzem, odpo

wiedniego zagospodarowania 
gastronomiczno-hotelowego i 
oczywiście zagospodarowania 
zamkowej ruiny.
Przypomnijmy pokrótce kilka 
faktów z dziejów janowieckiej 
warowni. Pierwszy, późnogotyc- 
ko-renesansowy zamek zbudo
wany został przez Piotra Firleja 
w 1537 r. Przez wieki XVI i XVII 
trwała jego rozbudowa w wielką 
rezydencję rodu Firlejów, póź
niej Tarłów. W tym czasie wpro
wadzono umocnienia związane 
z przystosowaniem zamku do 

broni palnej (basteje, strzelnice 
itp.). W 1656 r. zamek spalili 
Szwedzi, a odbudował go dla 
Lubomirskich Tylman z Game- 
ren. Odnawiany był jeszcze w 
połowie XVIII w., ale od 1803 r., 
kiedy został opuszczony, popa
dał w coraz większą ruinę. Naj
większego zniszczenia dokona
ło wysadzenie zamku przez Au
striaków na początku XIX w. 
Znaczne uszkodzenia nastąpiły 
także w czasie ostatnich wojen: 
w 1914 i 1944 r. W 1928 r. zamek 
zakupił od rodziny Ćwirka-Go- 

dyckich Leon Kozłowski i do 
1975 r. był ostatnim i jedynym 
właścicielem zamku w Polsce! 
Kiedy sprzedał obiekt państwu, 
zarządcą zostało Muzeum Nad
wiślańskie w Kazimierzu Dol
nym.
Obecnie lubelski oddział PKZ 
wykonuje prace konserwator
skie według koncepcyjnego 
projektu architekta Tadeusza 
Augustynka. Według tego pro
jektu zamek ma pozostać trwałą 
ruiną z przystosowaniem niektó
rych pomieszczeń dla celów
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muzealnych i obsługi ruchu tury
stycznego. Koncepcja tzw. trwa
łej ruiny w konserwacji zabyt
ków pojawiła się w XVIII w., kie
dy głównym powodem zacho
wywania ruin była malowni- 
czość krajobrazu. Od XIX w. 
podnoszono w trwałej ruinie as
pekt autentyzmu. Obecnie do
puszcza się dokonywanie pew
nych zmian i rewaloryzację ruin, 
opartą jednak na wiarygodnych 
udokumentowaniach. W takim 
też kierunku poszedł projekt 
arch. T. Augustynka, akcentują

cy stronę dydaktyczną przed
sięwzięcia.
Ze szczegółów projektu: mają 
być wykonane prace zabezpie
czające wszystkie mury, skrzy
dło zachodnie przykryte zosta
nie dachem, zrekonstruuje się 
ścianę sali balowej w elewacji 
południowej oraz częściowo 
krużganki w skrzydle wschod
nim, zostanie wyeksponowana 
część obronna zamku w skrzy
dle północnym i wschodnim.
Dlaczego jednak trwała ruina, a 
nie np. rekonstrukcja? Otóż za-

1. Zamek od strony wschodniej
2. Projekt koncepcyjny zagospoda
rowania zamku: 1 - pomieszczenia 
dla przewodników, kasa; 2 - wozow
nia i magazyn znalezisk archeolo
gicznych; 3 - muzeum historii zamku 
i biograficzne Franciszki Krasickiej; 4 
- zbrojownia w bastei; 5 - pomiesz
czenia ze zrekonstruowanymi wnę
trzami zamkowymi
3. Zamek w trakcie prac konserwa
torskich
(zdjęcia: 1 - ze zb. ODZ, 2 - Emanue

la Lewandowska-Cissowska) 

mek w Janowcu nie ma inwenta
ryzacji wykonanej przed znisz
czeniem, mało jest materiałów i- 
konograficznych, a poza tym z 
malowniczym krajobrazem prze
łomu Wisły od wielu, wielu lat 
zrośnięta jest właśnie zamkowa 
ruina. Duży nacisk położył pro
jektant na uczytelnienie obron
nych elementów zamku, bo
wiem Janowiec - to dzieło ob
ronne ściśle spokrewnione z 
fortyfikacjami kresowymi XVI w.

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące kształcenia konserwator
skiego oraz wszelkich usług związanych z ratowaniem zabyt
ków: remontami, konserwacją dzieł sztuki, prowadzeniem in
wentaryzacji i dokumentacji zabytków, sprzedażą lub wymianą 
materiałów I narzędzi do prac konserwatorskich - prosimy 
nadsyłać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazo
wiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w wypadku insty
tucji podpis głównego księgowego). Po przyjęciu zamówienia 
przez redakcję należy wpłacić 50% kosztów, pozostałą część 
po ukazaniu się reklamy lub ogłoszenia w druku, na konto 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie NBP V O/M nr 
1052-1137-131. Ceny: 150 zł za 1 słowo albo 100 000 zł za 1 
stronę druku, w wypadku koloru zwyżka o 100%. UWAGA: przy 
stałym rocznym zamówieniu (6 reklam lub ogłoszeń) przysłu
guje zniżka 50%, przy zamówieniu półrocznym (3 reklamy lub 
ogłoszenia) - zniżka 25%.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 150 zł, półrocznie 450 zł, rocznie 900 zł
Warunki:
1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozo
stałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa- 
Książka-Ruch”, zamawiają prenumeratę w tych oddziałach;
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma 
Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch” i na terenach wiejskich opłacają pre
numeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;
2. Dla osób fizycznych - indywidualnych prenumeratorów
- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzid nie ma 
Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę w urzędach 
pocztowych i u doręczycieli;
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Pra- 
sa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych 
nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 

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

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

Uwaga: Archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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Piece
i kominki
na Piotrkowskiej

(zdjęcia: Aleksandra Każmierczak-Stępień)

Cena 150 zł

1. W domu handlowym Maksymiliana Goldfedera z 
1892 r. (nr 77)
2. W pałacu Augusta Hartiga z 1895 r. (nr 236)
3. W pałacu Ewalda Kerna z ok. 1897 r. (nr 179)
4. W pałacu Juliusza Kindermana z ok. 1907 r. (nr 
139)
5. W pałacu Adolfa Kindermana z ok. 1910 r. (nr 151)

krajowa 
agencja 
wydawnicza
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