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NA OKŁADCE: Ten obraz na
malował Jacek Malczewski w 
1918 r. i zatytułował go „Polo
nia”. Jest to jeden z kilku ob
razów cyklu o tym tytule, jaki 
powstawał w latach pierwszej 
wojny światowej. Uosabiająca 
Polskę postać kobieca z koro
ną na głowie odziana została 
w żołnierski szynel; na nara
mienniku znajduje się cyfra 
„18”. Obraz pochodzi ze zbio
rów Muzeum Narodowego w 
Kielcach.

(tot. Henryk Pleczul)
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Od redakcji
Niejednokrotnie wyrażane są poglądy, że 
Polacy przywiązują zbyt dużą wagę do 
rocznic historycznych, szczególnie tych, 
które związane są z wielkimi wydarzenia
mi o znaczeniu narodowym, że zamiast 
patrzeć do tyłu, powinniśmy patrzeć w 
przyszłość, że trzeba iść do przodu, a nie 
rozdrapywać rany itd., itd. Gdyby taki 
skrajny racjonalizm został przyjęty przez 
jakikolwiek naród za wzorzec postępowa
nia, byłby to naród wyjałowiony, odcięty od 
doświadczeń i płynących z nich nauk, po
zbawiony tradycji. Takiego narodu nie ma, 
każdy bowiem upomina się o swoją tożsa
mość, której podstawowym elementem jest 
historia, a historia to biografia państw i 
narodów.
70-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. 
Rok 1918 - to wielkie zwycięstwo narodu 
przez 123 lata opanowanego przez zabor
ców. Wydawać by się mogło, że chodzi o 
naród rozbity i podzielony - społecznie, 
gospodarczo, kulturalnie - ale przecież 
właśnie w roku 1918 okazało się, że przez 
długie lata niewoli istniał i rozwija! się głę
boki, wspólny patriotyzm, który dopro
wadził prawie natychmiast do powstania 
wspólnej Ojczyzny. Przez te 123 lata 
Polacy pamiętali o dziejach Polski, jej 
wzlotach i upadkach, kultywowali pamią
tki narodowej przeszłości, z pokolenia na 

pokolenie - najczęściej w ukryciu - prze
kazywana była wiedza o naszych dzie
jach idoświadczenia płynące z histo
rycznych wydarzeń.
Na skutek wielu przemilczeń i zafałszo- 
wań wiedza na temat drogi narodu do Nie
podległości została zubożona. Pokole
niom, które pobierały nauki w latach pięć
dziesiątych, sześćdziesiątych czy siedem
dziesiątych wiedza ta została po prostu 
odebrana. Naszym obowiązkiem jest dzi
siaj ukazanie pełnej prawdy historycznej o 
wszystkim, co wówczas wydarzyło się i o 
wszystkich uczestnikach tych wydarzeń, 
niezależnie od ich politycznego rodowodu, 
orientacji i światopoglądu.
W tym numerze pragniemy kilkoma 
skromnymi przyczynkami wypełnić te 
„białe plamy”. Zwracamy więc uwagę Czy
telników m.in. na wspomnienia z rodzin
nego domu (niektóre wydarzenia wiążą się 
z pierwszą wojną światową), na pierwsze 
kroki krajowego przemysłu oraz na ślady 
pierwszych walk Legionów w latach 1914- 
1915, pragniemy zainteresować narodzi
nami Polski na pocztowych znaczkach i 
kieszonkowych kalendarzykach oraz 
przypomnieć mogiły bohaterów tamtych 
lat. Wprowadzeniem w te sprawy jest ma
teria! traktujący o wieku XIX, który był - 
„genealogią naszej współczesności”.



Wiek XIX 
w kulturze
- kapitał 
czy balast?

JL-J ez przerwy żywi
my się tym, co wytworzył wiek XIX. Zapewne 
około trzech czwartych słuchanej przez nas mu
zyki, czytanej literatury, budownictwa i monu
mentalnej rzeźby, z którymi styka się mieszka
niec przeciętnego miasta europejskiego, stanowią 
produkty poprzedniego stulecia. Jesteśmy w 
nieustannym kontakcie z myślą, wrażliwością, 
problematyką bliską ludziom, którzy żyli w wieku 
XIX. Zarówno ciągłość zjawisk społecznych i kul
turowych zapoczątkowanych w tamtym stuleciu, 
jak nawroty zainteresowań kierowanych ku twór
czości i myśli sprzed lat stu czynią tradycję tam
tych czasów nieustannie żywą, i to w stopniu 
niewspółmiernie większym niż aktualność 
wszystkich poprzednich okresów historycznych. 
W Polsce ze względów historycznych wiek XIX 
posiada dla kultury znaczenie jeszcze bardziej 
wyjątkowe: cały prawie kanon wykształcenia 
szkolnego zamyka się przecież pomiędzy Roman
tyzmem i Młodą Polską. Polak wyrasta na poży
wieniu idei i form artystycznych wytworzonych w 
wieku XIX.
Zainteresowania przejawiane przez młodzież w 
zaskakujący sposób koncentrują się na tym właś
nie stuleciu, pojmowanym widać jako genealogia 
naszej współczesności, której zrozumienie jest 
konieczne, by pojąć współczesne nam zjawiska ży
cia społecznego i kulturalnego.
Ale wiek XIX jest pojęciem historycznym ogrom
nie szerokim i wieloznacznym, szerszym i mniej 

jednoznacznym niż inne okresy, bo komplikacja 
historii wzmaga się wraz z postępem technicz
nym i wzrostem złożoności struktur społecznych. 
Ten wiek, który Russel ujmował w przeciwstaw
nych kategoriach „wolności” i „organizacji”, prze
żywał rewolucje polityczne, naukowe i techniczne 
o nieznanym dotąd zasięgu. Gdy się zaczynał, 
jego technologia nie różniła się w sposób zasadni
czy od technologii poprzedzających stuleci - na
dal głównym źródłem energii były siły dane bez
pośrednio w naturze: siła wiatru i wody oraz siła 
mięśni człowieka i zwierzęcia, spotęgowane prze
kładniami. Gdy się kończył, był już w posiadaniu 
pary, elektryczności i - od niedawna - silnika spa
linowego.
W dobie Napoleona podróżowano ciągle karetą, 
wierzchem i statkiem żaglowym, a więc tak samo 
jak za czasów Kolumba i jak w Średniowieczu, 
ale już w połowie stulecia zadudniły na szynach 
pociągi, inspirując Turnerowi jego apokaliptycz
ne wizje malarskie. U schyłku wieku luksusowe i 
olbrzymie parowce przemierzały oceany, telegra
fy przenosiły wiadomości, które wielotysięczne 
nakłady dzienników udostępniały coraz większej 
liczbie umiejących czytać ludzi.
Pytanie naturalnie brzmiące w ustach bronowi
ckiego chłopa ok. r. 1900: „Co tam Panie w polity
ce” nie mogłoby zostać zadane sto lat wcześniej. 
Gdy rozpoczął się wiek XIX, wielkie obszary glo
bu ogarnięte były i eksploatowane przez system 
gospodarki niewolniczej, a ekonomika większości
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1. Caspar David Friedrich, ..Wschód księżyca nad morzem" (1823)
2. Jean Auguste Dominique Ingres. „Portret N. Bertin" (1832)

nawet najbardziej rozwiniętych krajów pozosta
wała na szczeblu preindustrialnym. Wiek XX i- 
naugurowała rewolucja proletariacka 1905 r., któ
ra była wynikiem układów i napięć społecznych 
spowodowanych niezwykle szybkim rozwojem 
przemysłowym Europy w interesującym nas ok
resie stu lat. Od patriarchalnego systemu rodzin
nego i dynastycznego systemu państwowego na
stąpiło przejście do systemu partyjnego. Panowa
nie nad światem stało się konsekwencją nie wiary 
w boskie zrządzenie, nie tradycji, indywidualnych 
talentów bądź przypadku, lecz rozwoju gospodar
czego, dobrej organizacji i potęgi przemysłowej. 
Pomiędzy rokiem urodzin Mickiewicza i Dela- 
croixa pierwszym lotem samolotu braci Wright 
zmieniły się nie tylko kostiumy, style artystyczne, 
sposoby odczuwania i przeżywania, horyzonty
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świadomości - zmieniły się w Europie gruntownie 
zasadnicze struktury społeczne i gospodarcze. Eu
ropa stała się kontynentem zdominowanym przez 
wielkie miasta, zabudowane rozległymi dzielnica
mi robotniczymi. W centrach tych miast wznosiły 
się twierdze kapitalizmu - banki i siedziby rad 
nadzorczych, których decyzje rozstrzygały o lo
sach wielkich obszarów eksploatowanych przez 

kraje europejskie na całym świecie. W odniesie
niu do Brukseli sugestywnie zarysował to zjawi
sko Józef Conrad w Jądrze ciemności.
Wiek XIX zaczynał się w romantycznym uniesie
niu, konstatacji i buncie przeciw starej strukturze 
polityczno-społecznej. U jego schyłku rewolucja 
nie była już romantyczna. Romantyzm znajdował 
schronienie już tylko na pokładzie wychodzących
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3. Eugene Delacroix, Wolność wio
dąca lud na barykady" (1830)
4 Francisco de Goya, „Maja naga"
5. Thomas Lawrence, „Miss Martha 
Carry"
6. Paul Gauguin, „Kobieta z owo
cem" (1893)
7. Paul Gauguin. „I złoto ich ciat" 
(1901)

z użycia żaglowców, dowodzonych przez Conrado
wskich bohaterów, na szczęśliwych wyspach Gau- 
guina czy w morderczych afrykańskich przygo
dach Rimbauda i straceńców z Legii Cudzoziem
skiej.
Jeśli więc mówimy o aktualizowaniu się idei, treś
ci i wytworów kulturowych wieku XIX, należało
by zróżnicować pytania dotyczące wartości dla 
nas dziś spuścizny tego stulecia, zgodnie z jego 
różnorodnością i bogactwem. Czy dorobek myśli 
Hegla jest równie żywy, co tradycje pozytywiz
mu? Czy sztuka Romantyzmu przynosi nam po
dobne korzyści duchowe i przeżycia, co osiągnię
cia realizmu? Sensacyjne sukcesy, jakie odnosiły
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8. Gustave Courbet, „Kamieniarze" 
(1849)

(repr.: Emanuela 
Lewandowska-Cissowska)

w ciągu ostatnich lat wystawy Friedricha i Run- 
gego w Hamburgu, jak Courbeta w Paryżu, świad
czyłyby o tym, że nauczyliśmy się korzystać z naj
rozmaitszych form wyrazu, stylów i treści ideo
wych wieku XIX. Nawet z tych, które przez kilka 
dziesięcioleci otoczone były lekceważeniem - z 
form historyzującej architektury, przeładowanej 
ornamentyki, z melodramatycznej treści.
Ale czyż zainteresowanie, jakim tak intensywnie 
otoczony jest dziś dorobek wieku XIX, czyż wielo
stronność badań naukowych podejmowanych nad 
tym stuleciem nie świadczą właśnie o tym, że bez
pośredni ciąg tradycji został już zerwany? Że 
wiek XIX dlatego stał się przedmiotem studiów, iż 
przestaliśmy się czuć z nim związani organiczną 
więzią? Może inaczej już czytamy teraz romanty
ków i Dostojewskiego, patrzymy na Bócklina i 
Rodina, słuchamy Schumanna i Mussorgskiego, 
studiujemy Carlyla, Nietzschego i Marksa - niż to 
czyniło pokolenie naszych ojców, urodzone jesz
cze na krawędzi minionej epoki, w której te dzieła 
powstawały?
Z materii żywego przeżycia i tradycji dorobek 
tego czasu stał się teraz przedmiotem odkryć. 
Chyba charakter naszego stosunku do wieku XIX 
przekształcił się radykalnie. Jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu czasy te ciągle żyły w ludziach urodzo
nych i wychowanych zanim one przeminęły. Dziś 

ludzi takich już nie ma. Survival wieku XIX skoń
czył się. Teraz mogą już być tylko zjawiska, które 
określamy jako revival. A jeśli się coś odkrywa, to 
znaczy, że nastąpiło już jakieś, może przejściowe, 
ale na pewno decydujące zaciągnięcie historycz
nej kurtyny.
Bo patrzymy na ten wiek i odkrywamy go trochę 
tak jak manieryzm, barok, jak różne zjawiska 
doby Oświecenia czy Reformacji. Czytamy źródła 
- nie pytamy już ojców czy dziadów. Wiek XIX 
zapadł się już poza horyzont żywej ludzkiej pa
mięci. Stał się przedmiotem badania, a powstałe 
wówczas dzieła sztuki przestały budzić namięt
ności: entuzjazm bądź niechęć. Perspektywa dzie
jów wyrównała napięcia, zatarła spory i teraz na 
przeciętność patrzymy wzrokiem równie cieka
wym, co na sławione niegdyś dzieła. Ingres, De
lacroix, Calame, Manet i Bócklin zrównali się na 
ścianie muzeum.

Jan Białostocki

Powyższy tekst został opublikowany w: Refleksje i syntezy ze 
świata sztuki, Cykl drugi, PWN, Warszawa 1987.
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Moje gniazdo 
rodzinne
Po ukazaniu się artykułu o gniazdach rodzinnych („Spotkania”, nr 4,1988, 
s. 2) otrzymaliśmy wiele interesujących na ten temat materiałów. Poniżej 
publikujemy artykuł o charakterze wspomnieniowym i choć pałac we Wło- 
stowie jest dziś nie zamieszkaną ruiną, warto prześledzić jego dzieje i 
poznać ludzi, którzy w nim bywali. To też kształtuje rodzinne tradycje, które 
razem składają się na tradycję narodową.

W> W tostów, miejsco
wość położona na uczęszczanym już w średniowieczu 
szlaku prowadzącym do Kijowa i innych ruskich gro
dów, usytuowany jest 7 km od Opatowa w kierunku 
Sandomierza. Znajdujący się we wsi kościół parafialny 
Św. Jana Chrzciciela został ufundowany w XIII w. 
przez pierwszego dziedzica i założyciela Włostowa - 
Piotra Dunina, herbu Łabędź. Następnymi właściciela
mi Włostowa byli: Bogusław z Karwowa herbu Róża, 
ojciec bł. Wincentego Kadłubka, w 1529 r. Pełka, potem 
Jan Żbunk i Żwan herbu Janina, obdarowani za walecz
ność w boju, ok. 1590 r. - Wojciech Wielicki. W XVII w. 
Włostów był w posiadaniu rodziny Parzniewskich, na
stępnie Franciszka Siemianowskiego, chorążego san
domierskiego. W 1729 r. właścicielką wsi była Barbara 
Szembekowa, podkomorzyna krakowska, a następnie 
Leon Leonard Worcell z Imersztyna, kuchmistrz koron
ny, od którego kupił dobra włostowskie w 1795 r. za 
sumę 550 tys. zł Antoni z Karsz Karski, łowczy sando
mierski. W posiadaniu rodziny Karskich był Włostów 
do 1942 r., tj. 147 lat. W kwietniu 1942 r. ojciec mój Szy
mon Karski został aresztowany przez gestapo za współ
pracę z ruchem oporu. Majątek przeszedł pod zarząd 
niemiecki, a nasza rodzina została wysiedlona.
Już od lat czterdziestych ubiegłego wieku dobra włosto
wskie były stopniowo uprzemysławiane; sprowadzano 
nowoczesne na owe czasy maszyny rolnicze z Zakła
dów Mechanicznych w Białogonie. W 1912 r. dziadek 
mój, Michał Karski, był inicjatorem budowy i współza
łożycielem istniejącej do dzisiaj cukrowni we Włosto- 
wie. Klucz włostowski posiadał 7 folwarków, gorzelnię, 
młyn, plantacje chmielu i buraków cukrowych, zespół 
kilkunastu stawów rybnych założonych przez prof. A- 
leksandra Tuszkę, hodowlę tzw. remontów (koni pół 
krwi dla wojska) oraz hodowlę krów' holenderskich. Ze 
względu na daleko zaawansowane uprzemysłowienie 
dobra włostowskie zostały po odzyskaniu niepodległoś
ci decyzją rządową wyłączone spod parcelacji.
Neorenesansowy dwukondygnacyjny pałac wzniesiony 
został w drugiej połowie XIX w. najprawdopodobniej 
według projektu Henryka Marconiego, a następnie 
przebudowany przez jego syna Władysława Marconie
go. Rozbudowa zespołu pałacowego następowała stop
niowo, przy czym angażowano do niej wybitnych bu
downiczych. Wnętrza pałacu były dziełem włoskich mi
strzów.
Na parterze znajdowały się sale reprezentacyjne, tj. 
salony, których nazwy pochodziły od kolorów ścian i 
pokryć mebli: zielony, biały, czerwony, jadalnia wyso
kości półtora piętra, biblioteka, gabinet, 2 pokoje dzie
cinne, pokój nauczycielek oraz część służbowa. Na pię
trze mieściły się pokoje dziecinne i sypialne w części 
południowej oraz gościnne w północnej. Nazwy niektó
rych pokoi pochodziły od osób, które je zamieszkiwały 

(np. apartament biskupa zajmował najczęściej w latach 
1918-1929 biskup Ryx, ordynariusz diecezji sandomier
skiej, wielki przyjaciel mojego dziadka Michała Kar
skiego, tajnego szambelana trzech papieży: Piusa X, 
Benedykta XV i Piusa XI).
Z wejścia głównego od strony dziedzińca prowadziły 
drzwi do hallu z pięknymi marmurami i stylizowanymi 
kolumnami toskańskimi na postumentach. Na pier
wsze piętro wiodły reprezentacyjne marmurowe scho
dy z żeliwną balustradą. Z hallu dolnego w lewo prowa
dziły drzwi do zielonego salonu, w którym przyjmowa
no gości przyjeżdżających np. na podwieczorek. Na 
ścianach wisiały portrety rodzinne, przed kominkiem 
leżała skóra białego wilka syberyjskiego, któremu jako 
małe dzieci lubiliśmy siadać na głowie ku niezadowole
niu rodziców i opiekunów. Skóra ta była jednym z tro
feów myśliwskich mojego prapradziadka, księcia Ser
giusza Golicyna, podarowanym mojej babce Julii z Gór
skich Michałowej Karskiej. Z salonu zielonego wiodły 
drzwi do salonu białego - lustrzanej sali balowej, ze 
stylizowanymi pilastrami korynckimi oraz pięknym 
wystrojem sztukatorskim. Co dwa lata, po dwudnio
wym polowaniu na zające, rodzice moi wydawali tu ca
łonocny bal. Myśliwi przyjeżdżali na pierwszy dzień 
polowania nawet z dalekich kresów wschodnich, panie 
natomiast przybywały przeważnie w dzień balu. Pamię
tam ostatnie dwa bale przedwojenne. Do tańca grały 
warszawskie orkiestry: Zygmunta Karasińskiego w 
1936 r. i Freda Melodysty w 1938 r. Ojciec mój zawsze 
otwierał bal walcem Johanna Straussa „Nad pięknym 
modrym Dunajem”.
Z białego salonu jedne drzwi prowadziły do salonu 
czerwonego, z którego było przejście do kaplicy pałaco
wej, drugie zaś do sali jadalnej. Z jadalni przechodziło 
się do gabinetu ojca, w którym pracował i przyjmował 
licznych interesantów, a dalej do biblioteki zawierają
cej ponad dziewięć tysięcy tomów. Pałac był skanalizo
wany, miał cztery łazienki, w każdym pokoju sypia
lnym była umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą. 
Było również światło elektryczne i centralne ogrzewa
nie, co na czasy przedwojenne w byłym Królestwie na
leżało raczej do rzadkości. Pałac otoczony był pięknym 
parkiem o powierzchni ponad 10 ha, a najstarsze drze
wa: wiązy, lipy i buki pamiętały jeszcze czasy Wojcie
cha Wielickiego.
Włostowski pałac stanowił ważny ośrodek kulturalny i 
społeczny, oddziałujący na bliższą i dalszą okolicę. Ste
fan Żeromski wspomina w swoich dziennikach, że tu 
właśnie pisał fragmenty Popiołów. Gościem mojego 
dziadka Michała Karskiego był we wrześniu 1919 r. 
wizytator Stolicy Apostolskiej Monsignore Ratti - póź
niejszy papież Pius XI.
Z okazji 15 rocznicy bitwy pod Konarami, stoczonej z 
Rosjanami przez I Brygadę Legionów pod dowódz-
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1. Tak wyglądał pałac we Włosłowie w okresie międzywojennym

twem Józefa Piłsudskiego w 1915 r., powołany został 
komitet budowy pomnika, którego prezesem wybrano 
mojego ojca. We wrześniu 1929 r., po odsłonięciu pom
nika na wzgórzach pod Konarami, Włostów gościł 140- 
osobową delegację zaproszonych gości, do której weszli 
przedstawiciele władz państwowych, władz miejsco
wych i ludności. Na pamiątkowym zdjęciu przed gan
kiem we Włostowie widoczni są: prezydent R.P. prof. 
Ignacy Mościcki, ministrowie: Czerwiński, Boerner, 
Meysztowicz, Niezabytowski, Prystor, Sławoj-Składko- 
wski, prezes BBWR Walery Sławek, wiceprezes związ
ku legionistów z Krakowa, twórca kawalerii legiono
wej, dowódca 1. pułku ułanów „beliniaków” płk Włady
sław Belina-Prażmowski (wówczas prezydent Krako
wa) oraz pułkownicy: Olbrycht, Fyda i inni.
W latach trzydziestych Włostów gościł również wiele 
wybitnych osób, m.in. Jarosława Iwaszkiewicza, a na 

2-6. Z wnętrza pałacu: główny hall wejściowy (2). salon zielony (3), sala jadalna 
(4), biblioteka (5) oraz fragment schodów prowadzących na pierwsze piętro 
(6)

początku lat czterdziestych (do kwietnia 1942 r.) zjawia
li się tu dosyć często wysłannicy początkowo od „Huba- 
la”, a później od „Jędrusiów” w celu uzgodnienia zaopa
trzenia oddziałów leśnych Armii Krajowej z pogórza 
świętokrzyskiego w prowiant, podwody itp. Przytoczę 
tu pewien epizod wojenny z przełomu 1939 i 1940 r.
Wówczas 2/3 powierzchni pomieszczeń pałacowych zaj
mował sztab Wehrmachtu z generałem Braunem, nato
miast my mieszkaliśmy tylko w kilku pokojach w częś
ci południowej, a przemeblowany pokój sypialny rodzi
ców był równocześnie gabinetem i salonem. Któregoś 
popołudnia służący Michał Wójcik zameldował ojcu 
przyjazd jakiegoś pana z daleka w bardzo pilnej spra
wie i podał list. Ojciec spojrzał na list i polecił go zaraz 
prosić. Wszedł wysoki mężczyzna w średnim wieku w 
prochowcu, ale spod płaszcza widać było mundur pol
skiego oficera. Przedstawił się, że przybył od „Hubala” 
w sprawie dostawy żywności dla oddziału. Ojciec popro
sił, żeby zdjął płaszcz, więc to uczynił i powiesił go na 
wieszaku. Służący wniósł herbatę z ciastkami i obyd
waj panowie kontynuowali rozmowę, siedząc w fote
lach i popijając herbatę. Po kilkunastu minutach 
wbiegł do pokoju zasapany Michał Wójcik wołając: 
„proszę jaśnie pana, idzie generał Braun, w ważnej 
sprawie. Mówiłem mu, że jaśnie pan jest bardzo zajęty, 
ma interesantów i nikogo więcej nie przyjmuje, ale od
powiedział, że jego sprawa jest bardzo krótka i nie cier
pi zwłoki. Już idzie głównymi schodami!" Oficer zerwał 
się z fotela, podbiegł do wieszaka po płaszcz, zaczął
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zapinać guziki, ale zanim to skończył, do pokoju wkro
czył generał Braun. Generał najpierw przywitał się z 
ojcem, potem z przybyłym gościem, którego mu ojciec 
przedstawił jako swojego znajomego. Spojrzał mu w 
oczy, potem spuścił wzrok na jego spodnie i buty woj
skowe, pokręcił głową i przeszedł do rozmowy z ojcem. 
Po kilku zdaniach, które dotyczyły konieczności zaopa
trzenia jego sztabu w dodatkowy prowiant z majątku, 
na co uzyskał oczywiście zgodę, pożegnał się z obydwo
ma panami i wychodząc powiedział po niemiecku: „ja 
niczego nie widziałem". Wiemy wszyscy, czym by się to 
zakończyło dla nas, gdyby generał „chciał widzieć”. Nie
stety, już w rok później Niemcy zorientowali się, że 
Włostów stanowi jedną z baz zaopatrzeniowych Armii 
Krajowej i szybko ją zlikwidowali.
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W czasie drugiej wojny światowej pałac, w przeciwieńs
twie do innych budynków i parku, nieznacznie ucier
piał. W dokumentacji historycznej opracowanej przez 
Pracownie Konserwacji Zabytków z Kielc w 1977 r., kie
dy projektowano odbudowę pałacu, zamieszczono na
stępujące wyjaśnienie dotyczące okresu od maja 1945 
do stycznia 1946 r.: „(...) Majątek położony na linii frontu 
został kompletnie zniszczony. Budynki spalone i rozbi
te pociskami zostały do reszty rozebrane przez stacjo
nujące wojska (...) i ludność miejscową - pozostały tyl
ko mury. Administrator majątku mieszka w zniszczo
nym częściowo pałacu. Oprócz administratora możliwe 
do zamieszkania pokoje pałacowe zajmuje około 30 ro
dzin dawnej służby folwarcznej. W dniu 15 VII 1945 
wojsko (...) zrąbało rosnących drzew 75 sztuk. (...) Pałac 
jednopiętrowy, z cegły, kryty blachą, stan zachowania 
zły. Ogrodzenie z żelaza na podmurowaniu z filarami 
murowanymi 250 mb. stan obecny średni”.

W 1945 r. salony parteru zajęte zostały przez szkołę 
podstawową we Włostowie, pokoje na piętrze zajęła 
ludność miejcowa, która wprowadziła się tu z inwenta
rzem żywym. Systematyczna dewastacja rozpoczęła się 
od zrywania dachu z blachy ocynkowanej, następnie 
rozebrane zostały kominki, parkiety i boazerie. Na pier
wszym piętrze prawie przed każdym pokojem stał pies 
na łańcuchu, na dole składowano sprzęt rolniczy. Nie 
było już śladu po pięknych stiukach, parkietach i lu
strach w sali balowej, jedynie w porozbijanych łazien
kach leżały resztki glazury.
W latach siedemdziesiątych pałac miał być odbudowy
wany. PGR Włostów posiadał podobno pieniądze na od
budowę, do której jednak nie doszło pomimo kilkakro
tnych artykułów red. Bogdana Stypułkowskiego w „Ży
ciu Warszawy”. Również Jarosław Iwaszkiewicz, poseł 
województwa tarnobrzeskiego, obiecał na łamach pra
sy zająć się sprawą odbudowy pałacu włostowskiego. 
Nie zdążył jednak tego uczynić. Obecny stan obrazują 
zdjęcia z 1985 r. Tylko część frontowej ściany „świeci 
oczodołami" dawnych okien, pozostałe ściany już się 
zawaliły, są też przez niektórych mieszkańców wsi „po 
cichu” rozbierane na cegłę.
Na miejscowym wiejskim cmentarzu znajduje się gro
bowiec rodzinny - dwukondygnacyjna kaplica, zbudo
wana przez dziadka około 1903 r., która przez kilka lat 
po wojnie, w okresie odbudowy spalonego kościoła,

7-9. Z rodzinnego albumu: 
moi rodzice przed frontem 
pałacu w 1936 r. (7), ojciec 
na ganku w 1938 r. (8), 
babcia z wnuczętami w 
1937 r. (9)
10. Przed włostowskim pa
łacem w 1929 r. z okazji 
odsłonięcia pomnika le
gionistów I Brygady w 
piętnastą rocznicę bitwy 
pod Konarami; m.in.:, pre
zydent Ignacy Mościcki, 
biskup Ryx, ministrowie A- 
leksander Meysztowicz i 
Ignacy Boerner, generał 
Felicjan Sławoj-Składko- 
wski i pułkownik Włady
sław Belina-Prażmowski 
11.12. W 1957 r. pałac był 
jeszcze do uratowania
(11) , obecnie jest ruiną
(12)

(zdjęcia ze zb. autora)
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była miejscem kultu religijnego. Cała kaplica wyłożona 
była kilkudziesięcioma metrami kwadratowymi prze
pięknej włoskiej glazury z motywami roślinnymi. 
Przed kilkoma laty, po śmierci opiekuna kaplicy, cała 
glazura została odkuta „na łazienki”, a ściany wyrów
nane i wybiałkowane.
Park jest nadal dewastowany, a kilka wspaniałych po
zostałych drzew, głównie buków i wiązów pozbawio
nych jest kory, ponieważ miejscowy PGR, specjalizują
cy się w hodowli świń, zrzucał do wąwozu w parku ście
ki z chlewni wpływające katastrofalnie na drzewo
stan.
Piękna niegdyś oficyna, projektowana przez Jakuba 
Kubickiego, również legła w gruzach. Pomiędzy oficyną 
i kościołem znajdują się szczątki dawnego zboru ariań- 
skiego, przekształconego później w lamus. Jest to budy
nek w rzucie zbliżony do kwadratu, parterowy, z dobrze 

zachowanymi neogotyckimi wieżyczkami narożnymi. 
Zachowały się: ściany z kamienia i cegły pozbawione 
prawie tynków, od frontu odrzwia kamienne, nad któ
rymi znajduje się tablica z nieczytelnym napisem, 
drzwi żelazne okute skośną kratą, zdobione w rozetki. 
Niestety, obiekt ten, który był do niedawna magazy
nem PGR, pozbawiony jest obecnie dachu, wobec czego 
skazany na niechybną śmierć.
Pałac włostowski popadł po wyzwoleniu w ruinę, po
dobnie jak setki tego rodzaju obiektów kultury narodo
wej. Gdyby został odpowiednio zabezpieczony jeszcze 
w latach pięćdziesiątych, mógłby służyć społeczeństwu 
przez dziesiątki lat jako dom pracy twórczej lub wypo
czynkowy. Obecnie jest już skazany na pewną zagła
dę.

Juliusz Karski



Pierwsze
polskie 
samochody
p
JL ierwszą próbę 

stworzenia polskiego samochodu osobowego pod
jęli dwaj warszawscy specjaliści Stefan Kozło
wski i Antoni Frączkowski. Opracowali oni mały 
dwuosobowy samochód SKAF (nazwa ze złożenia 
inicjałów jego twórców), napędzany jednocylind- 
rowym silnikiem o objętości skokowej około 500 
cm1 2 3 4 5 6 i mocy około 7 kW (10 KM). Samochód miał 
otwarte nadwozie typu sportowego o długości 
3000 mm. Przy masie własnej wynoszącej zaled
wie 300 kg mógł osiągać prędkość maksymalną 40 
km/godz. Prototyp tego samochodu zbudowano w 
latach 1922-1923 i planowano uruchomienie jego 
produkcji w Fabryce Małych Samochodów przy 
ul. Rakowieckiej w Warszawie. Wydany nawet zo
stał prospekt, lecz produkcji tego samochodu nie 
podjęto.

1. Jeden z prototypów samochodu 
Ralf Stetysz z 1928 r. w warsza
wskich Łazienkach
2. Tak reklamowała się w 1927 r. fir
ma „Plagę i Laśkiewicz" z Lublina
3. Samochód CWS T-1 z 1928 r. - 
wersja kabrioletu
4. Samochód Iradam z lat 1926- 
1927
5. Pierwszy egzemplarz samochodu 
WM z 1928 r. w wersji otwartej
6. Samochód Luks-Sport z nowo
czesnym, opływowym nadwoziem z 
1936 r.

Drugim polskim samochodem osobowym był po
jazd o nazwie Polonia, skonstruowany przez ma
jora wojsk samochodowych inż. Mikołaja Karpo- 
wskiego. Prototyp zbudowano w Wojskowych 
Warsztatach Okręgowych nr 1 w Warszawie, a 
jego prezentacja odbyła się w czerwcu 1924 r. Był 
to sześcioosobowy samochód z otwartym nadwo
ziem. Do jego napędu służył 6-cylindrowy silnik o 
objętości skokowej 4769 cm3 rozwijający moc 33 
kW (45 KM). Układ napędowy rozwiązano w spo
sób klasyczny. Samochód osiągał prędkość 100 
km/godz. W pojeżdzie znalazło się kilka cieka
wych rozwiązań nie spotykanych w ówczesnych 
samochodach. Były to m.in. cienkościenne panew
ki wału korbowego oraz zaślepki w kadłubie silni

ka zabezpieczające przed rozsadzeniem w wypad
ku zamarznięcia wody w układzie chłodzenia. 
Inną cechą charakterystyczną Polonii był bardzo 
łatwy dostęp do wszystkich zespołów wymagają
cych obsługi lub naprawy w trakcie eksploatacji. 
Dla przykładu można podać, że wymiana kół zę
batych w skrzyni biegów była możliwa bez wyj
mowania skrzyni z samochodu i zajmowała jed
nemu mechanikowi 16 minut. Konstruktor plano
wał powołanie Towarzystwa Budowy Samocho
dów Polonia w celu sfinansowania całego przed
sięwzięcia, ale znów do jego realizacji nie dosz
ło.
Kolejną inicjatywę budowy samochodu osobowe
go podjął inż. hr. Stefan Tyszkiewicz. Opracował 
on konstrukcję podwozia samochodu przystoso
wanego do eksploatacji na złych drogach. W 1924 
r. w Boulogne we Francji założył małą fabrykę 
pod nazwą RALF STETYSZ (Rolniczo-Automobi- 
lowa-Lotnicza Fabryka Stefana Tyszkiewicza). 
Samochód został wystawiony na Salonie Pary
skim w 1926 r., a rok później jego wytwarzanie 
przeniesiono do kraju, do fabryki Towarzystwa 
Akcyjnego „K. Rudzki i S-ka” w Warszawie. W 
1928 r. produkowano dwa modele samochodu Ste- 
tysz wyposażone w amerykańskie silniki Conti
nental. Były to 6-cylindrowy model TC o objętości 
2760 cm3 i mocy 31 kW (42 KM) i 4-cylindrowy 
model TA o objętości 1500 cm3 i mocy 14,7 kW (20 
KM). Nowością było zastosowanie blokady me
chanizmu różnicowego w tylnym moście, co w po
łączeniu z dużym prześwitem (300 mm) umożli-
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E. PLAGE i T. LAŚKIEWICZ
ZAKŁADY MECHANICZNE WLUBLINIE

Karoserie Samochodowe wszelkich typów
BIURO WARSZAWSKIE UL SMOLNA M 23. TEL. 323-11.

wiało poruszanie się po najgorszych drogach, a 
nawet po bezdrożach. Nadwozia do samochodów 
Stetysz produkowała firma lotnicza „Plagę i La- 
śkiewicz” w Lublinie. Samochody tej marki star
towały w różnych imprezach sportowych, m.in. w 
Rajdzie Monte Carlo w styczniu 1929 r. W lutym 
1929 r. w warszawskiej fabryce wybuchł pożar, 
który strawił zabudowania, a także około 30 sa
mochodów będących w trakcie montażu oraz 6 
gotowych już pojazdów. S. Tyszkiewicz nie zdołał 
przekonać akcjonariuszy o opłacalności odbudo
wy i wznowienia produkcji samochodów.
Działające od 1918 r. w Warszawie Centralne War
sztaty Samochodowe przystąpiły do budowy du
żego samochodu osobowego. W 1922 r. pod kierun
kiem inż. Tadeusza Tańskiego opracowano kon
strukcję 4-cylindrowego silnika o objętości około 
3000 cm3 i mocy 33 kW (45 KM), a następnie pozo
stałych zespołów samochodu. Prototyp silnika 
wykonano w czerwcu 1923 r. Miał on symbol CWS 
T-l i przystosowany był do krajowych warunków 
produkcji oraz eksploatacji.Ujednolicono w nim 
moduły kół zębatych i wymiary gwintów: wszyst
kie śruby miały gwint M 10 i wystarczył jeden 
klucz płaski oraz śrubokręt do demontażu silnika. 
Ideę tę przeniesiono na cały samochód. Prototyp 
samochodu CWS T-l zbudowano w lecie 1925 r. 
Miał on prowizoryczne nadwozie otwarte, o du
żym rozstawie osi (3420 mm). Produkcję samocho
dów CWS w małych seriach podjęto w 1928 r. Do
celowe nadwozia do tego samochodu opracował 
inż. Stanisław Panczakiewicz. Produkowano go w 
wersjach 6-osobowego kabrioletu, torpeda lub ka
rety. Zbudowano także wersję sanitarną i dostaw
czą (pick-up). W 1929 r. opracowany został nowy 
8-cylindrowy silnik tego samochodu, oznaczony 
symbolem T-8, a w rok później zbudowano proto
typ samochodu CWS T-8 z nowym nadwoziem 
sportowym, które także skonstruował inż. S. Pan
czakiewicz. Pomimo wysokiej jakości samochodu 
jego produkcja w 1931 r. została wstrzymana. W 
sumie wykonano 800 pojazdów typu CWS T-l z 
różnymi nadwoziami.
Interesujący samochód opracował w Krakowie 
inż. Adam Gluck-Głuchowski w latach 1926-1927. 
Konstruktor uważał, że tani samochód popularny 
powinien mieć konstrukcję pozwalającą na pro
stotę budowy. Założenie to zrealizował w samo
chodzie Iradam. Jego nazwa powstała z połącze
nia dwóch imion: Ireny (żony konstruktora) i Ada
ma. W tym 3-osobowym pojeździe z otwartym 
nadwoziem zastosowano jednocylindrowy chło
dzony powietrzem silnik zamontowany z tyłu. Na
pęd na koła tylne przenoszony był przez oryginal
nie rozwiązane giętkie wałki. Mimo pozytywnych 
ocen nie udało się zainteresować przemysłu uru
chomieniem produkcji tego samochodu.
W kwietniu 1927 r. na łamach „Przeglądu Samo
chodowego i Motocyklowego” ukazał się artykuł 
nawołujący polskich przemysłowców do pomocy 
w uruchomieniu produkcji małych samochodów 
typu WM. Konstruktorem tego pojazdu był inż. 
Władysław Mrajski, współtwórca samochodu 
CWS T-l. Pierwszy egzemplarz tego 2-3-osobowe- 
go pojazdu miał nadwozie otwarte, do napędu słu
żył 2-cylindrowy silnik o objętości skokowej 733 
cm3. Nowością był bezprzegubowy wał napędowy 
prowadzony w rurowej obudowie do ślimakowej
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7. Polski Fiat 508 - łazik z 1937 r. (rys. Andrzej Zieliński)przekładni głównej. Pochwa tylnego mostu osa
dzona była wahliwie na rurze prowadzącej wał 
napędowy. Prototyp samochodu WM zbudowano 
w 1928 r. w fabryce „Steinhagen i Stransky” w 
Warszawie. Samochód był konstrukcją udaną, 
lecz rozpoczynający się wówczas kryzys gospo
darczy wpłynął na zaniechanie myśli o jego pro
dukcji.
Z interesującą propozycją wystąpił Jan Łaski za
kładając w 1927 r. w Warszawie Towarzystwo Bu
dowy Samochodów AS. Konstruktorem tych po
jazdów był inż. Aleksander Liberman. Zespoły na
pędowe sprowadzano z Francji, podwozia wyko
nywano w Warszawie, natomiast nadwozia (w 
różnych wersjach) wykonywała Szydłowiecka Fa
bryka Powozów Braci Węgrzeckich i S-ka. Produ
kowano dwa modele różniące się silnikami. Mo
del S-l napędzany był 4-cylindrowym silnikiem 
Chapuis-Dornier o objętości skokowej 950 cm3 i 
mocy 12,5 kW (17 KM), a model S-2 silnikiem 
CIME o objętości 1203 cm3 i mocy 17,7 kW (24 
KM). Samochód typu S-l osiągał prędkość maksy
malną 60 km/godz. i był głównie używany jako 
taksówka, a model S-2 o przeznaczeniu turystycz
nym osiągał prędkość 90 km/godz. Produkcja sa
mochodów AS została wstrzymana w 1930 r. z 
uwagi na załamanie się zbytu samochodów spo
wodowane kryzysem. Wykonano około 150 eg
zemplarzy tych pojazdów.
W 1934 r. powstał projekt zbudowania w Państwo
wych Zakładach Inżynierii samochodu wysokiej 
klasy dla wysokich urzędników państwowych i 
wojskowych. Samochód o nazwie Luks-Sport (L- 
S) został opracowany koncepcyjnie przez inż. Ka
zimierza Studzińskiego, konstrukcję podwozia 
prowadzili inż. Mieczysław Dębicki i inż. Aleksan
der Rummel. Prototyp podwozia wykonano w 
1935 r. Była to nowoczesna, a zarazem prosta kon
strukcja, w której zastosowano niezależne zawie
szenie wszystkich kół na wahaczach poprzecz
nych, współpracujących z długimi drążkami 
skrętnymi. Rozwiązanie to umożliwiało regulację 

sztywności zawieszenia. Użycie tulei gumowo-me- 
talowych pozwoliło wyeliminować punkty smaro
wania w układzie kierowniczym i zawieszeniu. W 
układzie napędowym zastosowano elektromagne
tyczną skrzynkę przekładniową francuskiej fir
my Cotal. Konstrukcję silnika opracowali inży
nierowie Jerzy Dowkontt i Jan Werner. Silnik 
widlasty miał 8 cylindrów, objętość skokową 3880 
cm3 i moc 70 kW (95 KM). W 1936 r. inż. St. Pan- 
czakiewicz opracował bardzo nowoczesne nadwo
zie o opływowych kształtach, na którym wzorowa
ły się potem niektóre konstrukcje niemieckie.
Samochód ten niestety nie doczekał się produkcji 
seryjnej. Po zakupieniu licencji Fiat (1932 r.) i 
uruchomieniu produkcji samochodów typu Polski 
Fiat 508 (1936) rozpoczęto działalność postlicen- 
cyjną. W Biurze Studiów P.Z. Inż., kierowanym 
przez inż. Zygmunta Okołowa, opracowano wers
ję pochodną tego samochodu przeznaczoną dla 
wojska. Był to model 508 Łazik z otwartym nad
woziem konstrukcji inż. St. Panczakiewicza; 
wszedł on do produkcji w 1937 r.
Poważną inicjatywę produkcji samochodu podjął 
w 1936 r. przemysłowiec Antoni Więckowski. Na 
podstawie jego prywatnego zlecenia grupa kon
struktorów przystąpiła do opracowania 4-osobo- 
wego samochodu o konstrukcji ramowej. Do na
pędu służył 4-cylindrowy silnik o mocy 22 kW (30 
KM), zblokowany z synchronizowaną skrzynką 
przekładniową o czterech biegach. W skład zespo
łu wchodzili inżynierowie: Jan Werner, Mieczy
sław Dębicki, Mieczysław Skwierczyński oraz Lu
domir Jakusz i Mieczysław Łukawski. Prototypy 
samochodu AW rozpoczęły jazdy próbne w końcu 
1938 r. Wybuch wojny przerwał dalsze prace nad 
tym pojazdem.

Andrzej Zieliński



Pierwsze
polskie samoloty
p
JL róby podjęcia pro

dukcji lotniczej w Polsce nastąpiły już na począt
ku 1919 r., w nie przygotowanych do tego celu woj
skowych warsztatach przy parkach lotniczych. 
Działalność taką, z różnym skutkiem, prowadzo
no w latach 1919-1923 i te lata można nazwać 
okresem warsztatowej produkcji samolotów.
W listopadzie 1918 r. utworzono na lotnisku moko
towskim Centralne Warsztaty Lotnicze, na które 
rozkazem wojskowym nałożono obowiązek pro
dukcji płatowców wypróbowanych typów. Kie
rownikiem warsztatów był początkowo inż. Tłu- 
chowski, a wkrótce po nim por. inż. Karol Słowik.

Spośród znanych samolotów dokonano wyboru 
Hannovera CL-II o nowoczesnej, jak na owe cza
sy, konstrukcji, odznaczającej się przy tym dobry
mi właściwościami w locie. Był to w zasadzie dwu- 
miejscowy myśliwiec eskortowy, który zamierza
no wykorzystać jako samolot wywiadowczy i lek
ki bombowy. Por. inż. Karol Słowik podjął obo
wiązki głównego konstruktora i organizatora pro
dukcji. Wysiłki poszły w kierunku utworzenia ze
społu konstruktorów, zgromadzenia odpowied
niej ilości materiałów lotniczych i przygotowania 
warsztatów do seryjnej budowy płatowców.
Zespół konstruktorów w składzie: inż. inż. Mieczy
sław Pęczalski, Władysław Zalewski i Wilhelm Gi- 
bałka oraz dwóch techników, przystąpił od razu 
do sporządzania rysunków warsztatowych, doko
nując pomiarów inwentaryzacyjnych na posiada
nym egzemplarzu Hannovera CL-II. Zrezygno
wano przy tym z obliczenia części wytrzymałoś
ciowej projektu i przeprowadzenia atestacji sto
sowanych materiałów, z wyjątkiem prób drewna 
na zginanie. Nie przeprowadzono również komp
leksowej, statycznej próby wytrzymałości kon
strukcji. Płatowiec stanowił w zasadzie odwzorco- 
wanie pierwowzoru z wprowadzonymi niewielki
mi zmianami w wymiarach liniowych, co spowo
dowało m.in. różnice w powierzchni nośnej i ma
sie konstrukcji. Zasadniczą zmianę wprowadzono 
jednak w zespole napędowym. Zamiast oryginal
nego silnika Argus Opel zastosowano nieco słab
szy, ale lżejszy silnik Austro Daimler o mocy 118 
kW (160 KM). Zaprojektowano również nowe łoże 
i osłonę oraz instalację paliwową, olejową i elek
tryczną. Dano także nowe śmigło. Cały przód sa
molotu był skonstruowany w CWL. Przed ukoń
czeniem prac z zespołu odszedł inż. Władysław 
Zalewski, protestując przeciw uproszczonemu 
trybowi opracowania projektu.
Lotnictwo wojskowe zamówiło serię 10 samolo
tów, przy czym pierwsza partia budowana w war
sztacie płatowcowym składała się z trzech sztuk. 
Seria otrzymała numer 18, a poszczególne eg-

1. Pokaz samolotu CWL nr 18.01 - pierwszego zbudowanego w odrodzonej 
Polsce; zdjęcie wykonano 23 sierpnia 1919 r. na krótko przed katastrofą
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zemplarze kolejne numery: 1, 2 i 3. Pierwszy sa
molot nr 18.1 potraktowano jako prototyp do prób 
i badań w locie. Płatowiec zbudowano stosunkowo 
szybko i pod koniec lipca 1919 r. wykonano oblot 
fabryczny. Oficjalny pokaz przed komisją pań
stwową nastąpił 9 sierpnia, a 23 sierpnia 1919 r. 
zamierzano dokonać uroczystego przedstawienia 
prototypu na ziemi i w locie przed generalicją 
oraz naczelnikiem państwa i naczelnym wodzem 
Józefem Piłsudskim. Podczas wykonywania nie
skomplikowanych ewolucji samolot rozpadł się w 
powietrzu na wysokości około 500 m, a kadłub z 
załogą rozbił się w odległości 150 m od zgroma
dzonych na lotnisku. W wypadku zginęli: kierow

nik CWL i konstruktor samolotu por. inż. Karol 
Słowik oraz ppor. pilot Kazimierz Jesionowski. 
Pomimo głębokiego wstrząsu CWL nie zaniechało 
wysiłków w kierunku budowy nowego sprzętu. Po 
śmierci por. inż. Karola Słowika kierownikiem zo
stał inż. Zdzisław Wilk. Pod koniec 1919 r. rozpo
częto budowę WZ-VIII - pierwszego polskiego sa
molotu wojskowego zaprojektowanego od pod
staw w kraju; zakończenie budowy przewidywano 
w sierpniu 1920 r., konstruktorem był inż. Włady
sław Zalewski.
W pierwszej połowie 1920 r. z inicjatywy ówczes
nego kierownika CWL por. inż. Zdzisława Zycha 
-Płodowskiego dokonano modernizacji posiada
nych samolotów Hannover CL-II, zastępując zu
żyte silniki Argus Opel 132 kW (180 KM) mocniej-
16



W warsztatach znajdujących się w parkach tech
nicznych na innych lotniskach również podjęto 
budowę samolotów. Pierwszymi były warsztaty 
lwowskie, przekształcone później na III Ruchomy 
Park Lotniczy (RPL). Pomimo nader prymityw
nych warunków (ciasne hangary, skromne wypo
sażenie warsztatów) i bliskości frontu rozpoczęto 
tam, bez rozgłosu, z inicjatywy dowódcy parku 
por. pil. Stefana Bastyra produkcję samolotów 
wywiadowczych skopiowanych z węgierskiej 
wersji znanej konstrukcji Hansa Brandenburg C- 
I wzór 1916 r., pochodzącej z budapeszteńskiej 
wytwórni UFAG. Samoloty wyprodukowane we 
Lwowie były oznaczone rzymską trójką i znano je

2. Hannover CL-II nr 8.15, zmodernizowany w CWL przez wbudowanie nowego 
zespołu napędowego; przed samolotem mjr pil inż. Zdzisław Zych-Płodowski 
- kierownik CWL od lutego do lipca 1920 r.
3. Wnętrze warsztatu lotniczego na lotnisku Lewandówek we Lwowie; widocz
ne są w różnych stadiach montażu samoloty wywiadowcze Brandenburg
4. Bracia ppor. Tadeusz (z prawej) i inż. Władysław Florjańscy - konstruktorzy 
lwowskiego Brandenburga TOF
5. Brandenburg „typ III lwowski", nr 67.III.5 - piąty egzemplarz seryjny po kra
ksie na lotnisku Lewandówek
6. KW-2 - samolot wywiadowczy produkowany seryjnie przez krakowskie 
warsztaty lotnicze; zdjęcie wykonano po oblocie fabrycznym na lotnisku Rako- 
wice wiosną 1922 r.

szymi i znajdującymi się w lepszym stanie Benz 
147 kW (200 KM). Była to tzw. wersja E, a samolo
ty miały na kadłubach umowne oznaczenie indek
sem 5, następującym po numerze serii i samolotu, 
np. 8.15.

jako tzw. typ III lwowski. Pierwszy egzemplarz, 
oblatany w maju 1919 r., był wzorowany na wę
gierskiej serii 26, a następne na serii 67. Pierwsze 
egzemplarze stanowiły częściową rekonstrukcję, 
ale ostatnie budowano od podstaw we Lwowie. 
Napęd stanowił silnik Austro Daimler 118 kW 
(160 KM). Samolot był poddany znacznym prze
róbkom przeobrażającym jego strukturę w sto
sunku do pierwowzoru. Autorami zmian moderni
zacyjnych byli bracia ppor. Tadeusz i inż. Włady
sław Florjańscy, znani już na terenie Lwowa ze 
swoich konstrukcji lotniczych.
Ppor. Tadeusz Olivier Florjański, będący kierow
nikiem stolarni III RPL, stopniowo modyfikował 
budowane płatowce. Ostatnie samoloty miały już 
postać całkowicie zmodernizowaną. Najważniej-
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sze zmiany dotyczyły kadłuba, gdzie kratownicę, 
usztywnioną wewnętrznymi wykrzyżowaniami z 
linek, zastąpiono konstrukcją ramową z pracują
cym pokryciem, lżejszą i znacznie sztywniejszą 
na skręcanie. Tadeusz O. Florjański opracował 
konstrukcję, a inż. Władysław Florjański wykonał 
obliczenia wytrzymałości i wykreślił rysunki. 
Inne zmiany dotyczyły: obudowy silnika z odpro
wadzeniem ściekającego oleju, aby uniknąć cią
głego zaoliwiania spodu kadłuba, zamocowania i 
kinematyki ruchu płozy - dla uniknięcia częstych 
uszkodzeń tylnej partii kadłuba oraz zastosowa
nia pełnej obrotnicy karabinu maszynowego ob

ie



7. Kadłub samolotu myśliwskiego Oeffag D—III seria II, wykonany przez krako
wskie warsztaty lotnicze
8. Samolot myśliwski Oeffag D—III nr K234, zbudowany całkowicie w warszta
tach krakowskich przy Parku 2. Pułku Lotniczego; zdjęcie wykonano po oblo
cie w dniu 12 XI 1921 r,; przed samolotem stoją; ppłk. pil. Cieślewski (bez 
płaszcza), ppłk. pil. Sendorek (z prawej) i kpt. pil. Kalkus (z lewej)
9. Seryjna budowa nowych skrzydeł do samolotów LVG C-V w warsztatach 
Stacji Lotniczej Ławica
10. Kadłuby samolotów LVG C-V nr 9.7. i 9.10. zmodyfikowane w warsztatach 
poznańskich przez wbudowanie silników Austro Daimler; pierwszy ma drew
niane koła stosowane przy montażu i transporcie

serwatora na wieżyczce wyniesionej ponad 
grzbiet kadłuba.
Ostatni samolot otrzymał oznaczenie typu TOF - 
od inicjałów konstruktora. Stylizowany znak u- 
mieszczono na stateczniku pionowym. Nazwa 
TOF miała być stosowana do następnej serii sa
molotów, którą zamierzano budować we Lwowie. 
Z kolei warsztaty lotnicze w Krakowie były sto
sunkowo dobrze wyposażone w obrabiarki do me
talu i drewna, miały przestrzenne hangary i znaj
dowały się na głębokim zapleczu frontu. Kierow
nikiem był początkowo por. inż. Józef Krzemień. 
Na początku 1919 r. do warsztatów krakowskich 
przeniesiono warsztaty z Przemyśla. Od 11 maja 
1919 r. warsztaty zostały włączone do nowo utwo
rzonej Krakowskiej Szkoły Pilotów, a komendan
tem został kpt. Schneider. W tym czasie podjęto 
rekonstrukcję samolotów myśliwskich Oeffag D- 
III, oznaczonych jako seria I. Znaczną rolę w tym 
przedsięwzięciu odegrał kpt. pil. Juliusz Gilewicz, 
pełniący funkcję organizatora i pilota doświad
czalnego.
W sierpniu w 1920 r. po odwrocie spod Kijowa włą
czono do warsztatów krakowskich III Ruchomy 
Park Lotniczy, czyli warsztaty lwowskie, z ich tra
dycją i doświadczeniami w budowie lwowskiego 
Brandenburga typ III. Komendantem rozbudowa
nych warsztatów został kpt. obs. inż. Władysław 
Toruń, zwolennik i propagator koncepcji samolo
tów rodzimej produkcji. Wkrótce uruchomiono 
tam produkcję seryjną samolotów Brandenburg 
C-I, ale wzorowanych już na nowocześniejszej au
striackiej wersji z 1917 r., opracowanej w wiedeń
skiej wytwórni Phoenix. Model ten różnił się od 

lwowskiego m.in. mocniejszym silnikiem Austro 
Daimler 147 kW (200 KM), zamocowanym niżej, w 
związku z czym kabinę pilota osłonięto wiatro- 
chronem. Pierwszą serię - 10 sztuk rozpoczęto 
pod koniec 1920 r. i ukończono w roku następnym. 
Samolot otrzymał oznaczenie typu KW-2, a do 
1922 r. wyprodukowano jeszcze około 20 komplet
nych maszyn.
Bazując na doświadczeniach uzyskanych przy re
konstrukcji samolotów serii I uruchomiono w 
Krakowie w 1921 r. produkcję samolotów myśli
wskich Oeffag D-III seria II. Budowano tu od pod
staw płatowce z drewna.
Niezwłocznie po zdobyciu w Poznaniu lotniska 
Ławica i magazynu płatowców, w hali sterowco- 
wej na Winiarach przystąpiono do organizowania 
bazy sprzętu. Sformowano batalion pod nazwą 
Stacja Lotnicza Ławica, mający w swoim składzie 
III kompanię warsztatową. Dowódcą warsztatów i 
inicjatorem wszelkich poczynań był kpt. Franci
szek Gruszkiewicz, a jego zastępcą werkmistrz 
sierż. pil. Władysław Bartkowiak. Warsztaty nale
żały do najlepiej wyposażonych na ziemiach pol
skich, a zadaniem kompanii warsztatowej była 
naprawa i montaż samolotów. Większość samolo
tów z Winiar była pozbawiona silników i należało 
je dobierać z zapasów lub z dostaw z zagranicy. 
Wiele elementów, jak na przykład komory płatów, 
wykonano od nowa w warsztacie SL Ławica. Brak 
jest jednak bliższych danych na temat tej działal
ności. Spośród prac modernizacyjnych na pier
wsze miejsce wysunęła się jednak przeróbka 
LVG C-V, pochodzących z hali na Winiarach. Wo
bec braku oryginalnych silników Benz 147 kW 
(200 KM) zastąpiono je silnikami importowanymi 
Austro Daimler o tej samej mocy.
W warsztatowym okresie produkcji zbudowano 
łącznie ponad 100 samolotów, w tym: 48 wykona
no od podstaw, 15 częściowo zrekonstruowano, 35 
zmodernizowano i 3 nie ukończono. Jak na po
trzeby wojska, było to niewiele, biorąc jednak pod 
uwagę możliwości produkcyjne warsztatów - 
dość dużo. Należy bowiem pamiętać, że była to 
działalność marginesowa parków lotniczych, zaj
mujących się przede wszystkim remontem i mon
tażem samolotów.
Próby uruchomienia produkcji samolotów stano
wiły niewątpliwie pierwsze przejawy budzącej się 
rodzimej myśli technicznej. Bez rozgłosu Polska 
pojawiła się na lotniczej mapie świata jako produ
cent samolotów. Produkcja warsztatów, a następ
nie przemysłu stworzyła podwaliny pod przyszłą 
wielkoseryjną budowę samolotów, będących już 
produktami o światowym poziomie.

Andrzej Morgała

Przy opracowaniu artykułu autor korzystał z materiałów źró
dłowych udostępnionych przez p. Tadeusza Florjańskiego 
(syna) oraz z relacji konstruktorów: mgr. inż. Ryszarda Bartla, 
inż. Antoniego Uszackiego, inż. Władysława Źalewskiego i mgr. 
inż. Augusta Zdaniewskiego.
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Pierwsze 
polskie okręty

T>
JLJ udownictwo ok

rętów - to rozległa i ważna dziedzina techniki i 
przemysłu wszystkich krajów morskich od naj
dawniejszych czasów. W Polsce mogło ono po
wstać dopiero po odzyskaniu niepodległości po 
pierwszej wojnie światowej. Pojawiła się całkowi
cie nowa nauka, technika i przemysł, jakich w 
dawnej Polsce nie było. Okres rozbiorów pozbawił 
Polaków dostępu do morza, i kraj nasz nie mógł 
uczestniczyć w dziewiętnastowiecznym procesie 
uprzemysłowienia; prekursorem w dziedzinie bu
dowy okrętów była Anglia. Ta wielka luka w na
szej technice morskiej stworzyła dziejową sytua
cję, jakiej nie doznały inne kraje morskie i cofnę
ła nas do zerowej pozycji w okresie dużego rozwo
ju przemysłu okrętowego w Europie.
Kiedy odzyskaliśmy kawałek wybrzeża z jedy
nym portem w Pucku, rozpoczęło się budowanie 
od podstaw nowej gospodarki morskiej. Był to 
niejako historycznie wymuszony skok od razu w 
nowoczesną technikę okrętową i przemysł produ
kujący różne typy statków handlowych i okrętów 
wojennych oraz prowadzący ich naprawy w osob
nych stoczniach remontowych. Trzeba też było 
mieć inżynierów okrętowców i innych specjali
stów, którzy mogliby ten nowy przemysł zorgani
zować i prowadzić. Wiedzę tę w okresie zaborów 
mogli zdobywać tylko nieliczni Polacy w obcych 
uczelniach i pracować w obcych stoczniach oraz w 
marynarkach wojennych i handlowych. Więk
szość z nich wyszła ze szkół carskiej Rosji, lecz 
zaledwie kilkunastu znalazło się w kraju po pier
wszej wojnie światowej. Właśnie im przypadłe w 
udziale inicjowanie i organizowanie zrębów gos
podarki morskiej, tworzenie podstaw przemysłu, 
nowego szkolnictwa morskiego. Ta pierwsza ge
neracja okrętowców polskich wykształciła się na 
obczyźnie, ale zdążyła jeszcze do pracy w niepod
ległym kraju. Było wśród nich wielu oficerów ma
rynarki wojennej z wiceadmirałem Kazimierzem 
Porębskim, który zakreślił zręby całej organizacji 
budowy floty handlowej i wojennej, portu, itd.
Już w pierwszych latach niepodległości garstka 
Polaków zaczęła studiować budowę okrętów w 
niemieckiej politechnice Wolnego Miasta Gdań
ska, bo w kraju tego kierunku studiów nie było. 

Utworzyli oni tam polskie koło naukowe „Ko
rab”, które zapewniało studentom pomoc nauko
wą i materialną, praktyki w stoczniach zagranicz
nych i na statkach. Tak powstawała następna ge
neracja inżynierów okrętowców, studiujących 
jeszcze w obcej szkole, ale pracujących już we 
własnym kraju. Do 1930 r. było ich tylko siedmiu, 
do 1935 r. - dwudziestu, a od 1939 r. - już około 45. 
Po ostatniej wojnie do odbudowy i uruchomienia 
przemysłu okrętowego mogło stanąć niespełna 
dwudziestu inżynierów. Tej drugiej generacji o- 
krętowców przypadłe ogromne zadanie - dwu
krotnie budowała od nowa ten sam przemysł. Jak 
ocenić tę zawziętość i wytrwałość oraz wkład pra
cy?...

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. potrzeby 
obsługi technicznej statków i okrętów wojennych 
rosły szybko. Odczuła je najpierw nasza Mary
narka Wojenna, która zorganizowała swe war
sztaty naprawcze w Pucku - pierwszym porcie 
wojennym niepodległej Polski - a potem przenio
sła je i rozbudowała do dużej stoczni w Gdyni. 
Marynarce Wojennej należy też przypisać duże 
zasługi w rozwoju naszej techniki i produkcji o- 
krętowej. Warsztatów naprawczych potrzebowali 
także rybacy, aby nadal kontynuować połowy, 
źródło ich egzystencji. Początkowo radzili sobie 
sami. Na przykład rybak i szkutnik - Franciszek 
Letke sam zbudował drewniany, 15-metrowy ku
ter z silnikiem zakupionym w Gdańsku, już w 
1922 r. Ten legendarny pionier rodzimego okrę- 
townictwa zrobił to na łączce przy plaży i zrobił to 
znakomicie.

Był to czas rosnących potrzeb i znikomych możli
wości, bowiem do wszystkich braków dołączał się 
brak świadomości potrzeby własnego przemysłu 
okrętowego oraz nieznajomość tej dziedziny w 
społeczeństwie i u władz. Nie negowano wpraw
dzie potrzeby posiadania własnej floty handlowej, 
dużego portu, rybołówstwa itp., ale nawet wśród 
pierwszych armatorów panował pogląd, że flota 
powstanie łatwiej i taniej drogą budowy jej za 
granicą, a stocznia potrzebna jest tylko do na
praw. Występował też dotkliwy brak zaplecza 
techniczno-materiałowego - przecież żaden prze-
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mysł krajowy nie dostarczał wyrobów dla budowy 
statków. Należało więc skłaniać go do podejmo
wania nowej i niełatwej produkcji w niedużych 
ilościach oraz przełamywać opory i przeszkody. I 
wreszcie brakowało środków na inwestycje. Mło
de państwo, borykające się z wielkimi brakami i 
inflacją ówczesnej marki polskiej, nie zamierzało 
inwestować w nową, nieznaną, kapitałochłonną i 
wolno rentującą się dziedzinę przemysłową. Dużo 
kosztowała budowa portu w Gdyni, dzieło Euge
niusza Kwiatkowskiego (1888-1974).
Mimo tych przeszkód od 1920 r. powtarzały się 
różne prywatne próby uruchomienia w Gdyni 
warsztatów remontowych dla statków. Próby te 

1. Konstruktorzy wiślanej pogłębiarki na budowie; w głębi nowa hala kadtu- 
bowni Stoczni Gdyńskiej
2.3. Motorówka dla pilotów portu Gdynia - Pilot V, zbudowana w Stoczni 
Gdyńskiej w 1936 r. i pracuje nadal (2); przekrój motorówki (3)

podejmowali ludzie twardzi i przedsiębiorczy, 
którzy potrafili znaleźć wspólników i środki. Ta
kim był inź. Rajmund Stodolski, który w 1922 r. 
utworzył spółkę i założył pierwszą stocznię - mały 
warsztat, który przetrwał niespełna 4 lata. Na
stępnie bracia Witold i Zygmunt Andruszkiewi
czowie uzyskali w porcie nieduży teren i wybudo
wali stocznię „Nauta” w 1927 r. Później założyli 
oni większą stocznię na nowym terenie, pod na
zwą. „Stocznia Gdyńska - Spółka Akcyjna”. Mu- 
sieli jednak korzystać z pomocy starej Stoczni
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stała dla napraw statków. Dla nowej stoczni zap
lanowano imponujące inwestycje: pięć pochylni 
dla statków o nośności do 12000 ton (były to wtedy 
statki duże w skali światowej), dwa doki pływają
ce, dźwigi i inne urządzenia. Najpierw zbudowano 
halę kadłubowni z trasernią części kadłuba stat
ku i zapleczem oraz jedną pochylnię. Niebawem 
zaczęto tu budowę statku towarowego dla armato
ra „Żegluga Polska SA.”, o nośności 1250 ton - 
parowca z maszyną główną również polskiej pro
dukcji z Zakładów „Zgoda” na Śląsku. Był to pier
wszy pełnomorski statek z polskiej stoczni - miał 
otrzymać nazwę Olza, ale wybuch wojny przerwał 
jego wykończenie, a po wojnie nie został odnale-

4. Dok pływający o nośności 5000 ton przed wodowaniem w Stoczni Marynar
ki Wojennej w Gdyni w listopadzie 1938 r.
5.6. Tak miał wyglądać pierwszy pełnomorski statek - parowiec Olza (5) i 
przekrój przez statek (6)
7. Pierwsze drewniane kutry rybackie dia połowów bałtyckich w basenie 
Stoczni Rybackiej w Gdyni

Gdańskiej, dzierżawiąc od niej dok i dźwig pływa
jący. Ale stocznia ta, „Danziger Werft”, rządzona 
przez Niemców, sama zamierzała otworzyć włas
ny oddział w szybko rozwijającym się porcie 
gdyńskim, zamierzała też zawładnąć stocznią pol
ską, wykupując jej akcje, których miała już spory 
pakiet. Sytuacja finansowa „Stoczni Gdyńskiej 
SA.” była słaba, zamówień było mało, a kapitał 
akcyjny topniał pomimo prowadzonych napraw 
statków i okrętów wojennych. Straty rosły, aż 
doszło do decyzji likwidacji przedsiębiorstwa. Z 
pomocą przyszedł ówczesny Komisarz Rządu w 
Gdyni - mgr Franciszek Sokół, który po trudnych 
negocjacjach wykupił od Stoczni Gdańskiej akcje 
polskiej stoczni. Przejęła ją potem „Wspólnota In
teresów Górniczo-Hutniczych” z Katowic. Uchylo
no likwidację, wybrano nowe władze stoczni z dy
rektorem inż. Jerzym Arnoldem Badianem, upo
rządkowano finanse i planowano większe inwe
stycje.
Tak powstała druga „Stocznia Gdyńska SA.” na 
nowym i znacznie większym terenie nad kanałem 
przemysłowym. Dawna „Nauta” zachowana zo- 

ziony. Zbudowano także inne jednostki: pogłę- 
biarkę wiślaną, która pracowała jeszcze po woj
nie, większy statek rybacki do połowu śledzi i sta
tek dla pilotów portowych Pilot V, który nadal 
pracuje pomimo wieku ponad 50 lat! Dużym o- 
siągnięciem naszego młodego przemysłu okręto
wego była budowa czterech okrętów wojennych, 
trałowców (do wyławiania min morskich). Jeden z 
nich, ORP Mewa zbudowała Stocznia Gdyńska. 
Projekt tego niedużego okrętu był dziełem mło
dych inżynierów polskich. Pozostałe zbudowały 
stocznia Marynarki Wojennej i Stocznia Modliń
ska. ORP Mewa został ukończony w październiku 
1935 r. jako udana jednostka, w której znalazło się 
prawie 80% materiałów i wyrobów krajowych, na
wet główne silniki napędu, elektryczności itd. O- 
kręt miał długość 45 m, wyporność 183 ton i pręd
kość 17,5 węzłów, czyli 32 km na godzinę. W 1939 r. 
dzielnie walczył na zatoce z nalotami niemieckimi 
i mocno uszkodzony zatonął w helskim porcie. 
Jak z tego widać, zapowiadał się szybki rozwój 
nowego w kraju przemysłu, zapoczątkowanego 
przez Stocznię Gdyńską i Stocznię Marynarki 
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Wojennej, gdzie już zaczynano budowę dwóch du
żych niszczycieli klasy Grom. Cenne były rosnące 
inwestycje oraz nowe zespoły specjalistów, inży
nierów budowy okrętów i maszyn okrętowych, e- 
lektryków, techników i konstruktorów w biurach 
konstrukcyjnych okrętów, mistrzów i kwalifiko
wanych stoczniowców. Bez tych ludzi, z których 
część przeżyła ostatnią wojnę, trudno byłoby wyo
brazić sobie powojenny rozwój wielkiego przemy
słu okrętowego, obejmującego trzy duże stocznie 
produkcyjne, tyleż mniejszych oraz wiele włas
nych fabryk różnych mechanizmów, urządzeń, 
wyposażenia, mebli i innych elementów do budo
wy statków.

Okres dwudziestolecia międzywojennego dał po
czątek nowoczesnemu polskiemu budownictwu o- 
krętowemu. Powstała nowa kadra specjalistów, 
nastawiono przemysł krajowy na produkcję spe
cjalnych materiałów (m.in. stali okrętowej), róż
nych mechanizmów, instalacji i wyrobów nie zna
nych przedtem w kraju. Należy tu podkreślić, że 
wszystkie budowane wówczas statki i inne pływa
jące jednostki były wzorowej jakości, niejedno
krotnie przetrwały wojnę i nadal były użytecz
ne.
Ukształtował się od podstaw solidny przemysł, 
choć w niewielkiej skali, odpowiadającej ówczes
nym potrzebom i warunkom, często wbrew sil-

Oprócz wspomnianych stoczni, przed wojną po
wstały także inne. Działała stocznia remontowa 
„Nauta”, w 1928 r. powstał, do dziś działający, 
Morski Instytut Rybacki dla naukowej obsługi 
potrzeb rozwijającego się rybołówstwa daleko
morskiego, a przy nim pierwsza stocznia rybacka. 
Budowano w niej liczne kutry rybackie do poło
wów bałtyckich z silnikami polskiej produkcji z 
fabryki „Perkun”.
Budowa morskich jachtów sportowych - to kolej
na dziedzina przemysłu okrętowego. W 1934 r. po
wstała prywatna spółka, która założyła stocznię 
jachtową w Gdyni. Budowano tam nie tylko jach
ty, lecz i łodzie ratunkowe dla statków, wykony
wano żagle, takielunek i inne akcesoria dla 
wszystkich armatorów, klubów żeglarskich, itp. 
Powstała tam m.in. udana seria 21 sztuk jachtów 
drewnianych o powierzchni żagli 40 m2, zwanych 
konikami morskimi. 

nym konkurentom i niezliczonym trudnościom, a 
także pomimo słabego jeszcze zrozumienia jego 
potrzeby dla gospodarki narodowej.
Początki naszego „budowania okrętów” zasługują 
na uznanie i szacunek, co nie zawsze znajdowało 
należyty wyraz, a nawet bywało negowane lub 
przemilczane. Toteż ta znacząca dziedzina nie po
winna długo czekać na opracowanie swej pełnej 
historii*. Są jeszcze ludzie pamiętający te począ
tki, lecz może ich szybko zabraknąć, a dokumenty 
i relikty rozpraszają się bezpowrotnie. Systema
tyczne badania dziejów polskiej techniki okręto
wej stają się sprawą potrzebną i pilną.

Witold J. Urbanowicz
* Zainteresowanych czytelników odsyłam do książki Cz. Jery- 
sia Budownictwo okrętowe w Gdyni 1920-1945, Wyd. Morskie, 
Gdańsk 1980.
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Nasze ulice

Ulica Próżna 
w Warszawie
Znajduje się w samym centrum stolicy, lecz nie odwiedzają jej 
turyści, a rodzimi miłośnicy zabytków rzadko tu zaglądają. 
Wąska, obudowana zrujnowanymi kamienicami Próżna nigdy 
nie była reprezentacyjnym fragmentem miasta. Pod tym 
względem daleko jej nie tylko do „renomowanych” traktów 
warszawskich, lecz także do przeciętnej śródmiejskiej ulicy. 
Jedynie nasycenie historią, tak charakterystyczne dla Warsza
wy, skłaniające do zadumy i tworzące niepowtarzalny klimat 
tego miasta, łączy Próżną z najbardziej eleganckimi zakątkami 
stolicy. Do dziś ocalały na Próżnej tylko cztery kamienice, 
oznaczone numerami 7, 9, 12 i 14.

Ww W połowie XVIII w. 
dotychczasową droga łącząca rynek jurydyki Bielino (obecnie 
- pl. Dąbrowskiego) z Zielną otrzymała nazwę ulicy Ogrodo
wej. W 1770 r. przemianowano ją na Próżną, gdyż biegła wów
czas między nie zabudowanymi terenami. Dopiero w drugiej 
połowie XIX w. powstała koncepcja przedłużenia ulicy Próż
nej do pl. Grzybowskiego. Pomysł ten, wiążący się z koniecz
nością wykupienia określonego terenu i dokonania wyburzeń 
znajdującej się na nim zabudowy, napotykał przez wiele lat 
trudności nie do przezwyciężenia. Miejsce obecnego wylotu 
Próżnej na pl. Grzybowski zajmowała dwupiętrowa, klasycy- 
styczna kamieniczka (nr hip. 1081), należąca do Jana Adolpha. 
W podwórzu znajdowała się oficyna, drewniane komórki i roz
legły ogród, jeden z wielu w tym rejonie miasta. Sprawa prze
bicia Próżnej odżyła w 1879 r., gdy posesja nr 1081 zakupiona 
została od rodziny Adolphów przez Abrama i Zofię Idelsoh- 
nów. W lipcu 1880 r. „Kurier Warszawski" poinformował czy
telników o bliskiej perspektywie przedłużenia ulicy. „Pan Idel- 
sohn - stwierdzano - posiadał wielki plac o nędznych zabudo
waniach gospodarskich i oficynach, zakończony domem dwu
piętrowym, którego front wychodzi na pl. Grzybowski [...]. Wy
tyczono więc owo przedłużenie (Próżnej) przez posesję przez 
magistrat kupioną do granicy posesji p. Idelsohna i dalej w 
prostej linii przez tąż posesję aż do pl. Grzybowskiego. Znaj
dujące się na owej posesji zabudowania p. Idelsohn w części już 
zburzył, w części zaś tego jeszcze dokona co do dom u fron towego 
od Grzybowa".
Do naszych czasów przetrwał plan posesji nr 1081, wykonany w 
listopadzie 1879 r., na którym naszkicowano przebieg projek
towanej ulicy. Piętrowa kamieniczka Samuela Flinkera (nr 
1081), widoczna na reprodukowanej fotografii Brandla, miała 
pozostać nienaruszona. Ulicę wytyczono przez posesję nr 1081 
pod takim kątem, aby pomiędzy jej linią a ślepą ścianą domu 
Flinkera utworzył się ukośny klin, umożliwiający z czasem 
przebudowę domu w celu „urządzenia frontu od ul. Próżnej”. 
Po drugiej stronie ulicy, po rozebraniu kamieniczki Adolphów 
i zabudowań, powstała prostokątna działka, przylegająca 
wprawdzie na niewielkim odcinku do pl. Grzybowskiego, ale 
za to biegnąca wzdłuż całej przebitej ulicy. Należącą do Idel
sohna działkę podzielono na place, oznaczając je numerami 
1081 A, B, C, D i E, na które natychmiast znaleziono kupców, 
były one bowiem doskonałymi miejscami dla wystawienia 
frontowych domów dochodowych.

Latem 1880 r. zaczęto wznosić wzdłuż nowego odcinka Próżnej 
cztery trzypiętrowe kamienice, zaprojektowane przez Franci
szka Braumana (1838-1904), utalentowanego architekta war
szawskiego, twórcę m.in. znanej kamienicy Wedla, wybudowa
nej w 1893 r. przy ul. Szpitalnej.
Wśród pierwszych, zrealizowanych w latach 1880-1882 kamie
nic znalazły się czynszówki nr 7 (1081 D) i 9 (1081 E) (zacho
wane do dziś). Poświęćmy nieco uwagi temu ostatniemu bu
dynkowi.
Jego właścicielami byli Naftal Perlman i Zalman Nożyk (fun
dator jedynej istniejącej obecnie w Warszawie synagogi przy 
Twardej 6). Dom wzniesiony przy Próżnej 9 miał od strony pl. 
Grzybowskiego czteroosiową elewację. Okna pierwszego pię
tra zdobiły zwieńczenia w kształcie odcinka koła, zaś okna 
drugiego - zwieńczenia trójkątne (rozwiązanie to powtórzono 
od ul. Próżnej). Okna ostatniej kondygnacji zamknięto półko
liście. Na wysokości pierwszego piętra umieszczony został bal
kon z kamienną balustradą. Uwagę zwraca znajdujące się na 
poziomie drugiego piętra płytkie wgłębienie w kształcie koła, 
ujęte w girlandy oraz - piętro niżej, nad balkonem - zamknię
ta półkoliście dekoracyjna nisza. Od strony Próżnej Brauman 
zaprojektował elewację 15-osiową z trzema ryzalitami: środ
kowym trójosiowym i dwoma bocznymi - jednoosiowymi. Na 
elewacji rozmieszczono łącznie sześć identycznych balkonów 
z kamiennymi balustradami (trzy na wysokości pierwszego i 
trzy na poziomie drugiego piętra). Typową dla epoki stolarkę 
okienną ozdobiły drewniane kolumienki, zakończone odlewa
nymi w cynku miniaturowymi kapitelami. Kamienica miała 
trzy klatki schodowe: jedną „frontową” (schody dębowe z balu
stradą montowaną z żeliwnych elementów), do której wcho
dziło się wprost z bramy od ul. Próżnej i dwie boczne - kuchen-

1. Wylot ul. Próżnej na pl. Grzybowski w 1892 r. na zdjęciu K. Brandla; po lewej 
stronie dom Flinkera, po prawej - kamienica Nożyka
2. Ul. Próżna za murem getta, widok od strony ul. Zielnej
3. Tak wyglądał wylot ul. Próżnej na pl. Grzybowski w 1945 r.
4. Do tego miejsca w 1944 r. przytykała powstańcza barykada (ul. Próżna 9)
5. „Obcięta” po 1945 r. kamienica nr 12
6-10. Zachowane detale: ozdobna krata nad witryną sklepu (nr 14) (6), żeliwny 
pachołek (nr 14) (7), przedwojenna tablica z policyjnym i hipotecznym nume
rem domu (nr 14) (8), balkon (nr 7) (9), wystrój klatki schodowej (nr 9) (10)
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11.12.13. Ul. Próżna w 1988 r.
14. Zaplecze kamienic ul. Próż
nej; dawniej były tu podwórka i 
dalszy ciąg zabudowy
(zdjęcia: 4-10, 13 - Janusz Suje- 
cki, 11, 12, 14 - Krzysztof Nowiń

ski)

ne, o kamiennych, spiralnie skręconych schodach i balustra
dzie z prostych prętów. Wnętrza budynku nie odbiegały w spo
sób szczególny od innych; mieszkania otrzymały bogaty wy
strój sztukatorski, podłogi wyłożono mozaikowymi posadzka
mi. Do końca lat dziewięćdziesiątych kamienica Nożyka góro
wała nad wschodnią ścianą zabudowy pl. Grzybowskiego. 
Sąsiednia budowla (Próżna 7; własność sióstr Ludwiki i Anny 
Braun, a następnie kupca Szejwacha Batawii) miała nieco ina
czej rozwiązaną elewację. Podobnie jak większość prac Brau- 
mana, wyróżniała się elegancką fasadą, doskonałymi propor
cjami i umiejętnym rozplanowaniem wnętrz.
Partery opisanych kamienic zajmowały liczne sklepy; wśród 
nich m.in. magazyn brązownika Dawida Lebensolda i składy 
wyrobów żelaznych, które prowadzili Szaja Lewinson i Chaim 
Rosenfeld (tradycje „handlu żelazem” są na Próżnej konty
nuowane do dziś!). Pod siódmym działał dom handlowy Lip
szyca, nazywany wówczas „ekspedycyjnym”, obok - sklep z 
pasami do maszyn Kleinerta.
Próżna zdominowana była przez ludność żydowską, tworzącą 
specyficzny, pełen egzotycznego uroku klimat ulicy.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, na ostatnim pię- 

” trze kamienicy przy Próżnej 10 zainstalowano pierwszą w 
Warszawie centralę telefoniczną amerykańskiego towarzys
twa International Bell Telephone Co., które otrzymało od rzą
du rosyjskiego koncesję na budowę i eksploatację miejskich 
telefonów. Centrala mieściła się na Próżnej aż do 1904 r.
W końcu lat dziewięćdziesiątych nie ominął Próżnej proces 
wkraczania wielkomiejskiej zabudowy czynszowej. Świeżo u- 
pieczony właściciel kamieniczki Flinkera, Majer Wolanowski, 
zrezygnował z projektowanej jeszcze w 1880 r. przebudowy 
obiektu. Piętrowy dom nie odpowiadał ani potrzebom, ani gu
stom epoki. W lutym 1898 r. rozpoczęła się jego rozbiórka, a w 
1900 r. stała już w tym miejscu masywna, czteropiętrowa ka
mienica (Próżna 14). Wzniesiona budowla miała dwie elewacje 
(od Próżnej i pl. Grzybowskiego) i była typowym dla przeło
mu wieków obszernym domem dochodowym o bogato zdobionej 
fasadzie. Na frontowych klatkach schodowych zachowały się 
schody z białego marmuru, ręcznie odkuwane balustrady i 
sztukatorskie dekoracj e. Przej azd bramny wybrukowany został 
dębową kostką (obecnie istnieje w Warszawie jeszcze jedna 
czynszówka o tak wybrukowanym przejeżdzie - dom przy 
Mokotowskiej 57).Wparterowej części kamienicy Majera Wola
nowskiego i w oficynach okalających obszerny dziedziniec ot
warto wiele sklepów i drobnych warsztatów rzemieślniczych.

Tak więc w ostatnim roku XIX stulecia architektoniczna opra
wa wylotu Próżnej na pl. Grzybowski ostatecznie się ukształ
towała i w postaci niezmienionej przetrwała do naszych cza
sów.
U schyłku ubiegłego wieku Próżna należała do typowo hand
lowych ulic; kolejne, podobne do siebie dni mijały tu w spoko
ju, a jej mieszkańcy wiedli ustabilizowany, kupiecko-rzemieśl- 
niczy żywot. Nowe stulecie przyniosło natomiast burzliwe wy
darzenia.
Było sobotnie popołudnie, 15 października 1904 r. Na pl. Grzy
bowskim zamarł normalny o tej porze ruch. Umilkł monoton
ny turkot wozów i dorożek; w oknach kamienic pojawiły się 
zaciekawione twarze. Uliczki przylegające do placu - także 
Próżną - zapełnił gęstniejący tłum żydowskich robotników. 
Powoli zapadał zmierzch, zapalały się żółtawe płomyki gazo
wych latarni, w mroku majaczyły majestatyczne wieże kościo
ła Wszystkich Świętych. Dochodziła szósta, gdy na dany znak 
robotnicy wyszli na plac. Uformował się pochód; nad głowami 
błysnął czerwienią rozwinięty sztandar. Wśród rewolucyjnych 
okrzyków manifestujący ruszyli ku Granicznej. Po chwili poli
cja rzuciła się na pierwsze szeregi demonstrantów; przez kilka 
minut plac rozbrzmiewał zgiełkiem walki, tłum rozbiegł się 
chaotycznie wśród krzyku i wrzawy... Tak demonstrował 
Bund, protestując przeciwko krwawej rozprawie policji z Ży
dami w Białymstoku. Wspomnianą manifestację przyćmiła 
wkrótce listopadowa Demonstracja Zbrojna PPS.
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W niedzielę, 13 listopada 1904 r., już od siódmej rano podwórza 
kamienic na Próżnej przepełnione były żandarmami i policją. 
Do godziny ósmej napływający na pl. Grzybowski tłum zapeł
nił ją tak, że trudno było przejść chodnikami. Okna i balkony 
domów nr 9 i 14 (od strony placu) zapełnili widzowie; niektórzy 
przez lornetki oglądali z ciekawością zbitą, falującą masę ludz
ką. Po dwunastej zaintonowano „Warszawiankę”, a nad głowa
mi zebranych ukazał się czerwony sztandar. Na pierwszą szar
żę policji bojowcy odpowiedzieli strzałami. Plac Grzybowski 
stał się widownią zaciętej walki demonstrantów z policją. 
Znaczna część manifestujących przedarła się wówczas Próżną 
do Marszałkowskiej. W kilka godzin później zbierający się 
ponownie na Próżnej tłum rozpędziło wojsko, blokując jedno
cześnie całą ulicę.
W maju 1905 r., podczas pogromów warszawskich domów pu
blicznych i fali samosądów na przedstawicielach marginesu 
społecznego, Próżna zamieniła się w prawdziwe pole bitwy. 

Robotnicy - Żydzi, uzbrojeni w kamienie, noże i pałki, stoczyli 
tu walkę z żydowskimi sutenerami i złodziejaszkami.
Na kilka lat przed wybuchem pierwszej wojny światowej 
(prawdopodobnie w latach 1910-1912) na pustym dotychczas 
placu nr 1081 A (12) należącym do Mozesa Neufelda wyrosła 
ogromna, górująca nad ulicą, sześciopiętrowa kamienica czyn
szowa. Jeszcze przed 1939 r. należała ona do najbardziej luk
susowych i eleganckich budynków przy Próżnej.
Z nastaniem hitlerowskiej okupacji dzieje Próżnej nieroze
rwalnie splatają się z tragedią warszawskiego getta. Ulica zna
lazła się w obrębie dzielnicy zamkniętej, oddzielona w listopa
dzie 1940 r. murem od reszty miasta. „Na początku marca (1941 
r.) - czytamy w Kronice getta warszawskiego Ringelbluma - 
mówiono o wyłączeniu (z getta) Grzybowa wraz z Próżną. [...] 
Niemal codziennie widzę dwóch, trzech ludzi, którzy padają z 
głodu na bruk uliczny. Mieszkańcy Próżnej dostali już nakazy 
opuszczenia mieszkań do końca marca. Nadal opróżniają z 
mebli mieszkania żydowskie. Zewnętrzny wygląd ludności ży
dowskiej - tragiczny. Prawie wszędzie widać ludzi bez odzieży, 
w porwanych paltach, lub w paltach zapiętych agrafkami, żeby 
nie było widać, że są bez koszuli”. W 1942 r. Próżną wyłączono 
z getta. Nowa jego granica biegła teraz wzdłuż wschodniej 
ściany zabudowy pl. Grzybowskiego.
Dnia 1 sierpnia 1944 r. bramy czynszówek na Próżnej zostały 
zamknięte i zabarykadowane. Jeszcze przed siedemnastą od 
pl. Grzybowskiego ruszył Próżną oddział powstańców z zamia
rem zaatakowania gmachu PAST-y. Niemieccy żandarmi wy
rzucili na ulicę kasę pancerną, ustawili za nią erkaem i otwo
rzyli ogień. Padło kilku zabitych i rannych, reszta wycofała się 
w kierunku Grzybowa. Pomiędzy kamienicami nr 9 i 14 (w tej 
ostatniej znajdowała się kwatera 9. kompanii baonu „Kiliń
ski") wzniesiono barykadę. 2 sierpnia „powstańcy wspólnie z 
cywilami przewrócili w poprzek ulicy stojącą tam od poprzed
niego dnia niemiecką ciężarówkę. Z pobliskich magazynów [...] 
poznosili worki z jęczmieniem, cukrem i kaszą. Powstanie 
miało trwać kilka dni, więc nikt nie żałował tych kilkunastu 
worków. Wśród cywilów prym wodził dozorca Ignac [...] W ką
cie podwórza leżały rury kanalizacyjne. Ignac polecił je prze
nieść i wmontować w barykadę. »Żaden czołg nie podjedzie, 
jak zobaczy lufy armat wystające z barykady* - tłumaczył 
zebranym lokatorom. Kiedy już wmontowali je między skrzy
nię przewróconej ciężarówki i worki, przyszedł właściciel rur i 
zrobił awanturę. »Dobrze - odpowiedział mu spokojnie [...] je
den z lokatorów - rury zostawimy, a położymy zamiast nich 
pana*. Właściciel wycofał się jak niepyszny" (M. Kledzik, Kró
lewska 16, Warszawa 1984). Już wkrótce toczyła się tu drama
tyczna walka. Jej ślady pozostały do dziś na murach zachowa
nych kamienic...
Podczas walk Powstania Warszawskiego znaczna część zabu
dowy Próżnej została wypalona. Spłonęło ostatnie piętro ka
mienicy nr 12 (rozebrane w 1946 r.) i mansardowy dach domu 
nr 7. Pociski niemal całkowicie zburzyły przylegające do pl. 
Grzybowskiego skrzydło kamienicy nr 14. „Skrócono” je po 
1945 r., likwidując bramę wjazdową od strony placu.
Pomimo wojennych zniszczeń można było przywrócić Próżnej 
niemal niezmieniony, przedwojenny wygląd. Niestety, całą za
chowaną dziewiętnastowieczną zabudowę zamierzano wybu
rzyć, wznosząc w tym miejscu budowle socrealistyczne. Szko
da, że przy okazji rocznicowych wspomnień o latach odbudo
wy tak rzadko wskazuje się na szczególnie barbarzyńską wy
mowę owych projektów, godzących w ocalałe dobra narodowej 
kultury.
Próżnej więc nie odbudowano. Zburzono wszystkie spalone 
domy, zaś w 1953 r. nastąpił kolejny popis wandalizmu: z 
trzech kamienic zbito do gołej cegły bogaty wystrój sztukator- 
ski i zerwano część balkonów. Te budynki miały przecież tak
że iść pod kilof... Zdewastowane zabytki znalazły się na grani
cy katastrofy budowlanej. I dopiero w 1986 r„ wskutek inter
wencji Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, władze stolicy pod
jęły decyzję o rewaloryzacji kamienic przy ul. Próżnej; kamie
nice te wpisano do rejestru zabytków. Być może, już za kilka 
lat możliwe będzie przywrócenie dawnego wyglądu uratowa
nemu fragmentowi Warszawy.

Janusz Sujecki
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NASZ FELIETON

W kolejce 
do kultury
Ĉ̂̂udzoziemiec lub 

rodak zapytany o zjawiska charakterystyczne dla na
szej rzeczywistości, jeżeli obce mu są uogólnienia na 
temat naszego charakteru narodowego, wzlotów i u- 
padków historii, immanentnych cech jednostek i spo
łeczeństwa - wymieni na pierwszym miejscu... kolej
ki!
Niektórym, już dobrze podeszłym w latach obywatelom 
naszego kraju towarzyszą one od wczesnego dziecińs
twa i choć czas upływa, nic nie wskazuje, aby stały się 
zjawiskiem historycznym, zabytkiem naszej epoki. 
Przeciwnie - instytucja kolejki rozwija się i krzepnie, 
obrastając własnymi prawami i obyczajami godnymi 
badań etnologicznych i socjologicznych, a może i regu
lacji ustawowej? Obejmuje coraz szersze regiony na
szego życia od dóbr materialnych i usług, przez ko
nieczności urzędowo-administracyjne, aż do KULTU
RY. Z pozoru wydawać się może, że kolejka jest próbą 
organizacji stosowanej jako panaceum na dezorgani
zację.
Pomińmy kolejki po książki, których jakość i nakłady 
spadają proporcjonalnie do wzrostu cen, wrzaskliwe

(rys. Małgorzata Tabaka)

ogony pod kasami kin, tłumy na imprezy sportowe (to 
też kultura, choć tylko fizyczna!) i pozostańmy przy 
kolejkach do zabytków. Co poniektóry czytelnik felie
tonu zdziwi się, gdyż według oficjalnych opinii „zabyt
ków mamy za dużo, kosztują one zbyt wiele i nikogo 
nie interesują”. Ludzie jednak cierpliwie stoją przed 
Zamkiem Królewskim, pałacem w Wilanowie, Mu
zeum Archidiecezji Warszawskiej.
Muzea często świecą pustkami - zgoda, dotyczy to 
zwłaszcza tych, które od lat nie zdobyły się na odświe
żenie własnej ekspozycji, pokazanie więcej niż 10% 
zbiorów, które prezentują sztampę wystaw przełado
wanych przedziwnie komponowanymi planszami, nie
czytelnymi fotografiami i powszechnie znanymi obiek
tami o różnej autentyczności. Takie muzea nie zachę
cają ani zwiedzających, ani potencjalnych pracowni
ków, stając się powoli muzeami muzealnictwa, azylami 
dla nieudaczników życiowych i pechowców. (Przepra
szam tu szaleńców, którzy swój zawód muzealnika 
traktują ex anima!)
Wystarczy jednak wyciągnąć kilka eksponatów zna
nych dotychczas tylko z opisów i ilustracji, i sytuacja 
zmienia się. Gdy Biblioteka Narodowa postanowiła po
kazać narodowi Psałterz Floriański, Statut Łaskiego, 
iluminowane godzinki, mapy, sztychy, splecione prze
dziwnie z dość przypadkowymi fonografikami - razem 
kilkanaście gablot książek, eksponujących raczej jak 
niewiele pozostało nam do pokazania niż ilustrujących 
bogatą i barwną historię książki, zbiorów czy też tylko 
Biblioteki Narodowej - skutek był natychmiastowy: 
przed pałacem Krasińskich stała kilkusetmetrowa ko
lejka ludzi, którzy co prawda stali... do kultury, ale 
zachowywali się nie inaczej niż w ogonku po kartkowe 
ochłapy. Ba, nie koniec na tym. Następna kolejka była 
wewnątrz do szatni, potem słała się przez hall i schody 
po wydeptane muzealne kapcie (to też relikt nigdzie 
poza Polską nie spotykany), a wreszcie przesuwała się 
spoconym wężem wzdłuż ekspozycyjnych gablotek. O- 
czywiście percepcja kultury w takich warunkach jest 
ograniczona, zaś wiele osób po prostu zrezygnowało - 
przestraszonych perspektywą stania w jeszcze jednej 
kolejce.
Felieton ten dedykuję nie dyrekcji Biblioteki Narodo
wej - każdy wie, że ślimacząca się budowa nowego 
gmachu zagraża zbiorom w stopniu nie mniejszym niż 
historyczne kataklizmy - lecz administratorom naszej 
kultury, skąpiącym na jakieś zabytkowe rupiecie, a 
zdumiewająco hojnym dla twórców gumy do żucia w 
telewizyjnych okienkach, big-beatowych festiwali i 
pseudohistorycznych widowisk z rycerzami czy legu- 
nami, tym, którym nakład książki z zakresu historii 
sztuki przekraczający 5 tysięcy wydaje się za wysoki, 
zaś 100-tysięczny nakład kryminału - za niski! Do ko
lejki! Po kulturę!

Felietonista
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(fot. Jerzy Skowroński)

Wokół 
jednego zabytku 
„Zaszumiały proporce, kwietne girlandy... Padfy słowa 
dostojnej komendy... opadła zasłona kryjąca nieśmier
telne Polski bohaterstwo. Podniosły się czoła ku gó
rze. Z piersi hymnu narodowego wybuchnął niosąc 
szabli polskiej I honorowi polskiemu wieczystą przy
sięgę. A z wysokiego cokołu spiżowy spogląda na rze
szę ludzi On, z pod Raszyna, Moskwy, Lipska, pewną 
dłonią wskazując drogę orężowi polskiemu - On, w 
którym nie masz zdrady. On - duma, wierność I męs
two. Z cokołu na Placu Saskim u murów gmachu szta
bu generalnego - czynu żywego i nieustannego budo
wania siły zbrojnej przybytku - stanął na wieczne nle- 
rozstanie On, któremu na imię: Legenda". Tak „Ilustro
wany Kurier Polski” 11 maja 1923 r. pisał o odsłonięciu 
w Warszawie pomnika polskiego bohatera oręża a tak
że marszałka armii napoleońskiej - księcia Józefa Po
niatowskiego.

A dzieje pomnika były szczególne. Zamysł uczczenia 
bohatera powziął w 1814 r. ks. Adam Czartoryski. Anna 
Potocka wyjednała zezwolenie u cara Aleksandra, ten 
jednak podobno postawił warunek, że nie może to być 
„postać ułańska”. Zebrano potrzebne fundusze dzięki 
ofiarności całego narodu i po wielu latach debat i na
mysłów nad projektem duński rzeźbiarz o europejskiej 
sławie Bartłomiej Thorwaldsen wykonał pomnik konny 
nawiązując do antycznej postaci Marka Aureliusza. Od

lew wykonano w 1832 r. w Warszawie. Wypadki poli
tyczne przeszkodziły ustawieniu pomnika. Władze car
skie chciały go zniszczyć. Skończyło się na zagarnię
ciu rzeźby przez Paskiewicza do ozdoby prywatnego 
ogrodu w Homlu*

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej w ramach 
rewindykacji dóbr kultury polskiej pomnik wrócił do 
Polski 17 marca 1922 r. Zdecydowano ustawić go na pi. 
Saskim na tle siedziby Sztabu Generalnego. Cokół za
projektował architekt Aleksander Bojemski.
Postanowiono dokonać odsłonięcia pomnika 5 maja 
1923 r. na sposób wielkiej, narodowej uroczystości po
łączonej z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 
uświetnionej pobytem w Polsce bohatera pierwszej 
wojny światowej marszałka Francji Ferdynanda Focha, 
któremu także nadano tytuł marszałka Polski.

„Uroczystość odsłonięcia pomnika na Placu Saskim 
rozpoczęła się o godz. 11. Po przemówieniu prezyden
ta Komitetu ks. Ludwika Czartoryskiego - Prezydent 
Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski przeciął 
sznur zasłony... baterie artylerii oddały 101 strzałów... 
orkiestry grały hymn narodowy. Pomnik otoczyło 6 żoł
nierzy w historycznych strojach Wojsk Polskich z cza
sów ks. Józefa, 4 kapitanowie francuscy z obnażonymi 
szpadami 12 oficerów 8 pułku ułanów ks. Józefa.
Minister Spraw Wojskowych gen. Kazimierz Sosnko- 
wskl wygłosił przemówienie. W Imieniu miasta War
szawy pomnik przejął prezes magistratu Baliński. W 
Imieniu delegacji szwedzkiej przemawiał dr Jansen. 
Następnie marszałek Foch wręczył odznaczenia Legii 
Honorowej: Krzyż Wielki Oficerski (generałowi Hallero
wi), krzyże komandorskie, oficerskie i kawalerskie oraz 
Palmy Uniwersyteckie (m.ln. majorowi, a zarazem poe
cie, piewcy starej Warszawy Arturowi Oppmanowi). O 
godz. 12.30 rozpoczęła się wielka defilada 8 pułku pie
choty, 14 szwadronów kawalerii, artylerii, samochodów 
pancernych, samolotów. W defiladzie uczestniczyło 
wiele organizacji społecznych" („ilustrowany Kurier 
Codzienny”, Kraków 1923).

W czasie wojny, po zakończeniu Powstania Warsza
wskiego pomnik został rozbity przez hitlerowców. Od
nalezione, nieliczne fragmenty nie pozwoliły na odtwo
rzenie całości. Uczyniły to władze duńskie, wykorzy
stując zachowany model w Muzeum Thorwaldsena w 
Kopenhadze i ofiarowały odlew narodowi polskiemu.
Z okresu międzywojennego ocalała i kilka lat temu zo
stała przekazana do Muzeum Historycznego m.st. War
szawy tablica mosiężna z wyrytym na niej napisem: 
„Pomnik Xięcla Józefa Poniatowskiego z myśli Adama 
X. Czartoryskiego poczęty, a wolą I ofiarnością Narodu 
ufundowany: przez rzeźbiarza duńskiego Bartłomieja 
Thorwaldsena roku 1828 w Rzymie wykonany: w War
szawie roku 1832 przez Klaudiusza Franciszka i Emila 
Gregolre'ów z bronzu odlany: przez rosjan z Polski 
uwieziony: dzięki zwycięstwu oręża polskiego za cza
sów Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Polsce 
wrócony: do Warszawy stolicy wolnej odrodzonej Rze
czypospolitej, w roku 1922 sprowadzony: przez archi
tekta Aleksandra Bojemskiego ustawiony: w dniu trze
cim maja R.P. 1923 przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Stanisława Wojciechowskiego uroczyście odsłonięty I 
pieczy miasta stołecznego Warszawy oddany".

Marian Paździor
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Akcja domy robotnicze

Starachowice
Starachowice - dawny ośrodek prze
mysłu metalowego, słynący obecnie z 
produkcji znanych samochodów cię
żarowych „Star" są wielotysięcznym 
miastem. Jego układ przestrzenny u- 
tworzyły w ciągu 170 lat dwa czynniki: 
zabudowa fabryczna oraz towarzyszą
ce jej zespoły domów dla pracowni
ków. W Starachowicach zachowało 
się do dziś kilkanaście historycznych 
osiedli mieszkaniowych. Powstawały 
one w trzech okresach: w czasie two
rzenia zakładów górniczo-hutniczych 
w pierwszej połowie XIX w., w okresie 
kapitalistycznej eksploatacji zakładów 
na przełomie XIX i XX w. oraz w dwu
dziestoleciu międzywojennym.
Planowe tworzenie przemysłu metalo
wego w dolinie rzeki Kamiennej zaini
cjował Stanisław Staszic, a pomysł za
łożenia wzdłuż tej rzeki zakładów hut
niczych i przerobu surówki, tworzą
cych tzw. ciągły zakład fabryk żelaz
nych, zrealizowany został w pełni po 
przejęciu rządowych zakładów górni
czo-hutniczych przez Bank Polski. 
Wybudowano wtedy obiekty przemy
słowe wraz z osiedlami robotniczymi 
w Bejowie, Bzinie, Mostkach, Parszo- 
wie, Michałowie, Brodach i Nietulisku. 
W latach 1836-1842 w Starachowi
cach zbudowano nowy zakład hutni
czy i domy dla jego pracowników. Po
nieważ do obsługi hut i fryszerek mu
siano sprowadzać hutników i górni
ków, starano się wiązać ich na stałe z 
zakładem gwarantując m.in. mieszka
nia. Administrator zakładów staracho
wickich Jan Łęski, doceniając ten wa
runek, budował domy dla pracowni
ków jednocześnie z zakładami. Projekt 
osiedla przewidywał budowę 26 dom- 
ków „fabrykanckich" oraz dwóch do
mów większych „dla pomieszczenia 
officyalistów i znaczniejszych maj
strów". Parterowe domki robotnicze 
miały być ustawione szczytami do 
drogi, wejście do budynku wiodło z 
podwórza, a z tyłu przewidywano o- 
g ród ki, „które każden z fabrykantów 
urządzić powinien". Domki miały być 
budowane jak najtaniej, gdyż plano
wano ich sprzedaż robotnikom „za 
zwróceniem kosztów budowy ratami z 
zarobków".
Do chwili obecnej w Starachowicach 
zachował się już tylko jeden taki do-

mek robotniczy przy ul. Sportowej 18. 
Murowany, parterowy budynek składa 
się z trzech pomieszczeń: izby (tzw. 
stancji), komory i sionki oraz wtórnie 
przybudowanego pomieszczenia gos
podarczego. Jego powierzchnia mie
szkalna wynosi 36,5 m2. Przykryty jest 
dwuspadowym dachem (osobnym 
nad sionką). W szczycie znajduje się 
charakterystyczne półkoliste okienko, 
ujęte w szeroką i płaską opaskę.

Oprócz domków jednorodzinnych bu
dowano też budynki bliźniacze miesz
czące dwa mieszkania, których po
wierzchnia nie przekraczała 72 m2. Tak 
więc norma, jaką przyjęto dla mieszka
nia robotnika, wynosiła 36 m2 - odpo
wiednik dzisiejszego M-2.
Pół wieku później sytuacja mieszka
niowa robotników wyglądała w Stara
chowicach znacznie gorzej. Budyn
kiem przeznaczonym na mieszkania
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był koszarowy, drewniany barak wie
lorodzinny. W Ekomuzeum w Stara
chowicach zachowały się dwa projek
ty takich baraków, które pozwalają po
znać sytuację socjalną robotników 
huty lub górników. Barak na „ 72 rodzin 
i 20 ludzi-kawalerów" składał się z 12 
identycznych izb o powierzchni 18 m1 2 * 4 5 6, 
wyposażonych w trzony kuchenne. 

1, Najstarszy w Starachowicach dom robotniczy z 
lat 1836-1842 przy ul. Sportowej 18 (osiedle Bu
gaj)
2.3. Szesnastorodzinny barak z około 1925 r. przy
ul. Bugaj (2); rzut przyziemia (3): A - przedsionek, 
B - izba
4. Baraki robotnicze z lat 1917-1930 w osiedlu 
Bugaj
5. Bliźniacze domy dla urzędników z lat 1921— 
1924 przy ul. Parkowej
6. Typowa zabudowa na obrzeżach robotniczych 
osiedli - komórki, sanitariaty itp. 

Wejście do każdego „mieszkania" 
prowadziło przez sionkę przystawioną 
do elewacji domu. Obok sionki znaj
dowała się mała spiżarnia.

Izby takie przydzielała fabryka robotni
kom bez względu na wielkość ich ro
dziny. Dwudziestu robotników kawale
rów zamieszkiwało w izbie o powierz
chni 40 m2, oświetlonej dwoma okna
mi, ogrzewanej piecem (bez kuchni do 
gotowania). Wzdłuż ściany o długości 
8 m znajdowało się 10 piętrowych 
prycz szerokości 80 cm. Po przeciw
nej stronie pod ścianą stały dwie dłu
gie ławy i stół. Na jednego robotnika w 
tego rodzaju wspólnej izbie przypada
ły 2 m2 powierzchni mieszkalnej.

Baraki nie były wyposażone w bieżącą 
wodę, kanalizację i prąd elektryczny. 
Ich mieszkańcy w osobnych budyn
kach mieli niewielkie komórki na opał i 
zapasy. Nieco dalej od domów mie
szkalnych lokowano zbiorowe sanita
riaty. Tego typu zabudowa występo
wała w kilku osiedlach, największe z 
nich - to tzw. Majówka, Marteny (nie 
istniejące) i Bugaj - osada pierwotnie 
górnicza, następnie rozbudowana dla 
pracowników pobliskiego tartaku. O- 
siedle to prawie w całości zachowało 
się do dziś.

Decyzja z 1920 r. o budowie w Stara
chowicach nowoczesnych zakładów 
mechanicznych oraz fabryki broni i a- 
municji pociągała za sobą koniecz
ność zatrudnienia zarówno dużej kad
ry specjalistów, urzędników, jak i ro
botników. Planowane zwiększenie za
łogi, którą trzeba było sprowadzić do 
Starachowic, zmuszało do podjęcia 
akcji budowlanej. W latach 1920-1925 
wybudowane zostały dwa duże osied
la dla urzędników i robotników. Auto
rem założenia urbanistycznego tych o- 
siedli oraz większości budynków był 
arch. Jan Borowski. Projektował także 
wille dla dyrektora fabryki amunicji i 
dyrektora lasów, dom dla lekarzy przy 
szpitalu, drewniany kościół oraz głów
ne budynki biurowe nowych zakła
dów.

Jan Borowski był również konserwa

torem zabytkowej architektury. Temat 
jego pracy dyplomowej w 1917 r. sta
nowił projekt ratusza w stylu polskie

go renesansu. Kolejnym przykładem 
nawiązywania do stylu narodowego 
były właśnie projekty osiedli i domów 
w Starachowicach, a także projekt sta
rachowickiego kościoła w stylu zako
piańskim. Od 1924 r. Borowski prze
bywał w Wilnie, gdzie był asystentem,
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wane przy ulicach tworzących jakby 
trzy elipsowate okręgi. Swobodny uk
ład ulic, położenie domów na oświet
lonym słońcem zboczu nad wąwozem 

nadawało osiedlu malowniczego wy
razu, a zaplanowana i zrealizowana 
bogata zieleń w postaci drzew i o- 
gródków przydomowych nawiązywać 
miała do modnej wówczas idei zakła
dania miast-ogrodów.
Kolonię urzędniczą składającą się z 32 
domów, z czego 5 stanowiły domy 

czterorodzinne, a 27 dwurodzinne z 
pokojami dla kawalerów, zamieszki
wało około 470 osób, tj. 74 rodziny i 
około 100 kawalerów. W domach dla 
starszych urzędników mieszkanie na 

parterze o powierzchni 102 m2 składa
ło się z 3 pokoi (gabinet, sypialnia, ja

dalnia) hallu, kuchni ze służbówką, ła
zienki, spiżarni i miało dwa wejścia 
(służbowe i kuchenne). Mieszkania u-

a następnie docentem w katedrze ar

chitektury prof. Ludwika Sokołowskie
go na Wydziale Sztuk Pięknych Uni
wersytetu Stefana Batorego. Tu właś
nie dat się poznać jako utalentowany 
konserwator zabytków, kierując m.in. 
pracami przy konserwacji kościołów 
Św. Kazimierza i Św. Teresy, Kaplicy 

Ostrobramskiej, murów pobernardyń- 

skich oraz przy odbudowie zamków w 
Trokach, Krewie i Wilnie. Warto dodać, 
że po wojnie w 1945 r. Jan Borowski 
został mianowany pierwszym polskim 
konserwatorem Gdańska i wojewódz

twa.
W Starachowicach jako pierwsze po
wstało osiedle urzędnicze, położone 
na południowym zboczu wzgórza, w 
niedalekim sąsiedztwie zakładów. Pół
nocną granicę stanowiła ulica zwana 
obecnie Dr Anki, a południową - zale
siony wąwóz. Domy zostały rozplano

7. 8. Robotniczy dom przy ul. Widok z 1923 r. (7); 
rzut przyziemia (8): A - kuchnia, B - pokój, C - 
komórka, D - spiżarnia
9. Dwuelementowy dom przy ul. Mickiewicza z lat 
1922-1924
10. Rzut przyziemia robotniczego domu bliźnia
czego w osiedlu Klarnerowo z ok. 1936 r.: A - 
sień i schody na poddasze, B - kuchnia. C - 
pokój, D - sanitariat

(zdjęcia: Krystyna Kowalska)

rzędnicze w pozostałych domach 
składały się przeważnie z kuchnio-ja- 
dalni, sypialni, gabinetu, spiżarki i WG 
oraz niewielkiego hallu, w którym 
mieściły się schody do kawalerskiego 

pokoiku na poddaszu. Wszystkie 
domy osiedla - to domy tzw. bliźnia
cze, składające się z dwóch identycz
nych mieszkań, stanowiących jakby 
lustrzane odbicie. Dzięki temu zarów
no plany tych domów, jak i ich elewa
cje miały idealną osiowość i symetrię. 
Domy reprezentowały styl architekto

niczny zwany dworkowym, który świa
domie nawiązywał do form polskiego 
dworu. Elementem postępu było ska
nalizowanie i założenie wodociągu w 
całej kolonii oraz jej elektryfikacja. Wo
kół każdego mieszkania znajdował się 
ogródek wielkości 400-500 m2.

W latach 1922-1924 przystąpiono do 

budowy kolonii robotniczej położonej 
na wzgórzu, nieco poniżej zakładu 

przy ul. Widok, Robotniczej i Mickiewi
cza. Osiedle to, autorstwa prawdopo
dobnie również Jana Borowskiego, 
który był wówczas kierownikiem za
kładowego biura architektonicznego, 

charakteryzuje swobodny układ prze
strzenny. Domom dla robotników na
dano formę zmonumentalizowanego 
dworu, w czym można odczytać inten
cję niezbyt jaskrawego rozróżnienia 
kolonii robotniczych od urzędniczych. 
Osiedle składało się z 23 domów u- 

stawionych na zboczu stoku, wśród 
drzew i ogrodowej zieleni. Na jego za
budowę składały się domy parterowe 
z mieszkalnymi poddaszami i piętrowe 
jedno-, dwu- lub trzyelementowe. Tzw. 
element był to moduł, który następnie 
wielokrotnie w dowolnych zestawie
niach powielano. Element miał wymia
ry 10 x 13 m i składał się z sieni prze
chodniej przebiegającej przez jego 
środek. Po obu stronach sieni znajdo
wały się: w trakcie frontowym - poko
je, w trakcie tylnym - albo kuchnie, 
albo też trzy słabo oświetlone komór- 
ki-piwnice. Ten drugi wariant występo-
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wat zwykle w domach piętrowych, 
gdzie tylny trakt wkopany mocniej w 
zbocze traktowano jako piwniczny. W 

domach osiedla znajdowało się ogó
łem 180 mieszkań dwuizbowych, na 
które składał się pokój z kuchnią i spi

żarnią o łącznej powierzchni 37 m2, 38 
mieszkań jednoizbowych o powierz
chni 18,5 m2 i 84 mieszkania kawaler
skie, które stanowił pokoik o powierz
chni 10 m2 na poddaszu.
Do każdego mieszkania należała ko
mórka na opał. Komórki takie mieściły 
się po kilka w specjalnie dla tych o- 
siedli zaprojektowanych budynkach 
gospodarczych. Ogrzewana piecem 
część takiego budynku mieściła sani
tariaty oraz dwie łazienki; wokół do
mów znajdowały się ogródki kwiatowe 

i małe warzywniki.

Starachowickie osiedla urzędnicze i 

robotnicze należą do najwcześniej 
zrealizowanych osiedli tego typu w 
Polsce (warszawski Żoliborz Oficerski 
rozpoczęto budować w 1922 r„ a Żoli

borz Urzędniczy w 1923 r.). Są one 
wzorcowym przykładem umiejętnego 
połączenia idei miasta-ogrodu o natu
ralnym, swobodnym układzie prze

strzennym z dworkową formą uniwer
salnego bliźniaczego domu dla urzęd
nika. Osiedla te, ze względu na swój 

pionierski charakter, jak też zachowa
ny do dziś pierwotny układ prze
strzenny i w dużym stopniu zabudowę 
o nie przekształconej formie, stanowią 
najcenniejsze pod względem histo
rycznym i formalnym osiedla mieszka
niowe Starachowic.

Ewa Pustoła-Koztowska

Akcja domy robotnicze

Dróżniczówki
Kierowcy i pasażerowie podróżujący sa
mochodami po ruchliwych szlakach zwra
cają niekiedy uwagę na znajdujące się tuż 
obok jezdni kępy starych drzew i krzewów, 
w których tkwią niewielkie parterowe bu
dynki. Domki te wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi i studniami umieszczanymi 
zwykle gdzieś na zapleczu służyły dawniej 
służbie drogowej. Wśród nich są takie, któ
re były świadkami powstawania traktu, sta
nowiąc np. siedzibę kierownictwa robót, i 
takie, które wybudowano później, z prze
znaczeniem dla ludzi powołanych do utrzy
mywania danego odcinka drogi w możliwie 
najlepszym stanie. Domy te służyły dróżni
kom i konduktorom - stąd zwane są dróż- 
niczówkami, konduktorkami, czasem także 
koszarkami.
Dla fachowego prowadzenia robót przy bu- 
dowaTiiu i utrzymywaniu dróg „pierwszo
rzędnych", czyli finansowanych przez pań
stwo, oraz drugorzędnych, tzw. szarwarko- 
wych, na początku XIX w. wzorem innych 
państw utworzona została w Królestwie 
Polskim służba techniczna, w skład której 
wchodzili dróżnicy, drogomistrze i konduk
torzy. Dróżnik był to „niższy oficyalista na 
drogach kolejowych i szosach, którego o- 
bowiązkiem jest doglądanie i utrzymanie w 

. porządku pewnej przestrzeni drogi", kon- 
*■’duktor - to „początkujący inżynier lub bu

downiczy, któremu porucza się pilnowanie 
robót i przestrzeganie, aby wszystko we
dług planów i anszlagów zostało wykona
ne. On także zwykle przyjmuje materiały i 
przestrzega, aby co do ilości i jakości za
dość czyniły warunkom, pod któremi do
stawcy zobowiązali się je dostarczyć". W 
podręczniku do budowy dróg z 1863 r. tak 
opisywane są zadania służb drogowych: 
„Służba z robotników stałych czyli dróżni
ków w ten sposób urządzona być winna, 
aby każdy pojedynczy dróżnik oddany miał 
wyłącznie swoim staraniom pewien oddział 
drogi i był za dobre jego utrzymanie odpo
wiedzialny. Długość takiego odcinka jest 
zmienna i dostosowana do okoliczności. 
Zwykle długość ta od jednej do trzech 
wiorst wynosić może. Dróżnicy powinni 
być płatni miesięcznie i na 4 lub 5 klas 
podzieleni... Każdy dróżnik powinien mieć 
książeczkę, w której po jednej stronie zapi
suje się na każdy dzień wydawane rozkazy, 
po drugiej sam dróżnik, jeśli umie, lub star
szy dróżnik zapisuje każdodniową ilość 
wykonanej pracy... Bezpośrednimi zwierz
chnikami służby dróżniczej są konduktorzy 
i do nich należy obmyślenie najprzód zaję
cia dla dróżników i dozór ogólny nad robo
tami. Każdy konduktor powinien 1 x na 2 
tygodnie zwiedzić cały oddział. Zdawać in
żynierowi szczegółowe raporta o stanie 
drogi w koniecznych raportach".
Utrzymanie sprawnej służby drogowej wy
magało budowania dróżniczówek i kon
duktorek. Powstało ich wiele w pierwszej
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połowie XIX w. ze względu na szybkie tem
po budowy dróg bitych w tym czasie. W 
raporcie Rady Stanu Królestwa Polskiego z 
działalności rządu i stanu kraju w latach 
1824-1828 przedstawionym na posiedze
niu Sejmu 29 maja 1830 r. podano, że „na 
drogach bitych wybudowano 52 celbud do 
poboru myta drogowego, 63 domków 
dróżniczych, 743 mostów i kanatów..." 
Budowane domki byty skromne, ale wy
godne i dostosowane do potrzeb przed
stawiciela władzy - dróżnika. Miał on „mie
szkać porządnie, schludnie, a nie w jakiejś 
nędznej chałupie. Tego wymaga też powa
ga zarządu drogowego’’. Dróżniczówki i 
konduktorki stawiane były, jak się wydaje, 
według projektów opracowywanych i roz
powszechnianych przez Generalną Dyrek
cję Dróg i Mostów. Według opisu z począt
ku XX w. było to „obejście składające się z 
1/2 - 1 morgi, czyli 1/4—1 /2 ha gruntu z 
domkiem mieszkalnym, budynkiem gospo
darczym, stajnią, chlewikiem, kurnikiem 
itp., oraz wychodkiem i studnią". Wygląd 
zewnętrzny domu i całego obejścia miał 
być „mity, architektonicznie dobry, ma słu
żyć za wzór dla małych, domków wiej
skich". Nieco inny program miało mieć o- 
bejście drogomistrzówki. Miało większą 
powierzchnię (1/2-1 morgi) i oprócz mie
szkania i budynków gospodarczych znaj

dowały się w nim: magazyn narzędzi zapa
sowych, „remiza dla wałka konnego lub 
parowego", warsztat kowalsko-ślusarski 
dla obsługi walca drogowego, w tym rów
nież kuźnia i warsztat stolarski. W domu 
mieszkalnym projektowano małą kancela
rię i pokój gościnny dla inżyniera, „gdyż tak 
zwane hotele w małych naszych miastecz

kach nie są dotąd przeważnie zachęcająco 
urządzone".
Te zasady budowy dróżniczówek i konduk
torek utrzymały się do drugiej wojny świa
towej. Po jej zakończeniu następowały ko
lejne reorganizacje i modyfikacje zarządza
nia drogami publicznymi, wynikające mię
dzy innymi z potrzeby unowocześniania
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3 ni pod uwagę. Sprawne zarządzanie droga
mi wymagało tworzenia dobrze wyposażo
nych w maszyny zapleczy technicznych, 
obsługujących specjalistyczne przedsię
biorstwa, które przejęły dawne funkcje 
dróżnika, drogomistrza czy konduktora. 
Dróżnicy odchodzili na zasłużoną emerytu
rę, niektórym zezwalano na zamieszkiwanie 
w zajmowanych najczęściej przez wiele lat 
dróżniczówkach, inne zarastały krzewami i 
pokrzywami. Wiele dróżniczówek i konduk
torek zostało zniszczonych, wiele rozebra
no przy okazji przebudowy dróg, wiele też 
modernizując czy przebudowując wykorzy
stano do nowych potrzeb drogowców, wie
le stoi bez gospodarzy. Zapewne zniszczo
no by więcej tych zabytków, gdyby nie 
działalność drogowców ratujących od za
pomnienia obiekty będące świadkami po
stępu technicznego i organizacyjnego dro
gownictwa. Należy przypomnieć, że w 1974 
r. utworzono stanowisko specjalisty--ds. 
ochrony zabytków techniki drogowej i mo
stowej przy byłym Centralnym Zarządzie 
Dróg Publicznych byłego Ministerstwa Ko-

1.2. Radom, ul. Świerczewskiego 90: konduktor
ka (1) i dróżniczówka (2) z lat 1826-1846
3.4. Bzin koto Skarżyska: dróżniczówka (3) i 
drewniana studnia (4) z XIX w. 

gospodarki na drogach. Nowe systemy bu
dowy i utrzymania dróg, wprowadzanie i 
rozpowszechnianie wydajnych maszyn do 
prac na drogach, wydłużanie sieci dróg, 
zwłaszcza o nawierzchni bitumicznej, zmu
szały do wprowadzania nowych rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych, w których 
dróżnicy i konduktorzy przestawali być bra- 

munikacji, rozpoczęto też wielką akcję in
wentaryzacji i weryfikacji zabytków drogo
wych oraz akcję propagandową i publika
cyjną. W ramach inwentaryzacji tych obie
któw podzielono je na trzy grupy w zależ
ności od ich wartości. Do 1986 r. zinwenta
ryzowano i zweryfikowano między innymi 
ponad 80 budynków drogowych, z czego w
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5. Potok Maty (woj. kieleckie), dróżniczówka z XIX 
w.
6. Świerczek (woj. radomskie), dróżniczówka z 
XIX w.
7. Przebudowana dróżniczówka z XIX w. w Wo
dzisławiu (woj. kieleckie)

(zdjęcia: Jerzy Duda)

grupie R - o najwyższej wartości - znalazły 
się 34 obiekty, w grupie EN - o wartości 
historycznej dla rozwoju techniki drogowej 
w Polsce - 20 i innych nie zweryfikowanych 
- 22 (pozostałe - to obiekty nie związane z 
techniką drogową, a znajdujące się w pasie 
drogowym). Do szczególnie cennych zali
czono m.in. zespół konduktorki i dróżni- 
czówki w Radomiu powstały w latach 
1826-1846, dróżniczówkę w Międzyrzeczu 
z 1825 r., dróżniczówkę w Zamościu z 1901 
r., w Kurowie z 1912 r„ w Dęblinie z 1850 r„ 
w Spalę - wybudowaną w stylu charaktery
stycznym dla budynków administracji car
skiej oraz w Oławie.
Obiekty takie znajdują się także m.in. w 0- 
rońsku, Świerczku, Dąbrówce koto Rawy 
Mazowieckiej, Białowieży, Gosiach, Smu- 
gorówce, Stawiskach, Miastkowie.
Niewielka liczba dróżniczówek i kondukto
rek ma status zabytku. Dla kilku dróżniczó
wek przygotowywane są wystąpienia do 
władz konserwatorskich o wpisanie ich do 
rejestru zabytków. Doraźne prace właści
cieli znacznej liczby obiektów, którymi są 
najczęściej Rejony Dróg Publicznych, pole
gają na adaptowaniu ich do bieżących ce
lów lub zabezpieczaniu i prowadzeniu 
drobnych remontów w wypadku zamieszki
wania obiektu przez rodzinę pracownika 
Rejonu. Dla wielu obiektów, które noszą 
cechy zabytkowe, służby ochrony zabyt
ków właściwych Dyrekcji Okręgowych 
Dróg Publicznych próbują wykonać inwen
taryzację, dokumentację fotograficzną oraz 
zastanawiają się zapewne, jak uratować 
kolejny zabytek techniki komunikacyjnej. 
Czy można jednak te budynki utrzymać w 
odpowiednim stanie i wykorzystać je w taki 
sposób, na jaki liczą drogowcy? Przykład 
chociażby zespołu z Radomia, który jest w 
stanie agonalnym, a do tego z kontrower
syjną koncepcją przyszłego użytkowania 
nie przez drogownictwo, wzbudza niepokój 
nie tylko specjalisty ds. zabytków w DODP 
w Kielcach, ale i prasy lokalnej. W wypadku 
ciekawego zespołu obiektów w Antolce 
przy trasie Warszawa-Kraków, gdzie po 
jednej stronie drogi stoi dróżniczówka, a 
po drugiej karczma z potowy XIX w. z reszt
kami domu noclegowego, oczekuje się 
także odpowiedzi. Czy jest do zrealizowa
nia pomysł przywrócenia dawnej funkcji 
całemu zespołowi (karczma ma swojego o- 
piekuna i użytkownika w osobie inż. arch. 
Leszka Sobolewskiego)?
Drogowcy chcieliby widzieć co cenniejsze 
obiekty jako skanseny, jako izby tradycji, 
mini-muzea, jako miejsca, przy których za
trzymujący się podróżny mógłby zapoznać 
się z historią danego traktu, może historią 
dróg danego województwa.

Jerzy Duda
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Czworaki
Nie tylko piękne rezydencje zasługują 
na ochronę i konserwację. Uwagą 
konserwatorów powinny być również 
objęte obiekty, które obecnie prze
chodzą cicho do przeszłości, aczkol
wiek w swym czasie odgrywały ważną 
rolę w codziennym życiu. Chodzi tu o 
czworaki, które zaczęły masowo po
wstawać na ziemiach polskich na sku
tek zmian społecznych i gospodar
czych w drugiej połowie XIX w., a ich 
zmierzch spowodowały ustalenia De
kretu PKWN o reformie rolnej z 6 
września 1944 r., kładące kres gospo
darce kapitalistycznej na terenie Pol
ski. Ubogi program mieszkaniowy 
oraz liche materiały budowlane uży
wane do budowy czworaków przyczy

niły się do szybkiego ich zanikania już 
w latach pięćdziesiątych bieżącego 
stulecia.
Uwłaszczenie chłopów, zniesienie 
pańszczyzny w połowie XIX w. spowo
dowały, że ziemianie posiadający 
duże areały ziemi uprawnej zostali po
zbawieni darmowej robocizny i zmu
szeni do przyjmowania do pracy ro
botników oraz zapewnienia im warun
ków mieszkaniowych. Wtedy właśnie 
zaczęły masowo powstawać domy za
wierające po cztery izby-mieszkania, 
skąd wywodzi się ich nazwa-czwora
ki. Przyjrzyjmy się im na przykładach 
pochodzących z Ziemi Rzeszowskiej. 
Najczęściej budowanym typem czwo
raka był dom drewniany, z przebiega
jącą pośrodku na przestrzał sienią i 
dwoma izbami po jej bokach. W sieni 
znajdował się piec chlebowy, wspólny 
dla wszystkich mieszkańców i drabina 

na strych. Izba, oświetlona przeważnie 
jednym okienkiem, pełniła funkcję ca
łego mieszkania - kuchni, sypialni i 
pokoju dziennego. W jej środkowym 
narożu stał duży piec kuchenny, w na
rożach zewnętrznych znajdowały się 
„grubki” - niewielkie przykrywane de
skami piwniczki do podręcznego 
przechowywania produktów rolnych. 
Podłoga była z glinobitki, a stropy bel
kowe. Wodę czerpano ze studni stoją
cej na podwórzu, za sanitariaty służyło 
miejsce za stodołą; osobny budyne
czek tego przybytku był rzadkością, o

1.2. Widok (1) i plan (2) czworaka z ok. 1880 r. na 
terenie dóbr Jana Jędrzejewicza na przedmieściu 
Rzeszowa
3.4. Widok (3) i plan (4) czworaka z ok. 1880 r. na 
terenie dóbr Kapituły Łacińskiej w Przemyślu, we 
wsi Buszkowiczki (gm. Żurawica)
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czym świadczy przytoczony poniżej 
fragment z Pamiętników Chłopów, któ
ry dotyczy okresu około 1880 r. (nr 1- 
51, Warszawa 1935, s. 676): „Ustępów 
w ten czas nigdzie nie było, chodzono 
za potrzebą za stodołę lub chlewek. U 
nas ojciec ustęp postawił, bo wójtował 
i trafiało się często, że jakiś urzędnik 
się pytał o ustęp, więc musiato się wy
budować".
Czworaki często byty łączone i tworzy
ły wówczas długie domy, które dzisiaj 
nazywamy szeregówką.
Nieco lepszym rozwiązaniem były 
czworaki, w których znajdowała się 
dodatkowa niewielka izdebka zwana 
komorą, dostępna z dużej izby. Prze-
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125.6. Widok (5) i plan (6) czworaka z 
ok. 1890 r. na terenie dóbr Włodzi
mierza Dzieduszyckiego w Kisielo
wie (gm. Zarzecze)
7.8. Widok (7) i plan (8) czworaka z 
ok. 1880 r. na terenie folwarku Franci
szka Malinowskiego w Budach Gło
gowskich (gm. Głogów); w czworaku 
było dziewięć mieszkań, trzy mniej
sze i sześć większych (zdjęcie z 1969 
r., kiedy czworak był już częściowo 
rozebrany)
9.10. Widok (9) i plan (10) czworaka z 
ok. 1890 r. na terenie dóbr Biskups
twa Przemyskiego położonych koło 
Brzozowa; w czworaku osiem mie
szkań
11.12. Widok (11)1 plan (12) czwora
ka z ok. 1870 r. na terenie dóbr An
drzeja Lubomirskiego we wsi Mać- 
kówka; w sieni znajduje się piec pie
karski i drabiny na strych, a z każdej 
izby wejście do obory i chlewu

(zdjęcia: Marian Misiakiewicz)

dzielenie sieni w połowie na dwie 
części i postawienie tam dwóch pie
ców stwarzało mniej kłopotu mie
szkańcom.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem, ale 
rzadziej stosowanym było takie roz
planowanie, w którym każde mieszka
nie miało oddzielną sień z komórką i 
piecem piekarskim w każdej izbie. 
Tego typu czworaki byty też zestawia
ne ze sobą, tworząc długie domy.
Na wiosnę i na jesieni, w okresie 
wzmożonych prac polowych chętnie 
przyjmowano dodatkowych robotni
ków, tzw. bandosów. Mieszkali oni na 
poddaszach czworaków, gdzie były 
dwie izdebki - jedna dla chłopców, 
druga dla dziewcząt.
Obok tych najprostszych rozplanowań 
czworaków, stosowano również, acz
kolwiek rzadko, inne rozwiązania, np. 
czworaki o dziewięciu czy ośmiu mie
szkaniach.
Część czworaków uległa spaleniu w 
czasie działań drugiej wojny świato
wej, część uległa zniszczeniu po opu
szczeniu przez mieszkańców. W tej 
sytuacji do chwili obecnej ocalało ich 
bardzo niewiele. A przecież stanowiły

bardzo ważny element związany z co
dziennym życiem w nie tak odległym 
nam czasie bodajże najuboższej, cięż
ko pracującej grupy ludzi i w tym as
pekcie powinno się znaleźć dla nich- 
miejsce, chociaż po jednym egzemp
larzu w każdym muzeum etnograficz
nym.
Na zakończenie zgłaszam propozycję 
adresowaną do Muzeum Budownic
twa Ludowego w Sanoku. Chodzi o 
czworak istniejący jeszcze na terenie 
byłych dóbr klucza Lubomirskich we 
wsi Maćkówka. Jest to obiekt drew
niany o konstrukcji wieńcowej wzmoc
nionej lisicami, o typowym rozplano
waniu dla tego typu domów. Wyposa
żony jest jednak dodatkowo w do
stępne z każdej izby chlewik i obórkę. 
Takie rozwiązanie chroniło dobytek 
przed rabusiami. Na Rzeszowszczyź- 
nie znane były chałupy o takim samym 
rozwiązaniu wejść do chlewika, obory 
czy kurnika, ale już wszystkie zostały 
rozebrane. Ten wyjątkowo zachowany 
czworak winien znaleźć się w Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Jan Chałupski

Kalendarzyki

Kalendarz - to przede wszystkim wy
kaz dni, tygodni i miesięcy w roku, po
czątkowo służący głównie potrzebom 
liturgicznym dla ustalania dni świą
tecznych. Wynalazek druku upo
wszechnił go wśród szerokiego kręgu 
odbiorców i jednocześnie rozszerzył 
jego treść. Były zatem kalendarze z 
przepowiedniami astrologicznymi, po
radami lekarskimi, ze związanymi z 
porami roku radami gospodarskimi 
dla ziemiaństwa i chłopów, z przepisa
mi domowymi czy różnorodnymi infor
macjami w zależności od grupy zawo
dowej lub społecznej, dla jakiej były 
przeznaczone. Stały się najszerzej do
cierającą lekturą popularną, drugą po 
elementarzu. W Polsce w końcu XVIII 
w. szczególnego znaczenia nabrały 
kalendarzyki polityczne, propagujące
- wobec zagrożenia narodu - idee O- 
świecenia i wiadomości historyczne. 
W okresie rozbiorów cenzura państw 
zaborczych długo nie dopuszczała do 
tekstów uzpetniających kalendarze ni
czego, co mogło przypominać naro
dowi polskiemu o jego przeszłości i 
prawach narodu.
Przed pierwszą wojną, światową, gdy 
w zaborze rosyjskim rusycyzacja nie
co zelżała, jedna z firm warszawskich
- „Zakłady Graficzne Puget - Jerzyna"
- podjęła druk kalendarzyków o tema
tyce patriotycznej. Upamiętniały one 
ważne fakty historyczne, postacie bo
haterów narodowych. Ukazywały się 
jako „Kalendarzyki Ilustrowane” od 
1913 do prawdopodobnie 1926 r. 
Przechodziły kolejno przez cenzurę 
rosyjską i niemiecką, potem polską.
Każdy kalendarzyk poświęcony był 
jednemu tematowi. I tak np. kalenda
rzyk na rok 1915 poświęcony Tadeu
szowi Kościuszce zawierał: jego por
tret według miedziorytu Bolta i kolejno
- wiersz Konstantego Gaszyńskiego 
pt. Pomnik Kościuszki w Zuchwyl pod 
Solurą, życiorys Naczelnika, Ostatnie 
chwile Kościuszki - tekst Tadeusza 
Korzona, sztych dworku w Mere- 
czowszczyżnie, miejscu urodzenia 
Kościuszki, widok kopca Kościuszki, 
pomnik w Waszyngtonie - rzeźba A. 
Popiela oraz pięć szkiców umunduro
wania żołnierzy powstania 1794 r. Z 
kolei kalendarzyk na rok 1917 zilustro
wany już został godłem polskiego 
orła. Następny poświęcono Sejmowi 
Czteroletniemu i zawierał wiersze Ma
rii Konopnickiej, reprodukcję obrazu
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Geprilft und frcig. Press. Warschau, 
d.25. IX. 1918. T. /fi 11527. Dr .Nfi 72
Żaki. Graf, A. Hurklewlcx i S-ka, 

Marjensztat Aft 16.

JAN KILIŃSKI
Sylwetka w setną rocznicą śm.erci.

Dn. 28 ttycznia 1819 — 1919 r.

Dzielny ten patryota polski, ucze
stnik powstania warszawskiego w r. 
1794, z zawodu szewc, urodzi! się 
w Trzemesznie, czy też w Poznaniu, 
w r. 1760. Do Warszawy przeniósł 
się w r. 1780. tu osiadł na stałe, za
łożył warstat i pracował, ciesząc się 
opinią zdolnego i sumiennego rze
mieślnika.

Około r. 1790, ożenił się z Maryanną 
Kucińską z Czerwińska. Poniekąd 
z dorobku własnego, a zapewne 
i z posagu żony, nabył kamienicę 
przy ul. Szeroki Dunaj M 143, któ
ra po dziś istnieje. Miał także 
Jatkę własną.

Zamożny, towarzyski uczynny, 
cieszył się popularnością. Został 
rajcą ni. Starej Warszawy jeszcze 
przed Sejmem Czteroletnim i po
nownie w r. 1791. Prócz tego. Sejm 
wyznaczył go do Deputacyi. mającej 
ustalić dochody miejskie.

Po upadku Konstytucyi i kampanii 
1792 r., wraz z Kapostasem, Dzialyn- 
skirn, Aloem, Wabchnowskim, ks. 
Mayerem i innymi przygotowywał od

Jana Matejki „Pierwszy Sejm w Łęczy
cy" oraz portrety: Stanisława Augusta, 
Ks. Hugona Kołłątaja, Ignacego Po
tockiego, Stanisława Małachowskie
go, Waleriana Łukasińskiego, obraz 
„Bitwa pod Grochowem” i portrety bo
haterów Powstania Listopadowego: 
Józefa Chłopickiego, Ignacego Prą- 
dzyńskiego, Józefa Bema, Józefa So
wińskiego. Rok 1919 poświęcono Ja
nowi Kilińskiemu. Poza artykułem i 
wierszem M. Konopnickiej zilustrowa
no go reprodukcjami obrazów Wojcie
cha Kossaka, „Rzezi Pragi" Aleksand
ra Orłowskiego i Jana Norblina, kilku 
portretami oraz fotografią aktu wmuro
wania tablicy na domu Kilińskiego 
przy ul. Dunaj w Warszawie.
Autorem opracowań literackich zawar
tych w tych kalendarzykach był m.in. 
Jan Czempiński, zaś artystycznych - 
artysta grafik Czarnecki, później arch. 

Zbigniew Puget. Wszystkie kalenda
rzyki cechował wysoki poziom arty
styczny. Format kieszonkowy (6x10 
cm) i bardzo duża staranność opraco
wania czyniły z nich małe klejnociki e- 
dytorskie i introligatorskie. Maty for
mat i bardzo zróżnicowane oprawy - 
delikatne, kolorowe skóry lub karton z 
tłoczonymi ornamentami, brzegi kart 
wyokrąglone i złocone, a zamieszczo
ne na kredowym papierze reprodukcje 
tak czytelne, że mogłyby zawstydzić 
wielu dzisiejszych wydawców.
Kalendarzyki, mając charakter wydaw
nictwa luksusowego, cieszyły się du
żym powodzeniem, a ostatni właści
ciel firmy - Tadeusz Puget wspominał, 
że byt nawet wezwany do prezydenta 
Wojciechowskiego, który osobiście 
chciat mu wyrazić uznanie za ich po
ziom edytorski. Ulotność tego typu 
wydawnictw sprawiła, że zachowało

1. Kalendarzyk na rok 1915: zezwolenie na druk 
wydala rosyjska cenzura wojskowa 24 listopada 
1914 r„ ale zdobi go portret Tadeusza Kościusz
ki
2. 3. Niepodległość coraz bliżej - choć jeszcze 
działa cenzura niemiecka, kalendarzyk na 1917 r. 
ilustrowany jest ortami: na okładce orzeł zrywają
cy kajdany (2), na stronie przedtytułowej w cha
rakterze godła (3)
4. Rok 1919-kalendarzyk, na którego druk wyda
ła zezwolenie cenzura niemiecka 25 września 
1918 r„ ukazał się już w wolnej Polsce

(zdjęcia: 1, 3. 4 - Emanuela 
Lewandowska-Cissowska, 2 - ze zb. Bib!. Nar.)

się ich bardzo niewiele, np. w Bibliote
ce Narodowej znajdują się tylko trzy.

Wanda Puget

Autorka zwraca się do Czytelników z proś
bą o przekazanie wszelkich informacji do
tyczących kalendarzyków wydanych przez 
„Zakłady Graficzne Puget-Jerzyna”.
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Krok po kroku...

1. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy (KOMW) powstał podczas okupacji rosyjskiej w 
sierpniu 1914 r. i byt namiastką samorządu miejskiego. Dziatał także w czasie okupacji 
niemieckiej (od sierpnia 1915) do 10 maja 1916 r. KOMW wydał 19 września 1915 r. znaczki 
wykonane przez firmę Jana Cotty'ego (nie wprowadzone do obiegu). Reprodukujemy zna
czek przedstawiający, wizerunek polskiego orła z XVI w.
2. W maju 1916 r. KOMW przekazał urzędy utworzonemu Zarządowi Miejskiemu. We wrześ
niu tego roku wydane zostały znaczki warszawskiej poczty miejskiej (tzw. seria pomnikowa, 
nie dopuszczona do obiegu). Pokazujemy znaczek z herbem Warszawy, który ukazał się z 
nadrukiem „Poczta Polska" dopiero 17 listopada 1918 r.

3. Od grudnia 1918 do stycznia 1919 r. na terenie po okupacji niemieckiej bytego zaboru 
rosyjskiego ukazywały się niemieckie znaczki okupacyjne (z wizerunkiem tzw. Germanii). 
Miały przekreślony nadruk „Gen. Gouv. Warschau” i nowy nadruk „Poczta Polska".

4. Na terenie po okupacji austriackiej byłego zaboru rosyjskiego, w grudniu 1918 i styczniu 
1919 r. pojawiły się znaczki austriackiej poczty polowej (napis: „K.u.K. Feldpost" i wizerunek 
ostatniego cesarza Karola I) ,z nadrukiem orta i napisem „Polska Poczta" (tzw. wydanie 
lubelskie - przedruki w Lublinie).
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5. Po zakończeniu wojny na terenie byłego zaboru austriackiego (Małopolska, 
Śląsk Cieszyński) wprowadzono 10 stycznia 1919 r. znaczki austriackie (napis 

dookolny: „Kaiserliche Kónigliche Ósterreichische Post”, wizerunek herbu 

Austrii) z nadrukiem „Polska Poczta" (tzw. wydanie krakowskie - przedruki w 

Krakowie).

6. W lutym 1919 r. z drukarni Zielińskiego w Krakowie wyszły znaczki z ortem 

na tarczy heraldycznej; wydawcą była Polska Komisja Likwidacyjna, która 

powstała 27 października 1918 r. w celu przejęcia władzy w Galicji.

7. W grudniu 1918 r. w Wielkopolsce wybuchło powstanie, władzę przejęta 

polska administracja. W sierpniu następnego roku Dyrekcja Poczty w Pozna

niu wprowadziła wydanie przedrukowe: na niemieckim znaczku „Germania" 

nadruk „Poczta Polska" (tzw. wydanie poznańskie - przedruki w Poznaniu).

8.15 czerwca 1919 r. Ministerstwo Poczt i Telegrafów (utworzone 5 lutego 1919 

r.) wydało znaczki z okazji pierwszej sesji polskiego Sejmu Ustawodawczego 

(10 lutego). Reprodukujemy znaczek przedstawiający ówczesnego naczelnika 

państwa - Józefa Piłsudskiego.

(zdjęcia: Emauela Lewandowska-Cissowska)
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Polskie 
herby 
na zabytkach 
JUNOSZA - baran biały ze skrwawionym 
bokiem na zielonej murawie. W klejnocie 
strusie pióra, choć bywa, że stawiają tam 
pół barana. Znany już w XV w. Herbowni: 
Baran, Bieliński, Bojanowski, Borkowski, 
Borowski, Borukowski, Chądzeński, Cho
ciszewski, Chrapuński, Cieśliński, Dąbro
wski, Dolecki, Dorpowski, Drewnowski, 
Drużbic, Dobkowski, Gałecki, Gigański, 
Gliniecki, Goslinowski, Gostkowski, Gro
chowski, Gulczewski, Gzowski, Hermano- 
wski, Horyszewski, Humiecki, Jankowski, 
Junosic, Kamieniewski, Karnkowski, Kier- 
noski, Kijowski, Kisielewski, Kliński, Koto, 
Koniński, Konopacki, Kormanicki, Kosma- 
czewski, Kowalewski, Krosnowski, Krzyko- 
wski, Kuszkowski, Lelowski, Lipicki, Lempi- 
cki, Łochocki, Ługowski, Malicki, Mieszko- 
wski, Odnodzki, Ojrzanowski, Omieciński, 
Oparski, Ortowski, Osiński, Piaskowski, Pi- 
janowski, Piotrowski, Podoski, Polikowski, 
Poniatowski, Przędzowski, Przerownicki, 
Radziejowski, Rościszewski, Saporowski, 
Segrowski, Sęp, Skoroszewski, Stuszko- 
wski, Smogorzewski, Starzyński, Stępko
wski, Suchodolski, Szaniawski, Szarzyński, 
Szetyński, Trojan, Ubniewski, Wielicki, Wol
ski, Woloszynowski, Wojsławski, Wsciśli- 
cki, Zaliwski, Załuski, Zawadzki, Zawtocki, 
Żukowski.

WIERUSZOWA - w srebrnym polu kozioł 
wspięty, w połowie czarny, dołem szacho
wany w białe i czerwone pola. W klejnocie 
strusie pióra. Znany już w XIV w. Herbowni: 
Bielski, Bokij, Górecki, Kępski, Kowalski, 
Michałowski, Niemojewski, Stolecki, Walk- 
nowski, Wierusz.

CIOŁEK - w srebrnym polu czerwony by
czek, ciołkiem niegdyś zwany, często stoi 
na zielonej murawie. W klejnocie pół 
wspiętego ciołka. Znany już w XV w., po
wiadają, że od Rzymian swój początek bie- 
rze. Herbowni: Brzeski, Bzicki, Cetys, Chą
dzyński, Ciołek, Czarnoleski, Dobrzyniecki, 
Drzewicki, Ewil, Głuski, Goryszewski, Guto
wski, Kania, Korycki. Koszewski, Lipowski, 
Maciejowski, Malinowski, Ostrołęcki, Pile
cki, Podfilipski, Poniatowski, Powsiński, 
Wożnicki, Zaleski, Zieliński, Żardecki, Żele
chowski, Żuliński. Zwodniczo podobny jest 
herb Bawół, którego godło tylko kolora
mi od Ciołka jest różne - zwierz czarny w 
polu złotym lub czerwonym. W klejnocie 
najczęściej dają rogi bawole. Herbem tym 
pieczętuje się m.in. Tyzenhauz.

WIENIAWA - w złotym polu czarna głowa 
byka z pierścieniem w nozdrzach. W klej
nocie pół Iwa wspiętego z mieczem w ła
pie, bywa też, że strusie pióra noszą. Znany 
już w XIV w., pono na łowach nabyty. Her
bowni: Bedleński, Białozor, Bognarewicz,

JUNOSZA WIERUSZOWA CIOŁEK WIENIAWA POMIAN ŚWINKA DONHOFF

(rys. Anna Drewnowska)

Brodnicki, Bronisz, Chmielewski, Ciświcki, 
Czermiński, Długosz, Dzierzkowicz, Elgot, 
Hadziewicz, Hulewicz. Jundził, Leszczyń
ski, Libiszewski, Mężyk, Miąciński, Narkie- 
wicz, Obichowski, Perszten, Ryło, Skrzetu- 
ski, Słabosz, Strzembosz, Szczepanowski, 
Śleński, Ślesiński, Węgierski, Wieniawski, 
Wojski, Zadorski, Żebrowski. Takiż łeb ba
woli, lecz bez pierścienia w nozdrzach i na 
tarczy czerwonej, widnieje w herbie Ba-

1. Herby Sulima - Zawiszy Czarnego z Grabowa i 
Junosza - nieznanego rycerza; iluminacja w rę
kopisie z końca XIV w.
2. Herb Pomian repusowany przez Andrzeja Mac- 
kensena, nadwornego złotnika królewskiego, na 
cokole srebrnego świecznika fundowanego dla 
katedry gnieźnieńskiej przez kanonika Szymona 
Kotudzkiego

(zd/ęcia: 1 - Zbigniew Dubiel.
2 - Wacław Górski)

w o I a G ł o w a, którym m.in. pieczętuje się 
kniaź Siesicki.

POMIAN - czarna żubrza głowa mieczem 
na skroś przebita. W klejnocie ręka zbrojna 
z mieczem. Znany już w XIV w., jedna le
genda wiąże go ze zręcznością na łowach, 
inna mówi, że nadany przez Rzymian Sar
macie, co na arenie bestię rogatą mieczem 
zręcznie ugodził. Herbowni: Biesiekierski, 
Boczkowski, Bogatko, Bohatko, Bronisze- 
wski, Brudzewski, Brzączewski, Brzozo
wski, Brzuchowski, Chaliński, Chebda, 
Cieński, Ciosnowski, Dziembowski, Gliń
ski, Gorski, Grabiński, Grabski, Hummel, 
Izdebski, Kaczkowski, Kaczyński, Kietcze- 
wski, Kłobski, Kłopotowski, Kobierzycki, 
Kołudzki, Kotowski, Kruszyński, Leszyński, 
Linowski, Ławski, Lubieński, Makowiecki, 
Malawski, Milewski, Nietuchowski, Nieży- 
chowski, Nowowiejski, Odrowski, Osiecki, 
Ostromęcki, Pezarski, Piętkowicz, Płomko- 
wski, Pomian, Przecławski, Przystanowski, 
Psarski, Puklatecki, Sakowicz, Siciński, So
kołowski, Suleński, Suski, Warzymowski, 
Wędziagolski, Wichrowski, Wilkostowski, 
Wolski,. Zagajewski, Zakrzewski, Zdano
wski, Zdzenicki, Zerosławski.

ŚWINKA - głowa dzika, u dolnej szczęki 
uczepiona ręka pysk dziczy rozdzierająca. 
W klejnocie panna w sukni białej, z rozpu
szczonymi włosami. Herb znany od XV w., 
nabyty pono przez krzepką Sarmatkę, która 
srogą bestię na jej zgubę na arenę przez 
Rzymian puszczoną gołymi ubiła rękami. 
Herbowni: Bogusławski, Bratkowski, Cza,- 
cki, Dewknętowicz, Dziwosz, Gawroński, 
Grzebski, Kakanowski, Krzyżanowski, Mą- 
czyński, Piotrowski, Roszkowski, Świnka, 
Tomisławski, Zajączek, Zieliński.

DONHOFF - w srebrnym polu głowa dzika. 
W klejnocie pół wspiętego dzika przeszyte
go dwoma oszczepami. Herb rodziny Don- 
hoff (Denhoff) osiadłej w Inflantach w XIV 
w., a w XVI w. w Polsce.

Michał Gradowski
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„Gdzie są chibpcy z tamtych lat...” - tak 
pytała Marlena Dietrich w piosence o latach 
„wielkiej wojny”. Najwięcej było ich pod 
drewnianymi lub kamiennymi krzyżami - na 
wszystkich frontach zginęło w latach 1914- 
1918 około 10 milionów żołnierzy, w tym 
ponad pół miliona Polaków. Polacy - dob
rowolnie lub przymusowo - walczyli po obu 
stronach frontu należąc do obu wrogich ar
mii. Wierzyli zapewnieniom zaborców, że 
najkrótsza i najpewniejsza droga do Nie
podległości prowadzi właśnie z ich oko
pów. Smutne były losy Legionów Polskich, 
ale znaczące orężem Polskę...
A na pytanie Marleny Dietrich najprościej 
odpowiedział Władysław Broniewski. 
Wiersz, z którego publikujemy obszerny 
fragment, powstał prawdopodobnie w 1918 
r. pod wrażeniem ciężkiej bitwy pod Opto- 
wą, w której - w 4. Pułku Piechoty Legio
nów - brał udział poeta.

(...) Pamiątką całą brzozowy krzyż prosty; 
na krzyżu wisi maciejówka siwa, 
porosty wkoło kąkole i osty, 
a darń zielona grób z wierzchu przykrywa, 
tabliczkę białą ktoś złożył na grobie 
z napisem: „Polska niech się przyśni Tobie!”

Powiedzcie, krzyże, wartownicy biali, 
czy pamiętają o mnie towarzysze, 
bom ja ich wszystkich widział, jak konali, 
ostatnie jęki do dziś jeszcze słyszę, 
choć na ich grobach dzisiaj trzecią wiosną 
kąkol j osty na nowo porosną...

Idziem do Ciebie, Polsko, przez Karpaty, 
przez piach kielecki i wołyńskie błota... 
Idziem... I wszędzie, gdzie grają armaty, 
a tyraliery pędzą w śmierci wrota, 
wszędzie, gdzie ziemia śladem krwi się znaczy, 
jest szlak do Polski żołnierzy-tułaczy.
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Idziem do Ciebie wciąż tą drogą chmurną 
poprzez dymiące krwią pobojowiska, 
drogi rozstajne kości naszych urną, 
w niej zapomniane niech giną nazwiska, 
lecz niech się iści ów sen z nocy kaźni: 
żyj! - my dla siebie nie mamy bojaźni.

1914 - 
pod Laskami
W październiku 1914 r. rozpoczął się okres 
największych sukcesów rosyjskiej ofensy
wy w kierunku zachodnim. Jednym z ele
mentów kontrofensywy wojsk austro-wę- 
gierskich i niemieckich była próba zdoby
cia Dęblina i Warszawy. W działaniach tych 
brały udział Legiony Polskie wchodzące w 
skład 46. austriackiej dywizji obrony krajo
wej. Podczas ciężkich walk pod Laskami i 
Anielinem, na przedpolu twierdzy dębliń
skiej wzdłuż linii kolejowej Radom-Dęblin, 
trzy legionowe bataliony dostały się pod 
silny ogień artylerii fortecznej oraz stoczyły 
zwycięską bitwę z doborowymi wojskami 
rosyjskimi. Bitwa ta trwała od 22 do 26 paź
dziernika 1914 r. i brał w niej udział I, III, V i 
VI batalion 1. Pułku Legionów, dowodzony 
przez Józefa Piłsudskiego. W okresie mię
dzywojennym bitwie poświęcono wiele pu
blikacji z dziedziny wojskowości, liczna jest 
również literatura pamiętnikarska. Źródła te 
informują o przebiegu walki, w której wy
różniły się dwa bataliony: trzeci - dowo
dzony przez majora Edwarda Rydza-Śmi- 

głego i pierwszy - pod dowództwem majo
ra Michała Roli-Żymierskiego. O odwadze 

żołnierzy wspominał Józef Piłsudski w po
bitewnym rozkazie datowanym w Brzecho- 
wie koło Daleszyc 1 listopada 1914 r. Wte
dy oddziały legionowe szły już w kierunku 
południowym - był to odwrót wojsk au
striackich i niemieckich. W dniach 9-11 lis
topada wykonały ryzykowny manewr z 
Wolbromia na Kraków, gdzie zakończyły 
kampanię dęblińską.
Pamięci legionistów poległych w bitwie 
pod Laskami i Anielinem sumptem „Oby
wateli Wolnej Rzeczypospolitej Polskiej”, 
jak napisano na tablicy monumentu, po
wstało w 1933 r. mauzoleum ze zgroma
dzonymi szczątkami żołnierzy, wzniesione 
w miejscu, gdzie walki miały najbardziej 
krwawy przebieg.
Po ustaniu działań zbrojnych w 1918 r. au
striacka administracja wojskowa opraco
wała projekt cmentarza żołnierskiego w La
skach, w którym przewidziano również 
kwaterę dla poległych i zmarłych legioni
stów; projektu tego jednak nie zrealizowa
no. Poległych i zmarłych po bitwie chowa
no w oddzielnych kwaterach na katolickich 
cmentarzach oraz obok punktów sanita
rnych znajdujących się w ocalałych zabu
dowaniach. W 1930 r., kiedy rozpoczęto 
prace przygotowawcze do budowy mauzo
leum, zwłoki żołnierzy odnajdywano na 
drodze natarcia legionistów w rejonie 
miejscowości Trupień, Suskowola, Laski i 

Anielin. Szczątki żołonierzy złożonych w 
mauzoleum przede wszystkim pochodzą z 
ekshumacji mogił na wzgórzach pod 
Laskami oraz ze zbiorowej mogiły pod Za- 
gożdżonem. Zakończeniem pierwszego e- 
tapu prac przygotowawczych, podczas któ
rych rozpoznano pobojowisko, była uro
czystość w dniu 1 listopada 1932 r. W o- 
becności licznie zgromadzonych byłych le
gionistów i gości na miejscu obecnego 
monumentu wystawiono wówczas okazały 
krzyż. Za taką lokalizacją, oprócz faktu, że 
było to miejsce związane z bitwą, przema
wiała także możliwość oglądania go przez 
podróżnych jadących pociągiem na trasie 
Dęblin-Radom.
W 1933 r. Wydział Opieki nad Grobami Wo
jennymi, agenda Urzędu Wojewódzkiego w 
Kielcach, oraz Dyrekcja Robót Publicznych 
w Kielcach zaproponowały Dyrekcji Wy
twórni Prochu w Pionkach rozpoczęcie ro
bót budowlanych. Ze strony wytwórni pra
ce prowadził jej dyrektor dr inż. Jan Prot. W 
tymże roku „Komitet urządzenia cmentarza 
legionistów poległych w 1914 roku pod La
skami i Anielinem" - organizacja powołana 
do budowy pomnika-mauzoleum - dyspo
nował już projektem monumentu autorstwa 
inż. arch. Stanisława Klonowskiego z Kielc. 
Komitet posiadał także niezbędny materiał 
budowlany, to znaczy granit wołyński, z 
którego wzniesiono obiekt. Początkowo
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1. Kawaleria legionowa przechodzi przez wieś
2.3. Z ćwiczeń Polskiej Organizacji Wojskowej w 1917 r. pod Warszawą; na
pocztówce nr 3 z lewej strony siedzi Jan Wojsznar Opieliński, o którym na str. 
60
4. Koniec 1914 r„ zima - żołnierze II Brygady Legionów w okopach pod Rafaj- 
tową w Karpatach Wschodnich
5. Pocztówka zatytułowana „Czaty1 * * 4 5 6'
6. Legioniści polegli w bitwie pod Brzeżanami (między Lwowem a Tarnopolem)
18 czerwca 1917 r. (na pocztówce odręczny dopisek; „Polegli za Polskę...") 

(pocztówki ze zb. Stefana Czarneckiego: reprod. Mirosław Stankiewicz)
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1. W tym miejscu bitwa byta naj
zaciętsza; w głębi pomnik-mau
zoleum
2. Pomnik legionistów poległych 
pod Laskami
3. „Tu śpią snem wiecznym żoł
nierze l-szej Brygady Legio
nów... głosi napis na płycie we 
wnęce północnej; nad inskry
pcją odlany w metalu orzeł legio
nowy
4. Miejsce, gdzie znajdowała się 
kwatera Józefa Piłsudskiego w 
czasie bitwy pod Laskami

(zdjęcia: Stanisław Machała)

odsłonięcie monumentu zaplanowano w 
rocznicę bitwy 22 października 1933 r. Jed
nak z niezależnych od Komitetu powodów 
uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 
19 listopada; głównym punktem uroczy
stości był apel poległych.
Mauzoleum w stanie niezmienionym za
chowało się do dnia dzisiejszego. Stan o- 
biektu jest zadowalający i korzystnie pre
zentuje się na tle analogicznych budowli z 
tamtego okresu. Stało się to przede 
wszystkim dzięki bieżącym pracom po
rządkowym prowadzonym przez okoliczną 
ludność, która do dziś zachowała emocjo
nalny stosunek do bitwy i pomnika. Z mo
numentem związany jest kamień pamiątko
wy ustawiony przed szkołą w Laskach w 
miejscu, gdzie w 1914 r. stał dom będący 
kwaterą i punktem dowodzenia Józefa Pił
sudskiego.
Pomnik-mauzoleum znajduje się poza tere
nem zabudowanym wsi Laski. Wiedzie do 
niego droga lokalna biegnąca od szosy 

Pionki - Laski - Garbatka. Od drogi obiekt 
jest oddzielony lasem i w całej okazałości 
widoczny jest przede wszystkim dla jadą- 
cych koleją.
Monument obwiedziono kamiennym cyklo
powym murem zbudowanym z granitowych 
ciosów na zaprawie cementowej i przykry
tym cementową nakrywą. Założono go na 
planie kwadratu o boku 33 m wzdłuż osi 
północ-południe. Wejście w formie dwu
skrzydłowej metalowej bramy z prętów i 
zwieńczonej krzyżem umieszczono w mu
rze północnym. Analogicznie wykonana 
furtka znajduje się w murze zachodnim, 
obok narożnika północnego. Od bramy do 
pomnika prowadzi droga wyłożona cemen
towymi płytami chodnikowymi.
Dominantę mauzoleum stanowi betonowy 
łaciński krzyż o wysokości 5,30 m. U jego 
podstawy, od strony północnej, wznosi się 
stojący na kuli rzeźbiony orzeł legionowy o 
wysokości 1,30 m. Pod nim znajduje się 
obelisk w formie ściętego ostrosłupa o 
kwadratowej podstawie (długość 3,65 m, 
wysokość 3.65 m), z czterema wnękami 

zwieńczonymi tukiem. Wewnątrz obelisku 
znajduje się krypta ze szczątkami poleg
łych. We wnęki wmurowane zostały cztery 
prostokątne tablice (0,8 x 1,5 m) z napisa
mi. Tekst na tablicy we wnęce północnej 
informuje o charakterze obiektu, fundato
rach i okresie powstania, na pozostałych 
tablicach podane są personalia żołnierzy 
poszczególnych kompanii I i III batalionu; 
pochowano tu 212 żołnierzy: 156 znanych i 
56 nieznanych. Tablice „umocowano” za 
pomocą czterech guzów, wzorowanych na 
guzikach mundurów legionowych. U góry 
tablic umieszczono odznakę legionową, a 
powyżej - orła legionowego odlanego w 
metalu o wysokości 40 cm. Obelisk wznie
siono z granitowych ciosów o zaokrąglo
nym licu na zaprawie cementowej.
Krzyż z obeliskiem stoi na granitowym co
kole, o wysokości 1,3 m, założonym na pla
nie kwadratu o boku 9,5 m. Jest zbudowa
ny z analogicznego materiału jak mur ogro
dzenia. W narożnikach cokołu znajdują się 
cztery, a pomiędzy narożnikami po dwie 
kamienne kule spięte łańcuchami. Wejście 
od strony północnej wiedzie sześcioma 
granitowymi schodami. Wysokość całego 
pomnika wynosi 11 m, co nadaje mu mo
numentalny wygląd.
Mimo dobrego stanu zachowania koniecz
ne są drobne uzupełnienia: muru, skrzydeł 
orła we wnęce zachodniej oraz całego orła 
legionowego, którego brak. Mamy nadzie
ję, że brakujące elementy wystroju mauzo
leum zostaną odtworzone, co jeszcze bar
dziej podkreśli historyczne walory tego 
miejsca.

Adam Penkalla
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1914 - 
pod 
Krzywo- 
pfotami
Krajobraz - to fizjonomia środowiska. W 
ciągu milionów lat tworzy go Natura. Wy
piętrza góry, składa grube osady skał, sta
wia nieprzebyte bory... Potem przychodzi 
człowiek i na twarzy krajobrazu wyciska 
własne piętno: buduje miasta, wsie, przecina 
trakty, orze pola i sadzi nowe lasy - kraj
obraz naturalny przechodzi w krajobraz 
kulturowy. Dzięki obecności i wielusetlet- 
nim działaniom człowieka powstaje w fizjo
nomii środowiska szczególny zapis historii 
społeczności.

Jest na Jurze Krakowskiej nieduża wieś 
Bydlin. Od końca XIV w. przez półtora stu
lecia miasto, własność najpierw wielkich, 
potem małych rodów. Ma ona w swym kraj
obrazie odciśniętą pieczęć - świadectwo 
historii. Pieczęcią tą jest ruina na Wzgórzu 
Świętego Krzyża. Stanął tu na szczycie w 
XV w. zamek - jedno z ogniw średnio
wiecznej linii obronnej Wyżyny Krako
wskiej. Nie tak wspaniały, jak duże zamki 
sąsiednie w Rabsztynie, Smoleniu i Ogro- 
dzieńcu. Składał się z wieży mieszkalnej, 
zmurowanej z wapiennego kamienia, i ta
kiegoż muru obronnego oraz fosy wykopa
nej tylko od strony najłagodniejszych sto
ków wzgórza. Wiek XVI - a ściślej mówiąc 
artyleria tego czasu - zniósł obronną war
tość tego rodzaju budowli. Firlejowie, ów
cześni właściciele Bydlina, adaptowali za
meczek na kościół. Przez pewien czas była 
to świątynia arian, ale w 1594 r Mikołaj 
Firlej, przeszedłszy na katolicyzm, na po

wrót uczynił zeń kościół p.w. Świętego 
Krzyża. W czasie szwedzkiego • potopu 
zniszczyły budowlę wojska Burcharda Mul
lera. Jeszcze w XVIII w. odbudowano ją, 
znów z sakralnym przeznaczeniem, ale 
wnet popadła w ruinę. Natura wzięła ją w 
ręce zacierając ślady działania człowieka 
tak, że dziś, gdy się patrzy z oddali na zam
kowe wzgórze, łatwo wziąć jasny punkt na 
szczycie za skałę jurajskiego ostańca.
Tak oto wygląda jedna strona odcisku pie
częci historii w dokumencie krajobrazu. 
Jest i druga, jeszcze mniej widoczna. Tuż u 
stóp zrujnowanych murów można dostrzec 
wykuty w skale rów o zatartych brzegach. 
Łączy się on z dawną fosą zamkową, a z 
drugiej strony ginie w lesie. Spada po stro- 
miźnie stoku wzgórza, by u jej stóp połą
czyć się z drugim w pobliżu źródełka i ciur
kającego obok potoku Sączenica. Dziwny 
to rów - raz po raz odgałęziają się odeń 
krótkie, ślepe odcinki wysunięte ku płaskiej 

1. Widok z drogi 
Krzywoptoty-Zatę- 
że na wzgórze 
zamkowe w Bydli- 
nie
2. Fragment legio
nowego okopu u 
podnóża ruin 
zamku
3. Grób legioni
stów na cmenta
rzu w Bydlinie 
(rys.: Waldemar

Brzoskwinia)

dolinie potoku. Od źródła biegnie wzdłuż 
podnóża, rozdzielając się dwa razy. Raz po 
raz zatacza małe pętle, w końcu urywa się 
koło cmentarza. I tak prowadzi on do roz
wiązania swej zagadki, które znajduje się 
na cmentarzu. Stoi tam wysoki krzyż - 
pomnik grobowy. Na jego cokole napis: 
„...żołnierzom Legionów Polskich, poleg
łym. w bitwie pod Krzywopłotami 17 i 18 XI 
1914 roku..."

Listopad 1914 r. - to czas wielkiej ofensywy 
rosyjskiej. Austriaccy sztabowcy - jak nie
gdyś Kazimierz Wielki, jak Niemcy w na
stępnej wojnie - zdecydowali o oparciu ob
rony o linię Wyżyny Krakowskiej. Odcinek 
między Bydlinem i Krzywopłotami przypadł 
dwóm polskim batalionom; reszta 1. Pułku 
Piechoty Legionów odeszła wcześniej 
spod Krzywopłotów na Kraków.

Krzywopłoty osłonił VI batalion Albina Sa- 
tyra-Fleszara. Przed Bydlinem stanął IV ba
talion Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego. Siła
mi tymi, uzupełnionymi dwiema bateriami 
artylerii, podporządkowanymi 46. dywizji 
piechoty gen. Brandnera, dowodził major
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Mieczysław Ryś-Trojanbwski. Wojska car
skie nadeszły w przeddzień bitwy, zajmując 
pobliskie wsie Domaniewice i Załęże. Po 
południu 17 listopada VI batalion ruszył do 
ataku doliną Sączenicy po osi drogi Krzy- 
wopłoty-Zatęże. Zdobył wieś, lecz został 
odepchnięty kontrnatarciem Rosjan. 1 lis
topada o 8.30 uderzył cały front austriacki. 
Sąsiednie brygady 91. i 92. posunęły się 
ledwie kilkaset metrów - głęboko urzuto- 
wane kompanie Legionów znów zajęły 
znaczną część Załęża. Silnie wysunięte do 
przodu dostały się pod koncentryczny o- 
gień artylerii i broni maszynowej, a po pła
skim, odkrytym dnie doliny nie mogłyby się 
wycofać bez ogromnych strat. Dowódca ar
tylerii, kapitan Ottokar Brzoza-Brzezina, 
który poprzedniego dnia przejął dowodze
nie od rannego majora Trojanowskiego, 
postawił wszystko na jedną kartę. Przerzu
cił osiem swych dział na odkryte stanowi
ska pod okopy VI batalionu i pod bydliń- 
skie wzgórze, rezerwie piechoty rozkazał 
tak manewrować na wzgórzu, aby odwrócić 
uwagę Rosjan, a piechocie i artylerii polecił 
otworzyć ogień jednoczesnymi salwami. 
Dwie godziny ostrzału zdławiły ogień wojsk 
carskich, powodując przy tym panikę w ich 
szeregach. Wówczas wykrwawione polskie 
kompanie mogły odstąpić ku swym po
przednim stanowiskom. Straty były duże - 
około 1/3 stanu, w tym zabitych dwóch ofi
cerów i czterdziestu czterech żołnierzy.
Ślad tych krwawych zmagań pozostał nie 
tylko w postaci cmentarnego pomnika, ale 
są nim nade wszystko owe rowy na wzgó
rzu - okopy legionistów. Ich pętlowe zała
mania tworzą charakterystyczne dla au
striackiej fortyfikacji polowej poprzecznice; 
zbliżone formy można znaleźć m.in. w 
Bieszczadach, nad Rabą. Ślepo zakończo
ne odgałęzienia - to stanowiska karabinów 
maszynowych. Wzgórze zamkowe odegra
ło w bitwie znaczną rolę. Dominuje nad do
liną potoku, stanowiąc świetny punkt obse
rwacyjny. Luk podstawy wzgórza wysuwa 
się przed linię obrony, umożliwiając skrzy
dłowy ostrzał przedpola tej linii - dlatego 
okopane stanowiska broni maszynowej 
koncentrują się na skrzydłach zachowanej 
partii okopów. Być może w ostatniej fazie 
bitwy wciągnięto na wzgórze armaty (pomi
mo stromizny możliwość taka istniała, gdyż 
Legiony miały wówczas wręcz muzealne 
działa górskie - wzór 1875, kaliber 7 cm - 
odznaczające się niewielkim ciężarem).
I zamek, i okopy, i pomnik są teraz jednym, 
powstałym wskutek historycznych nawars
twień, zapisem. Tworzą całość wraz ze 
wzgórzem, podmokłymi łąkami, drzewami 
nad korytem Sączenicy. Zdawałoby się, że 
warto ów zapis zachować w stanie nienaru
szonym, że ten dokument wymaga ochro
ny. Pole bitwy należy do Zespołu Juraj
skich Parków Krajobrazowych. Przed trzy
dziestu laty przeprowadzono konserwację 
ruin zamku. Ale dlaczego trzydzieści me
trów za pomnikiem-grobem stanęła pudło- 
wata willa, lokując, się akurat w jego tle? 
Dlaczego u stóp wzgórza powstały rozrzu
cone budynki? Dlaczego znaczną część 
drogi od Załęża ku Krzywopłotom obsta

wiono takimi samymi pudełkami? Bydliński 
dokument w ten sposób uszkodzono - 
stracił na autentyzmie. A estetyczne doda
tki drą na strzępy krajobrazowy zapis. Sko
ro już musiały powstać, to należało stwo
rzyć formy przynajmniej neutralne wobec 
tej pooranej okopami twarzy. Skoro już są 
takie, jakie są, to przecież jeszcze teraz 
można je zneutralizować, ot, choćby ma
skując zielenią.
Obok listy poległych jest na bydlińskim 
pomniku pewien cytat. Jeszcze jeden waż
ny element wielopłaszczyznowego zapisu 
natury, architektury, rzeźby i fortyfikacji - 
element poetycki:
„Ale Ty, Panie który z wysokości 
Patrzysz, jak giną Ojczyzny obrońcę, 
Prosimy Ciebie przez tę garstkę kości 
Zapal przynajmniej na śmierć naszą słoń

ce,
Niechaj dzień wyjdzie z jasnej niebios bra

my, 
Niechaj nas Panie widzą gdy konamy."

I rzeczywiście. Dziś spod ruiny zamkowej, 
ponad czytelną linią okopu, ponad korona
mi starych sosen, można ich widzieć oczy
ma wyobraźni, jak biegną ku Załężu brze
gami Sączenicy. Można usłyszeć salwy ar
mat Brzeziny i daleki szczekot cekaemów. 
Można, jeśli odwróci się wzrok od zabudo
wań po drugiej stronie doliny. Można, jeśli 
stoi się pod pomnikiem patrząc nań z uko
sa, aby nie zakłócać pracy wyobraźni wido
kiem willi. Ale jak długo będzie to jeszcze 
możliwe?

Waldemar Brzoskwinia

Od redakcji: przebieg bitwy pod Krzywo- 
płotami odtworzony został na podstawie w 
wielu wypadkach sprzecznych ze sobą źró
deł, natomiast analiza umocnień polowych 
- to wynik przemyśleń autora dokonanych 
na podstawie badań terenowych.

1915 - pod Pakosfawiem
W dniu 17 września 1914 r. grupa polskich po
stów do rosyjskiej Dumy - mając na uwadze poli
tyczne i militarne znaczenie Rosji, u której boku 
widziała możliwość odzyskania przez Polskę nie
podległości - wystosowała petycję postulującą 
sformowanie polskich oddziałów ochotniczych. 
Dość szybko, bo 22 października w Brześciu Lite
wskim i Chełmie rozpoczęto organizowanie pier
wszych polskich oddziałów. W tym czasie zgłosi
ło się do nich około 350 ochotników. W pierwszej 
dekadzie grudnia 1914 r. polskich żołnierzy prze
niesiono bliżej frontu do Puław.
Polityczny patronat nad oddziałami sprawował 
Komitet Narodowy Polski, który ukonstytuował 
się 15 listopada w Warszawie z przedstawicieli 
Stronnictwa Polityki Realnej i narodowych demo
kratów; do Komitetu należeli m.in. Roman Dmo
wski i Władysław Grabski. Głównym organizato
rem polskich ochotników był podpułkownik Wi
told Gorczyński (1878-1929); stąd nazywano ich 
Legionem Gorczyńskiego lub Puławskim. Jest to 

mato znana w porównaniu z Legionami Piłsud
skiego formacja polska, która w końcu 1915 r. 
rozwinęła się w Brygadę Strzelców Polskich, na
stępnie w dywizję; w 1917 r. weszła w skład I 
Korpusu Polskiego zwanego Wschodnim pod 
gen. Józefem Dowbór-Muśnickim.

Ustalono, że Legion będzie wojskiem regularnym 
w sile batalionu piechoty, kompanii karabinów 
maszynowych i łączności, baterii artylerii polowej, 
szwadronu ułanów i będzie posiadał własną służ
bę zdrowia. Nie będzie natomiast walczył z Legio
nami Polskimi zorganizowanymi w armii austria
ckiej. Legion Puławski miał prawo do sztandaru z 
wyobrażeniem Matki Boskiej Częstochowskiej i 
napisem: „Legiony Polskie 1914 r. "Pomimo bra
ku zgody władz rosyjskich na sztandarze umiesz
czono także białego orła.

W styczniu 1915 r. dowódcą Legionu Puławskie
go został podpułkownik Antoni Reutt. Po inten
sywnym szkoleniu w marcu tego roku zapadła

1.2. Pomnik w Pakosławiu 
(zdjęcia: Leszek Jezierski)
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decyzja wysiania Legionu na front. Jego stan bo
jowy wynosi! wówczas 17 oficerów i 909 żołnie
rzy, których włączono do brygady piechoty do
wodzonej przez gen. Leśniewskiego, gdzie 
wszedł w skład korpusu grenadierów moskie
wskich. 20 marca Polacy zajęli pozycje pod Fał
kowem i Radoszycami.
Legion otrzymał rozkaz natarcia pomiędzy wsiami 
Osiny i Pomorzany. Na skraju lasu Niemcy mieli 
dobrze umocnione pozycje, a teren natarcia był 
podmokły i bagienny. Wieczorem 19 maja 1915 r. 
polskie kompanie zajęły pozycje wyjściowe w re
jonie folwarku Pakosław (wieś na południowy za
chód od Iłży), a następnie w dwóch rzutach ru
szyły przez bagna w kierunku lasu osińskiego. Po 
sforsowaniu zasieków, w walce na bagnety Pola
cy osiągnęli pozycje niemieckie, jednak na sku
tek kontrataku niemieckiego - wycofano się. 
Z kolei 4. kompania pod bezpośrednim dowódz
twem A. Reutta odbiła utraconą pozycję, ale dal
szy atak nie powiódł się z powodu przewagi 
Niemców i braku pomocy ze strony Rosjan. Oko
ło godziny 4-tej nad ranem (20 maja) powrócono 
do folwarku Pakosław. W walce, w której wzięło 
udział 493 żołnierzy polskich, poległo 42, rannych 
było 60, a 11 uznano za zaginionych. Ciężko ran
ny został dowódca A. Reutt. Po bitwie Legion 
wycofano z frontu.
W okresie międzywojennym na polu bitwy wznie
siono obelisk z piaskowca, zwieńczony płasko
rzeźbą żołnierza polskiego leżącego pod orłem z 
rozwiniętymi skrzydłami. Poniżej znajduje się pła
skorzeźba Matki Boskiej Częstochowskiej, której 
wizerunek widoczny był na legionowym sztanda-' 
rze, oraz napis: „Pamięci Legionistów Puławskich 
poległych pod Pakosławiem w 1915 r. w walce o 
niepodległość i zjednoczenie Ojczyzny". Pomnik 
jest w dobrym stanie, głównie dzięki opiece 
miejscowej ludności. W latach osiemdziesiątych 
ogrodzono go metalowym płotem. Uszkodzenia 
na pomniku - to efekt bitwy stoczonej w tej oko
licy we wrześniu 1939 r.

Leszek Jezierski

Dawny 
majątek 
generała
Winna Góra położona jest w Ziemi Wielko
polskiej, 3 km na zachód od Miłosławia. 
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1229 
r., a jej nazwa wiąże się prawdopodobnie z 
istniejącymi tu w XIII w. winnicami książę
cymi. Początki dziejów Winnej Góry, po
dobnie jak innych miejscowości leżących 
w pobliżu Poznania, łączą się z historią 
dóbr biskupów poznańskich, do których 
Winna Góra należała od 1250 r. Już w 1288 
r. stał tutaj drewniany dwór biskupi, a w 
1305 r. na pobliskim wzgórzu wzniesiony 
został z fundacji biskupa poznańskiego 
Andrzeja Szymonowicza drewniany koś
ciół. Z czasem Winna Góra stała się jedną z 
rezydencji oraz ośrodkiem rozległych dóbr 
biskupów poznańskich. W latach 1760— 
1770, dzięki staraniom biskupa poznań
skiego Teodora Kazimierza Czartoryskie
go, stary dwór został odbudowany w stylu 
klasycystycznym i na miejscu drewnianego 
kościoła wzniesiono obecny kościół jedno- 
nawowy. Po drugim rozbiorze Polski dobra 
biskupów znalazły się w zaborze pruskim; 
w 1796 r. zostały skonfiskowane.

Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego w 
1807 r. decyzją Napoleona Winna Góra

1. Dwór biskupów poznańskich z 1770 r. wedtug 
Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim 
(1912 r.) 

wraz z przyległymi posiadłościami została 
podarowana gen. Janowi Henrykowi Dą
browskiemu - twórcy Legionów Polskich 
we Włoszech. Henryk Dąbrowski, ożeniony 
5 listopada 1807 r. z Barbarą Chłapowską 
(pierwsza żona zmarła w Mediolanie w 
1803 r.), zamieszkał w winnogórskim dwo
rze wzniesionym przez biskupa Teodora 
Czartoryskiego. Okres pobytu Henryka Dą
browskiego w Winnej Górze, z różnymi 
przerwami spowodowanymi organizowa
niem Armii Księstwa i udziałem generała w 
wojnach Wielkiej Armii, przypadał na lata 
1808-1818. Na stałe osiadł w Winnej Górze 
w 1815 r„ gdzie zmarł 6 czerwca 1818 r„ 
mając 63 lata. W ostatnim okresie swego 
życia generał włożył wiele wysiłku w wypo
sażenie dworu w cenne zbiory wojskowe, 
uporządkowanie archiwum rodzinnego i 
księgozbioru.

Po śmierci generała Dąbrowskiego dobra 
winnogórskie na zasadzie majoratu przejął 
jego syn - Bronisław. Z racji ślubu z Wero
niką Łącką stał się również właścicielem 
dóbr na Podlasiu. Pu upadku powstania w 
1848 r„ w którym uczestniczył, osiadł na 
stałe w Winnej Górze. Bronisław Dąbro
wski zmarł bezdzietnie 3 kwietnia 1880 r. w 
Winnej Górze, a dobra przeszły w ręce 
syna Bogusławy z Dąbrowskich Mańko
wskiej - Napoleona Mańkowskiego, który 
zmarł 13 września 1888 r.

Kolejnym dziedzicem dóbr winnogórskich 
został Henryk Mańkowski - prawnuk gene
rała po kądzieli. W 1908 r. przystąpił do 
gruntownej przebudowy zespołu dworskie
go, pozbawiając go wartości zabytkowych i 
kulturowych. Dwór z powodu złego stanu 
technicznego został rozebrany, a przecho
wywaną w nim przez 90 lat urnę z zabalsa
mowanym sercem generała Jana Henryka
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Dąbrowskiego przekazano do Krakowa. W 
1910 r. powstał obecny pałac w stylu neo- 
klasycystycznym według projektu architek
ta Stanisława Boreckiego. Urna z sercem 
generała wróciła do Wielkopolski w 1966 r. 
i znajduje się w Muzeum Historii m. Pozna
nia w poznańskim ratuszu. Henryk Mańko
wski umarł w 1924 r., a dziedzictwo przejął 
jego najmłodszy syn Andrzej- ostatni dzie
dzic majątku w Winnej Górze.

W okresie powojennym o pałac nie dbano. 
Praktyczny brak właściciela był przyczyną, 
że pałac i przyległy park uległy stopniowej 
dewastacji. W 1963 r. majątek w Winnej 
Górze przejął w użytkowanie Instytut Och
rony Roślin w Poznaniu, tworząc tu Zakład 
Naukowo-Badawczy. Przystąpiono ener
gicznie do generalnego remontu pałacu i 
przywracania okazałości parkowi krajobra
zowemu.

Dzisiaj, jak dawniej, dominuje w scenerii 
parkowej monumentalny i o szlachetnej 
prostocie pałac, otoczony częściowo starą, 
zabytkową zielenią. W 1987 r. otwarto w 
nim Salę Pamięci generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego, wcześniej w 1979 r. usta
wiono w pobliżu pałacu głaz upamiętniają
cy pobyt generała w Winnej Górze.

Niedaleko reprezentacyjnej bramy wjazdo
wej znajduje się staw ze sztuczną wysepką, 
na której przetrwał neogotycki pomnik upa
miętniający Stanisława Chłapowskiego. 
Fundatorką pomnika, który wzniosła swe
mu bratu, była Barbara Dąbrowska - wdo
wa po generale. Na cokole z cegły umiesz
czona jest żeliwna wieżyczka ozdobiona 
maswerkami, wewnątrz wieżyczki stoi urna 
z zabalsamowanym sercem zmarłego bra
ta. Na pomniku napis: „Stanisławowi Chła
powskiemu, ppłk, polskiemu, kawalerowi 
krzyżów wojskowych, czuli rodzice - syno
wi, przywiązane rodzeństwo - bratu. Żyt lat 
39, umarł w Poznaniu 22 lutego r. 1823." 
Od wschodniej strony przylega do pałacu 
prostokątny park, wyznaczony alejami sta
rych drzew. Dalej znajduje się część gos
podarcza z wieloma zabytkowymi budyn
kami.

Na południowy wschód od Winnej Góry, na 
szczycie najwyższego wzniesienia Bronis
ław Dąbrowski kazał wznieść w 1861 r. tzw. 
Krzyż Wolności. Zniszczony w czasie oku
pacji hitlerowskiej został na nowo posta
wiony po wyzwoleniu kraju.

W północno-zachodniej części Winnej 
Góry, na szczycie wzniesienia zwanego 
dawniej Mnichówką usytuowany jest póź- 
nobarokowy kościół z 1766 r, fundacji ks. 
Teodora Kazimierza Czartoryskiego, bisku
pa poznańskiego. Kościół jest budowlą ce
glaną, otynkowaną. Wysoka fasada kościo
ła zwieńczona jest falistym gzymsem i de
koracyjnie rozczłonkowana przez zastoso
wanie pilastrów i trójkątnego frontonu na 
osi. W 1863 r. do nawy kościoła od strony

2.3. Fasada zachodnia (2) i wschodnia (3) patacu 
z 1910 r.
4. Sala Pamięci Jana Henryka Dąbrowskiego; 
portret generała w mundurze kawalerzysty malo
wał Jan Gładysz
5. Głaz upamiętniający pobyt gen. J. H. Dąbro
wskiego w Winnej Górze
6. Pomnik upamiętniający Stanisława Chłapo
wskiego
7. Kaplica gen. J. H. Dąbrowskiego przy kościele 
parafialnym
8. Sarkofag gen. J. H. Dąbrowskiego i witraż we
dług projektu Wiktora Gosienieckiego

(repr. i zdjęcia: Krystyna Każmierczak)

zachodniej została dobudowana wielo- 
boczna neogotycka, w 1912 r. zbarokizo- 
wana kaplica grobowa generała Jana Hen
ryka Dąbrowskiego. Znajdująca się przez 
45 lat w krypcie kościoła trumna ze zwłoka
mi generała została przeniesiona do nowo 
wybudowanej kaplicy i umieszczona w ka

so
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miennym neoklasycystycznym sarkofagu z 
napisem „Henryk Dąbrowski". W kaplicy 
stoi także ozdobny ołtarz z obrazem Matki 
Boskiej Bolesnej, pędzla Seweryna Miel- 
żyńskiego, oraz popiersie zmarłego Wodza 
Legionów z miedzianą tarczą opatrzoną na
pisem „Jeszcze Polska nie zginęła". Poli
chromię kaplicy wykonał Stanisław Smo- 
gulecki w 1918 r„ witraże są projektu Wik
tora Gosienieckiego z Poznania. Po obir 

stronach wejścia do niej wypisano 14 pól 
bitewnych, w których brał udział generał 
Dąbrowski: Zieleńce, Wula, Powązki, Byd
goszcz, Trebbia, Novi, Tczew, Frydland, 
Grochów, Nowe Miasto, Borysów, Berezy
na, Budziszyn, Lipsk, Warto dodać, że w 
krypcie kościoła spoczywają zwłoki dzie
dziców Winnej Góry i córki generała - Bo
gusławy z Dąbrowskich Mańkowskiej.
Interesujące są obrazy olejne w transepcie 

kościoła: całopostaciowe portrety fundato
rów z około 1820 r. oraz dwa płótna o cha
rakterze religijno-patriotycznym - „Cud św. 
Kingi” i „Cud św. Kazimierza” z lat 1810— 
1818, pędzla Jana Gładysza. Malarz ten 
przez kilka lat pracował na zamówienie ge
nerała Dąbrowskiego i m.in. namalował ob
raz „Wjazd Henryka Dąbrowskiego do Po
znania w 1806 roku".

Włodzimierz Kaźmierczak
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Piastowski 
zamek
Na przedpolu Bramy Morawskiej nad Odrą leży 
miasto Racibórz. W czasie lokacji na początku 
XIII w. obejmowało teren na lewym brzegu Odry, 
a nazwę wzięto od położonego u przeprawy gro
du.
Wedtug przekazu z IX w. tzw. Geografa Bawar
skiego gród ten należat do plemienia Gotęszy- 
ców; Gall Anonim wymienia go pod rokiem 1108. 
Po śmierci Krzywoustego wraz z całym Śląskiem 
znajdował się w rękach Władysława II, który byt 
protoplastą wszystkich Piastów Śląskich. Od 
1172 r. Racibórz stał się stolicą Księstwa Górno
śląskiego, obejmującego m.in. Opole. Księstwem 
tym władał Mieszko Plątonogi, który na krótko 
przed śmiercią (1211 r.) opanował również Kra
ków; był on twórcą mennicy na grodzie w Raci
borzu, która wypuszczała denary z napisem „Mi- 
lost”.
W 1241 r„ w czasie najazdu Mongołów, gród ob
ronił się przed najeźdźcami, a książę Mieszko 
Otyły stoczył pod jego wałami zwycięską potycz
kę z oddziałem mongolskim. W1336 r, po śmier
ci ostatniego Piasta raciborskiego Leszka, gród 
przeszedł w ręce spokrewnionych Przemyślidów, 
książąt Opawy. Z tą ziemią przez swą matkę 
księżnę Eufrozynę, córkę Kazimierza I - syna 
Mieszka Plątonogiego, związany jest Władysław 
Łokietek.
Jak wykazują ostatnie badania prof. Gerarda La
budy, jeden z pierwszych znanych polskich histo
ryków, występujący do tej pory jako Wincenty z 
Kielc, pochodził ze wsi Kielcza pod Opolem. Byt 
on przeorem klasztoru dominikanów w Raciborzu 
i tutaj napisał historię (zaginioną obecnie) Polski 
do około połowy XIII w., z której korzystał Jan 
Długosz. Być może właśnie w Raciborzu została 
przez niego spisana po raz pierwszy relacja 
naocznego świadka bitwy pod Legnicą - rycerza 
z otoczenia księcia Henryka - Jana Iwanowica, 
późniejszego dominikanina w Raciborzu.
Na pozostałościach drewniano-ziemnych wałów 
grodu w XIII w. rozpoczęto wznoszenie murowa
nego zamku, który dotrwał do naszych czasów w 
bardzo złym stanie. Złożyło się na to wiele przy
czyn: m.in. zmiany właścicieli, liczne pożary i inne 
kataklizmy. Z czasem zamek tracił swe walory 
rezydencjonalne, a stawał się siedzibą urzędni
ków i rodzącego się przemysłu, bo tak można 
nazwać wprowadzony na jego teren już w XVI w. 
browar; w XIX w. doszła do tego wytwórnia fajan
su.
Liczne przebudowy zmieniły niemal zupełnie 
dawny charakter budowli zamkowej. Na podsta
wie jednak dokumentów i istniejącej zabudowy 
można próbować odtworzyć jego wygląd z końca 
XVI w. Było to duże założenie na planie owalu lub 
wieloboku z podwójną linią murów obronnych, z 
wielką okrągłą wieżą i budynkiem mieszkalnym 
przy wschodniej kurtynie, z uzupełniającymi bu
dynkami mniejszej rangi.
Co pozostało z tej niegdyś świetnej budowli? W 
1815 r. zasypano odnogę Odry, Młynówkę, w 
1858 r. wielki pożar zniszczył większość zabudo
wy zachodniego i północnego skrzydła. W latach 
1858-1861 skrzydła te zostały rozebrane lub

1. Dom zamkowy (dawne archiwum) od strony 
dziedzińca
2. Kaplica zamkowa
3. Fragment muru kurtynowego z oknami po bu
dynku mieszkalnym z XVII w.
4. Wozownia z XIX w., w gtębi budynek stodow- 
ni
5. Odkryte przez archeologów mury przy kaplicy 
zamkowej

(zdjęcia: Janusz Zawiejski)

przebudowane na parowy browar. Obecne skrzy
dło zachodnie, w którym znajduje się słodownia 
browaru, wykorzystuje częściowo mur obronny 
oraz piwnice słodowni z XVI w. Na obecne skrzy
dło północne składa się główny budynek browa
ru.
Z najstarszych elementów zamku dotrwało do 
dnia dzisiejszego po licznych przebudowach 
skrzydło wschodnie z budynkiem mieszkalnym, 
kaplicą oraz budynkiem bramnym. Do budynku 
bramnego przylega fragment muru kurtynowego 
z oczodołami okien nie istniejącego już, drugiego 
budynku mieszkalnego z XVII w.
W trakcie działań drugiej wojny światowej zamek 
raciborski ucierpiał nieznacznie, jego uszkodze
nia zostały wkrótce usunięte. Głównym użytkow
nikiem zabudowań zamkowych stał się browar, 
lokując w nich swoich pracowników, dzieląc i 
przebudowując według własnych potrzeb istnie
jące budynki na magazyny, mieszkania lub piwni
ce (m.in. krypta pod kaplicą została podzielona 
na kilka boksów na węgiel). Użytkowanie budyn
ków zamkowych przez browar okazało się dla 
nich tragiczne. Budynek, z którego pozostała je
dynie ściana z kamiennymi obramieniami okien 
skrzydła południowo-wschodniego, a który za
wierał dolne kondygnacje wieży, został około 
1965 r. rozebrany do poziomu gruntu. Pozosta
wienie resztek muru kurtynowego bez odpowied
niego zabezpieczenia spowodowało jego daleko 
idącą destrukcję. Budynek wozowni po wielolet

nich zaniedbaniach, wykorzystywany na magazyn 
i prywatne garaże, został doprowadzony do takie
go stanu technicznego, że zapadła decyzja o 
jego rozbiórce! Obecnie już nie istnieje. Budynek 
słodowni, od wielu lat nie wykorzystywany, rów
nież jest w bardzo złym stanie technicznym.
Główny budynek zamkowy, odebrany kilka lat 
temu browarowi, zajmowało do niedawna Miej
skie Archiwum w Raciborzu. Wydawałoby się, że 
instytucja, której celem jest gromadzenie i dba
łość o zabytkowe dokumenty, dołoży starań o 
odpowiednie zabezpieczenie zabytkowej siedzi
by. Niestety, pod ciężarem akt uginają się i zapa
dają stare stropy, pękają krużganki. Niekonser- 
wowanie dachu i rynien spowodowało zniszcze
nie więżby dachowej. W opinii rzeczoznawcy 
przekazanej władzom miasta budynek jest zagro
żony katastrofą budowlaną. W grudniu 1986 r. 
archiwum zostało z budynku wyprowadzone. Nie 
lepiej wygląda zapomniana przez wszystkich, o- 
prócz wandali, kaplica zamkowa. Określana w li-
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teraturze mianem „perły architektonicznej Ślą
ska" - straszy dzisiaj zalanymi sklepieniami, po
wybijanymi do niedawna oknami, ptakami w pisz
czałkach neogotyckich organów, odparzonymi i 
odpadającymi tynkami, leżącą na posadzce wy
rwaną płytą nagrobną.
Na zakończenie opisu stanu raciborskiego zam
ku należy jeszcze wspomnieć o takim „drobiaz
gu”, jak brak od wielu lat czynnego odprowadze
nia wód opadowych. Dla „uporządkowania" tere
nu zamku nawieziono na jego dziedziniec wiele 
ziemi, którą zasypano wszystkie studzienki, i nikt 
nie troszczył się o ich udrożnienie. Wtaśnie wody 
opadowe i nie tylko one powodują ciągte podsią- 
kanie murów, ich zasalanie i postępującą de
strukcję. Zamek dodatkowo „podlewany" jest 
wodami technologicznymi z niesprawnych insta
lacji browaru. Dla „podniesienia estetyki" dzie
dzińca zamkowego wystawiono w jego centrum 
potężną stację transformatorową - typowy pom
nik naszych czasów.

Co w takim razie zrobiono czy też robi się dla 
ratowania piastowskiej siedziby?

Do 1983 r. było tego niewiele. W latach sześć
dziesiątych w związku z obchodami milenijnymi 
prowadzono przez wiele sezonów na dziedzińcu 
zamkowym i częściowo przy jego murach ograni

czone badania archeologiczne i architektoniczne. 
Pozwoliły one odsłonić niezwykle interesujące 
nawarstwienia z drewnianą zabudową grodu, któ
re możemy porównywać z odkryciami w Opolu 
czy Wrocławiu. W 1983 r. miejskie władze Raci
borza podjęty uchwałę obligującą odpowiednie 
instytucje do prac nad odbudową i adaptacją 
zamku w celu przywrócenia mu należnego miejs
ca w dziedzictwie narodowym. Głównym wyko
nawcą projektu rewaloryzacji zostało Wojewódz
kie Biuro Projektów w Zabrzu. Zaczęło ono komp
letować zespół, który podjątby interdyscyplinarne 
badania obiektu, poprzedzające właściwe prace 
projektowe (historycy z warszawskich PKZ, kon
struktorzy i architekci z Politechniki Śląskiej, ba
dacze architektury i archeolodzy z łódzkich 
PKZ).

Badaniami archeologicznymi uchwycono w kilku 
miejscach przebieg wału grodu i dotarto do jego 
konstrukcji, znaleziono wiele faz przebudowy bu
dynku bramnego od XIII po XIX w., odsłonięto kil
ka etapów kształtowania się bryły kaplicy zamko
wej. Okazało się, że wielu badaczy myliło się 
twierdząc, iż obecna forma kaplicy jest pierwotna. 
Była ona o pół przęsła dłuższa niż obecna, a z XIII 
w. pozostały tylko ściany północna i wschodnia. 
Kaplica ta ukazuje się teraz jako przykład świet
nego dzieła architektonicznego o trzech pozio
mach użytkowych: krypta grzebalna, kościół dol
ny oraz kościół górny (właściwy) z emporą za
chodnią. Wszystko wskazuje też na to, że w koń
cu XIII w. częściowo wykorzystano w konstrukcji 
kaplicy jeszcze starsze elementy jakiejś budowli 
murowanej.

W 1987 r. odsłonięte zostały od strony wschod
niej, na międzymurzu, relikty zabudowy ceglanej z 
XIII w., które są najpewniej pozostałością najw
cześniejszej - może z około połowy XIII w. - linii 
muru obronnego lub też długiego budynku pała
cowego. Byłby to obiekt starszy od gotyckiego 
budynku mieszkalnego w skrzydle wschodnim, 
który dotrwał do naszych czasów.

W trakcie prac odsłonięto także murowane relikty 
skrzydła zachodniego. Pod fundamentami skrzy
deł zamku natrafiono na świetnie zachowane 
drewniane konstrukcje zrębowe zabudowy we

wnętrznej grodu. Te znaleziska w wielkich rozleg
łych piwnicach skłaniają do wysunięcia propozy
cji utworzenia właśnie w tym miejscu rezerwatu 
archeologicznego, w którym odpowiednia tem
peratura i wilgotność powietrza pozwoliłyby ek
sponować relikty wczesnośredniowiecznej zabu
dowy wzdłuż pozostałości wału grodu.

Badawcza strona działań rekonstrukcyjnych na
potykała przez długi okres różnorodne trudności 
wypływające z niedostatecznego zrozumienia 
przez miejscowe społeczeństwo procesu ratowa
nia zabytku. Zdecydowana postawa badaczy o 
prawo zachowania prawidłowego toku postępo
wania daje obecnie wyniki. Atmosfera wokół ba
dań poprawiła się. Być może jest to również efek
tem wystawy pt. „Co nowego na zamku w Raci
borzu", która zorganizowana została w 1987 r. w 
miejscowym muzeum.

Jedyną słuszną drogą dalszych prac jest współ
działanie wszystkich zainteresowanych, którym 
zależy na odbudowie piastowskiej siedziby w Ra
ciborzu. Obecnie zaawansowane są działania 
nad powołaniem Społecznego Komitetu Odbu
dowy z udziałem przedstawicieli władz centra
lnych, posłów do Sejmu, władz wojewódzkich i 
regionalnych, przedstawicieli miejscowego spo
łeczeństwa i naukowców. Wszystkie prace ba
dawcze nadzoruje pełnomocnik Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach - doc. dr 
hab. Andrzej Gruszecki. Główne fundusze po
chodzą ze szkatuły WKZ, jednak zamek potrzebu
je szybko znacznie większych środków, a w tym 
mogą chyba pomóc zakłady Śląska oraz instytu
cje centralne.

Na zakończenie kilka słów o przeznaczeniu o- 
biektu. Sprawa jest, jak się wydaje, nadal otwarta. 
Trudno obecnie, przed zakończeniem badań, 
przypisać poszczególnym obiektom dokładnie 
sprecyzowane funkcje. W planie jest lokalizacja w 
budynkach zamkowych Centrum Kultury Mło
dzieży z biblioteką, klubem, salami odczytowymi 
itd.; z planu tego wyłączono skrzydło zajmowane 
przez browar. Czy jednak do takiego rozwiązania 
dojdzie, czas pokaże. Oby zły okres dla piasto
wskiej siedziby minął bezpowrotnie.

Błażej Muzolf
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Polacy 
w Kijowie
W przewodniku z 1901 r. pt. Kijów i 
jego pamiątki Wacław Ciechowski po- 
daje, że „statystyka podziatu ludności 
wedtug plemion nie istnieje. ’’Jednak z 
przytoczonego przez niego podziału 
wyznaniowego można przypuszczać o 
proporcjach: liczba prawosławnych 
mieszkańców Kijowa wynosiła wów

czas 193643 osoby, na drugim miejs
cu znajdowali się katolicy - 35 552 o- 
soby. Oczywiście nie każdy Polak byt 
katolikiem i nie każdy prawosławny 
nie byt Polakiem...
W 1842 r. ukończona została budowa 
katolickiego kościoła Św. Aleksandra. 

Fundusze na tę budowę zaczęta zbie
rać szlachta guberni kijowskiej w 1814 

r., pragnąc uczcić pobyt cesarza Alek
sandra I w Kijowie. Kamień węgielny 
położony został w roku 1817 na Wzgó
rzu Michałowskim, pomiędzy Kresz- 
czatikiem a Padołem, przy ul. Kościel
nej (obecnie ul. Czeluskinowców). Na 
uroczystości tej byli obecni m.in. hr 

Piotr Potocki i prezes sądu Franciszek 
Hański. Autorem projektu był F. Me- 

chowicz. Jednak prace z braku pienię
dzy posuwały się powoli i dopiero An
toni Sawicki, zarządca w dobrach Bra- 
nickich, zapisał cały swój majątek na 
dokończenie budowy. Sawicki zmarł w 
1839 r., zaś kościół został poświęcony 

w 1842 r.
Jest to budowla klasycystyczna o za
łożeniu centralnym z prostokątną ab
sydą. Nad fasadą znajdują się dwie 
niewysokie dzwonnice, główne wejś

cie wyznacza portyk o czterech ko
lumnach w porządku toskańskim. O- 
becnie we wnętrzu kościoła mieści się 

planetarium i biblioteka historyczna 
Ministerstwa Kultury USSR.

Na przełomie XIX i XX w. działał w Kijo
wie mało u nas znany architekt i bu
downiczy Władysław Leszek Horode- 
cki (ur. w 1863 r. w Szołudkach na Po
dolu). Był twórcą bardzo płodnym, o 
rozległych zainteresowaniach, bo
wiem oprócz budynków projektował 

także wyroby jubilerskie, namiętnie 
podróżował po Afryce i Azji oraz polo

wał, stworzył w Kijowie muzeum łowie
ckie. Ukończył Akademię Sztuk Pięk-
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1. Katolicki kościół Św. 
Aleksandra z 1842 r.
2. Dom Horodeckiego - 
fantastyczna baśń archi
tekta
3. Katolicki kościół Św. 
Mikołaja z lat 1899-1909

nych w Petersburgu, później pracował 
w Kijowie i na Krymie, w 1920 r. zjechał 

do Warszawy, gdzie objął posadę w 
Ministerstwie Robót Publicznych. Tu 
również projektował: dla Piotrkowa 
wieżę ciśnień (1925) i halę targową 
(1928), rzeźnię dla Radomia i kasyno 
dla Otwocka. W 1928 r. został naczel
nym budowniczym drogi żelaznej w 
Persji, zmarł w Teheranie w 1930 r.
Myśliwskie pasje Horodeckiego 
szczególnie uwidoczniają się w wybu

dowanym dla siebie w 1904 r. wczes- 
nomodernistycznym domu przy ul. 
Bankowej w Kijowie (obecnie ul. Or- 
dżonikidze). Bo choć rzeźby fauny lą
dowej i morskiej oraz atrybutów myśli
wskich wykonał włoski artysta Eglia 
Salia, to jednak wpływ Horodeckiego 

na formę tych zdobień jest niewątpli
wy, szczególnie zaś widoczne jest 

jego zauroczenie polowaniami w Afry
ce i Azji. Ściany domu postawiono z 

cegieł, lecz przede wszystkim zasto

sowany tu został - także do rzeźb - 
cement. Pochodził z fabryki „For", któ
rej założycielem i właścicielem był 
właśnie Horodecki, a więc ten pier

wszy cementowy dom w Kijowie był 
również reklamą firmy i nowego su
rowca.
Dom ma bardzo swobodny plan: od 
ulicy cztery piętra, od strony skarpy - 
sześć oraz liczne załamania i krzywiz
ny ścian. Wewnątrz zwraca uwagę nie

zwykła funkcjonalność i jednocześnie 
komfort pomieszczeń podzielonych 

według przeznaczenia na: reprezenta
cyjne, mieszkalne i gospodarcze. Lecz 
przede wszystkim zwraca uwagę owa 
dekoracja rzeźbiarska - tak wewnątrz, 
jak i na zewnątrz domu. Jakby obaj 
twórcy chcieli pokazać, co można zro
bić ze zwykłym cementem...

Innym dziełem Horodeckiego, także 
we współpracy z rzeźbiarzem Salią, 
jest drugi kościół katolicki Kijowa - 
Św. Mikołaja przy ul. Wielkiej Wasyl- 

kowskiej (obecnie ul. Krasnoarmiej- 
ska), wzniesiony w latach 1899-1909.1 
znów w komitecie budowy świątyni 

znajdujemy polskie nazwiska: Janko
wski, Ołtarzewski, Potocki, Branicki, 
Romiszowski, Czerwiński, Doliński. 
Komitet ogłosił konkurs na projekt 
świątyni, który wygrał S. Wołowski. Na 

prośbę komitetu, na podstawie szki
ców Wołowskiego zasadniczy projekt 

opracował Władysław Horodecki i zo
stał budowniczym tego obiektu.
Przy tej budowie zastosowano nowe 

w tym czasie konstrukcje z żelazobe- 
tonu, a ozdobne detale wykonano 
m.in. z terakoty. Kościół reprezentuje 
styl neogotycki, założony został na 
planie krzyża z dwoma strzelistymi 
wieżami w fasadzie; obok wzniesiono 
neogotycką plebanię. W latach 1979- 
1980 wykonane zostały prace konse

rwatorskie (m.in. O. Graużis, E. Osad- 
czi, W. Babynina), a kościół zaadapto
wano na republikański dom muzyki 
organowej.
Oprócz tych budowli Władysław Horo
decki postawił w Kijowie m.in. Mu

zeum Sztuk Pięknych (1899), domy 
handlowe, domy dla Rosyjskiego To

warzystwa Ubezpieczeń, rzeźnię, a 
także kilka rodzinnych grobowców na 
kijowskich cmentarzach.

Cmentarze położone są na Wzgórzu 
Bajkowa, za rzeką Lybedż. Stary 

cmentarz założony został w 1834 r„ 
nowy w latach osiemdziesiątych XIX 
w.; na obydwóch pochowani są mie
szkańcy Kijowa wyznania prawosław

nego, katolickiego i protestanckiego. 
Na nagrobkach wiele polskich na
zwisk, niejednokrotnie są to groby 
osób zasłużonych dla rozwoju gospo

darki, nauki i kultury. Gustaw Belke 
(1810-1873) był lekarzem, zajmował 
się zoologią, wydał trzytomowe dzieło 

o ssakach pt. Mastologia. Oryginalny 
nagrobek w formie złamanej granito

wej kolumny otrzymał hr. Maurycy Po
niatowski (1796-1878), którego sump
tem wzniesiono m.in. dom szlachty ki
jowskiej. Spoczywa tu także Leon Idzi
kowski (1827-1865)- krakowianin z u- 
rodzenia, zasłużony księgarz i wydaw
ca. W 1859 r. otworzył w Kijowie księ
garnię i drukarnię wydając przez 
sześć lat ponad sto polskich dzieł m. 
in. Kraszewskiego, Pługa, Marcinko
wskiego; firma Idzikowskiego,działała 
jeszcze w XX w. Wielki krzyż kamienny 
pod baldachimem - to grób Tytusa 
Michałowskiego (1819-1889), finansi

sty i przemysłowca, który dorobił się 
znacznej fortuny na handlu zbożem. 
Krzyż, kotwica i kamienne pniaki zdo
bią nagrobek Cypriana Ułaszyna (zm. 
1882), marszałka powiatu lipowieckie- 
go, z którym wiązało się niegdyś wiele
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anegdot (zapytany o potrzeby swego 
powiatu miat odpowiedzieć: „urządzić

4. Ztamana kolumna na grobie hr. Maurycego Po
niatowskiego
5. Grób Tytusa Michałowskiego
6. Grób Cypriana Ptaszyna
7. 8. Zaniedbane groby: Henryka Wiszniewskiego 
(zm. 1982) (7) i Seweryny z Pragierów Feldman 
(zm. 1905) (8)

(zdjęcia: Krzysztof Nowiński) 

trza w Lipowcu porto-franko"). Na no
wym cmentarzu pochowani są m.in. li
terat Edward Przewóski (1851-1895) i 
Józef Zawadzki (1818-1886) - księ
garz, wydawca, a także prezydent Kijo
wa i twórca giełdy kijowskiej.
Wiele polskich grobów na obu cmen
tarzach wymaga prac konserwator

skich, a przynajmniej uporządkowa

nia. Jak to zazwyczaj bywa nowe mo
giły często niszczą stare, zaniedbane i 
zarośnięte. Przede wszystkim jednak 
należy wykonać dokładną inwentary
zację polskich grobów, bowiem cmen
tarze te kryją niejedną tajemnicę z ży
cia kijowskich Polaków.

Krzysztof Nowiński
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Kupić, 
nie 
kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

LUBARTÓW
(woj. lubelskie)

ORANŻERIA

Lubartów leży 24 km na pół
nocny wschód od Lublina. 
Założony na prawie magde
burskim w 1543 r., w ciągu 
czterech wieków istnienia 
był m.in. w posiadaniu: Firle
jów, Ostrogskich-Zasła-

1. Szkic sytuacyjny zespołu: 1 - o- 
ranżeria. 2 - pałac, 3 - brama wjaz
dowa, 4 - malarnia
2. Widok oranżerii

ne. Elewacja wschodnia 
dwukondygnacyjna, sześ- 

cioosiowa, rozczłonkowana 
parami uproszczonych pila- 
strów, pomiędzy pilastrami 
prostokątne płyciny. Dach 

czterospadowy kryty da
chówką.

W 1931 r. oranżeria była od
restaurowana i zamieniona 
na mieszkania. W latach sie
demdziesiątych XX w. pełni
ła funkcję domu kultury, po
tem mieszkalną. Obecnie 
jest nie użytkowana. W pała
cu mieści się Urząd Miasta i 
Gminy.

Informacje szczegółowe

wskich, Lubomirskich, San
guszków. W północno- 
wschodniej części miasta 
rozciągają się tereny obszer

nego barokowego założenia 
rezydencjonalnego „między 
dziedzińcem a ogrodem" 

(entre cour et jardin), u- 
kształtowanego w XVIII w. na 
miejscu szesnastowiecznej 
siedziby Firlejów.
Należąca do założenia 
wczesnoklasycystyczna o- 
ranżeria wzniesiona została 
około 1770 r. przez ówczes
ną właścicielkę Lubartowa 
Barbarę Urszulę z Duninów 
Sanguszkową. Budynek, 

murowany, otynkowany, 
zbudowany na planie wydłu

żonego prostokąta z wyda
tnym ryzalitem w narożu. 
Niegdyś był parterowy, z 
dwukondygnacyjną częścią 

wschodnią; obecnie całe 
wnętrze zostało przekształ
cone i podzielone na dwie 
kondygnacje. Pośrodku bu
dynku znajduje się sień 
przelotowa. Elewacja fronto
wa boniowana, rozczłonko
wana 23 półkoliście za
mkniętymi arkadami z pozor
nymi ryzalitami: pięcioosio- 
wym pośrodku i trójosiowy- 

mi na skrajach; ryzality po
dzielone pilastrami podtrzy
mującymi belkowanie, w ar
kadach czworoboczne i nad 
nimi półkoliste otwory okien- (opracowata: Ewa Niedźwiedzka)

Sposób załatwienia 

sprawy:

funkcje turystyczne, hotelowe 
ogólna dekapitalizacja

remont kapitalny z modernizacją 
wnętrz
informacji dotyczących formalności 
związanych z przejęciem obiektu u- 
dziela Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Lublinie, pl. Litewski 1, 
20-080 Lublin, tel. 259-37 lub 226- 
04 oraz Naczelnik Miasta Lubarto

wa

cegła, dach kryty dachówką
4541 m3

2
23
Urząd Miasta Lubartowa 

brak

Materiał:
Kubatura:
Powierzchnia użytkowa: 1586 m2
Liczba kondygnacji:
Liczba pomieszczeń:
Właściciel:

Użytkownik:
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania: 
Stan zachowania: 
Zakres robót:
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AKCJA
DWORY

Dwór Pruskich 
w Dyblinie

Majątek Dyblin wraz z dworem znalazt się w posiadaniu mego pradziadka 
Jana Pruskiego (1844-1906) około 1870 r.; poprzednio należał do rodziny 
Paprockich. Pradziadek będąc doskonałym gospodarzem doprowadził 
majątek do rozkwitu. W latach 1880-1890 otrzymał wiele odznaczeń i 
medali na wystawach rolniczych i hodowlanych oraz złoty medal w kon
kursie czołowych gospodarstw rolnych, zorganizowanym przez Komisję 
Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Warszawie w 1885 r. Po śmierci Jana 
Pruskiego majątek objąt jego syn Karol, również dobry gospodarz, zwo

lennik uprzemysłowienia polskiego rolnictwa. Z jego inicjatywy została 
założona we Włocławku fabryka cykorii „Pruski i Spółka”, której udziałow
cami byli okoliczni ziemianie. W Dyblinie natomiast zbudowano krochmal
nię, płatkarnię ziemniaków i młyn. Zorganizowana w tym czasie przez 
dziadka w Dyblinie ochronka (sierociniec) przetrwała do ostatniej wojny. 
Przy ochronce prowadzone było do 1918 r. nielegalne nauczanie dzieci 
pracowników folwarcznych.
W czasie pierwszej wojny w 1914 r. front na krótko zatrzymał się w Dyblinie 
i podczas ostrzatu artyleryjskiego zostały zniszczone niektóre zabudowa
nia gospodarcze. Po wojnie, w 1919 r. Karol Pruski zainicjował wśród zie
mian z okolicy zbiórkę pieniędzy na pomoc dla I Powstania Śląskiego. 
Także w 1919 r. nastąpiła regulacja serwitutów, wieś Dyblin została prze
niesiona na ziemie zakupionego przez dziadka folwarku Strachoń. Przed
wczesna śmierć dziadka spowodowała, że majątek pozostał bez gospo
darza (w chwili jego śmierci w 1919 r. najstarszy syn miał 15 lat). W 1920 r. 
Dyblin ponownie został objęty działaniami wojennymi i w sierpniu tego 
roku był na krótko zajęty przez kawalerię Gaja-Chana. Wojny, kryzysy gos
podarcze, a także niefortunny dobór przez radę familijną administratorów, 
spowodowały, że gdy na początku lat trzydziestych obejmował majątek

1. Dwór w Dyblinie na początku XX w. (reprod. z albumu Ziemia Dobrzyń
ska, 1908)
2. Dyblin w latach dwudziestych
3. Rzut przyziemia dworu w Dyblinie według stanu przed 1939 r.
4. Dwór w 1973 r.; widoczne niefortunne przekształcenie bryły dachu’

(rys., reprod. i zdjęcie: Zbigniew Pruski)

mój ojciec, Tadeusz Pruski (1908-1978), posiadłość wymagała gruntownej 
odbudowy. W 1939 r. ojciec znalazt się w oflagu, jego matka została 
wysiedlona przez okupanta, a większość ziemian powiatu lipnowskiego 
Niemcy stracili w nieznanym miejscu. Po wojnie majątek został rozparce
lowany, a w dworze założono szkołę podstawową.
Dwór w Dyblinie zbudowany został prawdopodobnie w pierwszej połowie 
XIX w. Jego dzieje, zanim stał się własnością rodziny Pruskich, nie są mi 
znane. Do dworu prowadziła pierwotnie długa aleja odchodząca skośnie 
od drogi Włoctawek-Dobrzyń. W 1919 r., po likwidacji serwitutów, wyty
czono nową, krótszą aleję do tej samej drogi, istniejącą do dzisiaj. Oto
czenie domu zaprojektowane było w sposób typowy dla większości dwo
rów na ziemiach polskich w końcu XIX w. Przed frontem znajdował się 
zajazd z owalnym klombem, na lewo ogród i sad, po prawej stronie przejś
cie do podwórza, za domem park ze stawem (na skraju parku znajdował 
się kort tenisowy). Obecnie park jest całkowicie zaniedbany, wyginęło 
wiele cennych okazów drzew i krzewów, z sadu pozostały resztki. Do 
lewego skrzydła domu przylegała mała oranżeria, a do prawego przybu
dówka (dziś nie istnieje) mieszcząca kuchnię i pokoje dla służby. Na pię
trze znajdowały się cztery pokoje gościnne i strychy. Przed pierwszą woj
ną światową dwór został zelektryfikowany (generator znajdował się w mły
nie), skanalizowany i wyposażony w wodociąg.
Pod koniec lat sześćdziesiątych dwór poddano generalnemu remontowi. 
Odnowiono całkowicie elewacje, natomiast wnętrze gruntownie przebu
dowano, dopasowując je do wymogów szkoły - jeden długi korytarz 
wzdłuż osi domu z salami lekcyjnymi po obu stronach. Od strony ogrodu 
nadbudowano piętro (likwidując spadzisty dach) z przeznaczeniem na 
mieszkania dla nauczycieli i wybito dodatkowe drzwi wejściowe.
Jeszcze kilka słów o zabudowaniach podwórza. Obora, stajnie, stodoła i 
inne budynki gospodarcze, pochodzące prawdopodobnie z tego samego 
okresu co dwór, wzniesione były przeważnie z trzciny pokrytej gliną. Do 
chwili obecnej zachował się jedynie murowany z czerwonej cegły spichrz, 
w którym mieszczą się magazyny GS. Pozostałe zabudowania zostały po 
wojnie rozebrane.

Zbigniew Pruski

Od redakcj : A może wśród naszych Czytelników jest ktoś, kto pomógł
by dopisać dawniejsze losy dworu w Dyblinie, zanim stał się on włas
nością rodziny Pruskich...
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Medal
Onufrego Kopczyńskiego
Niespełna pół wieku po uhonorowa
niu numizmatem Stanisława Konar
skiego, założyciela warszawskiej u- 
czelni Collegium Nobilium (zob. 
„Spotkania z Zabytkami", nr 1,1987, 
s. 42), wybito w 1816 r. specjalny me
dal na cześć innego zasłużonego 
członka pijarskiego zgromadzenia - 
Onufrego Kopczyńskiego (1735- 
1817), językoznawcy, autora nowo
czesnego podręcznika Gramatyka 
dla szkół narodowych, którego trzy 
części wydrukowane w latach 1778— 
1781 były ponad dwadzieścia razy 
wznawiane, oraz pierwszego meto.- 
dycznie opracowanego kompen
dium Gramatyka języka polskiego, 
tworzonego przez cate życie, a wyda
nego już jako „dzieło pozgonne"w 
1817 r.
Prace pijara na niwie naukowej zo
stały docenione jeszcze w dobie ist
nienia Rzeczypospolitej, król Stanis
ław August bowiem za ów podręcz
nik szkolny obdarował zakonnika 
medalem Merentibus. Za czasów 
wszakże Królestwa Polskiego aktyw
nie działające Towarzystwo Przyja
ciół Nauk poczyniło starania, aby w 
uznaniu całego dorobku Kopczyń
skiego - a zwłaszcza summy wiedzy, 
jaką była przygotowana Gramatyka 
języka polskiego - ufundować nu
mizmat z własnym jego wizerunkiem. 
„Znakomici naukami i przywiązaniem 
do języka ojczystego Polacy - pisa
no w okolicznościowym druku - ce
niąc zasługi [...] weterana zgroma
dzenia pijarskiego, prawodawcy ję
zyka polskiego, postanowili wywią
zać mu się [...] z długu wdzięczności 
przez ofiarowanie złotego medalu".

Dzieło sporządzone zostało przez 
Karola Emanuela Baerenda (1770- 
1826) - wbrew obcemu brzmieniu 
nazwiska - rodowitego Polaka, rzeź
biarza wykształconego w Dreźnie, 
który od 1810 r. piastował stanowi
sko medaliera w działającej nadal, 
reaktywowanej tylko po czasach o- 
kupacji pruskiej, warszawskie] men
nicy, założonej niegdyś przez Stanis
ława Augusta,

Awers przedstawia ujęte w profilu, z 
prawej strony, portretowe popiersie 
Kopczyńskiego z wypisanym wokół 
jego imieniem i nazwiskiem. Rewers 
zdobią splecione w wieniec, prze
wiązane wstęgą, gałązki dębowe - 
symbol wiecznej chwaty - otaczają
ce w czterech wersach rozmieszczo
ną inskrypcję: „ZA GRAMATYKĘ 
POLSKIEGO JĘZYKA"; pod spo
dem, w odcinku, wskazano datę: 
„1816" i ofiarodawców: „ZIOMKO
WIE”.

Medal Kopczyńskiego - w odróżnie
niu od znacznie odeń wcześniejsze
go numizmatu Konarskiego - cechu
je właściwa późnemu klasycyzmowi 
doby Królestwa Kongresowego aka
demicka poprawność. Sam portret - 
bez wątpienia wykonywany wprost z 
modela - wiernie odtwarza rysy twa
rzy - przy nieznacznej tylko ich idea- 
lizacji; cały natomiast biust w spo
sób abstrakcyjny „ucięto" nieco po
niżej ramienia. Szata została znacz
nie uproszczona - pozbawiona nie
mal zawiłości naturalnych fałd nazbyt 
sztywno przylega do ciata. Wyobra
żony zaś na rewersie okolony wień
cem napis - to typowo klasycystycz- 

ny motyw, podówczas bardzo już 
zresztą tradycyjny.
Inną epokę znamionuje również ins
krypcja sformułowana w języku pol
skim, który wyparł wzniosłą i uroczy
stą łacinę stosowaną jeszcze w cza
sach stanisławowskich. Elementem 
znaczącym jest także ów zbiorowy o- 
fiarodawca, w nowych bowiem wa
runkach politycznych kraju pod za
borami zmienić się musiał mecenas 
naukowych poczynań - szafaż na
gród, które miast być osobistym da
rem monarchy stały się darem całe
go społeczeństwa, przyznawanym w 
imieniu narodu.
Zachowała się bogata dokumentacja 
opisująca akt wręczenia Onufremu 
Kopczyńskiemu złotego medalu. II- 
roczystość odbyła się 30 listopada 
1816 r. w sali pijarskiej biblioteki 
(pierwszej niegdyś siedzibie Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk), mieszczą
cej się w zespole gmachów klasztoru 
i szkoły Collegium Regium przy ul. 
Długiej w Warszawie. W dniu osiem
dziesiątych pierwszych urodzin za
konnika zebrali się tam licznie 
„wszelkiego stanu i wieku ziomko
wie"- osoby duchowne i świeckie, 
luminarze nauk humanistycznych i 
ścisłych, dygnitarze rządowi i mto- 
dzieź. Wygłoszono wiele pochwa
lnych mów, kreślących „w krótkości 
wierny rys życia" jubilata, wskazują
cych na doniosłość Gramatyki, która 
nie tylko „niewzruszenie ugruntowała 
zasady języka naszego", ale też 
„całą moc i piękność poznać jego 
dała".
Mistrz ceremonii - Stanisław Kostka 
Potocki, minister Komisji Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publiczne
go - wręczając Kopczyńskiemu nu
mizmat rzekt: „Niosę Ci jak najsz
czersze życzenia wdzięcznej publicz
ności. byś w czerstwej starości Two

jej pędził jak najdłużej ku dobru pu
blicznemu lata, niosę Ci oraz, nie 
pyszne dary, lecz wieczną cechę 
szacunku ku Tobie i wdzięczności 
naszej, medal dążący do uwiecznie
nia pamięci Twojej, którą już uwiecz
niłeś dziełami".
Poeta Kazimierz Brodziński odczytał, 
specjalnie na tę okazję napisaną 
odę, sławiącą dokonanie Kopczyń
skiego, jako wyraz głębokiego pa
triotyzmu, czyn wiekopomny, umożli
wiający Polakom, mimo niewoli, za
chowanie narodowej tożsamości: 
„Zatonie naród w przygodach 
Lecz nie nikną takie kraje, 
Gdzie uczuć umieją syny, 
Że granice język daje, 

A trwałość, światło i czyny".
Jako ostatni wystąpił Kopczyński, 
dziękując za przyznaną nagrodę. „Na 
szlachetnym [...] obliczu jego - 
wspomina! naoczny świadek wyda
rzenia Kazimierz Władysław Wójcicki 
- widziałem głębokie wzruszenie i z 
spracowanych oczu gęsto łzy pocie
kły. Utuliwszy się nieco, drżącym 
przemówił głosem, z ową skromnoś
cią cechującą ludzi [...] wielkiej nauki 
i wielkiego poświęcenia". A wypo
wiedź zakończył stówami zachęty: 
„Kochaszli ojczyznę, kochaj jej język. 
Kochaszli to oboje, kochaj i kluczni
cę nauk, gramatykę".
Wiek później - w 1916 r. - na salonie 
jesiennym Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych młody wówczas arty
sta Bronisław Kopczyński (1882- 
1964), mający zasłynąć litografowa- 
nymi wedutami Warszawy, wystawił 
obraz olejny, na którym upamiętni) 
ten ważny dzień w życiu swego wiel
kiego „imiennika". Po latach zaś w 
pamiętniku Przy lampce naftowej 
szeroko opisał perypetie związane z 
przygotowaniami i samym malowa
niem owego historycznego dzieła. 
Ogromnych rozmiarów płótno zosta
ło zatytułowane: Uczczenie w Towa
rzystwie Przyjaciół Nauk zasług księ
dza Kopczyńskiego, autora jednej z 
najpierwszych gramatyk polskich, 
przez ministra Oświecenia Publicz
nego Stanisława hrabiego Potockie-

1.2. Medal Onufrego Kopczyńskiego 
wybity w 1816 r.: awers (1) i rewers 
(2) (zb. Muzeum Rzemiosł Artystycz
nych w Poznaniu)
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go. Obraz przedstawia sklepioną 
salę, a w niej uczestników uroczy
stości, zgromadzonych wokół dłu
giego stotu. Malarz utrwalił moment, 
w którym Potocki przemawia do sto
jącego naprzeciw, wspartego na las
ce jubilata. Za chwilę, gdy skończy 
orację, wręczy mu, przygotowany, le
żący na stole medal.
Rzecz oczywista sposób aranżacji 
sceny jest wytworem wyobraźni arty
sty. Nie znat on dawnych opisów - 
gruntownie już wtedy przebudowa
nej - sali bibliotecznej, o której wia
domo, iż byta dwukondygnacyjna. 
Na dole - wspominał Prot Lelewel - 
znajdowały się „po obu bokach 
okna, pomiędzy nimi szafy drutowa
ne, lakierem kryte, peine woluminów 
we właściwych starownych opra
wach", wyżej zaś aulę obiegały 
„dookoła ganki" - galeria, a na niej 
pomiędzy oknami „szafy również za
pełnione".
Widoczna jest jednak troska malarza 
o właściwy dobór i wierne przedsta
wienie zebranych osób; rozpoznać 
wśród nich można tak znakomitych 
mężów, jak choćby: Joachim Lele-

3. Obraz B. Kopczyńskiego przed
stawiający wręczanie medalu Onu
fremu Kopczyńskiemu, namalowany 
w 1916 r. (zb. MN w Warszawie) 
(zdjęcia: 1, 2 - Zygfryd Ratajczak, 3-

E. Sęczykowska)

wel, Samuel Bogumił Linde, Julian 
Ursyn Niemcewicz, Ludwik Osiński, 
Stanisław Staszic czy Jan Paweł Wo
ronicz. Wzoru do odtworzenia rysów 
i strojów postaci dostarczyła głów
nie, świeżo wówczas wydana, boga
to ilustrowana publikacja Aleksandra 
Kraushara Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk 1800-1832. Monografia histo
ryczna osnuta na źródłach archiwa
lnych.
Jakkolwiek można dyskutować nad 
walorami artystycznymi obrazu lub 
też spierać się o wartość „dokumen
talną" wizji minionego faktu, to przy
świecająca malarzowi idea przypom
nienia i uczczenia pamięci Onufrego- 
Kopczyńskiego w przededniu setnej 
rocznicy jego śmierci pozostanie 
godna szacunku.

Ryszard Mączyński

Nie 
doczekali
Polska Organizacja Wojskowa 
(POW) powstała w 1914 r. z ini
cjatywy Józefa Piłsudskiego. 
Była to organizacja tajna, skiero
wana przeciw zaborcom, działa
jąca na terenie: Królestwa Pol

skiego, Galicji, Ukrainy i Rosji. 
W Warszawie POW utworzyła 
Batalion Warszawski, który 22 

sierpnia 1915 r. wyruszył z ul. 
Żurawiej do I Brygady Legio

nów. Większość Peowiaków 
kontynuowała jednak działal
ność konspiracyjną.

Członkiem Komendy Naczelnej 
POW był Jan Wojsznar Opieliń- 
ski, w 1917 r. działał w Komisji 
Wojskowej Tymczasowej Rady 
Stanu, a następnie kierował Ko

mendą Naczelną nr 1 w Warsza
wie. Nagrobek poświęcony po
ległym Peowiakom i Janowi 
Wojsznar Opielińskiemu znaj

duje się na warszawskich Po
wązkach w kwaterze 195. Na 
płycie grobu wykuty został na
pis: „Z trudu nadmiernego w 
służbie bezimiennej zginął 
przedwcześnie w przededniu 
wskrzeszenia Ojczyzny"; śmierć 

Jana Opielińskiego nastąpiła 3 
listopada 1918 r.
Twórcą pomnika był w 1926 r.

1. Stare Powązki: rzeźba „Umierający 
Bohater" Edwarda Wittiga na grobie 
żołnierzy POW
2. Cmentarz Komunalny: pomnik 
czterech żołnierzy Legionów INFORMACJA

Kamienice przy ulicy Kwiatka 36,38 i 40 w Płocku pochodziły z trzeciej 
ćwierci XIX w., stały w strefie konserwatorskiego nadzoru i w płockim 
zespole zabytkowym. W lipcu 1988 r. zostały rozebrane. I to bardzo 
szybko, nim zdążyła przyjechać komisja konserwatorska Ministerstwa 
Kultury - już ich nie było. Przypomina to pośpiech w wysadzaniu 
przed laty młynów św. Klary we Wrocławiu - widać echo tamtego 
wydarzenia jeszcze krąży po naszym kraju. Wracając zaś do Płocka 
podajemy nazwiska do zapamiętania: kierownik Wydziału Urbanistyki, 
Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego Roguski, któ
ry działał na podstawie nieprawomocnej decyzji i prezydent miasta 
Marian Rodzeń, który zgodził się na rozbiórkę bez powiadamiania 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. A także nazwa spółdzielni 
mieszkaniowej „Komunalnik", która ma budować na terenie wyburzo
nych kamienic mieszkania dla pracowników służb miejskich (jesteśmy 
w domu!).
Tymczasem sprawa poszła do Generalnej Prokuratury, ale znając jej 
dotychczasowe osiągnięcia w ściganiu sprawców dewastacji zabyt
ków okaże się zapewne, że i w tym wypadku „zaistniała nikła szkod
liwość czynu..."

Edward Wittig (1879-1941), au
tor wielu monumentalnych rzeźb 

neoklasycznych m.in. Pomnika 
Lotnika. Rzeźba na grobie 

przedstawia konającego żołnie
rza z mieczem w ręku i nosi na
zwę „Umierający Bohater". W 
1933 r. analogiczna rzeźba Witti
ga, lecz o znacznie większych 
rozmiarach, ustawiona została 
na pl. Małachowskiego przed 
gmachem „Zachęty” jako pom
nik ku czci żołnierzy POW.

★ ★ *
Bohaterowie tamtych dni spo

czywają także na powązko
wskim Cmentarzu Komunalnym. 
W kwaterze 5A, w pobliżu głów
nego wejścia znajduje się pom
nik czterech grobów. Pochowa
ny tu został porucznik Legionów 
i poeta legionowy (zbiór wierszy 
Starym szlakiem) - Józef Mącz

ka (ur. 1888 r.). Brał udział w bi
twie II Brygady Legionów pod 
Kaniowem, działał w POW na U- 
krainie, był oficerem dywizji gen. 
Żeligowskiego, zmarł na cholerę 

w trakcie misji wojskowej w 

Krasnodarze 3 września 1918 r. 
Obok spoczywają: Władysław 
Gniady (ur. 1888 r.), major szta

bu generalnego Legionów, szef 
sztabu II Brygady, zmarł 3 maja 
1918 r.; Rudolf Brandys (ur. 1895 
r.), kapitan Legionów, zginął 11 
maja 1918 r. w bitwie pod Kanio
wem; Bogusław Szul-Skjóldkro- 

na (ur. 1895 r.), podpułkownik 
sztabu generalnego Legionów, 
zginął 20 maja 1920 r. pod Cze- 
iwertynówką.
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Pompy 
i zdroje
Warszawa, a właściwie Stare i Nowe 
Miasto, ze względu na niekorzystny 
układ warstw geologicznych miała 
kłopoty z zaopatrzeniem w wodę do 
picia. Było to przyczyną założenia 
bardzo wcześnie prymitywnego wo
dociągu, który ze źródeł na Lesznie i 
ul. Długiej sprowadzał wodę do 
zbiorników na rynku i przy niektórych 
ulicach. Studni kopanych było nie
wiele. W połowie XVIII w, znajdowało 
się ich tylko 16, m.in. dwie na dzie
dzińcu pałacu Krasińskich, na Kano
nii i Szerokim Dunaju. Dobrej wody 
dostarczały też źródła wytryskające 
pod skarpą wiślaną, z których naj

większe powodzenie miało źródło 
przy trakcie do Zakroczymia, pięknie 
odbudowane sumptem króla Stanis
ława Augusta, zwane odtąd „zdrojem 
królewskim".
W trzeciej ćwierci XVIII w. wodę ze 
studzien zaczęto czerpać za pomocą 
prymitywnych pomp drewnianych. 
Ze względu na ochronę mechanizmu 
pompy oraz czystość wody w studni 
zaczęto je ochraniać różnego rodza
ju obudowami, zwanymi pompokry- 
tami. Część z nich była murowana. 
Jedną z nich jest zachowana do dziś 
studnia zwana „Grubą Kaśką" na 
dawnym Tłomackiem. Projektował ją 
Szymon Bogumił Zug około 1785 r. i 
nadał formę przysadzistego walca 
przykrytego kopułowym daszkiem ze 
sterczyną. Ten klasycystyczny budy
neczek ma boniowane elewacje o

zdobione fryzem i kostkowym gzym
sem. Inne obudowy miały formy gra- 
niastosłupów dekorowanych fryzami 
i gzymsami, np. te, które stały po obu 
stronach Rynku Starego Miasta i 
przed Arsenałem na Długiej. Jeszcze 
inne miały formę sześciobocznych fi
larów przykrytych daszkami w kształ
cie dzwonu. Obudowy te być może 
projektował Jakub Fontana - główny 
architekt Komisji Brukowej za cza
sów Stanisława Augusta.
Niezwykle oryginalną formę monu
mentalnych obelisków miały obudo
wy studzien na pl. Krasińskich na 
przełomie XVIII i XIX w. W latach 
1824-1825 wymieniono je na pier
wsze w Warszawie żelazne „pompo- 
kryty” odlane z żeliwa według pro
jektu Christiana Piotra Aignera. Za
stosowano tu żelazne mechanizmy 

pomp wzorowane na angielskich; 
były to jedyne żelazne pompy jesz
cze przez następnych 25 lat. Dopiero 
w 1850 r. zatwierdzony został koszto
rys na wymurowanie 53 studni, w 
których instalowano żelazne mecha
nizmy pomp. „Pompokryty” na tych

1. Studnia żeliwna z 1823 r. na pl. 
Krasińskich
2. Projekty zdrojów ulicznych Henry
ka Marconiego z 1855 r.
3. Fragment pompy z Ogrodu Sa
skiego, obecnie na Rynku Ncwego 
Miasta, projektu prawdopodobnie 
Henryka Marconiego
4. Fragment żeliwnej pompy z drugiej 
potowy XIX w. stojącej na terenie 
ASP
5. Pompa z drugiej potowy XIX w. na 
dziedzińcu klasztoru ss. szarytek 
przy ul. Tamka

A
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6. Zdrój wodociągowy maty z drugiej 
potowy XIX w. na podwórzu klasztoru 
bernardynów przy Krakowskim 
Przedmieściu

(zdjęcia:
1, 3-6 - Ewa Pusto/a-Koztowska)

studniach miały być „drewniane o- 
patrzone daszkiem z blachy żelaznej 
wysokości stóp 6 1/3 szerokości zaś 
w kwadrat stóp 3". W kosztorysie 
szczegółowym przy pozycji „pompo- 
kryt” występują następujące materia
ły: „13 stóp bieżących oczów wolo
wych z żelaza lanego, rozety z żelaza 
lanego, ozdoby na daszku z żelaza 
lanego". Pompa i „pompokryt" wyro
bione być miały „wścisfem zastoso
waniu sie do wzoru przez KRSWiD 
pod dniem 3/15 lipca 1847 roku za
twierdzonego". Być może autorem 
projektu tych „pompokrytów” był 
Henryk Marconi, zaangażowany w 
sprawy budowy urządzeń wodnych i 
wodociągu. Z tego kosztorysu wyni
ka, że pompy w pierwszej połowie 
XIX w. miały około 2 m wysokości, 
były dekorowane prawdopodobnie 
w poziomie cokołu i gzymsu orna
mentem w postaci odlewanych roze
tek i wolich oczu; zwieńczenie stano
wiła sterczynka. Taka zasada ozda
biania przeszła następnie na pompy 
całkowicie odlewane z żeliwa wpro
wadzane w drugiej połowie XIX w. 
Lata pięćdziesiąte XIX w. - to okres 
porządkowania spraw wodnych w 
mieście. W 1855 r. uruchomiono wo
dociąg obsługujący początkowo Sta
re i Nowe Miasto, a następnie także 
pozostałe dzielnice. Założenie wodo
ciągu umożliwiło zainstalowanie 
zdrojów ulicznych, które zaczęły 
spełniać funkcję źródeł i studzien. 
Henryk Marconi zaprojektował i zain
stalował w mieście trzy rodzaje ta
kich zdrojów. Tzw. zdrój większy była 

to wysoka na około 4 m kolumna 
przypominająca miejski pręgierz na 
potężnej, wielobocznej podstawie, z 
której wyprowadzone były umiesz
czone w maskach Iwa wylewy wody. 
Dwa takie zdroje stanęły obok sta
rych studni na Rynku staromiejskim, 
dwa na pl. Teatralnym przed ratu
szem i jeden na placu przed Ban
kiem Polskim. „Zdrój średni" miał 
formę słupa wysokości około 2 m. 
Nad wylewami wody umieszczonymi 
w masce Iwa znajdowała się postać 
Syrenki - godła Warszawy. Ścianki 

boczne zdobiła dekoracja w formie 
czteropłatkowego kwiatka ułożone
go z muszelek. Zdroje średnie, któ
rych w 1889 r. było około 50, usta
wione byty m.in. na Rynku Nowego 
Miasta, placach: Zamkowym, Grzy
bowskim, Trzech Krzyży, za Żelazną 
Bramą, Zielonym, przy pomniku Ko
pernika, przy ul. Aleksandria, Nowy 
Świat, Senatorskiej, Chłodnej. „Zdrój 
mały” z kolei był to wąski filarek - 
kolumienka wysokości około 1 m, o- 
zdobiony dekoracyjnym gzymsikiem 
i płaskorzeźbą delfina w miejscu wy
lewu wody. Wszystkie zdroje wyko
nane zostały z żelaza lanego, nie 
wiadomo - niestety - w której odlew
ni. Z akt wydatków magistratu z poto
wy XIX w. wynika, że wykonanie od
lewów zlecano różnym fabrykom - 
odlewy żelazne do budowy wodocią
gu robiła Fabryka Rządowa Machin 
na Solcu, fabryka Evansa wykonywa
ła w 1858 r. przedmioty do urządze
nia zdrojów przy ul. Bielańskiej, 
„zdrój średni” przed kościołem Kar
melitów odlano w zakładach Rudz
kiego. Koszt „zdroju średniego” w 
1860 r. wynosił 600 rubli, ale już czte
ry lata później - 700 rubli.
Początkowo zdroje działały na zasa
dzie ciągłego wypływu wody z rury 
wodociągowej. Było to kłopotliwe 
zwłaszcza w zimie, kiedy zamarzają
ca woda niszczyła urządzenie. Toteż 
w 1860 r. w uwagach do kosztorysu 
na założenie kolejnego zdroju na No
wym Świecie inż. E. Crove zamieścił 
następującą uwagę: „konstrukcja 
zdroi obecnie zupełnie zmienioną 
została z powodu umieszczenia 
wentyli u dołu dla zapobieżenia za
marzania w zimie". Niestety, żaden z 
omawianych typów zdrojów opraco
wanych przez Marconiego nie za
chował się do naszych czasów i zna
my je tylko z fotografii.
Uruchomienie zdrojów ulicznych 
spowodowało, że zaczęto zasypy
wać stare studnie. W 1858 r. zlikwi
dowano 19 starych studzien, pięć lat 
później kolejnych 12, a przez następ
ne trzy lata zasypano 10 studzien 
bezużytecznych, ze złą wodą, stano
wiących ponadto przeszkodę w roz
budowie domów i komunikacji.
Obok studni publicznych na terenie 
miasta występowała duża liczba 

studni prywatnych. W1861 r. było ich 
710, a osiem lat później - 2702. W 
większości były to studnie kopane, z 
których wodę czerpano za pomocą 
pomp. Metalowe tłoki pomp obudo
wane były różnorodnie zdobionymi 
obudowami lanymi z żeliwa, najczęś
ciej o formach kolumienek. W zależ
ności od czasu powstania, fabryki 
czy gustu zamawiającego pompy ta
kie miały albo formy skromne, jak te, 
które zachowały się jeszcze przy o- 
biektach użyteczności publicznej 
(szpital dziecięcy przy ul. Kopernika, 
klasztor szarytek na Tamce, teren fil
trów), albo bardziej ozdobne, jak w 
ogrodach, parkach lub na dziedziń

cach pałacowych. Przykład takiej 
pięknej pompy zachował się na dzie
dzińcu obecnej siedziby Akademii 
Sztuk Pięknych przy Krakowskim 
Przedmieściu 5. Obiekt tu stojący ma 
formę neogotyckiej wieżyczki zwień
czonej blankami i ozdobionej pła
skorzeźbą z motywem maswerków. 
Wylew wody umieszczony został w 
dziobie kaczki, a dźwignię zdobi 
kula. Pompa ta została odlana w Fa
bryce Maszyn Troetzera i Emmla w 
Warszawie, o czym informuje u- 
mieszczona na korpusie firmowa 
plakieta.

Ewa Pustofa-Kozłowska

Chrzcielnice 
w kształcie 
szyszki
Wśród dzieł epoki baroku, ja
kich wiele zachowało się w pol
skich kościołach i klasztorach, 
znajdują się tak oryginalne, że 
aż trudno uwierzyć w ich istnie
nie. Mają one bowiem formę da
leko odbiegającą od powszech
nie stosowanej w XVII i XVIII w. 
Do elementów wyposażenia 
wnętrza, którym można było na
dawać niecodzienne kształty, o- 

prócz ambon należały chrzciel
nice. Znane są chrzcielnice ba
rokowe, szczególnie późnoba- 
rokowe, w kształcie aniołów 
trzymających czarę, muszlę czy 
róg obfitości, w formie drzewa 
wiadomości Dobrego i Złego z 
wkomponowanym zbiornikiem, 
a nawet w kształcie kosza z o- 
wocami czy łabędzia. Szczegól
nie interesujące są rozwiązania

1. Chrzcielnica w kościele parafia
lnym w Kucharach
2. Chrzcielnica w kościele parafia
lnym w Jedlcu

(zdjęcia: L. Perz, F. Maćkowiak)
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znane tylko z pojedynczych eg
zemplarzy - chrzcielnice w 
ksztatcie herbu szlacheckiego 
lub szyszek.
Chrzcielnice-szyszki - to chyba 
najbardziej oryginalne elementy 
wyposażenia wnętrz kościel
nych. Zachowały się one w 
dwóch miejscowościach na te
renie dawnego województwa 
poznańskiego, w dawnym po
wiecie pleszewskim, w kościo
łach parafialnych w Kucharach i 
Jedlcu; obydwie chrzcielnice z 
XVIII w. W Katalogu Zabytków 
Sztuki w Polsce obiekty te okre
ślone zostały jako mające formę 
drzewa, tymczasem, jak wskazu
je analiza konsultowana z dr. Je
rzym Staszkiewiczem przy u- 
dziale (nie żyjącego już) prof. 
Władysława Szafera w Zakładzie 
Zmienności Roślin Instytutu Bo
taniki PAN w Krakowie, sprawa 
wcale nie jest taka prosta i chy
ba niecodzienna tak dla history
ka sztuki, jak i dla botanika - 
połączono tu bowiem elementy 
różnych roślin. Chrzcielnica w 
Kucharach ma kształt młodej 
szyszki świerku (Picea), trzon jej 
został uformowany z dużych 
szpilek cisu (?) (Taxus) uzupeł
nionych liśćmi głogu (Cratae
gus). Z kolei chrzcielnica w Jedl
cu naśladuje szyszkę modrze
wia (Larix), ma na trzonie liście 
poziomki (?) (Fragaria), podsta
wę zaś stanowi kwiat z rodziny 
liliowatych.
W obydwu obiektach użytecz
ność i formalne potrzeby zostały 
całkowicie podporządkowane 
podjętemu tematowi. Jedynym 
odstępstwem od koncepcji 
(możliwe, że chrzcielnice te po
wstały przy posłużeniu się ry
sunkiem czy wzorem w niezna-

Zmiany 
w Krępie
Sześć kilometrów od Maciejowic 
znajduje się Krępa, w której po prze
granej bitwie został pojmany przez 
kozaków Tadeusz Kościuszko. W 
1861 r„ w czasie patriotycznej mani
festacji usypano tam kopiec i wysta
wiono drewniany krzyż upamiętniają
cy narodową klęskę. W 1§18 r„ już 
po odzyskaniu niepodległości na 
kopcu wzniesiono kamienny obelisk. 
Miejsce to znajduje się w bezpo
średnim sąsiedztwie neogotyckiego, 
myśliwskiego dworku Zamoyskich, 
otoczonego pięknym parkiem. (O 
Krępie i o Maciejowicach pisałem w 
„Spotkaniach z Zabytkami", nr 4, 
1987). Od zakończenia ostatniej woj
ny dwór i park ulegały powolnej, lecz 
systematycznej dewastacji, której a- 

nym warsztacie snycerskim), 
jest grupa figuralna zastosowa
na w Jedlcu. Jest to niewielka 
rzeźba chrztu Chrystusa w Jor
danie, umieszczona na szczycie 
pokrywy (być może wtórnie). 
Spróbujmy jeszcze zanalizować 
wrażenie, jakie dziś odnosimy. 
Gdy oglądamy chrzcielnice, za
skakuje nas widok dużej szyszki 
nadnaturalnej wielkości, u- 
mieszczonej na grubej, ulistnio- 
nej gałęzi. Dopiero po pewnym 
czasie widzimy, że są to 
chrzcielnice. Niespotykana ory
ginalność i ekspresja - to chyba 
główne cechy chrzcielnic w Ku
charach i Jedlcu.
Jakież miały one znaczenie - 
poza użytkowym? Z pewnością 
dla współczesnych było ono 
zrozumiałe, dziś musimy się go 
z trudem domyślać. Pewną 
wskazówką może być symboli
ka granatu, który ze względu na 
dużą liczbę nasion w jednym o- 
wocu oznaczał m.in. gminę 
chrześcijańską. Badania są w 
toku - a może czytelnicy „Spo
tkań” znają podobne rozwiąza
nia w kształcie szyszki lub też 
trafili na zbliżoną symbolikę?

Jan Samek
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pogeum przypadłe na połowę lat o- 
siemdziesiątych. Podobne byty losy 
kopca, z tą różnicą, że gdy o kopcu 
tylko „zapomniano”, to o losach 
dworu prócz obojętności decydo
wała często zła wola. W 1987 r. w tym 
pejzażu pojawiły się nowe, istotne e- 
lementy, budzące nadzieję na po
myślny finał.
Wiosną członkowie Towarzystwa Mi
łośników Maciejowic wykonali prace 
porządkowe wokół kopca. Oczyścili i 
pomalowali płot otaczający kopiec, 
usunęli mech z kamiennego obelis
ku, odnowili tablicę na frontowej 
ścianie. Zyskała na tym jej czytel
ność, straciła niestety forma. Jako 
niefortunny należy ocenić pomysł, a 
zwłaszcza wykonanie uzupełnienia 
ubytku z czasów ostatniej wojny, jaki 
uczyniły w tablicy karabinowe kule. 
W pobliżu kopca wykonane zostało 
miejsce biwakowe, ustawione kosze 
na śmiecie, zasypane błotniste wy-

Stolarstwo. Pracownia konserwatorska.
★ akant ★

Renowacja mebli stylowych i artystycznej 
stolarki budowlanej 

ul. Poniatowskiego 14, 50-326 Wrocław 
tel. 21-46-93

rwy w ścieżce, wycięta część zdzi
czałej roślinności, posadzone nowe 
drzewka.
Piaszczysta droga łącząca Krępe z 
szosą łaskarzewską została w 1987 r. 
wyasfaltowana. Twarda nawierzchnia 
dochodzi obecnie w pobliże kopca i 
tu asfalt powinien się zatrzymać. Dal
sze asfaltowanie zagroziłoby kilkuki
lometrowej kasztanowej alei prowa
dzącej do Krępy Nowej.
W zupełnie niezrozumiały sposób do 
prac przy kopcu włączyła się gmina 
Sobolew (kopiec znajduje się na te
renie gminy Maciejowice, wieś Krępa 
wraz z dworem w gminie Sobolew). 
Odmalowano krzyż w barwach naro
dowych, co niezależnie od intencji 
jest aktem barbarzyństwa. W przysz
łości Towarzystwo Miłośników Ma
ciejowic wystawi na kopcu nowy 
krzyż, przywracając utrwalony stulet
nią tradycją napis: „Na cześć braci 
poległych za Ojczyznę w 1794 roku”, 
który dziś widnieje jedynie na drugiej 
tablicy wmurowanej w tylną ścianę 
obelisku.
Po latach zapomnienia Krępa prze
żywa obecnie swój maty renesans, 
czemu sprzyja przychylny stosunek 
wojewody. Główny kłopot polega na 
tym, że jest zbyt wielu chętnych do 
realizacji nie zawsze przemyślanych i 
często wykluczających się konce
pcji. Wszystkie plany i działania po
winny być uzgadniane z. Towarzys
twem Miłośników Maciejowic. Sytua
cja, w której każdy działa na własną 
rękę, budzić musi niepokój. W ostat
nich miesiącach 1987 r. Rejon Dróg 
Publicznych „wpadł na pomysł” wy
betonowania alejki łączącej kopiec z 
drogą. Tymczasem nic, co dotyczy 
Krępy i kopca, nie powinno dziać się 
bez akceptacji ze strony Towarzys
twa i właściciela krępskiego dworu 

(również członka Towarzystwa), który 
jest autorem najbardziej logicznego 
projektu zagospodarowania otocze
nia pomnika.
Najcenniejszym „nabytkiem" Krępy 
jest właśnie nowy właściciel parku i 
dworu, rzeźbiarz Marcin Roszczyk. 
Wykonał już pierwsze prace: usunął 
gruz, odsłonił fundamenty dworu, 
wyciął samosiewy zachwaszczające 
park, wykonał odwadniające rowy, 
dzięki którym obniży się poziom wód 
gruntowych powodujących butwie- 
nie korzeni starych drzew.
Zamierzenia pana Roszczyka są bar
dzo ambitne. Pragnie nie tylko rato
wać dwór i park, ale także stworzyć 
wokół zespołu dworskiego Podzam- 
cze-Krępa skansen krajobrazu kultu
rowego, do którego w przyszłości 
można by przenieść zabytki drewnia
nej architektury wiejskiej zagrożone 
zniszczeniem. W planach jest także 
ratowanie zdewastowanych stawów 
oraz zbudowanie turystycznych szla
ków o walorze nie tylko krajobrazo
wym, lecz również historycznym; tu 
przecież miał miejsce tragiczny finał 
maciejowickiej bitwy, tu przez wiele 
lat gospodarzyli Zamoyscy.
W czasie pierwszej wojny światowej 
pod Krępą rozegrała się bitwa, po któ
rej pozostały dwa cmentarze. Smut
ne to miejsca - zaniedbane, zaroś
nięte przez las ziemne kopczyki, w 
których tkwią krzyże z patyków po
wiązanych trawą. Nikt tu nie zagląda, 
jedynie raz w roku, na Zaduszki 
szkolne dzieci przychodzą zapalić 
świeczki na grobach obcych żołnie
rzy. W koncepcjach pana Roszczyka 
jest także miejsce na opiekę nad 
tymi cmentarzami.
Do wykonania jest ogromna praca, 
którą trzeba będzie rozłożyć na wiele 
lat. Problemów jest równie wiele:
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brak materiałów budowlanych ko
niecznych do podźwignięcia dworu z 
ruiny, jakże częsty brak zrozumienia 
ze strony tych, którzy mogliby lub 
powinni pomóc, wreszcie zasady 
kredytowania i przepisy prawne nie 
ułatwiające życia pragnącym ratować 
zabytki.
Wiele osób będzie stukać się w czo
ło słysząc o odbudowie dworu, par
ku, stawów, o ochronie krajobrazu i 
tworzeniu skansenu, bo to przecież 
porywanie się z motyką na słońce. 
Plany pana Roszczyka, chociaż am
bitne, są przecież realne i mają szan
se powodzenia. Trzeba zrobić 
wszystko, aby mu pomóc. Uratowa
nie Krępy powinno być wspólnym o- 
bowiązkiem dla wielu.
Hasto „Maciejowice” nasuwa rów

nież głębsze refleksje. W nie tak bar
dzo odległej przeszłości majątek Za
moyskich słynął w całej Europie z 
wzorcowej i niezwykle bogatej pro
dukcji sadzonek drzew i roślin o- 
zdobnych. Być może była to najwięk
sza lirma ogrodnicza naszego konty
nentu. „Spadkobiercą" jej jest dziś 
PGO w Podzamczu. To porównanie 
dla współczesności wypada żenują
co. Rewaloryzacja zabytków ziemi 
maciejowickiej powinna doprowa
dzić także do odbudowy gospodar
czej całego regionu. Ziemia, która 
dawniej rodziła obficie, powinna ro
dzić i dziś. Dawna świetność gospo
darstwa Zamoyskich winna być po
wodem do dumy oraz drogowska
zem. Tego Maciejowicom życzę.

Krzysztof Rejmer

Był i się zmyl
rok temu jedna ze spółdzielni zgłosi
ła gotowość podjęcia się tej pracy. 
Ale znów - jak w wielu, wielu innych 
wypadkach - „coś" stanęło na prze
szkodzie. Ostatnio miała zająć się

1.2.3. Stup ogłoszeniowy w maju 
1988 r. (1) i w końcu czerwca - wi
doczne jest artystyczne zwieńczenie 
kopuły (2); w ciągu jednego dnia 
miejsce po słupie zostało wyłożone 
płytami (3)

(zdjęcia: 1 - Krzysztof Nowiński, 
2, 3 - Jerzy Bojarski)

Dosłownie. W ciągu niewielu godzin 
przestał istnieć najstarszy i ostatni w 
Warszawie przy placu Unii Lubel
skiej, okrągły, żelazny słup ogłosze
niowy. Od kilku lat warszawska pra
sa - przede wszystkim mająca swą 
siedzibę w pobliżu redakcja „Życia 
Warszawy” - alarmowała o koniecz
ności renowacji tego zabytku. Ponad 

słupem pracownia konserwacji me
talu - PKZ - też zadziałało „coś". Tym 
razem skutecznie, bo mocno już 
przerdzewiały słup runął na chodnik. 
I wtedy błyskawicznie został zabrany 
- podobno do magazynu WAREXPO 
(?), fundament błyskawicznie został 
wyjęty, a na miejscu słupa błyska
wicznie pojawiły się płyty chodniko

we. Dziś nie ma nawet śladu, że kie
dykolwiek stał tu jeden z nielicznych 
już elementów warszawskiej tzw. ma
łej architektury. W tym wypadku nie 
było żadnego „czegoś"...

Aluminiowa 
rurka
Parę dni temu spotkałem na Krako
wskim Przedmieściu w Warszawie e- 
legancko ubraną panią w wieku mo
jej Mamy, o nobliwym wyglądzie i uj
mującej powierzchowności. Trzyma
ła w ręce aluminiową rurkę zakoń
czoną z jednej strony sporym pucem 
z czarnej gumy, z drugiej - małą po
przeczką z białawej żywicy synte
tycznej (zapewne polichorku winylu). 
Ponieważ pani podpierała się tą rur
ką, domyśliłem się, że jest to przy
rząd ortopedyczny. Nie była to tzw. 
Szwedka, lecz coś kształtem i dłu
gością przypominającego laskę. 
Zwykłą, drewnianą laskę...
Czy zastanawialiście się kiedyś nad 
tym, jak bardzo ważnym, a zarazem 
pełnym indywidualnego wyrazu ele
mentem obyczajowości minionych 
pokoleń była laska? To zdanie brzmi 
trochę pompatycznie - słoń a spra
wa polska - laska na przestrzeni 
dziejów w sztuce i życiu codziennym. 
Ale bez emocji - popatrzmy na spra
wę obiektywnie.
Kij - to niewątpliwie najstarszy przy
rząd towarzyszący człowiekowi pier
wotnemu w pracy i walce. Różnych 
rozmiarów, kształtu i wagi - zależnie 
od przeznaczenia i osobistych upo
dobań użytkownika. Z czasem, po
woli awansuje do rangi berta, pasto
rału, laski marszałkowskiej, zacho
wując również swe pośledniejsze 
funkcje, aż po podporę kalek i żebra
czą broń przeciwko wiejskim kund
lom. Często dekorowany, niekiedy 
bardzo bogato nabijany złotem i ka
mieniami, niekiedy wyrzynany kozi
kiem - zawsze zgodnie z możliwoś
ciami i upodobaniami posiadacza.
Dłuższy kij zbrojny ostrym krzemie
niem, a później żelazem jest najpo
pularniejszą bronią świata od Afryki 
równikowej po kraje polarne, w krót
szej wersji stanowi to, co określamy 
mianem broni obuchowej, zaczyna
jąc od maczugi aż po czekan i het
mańską butawę. A propos czekan - 
niby nic - taka laska ze stalowym 
obuszkiem, dziobem lub żeleżcem 

P.S. Jak w wielu innych podobnych 
sprawach (zob. np. informacja w nu
merze 1,1987 pt. A w stolicy śpią!) - 
nie było przy tym warszawskiej służ
by konserwatorskiej...

toporka - po prostu ciupaga. Pano
wie szlachta szable nosili u boku, 
często też do korda sięgali przy lada 
zwadzie i nic to nikomu nie przeszka
dzało. Gdy jednak pojawiła się moda 
na powszechne noszenie czekanika 
(jego wydrążony trzonek mógł nawet 
służyć za flet Rekuciowi), posypały 
się konstytucje sejmowe stanowczo 
zakazujące noszenia tej strasznej 
broni w czasach pokoju. Szablą py
ski sobie haratali bracia szlachta lub 
szelmom obcinali uszy, bo grubsza 
czapka głowę od cięcia skutecznie 
chroniła, ale czekanikiem rozszcze
pić czerep łatwo było i mimo woli. 
Skroś tych srogich zakazów nosili o- 
buszki mężowie rycerskiego stanu, 
potem, gdy szabla zmieniła się w 
szpilkę (zwaną potocznie szpadą), a 
kontusz w kusy fraczek - nie zrezy
gnowano z laski, acz nie byt to już 
oręż, lecz salonowy „batonik". Kap
rysy mody zmieniały laskę to w ko
stur sękaty noszony przez mieszczu
chów i potężnych monarchów (Piotr 
Wielki i Stary Fryc), to znowu w cienki 
pręcik ze srebrną lub kościaną gałką 
nierozerwalnie związany z cylindrem, 
czarną peleryną i białym szalikiem, 
kiedy indziej znowu w bambusową 
lachę, która przy tweedowej mary
narce pomagała udawać Anglika, a 
nieco cieńsza i skrzywiona przeszła 
do historii kultury światowej jako la
seczka Chaplina.
Mijały epoki, zmieniały się mody a 
wraz z nimi w awangardzie idąca la
ska. laska - wizytówka właściciela. 
Coś najbardziej osobistego, najbar
dziej wyrażającego w swym wyglą
dzie i sposobie noszenia duszę po
siadacza. Miał ją za jedyne mienie 
dziad proszalny, miał za atrybut wła
dzy król, papież, biskup, rektor i mar
szałek, miał każdy - młody dla zaba
wy, stary dla wsparcia chorej nogi. 
Była atrybutem niepowtarzalnym i - 
zaryzykuję twierdzenie - wystarcza
jącym do scharakteryzowania czło
wieka. który ją nosił, i epoki, która ją 
zrodziła.
Parę dni temu spotkałem nobliwą 
panią... trzymała w ręku aluminiową 
rurkę.

Michał Gradowski
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sprawia, że zdecydowaliśmy się 
ten list do „Spotkań..." napisać. 
Interesujemy się historią archi
tektury obronnej, co nie prze
szkadza, że gdy trzeba zajmuje
my się i innymi zabytkami archi
tektury. Przed kilku laty dowie
dzieliśmy się o planie rozebra
nia ostatnich drewnianych do
mów przy rynku w Jordanowie - 
niewielkim miasteczku na grani
cy Beskidu Makowskiego, Wy
spowego i Gorców. Budynki te, 
XIX-wieczne domy mieszkalne i 
karczma, której część przypu
szczalnie powstała w XVIII w., 
były ostatnim - obok pojedyn
czych domów na bocznych uli
cach - śladem specyficznego 
stylu jordanowskiej architektury 
drewnianej. Reszta drewnianej 
zabudowy rynku spłonęła we 
wrześniu 1939 r. Mimo że nie na
leży to do zakresu naszych prac, 
postanowiliśmy podjąć próbę 
ratowania tych zabytków (tak! 
od wielu lat wpisane w rejestr 
zabytków). Informowaliśmy o 
ciągle pogarszającym się stanie 
obiektów nowosądeckiego kon
serwatora zabytków. Pisaliśmy 
artykuły interwencyjne do prasy 
(„Echo Krakowa", „Aura", nr 
1/86). Sporządziliśmy niepełną 
dokumentację pomiarową, ry
sunkową i fotograficzną budyn
ków, przekazując ją nieodpłatnie 
konserwatorowi zabytków woj. 
nowosądeckiego i generalnemu 

konserwatorowi zabytków wraz 
z informacjami o postępie znisz
czeń spowodowanych przez 
wody opadowe, owady-drewno- 
jady i ludzi.

Problem bowiem w tym, że 
miejscowe władze za punkt ho
noru postawiły sobie zbudowa
nie na miejscu zabytkowego 
kompleksu zespołu obiektów u- 
żyteczności publicznej, skądi
nąd rzeczywiście potrzebnych. 
Przyznać trzeba że zdecydowa
na większość obywateli miejs
cowych nie zdawała sobie spra
wy z wartości tych starych bu
dowli, w przeciwieństwie do 
rzesz turystów co roku przewa
lających się przez Jordanów, 
którzy nawet z map turystycz
nych tych terenów mogli dowie
dzieć się o istnieniu przy rynku 
takiej atrakcji, jak zesztowieczne 
domy drewniane.

Od niedawna informacje map 
i przewodników są już nieaktual
ne. Dzieło zniszczenia rynku, 
rozpoczęte przez hitlerowców w 
odwecie za opór 10. Brygady 
Kawalerii, zostało teraz dokoń
czone. Godnym uwagi jest fakt, 
że podstawa prawna tego dzia
łania wydaje się - oględnie mó
wiąc - niejasna.

Nasze ostatnie interwencje z 
lata 1987 r. u generalnego i wo
jewódzkiego konserwatorów za
bytków przeszły bez echa. Przy 
okazji tylko dowiedzieliśmy się z 
półsłówek, że - ponieważ istnie
je zakaz rozbiórki obiektów za
bytkowych nie posiadających 
pełnej dokumentacji pomiaro
wej - przez nas wykonana do
kumentacja w zasadzie daje 
podstawy do ewentualnej zgody 
na rozbiórkę. Tyle tylko, że nie 
była to wcale pełna dokumenta
cja, gdyż sporządzaliśmy ją „po 
partyzancku", bez dostępu do 
wielu zamkniętych pomieszczeń 
- bo kto je nam miał udostęp
nić? Władze miejscowe, przeciw 
którym w ten sposób działali
śmy, chcąc uświadomić rzeczy
wistą wartość zespołu?

Przegraliśmy tę bitwę. Z po
mocą „Spotkań z Zabytkami” 
pragniemy rozpocząć następną 
- o ratowanie architektury for- 
tecznej.

Studenckie Koto Naukowe 
„Architecture Militaria” przy 

Zakładzie Architektury 
Krajobrazu Politechniki 

Krakowskiej

Redakcja
„Spotkań z Zabytkami"

W numerze 1 z 1988 r. na str. 
62 zamieszczono krótką notatkę 
na temat dawnej synagogi w 
Orli w woj. białostockim. W 
związku z tym Biuro Badań i Do
kumentacji Zabytków w Białym
stoku informuje, że ta interesują
ca budowla zabytkowa z pier
wszej potowy XVII w. po prze
prowadzeniu prac remontowo- 
-konserwatorskich i rewaloryza
cyjnych będzie pełniła funkcje 
kulturalno-oświatowe jako 
Gminny Ośrodek Kultury.

Projekt opracowany przez ar
chitekta Janusza Wiesława Ka
czyńskiego z Przedsiębiorstwa 
Państwowego Pracownie Kon
serwacji Zabytków Oddział w 
Białymstoku uwzględnia rekon
strukcję bryły z potowy XIX w., tj. 
kolejnej fazy przebudowy syna
gogi-

Janusz Kaczyński przepro
wadził również badania archi
tektoniczne, w wyniku których u- 
stalił powstanie obiektu na dru
gą ćwierć XVII w. i osiem kolej
nych faz przebudowy. Materiały 
z badań architektonicznych sy
nagogi w Orli zostały opubliko
wane w numerze 1 z 1987 r. 
kwartalnika „Białostocczyzna", 
wydawanym przez Białostockie 
Towarzystwo Naukowe.

Prace remontowo-konserwa
torskie rozpoczęły PKZ-ty w 
1985 r. i do końca 1987 r. wyko
nały: remont więżby dachowej i 
pokrycie dachówką ceramiczną, 
wzmocnienie istniejących skle
pień konstrukcją żelbetową, a 
także stropu i schodów. Wnę
trze budynku oczyszczono z 
gruzu. Ponadto konserwatorzy 
dzieł sztuki zabezpieczyli po
przez podklejenie malowidła 
ścienne we wnętrzu, które oca
lały jedynie fragmentarycznie. 
Malowidła te pochodzą prawdo
podobnie z końca XVIII, XIX i po
czątku XX w. i stanowią niezwy
kle cenny, chociaż zachowany 
tylko częściowo, wystrój malar
ski synagogi. Prace remontowo- 
-konserwatorskie będą konty
nuowane w 1988 r.

Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Białymstoku

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące kształcenia konserwatorskie
go oraz wszelkich usług związanych z ratowaniem zabytków: re
montami, konserwacją dzieł sztuki, prowadzeniem inwentaryzacji i 
dokumentacji zabytków, sprzedażą lub wymianą materiałów I na
rzędzi do prac konserwatorskich - prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz z pisemnym 
zamówieniem (w wypadku instytucji podpis głównego księgowe
go). 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 0/M nr 1052-1137-131. Ceny: 400 zł za 1 słowo w wypadku 
ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego albo 100 000 zł za 
reklamę zajmującą 1 stronę druku, 50 000 zł - 0,5 strony, 25 000 zł - 
0,25 strony, 20 000 zł - za pozostałe rodzaje reklam; w wypadku 
koloru zwyżka o 100%. UWAGA: przy stałym rocznym zamówieniu 
(6 ogłoszeń lub reklam) przysługuje zniżka 50%, przy zamówieniu 
półrocznym (3 ogłoszenia lub reklamy) - zniżka 25%.

WARUNKI PRENUMERATY

Cena: 180 zł, półrocznie 540 zł, rocznie 1080 zł
Warunki:
1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych mia
stach. 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 prenumeratę w urzędach 
pocztowych i u doręczycieli;
2. Dla osób fizycznych - indywidualnych prenumeratorów - osoby fizyczne zamieszkałe na 
wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" opłacają 
prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Prasa-Książka- 

Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych 
właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora.
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Oddziału 
RSW „Prasa-Książka-Ruch";
3. Prenumeratę za zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 Warszawa, konto PKO 
BP XV Oddział w Warszawie nr 1658-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za 
granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty 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 następnego oraz na cały rok następny
- do dnia 1 -go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego.

Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w redakcji w 
poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (teł. 
26-93-57).



KRAJOWA 
AGENCJA 
WYDAWNICZA

Satyra na 
pocztówkach 
z okresu 
pierwszej wojny 
światowej
(ze zb. Stefana 
Czarneckiego; rep rod. 
Mirosław Stankiewicz)


