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NA OKŁADCE: Śnieg przy 
pałacu w Wilanowie jest 
biały i czysty, ale tylko dla
tego, że przed chwilą prze
stał padać. Po kilku godzi
nach na pałac i park spad- 
ną pyły z elektrociepłowni 
na Siekierkach... Znacznie 
przytulniej bywało niegdyś, 
o czym świadczy „wyuzda
na” pocztówka z początku 
wieku. O tych upodoba
niach naszych pradziadków 
na s. 34 oraz na ostatniej 
stronie okładki.

(fot Loch Kowalski; 
reprod. Jerzy Wilde)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
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Od redakcji
Czytelnikom, Sympatykom i Współ
pracownikom „Spotkań z Zabytkami” 
składamy najlepsze życzenia świą
teczne i noworoczne. Rok 1988 był jak
by lepszy dla zabytków niż poprzedni. 
Nowemu generalnemu konserwatoro
wi zabytków udało się załatwić ważne 
sprawy, inne zostały rozpoczęte. Prze
de wszystkim zwracamy uwagę na 
zmienioną ustawę o gospodarce grun
tami, która przyniosła znaczne finan
sowe ulgi przy zakupie obiektów za
bytkowych i w trakcie ich użytkowania. 
Obszernie między innymi na ten temat 
mówi Tadeusz Zielniewicz, generalny 
konserwator zabytków PRL. Dla re
dakcji natomiast - a także dla Czytel
ników tego i następnych numerów pi
sma - zrobiło się jakby bliżej do Ukrai
ny. Porozumienie, jakie zawarliśmy z 
redakcją kwartalnika (od przyszłego 
roku miesięcznika) „Zabytki Ukrainy”, 
jest dobrym prognostykiem otwarcia 
na sprawy znajdujących się tam pol
skich zabytków.
Rewelacyjny skarb znaleziony w Śro
dzie Śląskiej - najpierw częściowo roz- 
kradziony, potem stopniowo odzyski
wany - to temat dla historyczno-kry- 
minalnej powieści. Ponieważ nasz sta
ły współpracownik „przy tym był” - 
stąd następna w tym numerze rozmo
wa. Natomiast dla świątecznego relak
su proponujemy przeczytanie o wiel

kim Rubensie, powrocie rodziny Bac- 
ciarellich do rodzinnego dworu oraz 
zajrzenie do jednego z nielicznych w 
Polsce prywatnych salonów sztuki; ko
niecznie należy też poznać „potworne 
zdziczenie obyczajów” panujące na po
czątku naszego stulecia!
Tyle o roku mijającym, natomiast na 
przyszły, 1989, dedykujemy wszystkim 
sentencję wiecznego Horacego: „Vivite 
fortesfortiaque adversis opponite pec- 
tora rebus” - „żyjcie dzielnie i dzielną 
piersią przeciwstawiajcie się przeciw
nościom”. Anonsujemy Czytelnikom, 
że „przeciwstawiając się przeciwnoś
ciom” przygotowujemy serię wydawni
czą pod nazwą „Biblioteka Popularno
naukowa »Spotkań z Zabytkami 
Będą w niej drukowane m.in. zamiesz
czane w „Spotkaniach” cykle artyku
łów, które cieszą się największym zain
teresowaniem, np. „Zabytki na co 
dzień”, „Polskie herby na zabytkach”. 
,Akcja dwory” czy najciekawsze arty
kuły z działu „To też są zabytki”. Naj
pierw jednak chcemy wydać mały po
pularnonaukowy słownik ochrony za
bytków. Jest to pionierskie w naszym 
kraju opracowanie, które powinno 
znakomicie ułatwiać lekturę „Spo
tkań” i innych publikacji. O szcze
gółach dotyczących ukazania się słow
nika będziemy Czytelników informo
wać.



Porozumienie
Na zaproszenie redakcji popularnonaukowego kwartalnika „Zabytki Ukrainy” („Pamiatniki Ukrainy”), dzięki 
dużemu zaangażowaniu w całą sprawę Konsulatu Generalnego PRL w Kijowie, w pierwszej połowie maja 1988 r. 
przebywało w stolicy Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej kierownictwo naszej redakcji. Był to 
niezwykle owocny pobyt upływający pod znakiem wielkiej gościnności gospodarzy. Odbyły się liczne spotkania i 
dyskusje, a ich wynikiem stało się podpisanie POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY pomiędzy obiema redakcjami. 
Porozumienie to zakłada wymianę doświadczeń w zakresie popularyzacji ochrony zabytków, ich historii, metod 
ratowania oraz form społecznej opieki. Współpraca odbywa się m.in. przez wymianę artykułów, wspólne opraco-, 
wywanie tematów, wzajemną pomoc przy zbieraniu materiałów i spotkania. Ze względu na tych licznych Czytel
ników, którzy od wielu lat dopominają się o artykuły na temat zabytków znajdujących się na obszarze Ukrainy -i 
fakt podpisania POROZUMIENIA o takiej treści przyjęliśmy z dużą satysfakcją.
Poniżej zamieszczamy dwa artykuły: o ochronie zabytków na Ukrainie napisany przez redaktora naczelnego 
Petra Trońkę i na temat kwartalnika „Zabytki Ukrainy” pióra zastępcy redaktora naczelnego Anatolija Serikowa. 
Natomiast w dziale „Z zagranicy” prezentujemy tekst o ratowaniu cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.

Zachować 
dla przyszłych 
pokoleń
TJ
JL istoria każdego 

narodu odzwierciedla się w jego zabytkach historii i 
kultury. Jest żywym odbiciem odmiennych epok histo
rycznych, a obecnie współistniejące zabytki mają nie
przemijające znaczenie w procesie przybliżania ludzi 
do kultury duchowej, do tradycji narodowej pojmowa
nej w społecznym aspekcie kształtowania osobowości, 
w stałym harmonijnym udoskonalaniu.
Dlatego uzasadnione jest, że uczucie szacunku do włas
nego dziedzictwa historyczno-kulturowego, do stworzo
nego w ciągu wieków środowiska kulturowego, przeja
wiające się przede wszystkim w trosce o jego zachowa

nie, nie jest obce żadnemu narodowi. Nasze społeczeń
stwo ceni to uczucie i popiera jego wszechstronny roz
wój.
W Związku Radzieckim dziedzictwo historyczno-kultu- 
rowe przeszłości jest ważnym obiektem partyjnej i 
państwowej polityki, przedmiotem stałego zaintereso
wania partyjnych i państwowych organów. Potwierdze
niem tego jest istniejący w naszym kraju system och
rony zabytków na poziomie spraw wagi państwowej. 
Konieczność państwowej ochrony, zabezpieczenia i wy
korzystania zabytków w celu wszechstronnego rozwoju 
i kształcenia jest obowiązkiem państwa i jego obywate

1. Sofijski sobór w Kijowie: pocho
dzi z X-XII w., w XVII—XVIII w. przebu
dowany w stylu barokowym
2. Kijów. Ławra Peczerska, cerkiew 
św. Mikołaja z końca XVII w.
3. Ulica Andrejewski Spusk - jedna 
z najbardziej uroczych w Kijowie, 
prowadząca w kierunku Padotu: w 
głębi neogotycki dom z 1902 r. w 
trakcie remontu
4. Cerkiew Św. Cyryla z połowy XII 
w.; we wnętrzu wspaniałe freski z XII 
końca XIX w. - m.in. dzieła czynnego 
w Kijowie Michała Wrubla
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li, co określa Konstytucja ZSRR - podstawowy akt u- 
stawodawczy kraju. Wprowadzeniu w życie tych norm 
konstytucyjnych służy Ustawa o ochronie i wykorzy
staniu zabytków historii i kultury z 1976 r. i odpowiada
jące jej ustawy republik związkowych. Przyjęcie tych 
aktów miało wielki wpływ na organizacyjno-kulturalne 
umocnienie całego systemu ochrony zabytków. Wyra
ziście określając pojęcie i rodzaje zabytków, zakres o- 
bowiązkóww odniesieniu do nich organizacji państwo
wych i społecznych oraz poszczególnych obywateli, a 
także stopień odpowiedzialności za naruszenie ustawy 
- akty te przyczyniły się do stworzenia jednolitych kry
teriów w podejściu do rozwiązywania problemów och
rony i wykorzystania zabytków w skali całego kraju. 
Nowym przejawem troski partii komunistycznej o och
ronę zabytków historii i kultury stały się postanowie
nia XXVII zjazdu KPZR. Nadając wyjątkowe znaczenie 
wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego w interesie ro
zwoju społeczeństwa radzieckiego, zjazd w głównych 
kierunkach ekonomicznego i socjalnego rozwoju ZSRR 
w latach 1986-1990 i do 2000 r. uznał jako jedno z głów
nych zadań pięciolatki „aktywne prowadzenie pracy w 
dziedzinie ochrony i pomnożenia narodowego dziedzic
twa kulturowego, zachowania zabytków narodowej i 
światowej historii i kultury”.
W chwili obecnej Związek Radziecki jest jednym z naj
bogatszych w zabytki historii i kultury krajem świata. 
Tylko na Ukrainie pod państwową ochroną znajduje 
się sto tysięcy zabytków. W ciągu ostatnich dziesięciu 
lat dzięki znacznym wysiłkom organów partyjnych i 
związkowych, organizacji społecznych, aktywnej pracy 
badawczej uczonych i entuzjastów krajoznawstwa licz
ba zabytków w republice wprowadzonych do rejestru 
państwowego wzrosła o ponad dwadzieścia tysięcy. Z 
roku na rok państwo pomnaża środki na ochronę i upo
rządkowanie dziedzictwa kulturowego, rozszerza się 
sieć historyczno-kulturalnych i historyczno-architekto- 
nicznych rezerwatów. Zostały one utworzone w Kijo
wie, Kaniowie, Łucku, Lwowie, Perejasławiu-Chmielni- 
ckim, Ostrogu, Połtawie, Słowianogorsku, Czernicho
wie i innych miastach. Obecnie rozpatrywane są propo
zycje stworzenia rezerwatów „Dawny Kijów” w stolicy 
republiki, a także w Bakczysaraju, Dubnie, Biełgoro- 
dzie-Dniestrowskim i niektórych innych miejscach za
bytkowych.
Wiele jest zabytków na terytorium Ukrainy, w których 
utrwalone zostały znaczące wydarzenia historyczne i 
społeczne. Odgrywają one ważną rolę w formułowaniu 
architektonicznej i artystycznej odrębności naszych 
miast i wsi. W 1968 r. Gosstroj Ukraińskiej SRR za

twierdził listę trzystu trzech skupisk osiedleńczych, w 
tym stu dziesięciu miast historycznych, których projek
ty planów zabudowy i rekonstrukcji w obowiązującej 
kolejności były akceptowane przez organy ochrony za
bytków. Na podstawie postanowienia Rady Ministrów 
Ukraińskiej SRR z 1976 r. określono zasady optyma
lnych warunków dla trzydziestu dziewięciu małych i 
średnich miast republiki powstałych w dobie Rusi Kijo
wskiej, wśród których znalazły się obok takich waż
nych centrów historycznych, jak Kijów, Lwów, Czerni
chów, także inne, gdzie znajduje się ogromna liczba 
cennych, a częstokroć nawet unikatowych zabytków. W 
większości centra tych miast stanowią architektonicz
no-historyczne kompleksy, swoiste muzea pod gołym 
niebem.
Liczne z zabytków republiki, jak np. zabytki archeolo
giczne, kurhany i ruiny antycznych miast regionu czar
nomorskiego, znane na całym świecie dzieła budowni
czych Rusi Kijowskiej w Kijowie, Czernichowie, Pere- 
jasławiu-Chmielnickim, Włodzimierzu Wołyńskim, nie
powtarzalne zespoły architektoniczne Lwowa, Kamień
ca Podolskiego i innych miast zaliczone są do „złotego 
zbioru" dziedzictwa kulturowego narodu radzieckiego, 
są też częścią skarbnicy kultury światowej.
Bez względu na status zabytku kultury wszystkie one 
w jednakowym stopniu są przedmiotem ogólnokrajo
wej troski. Charakterystycznym rysem organizacji och
rony zabytków zarówno w ZSRR, jak i w naszej repu
blice jest to, że wielką, stale rosnącą rolę w tym proce
sie odgrywają szerokie kręgi społeczeństwa. Wyraź
nym przejawem tej zasady stało się stworzenie w la
tach sześćdziesiątych republikańskich towarzystw och
rony zabytków historii i kultury, które powstały w celu 
współdziałania z szerokimi warstwami społeczeństwa 
przy aktywnym i bezpośrednim udziale w ochronie za
bytków, realizowaniu programu propagandy zabytków, 
aktywnym uczestnictwie w pracy państwowych orga
nów ochrony zabytków, pełnieniu społecznej kontroli 
przy ochronie zabytków, ich wykorzystaniu i konse
rwacji.
Ukraińskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Historii i 
Kultury powstało w 1966 r. z inicjatywy uczonych i dzia
łaczy kultury w republice. Szeroko rozgałęziony system 
Towarzystwa umożliwia obejmowanie odnową wszyst
kich zabytków, a stała dbałość o nie, ich odkrywanie, 
badania naukowe i szeroka popularyzacja - to kierunki 
działania naszej organizacji.
Działalność Towarzystwa Ochrony Zabytków jest róż
norodna. Dziś - jak nigdy przedtem - staje się ważne 
wszechstronne ulepszanie prac restauratorskich. Orga-
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5. Muzeum ludowej architektury otwarte w Kijowie w 1969 r.: zagroda czerni
chowska z końca XIX w., w głębi cerkiew z XVIII w.

(zdjęcia: Krzysztof Nowiński)

ny Towarzystwa biotą udział w naukowo-metodycz- 
nych pracach zapewniających restaurację i jej finanso
wanie. Średnio w skali rocznej około czterech milionów 
rubli Towarzystwo przeznacza na restaurację zabyt
ków. Na przykład w czasie przygotowywania obchodów 
tysiącpięćsetlecia jednego ze starszych miast słowiań
skich - Kijowa, które odbywały się pod egidą UNESCO, 
przy bezpośrednim udziale naszych działaczy-specjali- 
stów różnych zawodów, a także z udziałem środków 
towarzystwa - odrestaurowana została cerkiew Andre- 
jewska, sobór Sofijski, cerkiew Spasa na Berestie i cer
kiew Pokrowska, jak również wiele innych cennych 
zabytków architektury; zrekonstruowano także znako
mity obiekt zabytkowy z XI w. - Złote Wrota. Inna pra
ca - to rekonstrukcja unikatowego zabytku Rusi Kijo
wskiej - soboru Uspieńskiego w Kijowsko-Peczerskiej 
Ławrze. Dobrze znany jest także wkład Towarzystwa w 
badania zabytków archeologicznych. W ostatnich la
tach owocnie przebiegają prace pięciu ekspedycji ra

towniczych utworzonych przez Towarzystwo wspólnie 
z Instytutem Archeologii Akademii Nauk USRR. Przy 
naszym udziale wydano również trzynaście numerów 
wydawnictwa z zakresu archeologii pt Archeologia i 
informatory dotyczące zabytków archeologicznych 
dziewięciu okręgów Ukrainy.
Towarzystwo własnymi siłami buduje Muzeum Ludo 
wej Architektury i Kultury Materialnej Ukraińskiej 
SRR - obecnie jedno z największych w Europie tego 
typu obiektów muzealnych, w którym znajduje się oko
ło trzystu cennych przykładów tradycyjnego drewnia
nego budownictwa od XVI do początku XX w., a także 
architektury wsi socjalistycznej.
Odrębne miejsce w naszej pracy zajmują zabytki, które 
noszą na sobie znamiona bohaterskiego zrywu radzie
ckiego narodu w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 
1941-1945. Pamięć o bohaterach wojny - przedstawicie
lach ponad stu narodów ZSRR, którzy oddali swe życie 
za wolność i niezależność Ukrainy w walce z hitlero
wskim najeźdźcą, upamiętnia dziś w republice ponad 
czterdzieści tysięcy miejsc pamięci, pomników, obeli
sków i znaków pamięci. Prowadzimy obecnie rozwinię
tą akcję naukowo-badawczą ustalania nie znanych do 
tej pory nazwisk obrońców, którzy zginęli za Ojczyznę 
- żołnierzy Armii Radzieckiej, partyzantów, działaczy 
podziemia, zwykłych obywateli. Bardzo ważnym zada
niem Towarzystwa jest udział w przygotowywaniu i 
wydawaniu unikatowego wydawnictwa - tomów Spisu 
Zabytków Historii i Kultury.
Naród ukraiński ma w swym posiadaniu ogromne du
chowe i materialne dziedzictwo, którego korzenie wni
kają w głąb wieków. Jest to nasz narodowy skarb, za 
ochronę którego ponosimy odpowiedzialność przed his
torią.

Petro Trońko 
akademik AN USRR 

naczelny redaktor „Zabytków Ukrainy" 
przewodniczący UTOZHiK

(tłum. Magdalena Gumkowska)

„Zabytki 
Ukrainy”
7

ycie Związku Ra
dzieckiego toczy się pod znakiem przebudowy, która 
objęła wszystkie dziedziny działalności twórczej, w tym 
także, a może przede wszystkim wydawnictwa będące 
najbardziej skondensowaną formą wyrażania istoty 
twórczości ludzkiej. Kwartalnik Ukraińskiego Towa
rzystwa Ochrony Zabytków Historii i Kultury „Zabytki 
Ukrainy”, jak to potwierdza redakcyjna poczta, nie po
został na uboczu w czasie głębokich przemian.
Oto list Michała Kowalskiego ze Lwowa: „Pragnę po
dziękować wam za interesujące czasopismo, które w 

widomy sposób zmieniło się w ostatnim czasie.” „Wasze 
»Zabytki Ukrainy* szybko i zasłużenie zdobywają u- 
znanie, każdy numer daje mi radość poznania i sprzyja 
klimatowi pracy"- stwierdza Grigorij Demian, działacz 
Ukraińskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Histo
rii i Kultury ze wsi Wasienczanka w okręgu czernicho
wskim. Cytaty można mnożyć; większość listów zapew
nia nas, że czytelnicy znajdują w naszym piśmie odbi
cie zachodzących zmian. Oczywiście każda pochwała 
nie wyklucza niedostatków czy błędów. Patrzymy na 
wszystkie sprawy w ich rzeczywistej postaci.



Nasz kwartalnik powstał w 1969 r. jako wydawnictwo 
resortowe. Było to zrozumiałe i konieczne, ponieważ 
Ukraińskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Historii i 
Kultury dopiero stawiało pierwsze kroki, poszukiwało 
sposobów na wzmocnienie sił, określało główne kierun
ki działalności. Sztab odpowiedzialnych sekretarzy za
rządów rejonowych, miejskich organizacji, zespół skła
dający się z przedstawicieli okręgowych oddziałów o 
różnych profesjach i doświadczeniu był dopiero stop
niowo tworzony. Nawet zabytkoznawstwo nie istniało 
jako odrębna dziedzina, było dopiero formułowane, w 
szczególności dzięki wysiłkowi Towarzystwa. Oczywiś
cie, że nowo utworzony biuletyn informacyjno-meto
dyczny poświęcał wiele uwagi doświadczeniu organiza
cyjnemu nabywanemu przez oddziały, choć nie zawsze 
odpowiadało to potrzebom naukowej metodyki i samej 
ochrony zabytków. Raz jeszcze powtórzę, że było to sta
dium zdeterminowane ówczesnym podejściem do pro
blemów.

W przyszłości planowano przekształcić kwartalnik w 
wydawnictwo zabytkoznawcze mogące przedstawiać i 
rozwiązywać rzeczywiste problemy teorii i praktyki. O 
takiej orientacji decydował fakt, że „Zabytki Ukrainy" 
były także jedynym czasopismem w republice poświę
conym w całości sprawom ochrony dziedzictwa histo- 
ryczno-kulturalnego. Niestety, w czasie realizacji tego 
założenia przez dłuższy czas pojawiały się przeszkody 
w postaci biurokracji, formalizmu, działań hamujących, 
które spowodowały odejście od konkretnej troski o za
bytki.

Po dwóch dziesięcioleciach wielokierunkowej działal
ności Ukraińskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków 
musiało jednak nastąpić odejście od rozpatrywania i 
popularyzacji drobnych spraw związanych z jego funk
cjonowaniem. Proces przyspieszył rok 1985. Plenum 
KC KPZR położyło podwaliny pod głębokie przeobraże
nia we wszystkich sferach życia społecznego. Istotną 
zdobycz stanowi zwłaszcza wzrost nowego naukowego 
stosunku do zabytków. Nasze pismo za pomocą konkre
tnych przykładów i przekonywających słów stara się 
nakłonić czytelników, członków, działaczy i pracowni
ków Ukraińskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków do 
krytycznego przemyślenia błędów czasów zastoju i 
przyciągnąć ich do nowatorskiej pracy.

Obecnie bardzo ważne jest skoncentrowanie uwagi na 
problemie podniesienia kompetencyjności, tak ważnej 
w dziedzinie ochrony zabytków. Żeby chronić zabytki, 
trzeba je znać, a żeby je poznać, należy je badać, porów
nywać wiadomości i osiągnięcia z doświadczeniami 
światowej nauki i praktyki. Ta istota rzeczy odpowiada 
kierunkowi działań redakcji, a przede wszystkim du
chowi czasu, potrzebom szerokiego kręgu czytelników. 
Jak poświadczyła przeprowadzona ankieta, są oni naj
bardziej zaińteresowani publikacjami popularnonau
kowymi z zakresu historii, architektury, folkloru i etno
grafii, rzemiosła artystycznego i archeologii.

Trudno przedstawić czy nawet wyliczyć wszystkie kie
runki tematyki czasopisma. Zaprezentujemy jedynie 
niektóre. Problemy teoretyczne prezentowane są w ru
bryce „Zabytkoznawstwo”. Większość podstawowych 

pojęć w tej dziedzinie jeszcze nie została jednoznacznie 
sformułowana, jak choćby „zabytek historii i kultury”, 
„zabytek urbanistyki”. Nie ugruntowały się też kryteria 
oceny, wyboru konkretnych obiektów i przyznania im 
statusu zabytków. Wiele problemów czeka na rozwiąza
nie w dziedzinie prawnych aspektów ochrony zabyt
ków. W tym kontekście interesujący jest punkt widze
nia nie tylko naukowców, ale także zwykłych czytelni
ków przedstawiających swoje zdanie w „rubrykach- 
-sputnikach”: „Proszę o głos” czy „Korespondencja re
dakcyjna”.
Druga sfera wymagająca stałego zainteresowania - to 
ujawnianie, charakterystyka, ocena i popularyzacja 
dziedzictwa historyczno-kulturalnego. Zadanie to speł
niają publikacje w działach: „W głąb wieków” (archeo
logia), „Dziedzictwo architektury”, „Miasta rezerwaty”, 
„Ostrze czasu” (historia), „Folklor i etnografia”, „Wiado
mości krajoznawcze”, „Dokumentalistyka” (piśmien
nictwo, kino i fotodokumentacja, bibliografie). Trzecia 
sfera - uzupełniająca poprzednią - to wykorzystanie 
zabytków w szerokim znaczeniu tego słowa. Obejmuje 
ona man. problemy restauracji, zachowania starych bu
dowli, połączenia ich ze współczesnymi wyobrażeniami 
o komforcie życia. Osobna rubryka to: „Rekurs: muzea, 
kolekcje, wystawy”, naświetlająca analogiczne proble
my ochrony zabytków ruchomych w szczególności w 
zbiorach muzeów publicznych.
I na koniec problemy ochrony we współczesnym zna
czeniu tego słowa - decydująca i bezkompromisowa 
walka z różnymi przejawami historyczno-kulturowego 
nihilizmu, z destrukcyjnymi tendencjami zrodzonymi 
zarówno z nieucywilizowanej woli ludzi, jak i elemen
tarnej niewiedzy i niegospodarności. Ostra krytyka 
nieporządku, niekiedy przeradzającego się w prze
stępstwa kryminalne, samowolnych decyzji podejmo
wanych dla wygody, bezmyślnych urbanistycznych roz
wiązań, fałszywych koncepcji i postanowień - stanowi 
bardzo ważną część naszej działalności. Z pewnością 
dlatego rubryka .Akcent: problemy, dyskusje, ekspedy
cje” jest czytana z wielkim zainteresowaniem. Na jej 
pozycję oddziaływują listy otwarte do miejskich i kra
jowych władz partyjnych republiki, a także stałe infor
macje korespondencyjnych punktów Towarzystwa, 
które działają we Lwowie i Kamieńcu Podolskim - tam 
gdzie występuje najwięcej nie rozwiązanych proble
mów ochrony zabytków.
Popularyzacja obecnego doświadczenia nieprofesjonal
nej ochrony zabytków realizowanej przez podstawowe, 
rejonowe, miejskie, powiatowe oddziały Ukraińskiego 
Towarzystwa Ochrony Zabytków oraz przez analogicz
ne organizacje w ZSRR i za granicą pozostaje nadal 
ważnym polem zainteresowań (rubryki „Zdobycze 
krajoznawcze", „Działania społeczne”, „Cały świat”), o 
ile łączy harmonijnie problemy nauki i praktyki, a w 
rezultacie daje szerokie - odpowiadające czasowi - 
wprowadzenie nauki do wszystkich sfer działalności 
dotyczącej ochrony zabytków.

Anatolij Serikow
zastępca redaktora naczelnego „Zabytków Ukrainy”

(tłum. Magdalena Gumkowska)
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Tadeusz Zielniewicz jest 
najmłodszym generalnym 
konserwatorem zabytków 
w dziejach tego stanowi
ska. Urodził się w 1952 r. 
w Poznaniu, tu ukończył 
studia historii sztuki na 
Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza, a na Poli
technice Warszawskiej 
studia podyplomowe kon
serwacji zabytków. W la
tach 1982-1987 był woje
wódzkim konserwatorem 
zabytków w Lublinie, 18 
lutego 1987 r. objął w Mi
nisterstwie Kultury i 
Sztuki stanowisko dyrek
tora Departamentu Och
rony Dóbr Kultury, Mu
zeów i Plastyki - general
nego konserwatora zabyt
ków PRL SPOSÓB PA
TRZENIA NA ŚWIAT: 
.jestem pełen życzliwej a- 
firmacji”; UZDOLNIE
NIA: „sportowe”; TEM
PERAMENT: „chyba spo
ry”; PASJE: „muzyka i 
piękne krajobrazy”; MA
RZENIA: ,fi większej 
skuteczności w działa
niach”.

Jeden z 49 • Zabytki a ekonomia • Ulgi w cenach, 
opłatach, podatkach • Polityka konserwatorska
• O „Spotkaniach”

Rozmowa 
z Tadeuszem 
Zielniewiczem - 
generalnym 
konserwatorem 
zabytków
N̂ie było po wojnie ta

kiego wypadku, żeby wojewódzki konserwator zabyt
ków bezpośrednio został generalnym. Co spowodowało, 
że prawie dwa lata temu zdecydował się Pan objąć to 
stanowisko po pięciu latach pracy jako konserwator 
wojewódzki w Lublinie? Czy należy sądzić, że był Pan 
najlepszy z 49 wojewódzkich konserwatorów?
- Powód jest bardzo ludzki: każdy z nas szuka możli
wości skutecznego działania i wierzy, że kiedy te moż
liwości rozszerzą się - uda mu się zrobić coś pozytyw
nego. Ja także w to wierzyłem i wierzę. Natomiast, czy 
byłem najlepszy - na pewno nie! Wśród konserwatorów 
jest wielu wspaniałych ludzi, którzy od lat pracują na 
tych stanowiskach i myślę, że mogliby zrobić dużo po
żytecznego, gdyby pracowali jako konserwatorzy gene
ralni.
■ Czy uważa Pan, że precedens powołania konserwa
tora wojewódzkiego na generalnego powinien stać się 
regułą?
- Poruszanie się po świecie wymaga znajomości tego 
świata. W naszym wypadku chodzi o znajomość najbar
dziej nawet odległych zakątków kraju, gdzie znajdują 
się obiekty zabytkowe i istnieje określona rzeczywis
tość. Myślę, że doświadczenia zbierane w terenie są 
bardzo ważne, a znajomość tych uwarunkowań jest 
podstawą skutecznego działania. Na pewno wojewódz
kiemu konserwatorowi z pewnym doświadczeniem ła
twiej jest się tutaj poruszać.

■ Znamy Pana ocenę ochrony zabytków w Polsce i pro
gram działań do roku 2000 - zostało to powielone, oma
wiała je prasa. Życzymy, żeby udało się Panu doprowa
dzić do realizacji przynajmniej czterech - według nas 
najważniejszych - punktów: uchwalenia nowej ustawy 
o ochronie dóbr kultury, wprowadzenia makroregio
nów kulturowych, podwyższenia rangi wojewódzkich 
konserwatorów zabytków, a przede wszystkim wpro
wadzenia stałej współpracy w zakresie ochrony zabyt
ków między resortami kultury, budownictwa, ochrony 
środowiska, co wielokrotnie postulowały „Spotkania z 
Zabytkami’’. Jaki jest stan zaawansowania prac przy 
realizacji tych punktów programu ?
- To nie są jedyne punkty programu, ale rzeczywiście 
są one jednymi z najważniejszych. Dodałbym jeszcze 
jeden: stworzenie takich warunków organizacyjnych, 
prawnych i finansowych, aby właściciele i użytkownicy 
obiektów zabytkowych mogli wywiązywać się z obo
wiązku ich ochrony. Chodzi tu o cały system pomocy 
tak przy przejmowaniu obiektów do zagospodarowa
nia, jak i przy ich właściwym utrzymaniu. System ten 
powinien obejmować ulgi podatkowe i tworzyć warunki 
korzystnego kredytowania.
■ Elektem pracy nad tymi sprawami jest zapis w 
zmienionej 13 lipca 1988 r. „Ustawie o gospodarce 
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości”...
- Tak, uważamy to za duży sukces. Znowelizowana 
przez Sejm ustawa obligatoryjnie obniża cenę sprzeda-
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Tadeusz Zielniewicz z synem

ży obiektów wpisanych do rejestru zabytków o 50%, a 
nawet więcej - daje terenowemu organowi administra
cji państwowej możliwości dalszego obniżenia ceny 
włącznie z jej zniesieniem. Inny zapis dotyczy obniże
nia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w grani
cach wskazanych w decyzji o wpisaniu do rejestru za
bytków - także o 50%, z tą samą możliwością dalszej 
obniżki lub całkowitego zniesienia opłat. Państwo u- 
dziela w tym wypadku daleko idącej pomocy właścicie
lowi - prywatnemu, spółdzielczemu lub państwowemu
- dając mu przez obniżenie ceny bezzwrotną dotację. 
Ułatwia to znacznie przejmowanie obiektów zabytko
wych - dotychczas już na samym początku trzeba było 
ponieść olbrzymie koszty, zamiast przeznaczyć je na 
remont. Ustawa ta podkreśla więc wartość ekonomicz
ną zabytku - jest to nowość...
■ ... którą postulowaliśmy w „Spotkaniach” już w 
1981 r. I postulat traktowania zabytków pod kątem ich 
wartości gospodarczej powtarzaliśmy do znudzenia 
przez ostatnie lata. Tym bardziej więc gratulujemy 
pierwszego sukcesu! Jak odbywało się negocjowanie tej 
sprawy?
- Pracowało nad tym wiele osób, mieliśmy oczywiście 
sojuszników w innych resortach oraz w Komitecie 
Rady Ministrów ds. Realizacji Reformy Gospodarczej. 
Nie było zbyt trudno przekonać o naszej racji, chodziło 
o rozwiązanie sprawy deficytowego przecież budżetu 
państwa, ściślej - budżetów terenowych. Ten zapis w 
ustawie pozbawi je jakiejś części wpływów, w sumie 
jednak się opłaci.

■ Na tym przykładzie widzę, że zaczyna być realizo
wany jeden z punktów programu - współpraca między 
resortami dla ochrony zabytków.
- Bez tego współdziałania nasze szanse na załatwienie 
najistotniejszych spraw byłyby minimalne. Uważam, 
że ochrona dóbr kultury nie może być wyłączną sprawą 
ministra kultury, bowiem jeden resort nie jest w stanie 
stworzyć właściwych warunków dla ratowania zabyt
ków.
■ Jest to całkowicie zrozumiałe. Interesuje mnie jesz
cze, na co w sferze ratowania zabytków przeznaczane 
są środki z Funduszu Rozwoju Kultury?
- Przede wszystkim na najważniejsze obiekty zabyt
kowe będące własnością skarbu państwa, użytkowane 
dla celów kulturalnych, na prace konserwatorskie przy 
zabytkach ruchomych, wykonywanie dokumentacji, 
badania archeologiczne oraz na dofinansowania, np. 
jako dotacja bezzwrotna dla właścicieli i użytkowników 
w wysokości 23% wartości remontu obiektu zabytkowe
go czy pomoc w rewaloryzacji miast historycznych.
■ Ale zdaje Pan sobie sprawę, że te 23% to bardzo 
mało. W numerze 4 z 1987 r. opublikowaliśmy list, któ
rego autor proponuje utworzenie fundacji dla ratowa
nia niewielkich kubaturowo obiektów zabytkowych, 
np. dworów, wiatraków, chat. Z tej fundacji można by 
pobierać wysokie pożyczki. Co Pan o tym sądzi?
- Jestem wielkim zwolennikiem utworzenia fundacji 
ochrony dziedzictwa kulturalnego i całkowicie solida
ryzuję się z autorem listu. Jakie jednak mają być źró
dła dochodu takiej fundacji, jaka przynosząca zyski 
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działalność gospodarcza? Znakomitym przykładem jest 
utworzona przez PAX w 1986 r. Fundacja Ochrony Za
bytków im. Jana Zachwatowicza. Prowadzi ona działal
ność gospodarczą, z zysków i darowizn pochodzą środki 
na realizację jej celów, natomiast cały podatek docho
dowy za zgodą ministra finansów wpłacany jest na 
Fundusz Rozwoju Kultury, oczywiście z przeznacze
niem na ochronę zabytków.
■ W jakim kierunku idą inne prace?
- W nawiązaniu do poprzedniego pytania mogę powię- 
dzieć, że rozważany jest projekt utworzenia funduszu 
kredytowego ochrony zabytków z przeznaczeniem na 
kredytowanie prac remontowych i konserwatorskich. 
Fundusz ten mogłyby tworzyć podatki z działalności 
przedsiębiorstw ratujących zabytki, których organem 
założycielskim jest minister kultury - PKZ-ty, „Desa”. 
Oczywiście znów nastąpiłoby zmniejszenie wpływów 
budżetu państwa pochodzących z podatków. Staramy 
się jednak wykazać, że zmniejszenie wpływów spowo
duje w bardzo krótkim czasie o wiele większe zmniej
szenie wydatków z tego budżetu na ratowanie zabyt
ków. Zakładamy, że gdyby fundusz kredytowy dyspo
nował obecnie kwotą 2-2,5 miliarda zł, już byłaby wi
doczna poprawa. Z innych prac. W tej chwili Komitet 
ds. Reformy Gospodarczej rozpatruje nasz wniosek o 
rozszerzenie ulg systemowych w podatku dochodowym 
z tytułu ponoszenia wydatków na rewaloryzację zabyt
ków. Chodzi o to, aby jednostki gospodarcze wydatku
jące środki na remonty obiektów zabytkowych mogły 
50% ponoszonych wydatków odliczyć od podatku do
chodowego. Problem znowu tkwi w zmniejszaniu wpły
wów budżetu państwa. Sądzę jednak, że zostanie to rpz- 
wiązane. Kolejna sprawa dotyczy nowelizacji Rozpo
rządzenia Rady Ministrów z 23 lipca 1987 r. w sprawie 
zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego. 
Chodzi nam o to, aby zasady stosowane do nowego bu
downictwa mogły mieć także zastosowanie w wypadku 
remontów obiektów zabytkowych, przede wszystkim w 
miastach, żeby właściciele i użytkownicy tych obiektów 
mogli zaciągać kredyty w taki sam sposób, jak w wy
padku stawiania nowych domów. Ten projekt opraco
wany został wspólnie z resortami gospodarki prze
strzennej i finansów.
■ Uważamy w redakcji, że mamy w kraju wielu zaan
gażowanych i ofiarnych ludzi, którzy dla ratowania za
bytków chcą zrobić dużo. Istnieje jednak gąszcz prze
pisów, lokalne interesy, biurokracja - przez które nie 
wszyscy potrafią się przebić. Wydaje nam się, że mię
dzy teoretycznymi założeniami ochrony zabytków a 
codzienną praktyką „coś stoi”. Gdzieś - prawdopodob
nie w strukturze organizacyjnej - tkwi błąd, który na
rasta od lat i hamuje wiele inicjatyw. Czy mógłby Pan 
to wyjaśnić?
- Zgadzam się. Istnieje odczuwalne „rozwarcie” pomię
dzy naszymi oczekiwaniami skuteczności w ratowąniu 
zabytków a praktyką. To „rozwarcie” istniało zresztą 
zawsze i zawsze będzie istnieć, a cała sprawa sprowa
dza się do tego, żeby przez nasze działania stawalq się 
coraz mniejsze. Podstawową przyczyną obecności ta
kiego „rozwarcia” jest sprawa świadomości, a dopiero 
później brak gospodarności, finanse i takie czy inne 
struktury organizacyjne. Często myślimy tak: jak to się 
stało, że była „polska szkoła konserwacji zabytków” i 
uratowano wiele zabytków, a nagle pod koniec lat sie
demdziesiątych stwierdziliśmy, że z zabytkami jest źle. 
Jest to typowa pułapka myślowa, ponieważ nie bierze- 

my pod uwagę ogromnej zmiany świadomości. Trzeba 
pamiętać, że jeszcze w końcu lat sześćdziesiątych poję
cie dobra kultury kończyło się na roku 1850 i poza na
szym zainteresowaniem znajdowało się wiele zespołów 
dworsko-parkowych, cmentarze, zabytki techniki itp. W 
tej chwili pojęcie dobra kultury kolosalnie rozszerzyło 
się, mówimy obecnie o krajobrazie kulturowym, który 
określają: dziedzictwo kulturowe, środowisko natural
ne i współczesna urbanistyka. A więc obszar, który 
chcemy chronić, stał się bardzo rozległy i w związku z 
tym stwierdzamy jego degradację, bowiem wraz ze 
zmianą realiów i świadomości zmianie uległa nasza 
ocena stanu dóbr kultury. Oczywiście, gdyby gospodar
ność w naszym kraju była lepsza, to obiekty nie objęte 
dotychczas ochroną byłyby w niezłym stanie. Bo prze
cież o przetrwaniu danego zabytku nie decyduje nawet 
wpisanie go do rejestru, lecz właściwe jego użytkowa
nie...
■ Po prostu ludzie nie zdają sobie sprawy z gospo
darczej wartości obiektów zabytkowych...
- Tak, ma Pan rację. W pańskim pytaniu była także 
poruszona sprawa struktur organizacyjnych ochrony 
zabytków. Myślę, że struktura ta jest niezwykle skro
mna i nie odpowiada już wymogom dnia dzisiejszego. 
Właściwie od dekretu Rady Regencyjnej z 31 paździer
nika 1918 r. realizowany jest ten sam model, w którym 
wojewódzki konserwator spełnia trzy funkcje: organu 
administracji państwowej, doradztwa fachowego, a tak
że prowadzi i finansuje prace konserwatorskie. Trady
cyjne te funkcje są ze sobą sprzeczne i umacniają prze
konanie, że za stan zabytków odpowiedzialny jest głów
nie konserwator, a nie użytkownik i właściciel. A poza 
tym pozycja konserwatorów w urzędach wojewódzkich 
jest za niska...
■ Czyli wracamy do kolejnego punktu programu od
noszącego się do podwyższenia rangi wojewódzkich 
konserwatorów.
- Zmiana struktur organizacyjnych, związana z przy
gotowywaną zmianą Ustawy o ochronie dóbr kultury, 
powinna doprowadzić do powstania państwowej in
spekcji ochrony zabytków jako organów wspomagają
cych wojewódzkich konserwatorów. Inspekcja byłaby 
zorganizowana centralnie i miała agendy terenowe.
■ O „policji konserwatorskiej’’ pisaliśmy niejedno
krotnie...
- Tak, bo to wszystko co proponujemy wynika przecież 
z „ducha środowiska”. Sądzę, że ten rodzaj inspekcji 
znakomicie współdziałałby z powstającą inspekcją bu
dowlaną i inspekcją ochrony środowiska.
■ Od struktury organizacyjnej niedaleko do polityki 
konserwatorskiej. Jak Pan ją widzi w obecnych cza
sach?
- Przyzwyczailiśmy się do sformułowania, że chroni
my wszystkie dobra kultury, że nie ma zabytków lep
szych i gorszych. Jest to ideowo słuszne i dlatego odesz
liśmy od klasyfikacji zabytków, która prowadziła do 
poważnych szkód. Z praktycznego jednak punktu wi
dzenia ochrona wszystkich dóbr kultury przez ich za
chowanie nie jest możliwa. Po pierwsze - stale zachodzi 
proces niszczenia samej substancji zabytku, po drugie
- stale rozwija się cywilizacja, życie społeczne i gospo
darcze. Konserwatorzy nie mogą więc „zamrażać” ich 
stanu na dzień dzisiejszy, zresztą w konserwacji zabyt
ków zawsze była wpisana kreacja przyszłości. Musimy 
więc zadać sobie pytanie, które z dóbr kultury powinny 
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być zachowane, a które należy zadokumentować, bo z 
powodów technicznych lub cywilizacyjnych nie będą 
mogły przetrwać.
■ Ale przede wszystkim powinniśmy starać się je 
ratować. Wojny, a także zmiany w nastawieniu do za
bytków wystarczająco już uszczupliły ich zasoby w na
szym kraju.
- Oczywiście, jest to naszym podstawowym obowiąz
kiem i obiekty wpisane do rejestru zabytków muszą 
być bezwzględnie zachowane. Wracając zaś do polityki 
konserwatorskiej. Musimy ją formułować nie tylko w 
odniesieniu do województw - dla nas jest to podział 
sztuczny - ale do tradycyjnie ukształtowanych regio
nów kulturowych. Stąd zresztą wspomniana sprawa u- 
tworzenia w Polsce 12 makroregionów. Nowej polityce 
konserwatorskiej służy również sformułowanie no
wych zadań w programie przestrzennego zagospodaro
wania kraju do 2000 r. Wspólnie z Komisją Planowania 
dokonaliśmy odpowiednich zapisów w tym projekcie, 
próbujemy tam dokonać syntezy wartości kulturowych 
kraju, aby były one następnie wiążące dla planów po
szczególnych województw. Od tego momentu zaczyna 
się praktyczne myślenie kategoriami krajobrazu kultu
rowego oraz integracji ochrony dóbr kultury, środowi
ska i kształtowania przestrzeni.
■ Padły tu pojęcia krajobrazu, planów gospodar
czych, przestrzeni, ale wróćmy do spraw bardziej przy
ziemnych. Oto dwa spośród wielu podobnych listów 
napływających do redakcji. Pisze Adela Bieszyk z 
Tych: „Od kilku lat szukam zabytku do zagospodaro
wania. Zwracałam się do konserwatorów zabytków i 
owszem, otrzymywałam różne propozycje - tylko brać. 
A w rzeczywistości okazywało się, że w tych obiektach 
mieszkają ludzie, że inny zabytek stoi pusty od lat, ale 
władze gminy nie mogą się zdecydować, czy przekazać 
ten obiekt (...) Słowem panuje wielka »spychomania«, a 
władze wojewódzkie i centralne nie są operatywne 
(...)”. I drugi list Jana Polla z Wrocławia: „Czytając sys
tematycznie Wasze pismo dochodzę do wniosku, że to 
nie ma sensu - Wy sobie, urzędy sobie, nikt nic nie 
może i dalej panuje marazm. Jestem konserwatorem 
drewna (...) Mając fach i możliwości udałem się do Mi
nisterstwa Kultury, aby kupić lub wydzierżawić zabyt
kowy obiekt, który pomieściłby mnie i mój zakład kon
serwatorski. Ofert jest mnóstwo, ale wszystko zależy od 
»nad-naczelników* - twórców bzdurnych decyzji będą
cych tchórzliwą asekuracja (...) Lewin Kłodzki, wolny 
zajazd, zdewastowany w 60%. Przez kilka lat walczyłem 
o ten zajazd, naczelnik dopiero w 1985 r. zdecydował 
się go sprzedać. Znalazło się jeszcze kilku chętnych, 
którzy jednak chcą otrzymać dotację, podczas gdy ja 
nie muszę. Chcę dać swoje pieniądze, poświęcić swój 
czas na remont, który jako specjalista-konserwator po
trafię wykonać. Konsekwencją wstrzymywania się z 
decyzją sprzedaży przez naczelnika było zawalenie da
chów, przegnicie więźb dachowych, osunięcie sie za
wilgoconych ścian, kradzież desek podłogowych i belek 
stropowych. Pytam - gdzie odpowiedzialność, sens i 
logika ? (...) Dlaczego odbyło się to kosztem dobrej, sta
rej architektury?!” Co by Pan odpowiedział tym lu
dziom?
- Obaj korespondenci „Spotkań” uważają, że wszelkie 
zło spowodowane jest indolencją władz, w tych wypad
kach terenowych. Sam mógłbym dać wiele takich przy
kładów. Uproszczone jest jednak myślenie, że dobra 
władza gwarantuje w każdej dziedzinie powodzenie. 

Lokalne społeczności muszą również organizować się 
do działań ochronnych dóbr kultury. Sprawy zabytków 
muszą być częścią planów społeczno-gospodarczych 
gmin, miast i województw. Z moich obserwacji wynika, 
że zmienia się to na korzyść. Przede wszystkim coraz 
więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że wyzwolenie energii 
działania tylko przez zachęty ekonomiczne nie może 
doprowadzić do oczekiwanych efektów, że człowiek dla 
swojej aktywności potrzebuje jeszcze motywacji ze sfe
ry duchowej - przywiązania do tradycji, do swojego 
miasta, ulicy, otoczenia. Nie tylko prawo i rozwiązania 
systemowe mogą polepszyć ochronę zabytków.
■ Od marca 1988 r. nasz redakcyjny kolega Krzy
sztof Walczak dobija się o wywiad w Generalnej Proku
raturze. Odpowiedzialny za sprawy ochrony dóbr kul
tury wiceprokurator Józef Rychlik zachowuje - deli
katnie mówiąc - rezerwę i unika rozmowy. Czy może to 
świadczyć, że istniejące niegdyś porozumienie między 
resortem kultury a Prokuraturą Generalną dotyczące 
współpracy m.in. w ochronie zabytków, np. wspólne 
kontrole, już nie funkcjonuje?
- Od czasu do czasu przeprowadzane są przez woje
wódzkich wiceprokuratorów i konserwatorów wspólne 
kontrole. Natomiast nasze współdziałanie z Prokuratu
rą Generalną w ostatnim czasie jest prawie codzienne. 
Chodzi tu o badanie przez prokuraturę m.in. sprawy 
skarbu w Środzie Śląskiej i faktu zburzenia kamienic 
w Płocku. Te badania powinny dać interesujący mate
riał dotyczący przestrzegania prawa przez organy ad
ministracji państwowej i użytkowników obiektów za
bytkowych. Sądzę, że np. na bazie tych dwóch spraw 
Prokuratura Generalna zechce udzielić redakcji wy
wiadu...
■ Jak „Spotkania z Zabytkami” - według Pana oce
ny - spełniają swoją funkcję w ratowaniu dóbr kultu
ry?
- Niezwykle cenię to pismo, a także prezentowane w 
nim opinie na temat ochrony dóbr kultury. Czasami 
słyszę „oni są organem Ministerstwa Kultury a atakują 
resort, wyłapują jego niesprawne działania”. Odpowia
dam wtedy, że jest to po prostu przykład naszego wza
jemnego zaufania i mówienia prawdy. Zawartość każ
dego numeru „Spotkań” czytam z ogromną uwagą, zaś 
lekturę zaczynam od noty „Od redakcji”, bo wiem, że 
zawsze znajdę tam jakąś interesującą myśl. W jednym 
numerze jest to krytyka, w innym pochwała jakiegoś 
sukcesu, który udało nam się osiągnąć. Zupełnie świa
domie mówię „nam”, gdyż uważam, że wszyscy pracuje
my dla jednej sprawy. Uważam też, że resort kultury i 
redakcja „Spotkań” jadą na tym samym wozie i na do
datek w tym samym kierunku.
■ W podsumowaniu naszej rozmowy mogę stwier
dzić, że wszystko wskazuje na to, iż wychodzimy z do
tychczasowej stagnacji n ochronie zabytków. Zadowo
leni jesteśmy, że wiele spraw podnoszonych przez 
„Spotkania z Zabytkami” oraz wypowiadających się na 
naszych łamach Czytelników - zostało wziętych pod 
uwagę. Pilnie będziemy śledzić Pana poczynania, ale 
przede wszystkim ich efekty w codziennej praktyce. 
Nie możemy obiecać na lamach „Spotkań”samych wy
powiedzi bezkrytycznych - nawet jadąc na jednym wo
zie można mieć inne zdanie, np. co do szybkości jazdy 
czy miejsca, z którego ogląda się mijane krajobrazy. 
Szczerze życzymy sukcesów, dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Nowiński
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Skarb ♦ 
w Środzie Śląskiej
24 maja 1988 r. koparka pracująca przy ul. Daszyńskiego w Środzie Śląskiej 
natrafiła na skarb: garnek z monetami. Wiosną tego roku zawaliła się tu 
elewacja kamienicy, koparka i spychacz usuwały gruz niszcząc sklepienia 
zabytkowych piwnic, a wszystko to działo się w obrębie historycznego 
ośrodka miejskiego wpisanego do rejestru zabytków w roku 1959!!! Zanim 
przyjechali z Wrocławia archeolodzy, część monet poginęła (przynajmniej 
dla naukowców). Archeolodzy przyjechali i odjechali, a tymczasem mie
szkańcy Środy zaczęli przeszukiwać wysypisko gruzu poza miastem. Sytua
cję próbował opąnować dyrektor miejscowego muzeum, który przy pomocy 
uczniów także prowadził poszukiwania. I właśnie oni znaleźli na wysypisku 
część skarbu, a okoliczna ludność znalazła nie tylko monety, ale i fragmen
ty biżuterii. W Środzie zaczął kwitnąć handel - podobno nawet knajpiane 
rachunki płacono monetami z XIV w.! Prokuratura wojewódzka podjęła 
śledztwo. Do metodycznych prac poszukiwawczych archeolodzy przystąpili 
dopiero 9 sierpnia. Tak w największym skrócie wygląda sprawa skarbu w 
Środzie Śląskiej, szczegóły podaje codzienna prasa.
Dosłownie w przeddzień oddania do druku tego numeru rozmawiamy z 
naszym stałym współpracownikiem Michałem Gradowskim - kustoszem w 
Ośrodku Dokumentacji Zabytków i kustoszem jedynego w Polsce Muzeum 
Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym - powołanym przez prokuraturę 
jako jeden z ekspertów oceniających przedmioty znalezione w Środzie Ślą
skiej.

WW W czoraj ogląda! 
Pan skarb ze Środy Śląskiej.
- Tak, razem z moim kolegą Ryszardem Bobrowem z 
Muzeum Narodowego w Warszawie. To był*tylko po
bieżny rzut oka.
■ Co może Pan powiedzieć o pochodzeniu i datowa
niu tych przedmiotów?
- Nic.
■ ?
- Aby prawidłowo rozeznać ich pochodzenie i datowa
nie, trzeba przeprowadzić wiele trudnych badań porów
nawczych, bowiem przedmioty ze Środy daleko odbie
gają od tego, co badacz zabytkowego złotnictwa w Pols
ce może spotkać w swej codziennej praktyce. Na to 
trzeba mieć kilka miesięcy czasu. Nie wiem, kto będzie 
ten skarb opracowywał - zapewne ktoś z muzeum, w 
którym będzie złożony. Różni ludzie pracują z różną 
szybkością, trudno więc przewidzieć termin zakończe
nia badań.
■ Prokuratura przekaże materiał naukowcom nie 
wcześniej niż za kilka miesięcy, potem badania - w 
sumie może za rok dowiemy się, co znaleziono w Śro
dzie. Każdy fachowiec już po pierwszym kontakcie z 
danym obiektem ma o nim jakąś opinię, Pan chyba 
też...
- Tak, ale to są pierwsze impresje, które mogą zawie
rać wiele błędnych przypuszczeń. Dlatego nikt nie chce 
„wychylać się” - najpierw pomyśli, pogrzebie w mate
riałach, dopiero potem mówi. To są zresztą przedmioty 
bardzo nietypowe, a więc trudne w ocenie.

■ Może jednak zaryzykowałby Pan powiedzenie Czy
telnikom - co teraz, na gorąco myśli Pan o tym? Nie 
możemy przecież czekać roku na pełne opracowanie...

- Mogę, ale pod warunkiem, że uprzedzicie Czytelni
ków, że są to tylko uwagi wstępne, z pewnością nie wol
ne od błędów. Wszystkie omyłki muszą obciążać tylko 
moją „sławę mołojecką”, natomiast nie mogę szkodzić 
sprawie przez publikację błędnych informacji o skarbie 
ze Środy Śląskiej. To, co powiem, nie będzie informa
cją - to tylko nie uporządkowane impresje po krótko
trwałym kontakcie z nietypowym obiektem zabytko
wym, który - nie taję - zaskoczył mnie w najwyższym 
stopniu.

■ Przejdźmy zatem do samego zabytku. Co zawierał 
ten skarb?

- Monety oraz złotą biżuterię. Najcenniejszy jest nie
wątpliwie diadem, a właściwie jego fragmenty dające w 
sumie mniej więcej połowę całości. Poza tym para 
nausznic tarczowych, jedna zausznica kolista, trzy bar
dzo skromne pierścienie damskie, pasek cienkiej, złotej 
blaszki niewiadomego przeznaczenia i oprawa sporego 
kamienia, którego już brak. Całość robi wrażenie ko
sztowności dostojnej damy.

■ Jeżeli najcenniejszy jest diadem, to może zacznijmy 
od niego.

- Jest to rodzaj korony, ale obręcz jej nie jest sztywna, 
lecz składa się z kilkucentymetrowych segmentów łą-
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czonych zawiasem. Segmenty te zdobione były posta
ciami orłów heraldycznych trzymających w dziobach 
pierścienie - to pozwala ostrożnie suponować, że był to 
diadem ślubny, ofiarowany oblubienicy przez małżon
ka. Dawniej pierścień - jak dziś obrączka - był symbo
lem zaślubin. Orły nie mają na głowach koron, a więc 
zapewne nie chodzi tu o suwerennego władcę, lecz o 
lennego księcia.

■ Co ma do tego korona ?
- W heraldyce korona jest godłem suwerenności i wy
stępuje w zasadzie tylko na znakach władców niezależ
nych, np. orły książąt piastowskich są bez koron, orły 
królewskie i cesarskie w koronach. Stąd supozycja, że 
diadem nie był własnością suwerena. Oglądając go zau
ważyłem, że poszczególne segmenty były dekorowane 
przemyślnie skomponowanym ażurem, na którym po-

(rys. Anna Drewnowska)
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tem przynitowano oprawy z kamieniami, zacierając ry
sunek ażuru. Robota opraw wydaje się być współczesna 
robocie diademu - może to nawet ten sam złotnik na 
żądanie swej pani wzbogacił jej diadem? Notabene użył 
do tego kamieni uprzednio już kiedyś użytych do deko
racji biżuterii, zapewne już zniszczonej lub zgoła „nie
modnej”. Wnoszę to stąd, że jeden kamień był po prostu 
paciorkiem - ma przewiercony kanalik, inny już przed 
zakuciem był pęknięty. Są tam również małe trójliście 
wypełnione kolorową emalią komórkową, ułożoną w 
skromny wzór roślinny. Myślę, że mimo silnych znisz
czeń tych plakietek mogą być one bardzo cennym tro
pem. Diadem nosi ślady reperacji z czasów, kiedy był 
używany.
Reperacje są również widoczne na zausznicach tarczo
wych - te jednak nie były wykonane przez fachowca. 
Uszko, które przedarło blaszkę, jest założone w inną, 
zrobioną obok dziurkę - wygląda to tak, jakby ktoś 
wykonał tę naprawę pospiesznie, szydełkiem wyjętym 
z robótki. Zausznice te mają w centralnej części przyni- 
towane złote półksiężyce ze śladami białej emalii - dał
bym głowę, że były one dodane później dla wzbogace
nia ozdoby. Tu chciałbym przestrzec przed doszukiwa
niem się w półksiężycu powiązań z islamem. Jest to nie
zmiernie częsty motyw występujący w dawnej biżuterii 
europejskiej.
Znajduje się też tam taśma długości 80 cm, wykonana z 
bardzo cienkiej, złotej blaszki, dekorowana na krawę
dziach ornamentem z wici winnej odciśniętym wał
kiem w sposób dość niestaranny. Takimi paskami de
korowano m.in. drewniane okładki cennych ksiąg oraz 
szkatuły relikwiarzy. Myślę, że takie przeznaczenie 
mogła mieć i ta taśma.

■ Czy był to jeden skarb czy też kilka ?

- Zapewne jeden. Choć - jak wiadomo - rozwleczono 
go na kilkuhektarowej powierzchni, co skutecznie za
tarło jego pierwotne usytuowanie. W pobliżu znalezio
no przed kilku laty duży zespół czternastowiecznych 
monet. Teoretycznie można przyjąć, że był to jeden 
wielki skarb ukryty w kilku miejscach w myśl starego 
porzekadła „nie wszystkie jajka w jednym koszyku”. 
Tych miejsc mogło być więcej niż dwa - inne jeszcze 
nie odkryte lub odkryte przed wiekami i dawno o nich 
pamięć zaginęła.

■ Kto mógł zakopać tak wspaniały skarb?

- Wiadomo, że zakopał go człowiek, który znalazł się w 
sytuacji bardzo dużego zagrożenia. Człowiek nie zagro
żony przechowuje swoje kosztowności w szkatule, a nie 
w ziemi. Powiem więcej - było to zagrożenie, które 
zakończyło się dramatycznie. Znajdujemy bowiem tyl
ko te skarby, których już nie było komu odkopać.

■ Czy możemy określić kim był ten człowiek?

- Zwykle mamy do wyboru trzy osoby: właściciela lub 
jego wiernego sługę, rabusia i wreszcie lichwiarza. Ten 
ostatni nie wchodzi tu w rachubę, bowiem co prawda 
władcy często zastawiali swoje kosztowności u boga
tych kupców, kiedy przycisnęła ich potrzeba (np. w cza
sie działań wojennych), ale nikt nie pożyczał pieniędzy 
pod zastaw pieniędzy, a nasz skarb - według przyjętego 
założenia - składał się ze znacznej liczby monet. Pozo- 
staje więc pan z wiernym sługą lub rabuś.

■ Kiedy to się działo?

- Wszystkie odnalezione monety pochodzą z pierwszej 
połowy XIV w. Obejrzeli je już numizmatycy i z tego, co 
wiem, najmłodsza moneta mogła powstać już w 1348 r. 
Teoretycznie można więc założyć, że skarb mógł być 
zakopany już w latach pięćdziesiątych XIV w.

■ Czy także biżuteria pochodzi z tego czasu ?

- Diadem i zausznice noszą ślady napraw, a więc może
my założyć, że były używane minimum przez jedno po
kolenie. Jeżeli zatem przyj mierny, że skarb zakopano w 
połowie XIV w., i dalej - jeżeli monety i biżuteria pocho
dzą z tego samego skarbu (sami widzicie ile tu jest „je
żeli”), to biżuteria mogła być wykonana najpóźniej w 
pierwszej ćwierci XIV w. Odnosi się to jednak w zasa
dzie do diademu, który moim zdaniem, jest w tym ze
spole najmłodszy. Zausznice robią wrażenie znacznie 
starszych - tak na pierwszy rzut oka pochodzą z XII w. 
Może jednak są produktem warsztatu „prowincjonal
nego”, gdzie pewne formy żyją dłużej - pachną mi one 
Bałkanami, jakby jakieś echa sztuki bizantyjskiej... 
Wydaje się jednak dziwne, aby w jednym zespole znaj
dowały się kosztowności o tak znacznej rozpiętości da
towania. Zęby to wyjaśnić, trzeba mieć choć trochę cza
su na badania, na poszukanie jakichś analogii. Pozosta
łe drobiazgi nie wnoszą nic do ściślejszego datowania.

■ Gdzie by Pan takich analogii szukał? Gdzie te zaby
tki mogły powstać?

- Gdzieś w Europie Środkowej... Może Węgry Andega- 
wenów, może Czechy pod rządami Przemyślidów, może 
wreszcie któreś z księstw pod panowaniem Piastów. W 
diademie nie znalazłem żadnych dowodów na tofcże nie 
powstał na Śląsku - tam, gdzie został wykopany. To nie 
znaczy, że uważam go za wyrób śląski, to po prostu 
oznacza, że obecnie nie potrafię tego wykluczyć. Śląsk 
był wtedy pod panowaniem Czechów - przypominam, 
że w latach czterdziestych XIV w. Kazimierz Wielki 
próbował bezskutecznie przyłączyć go do Korony. To są 
właśnie czasy, o których mówimy. Dręczy mnie też 
ciągle myśl, że analogiczne orły widziałem w Skandy
nawii. Ale tym nie należy się przejmować - takie orły 
„latały” w owych czasach po całej Europie.

■ Czy więc nigdy nie uda się ustalić - gdzie i dla kogo 
wykonano te cuda ?

- W biżuterii bardzo często spotykamy różne znaki po
zwalające jednoznacznie ustalić właściciela, np. herby, 
napisy, patronów itp. W naszym zespole nic takiego nie 
ma. Na razie. Proszę pamiętać, że mamy obecnie pół 
diademu, parę zausznic i kilka drobiazgów. Poszukiwa
ni# są w toku i w każdej chwili może okazać się, że 
odnaleziono sygnet lub inny fragment, na którym jest 
coś, co jednoznacznie wyjaśni sprawę. A jeżeli nie przy
będzie już nic, to pozostają nam tylko mozolne prace 
porównawcze. Niestety, materiału porównawczego jest 
bardzo niewiele, bo nasz diadem stanowi kolosalną 
rzadkość i trudno dziś przewidzieć, jak dalece badania 
pozwolą uściślić czas i miejsce powstania tego obiektu. 
Myślę, że z zausznicami sprawa pójdzie łatwiej.

■ Powiada Pan, że nasz skarb stanowi ogromną rzad
kość - dlaczego?
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3. Para zausznic (jedna złamana), kwiaton z diademu oraz oprawa kamienia 
prawdopodobnie z fibuli

- Złotnicy pracowali zawsze dla potrzeb ołtarza, stołu i 
stroju. Średniowieczne srebra świeckie należą do rzad
kości, a wyroby złote z tego czasu są jeszcze wielekroć 
rzadsze. Dzieje się tak dlatego, że stół i strój były bar
dzo podatne na kaprysy mody i stale przetapiano stare 
i robiono nowe ich ozdoby. A ponadto często nagłe po
trzeby kazały przekuć srebro i złoto na brzęczącą mo
netę, nierzadko też władca sięgał nie tylko do własnej 
szkatuły, ale i do skarbczyków swych poddanych (do 
tych ostatnich jakby nawet chętniej), a potrzeby wojen
ne ogałacały nieraz cały kraj z wyrobów jubilerskich i 
sreber stołowych. Nie mówię już o złodziejach, którzy 
od starożytności bezustannie węszyli za cudzym zło
tem. Nieco inaczej sprawa wyglądała w kościele - tam i 
nowinki mody trudniejszy miały dostęp i ludzie przez 
długie stulecia głęboko wierzyli, że kto „kościelne” na
ruszy, ten na wieki będzie się w piekielnym ogniu sma
żył. Dlatego i władcy, i złodzieje z uszanowaniem omi
jali zakrystie. Oczywiście nie wszyscy i nie zawsze. Czę
sto też sam Kościół dobrowolnie swymi srebrami 
wspierał Ojczyznę w potrzebie, ale ogólnie - to tam 
właśnie znajduje się dziś główna skarbnica dawnej 
sztuki złotniczej. Wracając do naszej biżuterii, świeckie 
wyroby ze złota stanowiące zapewne własność dworu 
książęcego w wiekach średnich - to przedmioty naj
wyższej rzadkości. Myślę tu przede wszystkim o diade
mie. Znamy w Europie kilka diademów nawet star
szych i bogatszych - po królach i cesarzach - ale są to 
obiekty liczone na palcach jednej ręki. Nasz diadem 
jest niewątpliwie rewelacyjnym odkryciem i choć 
mamy obecnie zaledwie jego połowę, to i ona może stać 
się ozdobą najbogatszego skarbca.

■ Czy są szanse na odzyskanie następnych fragmen
tów skarbu?

- Są, ale należałoby spowodować, aby ludzie nie bali 
się przyznać, że mają jeszcze ukryte fragmenty i aby 
nie opłaciło się nikomu przetapiać ukrytych cząstek 

skarbu. Takie działania wymagają jednak decyzji na 
wysokim szczeblu - miej my nadzieję, że będą one pod
jęte.* Ponadto planuje się prace wykopaliskowe na wy
sypisku. Ale skoro już mowa o brakujących fragmen
tach... Pamiętajmy, że dotarły do nas tylko kawałki nie 
wiadomo jak dużej całości. Ludziska opowiadają legen
dy o wielkości tego skarbu. A mnie tylko jeden drobiazg 
nie daje spokoju. Wyliczając na początku zawartość 
skarbu, wspomniałem o pustej oprawie kamienia. Jest 
to oprawa dużego, kosztownego kamienia, mająca w 
dnie ślad po wyłamanym nicie. Na mego nosa jest to 
maleńki fragment dekoracji jakiegość bardzo okazałe
go obiektu - może relikwiarza... I ciągle dręczy mnie 
pytanie - czy tę oprawę kamienia oderwano od reszty 
600 lat temu i tylko ona zabłąkała się na dnie książęcej 
szkatuły, czy miało to miejsce miesiąc temu...

• Wiadomość z ostatniej chwili. Z inicjatywy Michała Grado
wskiego, a za usilnym staraniem generalnego konserwatora 
zabytków Tadeusza Zielniewicza i radcy prawnego Aleksand
ra Żółkiewskiego, minister kultury i sztuki Aleksander Kraw
czuk wydał zarządzenie, że osoby, które dobrowolnie zwrócą 
biżuterię należącą do skarbu ze Środy Śląskiej, otrzymają 
nagrodę w wysokości trzykrotnej wartości zawartego w niej 
złota, natomiast prokuratura zrezygnowała ze stosowania wo
bec nich represji karnych. Posunięcie to dało znakomite efek
ty - odzyskano dalsze fragmenty diademu, fibulę (dziś nazwa
libyśmy ją „broszą") z wyobrażeniem orła, którą wartość arty
styczna i muzealna lokuje w najściślejszej czołówce tego typu 
obiektów na świecie, zwrócono też kilka innych zabytków ju- 
bilerstwa średniowiecznego stanowiących ogromną rzad
kość.
Kultura polska zachowa we wdzięcznej pamięci tych, którzy 
mieli odwagę podjąć decyzje nie mające precedensu w naszej 
praktyce prawnej dla ratowania tego bezcennego zespołu za
bytków.

Redakcja
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Na krajowych 
aukcjach

p
JL rzetargi, giełdy, li

cytacje, aukcje są to podobne formy publicznej sprze
daży, na których wygrywa ten, kto płaci najwyższą 
cenę albo oferent najtańszych, a nie gorszych od in
nych dóbr.
Aukcje dzieł sztuki tym jednak różnią się od pozosta
łych form sprzedaży konkursowej, że wpływ na wyso
kość zapłaty mają jeszcze emocje pozamaterialne, ta
kie jak irracjonalna chęć pokonania konkurentów, pa
sja kolekcjonerska, szczególne upodobanie, czy np. wy
pełniająca funkcja eksponatu (właśnie tego brak w 
zbiorze).
O wielkich aukcjach światowych słyszymy rzadko, na
tomiast ostatnio rozsławiła się ich rola jako znaczących 
miejsc i sposobów sprzedaży dzieł sztuki. Do powszech
nej świadomości dotarło istnienie zachodnich firm auk
cyjnych, takich jak Sotheby’s, Chrystie’s, Philips, głów
nie dzięki bajońskim sumom uzyskanym za „Irysy” i 
„Słoneczniki” van Gogha, a także za dzieła innych mi
strzów pędzla - nawiasem mówiąc - dawniej nie chcia
nych albo tylko tolerowanych.
W Polsce też odbywają się aukcje - bibliofilskie, numiz
matyczne, dzieł sztuki i antyków, ale mało się o nich 
słyszy. Po prostu urządzane są dla wąskiego grona 
znawców, kolekcjonerów, muzeów i zasobnych reflek- 
tantów.
Miałem możność uczestniczenia w czterech krajowych 
aukcjach kolekcjonerskich i swymi spostrzeżeniami 
pragnę się podzielić z Czytelnikami „Spotkań”. Moje 
relacje opieram przede wszystkim na osobistych obse
rwacjach oraz na katalogach IX, XI, XII i XIV aukcji, 
zorganizowanych przez Krakowski Klub Kolekcjone
rów oraz IX aukcji przeprowadzonej przez klub wrocła
wski. Odbyły się one w okresie od marca 1986 do marca 
1988 r. Prezentowane więc przeze mnie ceny dzieł sztu
ki i ujawnione trendy społecznego popytu są najno
wszej daty.
Na aukcje dostarczane są - z kilkutygodniowym wy
przedzeniem - przez osoby prywatne różne przedmioty, 
kwalifikuje je komisja organizatora aukcji, a ceny wy
woławcze uzgadnia z właścicielami. Komisja może nie 
przyjąć rzeczy do sprzedaży z różnych przyczyn, np. z 
powodu nadmiernego uszkodzenia, nieautentyczności, 
niskiej wartości, braku popytu, wygórowanej ceny. Zde
ponowane do aukcji obiekty są przez cały czas pilnowa
ne i ubezpieczone na wypadek szkody. Mniej więcej na 
tydzień przed aukcją udostępnia się osobom zaintere
sowanym katalog aukcji wraz z jej regulaminem, mo
żna też oglądać oferowane eksponaty. Do sprzedaży na 
omawianych aukcjach zgłaszano przedmioty o cenach 
wywoławczych od kilkuset do kilkuset tysięcy złotych.

A oto przykłady wylicytowanych cen niektórych przed
miotów:

Obiekt
Cena w tys. zl

wywoławcza uzyskana

Kraków, marzec 1986
moneta 1000 zł, Papież, 1982 r., Ag 3 4
moneta 1000 zl, Papież, 1983 r., Ag 3 4,5
moneta 10 zł, Piłsudski, 1934 r„ Ag 4 5
moneta 10 zł, Traugutt, 1933 r., Ag 5 7
moneta 5 DM, Wilhelm II, 1895, Ag 5 9
łyżeczka Ag, próba 84, Rosja, XIX w. 12 4,7
łyżeczka podobna 2,4 5,4
patera Ag, 210 g, próba 800, Niemcy 16 19
flakonik Ag, 70 g 11 21
zegar metalowy z figurką, globus, wahadło 30 53
szkic ołówkowy, wielopostaciowy, niewielkie uszko- 120 145
dzenie, sygn. J. Matejko
sygnet Au, dedykowany przez Polaków carowi Alek- 800
sandrowi II z okazji I Sejmu Król. Pol.

Kraków, marzec 1987
flakon, szkło warstwowane, secesja, De Vez 280 280
wazon, cyna, sygn. nieczyt. (Francja?), secesja 15 30
obraz, olej/sklejka (25 x 18 cm), pejzaż, sygn. V. Hof- 50 70
man
obraz, akwarela „Popiersie dziewczyny”, sygn. W.T. 20 49
(Tetmajer?)
wazonik, fajans, Delft XVIII w., ubytki 15 50
obraz, pejzaż, St. Filipkiewicz 100 115
obraz, olej „Rybacy”, sygn. Wygrzywalski 150 205
obraz, tempera/karton, „Łowiczanka", Z. Stryjeńska 25 76
komplet sztućców deserowych, 12 sztuk + kasetka 15 32
Ag
kubek Ag, pr. 84, 55 g 10 13
4 pejzaże, akwarela/papier, R. Malczewski po 15 3x15

portret mężczyzny, olej/płótno, 60 x 40 cm, sygn. V. 50
i 1 za 17

50
Hofman
obcinacz do cygar z ciosu dzika, oprawa Ag, pr. Ster- 4 7
ling (pr. 925)
pejzaż, akwarela, Rychter-Janowska 25 32
flakonik „Moser”, wys. 14,5 cm, kobalt, niesygn. 18 42
pejzaż górski, olej/deska, niesygn. 20 120
lampa naftowa, plater, klosz malow., XIX w. 60 71
6 kieliszków z paterą, szkło „Moser” 3 21
bola mosiężna do schładzania szampana 6 21
talerz ceramiczny, malowany ręcznie, Rosenthal 20 33
pejzaż wiejski, akwarela, A. Setkowicz 70 94
telefon z lat dwudziestych 10 18
3 obrazy, olej/płótno, „Półakt”, St. Żurawski po 25 po 25

Kraków, listopad 1987
pejzaż zimowy, akwarela, St. Filipkiewicz 120 120
pejzaż, „Brzeg morski”, gwasz, S. Jaxa 40 50
para lichtarzy srebrzonych, Norblin 38,5 38,5
kufel, miedź, secesja 40 47
czajnik, cyna, XVIII/XIX w. 12 35
obraz, węgiel, kościół karmelitów we Lwowie 2,5 18
obraz, akwarela, „Wenecja", sygn. Dziemański, 1925 5 21
krzyż - odznaczenie Fr. Józefa, 1849 r., Ag + emalia 8 16
rysunek „typy ludowe", tusz + akwarela, W.E. Radzi- 50 75
kowski
wazon huculski, sygn. Jan Broszkiewicz, kuty 25 63



nóż huculski do papieru 2,5 6,5
obraz, pastel, „Rynek", Nikifor Krynicki 30 71
obraz, „Główka dziewczyny", olej/sklejka, 28 x 20 cm, 70 195
sygn. V. Hofman, 1935 r.
obraz, „Główka dziecka”, olej/tekt., 22 x 11,5 cm, 50 100
sygn. V. Hofman, 1938 r.
obraz, „Poławiacze”, olej/płótno, sygn. Alf Rubbons 40 130
serwis porcelanowy, 33 szt 6-osobowy, Ćmielów 25 42
obraz „Pejzaż leśny”, olej/tekt., sygn. Ziomek 20 65
obraz „Paryż”, akwarela, sygn. Rubczak 140 285
obraz „Monaster n. Dniestrem", akwarela/karton, 110 240
54 x 37 cm, sygn. Tadeusz Rybkowski, XIX w.
obraz „Portret dziewczyny”, pastel, sygn. 70 110
obraz „Odwrót spod Moskwy”, olej/tektura, J. Ko- 120 332
ssak
obraz „Jan Kazimierz”, gwasz/pap., sygn. A. Piotro- 250 420
wski
obraz „Kirasjerzy", ołówek, sygn. P. Michałowski 100 360
obraz „Starzec”, rys. tuszem, sygn. Sebastiano Scorzo 50 320
Genua (1589-1631)
obraz „Patryjarcha”, olej/płótno, stan zły, sygn. NN 25 250
ikona w obudowie drewnianej, XVIII w. 280 280
cukiernica Ag, 447 g 70 120

Kraków, marzec 1988
obraz „Konie", olej/sklejka, sygn. J. Potrzebowski 75 140
bransoletka hiszpańska, Ag, 50 g 20 36
obraz Akt tyłem”, olej/płótno, St. Dąbrowski 120 150
szkic ołówkiem z opisem J. Kossaka „Bojarzy” 6 35
dywan żywiecki, 3,5 x 2,5 m 100 110
obraz „Grajek", olej, sygn. St. Radziejowski 50 150
2 akwarele Nikifora Krynickiego po 45 po 65
obraz „Nad stawem”, olej/płótno, sygn. J. Tetmajerów- 60 160

krzyżyk granaty + łańcuszek z granatów 120 200
broszka porcelanowa z granatami i perełkami 40 115
broszka z portrecikiem dziecka 40 130
obraz „Książę Sanguszko”, akwarela/papier, 600 900
18,5 x 16,5 cm, sygn. Juliusz Kossak, ekspert K. Ol-
szański
obraz, olej/płótno/sklejka, 24 x 15 cm, Jerzy Kossak 40 200
1924 r„ do konserwacji
lampa z brązu, wisząca, 8-ramienna 200 275
rysunek „Barbakan”, ołówek, St. Wyspiański 190 360
karafka + 6 kieliszków, Ag, Wiedeń, 44 dkg 132 245
wazon huculski, wys. 51 cm 35 51
obraz „Wezuwiusz", olej. sygn. J. Trusz , 120 150
obraz „Pejzaż zimowy”, olej/płótno, sygn. W. Mąko- 30 64
wski
obraz „Dziewczyna z koniem”, olej/płótno, sygn. NN 120 270
obraz „Porwanie", olej/sklejka, 87 x 48 cm, J. Ko- 150 400
ssak
obraz „Potyczka”, olej/tektura, J. Kossak 100 320
obraz „Góral", pastel/tektura, sygn. Górski 40 93
szabla polska, Borowski, 1921 r. 170 -
szabla japońska oficerska 200
szabla kawaleryjska, Austria 120 -
strzelba myśliwska, XIX w. 250 ' -
pistolet, Belgia, Le Fouchet 70 80

Łączny utarg XIV aukcji krakowskiej wyniósł 8 054 tys. 
zł, w tym 14 przedmiotów - na ogólną liczbę 289 pozycji 
- dało połowę tego obrotu.
Nie wszystkie oferowane obiekty spotykają się z zain
teresowaniem klienteli. Na XII aukcji krakowskiej na 
264 pozycje katalogu 59 przedmiotów nie zostało kupio
nych, co stanowi 22%, a 39 przedmiotów (15%) sprzeda
no po cenach wywoławczych. Na XIV aukcji krako
wskiej z 289 eksponatów nie sprzedano 84, tj. 29%, a 31 
przedmiotów (10,7%) zmieniło właścicieli tylko za ceny 
wywoławcze.
Co nie znalazło nabywców? Obrazy: K. Piotrowskiego 
(60 tys. zł), Sierosławskiego (30 tys. zł), F. Niemunisa 
(200 tys. zł), S. Mullera (80 tys. zł), P. Chmury (60 tys. zł), 
S. Saskiego (320 tys. zł), dwa obrazy H. Filipowicza (50 i 
40 tys. zł) oraz innych malarzy; zegar ścienny „Ślązak” 
(mechanizm G. Beckera, z ceną wywoławczą 45 tys. zł),

(rys. Małgorzata Tabaka)

flakonik chiński (brąz + emalia, XIX w., 50 tys. zł), har
monia Bandonia (40 tys. zł), order Chrystusa, komando
ria (Au 18k, Portugalia, 170 tys. zł), fajans „Kobieta na 
łodzi” (Niemcy XX w., 40 tys. zł), patera (szkło + cynk, 
XX w., 40 tys. zł), taca + 6 kieliszków (Ag, 33 dkg, 66 tys. 
zł), cukiernica (plater, Fraget, 25 tys. zł), kobierzec 
wschodni (XIX w., 350 tys. zł), zegar neorokokowy (brąz 
złocony, sprawny, XIX w., Woroniecki, 350 tys. zł), para 
lichtarzy porcelanowych, klejonych (25 tys. zł), talerz 
porcelanowy (Wiedeń, 1825 r., 30 tys. zł), tasak saperski 
(Austria, 40 tys. zł) i inne.
IX aukcja wrocławska (kwiecień 1987 r.) oferowała 255 
przedmiotów, najwyższa cena wywoławcza wynosiła 80 
tys. zł (przedmiotu nie sprzedano), najwyższa cena 
„przebita” osiągnęła 41 tys. zł, nie oferowano wysokiej 
klasy dzieł sztuki i zabytków, również popyt był sła
by.
Z tego krótkiego przeglądu można wyciągnąć następu
jące wnioski:
- popyt preferuje wysokiej klasy i dużej renomy dzieła 
sztuki, bez względu na ich cenę, przede wszystkim ob
razy;
- poszukiwane są wytwory sztuki polskiej;
- bardzo cenione jest szkło secesyjne, wielowarstwo
we;
- niższa od rynkowej cena wywoławcza wyzwala emo
cje licytujących się i często irracjonalnie wysokie 
„przebicia”.
Duża frekwencja na krakowskich aukcjach, odbywają
cych się dwa razy w roku w pałacu „Pod Baranami”, i 
regularny udział w nich znakomitości polskiego kolek
cjonerstwa oraz świata sztuki dowodzą, że Krakowski 
Klub Kolekcjonerów trafnie docenił potrzeby i możli
wości społecznego zainteresowania.

Tadeusz Górski
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Znaczenie
Rubensa
w dziejach sztuki 
europejskiej

JL Wubens należy do 
tych wielkich artystów przeszłości, którzy nigdy nie 
popadli w niepamięć, których sztuka nigdy nie stała się> 
przedmiotem zdecydowanie negatywnej oceny. Jest w 
tym podobny do - tak bardzo skądinąd innego - Rafae
la. Owszem, stał się symbolem w artystycznych spo
rach toczonych u schyłku XVII, pośmiertnie uczyniony 
wówczas rzecznikiem ideałów koloru, dynamiki i ma
larskiego wdzięku faktury, przeciwstawianym ideałom 
doskonałego rysunku, harmonii i moralnej powagi, uo
sabianym przez Poussina. Ale były to dwa ideały, któ
rych równoważność powszechnie uznano. Nawet Gio
vanni Pietro Bellori, prawodawca rzymskiego baroko
wego klasycyzmu, włączył życiorys Rubensa, jako jed
nego z wybranych dwunastu twórców, do swej selek
tywnej prezentacji artystów XVII w.
A przecież bywało - i to nawet niedawno - że Rubenso- 
wi nie szczędzono krytyk. W 1887 r. podejmując swój 
głośny atak na Matejkę Stanisław Witkiewicz nie omi
nął i Rubensa”: „[...] kiedy kto chce widzieć świętych, nie 
będzie ich szukał pośród gołych, opasłych, zmysłowych 
i nieskromnych Holendrów Rubensa. Tym ordynusem 
ciężko jest na obłokach, śmiesznie z aureolą świętości 
lub męczeństwa”.1
Jeszcze ostrzej z flamandzkim mistrzem poczynał so
bie popularyzator sztuki Michał Żmigrodzki, krytyku
jąc w 1908 r. monachijski Sąd Ostateczny: „Spasłe, tłu
szczem nalane postacie ludzkie, splątane w najdziw
niejsze węzły i grupy, są po prostu wstrętne i robią wra
żenie rzucanych na kupę jelitów, jak to się w rzeźni 
widzieć nadarza”2. „Więc trzeba zaznaczyć - pisał dalej 
Żmigrodzki - że to jest rzeczą najzupełniej nienatural
ną, bo nigdzie na całym świecie nie ma społeczeństwa 
wyłącznie z jasnowłosych a różowych tłuściochów, z 
których co najmniej połowa jest opasłych, a niektóre 
jednostki są tak spasione, że gdyby ich ramię silnie 
nacisnąć, to tłuszcz by trysnął strumieniem. Ta strona 
obrazów musi być bezwarunkowo nazwana obłędem 
oka, a niezwykle ciekawem jest i pouczającem śledze
nie rozwoju tej choroby u samego mistrza, jako też 
udzielania się jej uczniom jego”.3

Jak widać, wychowanym na estetyce realizmu kryty
kom trudniej było znaleźć drogę do sztuki Rubensa niż 
tradycyjnym przedstawicielom akademickiego idealiz
mu. Ideałowi nie dorównywała wprawdzie - z jednej 
strony, ale z drugiej strony - mierzona miarą rzeczy
wistości wydawała się zupełnie fałszywa. Żmigrodzki 
nie doszedł jeszcze do zrozumienia artystycznych dą
żeń Baroku, choć jego Zarys historii sztuki ukazał się 
już po pierwszych książkach Wólfflina: „Rubensowi 
trzeba jeszcze i to zarzucić - pisał Żmigrodzki - że w 
jego utworach jest dużo elementów z epoki barocco; 
niejedna z jego postaci jest teatralną, lub sentymental
nie przechwyconą, na przykład w «Rzezi niewiniątek*;
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1. Autoportret artysty 
malowany w latach 
1623-1625 (zb. zamku 
Windsor)
2.3. W jednym świecie 
wyobraźni stopione są 
mity starożytne i chrześ
cijańskie, apoteozy bo
haterów greckich i 
współczesnych monar
chów: „Bitwa Amazo
nek" (1618-1619, Alte 
Pinakothek w Mona
chium) (2), „Perseusz u- 
walniający Andromedę" 
(1620, Staatliche Mu- 
seen w Berlinie Zach.) 
(3)



dużo ruchów, które niczem nie są uzasadnione, na przy
kład w «Zdjęciu z krzyża» trzymanie prześcieradła w 
zębach, gdy ono już jest dwoma rękami trzymane”.4 
Romantycy mieli więcej zrozumienia dla Rubenso- 
wskich wizji jednoczących mit, rzeczywistość i alegorię 
w kolorach i blaskach poezji. Poddawali się im z łatwoś
cią, bo nie utrudniała im tego jeszcze pozytywistyczna 
trzeźwość. Dla humanistów aż do czasów Burckhardta 
Rubens był czarodziejem umiejącym nadać sugestyw
ny kształt antycznym wątkom mitycznym. Tak różni 
ludzie, jak Winckelmann i Delacroix, porównywali go z 
Homerem, a Burckhardt w końcowych zdaniach swej 
ostatniej książki, którą poświęcił Rubensowi, wyarty
kułował ten topos, rozwijając go i wyjaśniając zasadę 
porównania: „Tak oto spotykają się ze sobą, jeden ro
dem z Jonii, drugi - z Brabancji, dwaj najwięksi narra
torzy, jakich dotychczas nosiła nasza kula ziemska, Ho
mer i Rubens”.5

Tę potęgę wyobraźni, stapiającej w jednym świecie he
rosów mity starożytne i chrześcijańskie apoteozy boha
terów greckich i współczesnych monarchów, umieli 
świetnie docenić zamiłowani we wzniosłości wyznawcy 
romantycznych ideałów. Delacroix przeżywał głęboko 
Rubensa, kopiował go i interpretował, wcielił jego sztu
kę w świat swej własnej fantazji. Z krytycznych ocen 
wypowiedzianych w dobie Romantyzmu wybiorę znów 
opinię polską, słowa myśliciela tak młodo utraconego 
dla polskiej filozofii i estetyki, Edwarda Dembowskie
go. W 1842 r. ogłosił on krótki szkic poświęcony drez
deńskiemu obrazowi Rubensa opartemu na Eneidzie: 
Neptun uciszający fale morskie, zwanemu nieraz sło
wami, które Wergiliusz włożył w usta Neptuna - „Quos 
ego...":„Jakkolwiek [...] piękność zachwycić duszę może, 
nigdy ona w utworze żadnym doskonałości nie zrodzi, 
jeżeli z wzniosłością połączoną nie zostanie, gdy, prze
ciwnie, wzniosłość sama, której najwyższym stopniem 
jest wyrażenie potęgi ducha, wzniosłość, mówię, w poe
macie czy w dźwięku, pod pędzlem czy pod dłutem mi- 
strza-umnika, zawsze doskonałość bez pomocy pięk
ności zrodzić może. Wzniosłość zlana w jedno z pięk
nością najdoskonalszy twór zdradza, lecz wzniosłość i 
bez piękności obejść się może, gdy piękność sama bez 
wzniosłości codziennością i czczą się staje ogładą.

Czuł tę prawdę Rubens bez wątpienia, gdy natchniony 
opisem uśmierzania wiatrów przez Neptuna w »Enei- 
dzie« wziął za przedmiot obrazu swego tegoż bożka, 
który jednym wykrzyknieniem »Quos ego!« pognębia 
zgraję nieposłuszną wiatrów. [...]

Można tu w obrazie trojako wydać potęgę woli Neptu
na, którą piewca wyrazić się starał niedokończeniem 
gniewnych słów oburzonego Neptuna: »Quos... sed mo- 
tos praeslat...*.

Pierwszego obrazu głównym zadaniem byłby władca 
morza gniewnie, lecz z powagą swej wielkości właści
wą, ze spojrzeniem bystrym, potężnym, samowładnym, 
dający wiatrom samą postawą swoją ich całą nicość 
uczuć.

Obraz inny wystawiałby Neptuna uniesionego, z 
wściekłością, ze spojrzeniem zemsty, gniewu i obelgi 
razem, władcę w zapędzie niczym niewstrzymanego, 

gromiącego burzycieli spokojnego mórz przestworu. 
Trzeci na koniec obraz, i ten byłby najdoskonalszym, 
mógłby wyrażać uniesienie gwałtowne Neptuna, który 
uznawszy, ile jest większym wstrzymanie gniewu nad 
wybuch jego, przezwyciężeniem własnej namiętności 
pogramia nieposłuszne wiatry.
Taki właśnie miał ideał Rubens i, zaiste, dzielnie go 
przywiódł w wykonanie.
Niech obrazowi »Quos ego« ciężkość i niestrawność oty
łości Nereid, niecelujący koloryt, niech mu zbytnie za
mieszanie okrętów Eneasza i nieidealną postać wia
trów zarzucają - ja nigdy zdumiewać się nie przestanę 
nad twórczością, z jaką Rubens postać wykonał Neptu
na, i ten, który jego widokiem zachwycony nie będzie, 
nie pozyska u mnie nigdy miana znawcy.
Wystaw sobie, jak wpośród walki żywiołów wzburzone
go morza i chmur gromonośnych, walki i dęcia wiatrów, 
na swoim wozie starzec wznosi się spośród bałwanów, 
konie wodne parskają i same zdziczałe, ogniem żarzące 
rzucają spojrzenia, a Neptun z wyrazem najstraszli
wszej zemsty, pochylony naprzód, wzniósł trójząb i już 
by zniszczył jednym ciosem słabą wiatrów siłę, już by 
żywiołem swoim całą mógł zatopić ziemię, gdy nagle 
własna potęga mu w pamięci staje, i burzycieli - tym, że 
mogąc, nie niszczy ich - więcej jeszcze przeraża"6.
Dla inspirowanego przez Schillera wyznawcy wznio
słości niedostatki w dziedzinie piękna mało były istot
ne. Dembowski, choć pisywał o dziełach sztuki, umysł 
miał raczej abstrakcyjny. Więcej w jego analizie pew
nie refleksów Wergiliusza niż samego Rubensa. Ale 
także i Fromentin, najbardziej z krytyków wieku XIX 
na wartości artystyczne wyczulony, w Mistrzach daw
nych ponad brzydotę elementów stawia doskonałość 
całości, wystawiając Rubensowi prawdziwy pomnik 
krytyczny: „Wielu czuje wprawdzie zrywającą się do 
lotu wyobraźnię, ale widzą jedynie to, co trzyma go na 
dole, wiąźe z tym, co gminne, zbyt realne, widzą grube 
muskuły, rysunek przesadny lub niedbały, typy ciężkie, 
ciała mięsiste i tryskające zdrowiem. Nie zauważają, że 
posiada przecież swoje prawa, swój styl i swój ideał i że 
te wyższe prawa, ten styl i ten ideał tkwią w jego pale
cie [...]. Kto Rubensa naprawdę odczuwa, zauważy 
blask glorii, usłyszy fanfary w jego dziełach najbar
dziej brutalnych. Jest przyziemny, jest silniej z ziemią 
związany niż którykolwiek z równych mu mistrzów; 
malarz zawsze przychodzi z pomocą rysownikowi i my
ślicielowi i uwalnia obu

Rubens - pisał Fromentin w innym miejscu - „Rozta
cza ów umiarkowany blask, ową łagodną i mocną pro- 
mienność, tworzące czar jego geniuszu. Nie ma w nim 
ani cienia pedantyzmu, zarozumiałej wyniosłości lub 
uderzającej dumy: dominuje z największą naturalnoś
cią. Wyobraźmy go sobie w najgroźniejszym i najbar
dziej mu obcym sąsiedztwie, efekt będzie ten sam: tych, 
co są podobni - gasi; tym, którzy chcieliby mu się prze
ciwstawić - każę zamilknąć; z każdej odległości daje 
znać, że jest obecny; jest zawsze sobą i wszędzie, gdzie
kolwiek jest, zawsze u siebie”8.
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Pytając o znaczenie artysty, można mieć na myśli róż
ne jego rodzaje: rolę w rozwoju sztuki, a więc w reali
zacji dążeń artystycznych epoki; stworzenie norm mi
strzostwa; wprowadzenie nowych problemów arty
stycznych; nadanie wizualnej formy jakiemuś obszaro
wi myśli czy emocji. Jakkolwiek pytanie takie rozu
mieć, w przypadku Rubensa odpowiedź na nie zabrzmi 
pozytywnie. Mówi o tym już choćby najbardziej ze
wnętrzne oddziaływanie jego sztuki. Tak jak Diirer o 
wiek wcześniej, także Rubens opanował wyobraźnię 
artystów północnej Europy na lat sto, tworząc doskona
łe rozwiązania tych problemów artystycznych, przed 
którymi stawali artyści doby kształtującego się absolu
tyzmu, triumfującej kontrreformacji, zamiłowanego w 
dynamice, przemianie i niepokoju Baroku. Dał im for
mułę świeckiej apoteozy władcy w luksemburskim cy
klu Marii Medici; modele mitycznych metamorfoz i 
dramatów w niezliczonych obrazach o starożytnej te
matyce; wzory upamiętnienia nowych bohaterów Koś
cioła - w obrazach męczenników, jak św. Liwina czy św. 
Ignacego; wreszcie nową wizję przestrzeni - ziemskiej, 
jak ta, w której rozgrywają się pełne wewnętrznych 
konfliktów natury akcje, przestrzeni jego krajobrazów 
i - przestrzeni kosmicznej, w której oko Rubensa, pro
wadzone myślą człowieka żyjącego w wieku świado
mym pojęcia nieskończoności, umiało zobaczyć niekoń
czący się, odwieczny upadek potępionych.
Rubensa porównać można przeto z jednym tylko Berni- 
nim, drugim prawodawcą sztuki baroku - twórcą wzo
rów grobowca, popiersia, fontanny, baldachimu. Łączy 
ich ogromna bliskość form i konceptów, choć nie było 
im dane zetknąć się ze sobą. Jak Bernini zapanował 
nad wyobraźnią swych współczesnych i potomnych, tak 
samo Rubens wypełnił swym dziełem i plastyczną in
wencją sztukę katolickich Niderlandów. Dominuje on 
nie tylko nad rzeszą drobnych mistrzów, ale także nad 
tymi dwoma, van Dyckiem i Jordaensem, którzy mogli 
się z nim przynajmniej częściowo zmierzyć.
Że echa jego sztuki można znaleźć w całym malarstwie 
flamandzkim, jest oczywiste. Uformowała ona niemało 
zjawisk artystycznych w innych krajach europejskich: 
rzeźbę Georga Petela w Niemczech, flamandyzujący 
nurt w malarstwie francuskim, kulminujący w twór
czości Watteau, reprezentowany w Polsce przez ruben- 
sizm Lekszyckiego. Zarówno fetes galantes mistrza z 
Valenciennes tkwią swą genealogią w Rubensowskich 
ogrodach miłości, jak Le Sacre Davida odwołuje się do 
Koronacji Marii Medici z luksemburskiej galerii wiel
kiego Flamanda. Kopiowali go i studiowali Gericault i 
Delacroix, byli pod jego wpływem artyści tak różni, jak 
Matejko i Corinth. W rodowodzie Grunwaldu znajdują 
się motywy Rubensa, a źródła ekspresjonistycznego 
aktu Corintha odnaleźć można, jak się zdaje, w Ruben- 
sowskiej Angelice oglądanej ze zmysłowym zachwy
tem przez pełnego świętego lęku pustelnika.
Ten posiew motywów i form był szeroki i przyniósł wie
le owoców. Ale wróćmy do spraw najbardziej zasadni

czych. Przed laty próbowałem ująć w najzwięźlejszej 
formie odrębność pozycji Rubensa w historii sztuki. 
Napisałem wówczas: „Odegrał rolę podstawową, wyno
sząc z manierystycznych warsztatów niderlandzkich 
Verhaechta, Van Noorta i Veniusa tradycję techniki 
malarskiej, wywodzącą się od wielkich mistrzów XV 
wieku, łącząc ją z koloryzmem malarstwa weneckiego i 
światłocieniem Caravaggia i posługując się tak uformo
wanym językiem artystycznym do stworzenia heroicz
nego, wspaniałego i dramatycznego świata wyobraźni, 
w którym jednakowa potęga ożywia los bohaterów an
tycznych, świętych męczenników, współczesnych mo
narchów, tańczących chłopów flamandzkich, czy po 
prostu formy natury naładowane ekspresją”9.

Evers widział znaczenie duchowe Rubensa przede 
wszystkim w stopieniu i przekształceniu mitów antycz
nych i chrześcijańskich w jeden świat wyobraźni, obda
rzony intensywnym pozornym istnieniem10.

Nie sposób, oczywiście, pominąć i tego, że pozycja spo
łeczna, jaką Rubens umiał osiągnąć, przewyższyła 
wszelkie dotychczas znane w świecie artystów sukcesy. 
Wprawdzie nie dorównał duchowemu autorytetowi Mi
chała Anioła, już za życia otoczonego aureolą divino 
artista, przewyższył jednak wszystkich, łącząc arty
styczne godności, zyskane niegdyś przez Tycjana, z do
niosłymi funkcjami politycznymi i dyplomatycznymi, 
jakie dwa wieki wcześniej pełnił także Jan van Eyck, 
ale ponadto uzyskując niespotykany wśród artystów 
dobrobyt, godną wielkiego pana rezydencję i feudalne 
decorum zamku Steen.

Był to barokowy, ekstrawertyczny ideał życia - jakże 
odmienny od skupionej, przerywanej jedynie uczonymi 
dyskusjami na zboczach Pincio samotności Poussina - 
ale ideał zrealizowany w sposób doskonały bez reszty. 
Renesansowy humanista połączył się z wczesnokapita- 
listycznym przedsiębiorcą, malarz-wirtouz - z feuda
lnym panem, starożytnik i kolekcjoner z ambasadorem 
i dyplomatą. Autorytet Rubensa opierał się na doskona
łości uzyskanej w różnych dziedzinach rzeczywistości 
społecznej, w sferach przynależnych do różnych - sta
rych lub młodych formacji historycznych, splecionych 
w węzeł typowy dla pierwszej połowy XVII w. „Podbijał 
Włochy w imieniu Flandrii, w jednym mieście po dru
gim zostawiał ślady swego pobytu - pisał Fromentin - 
ugruntował w tym pochodzie swoją sławę, sławę swego 
kraju i jeszcze coś więcej: sztukę nie znaną Italii”11.

A po powrocie do Flandrii dokonał rzeczy może naj
trudniejszej: stworzył na Północy Europy sztukę monu
mentalną. W kraju van Eycka i Massysa, Patinira i 
Jana Brueghla, w kraju, w którym malarstwo wyrosło z 
miniatury, a nie z fresku, powołał do życia dekorację 
malarską w wielkiej skali, która miała wyrównać brak 
monumentalnego malarstwa ściennego, chwały Rzymu 
i Florencji. Prawda, że monumentalną sztuką Północy 
było artystyczne tkactwo. Nie sposób odmówić wielkoś
ci monumentalnej szkole, z której wyszły tkaniny zdo-
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4. „Betsabe przy źródle” (1635, Galeria w Dreźnie)
5. „Porwanie córki Leukiposa" (1615-1616, Alte Pinako- 
thek w Monachium)
6. Nowa wizja przestrzeni ziemskiej: „Krajobraz z tęczą" 
(Alte Pinakothek w Monachium)
7.8. Poezja sztuki Rubensa: „Ogród miłości" (1632, Mu- 
seo Nacional del Prado w Madrycie) (7), „Portret Heleny 
Fourment" (1630-1631, Alte Pinakothek w Monachium) 
(8)

(reprod.: Emanuela Cissowska)
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biące dziś zamek wawelski. Rubens odtworzył tę monu
mentalność w olbrzymich obrazach religijnych, jak 
Podniesienie krzyża czy Upadek potępionych, w kom
ponowanych z wielkich dzieł cyklach dekoracyjnych, 
jak cykl paryski, w dekoracji plafonów, jak w Whitehall 
czy w niezachowanych malowidłach kościoła antwerp- 
skich Jezuitów.

Monumentalna sztuka wymagała języka odpowiednie
go do celu, któremu miał służyć. Wymagała znajomości 
zasad malarskiej elokwencji. Fromentin i tu znalazł 
słowa niezwykle trafne: „Język Rubensa jest żywy, nie
spodziewany, bogaty i gorący: zawsze niezmiernie 
przekonywający. Uderza, zadziwia, czasem odpycha i 
uraża, lecz zawsze prawie nas zwycięża, a w razie po
trzeb potrafi jak nikt wzruszyć [...]. Ma słabości i po
tknięcia, lecz także porywający płomień wielkich mów
ców"'2. Pisząc o Chrystusie gromiącym świat w Brukse
li, Fromentin gromadził zastrzeżenia, by je potem jed
nym ruchem przekreślić: „Można krytykować wszystko 
w tym dziele czystej namiętności, a wykonanym od 
pierwszego rzutu - Chrystusa, który jest przecież 
śmieszny, św. Franciszka, który jest tylko przestraszo
nym mnichem, Najświętszą Pannę, która jest tylko He- 
kubą z rysami Heleny Fourment, sam jej gest jest zu
chwalstwem, gdy pomyślimy o smaku Rafaela lub choć
by Racine'a. Sądzę jednak, że ani w teatrze, ani na try
bunie - a wspominamy o jednym i drugim przed tym 
obrazem - ani nawet w malarstwie nie osiągnięto wiele 
efektów patetycznych o takiej sile i nowości"'3.

W sztuce Rubensa - jak w życiu - jest piękno i brzydo
ta, wielkość i małość, rubaszność i wzniosłość. Ale te 
elementy podporządkowane są indywidualnej wizji o 
takiej sile, że przetapia ona każdy z nich na część skła
dową nowej struktury, doskonałej jako całość i porywa
jącej widza, jeśli potrafi przeżyć tę całość, a nie tylko 
jej składowe części.

Winckelmann i Burckhardt widzieli w nim nade 
wszystko epickiego narratora. Fromentin inaczej: „Ru
bens - mówił - jest lirykiem najbardziej lirycznym ze 
wszystkich malarzy. Żywość jego wyobraźni, siła jego 
stylu, jego rytm dźwięczny i wzrastający oraz donoś- 
ność tego rytmu, jego bieg, że tak powiem »pionowy« - 
nazwijmy to wszystko liryzmem, a nie będziemy dalecy 
od prawdy”'4.

Jedni widzieli w nim epika, inni liryka, ale wszyscy 
widzieli poetę, a więc twórcę pełnego inspiracji i wyo
braźni, powołującego do życia nowy, bliski ludziom Ba
roku świat bajeczny, w którym odnajdywali swe tęsk
noty, namiętności i ambicje. Mało było twórców, którzy 
by w takim stopniu wypełnili obrazami myśli swych 
współczesnych i potomnych. Jako jeden z głównych 
twórców barokowej ikonosfery, Rubens zachowa za
pewne wysoką ocenę tak długo, jak długo pozytywnie 
wartościować się będzie dzieła sztuk wizualnych. Dopó
ki cenić się będzie siłę malarskiej inwencji, Rubens ma 

zarezerwowane honorowe miejsce w Panteonie ziem
skiej sławy.

I nic dziwnego, że poezję jego sztuki umiała odczuć 
współczesna polska poetka, która w jednym ze swych 
wierszy przekazała nam swoje widzenie bohaterek Ru
bensa:

„(...) Córy baroku. Tyje ciasto w dzieży,
parują łaźnie, rumienią się wina, 
cwałują niebem prosięta obłoków, 
rżą trąby na fizyczny alarm.

O rozdynione, o nadmierne
i podwojone odrzuceniem szaty,
i potrojone gwałtownością pozy 
tłuste dania miłosne.

Ich chude siostry wstały wcześniej, 
zanim się rozwidniło na obrazie
I nikt nie widział, jak gęsiego szły 
po nie zamalowanej stronie płótna.

Wygnanki stylu. Żebra przeliczone, 
ptasia natura stóp i dłoni.
Na sterczących łopatkach próbują ulecieć.

Trzynasty wiek dałby im złote tło.
Dwudziesty - dałby ekran srebrny.
Ten siedemnasty nic dla płaskich nie ma.

Albowiem nawet niebo jest wypukłe, 
wypukli aniołowie i wypukły bóg - 
Febus wąsaty, który na spoconym 
rumaku wjeżdża do wrzącej alkowy”'5.

Jan Białostocki

Powyższy tekst został opublikowany w: Refleksje i syntezy ze świata 
sztuki, Cykl drugi. PWN, Warszawa 1987.
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Akcja dwory

Powrót 
do gniazda
Ww W ieś Osiek położona 

jest w gminie Kocierzew, 15 km na północ od Łowicza, przy 
drodze Łowicz - Wejsce - Iłów, nad Witonią (Lutynią), lewym 
dopływem Bzury. Nazwa Osiek oznacza umocnienie, przegro
dę powstałą przez zwalenie pni drzew. Umocnienia takie two
rzone były na granicach obszarów plemiennych lub też wokół 
mniejszych pól lub pastwisk wykarczowanych w puszczy. 
Wieś lokowano na prawie niemieckim w 1443 r. (był to okres 
intensywnego trzebienia puszczy i rozszerzania obszarów u- 
prawnych w tej części Mazowsza). Należała wtedy do łowi
ckiej domeny arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
W XVIII w. wyłączono ją z dóbr arcybiskupich i Stanisław 
August Poniatowski nadał wieś swemu nadwornemu malarzo
wi i przyjacielowi Marcello Bacciarellemu na prawach tzw. 
dzierżawy emfiteutycznej (na 50 lat z prawem dziedziczenia i 
przedłużania). Nastąpiło to po 1768 r., w którym Marcello Bac
ciarelli uzyskał polski indygenat szlachecki. Artysta pochodził 
z umbryjskiej szlachty osiadłej w Rzymie i czerpiącej dochody 
z funkcji dworskich oraz z umiejętności artystycznych (jego 
stryj Filippo był również malarzem). W Polsce Bacciarelli, z 

racji rozlicznych funkcji i obowiązków, przebywał stale na 
dworze królewskim w Warszawie. Zatrudniony początkowo 
dla wykonania reprezentacyjnych portretów monarchy i jego 
rodziny, realizował później coraz szerszy program malarski, 
dekorując królewskie rezydencje cyklami obrazów historycz
nych, galeriami sławnych Polaków i plafonami alegorycznymi. 
Z czasem stał się głównym doradcą w sprawach sztuki, budow
nictwa i edukacji artystycznej oraz realizatorem przedsię
wzięć króla z oficjalnym tytułem dyrektora budowli króle
wskich; funkcję te sprawował do abdykacji monarchy w 1795 
r. W Warszawie Bacciarelli mieszkał początkowo na Zamku, 
gdzie miał tzw. malarnię, następnie w jego pobliżu, potem w 
pałacyku przy ul. Okopowej (późniejsza Bagatela). Pałacyk 
Bacciarellego, zaprojektowany przez Jana Chrystiana Kam- 
setzera, rozbudowano w latach 1788-1793. Częściowo uszko
dzony w czasie ostatniej wojny, po 1945 r. został rozebrany.
Posiadłość Osiek przejął Bacciarelli około 1780 r. i początkowo 
stanowiła ona jedynie dodatkowe źródło dochodów. Po 1795 r. 
przeniósł się tu na stałe syn malarza, Franciszek wraz z rodzi
ną. Był to wychowanek Szkoły Rycerskiej, kapitan Wojsk Pol
skich; przed 1792 r. pełnił służbę w Kamieńcu Podolskim, wal
czył w Insurekcji Kościuszkowskiej i kampaniach Księstwa 
Warszawskiego.
Po wybudowaniu dworu Marcello Bacciarelli często odwiedzał1. Dwór w Osieku - widok od frontu w 1987 r.
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2.3.4. Dwór w Osieku w końcu wieków: XVIII (2), XIX (3) i XX (4); 1 - salon, 2 - 
stołowy, 3 - sypialnia, 4 - sień, 5 - służbowy, 6 - gabinet, 7 - łazienka,'8 - 
kuchnia, 9 - pracownia, 10 - kredens
5. Park wokół dworu: 1 - dwór, 2 - szkoła. 3 - remiza. 4 - stajnia

Osiek. Po jego śmierci w 1818 r. dwór stał się na kilka pokoleń 
rodzinnym gniazdem. Franciszek Bacciarelli miał trzech sy
nów: Marcelego (m.in. udział w kampanii 1809 i 1812 r.), Teo
dora (major wojsk Królestwa Polskiego, uczestnik Powstania 
Listopadowego, burmistrz Bodzentyna) i Józefa (1794-1875), 
który wraz z synem Aleksandrem gospodarował w Osieku i 
doprowadził go do rozkwitu. Powstał tu browar i zostały zaku
pione lub wydzierżawione majątki sąsiednie: Boczki, Różyce, 
Pilichowo i Koszajec. Rozrastająca się rodzina rozprzestrzeni
ła się na Kujawy, Płockie i Ciechanowskie, a nawet na Wo
łyń.
Aleksander Bacciarelli był jednym z założycieli Towarzystwa 
Ziemskiego. W powstaniu 1863 r. był delegatem Rządu Naro
dowego na okręg łowicki, gdzie m.in. miał obowiązek zbierania 
podatków, dostarczania zaopatrzenia oddziałom powstań
czym, sprawował też władzę sądowniczą, wydając wyroki na 
zdrajców. Około 1880 r. Aleksander sprzedał Osiek, kupując 
większy majątek Rożce koło Grójca. Ostatnimi Bacciarellimi 
wychowanymi w Osieku byli: mój dziadek Władysław i jego 
brat Marceli - synowie Aleksandra. Osiek zakupił sędzia z 
Łowicza Kakietek, następnym właścicielem był Szaniawski, a 
w okresie międzywojennym Janina Grabińska, córka właści
cieli Walewic. W 1915 r. na granicy pól Osieku przez dwa tygod
nie stał front rosyjsko-niemiecki i trwały krwawe walki. We 
wrześniu 1939 r. w majątku stacjonowały oddziały kawalerii 
armii „Poznań”. W czasie okupacji dwór stanowił oparcie dla 

Armii Krajowej. Właścicielka opuściła go w 1944 r., uciekając 
przed aresztowaniem. Po wojnie majątek rozparcelowano, a 
jego właścicielce zabroniono powrotu. Budynki wykorzysty
wały: MO, Urząd Gminy, szkoła, poczta, spółdzielnia produk
cyjna, ośrodek maszynowy, a ostatnio zamieszkiwało tu kilka 
rodzin lokatorów, które stopniowo przenosiły się do swych 
własnych domów.
W 1974 r. odwiedziłem Osiek przejazdem. I wówczas opowieści 
mego dziadka Władysława, który spędził tu dzieciństwo, ożyły. 
Ujrzałem i stawy, w których powstańcy 1863 r. poili konie, i 
sad, w którym pradziad Józef z karety strzelał zające. Zabudo
wania chyliły się do upadku, lecz trwały, jakby na coś czeka
jąc...
W 1975 r. rodzina Bacciarellich podjęła starania o ocalenie 
dworu i parku w Osieku przed ostateczną zagładą.
Starania te prowadził dr inż. Władysław Bacciarelli, wykła
dowca Politechniki Warszawskiej (ochotnik w obronie War
szawy w 1939 r., żołnierz AK, uczestnik Powstania Warsza
wskiego, organizator odbudowy Warszawy, twórca systemów 
budownictwa mieszkaniowego), następnie jego syn Aleksan
der i synowa Maria Krystyna. Rodzina uzyskała poparcie ów
czesnego dyrektora Muzeum Narodowego prof. Stanisława 
Lorentza, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Skierniewicach. Wykonana została 
inwentaryzacja dworu i parku, a cały zespół wpisano do reje
stru zabytków.
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W 1982 r. Maria i Aleksander Bacciarelli wykupili dwór i park 
od Państwowego Funduszu Ziemi, przywracając tym samym 
dwustuletni związek rodziny z Osiekiem. W chwili przejęcia 
dwór i otoczenie wyglądały katastrofalnie: dach przeciekał już 
od wielu lat, połowa ścian była zmurszała i rozpadała się, 
dachy stajni i spichrza zawaliły się, runęła także część ich 
ścian. W parku straszyły kikuty suchych drzew owocowych, 
rozrosły się samosiewy i chwasty. Zaczynały schnąć drzewa, 
bowiem na skutek nagromadzenia szlamu w stawach podniósł 
się poziom wody. Wokół dworu stały prowizoryczne szopy i 
chlewiki.
Projekty prac renowacyjnych wykonałem wraz z ojcem w 
1980 i 1987 r. Zostały one zaakceptowane przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Skierniewicach i w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki.

★ ★ ★
Dwór w Osieku jest budynkiem parterowym o wymiarach 9,20 
x 20,5 m. Pierwotnie był drewniany, tynkowany i kryty da
chówką. Obecnie ściany wewnętrzne są murowane, a dach 
kryty blachą. Od północy elewację frontową poprzedza klasy- 
cystyczny ganek oparty na czterech kolumnach, zwieńczony 
trójkątnym tympanonem, od południa dwór ma podwójne 
wejście na taras. Wnętrza dworu są proste, podłogi z sosno
wych desek, sufity przybite od góry do belkowania, drzwi do 
pomieszczeń niskie i szerokie, tylko główne wejście i salon 
mają drzwi dwuskrzydłowe. Zachowała się jedynie jedna - 
kuta w formie liścia - klamka z XVIII w. W salonie i gabinecie 
widoczne są ślady zamurowań kominków. Zachowały się tak
że dwa białe piece kaflowe, a w kuchni - piec chlebowy.
W końcu XVIII w. dwór pełnił funkcję siedziby wiejskiej użyt
kowanej czasowo. W rozkładzie budynku można wyodrębnić 
funkcję reprezentacyjno-towarzyską (salon i stołowy), admini
stracyjną (gabinet) i mieszkalną. Na podstawie przekazów ro
dzinnych i odkrytych reliktów daje się odtworzyć układ po
mieszczeń. Z ganku prowadziło wejście do sieni, z której w 
lewo drzwi do salonu, pokoju stołowego i gabinetu (kancelarii), 
do którego przytykała kuchnia. Od strony ogrodu znajdowały 
się: pokój zwany „niebieskim” lub „panieńskim” (wyłożony nie
gdyś niebieskim adamaszkiem), stołowy i sypialny, w narożni
ku południowo-zachodnim - pokój służbowy.
W XIX w. dwór rozbudowano, dodając pomieszczenie kreden
sowe i łazienkę, a dawny pokój służbowy powiększono i zamie
niono na sypialnię. Tuż przed ostatnią wojną dwór przeszedł 
częściową przebudowę, w czasie której odnowiono część 
wschodnią i rozbudowano go w kierunku zachodnim dodając 
jeszcze jedną sypialnię, powiększono część kredensową, a od 
strony ogrodu dostawiono ganek. Od strony zachodniej dworu 
dobudowano oficynę z ciosanego kamienia polnego, w której 
mieścił się spichlerz.
W obecnej renowacji powrócono do bryły dworu z połowy XIX 
w. i rozebrana została dobudówka zachodnia. Rozkład domu 
dostosowany został do współczesnych potrzeb rodziny - część 
południową przeznaczono na mieszkanie i pracownię, nato
miast w salonie organizowane będą wystawy.

★ ★ ★
Park w Osieku założony został w czasie, gdy gospodarował tu 
Franciszek Bacciarelli (1764 - 1842), młodszy syn malarza. 
Wyraźnym dowodem na jego udział w planowaniu parku jest 
kształt stawów, szczególnie największego w formie regularne
go serca. Wymagało to dokładnego zaprojektowania i wytycze
nia; Franciszek służył w korpusie inżynierów. Natomiast głów
nego autora założenia parkowego należy poszukiwać w gronie 
architektów królewskich nadzorowanych przez Marcella Bac- 
ciarellego. Należeli do nich m.in. Szymon Bogumił Zug i Jan 
Chrystian Kamsetzer, który zresztą był autorem pałacyku, i 
budowli ogrodowych w warszawskiej posiadłości malarza - 
„Bagateli”. Park o powierzchni 10 - 14 ha zakomponowany 
został w środku majątku mającego powierzchnię 200 ha. Za
grody chłopskie rozłożone były na obwodzie pól majątku. Gra
nice czworoboku parku stanowiły: droga Łowicz - Wejsce od 
wschodu, droga boczna do wsi Osiek od północy, droga do pól 
od zachodu oraz rzeczka Witonia (Lutynia) od południa. Przez 
teren parku przechodzi dopływ rzeki, który stanowi arterię 
zasilającą wodą ciąg czterech stawów.

Uwzględniając najstarsze relikty, przeprowadzono hipotetycz
ną próbę odtworzenia kszałtu parku.
Stare, ponad 150-letnie drzewa, których do dzisiaj pozostało 
kilkanaście (dąb - około 3,5 m obwodu, białodrzewy - około 3 
m obwodu, wiązy - prawie 3 m i jesiony ponad 2 m obwodu), 
rozmieszczone są przeważnie w znacznym oddaleniu od dwo
ru. Największa grupa drzew, złożona z samych białodrzewów, 
tworzy gaik w południowo-zachodnim narożniku parku. Gru
py drzew stanowią jakby odniesienie i ramy dla perspektyw 
otwierających się na płaski, pozbawiony drzew krajobraz. 
Osie widokowe z okien dworu przenikają pomiędzy drzewami 
na południe i zachód; widok na wschód prowadzi ponad stawa
mi, od północy zaś - perspektywą drogi dojazdowej. Wokół 
dworu rozpościerają się trawniki, a ciągi spacerowe biegną po 
obwodzie parku i promieniście tylko środkiem trawników na 
południe i od dworu do stawów.
Układ parku, niejako organiczny, znamionuje klasyczna pro
stota zabarwiona romantyzmem. Wyraźne jest dążenie do za
chowania związku z rodzimym krajobrazem okolic. Wprowa- 
dzona roślinność i woda mają go trochę udramatyzować i uwy
puklić malowniczość. Szczególnie ciekawy jest dobór drzew. 
Delikatne, jasne, wyniosłe jesiony stwarzają wrażenie lekkoś
ci i pogody. Białodrzewy, o liściach pokrytych srebrzystym 
nalotehi i potężnych konarach, stanowią element dekoracyjny 
i dają przyjemny poszum. Wiązy, o intensywnie czarnym pniu 
i konarach, mają delikatny i wyraźny rysunek gałęzi, przywo
dzący na myśl chińskie drzeworyty. Powyższa charakterysty
ka wskazuje, że park powstał w okresie przejściowym między 
klasycyzmem a romantyzmem, prawdopodobnie na początku 
XIX w.
Nie zachowały się w Osieku żadne budowle ogrodowe, choć 
istnieją pozostałości trzech z nich: mostku przez stawy, altany 
nad stawem oraz bliżej nieokreślonej budowli na półwyspie 
pomiędzy stawami.

★ ★ ★
Od połowy XIX w. nastąpił znaczny rozwój gospodarczy ma
jątku Osiek, co wywołało zmiany w jego układzie przestrzen
nym. Rozbudowano część folwarczną, wznosząc kamienne o- 
bory, stajnie, chlewy, lodownię i magazyny, do dworu dosta
wiono spichrz, a wzdłuż drogi dojazdowej wybudowano co naj
mniej dwa czworaki i szkołę. W latach siedemdziesiątych XIX 
w. wzniesiono browar, a teren parku zmeliorowano, dosadza- 
jąc wiele drzew, np. obsadzono grabami alejkę od dworu do 
stawów, rowy melioracyjne oraz stawy. Natomiast na trawni
kach posadzone zostały drzewa owocowe. Na początku XX w. 
przed dworem zasadzono grupę srebrnych świerków.
Po 1945 r. majątek rozparcelowano. W latach pięćdziesiątych 
próbowano tu zorganizować spółdzielnię, następnie kółko rol
nicze. Budynki folwarczne stopniowo rozebrano, z wyjątkiem 
stajni, spichrza i lodowni. Wzniesiono natomiast wiele prowi
zorycznych szop wokół dworu. W parku uległy zmianie stosun
ki wodne na skutek przekopania nowych rowów i przesunięcia 
koryta rzeczki Witoni bliżej dworu.
Powierzchnia parku została ograniczona przez odcięcie części 
północnej wykorzystywanej obecnie przez szkołę. Projekt re
nowacji parku przewiduje zachowanie jego elementów naro
słych historycznie, ich uporządkowanie i powiązanie. Najtrud
niejszym zadaniem jest oczyszczenie stawów.

★ ★ ★
Od kilku łat prowadzimy prace renowacyjne. Zbliżają się one 
ku końcowi. Praca w Osieku wciągnęła nas i szybko poczuli
śmy, że należymy do tego miejsca. Niewątpliwie sprawiło to 
piękno przyrody i malowniczość okolicy, może romantyzm po
wrotu do rodzinnego domu. Dużo satysfakcji daje stopniowe 
wydobywanie jego piękna.
Mieszkańcy wsi przyzwyczaili się już do naszej obecności, a 
zdarza się nawet, że okazują sympatię. Oczywiście uważają 
nas za dziwaków, bo działamy bez uzasadnienia ekonomiczne
go. Cała okolica wierzy przy tym, że dwór zamieszkują duchy - 
nas niepokoją one rzadko i są wyraźnie przychylne.
Czy nowy okres w historii domu będzie pomyślny? Czy nadzie
je na zorganizowanie we dworze wystaw zbiorów artystycz
nych i własnego malarstwa zostaną spełnione?
Obecnie można stwierdzić, że ocaliliśmy cząstkę tradycji.

Aleksander J. Bacciarelli
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Do piwnicy!
NX asi specjalni wysłan

nicy donoszą, że większość obiektów zabyt
kowych odebranych ongi w słusznym odru
chu gniewu klasowego wyzyskiwaczom i u- 
mieszczanych w magazynach muzealnych 
dotychczas tych magazynów nie opuściła, 
chyba, że... do zbiorów prywatnych w kraju i 
za granicą. Od czasu do czasu „nieprawidło- 

(rys Małgorzata Tabaka)

wości” w gospodarce muzealiami - a więc 
chronionymi prawnie dobrami kultury naro
dowej, oddanymi pod opiekę państwu i jego 
instytucjom - stwierdza kolejna kontrola lub 
proces sądowy, po czym wszystko wraca do 
normy. Muzea mają zapchane magazyny i 
doprawdy brak miejsca jest tylko jedną z 
przyczyn, dla której nie pokazuje się obie
któw ciekawych i wartościowych, których 
stan pogarsza się z roku na rok.
Mamy więc miejsce, czy nie mamy? - zapy
tałby mieszkaniec Warszawy, ktoś, komu 
wiadomo, że w odbudowanym Zamku Ujaz
dowskim nowocześni plastycy mają wysta
wiać swoje „ptaki-dziwaki”. Mamy czy nie - 
zapyta, wiedząc, że w gmachu przyległym do 
Ogrodu Botanicznego pod kopułami dawne
go obserwatorium mieści się... skład makula
tury!
Nie tak dawno prasa donosiła o eksmisji z 
Podchorążówki tłumnie zwiedzanej wystawy 
trofeów myśliwskich z daru p. Hupałowskie- 
go. Podobne trofea podarowane Krakowowi 
przez p. Cieńskiego nigdy nie ujrzały światła 
dziennego. Wiadomo, co stanie się ze zbiora
mi raz zapakowanymi i zmagazynowanymi 
w piwnicy. Zjedzą je mole, skórniki-słonińce 
i inne stworzenia, dla których będzie to wiel
ka gratka. A dla nas - zwiedzających? Będzie 
to przykład, że powierzanie naszych kolekcji 
instytucjom publicznym jest ryzykowne, 
gdyż nie wywiązują się one należycie z obo
wiązku opieki nad nimi.
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Akcja domy robotnicze

Giszowiec
Zainteresowanie Giszowcem - osied
lem powstałym na początku XX w. na 
terenie Katowic - rośnie wraz z jego 
stopniowym zanikaniem. Na pewno 
teraz mówi się o nim wielokrotnie 
częściej niż 20 lat temu, kiedy rozpo
częto jego wyburzenia, a wówczas Gi
szowiec istniał już prawie 60 lat.
Historię rozwoju tego osiedla przed
stawimy tu w skrócie, jako że znalazła 
się ona w szerszym ujęciu w kilku nie
dawnych publikacjach. Więcej miejs
ca poświęcimy współczesnej sytuacji' 
osiedla.
Osiedle Giszowiec (początkowo zwa
ne: Gieschewald) wzniesione zostało 
w latach 1906-1910 i należało do 
najwcześniejszych w Europie realiza
cji inspirowanych ideą miast-ogrodów

Ebenezera Howarda (1902). Przezna
czone było dla górników, urzędników i 
kadry technicznej kopalni, wchodzącej 
w skład jednego z największych gór
nośląskich przedsiębiorstw - Towa
rzystwa Górniczego Spadkobiercy Je
rzego von Giesche. Zaprojektowane 
zostało przez berlińskich architektów 
Emila i Georga Zillmannów. Na życze
nie bezpośredniego inwestora, dyrek
tora Zarządu Towarzystwa, Anthona 
Uthemanna, zabudowa mieszkaniowa, 
składająca się z około 300 domów 
zrealizowanych według 42 warianto
wych projektów, wzorowana była na 
tradycyjnych chałupach górnoślą
skich, natomiast architektura domów 
dla nauczycieli, lekarzy i urzędników

1. Projekt domu robotniczego czterorodzinnegc 
sprzed 1910 r.
2. Dom robotniczy czterorodzinny z ok. 1920 r.
3. Dom robotniczy dwurodzinny z ok. 1920 r. - 
najczęściej spotykany w osiedlu
4. Dom sztygara z ok. 1920 r.
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5. Plan osiedla (1987 r.)
6. Zachowany zespót sklepów przy pl. Czerwo
nych
7. Zespól sklepów od strony podwórza 

nawiązywała silniej do nurtu moderni
stycznego. Program usługowy i ekolo
giczny osiedla, zrealizowany równo
cześnie z mieszkaniami, obejmował 
wszystkie niezbędne urządzenia i in
stytucje, zapewniające całkowitą sa
mowystarczalność oraz realizację pro
gramu społecznego.

Mieszkania o powierzchni użytkowej 
od 52 do 72 m2 dla 600 rodzin robotni
czych mieściły się przeważnie w do
mach dwurodzinnych (83%), ale także 
jedno-, trój-, cztero-, pięcio- i sześcio- 
rodzinnych. Równocześnie do 1910 r. 
wzniesiono jedno-, dwu- i trzyrodzinne 
domy z mieszkaniami dla urzędników 
(31), nauczycieli (11) i lekarza, o po
wierzchni użytkowej do 104 m2. Każda 
rodzina miała też budynek gospodar
czy oraz ogród o powierzchni od 1100 
do 2800 m2. Znalazł się tu również 
dom dla 11 nieżonatych inżynierów 
oraz 5 domów noclegowych (dziś po
wiedzielibyśmy: hoteli robotniczych) 
dla 300 nieżonatych robotników, ze 
wspólną dla nich stołówką w odręb
nym budynku. W osiedlu mieszkało 
początkowo około 3500 osób.

Głównym obiektem użyteczności pu
blicznej była tzw. gospoda, mieszczą
ca oprócz sal restauracyjnych również 
kręgielnię i salę teatralną (przystoso
waną również do wyświetlania filmów), 
a w bezpośrednim sąsiedztwie - 
muszlę koncertową i korty tenisowe. 
W trzech szkołach uczyły się dzieci z 
rodzin katolickich, jedna służyła ewan
gelikom. Zespół handlowo-usługowy 
mieścił trzy sklepy (w tym jeden z to
warami kolonialnymi), piekarnię i rzeź
nię. W osiedlu znajdowały się: pralnia 
z maglem elektrycznym, apteka i 
poczta, a także własne gospodarstwo 
ogrodnicze, korzystające z kompo
stowni urządzonej w pobliskim lesie. 
Osiedle dysponowało centralą telefo
niczną; od początku było całkowicie 
zelektryfikowane. Z sąsiednimi miejs
cowościami łączyła Giszowiec kolejka 
wąskotorowa, zwana popularnie „Bal- 
kanzug".

Jeszcze przed przyłączeniem do Pol
ski działały tu polskie organizacje - 
związki zawodowe, Polskie Towarzys
two Ludowe, Towarzystwo Polek oraz 
Polskie Towarzystwo Śpiewacze. W 
czasie powstań śląskich zginęło 12 
mieszkańców osiedla. W plebiscycie 
1921 r. ponad 70% mieszkańców gło
sowało za przyłączeniem do Polski. W 
okresie II Rzeczypospolitej w osiedlu 
toczyło się czynne życie polityczne; 
najsilniej były reprezentowane: Polska 

Partia Socjalistyczna i Narodowa Par
tia Robotnicza. Istniały tu liczne kluby 
sportowe, działało też Towarzystwo 
Czytelni Ludowych.
Osiedle zostało w niewielkim zakresie 
powiększone (pierwotnie 750 x 1000 
m, przedłużone o około 120 m) w la
tach 1920-1923 i uzupełnione pod ko
niec lat czterdziestych, bez naruszania 
jego zasadniczej struktury. Proces de
gradacji Giszowca rozpoczął się w 
końcu lat sześćdziesiątych. Nie pow
strzymała go decyzja wojewódzkiego 
konserwatora zabytków z 1978 r. ob
jęcia ochroną konserwatorską środ
kowej części osiedla (część zachod
nia już wówczas nie istniała). Na 
miejscu wyburzonych domów powsta
ły standardowe zespoły wielokondy
gnacyjnych bloków mieszkalnych, ty
powe sklepy i szkoła.
Wraz z zabudową części zachodniej, 
w tym niepowtarzalnymi domami u- 
rzędników, niektórymi wyjątkowymi ty
pami domów robotniczych, częścią 
zespołu sklepów, domów ogrodnika i 
całym osiedlowym gospodarstwem - 
zostało zniszczone również rozplano
wanie najbardziej interesującego i 
wartościowego fragmentu osiedla z 
punktu widzenia historii urbanistyki.

W paśmie środkowym, jeszcze przed 
objęciem ochroną, rozebrano zespół 
domów noclegowych, pozostawiając 
jedynie budynek dawnej stołówki (o-
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becnie klub młodzieżowy „Gwarek"), 
tworząc w ten sposób teren otwarty w 
zabudowanym dawniej bloku; naru
szono przez to czytelność kompozycji. 
Sąsiadujące z zespołem pralnia i ma
giel są nieczynne i nie użytkowane. 
Tylko jeden niewielki blok zabudowy 
we wschodniej części osiedla istnieje 
dziś w nienaruszonym stanie. Wszyst
kie pozostałe, nawet objęte strefą och
rony konserwatorskiej, mają mniejsze 
lub większe luki w zabudowie. Nie ma 
już żadnej szansy na uzupełnienie 
dwóch bloków zabudowy w północnej 
części środkowego pasma, ponieważ 
ich skraj zachodni, wyburzony w la
tach siedemdziesiątych pod budowę 

trasy przelotowej, został zajęty przez 
nowy kościół i zespół katechetyczny. 
Nie uwzględniono więc postulatu kon
serwatorskiego, iż w strefie ścisłej 
ochrony konserwatorskiej „wszystkie 
komponenty układu przestrzennego 
muszą zostać zachowane, a wolne w 
wyniku wyburzeń parcele ponownie 
zabudowane
Od 1983 do 1987 r. postępowało wy
burzanie pasma wschodniego i reali
zacja tzw. II jednostki mieszkaniowej (I 
jednostka zajęła pasmo zachodnie). 
Blok zabudowy sąsiadujący z parkiem 
przy gospodzie częściowo wyburzono 
i urządzono na dawnym placu zabaw 
skład materiałów budowlanych. Prze

widywano, że po wzniesieniu II jed
nostki w osiedlu będzie mieszkać 28 
tysięcy osób, co wiązałoby się oczy
wiście ze zwiększonym zapotrzebo
waniem na sklepy, szkoły i przedszko
la. Również na początku lat osiem
dziesiątych uległa poważnym szko
dom górniczym zabudowa południo
wo-wschodniej części osiedla po
chodząca z lat dwudziestych. Tak więc 
ukształtowanie skrajnego wschodnie
go pasma jest już bardzo naruszone. 
Z ankiety socjologicznej przeprowa
dzonej w osiedlu w 1980 r. wynikają 
jasno preferencje mieszkańców na 
rzecz małych domów z ogródkami. O- 
czywiście standard techniczny budyn-
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ków, w większości bez urządzeń sani
tarnych, kanalizacji, centralnego o- 
grzewania i gazu nie odpowiada wy
maganiom mieszkańców, tym bardziej 
że są to przeważnie ludzie starsi (oko
ło 2/3 emerytów); trzeba do tego do
dać, że na 153 badane mieszkania w 
107 były usterki spowodowane szko
dami górniczymi, a w 106 notowano 
zawilgocenie. O ile odpowiedzi na róż
ne pytania dotyczące domów mie
szkalnych (np. kwestie własności do
mów czy administrowania nimi, inwe
stowania w urządzenia techniczne itp.) 
są rozbieżne, o tyle właściwie wszyscy 
ankietowani są zgodni co do koniecz
ności przywrócenia do użytku pralni, 
łaźni, magla, placówek gastronomicz
nych i handlowych. Nie przewidywał 
tego jednak żaden z zatwierdzonych 
planów.
jednym z najbardziej rażących zjawisk 
w Giszowcu jest brutalny kontrast 
między starymi a nowymi domami. W 
1987 r. architekci warszawscy i kato
wiccy wykonali projekty uzupełnienia 
osiedla nową zabudową, zharmonizo
waną z istniejącym qtoczeniem w za
kresie skali i bryły. Oczywiście zabu
dowa przez nich proponowana nie po
zwalała uzyskać równie wysokiej in
tensywności jak 18-kondygnacyjne 
bloki, ale do pewnego stopnia umożli
wiała zachowanie dotychczasowych 
form lub też stanowiła ich kontynuację.

Projekty te nie wyszły poza fazę 
wstępną.
Pełnej wartości artystycznej Giszowca 
i tak nie da się już odtworzyć, ale nie 
można podważyć jego wartości histo
rycznej. Zapewne w wyniku niezwykle 
intensywnych działań służb konserwa
torskich wszystkich szczebli w ciągu 
ostatnich pięciu lat uznały ją wreszcie 
władze administrujące obecnie osied
lem kopalni „Staszic".
Najnowsze wiadomości z Giszowca 
są budujące: zakończono już remont 
gospody, wkrótce ma być podjęty re
mont mocno nadwerężonego zespołu 
sklepów. Zaprzestano wyburzania do
mów w części wschodniej, a nawet 
zaplanowano rekonstrukcję części 
domów dawniej rozebranych. Archi
tektura nowych obiektów, której głów
ne zasady zostały określone w wyniku 
konkursu przeprowadzonego w trzech 
katowickich zespołach w 1988 r., bę
dzie nawiązywać do zabudowy histo
rycznej. Dla złagodzenia kontrastu po
między zachodnią częścią osiedla a 
jego środkiem pojawią się również 
odpowiednio ukształtowane nowe bu
dynki w strefie przejściowej. Miejmy 
nadzieję, że plany te zostaną zrealizo
wane w możliwie krótkim czasie.

Eleonora Bergman

Tradycje

Stolica 
polskich 
Litwinów
Wjeżdża się do schludnego miasteczka, nad któ
rym góruje neogotycki kościół z 1881 r. Ufundo
wany został w 1597 r. przez leśniczego Stanisła
wa Zaliwskiego, a w akcie fundacyjnym zazna
czono, że plebanem ma być Litwin lub osoba 
znająca język litewski. I tak jest do dzisiaj. Główna 
ulica miasta nosi oczywiście nazwę Adama Mi
ckiewicza.
Sądziłam, że pewne informacje o Puńsku uzy
skam na plebanii, ale ksiądz Ignacy Dziermejko 
zdązył jedynie wsiadając do samochodu powie
dzieć „dzień dobry"i zaraz „do widzenia", i odje
chał do ... Wilna. Kontakty z Litewską SRR zacieś
niły się ostatnio (otwarto nowe przejście granicz
ne w pobliskich Ogrodnikach), mają one charak
ter turystyczny, ale przede wszystkim są okazją 
.do odwiedzania rodzin. „A na miejscu znajdzie 
się wielu chętnych do rozmowy1" - usłyszałam 
jeszcze na pożegnanie. Rzeczywiście, o życzli
wości i gościnności tutejszych mieszkańców 
przekonałam się szybko.
Człowiekiem, którego pragnęłam odnaleźć nade 
wszystko, był Józef Varna, zwany przez niektó- 
rach „Kolbergiem Litwinów". Jaka szkoda, że 
Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski z 1983 
r. podaje błędnie jego nazwisko... Urodzony w 
pobliskich Widugierach w 1916 r. całe swe życie 
poświęcił sprawom litewskim. Od 1956 r. był nau
czycielem w szkole podstawowej i liceum ogól
nokształcącym w Puńsku, kierownikiem Domu 
Kultury Litewskiej, wiceprezesem Litewskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W okresie 
tym zgromadził cenny, liczący około 1000 wolu
minów księgozbiór wydawnictw litewskich (obec
nie włączony do biblioteki gminnej w Puńsku). 
Od 1968 r. Józef Vaina, już jako emeryt, rozpoczął 
wędrówki po okolicznych wioskach w poszuki
waniu starych, zapomnianych, często zbytecz
nych przedmiotów. Zapisywał również na taśmie 
pieśni li’ewskie i opowiadania, fotografował prze
znaczone do rozbiórki domy i obejścia chłopskie. 
Całość zbiorów przechowywał u siebie w domu i 
chętnie udostępniał wszystkim zainteresowanym. 
Dopiero w 1978 r. władze gminne zdecydowały 
przeznaczyć na ten cel cztery izby szkolne „To 
byt jeden z najszczęśliwszych dni w naszym mał
żeństwie. kiedy mąż przeniósł wszystko do szko
ły; przedtem ciasno było...wspomina przemiła, 
życzliwa turystom pani Helena Vainowa. Gościn
ność, z jaką spotkałam się w domu państwa Vai- 
now, zasługuje na szczególnie ciepłe podzięko
wanie. Najpierw pani Helena zostawiła pracę w 
domu i w zastępstwie męża przebywającego w 
szpitalu oprowadziła mnie po muzeum, potem on 
sam poświęcił mi wiele czasu na rozmowę (a ileż 
podobnych musiat prowadzić w swym życiu). O- 
becnie pan Vaina zaprzestał już zbierania. Nadal 
jednak dba o swoją kolekcję, opisuje i segreguje 
fotografie.
Większość eksponatów Muzeum Etnograficzne
go w Puńsku pochodzi z początku naszego wie
ku. Są tam, jak w każdym tego typu zbiorze, 
przedmioty służące dawniej w gospodarstwie do1 
mowym, do uprawy roli i rzemiosła. Wiele sprzę
tów pozwala zrekonstruować wnętrze chaty lite
wskiej. Zainteresowanie wzbudza drewniana, o- 
kuta i zamykana skrzynia - mieściła w swym wnę
trzu posag panny młodej. Bardzo charaktery
styczne na Litwie wieszaki na ręczniki - wykona-
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Gmina Puńsk leży w północno-wschod
niej części województwa suwalskiego. 
Powstata 1 stycznia 1973 r. z połączenia 
trzech gromad: Puńska, Widugierów i 
części Smolan. Graniczy z gminami: Szy
pliszki, Krasnopol i Sejny. Północno- 
-wschodnią granicą gminy jest granica 
państwowa. Gmina zajmuje 138,4 km2 i 
składa się z 33 wsi. Stanowi centrum kul
turalne dla okolicznych wsi zamieszka
nych przez Litwinów. Sejny są siedzibą 
Litewskiego Towarzystwa Społeczno- 
-Kulturalnego działającego od 1957 r. 
Skupia ono znaczny procent ponad sied- 
miotysięcznej społeczności polskich Li
twinów.

ne rówież z drewna, bywały zamykaną lub oszklo
ną szafką, zawsze zaś miały u dołu poprzeczkę, 
na której wisiał ręcznik. Funkcjonowały owe wie
szaki niekiedy jako mebel i domowy ołtarzyk za
razem. A ręczniki, wykończone misternymi frędz
lami lub koronkami, były tkane i haftowane przez 
zdolne gospodynie-artystki.
Sporo jest w muzeum narzędzi służących do wy
robu tkanin, a jak piękne musiały być materiały na 
obrusy, bieliznę, ubrania - można się przekonać 
oglądając sporą kolekcję ich próbek oraz kilka 
sztuk odzieży. U siebie w domu pani Vainowa 
pokazała pieczołowicie przechowywane narzuty, 
stare i współczesne, lniane, bawełniane, wyszy
wane wełną. Cała gama kolorów, wzorów, kształ
tów. Coraz trudniej niestety o naturalne surowce, 
a liczba hafciarek i tkaczek ciągle się zmniejsza. 
Najdawniejszymi mieszkańcami dzisiejszej Ziemi 
Puńskiej byli Jaćwingowie. Byty to plemiona na
leżące do tej samej grupy językowej, co plemiona 
litewskie, łotewskie i pruskie. Jaćwingowie zostali 
podbici w XIII w. przez Krzyżaków, część z nich 
uciekła prawdopodobnie na Litwę. W 1422 r. uk

ład melneński rozstrzygnął ostatecznie spór krzy- 
żacko-litewski i tereny te stały się własnością 
wielkiego księcia litewskiego. Lasy pełne zwie
rzyny, rybne jeziora i rzeki - wszystkie te bogac
twa spowodowały, że na tych obszarach powsta
ły grody i dwory wielkoksiążęce: Grodno, Prze
łom, Merecz, Olita. Rozpoczęta się intensywna 
kolonizacja puszcz, której nasilenie wystąpiło w 
XVI w. Tereny dzisiejszej gminy Puńsk zasiedlali 
koloniści z okolic litewskiego Merecza. Powsta
nie wsi, a potem miasteczka ułatwiło jego położe
nie przy ważnym wówczas szlaku z Merecza do 
Wiżajn. Prawa miejskie otrzymał Puńsk prawdo
podobnie w 1647 r., odebrano mu je w 1852 r. już 
w czasie zaboru rosyjskiego. Na tej pojaćwieskiej 
ziemi często zmieniały się granice, toczyły wojny, 
walki, spory i waśnie, różnie to bywało...
W kolekcji pana Vainy bardzo piękny jest zbiór 
modlitewników litewskich. Najstarszy pochodzi z 
1907 r., z oficyny z Tylży. Nie pamięta więc już o 
niezwykłym posłannictwe knygneśiai, czyli o tzw. 
nosicielach książek. Trzeba bowiem wiedzieć, że 
w latach 1869-1904 obowiązywał carski zakaz 

drukowania tekstów litewskich czcionką tacmsKą 
Była to odpowiedź na udział Litwinów w Powsta
niu Styczniowym. Knygneśiai, o których rodacy 
zachowali żywą pamięć, przenosili przez granicę 
Prus Wschodnich książki, kalendarze, modlitew
niki drukowane w rodzimym języku. O tej działal
ności przypomina potomnym pomnik postawiony 
w 1956 r. w Krejwianach.
Ta bogata, interesująca kolekcja jest dziełem jed
nego człowieka, świadectwem jego głębokiej 
wiedzy, chęci ocalenia kultury narodowej, nieus
tającej miłości do wszystkiego co litewskie. 
Dwieście opisanych eksponatów, 1500 zareje
strowanych na taśmie pieśni i 4500 przekazów 
ustnych: legend, baśni, opowiadań - oto wymier
ny rezultat pasji Józefa Vainy. Bardzo potrzebne 
są środki finansowe, które umożliwiłyby właściwe 
zabezpieczenie i skatalogowanie całości ekspo
zycji. To nie jest zajęcie dla jednego człowieka! A 
i przydałoby się więcej reklamy wokół tego jedy
nego w swoim rodzaju obiektu.
Nie żyje jednak Puńsk tylko wspomnieniami i his
torią. Jest najważniejszym bodaj ośrodkiem życia
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kulturalnego mniejszości litewskiej w Polsce. 
(..Jak poprosisz w autobusie o bilet do stolicy, 
dowiozą cię na pewno do Puńska’" - usłysza
łam). Promieniuje swą aktywnością nie tylko na 
sąsiednie wsie o dźwięcznych nazwach: Szołta- 
ny, Kompocie. Wiłkopedzie, Wojtokiemie, Szlino- 
kiemie. W Puńsku mieści się szkoła podstawowa 
prowadzona w językach polskim i litewskim, lite
wskie liceum ogólnokształcące, zasadnicza 
szkoła rolnicza, no a przede wszystkim Dom Kul
tury Litewskiej, skupiający pod swym dachem 
całą różnorodną działalność kulturalną. Litwini z 
puńskiej gminy i okolic są niezwykle aktywni na 
polu kultury, szczególnie kultury ludowej. Wszyst
ko, co ma związek z tradycją, jest kultywowane, 
przekazywane młodszym, choć stare obyczaje u- 
legają nieco uproszczeniu, a niektóre zanikają.
Szczególną jednak troską otacza się język ojczy
sty - jedyny oprócz łotewskiego współcześnie 
używany język z grupy tzw. języków bałtyckich. 
Mówi się nim w domu, na ulicy, w sklepie, w urzę
dzie i w kościele, gdzie nabożeństwa odprawiane 
są po polsku i po litewsku. Niektórzy prenumeru-

1. Jeden z najstarszych 
domów Puńska
2. Na ręczniku utkane 
słowa litewskiego hym
nu
3.4. Kapy i narzuty tkane 
przez artystki z okolic 
Puńska
5. Tort weselny z życze
niami dla młodej pary
6. Figura Chrystusa z 
wiejskiego cmentarza
7. Pojemnik do przeno
szenia roju pszczelego 
(zdjęcia: 1 - Anna 
Szwykowska. 2-7 - ze 
zb Józefa Vainy)

W 1984 r. przeprowadzone zostały (dr 
Cezary Żołędowski z Instytutu Polityki 
Społecznej UW) badania socjologiczne 
wśród Litwinów zamieszkujących okolice 
Puńska. Wykazały one znaczną odpor
ność Litwinów na naturalny proces polo- 
nizacji. Główna przyczyna - to zwarte za
mieszkiwanie tego obszaru, na którym 
mniejszość stanowią Polacy, a poza tym 
głęboka świadomość narodowa, dobrze 
rozwinięte szkolnictwo i prężne instytucje 
kulturalne. Według tych badań skala 
konfliktów między Litwinami a Polakami 
ma tendencję malejącą.

ją wydawany w Polsce kwartalnik społeczno-kul
turalny „Auśra" oraz wileńską „Gimtasis Kra- 
stas".

Tradycje działalności artystycznej w Puńsku są 
bardzo odległe. Zawsze były sposobem utrzymy
wania i ratowania tożsamości narodowej. Nie 
sposób wymienić wszystkich zespołów działają
cych pod patronatem Litewskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego. Są to grupy stałe i two
rzone w miarę pojawiających się potrzeb tego 
środowiska. W swym repertuarze odgrzebują za
pomniane pieśni i legendy, przypominają staroli- 
tewskie obrzędy. Na przykład „Jotva" (działa od 
1951 r.) składa się z grup tanecznych, recytator
skiej i wokalno-muzycznej. Czerpie m.in. z poezji i

obrzędów, szczególnie weselnych. Kapela ludo
wa „Klumpe” kultywuje najbardziej autentyczną 
litewską kulturę ludową. Estradowy zespół woka
lny „Punia", „Chór Nauczycielski”, zespół wokal
no-instrumentalny „Ulbuoneles” - niechaj wyba
czą pozostałe, których tu nie wymieniono. A w 
Burbiszkach nad jeziorem Gataduś odbywa się 
corocznie zlot „Sąskrydis", połączony z przeglą
dem zespołów ludowych, kapel i chórów.
Kilka wakacyjnych godzin to stanowczo za mato, 
żeby poznać specyficzną litewską społeczność i 
zrozumieć litewskie problemy. Warto odwiedzić 
Puńsk, poświęcić mu nieco więcej spokojnego 
czasu i uwagi. Tak, jak to uczynili w 1986 r. 
uczestnicy obozu naukowego zorganizowanego 
przez Katedrę Socjologii i Doradztwa Rolniczego 
SGGW-AR. Wyniki ich badań ogłoszono na kon
ferencji, która odbyta się w Puńsku w 1987 r. 
Materiały te (z którymi miałam możność się zapo
znać) są kopalnią wiedzy o kulturze materialnej, 
obyczajach, życiu codziennym tutejszych Litwi
nów.
Od tylu wieków żyliśmy razem, obok siebie, a dzi
siaj tak mało o sobie wiemy...

Anna Szwykowska

Wybrana literatura

1. J. Podziewski, Na pojaćwieskich rubie
żach, Białystok 1985.
2. Kultura wsi puńskiej. Materiały konfe
rencyjne pod red. Z. J. Przychodzenia, War
szawa 1987
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Z powinszowaniem...
O tylu już rzeczach pisano w tej rubry
ce. Otoczeni jesteśmy przedmiotami z 
naszej przeszłości. Obok wielkich i 
bardzo cennych - bezwartościowe z 
pozoru rupiecie, obok unikatowych - 
wysoko nakładowe druki najczęściej 
wyrzucane po użyciu: katalogi, pro
spekty, ulotki i... karty pocztowe. Bez 
przesady można powiedzieć, że są ich 
na świecie miliony. Krajobrazowe i 
reklamowe, patriotyczne i propagan
dowe, okolicznościowe lub żartobliwe. 
Rysunki i reprodukcje wykonywane 

różną techniką. Wspólną ich cechą 
jest nie tylko przeznaczenie określone 
słowem POCZTÓWKA, ale wyrazis
tość obrazka, który w danej sytuacji 
zwalnia nadawcę od długich i krępują
cych epistoł. Kartka ma mówić sama. I 
bywa rzeczywiście wymowna.
Wszystko zaczęło się od bogato szty
chowanych biletów wizytowych „rzu
canych" przy różnych okazjach lub 
przesyłanych przez specjalnych po
słańców (postilions) jeszcze przed 
zburzeniem Bastylii. Za wynalazców 

właściwej karty pocztowej uznaje się 
jednak dyrektora poczty niemieckiej 
Heinricha von Stephana i Austriaka 
Emmanuela Hermanna. Kawałki tektu
ry ze stemplem opłaty pocztowej były 
wygodne nie tylko dla listonoszy, ale i 
dla cenzury. Tak, właśnie dla cenzury, 
gdyż kartki zrobiły karierę przy wojsku. 
Wojna francusko-pruska dostarczyła 
okazji. Tysiące młodych mężczyzn 
chciało pozdrowić ukochane. Prawie 
równocześnie, w latach siedemdzie
siątych ubiegłego wieku przemyślni 
księgarze Bernardeaux z Sille i 
Schwarz z Oldenburga rozpoczęli 
sprzedaż widokówek. Wtedy też poja
wiły się pierwsze dziewczyny do żoł-
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Przedstawienia kobiecej nagości na kartkach pocztowych sprzed pierwszej wojny wymagały uzasad
nienia. Mogły to być wątki mitologiczne - „Syrena i delfin" (1), „Faun i najada" (2) lub „łono natury" - 
„Wśród stokrotek" (3), mogło to być też ciągle żywe marzenie o kobietach Wschodu - „Zdobycz" (4) i 
„Odaliska" (5). Mogła to być również lektura, motyw powtarzający się na dziesiątkach kartek (zauważ
my, że ta, malowana przez Seeberga, sądząc z podpisu miała dotrzeć na rynek polski!) - „Czytelniczka" 
(6). Inne spotykane wątki: „Toaleta przed balem" (7) i „Wspomnienie z balu maskowego" (8).
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nierskiego kuferka. Obrazek miał nie 
tyle uzupełniać treść, co zastępować 
ją, gdyż „verso" było nim całkowicie 
wypełnione, gdy na „recto” było 
miejsce wyłącznie na adres. Obrazek 
musiał więc być wyrazisty, oddawać 
uczucia nadawcy, pasować do oko
liczności. Z modnego kurortu wysyłało 
się widoczek lub scenkę opatrzoną 
stosownym, często dwuznacznym 
podpisem, na imieniny bukiet kwiatów 

- oleodruk jak żywy albo kartkę ręcz
nie kolorowaną. Dorabiali sobie w ten 
sposób początkujący artyści i artyści 
wcale nie znani.
Nie należy się dziwić, że na karty tra
fiały także dziewczyny. Do dziś wiado
mo, że dziewczyną można reklamo
wać wszystko. Reklamówki przedsię
biorstw sprzedających pompy i ma
szyny górnicze, sery i komputery, uty- 
lizujących odpadki i budujących domy 

Zdarza! się też „Gruppensex" (9) lub „Kuszenie" 
(10), którego autor H. Gsell najwyraźniej nie da- 
wat sobie rady z perspektywą.

(reprod. Jerzy Wilde)

- pełne dziewcząt rozmaitej urody są 
tego dowodem. Dziewczyny na kar
tkach zrobiły karierę znacznie wcześ
niej niż amerykańskie „pin-up girls". 
Wysyłane „naszym dzielnym żołnie
rzykom” byty zalotne, zgrabne i 
wdzięczne, czasem szykownie odzia
ne, a czasem nie. Golizna - to nie wy
nalazek naszych czasów, choć ekspo
nujemy ją czasem w sytuacjach zgoła 
nieuzasadnionych.

Kilka reprodukowanych tu kartek z 
przełomu wieków jest tego genre naj
lepszym dowodem. Były one niekiedy 
wysyłane, czego dowodzą adresy i 
ostemplowane znaczki pocztowe, by
wały jednak przedmiotem swego ro
dzaju kolekcji ukrywanych przed ocza
mi domowników. Kolekcjonowanie 
kart ma również swą historię. Filokar- 
tyści - gdyż tym dumnym mianem ok
reślają się zbieracze - mają swe wy
dawnictwa (szkoda, że nie u nas), klu
by i wystawy. Zbierają karty z krajobra
zami dawno nie istniejącymi, z repro
dukcjami malarstwa, z politycznymi, 
patriotycznymi i satyrycznymi treścia
mi, kartki z powinszowaniem urodzin, 
imienin, chrzcin, nowych lat, kartki— 
śliczności i kartki-kicze. Można też 
zbierać kartki dla ich treści naniesio
nej wyblakłym atramentem na stronie 
przeznaczonej do korespondencji, a 
nawet dla walorów filatelistycznych. 
Można je pokazywać znajomym, gro
madzić w albumach, eksponować na 
wystawach lub oprawiać w ramy, ele
gancko ułożone na kolorowym mate
riale. Wszystko można z nimi zrobić. 
Nie należy ich tylko wyrzucać - to też 
są zabytki: przedmiot kolekcjonerstwa 
łatwego i niedrogiego, dostępnego 
dla każdego, zależnie od gustu i hu
moru. Nie tylko stare karty. Pewnego 
dnia i te japońskie trójwymiarowe z 
mrugającą dziewczyną i zaopatrzone 
w miniaturową elektroniczną pozytyw
kę (made in Hong-Kong) też będą sta
re.

Panowie (i panie)! Zbierajmy pocztów
ki! Rozrywka tania, zdrowa i niekiedy 
pouczająca. Z najlepszymi pozdrowie
niami z okazji następnego roku, na 
karcie, którą z przedstawionych tu wy- 
bierzecie sobie sami na początek ko
lekcji.
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Polskie herby 
na zabytkach

wski, Kosiński, Krasicki, Krasowski, Kurzątko- 
wski, Lewicki, Lewoniewicz, Lipski, Loka. Lapano- 
wski, Laski, Machnacki, Mandywel, Marszewski, 
Mirostawski, Modrzewski, Niwicki, Odrzywolski, 
Drożyński, Orzechowski, Paruszewski, Pitcho- 
wski, Poruszewski, Powalski, Przeciszewski, Pu- 
nikiewski, Ręczajski, Rembiewski, Rogala, Roga
liński, Rogalski, Rokicki, Rozwadowski, Rudgierz,

w. Herbowni: Brochwicz. Bryszkowski, Burgraf- 
ski, Dobrocieski, Donimirski, Dubaniewski, Goi- 
sowski, Grabania, Kątski, Korczyc, Orzelski, Pa- 
lęcki, Podkański, Połomski, Pruszkowski. Szalo- 
wski, Szydłowski, Trembecki, Wiktor, Witowski, 
Wojakowski, Zieleński. Herb Brochwicz I ta- 
kiż, lecz w odwróconych kolorach, a jeleń na szyi 
koronę niesie. Pieczętuje się nim ród Sobków.

BIBERSTEIN ROGALA DZIAtOSZA BROCHWICZU BOŃCZA STARYKON PÓŁKOZIC

(rys. Anna Drewnowska)

Herb Bończa wykuty 
na kamiennej tablicy z 
pierwszej potowy XVI 
w., umieszczonej na 
ścianie kamienicy ka
noniczej przy ul. Jezui
ckiej w Warszawie, 
fundowanej przez Sta
nisława Bonieckiego 
herbu Bohcza, kanoni
ka warszawskiego i 
gnieźnieńskiego, pi
sarza czerskiego, 
scholastyka i oficjała 
warszawskiego

(lot. Zbigniew Dubiel)

BIBERSTEIN, Momot - w złotym polu czerwony 
róg jeleni, takiż w klejnocie. Znany już w XIII w. 
Przyszedł do nas pono ze Szwajcarii. Herbowni: 
Białkowski, Biberstein, Błoński. Boiszewski, Ja- 
zwiecki, Kazimirski, Sebieński, Starowieyski.

ROGALA - tarcza na pół dzielona, w srebrnym 
polu czerwony róg jeleni, w czerwonym polu cza
rny róg bawoli. Bywa jednak, że kolory dają tu 
odwrotnie. W klejnocie takież rogi, ale często w 
odwróconej kolejności. Znany już w XIII w„ pono 
przydany Bibersteinowi za wyczyn na łowach. 
Herbowni: Bech, Bolko, Chądzyński, Charmań- 
ski, Chrzanowski, Chynowski, Cielemecki, Du- 
czymiński, Iwanowski, Jarzecki, Jezierski, Jutro- 
wski, Katuski, Karniewski, Kiełpiński, Kobrzyński, 
Kocieński, Koczorowski, Kolczyński, Koliczko- 

Sieciński, Skromowski, Skulski, Sobeściański, 
Swaracki, Targowski, Tchorzewski, Trembiński, 
Troszyński, Trzylatkowski, Turski, Uwiliński, Wą- 
grocki, Wasilewski, Węgrzynowski, Wessel, Za
borowski, Zawadzki. Zembocki, Żarnowski, Zer- 
nicki.

DZIAtOSZA - róg jeleni i skrzydło czarnego 
sępa. W klejnocie strusie pióra. Herb znany już w 
XV w„ mówią, że za sprawność łowiecką nadany 
przez Krzywoustego. Herbowni: Cyryna, Dowgia- 
ło, Ejtmin, Giełgud, Hińcza, Kokutowicz, Piętko- 
wicz, Ratułt, Rogowski, Stanczewicz, Szybiński, 
Wołczkon.

BROCHWICZ II - w srebrnym polu pędzi czerwo
ny jeleń. W klejnocie pawie pióra. Znany już w XIII 

BOŃCZA - w godle jednorożec w pędzie, a w 
klejnocie wspięty w pół postaci. 0 stworzeniu 
tym pisze Niesiecki, że: „... żywcem go dostać już 
dorosłego nikt nie może, chyba młode bardzo 
dzieci jego, ale więc takiego fortelu na jego usid
lenie zażywają. Pannę mu pięknie ustrojoną sta
wiają, którą zoczywszy, swojej z natury dzikości 
prawie zapomina, jak łaskawy jaki baranek, tak 
sobie z nią igra, poty, póki sen go nie zmorzy, 
dopiero zasadzeni myśliwi wypadają i róg mu 
odcinają... Róg zaś jego, doświadczone na 
wszystkie trucizny lekarstwo, bo wpuszczony w 
zarażoną od jadowitych gadzin wodę, uczyni za
raz zdrową..." Herb znany już w XV w., z Włoch 
pono pochodzi. Herbowni: Bartoszewski, Biało- 
brzeski, Boniecki, Bracie/owski, Brzeski. Brzosto
wski, Bukowski, Bystrzycki, Charlęski, Chmiele- 
cki, Chomętowski, Chrościejowski, Fredro. Ga- 
sparski, Gozimirski, Guliński. Iżycki, Kargowski, 
Klonowski, Krakowiecki, Krzewski, Kulwiński, Ku
nicki, Lissowski, Moranicki, Niedabylski. Osmol- 
ski, Ozdowski, Pióro. Pokrzywnicki. Postruski, 
Radawiecki, Romanowski, Rutkowski, Rybcze- 
wski, Sienicki, Skarżyński, Skoczewski, Skoro- 
wski, Skrzynecki, Socha, Solikowski, Srzebiecki, 
Strzeszkowski, Szerzeński, Tomaszewski. Trębe- 
cki, Turobojski, Uszdowski. Waśniewski, Wilga, 
Żółkiewski.

STARYKOŃ, Zaprzaniec - siwy koń z czarnym 
popręgiem. W klejnocie topór. Znany już w XIV w. 
Godło to obrał sobie rycerz, którego się bracia 
Toporczycy niesłusznie zaparli. Herbowni: Boch- 
nar, Bystrzanowski, Czartoryski. Gródecki, Maj, 
Nahojewski, Nawojewski, Pisarzewski, Polano- 
wski, Siemuszewski, Sulimirski, Szatraniec, Wie- 
logłowski, Wielopolski, Wroniecki, Żarski.

PÓLKOZIC - w godle ośla głowa, w klejnocie pół 
kozła wspiętego. Znany już w XIV w., pono przez 
naszego rycerza w obcych krajach za męstwo w 
oblężonym mieście nabyty. Herbowni: Bietko- 
wski, Błażowski, Błędowski, Bogusz, Borzęcki, 
Brzostowski, Chmielowski, Czyżowski, Dąbko- 
wski, Dankowski, Dłuski, Dobroszewski, Garliń- 
ski, Gostyowski, Gradowski, Justymont, Krzyw- 
kowski, Kukwa, Kurdwanowski, Laskowski, Leś- 
niewicz, Ligęza, Mikołajewski, Minor, Młodecki, 
Nasiłowski, Niewiarowski, Nowowiejski, Obłąk, 
Pachowski, Pawłowski, Piestrzecki, Pikarski, 
Plichta, Potrykowski, Pezeradowski, Rzeszowski. 
Sepichowski, Skotnicki. Stamirowski, Stawisz. 
Strzałkowski, Świdziński, Świeżyński, Tabor, 
Wielowiejski, Wiłski, Włodek, Wojeński, Wolski, 
Wołczek, Wrocimowski, Zakrzewski, Zawisza, 
Ziemblicki.

Michał Gradowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Antoniówka
Kilkanaście kilometrów na zachód od 
Płocka, przy drodze wiodącej do Do
brzynia nad Wisłą leży niewielka wieś 
Brwilno. Tuż za nią rozciąga się teren 
należący niegdyś do Seminarium Du
chownego w Płocku. Wśród drzew, 
frontem ku Wiśle stoi okazały drewnia
ny budynek, wzniesiony jako dom let
niskowy dla profesorów i alumnów se
minarium. Budynek ten oraz okalający 
go park noszą nazwę „Antoniówka", 
na cześć fundatora całego założenia, 
arcybiskupa Antoniego Nowowiej
skiego, ordynatora diecezji płockiej w 
latach 1908-1941. W 1926 r. arcybis
kup Nowowiejski zakupił w Brwilnie za 
sumę 18 000 zł około 20 morgów 
gruntu. Sporządzenie projektu budo
wy domu letniskowego powierzył ar
chitektowi Stefanowi Szyllerowi, który 
od 25 lat związany był z diecezją płoc
ką, projektując na jej terenie wiele 
kościołów parafialnych. Jego kontakty 
z Nowowiejskim datowały się od cza
sów restauracji katedry płockiej, prze
prowadzonej w latach 1901-1903 pod 
kierunkiem Szyllera, kiedy to Nowo
wiejski pełnił funkcję prokuratora kapi
tuły.
Dom letniskowy w Brwilnie wzniesio
ny został w ciągu dwóch lat i od 1927 
r. służył seminarzystom w czasie let
nich wakacji. Jest to niewielki, piętro
wy budynek wzniesiony na planie wy
dłużonego prostokąta, frontem zwró
cony na południe, z dwoma prosto
padłymi, parterowymi skrzydłami od 
północy. Wsparty na ceglanej podmu
rówce, cały wzniesiony z drewna z za
stosowaniem tzw. konstrukcji zrębo
wej, węgłowanej na „rybi ogon” z o- 
statkami w narożach i konstrukcji su- 
mikowo-łątkowej w ścianach. Dzie- 
więtnastoosiowa fasada zróżnicowana 
została trzema ryzalitami - środkowym 
trójosiowym i bocznymi dwuosiowymi. 
Ryzalit środkowy poprzedzony jest 
piętrowym podcieniem wspartym na 
słupach z zastrzałami. Wszystkie ryza
lity zwieńczono ażurowymi, czworo
bocznymi wieżami, z których środko
wa poprzedzona jest facjatą. Gzyms 
kordonowy rozdzielający kondygnacje 
złożony jest z daszku okapowego i 
wspierających go, zdobionych zakoń
czeń belek stropowych. Nie mniej e- 
fektowna jest elewacja północna. Za
równo korpus, jak i skrzydła od strony 
dziedzińca opięte zostały podcieniami 
wspartymi na stupach z zastrzałami. 
Podcienia korpusu są piętrowe, skrzy
deł - parterowe. Zapewniają one ko
munikację między pokojami, bowiem 
układ wnętrz jest tzw. jednotraktowy, a 
poszczególne pokoje nie były ze sobą 
połączone, otwierały się jedynie pod
cienia. Cały gmach wieńczą niezwykle 
malownicze, kryte gontem dachy o 
wygiętych połaciach.

Nie znane są szczegóły związane z 
historią budowy „Antoniówki” i pier
wszymi latami jej funkcjonowania. Po 
wybuchu drugiej wojny światowej.wła
dze niemieckie zarekwirowały budy
nek i po niewielkich przeróbkach, po
legających na przystosowaniu budyn
ku do funkcjonowania zimą (wymuro
wano przewody kominowe i piece), u- 
mieścili w nim ośrodek zajmujący się 
szkoleniem specjalistów do spraw 
zwalczania partyzantki. Po wojnie „An
toniówka” wróciła do prawowitych 
właścicieli i do 1962 r. pełniła swą 
dawną funkcję domu letniskowego, 
zapewniającego wakacyjny wypoczy
nek profesorom i alumnom płockiego 
seminarium. W 1962 r. obiekt został 
przejęty przez skarb państwa na po
czet spłaty długów, jakie powstały na 
skutek niepłacenia przez seminarium 
wyznaczonych przez urząd finansowy 
podatków. W budynkach domu letni
skowego umieszczono istniejący do 
dziś Państwowy Dom Specjalny dla 

dorosłych. Nie dostosowany do obec
nie pełnionych funkcji budynek spra
wia swym obecnym użytkownikom 
dużo kłopotu. Kierownictwo Domu 
Specjalnego wkłada wiele starań w to, 
aby „Antoniówka” nie tylko dobrze 
służyła pensjonariuszom domu, ale 
także nie zatraciła swego charakteru. 
Dotychczasowe remonty przeprowa
dzone zostały z dużą kulturą i posza
nowaniem substancji zabytkowej. U- 
dało się nawet zapobiec otynkowaniu 
budynku, czego wymagała komisja 
badająca bezpieczeństwo przeciwpo
żarowe. Wprowadzono jedynie najnie
zbędniejsze zmiany dyktowane obo
wiązującymi przepisami, jak np. szpe
cące budynek pomalowanie stolarki 
okiennej i drzwiowej na biało.
Dzięki opiece kolejnych właścicieli 
„Antoniówka” dotrwała do naszych 
czasów w nienaruszonym niemal sta
nie, zachowując swój pierwotny cha
rakter. Wedle koncepcji Szyllera miała 
nawiązać do polskiej tradycji budo-
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1. Widok Antoniówki w 1927 r,
2. Krużganki północnej elewacji w 1927 r.
3. Widok na fasadę od południowego wschodu w 1985 r.
4. Słup z zastrzałami podtrzymujący dach podcienia frontowego
5. Widok na dziedziniec wewnętrzny od północnego zachodu
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6. Narożnik wschodniego ryzalitu frontowego; 
widoczna konstrukcja zrębowa węgłowana na 
„rybi ogon" z ostatkami i gzyms kordonowy skła
dający się z daszku okapowego i wspierających 
go zakończeń belek stropowych.

(reprod.: 1,2- Grzegorz Kumorowicz; 
zdjęcia: 3-6 - Jerzy Langda)

wlanej i sięgać do wzorców architek
tury drewnianej XVI i XVII w., tak chęt
nie wykorzystywanych przez archite
któw dwudziestolecia międzywojen
nego poszukujących stylu narodowe
go. Ażurowe wieże fasady „Antoniów- 
ki” każą szukać wzorów dla niej w 
drewnianej architekturze obronnej, 
która zainspirowała także Tadeusza 
Nowakowskiego, twórcę strażnic Kor
pusu Ochrony Pogranicza, powsta

łych po 1925 r. wzdłuż granicy polsko- 
-radzieckiej.

Niezwykłą malowniczość budynku, 
wynikającą z jego pięknego położenia 
i niespotykanej, nie mającej bezpo
średnich analogii koncepęji architek
tonicznej, potęguje jeszcze jego oto
czenie. W pięknym, zadbanym parku 
ustawione są drewniane rzeźby wyko
nane na zajęciach plastycznych przez 
mieszkańców Domu. Niemal wszyst
kie nawiązują do rzeźb prasłowiań
skich i bardzo pasują do otoczenia. 
Należy mieć jedynie nadzieję, że i w 
przyszłości właściciele „Antoniówki" 
dbać będą o jej stan i nie dopuszczą 
do zmiany jej charakteru.

Małgorzata Omilanowska

Zamek 
w Lidzbarku 
Warmińskim
Nie spodziewał się Karl Hauke (rocznik 
1892), architekt i konserwator, jaka kariera 
czeka odrestaurowany przezeń zamek w 
Lidzbarku. Gdy przystępował do pracy w 
1927 r„ miał za zadanie doprować ić daw
ną rezydencję biskupów warmińskich do 
stanu, który by przypominał czasy najwięk
szej jej świetności. Z zadania wywiązał sic 
doskonale, nawet chyba lepiej niż się spo
dziewano. Nie ukrywa zresztą satysfakcji z 
dokonanego dzieła w swej najnowszej 
książce, opublikowanej wspólnie z Werne
rem Thimmem w 1982 r. Lidzbarski zamek 
zachwyca zwiedzających przejrzystością 
formy i .precyzją detalu, najsugestywniej, 
jak jest możliwe, daje świadectwo kunsztu 
średniowiecznych mistrzów. Ile w tym za
sługi Karla Haukego - nie wie chyba sam 
sędziwy konserwator. Na pewno nie wie
dzą tego do końca badający współcześnie 
budowlę historycy architektury.
Przechodził lidzbarski zamek różne koleje 
losu. Zbudowany w drugiej połowie XIV w. 
z przeznaczeniem na rezydencję biskupów 
i ośrodek władzy świeckiej dominium war
mińskiego, funkcję swą pełnił nieprzerwa
nie do pierwszego rozbioru Rzeczypospo
litej. Już po utracie przez Warmię suweren
ności zamieszkiwał w nim jeszcze Ignacy 
Krasicki, do czasu przejścia na arcybis- 
kupstwo gnieźnieńskie. Pokoje mieszkalne 
biskupów znajdowały się w skrzydle pół
nocnym; zajmowali je dostojni mieszkań
cy niemal do końca XVI w., kiedy na pole
cenie ówczesnego biskupa, kardynała An
drzeja Batorego (1589-1599), dobudowano 
po stronie północnej starego zamku tzw. 
izby kardynalskie. Biskup Wydzga (1659— 
1679) kazał postawić przestronniejszy 
gmach od południa. Oba budynki od daw
na już nie istnieją, jednakże pałac Wydżgi 
znamy dość dobrze z dawnych opisów tu
dzież zupełnie dobrej ikonografii. Zarys 
jego fundamentów odtworzono w trakcie 
restauracji budowli gotyckiej.
Następcy Krasickiego na biskupim tronie 
nie mieli już powodów do utrzymywania re
zydencji w Lidzbarku, bo i nie podołaliby 
temu finansowo, i nie wiązała ich tradycja 
kulturowa, i klimat wreszcie był surowszy 
niż chociażby we Fromborku. (Wspomnieć 
wypada, że przed lidzbarskimi mrozami 
Krasicki chronił się często właśnie we 
Fromborku, o ile chęć rozrywki nie ciągnęła 
go akurat do Królewca). Odeszli ludzie, 
przeminęła świetność małego, ale żywot
nego dominium, pozostała starożytna - jak 
się wtedy mówiło - budowla. Zespół zam
kowy znalazł się w rękach różnych gospo
darzy, czego skutki odczuwalne są po 
dzień dzisiejszy. Wykorzystywało dawną 
siedzibę biskupów wojsko, potem zamie-
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1. Widok zamku w Lidzbarku Warmińskim
2. Prospekt Lidzbarka wedtug J. F. Enderscha 
(1755 r.) 

rżano osadzić w niej romantyczne więzie
nie, był wreszcie projekt rozbiórki na budu
lec, za czym opowiedział się nadprezydent 
Prus, Teodor von Schón, niestrudzony orę
downik odbudowy zamku w Malborku. Co 
nieco zdołano już wcześniej rozebrać, naj
cenniejsze jednak z historycznego punktu 
widzenia budynki: zamek główny i średnio

wieczne skrzydła przedzamcza, zaadapto
wano rychło do nowych potrzeb.
Godzien ciepłej wzmianki jest biskup An
drzej Stanisław Hatten (1838-1841), który 
przywrócił bezpośredni związek budowli z 
diecezją. Wiele czasu spędzał w zamko
wych murach współpracownik biskupa 
Hattena, nie znany nam z imienia Jester,
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3. Widok zamku z pałacem 
Wydżgi według obrazu Born- 
kamma z ok. 1820 r.
4. Wielki refektarz - wystawa 
sztuki średniowiecznej
5. Fragment ekspozycji snycerki 
nowożytnej w kapitularzu 
(zdjęcia: 1 - Mirosfaw Stankie
wicz. 2-4 - Wojciech Sękowski,

5 - Andrzej Rzempotuch)
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mieszkający w Lidzbarku architekt, które
mu zawdzięczamy pierwsze fachowe in
wentaryzacje. Jego dziełem byta także póź
niejsza adaptacja - z dużym jak na owe 
czasy poszanowaniem substancji zabytko
wej - na sierociniec i szpital, opłacona z 
prywatnej szkatuły biskupa Geritza. Jak a- 
negdota brzmi przekaz o wizycie w 
Lidzbarku króla Fryderyka Wilhelma IV, któ
rego w bramie zamku powitał transparent 
„Zachowaj mnie!". Pod protektoratem tego 
monarchy pracował pierwszy konserwator 
zabytków w państwie pruskim, Ferdynand 
von Quast, kolejny po Jesterze badacz ar
chitektury naszego zabytku. Po Ouaście 
penetrował ją Konrad Steinbrecht, purysta 
w działaniu, w głębi duszy romantyk, kon
serwator wybitnie zasłużony dla wielu pru
skich zamków. Odsłonił on i opublikował 
ścienne malowidło Koronacji Marii z końca 
XIV stulecia, znajdujące się w wielkim re
fektarzu, na prawo od wejścia z krużganka. 
Karlowi Haukemu wreszcie zawdzięczamy 
obecną postać zamku, z jego ręki pocho
dzą też efektowne rysunkowe rekonstruk
cje pierwotnego założenia.
Dzieło Haukego kontynuowano, powoli 
lecz systematycznie, po 1953 r. Pierwsze 
przedsięwzięcia niewiele miały wspólnego 
z ochroną zabytków: dziurawiono na przy
kład tynki - pokryte gotyckimi polichromia
mi - w celu założenia instalacji elektrycz

nej. Obecnie przeprowadzane prace nie są 
aż tak kontrowersyjne, przyświeca im 
wszak idea przywrócenia gotyckiej rezy
dencji jak najpełniejszego blasku. Odno
szę jednak przykre wrażenie, że gdzieś na 
marginesie dyskusji i potyczek o dobre 
imię polskiej szkoły konserwacji zabytków 
zdołano skutecznie zapomnieć, iż wyróżni
kiem „szkoły" był szacunek dla zabytku, 
autentyczne poszanowanie materii dzieła 
sztuki. Zakończona niedawno konserwacja 
gotyckich malowideł figuralnych w kapitu
larzu (Deesis, Ukrzyżowanie, poczet bisku
pów warmińskich) jest tego żywym dowo
dem. Przypomina ona pionierskie zmaga
nia Konrada Steinbrechta w Malborku, 
gdzie z jednej strony likwidowano ślady 
„nienaukowej" restauracji romantycznej, z 
drugiej zaś - odsłaniane oryginały przema- 
lowywano bądź zastępowano kopiami. Je
dyny w zamkowych murach tak bogaty, 
różnorodny i wartościowy z artystycznego i 
historycznego punktu widzenia, a zarazem 
prawie nie naruszony przez wcześniejsze 
ingerencje, zespół polichromii stał się po
mocą naukową dla tych, którzy by chcieli 
uczyć się na błędach. Przy okazji stworzo
no ważki przyczynek do nowej historii ma
larstwa ściennego w dawnych Prusach... 
Ciekawsza niż zagadnienia konserwacji 
jest, moim zdaniem, prowadzona w zamku 
działalność muzealna. Muzeum Warmiń

skie w Lidzbarku ma swego poprzednika w 
muzeum Warmińskiego Towarzystwa His
torycznego, które przeniesiono tutaj w 1933 
r. z Braniewa. Nie da się jednak porównać 
znaczenia zbiorów i działalności tych pla
cówek. Obecne muzeum - to wizytówka 
regionu Warmii i Mazur, a na pewno woje
wództwa olsztyńskiego. Stanowi ono tylko 
filię okręgowego muzeum w Olsztynie, 
przechowuje jednakże większość jego 
zbiorów na tak reprezentatywnych wysta
wach, jak sztuki średniowiecznej, konwi- 
sarstwa i ludwisarstwa, snycerki nowożyt
nej, malarstwa polskiego XX w. czy też ikon 
z żeńskiego klasztoru staroobrzędowców 
w Wojnowie. Poczet dostojnych biskupów 
warmińskich uhonorowany został wystawą 
„Wybitni mieszkańcy zamku lidzbarskie
go". To jeszcze nie wszystko. Galeria ma
larstwa nowoczesnego uzupełniona zosta
ła częścią kolekcji z daru Heleny i Juliusza 
Krajewskich, którą to kolekcję udało się Ol
sztynowi pozyskać po szczególnych stara
niach. Jak wiadomo z enuncjacji praso
wych, są to obrazy nie tylko socrealistycz
ne, uzupełniają więc zaprezentowany w 
Lidzbarku pejzaż polskiego malarstwa 
współczesnego. W zamku, którego mie
szkańcami byli Kopernik, Kromer i Krasi
cki...

Andrzej Rzempofuch
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Śląskie 
krzyże 
pokutne
Kamienne krzyże pokutne są trwałym ele
mentem krajobrazu na Dolnym Śląsku (w 
„Spotkaniach" w nr. 1,1984 byt o nich arty
kuł, ale wydaje się, że warto wrócić do tego 
tematu). Należą one - obok pręgierzy, mu
rowanych szubienic, kapliczek pokutnych 
czy kamiennych stołów sędziowskich - do 
licznej grupy zabytków prawa. Problemy 
badawcze związane z fukcjonowaniem 
tego rodzaju obiektów zabytkowych wyma
gają rozważań z pogranicza historii sztuki, 
historii prawa oraz dziejów kultury material
nej, co pozwala nie tylko na pełne ujęcie 
tematu, ale także na wskazanie wieloznacz
ności funkcji i treści, które winny być moc
no osadzone w średniowiecznych realiach 
społecznych.
Geneza prawna kary za zabójstwo, polega
jącej między innymi na wykonaniu przez 
mordercę kamiennego krzyża, nie została 
dotychczas należycie wyjaśniona, głównie 
z powodu braku dostatecznej ilości mate
riałów źródłowych. Jedną z przyczyn owe
go braku jest fakt, że kara ta nie wchodziła 
do katalogu kar publicznych, ale należała 
do jednej z form jurysdykcji prywatnej, tzw. 
systemu kompozycyjnego, uruchamianego 
w wypadku dążenia rodziny ofiary do za
warcia ugody z zabójcą. Oprócz wystawie
nia krzyża obwiniony musiał ponadto wy
płacić ekwiwalent za głowę zabitego, uisz
czać dodatkowe świadczenia pieniężne 
(m.in. koszty przewodu sądowego), a także 
odbyć pielgrzymkę do jednego ze znanych 
chrześcijańskich miejsc świętych. Efektem 
było zawarcie ugody z rodziną zamordowa
nego oraz publiczne wyrzeczenie się przez 
nią krwawej zemsty. O popularności tego 
prawa na Śląsku w średniowieczu świad
czy nie tylko znaczna liczba występujących 
tu krzyży pokutnych (obecnie ponad 400, a 
wciąż odkrywane są nowe), ale także po
twierdzony dokumentami fakt włączenia go 
w sferę jurysdykcji książęcej.
Prawo pokutne wygasło oficjalnie w chwili 
wprowadzenia przez cesarza Karola V no
wego kodeksu kar, znanego pod nazwą 
Constitutio Criminalis Carolina, jednak 
dzięki sile tradycji utrzymało się ono na 
Śląsku do połowy XVI w. Wiele powstałych 
w tym czasie - i później - krzyży to już 
obiekty o charakterze komemoratywnym, 
wystawiane przez krewnych ofiary. Trudno 
jest ustalić moment początkowy funkcjono
wania pokutnego prawa. Na podstawie nie
licznych wzmianek w tekstach źródłowych 
można określić, że było ono wynikiem ist
nienia pewnej tradycji, ujętej w formę kano
nu około 1250-1300 r. Niewątpliwie zwy
czaj ten wywodzi się z krajów niemieckich, 
gdzie do dziś zachowało się najwięcej 
krzyży pokutnych (około 4 tys.), skąd stop
niowo rozprzestrzeniał się po Europie Za-
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chodniej i Środkowej. Badacze nie są 
zgodni co do genezy samego zwyczaju wy
stawiania krzyży pokutnych. Jedna z wersji 
odsyła do starogermańskiej tradycji u- 
mieszczania kamieni na grobach osób za
mordowanych, inna wskazuje na koniecz
ność wypełniania luki, która w średniowie
czu zaistniała między oficjalnie obowiązują
cymi, surowymi normami prawnymi (np. 
książęcymi lub wójtowskimi) a obowiąz
kiem krwawej zemsty, spadającym na 
krewnych zabitego.

Należy podkreślić, że istotą wysoce 
przecież humanitarnego prawa pokutnego 
była - obok materialnego zadośćuczynie
nia - publiczna pokuta, której zewnętrznym 
świadectwem był kamienny krzyż. Pragnę 
zwrócić uwagę na silny związek tego prawa 
z ideologią chrześcijańską, która nakazy
wała przebaczenie, domagając się jedno
cześnie pokuty i zadośćuczynienia. Być 
może w celu zapobieżenia licznym krwa
wym wendetom, w kręgu wykształconego 
duchowieństwa związanego z dworami 
królewskimi i książęcymi Rzeszy zrodził się 
projekt przepisu prawnego, który pozosta
jąc w zgodzie z duchem Ewangelii, dawał 
szansę na pokojowe rozstrzygnięcie sporu, 
satysfakcjonując stronę poszkodowaną. 
Pośrednio potwierdzają to podpisy ducho
wnych pod niektórymi z zachowanych trak
tatów pokutnych, tzw. Compositio.

Funkcjonowanie krzyża należy więc łączyć 
z aktem pokuty, aby jednak wykazać, dla
czego właśnie signum crucis związano z 
działaniem owego specyficznego prawa, 
konieczne stało się przeanalizowanie roli, 
jaką ten znak odgrywał w świadomości 
średniowiecznego społeczeństwa. Efektem 
badań jest konkluzja, że krzyż pokutny był 
złożonym zjawiskiem, łączącym w sobie 
kilka istotnych funkcji: był pomnikiem ko- 
memoratywnym, upamiętniającym tragicz
ne wydarzenia, znakiem prawnym, wystę
pującym obok tak powszechnych form, jak 
krzyże targowe, azylu, wolności, miru 
miejsca czy graniczne oraz był symbolem 
pokuty i przebaczenia, skłaniającym do 
modlitwy i towarzyszącej jej refleksji. Ryty 
wizerunek narzędzia zbrodni odróżniał 
krzyże pokutne od innych typów „krzyży 
prawa”.

Dla człowieka doby średniowiecza krzyż 
pokutny był niewątpliwie czytelny w całej 
złożoności reprezentowanych treści; stojąc 
na miejscu zbrodni swą surową formą oraz

1. Żerkowice (woj. jeleniogórskie), krzyż z wyryty
mi widiami
2. Czarna kolo Jeleniej Góry, krzyż z wizerun
kiem miecza
3. Komarno (woj. jeleniogórskie), krzyż z wize
runkiem noża
4. Nowojowice (woj. wrocławskie), krzyż w formie 
tzw. crux immisa
5. Janków (woj. wrocławskie), krzyż wtórnie 
wmurowany przed wejściem do kościoła
6. Zbylutów (woj. jeleniogórskie), krzyż z wtór
nym napisem komemoratywnym 

powagą wyrazu przypominał o koniecznoś
ci przestrzegania prawa, eksponował 
chrześcijańskie zasady pojednania, przy
czyniał się do kształtowania postaw i za
chowań.
Należy teraz postawić pytanie, czy istotny 
był kształt krzyża, gdyż spotykamy się z 
dużym zróżnicowaniem zarówno rozmia
rów, jak i formy: wytępują krzyże łacińskie, 
greckie, maltańskie, tzw. św. Antoniego 
(crux comissa), trójlistne i inne, regularne i 
nieregularne, z aureolą lub bez niej, wolno 
stojące oraz płytowe. Analiza formalno-ty- 
pologiczna, połączona ze studiowaniem 
tekstów źródłowych, wskazuje na brak 
związku między funkcją krzyża pokutnego a 
jego kształtem czy wielkością. Znaczne 
zróżnicowanie było natomiast efektem 
swobodnego wyboru wykonawcy, od ze
wnętrznej formy bowiem ważniejszy był 
sam proces wykucia. Badacze wykazali 
ponadto bezpośrednią zależność rozmia
rów i materiału, z którego zostały wykonane 
krzyże, od odległości do czynnych w tam
tych czasach kamieniołomów.

Innym problemem jest zjawisko braku roz
różniania między krzyżami pokutnymi a in
nymi obiektami o zbliżonej formie, ale od
miennych treściach. Tak rzecz się ma z ir
landzkimi „krzyżami chwały", znanymi tak
że z Kaukazu i Bliskiego Wschodu. Obiekty 
te, mające aureolę i pokryte bogatą deko
racją rzeźbiarską, były pomnikami głoszą
cymi idee walczącego Kościoła. Podobnie 
kształtuje się sprawa licznych krzyży kome- 
moratywnych, których zadaniem było upa
miętnienie ważnych, często tragicznych 
wydarzeń, np. z napisem runicznym krzyż z 
Collingham w Anglii, wystawiony po za
mordowaniu króla Oswina w 651 r„ często 
niesłusznie określany jako pokutny.

Nie należy wiązać też prawa pokutnego z 
grupą tzw. kar na honorze, jak relegacja 
(wyświęcenia), pręgierze, kuny, kamień 
bankrutów i inne. Należały one do kar pu
blicznych, wykonywanych przez kata, a do
tyczyły głównie sfery obyczajowości, nigdy 
zabójstwa.

Znak krzyża, o przedchrześcijańskiej gene
zie, pierwotnie związany z kultem solarnym 
- zaadaptowany został przez chrześcijań
stwo na gruncie helleńskim w pierwszych 
wiekach naszej ery, co było efektem impor
tu symboliki z Egiptu, gdzie, jako atrybut 
bóstw życia, łączony był z pojęciami odro
dzenia i zmartwychwstania (mit ozyriacki). 
Przyjęcie takiej redakcji symbolu nadało 
signum crucis tropaiczny (zwycięski) kon
tekst, utrwalony następnie przez soteralo- 
gię św. Pawła, oddalający jednocześnie 
pojmowanie krzyża jako narzędzia kary. In
terpretowany jako znak pokonania grze
chu, przezwyciężenia zła, w średniowieczu 
został krzyż - symbol Boskiej Sprawiedli
wości i Odkupienia - włączony również w 
dziedzinę świeckiej jurysdykcji.

Bogusław Gomzar
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Rewaloryzacja 
willi Struvego
Pałacyk-willa przy ul. Pięknej w War
szawie, należąca do znanego filozofa i 
publicysty, profesora Henryka Struve
go (1840—1914), istnieje juz ponad 
100 lat; wybudowana została w drugiej 
połowie XIX w. w stylu eklektycznym 
(pisały o niej „Spotkania" w chwili jej 
przejęcia przez Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami - nr 6, 1981, s. 71). 
Przed czterema laty niewiele jej było 
widać spoza pięknych, oplatających 
krzewów dzikiego wina, które całkowi
cie zasłaniało na elewacji frontowej 
posążek jednej z Gracji oraz dwa me
daliony z motywami figuralnymi. Jerzy 
Kasprzycki podawał w „Życiu Warsza

wy", że Gracje te obudziły wątpliwości 
jakiegoś starozakonnego kupca, który 
w okresie międzywojennym przed na
byciem obiektu zażądał zaświadcze
nia na piśmie, że nie są to trzy Matki 
Boskie!
Tylna elewacja willi była ślepą ścianą, 
w której mieszkające tu rodziny wybiły 
na różnych poziomach dwa otwory o- 
kienne. Ta ślepa ściana budziła za

wsze wspomnienie, jak na moich o- 
czach w czasie Powstania Warsza
wskiego niemiecki pocisk z „Grubej 
Berty" zwalił oficynę, przylegającą do 
willi Struvego. Pamiętam ten gwizd w 
pobliżu naszej szaroszeregowej kwa
tery, słup ognia, wybuch, silną woń a- 
moniaku i wycie odłamków, a potem 
opadające na ziemię fragmenty muru, 
desek i blachy. Nie przyszło mi do 

głowy, że kiedyś ta elewacja będzie 
przedmiotem moich studiów architek
tonicznych i kilkutygodniowych dys
kusji z warszawskim konserwatorem 
zabytków.
Wschodnia elewacja była niegdyś 
bardzo piękna - może nawet data na
zwę ulicy, przy której obiekt stoi. Ro
mantyczna wieżyczka, kompletnie 
zrujnowana, z przegniłą stolarką, z od-
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1,2.3. Willa Struvego przedstawiała widok znie
chęcający dla każdego projektanta
4.5. Elewacja frontowa po remoncie

padającym tynkiem, z jakąś jamą wy
grzebaną w ziemi, przez którą było je
dyne wejście do piwnic i z przylegają
cym pulpitowym dachem poddasza, 
na który można było wejść tylko na 
czworakach. Obok mała przybudówka 
- pewno dawny szalecik z czasów, 
gdy jeszcze nie było kanalizacji. Ce
glany mur dyskretnie osłaniał ten zde
wastowany doszczętnie obiekt przed 
widokiem od strony wnętrza blokowe
go na zapleczu „Szanghaju" i „Horte- 
xu".
Całość sprawiała przygnębiające wra
żenie i dyrekcja firmy polonijnej AR- 
PEX, w której pracowałem, musiała 
mnie namawiać ponad półtora miesią
ca, abym został projektantem odbu
dowy tego obiektu, ponieważ firma ta 
podjęła się jego rewaloryzacji. W trze
ciej dekadzie stycznia 1984 r. przepro
wadzono rozmowy z Towarzystwem 
Opieki nad Zabytkami, które było użyt
kownikiem willi i ustalono, że ARPEX 
będzie odnawiać obiekt na podstawie 
projektu opracowanego przez PKZ-ty, 
ale pod warunkiem dostosowania go 
do potrzeb Towarzystwa.
Adaptacja willi stawiała przed projek
tantem pasjonujące zadanie. Jak w ta
kim zrujnowanym obiekcie wygospo

darować sale konferencyjne, pokój 
gościnny, kawiarenkę? Zawsze pasjo
nowało mnie tworzenie nowej funkcji 
dla zabytkowego obiektu. Tak było w 
czasie prac przy odbudowie Starego 
Miasta, pałacyku Sojki, Warszawskie
go Ośrodka Kultury, przy rewaloryzacji 
kościołów warszawskich w pracowni 
prof. Stanisława Marzyńskiego. Przed 
opracowaniem tego projektu powstał 
problem praw autorskich w stosunku 
do poprzedniego opracowania, wyko
nanego w ramach PKZ. Jego autor - 
arch. Wiesław Olszowicz dał mi wolną 
rękę, prosząc o pełne wykorzystanie 
detali, które opracowano z niezwykłą 
starannością. W dwa miesiące po
wstał projekt techniczny - kubatura o- 
biektu wzrosła o 3%, powierzchnia u- 
żytkowa o 60%.

Według projektu podziemia miały być 
użytkowe z pogłębieniem ich o 30 cm; 
tu przewidywałem kawiarenkę, sanita
riaty, magazyny i pomieszczenia tech
niczne. Na parterze zaprojektowałem 
poczwórne drzwi łączące dwa pokoje 
przeznaczone na salę konferencyjną, 
a obok - pokój biurowy, gabinet dy-
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rektora TOnZ i sekretariat. Pierwsze 
piętro dawało możliwość wygospoda
rowania dodatkowej powierzchni 
przez wykorzystanie nie użytkowa
nych dotychczas poddaszy skrzydeł 
bocznych. W skrzydle zachodnim ob
niżyłem strop nad parterem o 15 cm i 
podniosłem daszek o 60 cm. Taka o- 
peracja umożliwiła zaprojektowanie 
pokoju gościnnego. Wykorzystałem 
również drugie skrzydło boczne, w 
którym dach pulpitowy zmieniłem na 
dwuspadowy i powstała tu kameralna 
salka klubowa z widoczną więźbą da
chową.

Pod względem konstrukcyjnym obiekt 
wymagał znacznej ingerencji ze 
względu na konieczność przebudowy 
klatki schodowej z drewnianej na żel
betową okładaną drewnem, przy za
chowaniu zasady wiernego powtórze
nia detalu. Zachowały się tralki i słupki 
narożne balustrady, co umożliwiło ich

6.7.8. Elewacja boczna (6) i tylna (7,8)
(zdjęcia: 1-3 - Jerzy Filiński

4-8 - Lidia Bruszewska)

odtworzenie na całości biegu scho
dów. Niskie poprzednio balustrady z 
konieczności podwyższyliśmy wyso
kimi policzkami, uzyskując wysokość 
95 cm.

Następnie opracowaliśmy projekty 
niektórych wnętrz - bez możliwości o- 
parcia się na jakichkolwiek źródłach 
historycznych - i klatki schodowej. Na 
ścianach zaproponowaliśmy fasety i 
delikatny profil na suficie. Odrębnego 
opracowania wnętrza wymagała ka
wiarenka ze sklepieniami i arkadą oraz 
salka klubowa.

W następnym etapie opracowaliśmy 
projekty wyposażenia wnętrz w regaty, 
osłony grzejnikowe, w karnisze i w to 
wszystko, co nie może być elementem 
przypadkowym w zabytkowym wnę
trzu. Zaprojektowaliśmy również po
mieszczenie szatni z uchylnymi wie
szakami na 64 płaszcze - tyle, ile osób 
spodziewaliśmy się zmieścić w sali 
konferencyjnej. Projekt instalacji elek
trycznej został dostosowany do pro
jektu aranżacji: przewidziano instala
cję domofonu, RTV, teletechniczną, 
zastosowano kilka wyłączników „ho
telowych” i ściemniających, aby uła
twić sterowanie światłem.

Powstały pewne trudności z rozwiąza
niem zabezpieczenia willi, będącej o- 
biektem wolno stojącym. W podzie
miach i okrągłych okienkach podda
sza przewidzieliśmy kraty, których ry
sunek pokrywa się z rysunkiem szpro- 
sów okien. Na parterze i na piętrze 
okna i porte-fenetre zaopatrzyliśmy w 
okiennice.

Poważną trudnością była dostawa cie
pła do centralnego ogrzewania i cie
płej wody, mimo że obiekt leży między 
trzema układami zasilania. Znalazło 
się wyjście kompromisowe - podłą
czono willę do niskociśnieniowej sieci 
CO na MDM-ie, natomiast ciepła 
woda uzyskiwana jest z lokalnych 
term elektrycznych. Trudności po
wstały również przy budowie ogrodze
nia, które ze względu na istniejące ga
raże nie mogło przebiegać wzdłuż gra
nic przyznanej lokalizacji.

Budowa trwała ponad trzy lata. Prace 
zakończono na początku 1988 r. Wy- 
konawca, czyli polonijny ARPEX za
gwarantował dobrych fachowców, 
szczególnie sztukatorów, cieśli, stola
rzy i posadzkarzy: Wyjątkowo staran
nie odtworzono elewację frontową i 
wieżyczkę, przebudowano partię 
wejściową, a w miejsce stromych 
schodków wstawiono łagodne scho
dy z twardego piaskowca, osłonięte 
daszkiem opartym na klasycznej kolu
mience. W miejscu przybudówki-sza- 
lecika powstało niezależne wejście do 
węzła cieplnego pod ozdobnym da
szkiem. Przy gabinecie dyrektora za
projektowano taras wyłożony kamie
niem i otoczony ozdobną balustradą 
zaprojektowaną na podstawie zacho
wanych elementów partii wejściowej. 
Z niektórych prac użytkownik musiał 
zrezygnować z racji braku środków.

Wykonawca i inwestor - DRM 
Wschód zagwarantowali również nad
zór autorski, konserwatorski i tech
niczny. Willa Struvego uratowana zo
stała od zagłady. W czasie odbioru U- 
rząd Konserwatorski uznał ją za jeden 
z najlepiej i najstaranniej zrewaloryzo
wanych obiektów zabytkowych stolicy 
w ostatnich latach.

Jerzy Filiński
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W maju 1988 r., w tygodniku Ministerstwa Kultury Ukraińskiej SRR „Kul
tura i Życie” (nr 20) ukazał się artykuł pt. Myśleć, działać, nie czekać..., 
poświęcony lwowskiemu Towarzystwu „Lewa”; autor - Andriej Kwiatko
wski jest członkiem tej organizacji. Genezę jej nazwy wyjaśniają członko
wie Towarzystwa: założycielem miasta był w 1250 r. książę ruski Lew, a 
lew - król zwierząt znajduje się w herbie Lwowa. Wnioskując z odwagi, 
aktywności i młodego wieku, można ich nazwać „lwiątkami”... Prezentu
jemy obszerne omówienie tego interesującego artykułu.

Myśleć, działać, 
nie czekać...
W sierpniu 1987 r. ukazał się w „Kultu
rze i Życiu" pierwszy artykuł o cmenta

rzu Łyczakowskim we Lwowie. Wywo
łał on olbrzymi rezonans wśród mie
szkańców miasta, bowiem ujawnił akty 
wandalizmu dokonywane na zabytko
wych nagrobkach przy zupełnej obo
jętności władz miejskich. Mało kto jed
nak wiedział, że jeszcze przed jego o- 
publikowaniem znaleźli się we Lwowie 
młodzi ludzie, którzy nie czekając na 
odgórne zarządzenia rozpoczęli po
rządkowanie nekropoli. Każdej soboty 
o 10-tej rano zbierali się tu studenci, 
naukowcy, robotnicy, inżynierowie. 
Wywozili z cmentarza śmieci, wyrywali 
samosiejki i chwasty, wykopywali za
sypane ziemią nagrobki, czyścili rzeź
by i płyty nagrobne. W minionym okre
sie była to praca bardzo utrudniona, 
ale mimo to uporządkowano wiele 
grobów, m.in. architekta Zygmunta 
Gorgolewskiego (twórcy np. gmachu 
teatru miejskiego) i poety Seweryna 
Goszczyńskiego.
Spotykającej się na cmentarzu mło
dzieży nie dawał spokoju brak oficjal
nego uznania cmentarza Łyczako
wskiego za zabytek. Jesienią 1987 r. 
wystąpili w tej sprawie z petycją do 
Prezydium Rady Najwyższej USRR, 
komitetu partii i gazet. Efekt był taki, że 
kilkadziesiąt najcenniejszych nagrob
ków zostało uznanych za obiekty za
bytkowe, powołano także komisję do 
spraw uporządkowania cmentarza, do 
której wszedł przedstawiciel „grupy 
entuzjastów". Otrzymano również za
pewnienie, że jeszcze w bieżącym 
roku cmentarz będzie pilnowany przez 
stróża i rozpocznie się renowacja ce
glanego ogrodzenia.
Tymczasem młodzi rozpoczęli inwen
taryzację nagrobków. Dqtychczas nie 
usunięto jednak z terenu cmentarza 
warsztatu kamieniarskiego - jednego 
z winowajców dewastacji. Dużym suk
cesem było natomiast uczynienie z 
cmentarza rezerwatu muzealnego 
podległego Ministerstwu Kultury, za

miast - jak proponowano - oddziałowi 
Państwowego Rezerwatu Historycz- 
no-Architektonicznego, podległego 
resortowi budownictwa.
W październiku 1987 r. utworzona zo
stała samodzielna organizacja - To
warzystwo „Lewa”. Jego pierwsi 
członkowie - to właśnie grupa mło
dych entuzjastów, która pracowała na 
Łyczakowie. Założycielami Towarzys
twa zostali: lwowski oddział Funduszu 
Kultury, miejska organizacja młodzie
ży ukraińskiej oraz lwowski oddział 
Towarzystwa Ochrony Zabyków His
torii i Kultury.
W zimie nie prowadzi się prac na 
cmentarzu, ale członkowie Towarzys
twa „Lewa” nie próżnują. Jak w lecie, 
w każdą sobotę zbierają się w koście
le karmelitów, znajdującym się także w 
dzielnicy łyczakowskiej (zbudowany w 
XVII w. w stylu barokowym przez Wło
cha Adama Larto). Prace konserwator
skie ciągnęły się tu już 10 lat, ale na
brały tempa, gdy członkowie Towa
rzystwa zwrócili uwagę władzom i pra
sie na tę opieszałość, a sami przystą
pili do porządkowania terenu budo
wy.
Działalność Towarzystwa nie ograni
cza się do ratowania zabytków. Sekcja 
etnograficzna zorganizowała wystawę 
połączoną z kiermaszem pt. „Żeby nie 

zniknęło garncarskie koło..." Prezento
wano tam czarną ceramikę wyrabianą 
w ostatnim już ośrodku - wsi Gaware- 
czina w rejonie złoczowskim. Odbył 
się tzw. okrągły stół - dyskusja z u-

1. Prawdopodobnie jedna z najstarszych rzeźb 
na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie - wydo
byta z ziemi i oczyszczona wróci na swoje miejs
ce przy grobie Wartanowiczów z 1799 r.; wykonał 
ją autor wielu nagrobków Hartman Witwer (zm. 
1827)
2. Grobowiec Artura Grottgera został naprawiony 
i oczyszczony; pomnik wykonał Parys Filippi w 
1873 r.
3. Dobry stan pomnika Szymona Wizunasa Szy
dłowskiego z 1906 r. autorstwa Aleksandra Za
górskiego przy grobach powstańców z 1863 r.
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działem przedstawicieli partii, władz 
rejonu, komsomołu, prasy, muzeów 
lwowskich i twórców. Uchwalono m.in. 
utworzenie szkoły rzemiosła garncar
skiego w celu przekazywania młodym 
tajemnic tego zawodu. Członkowie 
sekcji nakreślili sobie główny cel dzia
łalności - odrodzenie tradycji. Na 
przykład w styczniu 1988 r. ulicami 
Lwowa przeszli uczestnicy widowiska 
noworocznego, w kwietniu zorganizo
wano święto wiosny. W planach jest 
organizacja festiwalu folklorystyczne
go, urządzenie świąt Kupały, dożynek 
itp.
W ramach Towarzystwa „Lewa” działa 
także sekcja ekologiczna. Jednego 
marcowego dnia lwowianie byli 
świadkami takiego wydarzenia: na 
rynku grupa młodych ludzi ubranych 
w maski gazowe i kostiumy maskara
dowe przyczepiła kilkumetrowy polie
tylenowy worek do rury wydechowej 

włączonego samochodu. Okazało się. 
że w ciągu 15 minut w powietrze ulatu
je 12 m3 szkodliwych składników! 
Sekcja zwróciła się do władz miasta o 
wydanie zakazu przejazdu przez cen
trum samochodom prywatnym dwa 
dni w tygodniu - soboty i niedziele. 
?a jedno z głównych zadąć Towarzys
two „Lewa” uważa walkę z wszelkimi 
„namiastkami kultury”. Na pierwszej li
nii znajduje się grupa propagująca 
poezję śpiewaną, np. poetów epoki 
baroku i twórców współczesnych. 
Były już występy w miastach i wsiach 
okolic Lwowa i w Kijowie. Nie zapom
niano także o tradycyjnych formach 
muzycznych, np. o występach bandu- 
rzystów.

Można zadać pytania: czym kierują się 
młodzi (i nie tylko) działający w Towa
rzystwie „Lewa” i co skłania ich do 
takiej aktywności? Wszyscy wiedzą, 
jak wiele problemów nagromadziło się 
w latach zastoju. Członkowie Towa
rzystwa zajmują się właśnie nimi - 
konkretnymi zaniedbanymi w kulturze 
sprawami, chcą wnieść przynajmniej 
najskromniejszy wkład w jej przebu
dowę. Nie wszystko wychodzi tak, jak

by się chciało, ale jak pisał Taras 
Szewczenko:
„Robotniczym rozumem, 
robotniczą ręką 
orać odłogi.
Myśleć, działać, nie czekać
i posiane żąć 
robotniczą ręką."

★ ★ ★
Warsztat kamieniarski, o którym 
wspomina Andriej Kwiatkowski w arty
kule Myśleć, działać, nie czekać..., 
znajduje się dokładnie na terenie 
cmentarza Obrońców Lwowa. Jest to 
wydzielone z cmentarza Łyczako
wskiego miejsce od strony Pohulanki, 
odgrodzone od niego i otoczone ka
miennym murem. Cmentarz utworzony 
został w 1919 r„ pochowani są na nim 
żołnierze polegli w latach 1918-1920 
oraz zmarli później. Spoczywają tu tak
że kobiety, które brały udział w wal
kach oraz cudzoziemcy.
Niewiele dziś pozostało z monumen
talnego, zbudowanego z kilku części 
pomnika; jego twórcą był architekt Ru
dolf Indruch.
Monument składał się z kapliczki na 
lekkim wyniesieniu, katakumb oraz

4. Jeden z zarośniętych 
grobów; napis: „Tu leży 
Woyciech Bazyniak stu
dent. Umarł dnia XV 
Stycz. MDCCLXLVIII 
roku"
5. Tragiczny stan kapli
cy grobowej Dunin-Bor- 
kowskich z 1812 r.
6. Cmentarz Orląt - wi
dok od strony Pohulan
ki
7.8. Pomnik Chwały w 
latach trzydziestych (7) i 
obecnie (8)
9. Tak wyglądały w la
tach trzydziestych kata
kumby
10.11.12. Fragmenty 
cmentarza Orląt 
(zdjęcia: 1-6 - krzysztof 
Nowiński, 8 - Tadeusz 
Trajdos, 10—12 - Jerzy 
Bojarski; reprod.: 7,9 -

Emanuela Cissowska)
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pomnika Chwały wykonanego w for
mie Luku Triumfalnego, z szeroką bra
mą i ustawionych półkoliście dwunas
tu kolumn doryckich. Nie ma już ani 
katakumb, ani kolumnady - prawdo
podobnie zostały rozebrane przez 
warsztat kamieniarski. Na cmentarzu 
znajdowało się niegdyś ponad 2,5 ty
siąca grobów. Dzisiaj trudno się ich 
doliczyć, płyty są poniszczone i poza
rastane, napisy najczęściej zatarte. 
Warto dodać, że ziemia z cmentarza 
Orląt znajduje się w Grobie Nieznane
go Żołnierza w Warszawie.

Popieramy Towarzystwo „Lewa" w 
jego staraniach o zlikwidowanie war
sztatu kamieniarskiego. Następnym e- 
tapem powinna być inwentaryzacja 

grobów oraz ich oczyszczenie. Potem 
konieczna będzie konserwacja na
grobków i zachowanych fragmentów 
pomnika. Najwyższy już czas, aby 
sprawa cmentarza Łyczakowskiego - 
razem z cmentarzem Obrońców Lwo
wa - została rozwiązana także przy 
pomocy strony polskiej. Po prostu ko
nieczna będzie fachowa pomoc kon
serwatorska, a dla wspomożenia dzia
łań Towarzystwa „Lewa" - także udział 

w porządkowaniu grobów polskich 
grup coraz liczniej odwiedzających 
Lwów Taką propozycję - nietrudną 
przecież do zrealizowania - wysuwa 
redakcja „Spotkań z Zabytkami". 
Czekamy na odzew ze strony Czytel
ników. (k)
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Salon Nawrockich A.D. 1988
„Monsieur et Madame Bolesław Na
wrocki ont I’honneur d'inviter..." - 
brzmiały pierwsze słowa zaproszenia. 
Dalej Gospodarze obiecywali prezen
tację kolekcji polskiej sztuki ludowej 
oraz koncert w wykonaniu pianisty 
Wojciecha Kocyana. Przyjęcie wydano 
w prywatnym domu dla 40 prawników, 

członków Komisji Prawniczej i Usta
wodawczej Międzynarodowej Konfe
deracji Związków Autorskich CISAC, 
którzy z całego świata zjechali w 1987 
r. nad Wisłę. Kiedy prof. Romanowi 
Jasińskiemu opowiadałem o podob
nych inicjatywach, zapytał: „Czy pań
stwo Nawroccy prowadzą salon?..."

Jakie jest życie artystyczne nad Wisłą 
u progu trzeciego tysiąclecia naszej 
ery? Mam tu na myśli życie artystycz
ne w domach prywatnych. Jak częste 
jest rodzinne muzykowanie, jakimi ob
razami ozdabia się pokoje dzieci, jakie 
programy nagrywa się na video, czyja 
obecność ceniona jest na żurfiksach i 
czego dotyczą towarzyskie rozmowy? 
Odpowiemy na te niedzisiejsze pyta
nia na jednym przykładzie. Odwiedzi

my z Ewą i Wojciechem Fibakami sa
lon Nawrockich, zwiedzimy to prywat
ne muzeum również z gośćmi wspom
nianego na wstępie przyjęcia.
Dom nie zachwyca architekturą, ale 
też nie był budowany na zamówienie. 
Za to kraty w oknach i drzwiach zdra
dzają kunszt artystyczny ich autora 
oraz znawstwo zamawiającego. W o- 
grodzie, pomiędzy rzadkimi odmiana
mi kwiatów, rzeźby Stanisława Sikory, 
m.in. głowa Marii Skłodowskiej oraz 
Bolesława Prusa. W rzadko którym 
domu zauważymy taką spójność ma
larstwa, rzeźby, muzyki, sztuki ludowej 
i ludzi. Ale też środowisko, z którego 
wywodzi się Gospodarz, skrystalizo
wało jego zainteresowania. Od dzie
ciństwa mimowiednie chłonął atmo
sferę domu pełnego dzieł sztuki, słur 
chał o artystycznych podróżach ojca, 
różne wartości estetyczne kumulowały 
się w dziecku, tworząc w rezultacie 
wybitnego konesera sztuki.
Muzyk i prawnik dr Bolesław Nawrocki 
przyszedł na świat w rodzinie artysty- 
-malarza Bolesława Nawrockiego
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1.2.3. Mela Muter: „Macierzyństwo" z ok. 1924 r. 
(1). „Portret Stefana Żeromskiego" z 1925 r. (2) i 
„Collioure" z ok. 1925 r. (3)
4.5. Leopold Gottlieb: „Portret Andró Salmona” 
(4) i „Portret Juliesa Pascina" (5)
6.7. Bolesław Nawrocki: „Portret Meli Muter" z 
1903 r. (6) i autoportret (7) 

(1877-1946). Bolesław Nawrocki - se
nior, w szczytowym okresie swej twór
czości w latach 1900-1917, tworzył w 
Paryżu, Rzymie i w Rosji, po czym o- 
siadł w swej posiadłości w Pabiani
cach. Jego syn postanowił zebrać roz
proszone po Europie obrazy przyjaciół 
i kolegów ojca, działających na Montr- 
martre i Montparnasse. Równocześnie 
zaczął tworzyć kolekcję polskiej sztuki 
ludowej, która dziś bodaj czy nie prze
wyższa jakością zbiorów Ludwika 
Zimmerera.
Dom jest oczywiście za ciasny, bo
wiem naszym kolekcjonerom nie przy

sługuje możliwość dysponowania po
wierzchnią stosowną do rangi i zasob
ności zbiorów. Podczas przyjęcia dla 
prawników szatnię zaimprowizowano 
w jednym z garaży; w czasie podob
nych przyjęć mieścił on niekiedy i sto 
okryć. Trzeba było widzieć zaskocze
nie gości z USA, Australii, RFN, Wiel
kiej Brytanii, Francji - zdumionych, że 
w Polsce prywatna osoba może po
siadać dzieła sztuki. Szybko uformo
wała się grupka chętnych, których o- 
prowadzałem udzielając wyjaśnień. 
Gościom od razu rzuciło się w oczy 
skontrastowanie dwojakiego rodzaju
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temperamentów twórczych: akademi
ckie malarstwo Bolesława Nawrockie
go przenika się tu z dziełami na 
wskroś nowoczesnymi, malowanymi 
przez jego kolegów.
W jadalni, będącej zarazem salonem, 
wyróżnia się portret malarki Meli z 
Klingslandów Mutermilchowej (1876- 
1967), znanej jako Mela Muter, którą 
Bolesław Nawrocki namalował w 1903 
r. w Paryżu. Mniej więcej naprzeciw u- 
mieszczony jest wizerunek Leopolda * 
Staffa autorstwa z kolei Meli Muter, 
powstały również w 1907 r. w Paryżu. 
To dla Staffa Muter porzucała męża i 
synka. W lwowskiej galerii obrazów 
znajduje się jej płótno przedstawiają
ce jej męża Michała Mutermilcha i 
Staffa grających w szachy; sytuacja na 
szachownicy nie wskazywała, który z 
nich wygra... Obok portretu Staffa wisi 
obraz Bolesława Nawrockiego pt. 
„Przyjęcie prezydenta E. Loubeta 
przez Wiktora Emanuela III w Rzymie 
w 1904 r." W pobliżu - gersonowskie 
w wyrazie pejzaże Nawrockiego, aka
demickie studia wnętrz i portrety. We 
wnęce mieszczącej lustro - dar papie
ża Piusa X dla malarza Nawrockiego - 
ustawiono pochodzący z 1913 r. auto
portret Alicji Balickiej, z dedykacją dla 
Gospodarza, napisaną w 1969 r. w Pa
ryżu. Dalej mijamy „Macierzyństwo" 
Meli Muter, zakupione w Niemczech. 
Artystka miała zwyczaj malowania po 
obydwu stronach płótna - po drugiej 

stronie „Macierzyństwa” widnieje por
tret Żeromskiego, wykonany na Zam
ku Królewskim w ostatnich tygodniach 
życia pisarza.
Kolejne obrazy, jakie zaprezentowa
łem gościom, byty im bliższe z uwagi 
na sportretowane na nich, dobrze zna
ne w Europie osoby. Obejrzeliśmy na
malowany przez Leopolda Gottlieba 
(1883-1934) wizerunek słynnego kry
tyka sztuki Andre Salmona, przyjaciela 
Picassa, Modiglianiego i cenionych w 
świecie, a prawie zupełnie nie zna
nych w kraju, polskich malarzy Mojże
sza Kislinga, Louisa Marcoussisa oraz 
marszanda Leopolda Zborowskiego, 
który wylansował Modiglianiego. Dru
gi portret Gottlieba przedstawia mala
rza Juliesa Pascina. Następnie weszli
śmy do „świątyni Meli Muter", czyli 
pokoju kryjącego jej najświetniejsze 
dzieła, m.in. „Bretonkę z dzieckiem", 
„Portret niewidomej polskiej dziew
czynki”, pejzaże z kraju Basków i po
łudnia Francji, „Autoportret” z okresu 
studiów u Miłosza Kotarbińskiego.
Kulminacyjnym punktem wieczoru był 
występ Wojciecha Kocyana. Goście 
zgromadzili się na poddaszu, gdzie 
stoją dwa znakomite fortepiany, na 
których na co dzień grają domownicy. 
Akustyka może nie była idealna, lecz 
klatka schodowa całkiem nieźle prze
nosiła na cały dom Nokturn Es-dur op. 
55 i Poloneza As-dur Chopina oraz X 
Rapsodię i etiudę „La Ricordanza"

8. „Wniebowstąpienie NMP" Katarzyny Gawfo- 
wej
9. „Ukrzyżowany" Marianny Wiśnios
10. Wojciech Fibak z córką Pauliną (po prawej) 
pod portretem Leopolda Staffa namalowanym 
przez Melę Muter w Paryżu w 1903 r.

(zdjęcia: Janusz Miliszkiewicz)

Liszta. Słuchacze siedzieli stłoczeni 
pośród setek dzieł sztuki ludowej, 
stworzonych np. przez Wojciecha O- 
leksego, Stanisława Mikę, Marię 
Wnęk, Stanisława Hołdę, Mariannę 
Wiśnios, Stanisława Majewskiego ze 
Sternawic, Franciszka Lenarta, Halinę 
Ptaszyńską, Józefa Serwika i wielu, 
wielu innych. Nad wszystkim górował 
pochodzący z 1927 r. obraz artysty 
Jana Lamęckiego z Zielonej Dąbrowy 
pt. „Pobłogosław naszą pracę", o któ
ry bezskutecznie ubiegały się najwięk
sze muzea etnograficzne Europy. Za
chwycały przywodzące na myśl rzeź
bę romańską dzieła Józefa Gruceli.
Zupełnie inna atmosfera towarzyszyła 
wizycie Ewy i Wojciecha Fibaków. 20 
listopada 1987 r. zwiedzaliśmy wspól
nie magazyny malarstwa Muzeum Na
rodowego oraz Żydowskiego Instytutu 
Historycznego, gdzie Fibak miał na
dzieję obejrzeć arcydzieła ulubionych 
przez siebie malarzy. Zasobność ma
gazynów przyniosła jednak pewien 
niedosyt, więc dla poprawy nastroju 
zaproponowałem poznanie kolekcji 
Nawrockiego.
Doktor Nawrocki przygotował maty
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wernisaż. Wyjrzały z podręcznego ma
gazynu nie mieszczące się na ścia
nach np. „Arena w Nimes" Pankiewi
cza, portret Leopolda Zborowskiego 
malowany przez Alicję Halicką, mogą
cy przypominać dzieła Modiglianiego, 
a także płótna Meli Muter,,,Portret mę
ski” Gottlieba oraz jego płótno „Chry
stus i Samarytanka”. Na fortepianach 
pojawiły się teki z grafikami, rysunka
mi i akwarelami. Oglądaliśmy „Kon
strukcję mechano-fakturową” Henryka 
Berlewiego z 1924 r. oraz tego same
go artysty „Kompozycję w owalnych 
liniach” z 1922 r. Miedziorytniczy por
tret tancerza Sergiusza Lifara sporzą
dzony przez L. Marcoussisa jest po
noć jedyną zachowaną odbitką, gdyż 
płyta zaginęła. Portret malarza Roma
na Kramsztyka zrobiony tuszem przez

Melę Muter, kilkanaście jej grafik, któ
re wykonywała w jednym egzempla
rzu... Siedemnaście akwarel Zofii Stry- 
jeńskiej, przedstawiających kostiumy 
do „Howańszczyzny”, „Krakowiaków i 
górali”, „Harnasi”...
W albumach czekały na nas doku
menty, m.in. fotografie nieomal 
wszystkich obrazów stworzonych 
przez Melę Muter, a także jej listy, no
tesy, rękopisy autobiograficznych no
wel. Te wszystkie papiery dr Nawrocki 
troskliwie powybierał ze śmieci, gdzie 
jako bezużyteczne wyrzucili je fran
cuscy spadkobiercy malarki. Widząc 
te dokumenty w tak idealnym porząd
ku, wykrzyknąłem: „Ależ to gotowa 
książka o Meli Muter!" Na co Wojciech 
Fi bak zobowiązał się wydać w Paryżu 
monografię malarki pióra Bolesława 

Nawrockiego. W ciszy i skupieniu słu
chaliśmy fascynującej opowieści o 
tym, jak dr Nawrocki, pracując z iście 
detektywistyczną pasją, odnalazł na 
jednym ze strychów we Francji pozo
stawiony kilkadziesiąt lat temu przez 
Gottlieba rulon z obrazami. Jak po ich 
odnalezieniu wytropił wiekową ko
chankę Juliesa Pascina, która zidenty
fikowała jego portret. Jak korespon
dował z sędziwym Andre Salmonem, 
który wzruszył się faktem, że jego 
świetny portret przetrwał, i opowie
dział o okolicznościach jego powsta
nia. Poznaliśmy z opowieści zawar
tość kufra Alicji Halickiej, w którym 
przechowywała swe najwcześniejsze 
prace powstałe pod urokiem twór
czości Juana Grisa i Francisa Picabii - 
częstych gości w domu Halickiej i jej 
męża Marcoussisa. Doktor Nawrocki 
gotów był jeszcze wyświetlać stworzo
ne przez siebie filmy video, prezentu
jące twórców ludowych (np. Dorotę 
Lampart), ale zabrakło czasu.
Odwiedzali ten dom prof. Aleksander 
Gieysztor, dr Marek Rostworowski, 
autor głośnych wystaw, m.in. słynnej 
ekspozycji „Polaków portret własny”. 
Oprócz luminarzy kultury mają wstęp 
także młodzi artyści, np. malarka Bar
bara Przyłuska, która poznała niemal 
cały świat i najlepsze muzea sztuki, 
zdumiona była, że tej klasy dzieła są 
tak mało znane. Stałymi gośćmi bywa
ją tu okoliczne dzieci, które Gospo
darz bezinteresownie naucza gry na 
fortepianie.
Czy można mieć zmartwienia żyjąc w 
warunkach nieomal bajkowych? O- 
wszem. Doktor Nawrocki od ponad 
dziesięciu lat bezskutecznie zabiega o 
publiczną prezentację około trzystu 
obrazów ze swej kolekcji malarstwa 
europejskiego. Nie lepiej jest z poka
zami polskiej sztuki ludowej. Jej wy
stawy organizował w Szwajcarii, wy
pożyczał swe zbiory do Włoch i Jugo
sławii. Niestety, krajowe muzea etno
graficzne dotychczas nie były zainte
resowane wystawieniem tej świetnej 
kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w ca
łości. Pominę dramatyczne szczegóły 
starań, ponieważ w salonie raczej uni
ka się tematów przygnębiających.
Przedmiotem troski dra Nawrockiego 
jest od lat pabianicka posiadłość jego 
rodziców, którą próbuje przekazać 
państwu z przeznaczeniem na mu
zeum. Miałaby to być żywa placówka 
kulturalna, posiadająca salę koncerto
wą, salę wystaw czasowych, skansen, 
szkółkę malarstwa dla dzieci. Dla po
rządku dodam, choć rozumie się to 
samo przez się, że dr Nawrocki zamie
rza wyposażyć muzeum w dzieła swej 
kolekcji.

Janusz Millszkiewicz
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją 
Hanny Krzyżanowskiej) 
GRODKÓW
(gmina Grodków, 
woj. opolskie)
KOŚCIÓŁ EWANGELICKI
I WIEŻA ZIĘBICKA

Grodków położony jest w za
chodniej części woj. opolskie
go. Jest to małe malownicze 
miasteczko o regularnym zało
żeniu zbliżonym do owalu, z 
szachownicowym układem ulic i 
prostokątnym rynkiem pośrod
ku.
Kościół ewangelicki usytuowa
ny jest w północno-wschodniej 
części miasta, w niedużej odle
głości od rynku. Jego budowę 
rozpoczęto w 1845 r. według 
projektu inspektora budowlane
go lllinga z Nysy. W następnym 
roku prace przy wznoszeniu 
kościoła, prowadzone przez mi
strza ciesielskiego Worbsa i mi
strza murarskiego Heumanna, 
zostały ukończone. Jest to bu
dowla w stylu neoromańskim z 
prezbiterium w formie apsydy i 
wieżą wtopioną w korpus; bazy
likowa, trójnawowa. Wyremonto
wanie i zagospodarowanie od 
dawna opuszczonego kościoła 
jest sprawą bardzo pilną.

Wieża Ziębicka usytuowana jest 
w zachodniej części miasta, 
przy ul. Warszawskiej. Sąsiaduje 
z nią rzemieślniczo-mieszkalny, 
częściowo zabytkowy budynek 
z resztkami murów obronnych. 
Naprzeciwko wieży, po drugiej 
stronie ulicy jest dobrze zacho
wany większy fragment murów. 
Wzniesiona w potpwie XIV w. 
gotycka wieża była przekształ
cona ok. 1600 r. - nadbudowana 

i zwieńczona renesansową atty- 
ką. Przejazd przez bramę prze
budowano w formie łuku goty
ckiego w okresie późniejszym. 
Sądząc z istniejących otworów i 
strzelnic obronnych wieża miała 
pięć kondygnacji, cztery stropy 
drewniane i jeden murowany 
nad przyziemiem. Od strony po
łudniowej, na wysokości piątej 
kondygnacji znajduje się wy
kusz na dwóch kamiennych

1. Kościół ewangelicki
2. Wieża Ziębicka

(zdjęcia: Wanda Sudofowicz)

wspornikach. Obecnie wieża 
jest nie użytkowana, po remon
cie może służyć celom tury
stycznym - jako miejsce wido
kowe z niewielką ekspozycją i 
ewentualnie sprzedażą pamią
tek. /

Informacje szczegółowe o kościele

Materiał: murowany z cegły, otynkowany, stropy 
drewniane, dachy kryte dachówką, 
dach wieży eternitem

Kubatura: 4500 m3

Powierzchnia użytko
wa:

700 m2

Liczba kondygnacji: 1 + wieża

Liczba pomieszczeń 4
Właściciel: Urząd Miasta i Gminy
Użytkownik: brak
Proponowany rodzaj galeria, pracownie, teatr (ewentualnie
zagospodarowania: magazyn)
Stan zachowania: zaniedbany, zniszczone pokrycia da

chowe i częściowo więźba

Zakres robót: remont, częściowa odbudowa, adapta
cja

Informacje szczegółowe o Wieży Zlęblcklej

Materiał: murowana z cegły, otynkowana, pod
murówka z kamienia polnego na zapra
wie wapiennej, brak pokrycia dachu 

Kubatura: 748 m3

Powierzchnia użytko
wa:
Liczba kondygnacji:

Liczba pomieszczeń: 
Właściciel:
Użytkownik:
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania: 
Stan zachowania:

Zakres robót:

Sposób załatwienia 
sprawy (dotyczy obu 
obiektów)

34 m2

pierwotnie 5 (wysokość wieży około 22 
m)
po 1 na każdej kondygnacji
Urząd Miasta i Gminy
brak
cele turystyczne (miejsce widokowe)

zniszczone stropy, dach, brak komuni
kacji pionowej
w archiwum Biura Dokumentacji Zabyt
ków w Opolu znajduje się inwentaryza
cja i kosztorys budowlany obiektu 
remont, założenie stropów i schodów, 
adaptacja
wystąpienie z wnioskiem o przejęcie o- 
biektu do Naczelnika Miasta i Gminy 
Grodków.
Dodatkowych informacji udziela Woje
wódzki Konserwator Zabytków oraz 
Biuro Dokumentacji Zabytków w Opolu, 
ul. Piastowska 14,45-082 Opole, tel. 24- 
381 lub 24-342

(opracowała: Wanda Sudofowicz)
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Nowość!

Zdjęcia 
we wnętrzach 

światła dziennego, wówczas właści
we oświetlenie pod względem tem
peratury barwowej mogłoby nam za
pewnić jedynie bezpośrednie światło 
słoneczne bądź światło lampy bły
skowej. Istnieją wprawdzie też mate
riały barwne przystosowane do 
światła sztucznego, ale wymagają 
one użycia specjalnych, silnych ża
rówek.
Jak więc widać, w zasadzie nie 
mamy szans na wykonanie popraw
nych technicznie zdjęć barwnych, 

1 Sala Balowa Zamku Królewskiego 
w Warszawie - zdjęcie naświetlono 
przy otworze przysłony 11 i czasie 1/ 
250 sek.; przy użyciu błony o czułoś
ci 21" DIN i takim samym otworze 
przysłony trzeba by naświetlać przy 
czasie otwarcia migawki 1/4 sek
2. Obraz „Batory pod Pskowem" 
Jana Matejki znajduje się w ciemnej 
sali - naświetlano 1/60 sek. przy 
przysłonie 4; dla błony o czułości 21 ° 
DIN czas naświetlania - 1 sek. 

gdy będziemy fotografować podczas 
normalnego oglądania zbiorów mu
zealnych, a równocześnie będziemy 
respektować wszystkie obowiązują
ce ograniczenia (zakaz stosowania 
lamp i statywów). Czy wobec takiej 
sytuacji istnieje przynajmniej możli
wość wykonania takich zdjęć na ma
teriale czarno-białym? Zdjęcia czar 
no-biate są oczywiście łatwiejsze do 
wykonania, nie wymagają bowiem 
stosowania oświetlenia o ściśle ok
reślonej temperaturze barwowej 0- 
świetlenie fotografowanych ekspo
natów musi być jednak na tyle silne, 
aby zapewniło osiągnięcie dosta
tecznej ekspozycji przy fotografowa
niu z ręki, gdy czas naświetlania nie 
może być dłuszy niż 1/60 sek. A więc 
należy ograniczyć się jedynie do 
tych sal muzealnych, w których jest 
odpowiednio jasne oświetlenie. 
Niektórym z tych kłopotów związa
nych z wykonywaniem zdjęć czarno-

Zwiedzając różne muzea bardzo czę
sto chcemy wykonać zdjęcia prezen
towanych eksponatów. Teoretycznie 
jest to możliwe, ponieważ w więk
szości muzeów fotografowanie jest 
dozwolone, w niektórych z nich mo
żna to robić bezpłatnie, w innych zaś 
po uiszczeniu niewielkiej opłaty. Po
zwolenie takie obwarowane jest jed
nak na ogół zakazem korzystania ze 
światła lampy błyskowej oraz ze sta
tywu fotograficznego. Tymczasem o- 
świetlenie wnętrz muzealnych jest 
stosunkowo słabe, co wynika z tro
ski o ochronę zgromadzonych tam 
zbiorów przed destrukcyjnym działa
niem promieniowania świetlnego. 
Dotyczy to zarówno światła słonecz
nego, jak i światła lamp elektrycz
nych. Tymczasem jasność oświetle
nia wystarczająca dla ludzkiego oka 
najczęściej nie jest wystarczająca dla 
wykonania prawidłowego zdjęcia. 
Aby je wykonać, potrzebny jest dłuż
szy czas naświetlania, sięgający na
wet kilku sekund, a to z kolei powo
duje konieczność umocowania apa
ratu na statywie. W wypadku zdjęć 
na materiałach barwnych, to oprócz 
odpowiedniego czasu ekspozycji 
ważne jest - dla uchronienia się 
przed wszelkiego rodzaju odchyle
niami barwnymi obrazu fotograficz
nego w stosunku do wyglądu foto
grafowanego przedmiotu - oświetle
nie eksponatów światłem o właści
wym zabarwieniu, czyli - jak to się 
określa - o odpowiedniej temperatu
rze barwowej. Gdy fotografujemy na 
materiałach przystosowanych do
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-białych w muzeach, a także przy in
nych, stabo oświetlonych wnętrzach 
zabytkowych, może zaradzić nowy 
material fotograficzny firmy Kodak. 
Nazywa się on „T-MAX P 3200” i u- 
kazaf się na europejskim tynku foto
graficznym w czerwcu 1988 r. Jest to 
material o wysokiej czułości, którą 

dodatkowo można zwiększyć po
przez odpowiednią modyfikację tem
peratury wywoływacza i czasu wywo
ływania. Materiał „T-MAX P 3200” 
może być więc wywoływany w różny 
sposób i osiąga on czułość w grani
cach od ISO 800/30' DIN do ISO 
12 500/42° DIN, a nawet jego czu- 

3.4.5. Posąg Chronosa w Sali Rycer
skiej - zdjęcie naświetlano 1/60 sek. 
przy otworze przysłony 8; dla błony 
21’ DIN czas naświetlania - 1 sek; 
oświetlenie zegara - 90 luksów. Przy 
powiększeniu sześciokrotnym ziarno 
jest niewidoczne, przy powiększeniu 
12,5 x ziarno jest ledwo dostrzegal
ne, wyraźne staje się dopiero przy 
dużych powiększeniach rzędu 30 x. 
6. Pomnik Stanisława Małacho
wskiego w katedrze warszawskiej - 
naświetlany 1/60 sek. przy przysło
nie 8; błona o czułości 21° DIN wy
magałaby czasu naświetlania 1 sek. 
lub dłuższego

(zdjęcia: Ryszard Kreyser) 

tość można podnieść aż do wartości 
ISO 50 000/48° DIN. Przy swojej wy
sokiej czułości materiał ten wykazuje 
ziarnistość obrazu mniejszą niż inne 
znane dotychczas materiały wysoko- 
czułe.
Jeśli materiał ten wywoła się do jego 
maksymalnej czułości, wówczas bę
dzie on czulszy od standardowej 
błony o czułości ISO 100/21° DIN aż 
o 9 kolejnych stopni skali przysłon. 
Tak wysokoczuły materiał pozwala 
więc na wykonywanie z ręki zdjęć fo
tograficznych nawet w tych pomiesz
czeniach muzealnych, które są stabo 
oświetlone. Oczywiście nie we 
wszystkich wypadkach konieczne 
jest wykorzystanie czułości do jej 
maksymalnych granic, biorąc 
zwłaszcza pod uwagę fakt, że pocią
ga to za sobą powiększanie się ziar
nistości obrazu. Często wystarczy 
czułość rzędu ISO 3200-6400, co 
odpowiada 36°-39° DIN. Jest to 
przecież czułość wyższa o pięć- 
-sześć kolejnych stopni skali przy
słon w porównaniu z błoną standar
dową 21° DIN.
Piszący te słowa miał sposobność 

własnoręcznego wypróbowania ma
teriału Kodak „T-MAX P 3200" i w 
tym celu wykonał na nim w lipcu 
1988 r. zdjęcia próbne m.in. we wnę
trzach Zamku Królewskiego w War
szawie oraz w innych zabytkowych 
obiektach. Prezentując niektóre z 
tych zdjęć, chcę podzielić się wyni
kami tych prób.

Wszystkie zdjęcia wykonałem z ręki, 
bez statywu, przy czasie naświetlania 
1/60 sek., a niektóre z nich nawet 
przy czasie krótszym. Warunki ek
spozycji dobierane byty na podsta
wie wskazań czułego światłomierza 
typu „Weston Master V”. Fotografo
wane wnętrza, z jednym wyjątkiem, 
nie były zbyt jasno oświetlone. Naj
lepszym dowodem tego może być 
fakt, że przy dokonywaniu pomiarów 
ekspozycji w tych wnętrzach wychy
lenia wskazówki światłomierza były 
zawsze małe i nie wychodziły poza 
początkową część skali. Szczegóło
we warunki naświetlania podaję w 
objaśnieniach do poszczególnych 
zdjęć. Naświetlona błona została wy
wołana do czułości ISO 6400/39° 
DIN, w specjalnym wywoływaczu Ko
dak „T-MAX". Ma on postać koncen
tratu, który należy przed użyciem roz
cieńczyć czterema częściami wody. 
Czas wywoływania wynosił 11 minut 
przy temperaturze wywoływacza 
równej 24°C.

Na podstawie moich doświadczeń 
sądzę, że opisany materiał „T-MAX P 
3200" mógłby się okazać bardzo po
mocny w pracy historyków sztuki, 
konserwatorów zabytków, inwentary
zatorów, szczególnie zaś przy opra
cowywaniu różnego rodzaju doku
mentacji.

Ryszard Kreyser
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Akcja cmentarze

Uratowany 
mizar

byli też gospodarze terenu w o- 
sobach naczelnika i sekretarza 
Urzędu Miasta i Gminy w Tere
spolu, który również pokrył 
część kosztów naszej działal
ności. Ideą obozu było nieod

starszy nagrobek na cmentarzu 
tatarskim w Polsce. Nie opodal 
odnaleźliśmy pochodzący z 
1736 r. nagrobek z dość dobrze 
zachowanym arabskim napi
sem. Trzeci nagrobek pocho

1. Prace w Lebiedziewie
2. Nagrobek Jakóba Buczackiego w 
trakcie odsłaniania
3. Nagrobek z 1704 r. po ustawieniu, 
oczyszczeniu i zrekonstruowaniu ka
miennego ogrodzenia mogiły
4.5. Cmentarz po przeprowadzo
nych pracach

(zdjęcia: Stanisław Kryciński)

0 tatarskim cmentarzu w Lebie- 
dziewie ukazały się w „Spotka
niach z Zabytkami" dwa mate
riały: A. Kołodziejczyka Tatarzy i 
ich cmentarze (nr 6,1986, s. 16) i 
S. Krycińskiego, Tatarzy w Le- 
biedziewie (nr 5,1987, s. 47). Au
torzy opisywali katastrofalny 
stan mizaru i postulowali ko
nieczność jak najszybszego ra
towania niszczejących nagrob
ków.
Widząc opłakany stan cmenta
rza, a wiedząc jednocześnie, że 
to, co ocalało, ma jeszcze ol
brzymią wartość historyczną, 
postanowiłem rozpocząć akcję 
jego ratowania. Mając nieco do
świadczenia dzięki analogicznej 
działalności w Społecznej Ko
misji Opieki nad Zabytkami 
Sztuki Cerkiewnej, zorganizo
wałem w maju 1988 r. obóz kon
serwatorski. Jako członek PTTK 
(prowadzę Klub Turysty „Dedal" 
przy SM „Gocław-Lotnisko") 
wystąpiłem o wsparcie do Od
działu PTTK Warszawa-Praga 
Południe. Oddział poparł moją 
działalność, podbudowując ją 
także finansami. Również kon
serwator wojewódzki Kazimierz 
Popiołek bardzo życzliwie przy
jął moją inicjatywę. Zadowoleni 

płatne wykonanie prac konse
rwatorskich i porządkowych na 
cmentarzu. Pieniądze potrzebne 
były jedynie na materiały, narzę
dzia, wyżywienie i zakwaterowa
nie. W czasie prac ogromnie po
mógł nam pan Janusz Smaza, 
konserwator kamienia pracujący 
na Wydziale Konserwacji war
szawskiej ASP. W trwającym ty
dzień obozie wzięła udział mło
dzież z warszawskich liceów o- 
gólnokształcących.
Na terenie cmentarza wyzbiera- 
no śmieci i wycięto krzaki także 
wokół mizaru, wydobyto z ziemi i 
ustawiono 37 nagrobków, o- 
czyszczono wszystkie nagrobki 
z mchów i porostów, zrekon
struowano kamienne ogrodze
nie trzech mogił przy nagrob
kach z XVIII w. oraz odkopano 
dwie mogiły obłożone, zgodnie 
z tradycją, kamieniami.
Działania na cmentarzu przynio
sły nadspodziewanie ciekawe 
efekty. Po odkopaniu, ustawie
niu i oczyszczeniu ukazał się na
szym oczom nagrobek z 1704 r„ 
należący najprawdopodobniej 
do pułkownika Samuela Murzy 
Koryckiego, tego samego, który 
w 1679 r. dostał Lebiedziew od 
Jana III Sobieskiego. Jest to naj

dzący z XVIII w. znajduje się na 
grobie Ajszy z Koryckich Tupal- 
skiej, zmarłej 16 maja 1796 r. 
Ten pokaźnych rozmiarów głaz 
narzutowy pokryty jest z trzech 
stron napisami. Główna inskry
pcja zawiera arabskie wersety 
oraz datę i nazwisko zmarłej. Na 
południowym boku nagrobka 
wyryto napis: „Tu leży ciało mey 
kochaney żony moy cel naymil- 
szy w tym grobie złożony"; napi
su na północnej stronie nie uda
ło się nam odczytać. W trakcie 
prac odczytaliśmy sześć inskry
pcji z pierwszej połowy XIX w„ 
m.in.: „JOANNA Z BARANO
WSKICH KORYCKA PUŁKOW
NIKOWA WOYSK P. ZM D 2 PA 
1826 R"; „FELICYA Z KORY
CKICH BUCZACKA MARSZAŁ
KOWA P. BIALSKIEGO. ZMAR
ŁA D. 7 CZER 1828 R".
Zapewne z XIX w. pochodzi rów
nież nagrobek, na którym nie 
odnaleźliśmy daty. Znajdują się 
na nim dwie linijki zapisane pi
smem arabskim i inskrypcja w 
języku polskim: „Ali Korycki Po
rucznik ostatni z agów Kory
ckich". Pięć inskrypcji pochodzi 
z przełomu XIX i XX w. Wykona
no je w dwóch językach: arab
skim i rosyjskim, np. na gro-

bach: Haliny Jakowlewej Józe
fowicz (zm. 1898) i Marii Bucza
ckiej (zm. 1906).
Po przeprowadzonych pracach 
na cmentarzu stoją teraz 53 na
grobki, tworząc bardzo malow
niczy zespół. Po wycięciu krza
ków widać je doskonale z szosy 
przytykającej do cmentarza. 
Należy podkreślić bardzo życzli
wy stosunek mieszkańców Za
stawka do nas i prowadzonych 
przez nas działań. Zadowoleni 
byli, że ktoś wreszcie zajął się 
„mogiłkami" - tak nazywają ten 
cmentarz. Gdy potrzebna była 
ich pomoc, chętnie nią służyli. 
Dwóch gospodarzy (wraz z 
ciągnikami) pomagało nam w 
wyciąganiu z ziemi dwóch led
wo widocznych znad jej po
wierzchni nagrobków. Inni po
magali ustawić pionowo najcięż
sze głazy.
Mizar ma być otoczony ogro
dzeniem z sosnowych żerdzi. 
Takie ogrodzenie najlepiej pa
suje do charakteru, położonego 
wśród lasu, cmentarza; wykona
nia ogrodzenia podjął się miejs
cowy gospodarz dysponujący 
własnym materiałem.
Chciałbym serdecznie podzię
kować tym wszystkim, którzy nie 
szczędząc sił i czasu przyczynili 
się do remontu lebiedziewskie- 
go mizaru.

Stanisław Kryciński
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Akcja cmentarze

Przy drodze
Przy szosie Pomiechówek-Dębe, we 
wsi Kikoły znajduje się niewielki 
cmentarz położony przy przydrożnej 
kapliczce z 1904 r. Według miejsco
wej tradycji cmentarz związany jest z 
pierwszą wojną światową. Niestety - 
nie ma już na nim żadnego napisu, 

są tylko ślady po oderwanych tabli
cach na wielkim obrobionym głazie 
granitowym i na trzech zachowanych 
kamieniach nagrobnych. Zachowała 
się także granitowa bramka, już bez 
furtki. Przypuszczalnie cmentarz był 
ogrodzony drewnianym płotem. Ta 
sama lokalna tradycja łączy cmen
tarz z poległymi żołnierzami niemiec
kimi. Nie wiadomo jednak, w jakiej 

potyczce zginęli. Na terenie zewnęt
rznego pierścienia obronnego twier
dzy Modlin walk było sporo.
Jakby jednak nie było nastąpiła tu 
dewastacja cmentarza sprzed 70 laty 
i nie ma to żadnego znaczenia, że 
cmentarz kryje prawdpodobnie 
szczątki żołnierzy niemieckich. Mozę 
Czytelnicy pomogą nam w identyfi 
kacji tego cmentarza.

1. Tu znajdowała się furtka
2. Stela oznaczająca cmentarz ze 
śladem po wyrwanej tablicy
3. Kapliczka z 1904 r. - interesująca 
płaskorzeźba wyraźnie przedstawia 
głowę w hełmie i być może wykona
na została w trakcie budowy cmenta
rza

Akcja cmentarze

W Zagłębiu 
Dąbrowskim 
Najstarszy cmentarz żydowski, który 
spenetrowałam, znajduje się w Bę
dzinie przy ul. Podzamcze. Zajmuje 
on podnóże Góry Zamkowej, a od 
strony południowej (ul. Podzamcze) i 
północnej (uskok stoku) ograniczony 
jest naturalnym ukształtowaniem te
renu. Od wschodu zachowały się po
zostałości muru cmentarnego. W ob
rębie kirkutu nie ocalał pierwotny uk
ład przestrzenny. Sztukę sepulkralną 
reprezentują macewy wykonane z 
szarego lub białego piaskowca, za
wierające inskrypcje i motywy sym
boliczne lub dekoracyjne. Zidentyfi
kowano 614 macew bądź ich części, 
z których 266 znajduje się w stanie 
pozwalającym na ich rekonstrukcję, 

a po 348 zachowały się jedynie fra
gmenty. Większość macew jest prze
wrócona na ziemię; możliwe, że dal
sze obiekty znajdują się pod po
wierzchnią gruntu.

Proweniencja cmentarna sięga XVII 
w., kiedy na 750 mieszkańców Będzi
na przypadało około 200 Żydów. 
Wśród motywów zdobniczych znaj
dujących się na cmentarzu macew 
często występują wyobrażenia zwie
rząt. Kilka macew ma widoczne ślady 
po polichromii wykonanej w kolo
rach czerwonym i błękitnym, można 
także spotkać groby kohelów. 
Wszystkie macewy zwieńczone są 
półkoliście i ustawione wzdłuż osi 
północ-południe.
Kirkut będziński, podobnie jak wiele 
innych tego typu obiektów, w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat ulega 
bardzo szybko postępującej dewa
stacji. Ze względu na jego wartość 

historyczną i artystyczną należałoby 
zabezpieczyć teren cmentarza i usu
nąć nadmierną tam zieleń wysoką.

Inny kirkut - w Czeladzi zlokalizowa
ny jest przy ul. Trzeci Szyb. Na jego 
terenie zachowało się kilkaset ma
cew wykonanych z piaskowca Pier
wotny jest także układ alejek i ście
żek obsadzonych starymi drzewami. 
Bogato zdobione, wysokie macewy 
ustawione są rzędami wzdłuż osi 
północ-południe. Cmentarz jest za
bezpieczony ogrodzeniem wykona
nym w 1987 r.

Spośród trzech sosnowieckich kir
kutów najlepiej zachowany jest ten, 
który stanowi część kompleksu 
cmentarnego przy ul. Gospodarczej. 
W skład tego kompleksu wchodzą 
cmentarze: ewangelicki, prawosław
ny, katolicki i żydowski. Nekropolia 

powstała w latach dziewięćdziesią
tych XIX w. Najbardziej opuszczony i 
zaniedbany jest cmentarz żydowski, 
co świadczy nie tyle o zapomnieniu 
przez bliskich, ile o ich braku. Na 
wielu nagrobkach widnieją napisy: 
„Zginą! w Bergen-Belsen", „Zginą! w 
Oświęcimiu", „Zamordowany w sos
nowieckim getcie". Pod murem 
cmentarnym stoi okazała budowla - 
ohel sosnowieckiego rabina. Przy 
bramie wejściowej, tuż obok studni, 
zlokalizowany jest pomnik wysta
wiony w hołdzie Żydom z miast Za-

1. Cmentarz w Będzinie
2. Cmentarz w Sosnowcu przy ul. 
Gospodarczej
3. Cmentarz w Sosnowcu przy ul. 
Pastewnej

(zdjęcia: Anna Ciatowicz) 
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głębia Dąbrowskiego, zamordowa
nym przez hitlerowców w latach oku
pacji. Drugi, mniejszy pomnik upa
miętnia śmierć Abrahama Landaua 
ps. „Adek”, funkcjonariusza KC KPP, 
zamordowanego w Sosnowcu 11 
kwietnia 1935 r.
Cmentarz żydowski przy ul. Stalowej 
w Sosnowcu założono w latach dwu
dziestych XX w. na planie trapezu. 
Nie użytkowany od 40 lat, zajmujący 
powierzchnię około 2 ha kirkut po
zbawiony jest opieki i znajduje się w 
stanie całkowitego zniszczenia. 
Cmentarz przecinają drogi prowa
dzące do ogródków działkowych, o- 
taczających jego teren od zachodu i 
południa. Od północy obszar kirkutu 
ogranicza hałda. Pozostałości po po
nad 100 macewach znajdują się w 
trzech skupiskach. Wszystkie ocala
łe macewy są powalone na ziemię, 
zdewastowane, poobijane, a niektóre 
dodatkowo zamalowane zieloną olej

ną farbą i celowo uszkodzone; na te
renie cmentarza często spotyka się 
ślady po wykopach. Macewy te wy
konane są z piaskowca lub szlifowa
nego lastryka, bez zdobień. Inskry
pcje hebrajskie w większości są nie
czytelne. Wśród inskrypcji polskich, 
z których kilka odczytałam, przewa
żają napisy poświęcone ofiarom hit
lerowskiego ludobójstwa. Pozosta
łościom cmentarza, pozbawionym 
zieleni wysokiej, zagraża bezpośred
nio poszerzanie się obszaru zajmo
wanego przez ogródki działkowe.
Następny cmentarz żydowski znaj
duje się w Sosnowcu-Modrzejowie 
(ul. Pastewna) i zajmuje wzgórze po
łożone między dawnym rynkiem mo
drzejewskim a korytem Czarnej 
Przemszy, która w okresie zaborów 
była rzeką graniczną między zabo
rem pruskim i rosyjskim. Powstanie 
tego cmentarza datuje się na koniec 
XIX w. Nieregularny obszar, na któ

rym byt usytuowany, otaczał mur z 
łupanego kamienia (nie istniejący od 
kilkudziesięciu lat). Obecnie kirkut 
jest całkowicie zdewastowany, nie 
zachował się układ ścieżek i alejek, 
które istniały w czasie użytkowania 
cmentarza.
W środkowej jego części można 
zauważyć pozostałości macew usta
wionych z inskrypcjami skierowany
mi na wschód. Na cmentarzu brakuje 
obiektów architektonicznych, nie ma 
również ich śladów. Macewy, zwień
czone najczęściej półkoliście lub 
prostokątnie, wykonane są z pia
skowca. Wśród motywów zdobni
czych dominuje tematyka zwierzęca 
- przedstawienia owiec (?), jeleni, 
ptaków, lwów. Często na nagrob
kach spotyka się symbole roślinne 
oraz dzbany i szafy, brak natomiast 
grobów kohelów. Na szczególną u- 
wagę zasługuje macewa z wyobraże
niem orła z koroną, położona w cen

Zabójstwo
Józef Teliga był społecznym opieku
nem zabytków, a konkretnie opieko
wał się zabytkowym młynem w Ma
dejowej, przedmieściu Jeleniej Góry, 
gdzie mieszkał. Młyn pochodzi z XIX 
w., wyłączony został z eksploatacji w 
połowie lat siedemdziesiątych, ale 
do dziś zachowało się wyposażenie 
techniczne i zabytkowy układ prze
strzenny. Przed kilkoma laty został 
objęty ochroną konserwatorską, lecz 
niewiele z niej wynikało: nie remon
towany niszczał i dewastowali go 

Jeszcze 
w sprawie 
remontów 
kamienic
Nawiązując do artykułu Remonty 
prywatnych kamienic („Spotkania z 
Zabytkami” nr 1,1988), dotyczącego 
przede wszystkim remontów kamie
nic przy ul. Pijarskiej 19 i 21 w Krako
wie, pragnę poinformować Czytelni
ków, że w tej sprawie zawarte zostało 
19IV1988 r. porozumienie pomiędzy 
współwłaścicielami nieruchomości a 
wojewódzkim konserwatorem zabyt
ków (dalej: WKZ) i kierownikami wy
działów spraw lokalowych oraz gos
podarki komunalnej urzędu dzielni
cowego. Zgodnie z najważniejszymi 
postanowieniami zawartego porozu
mienia współwłaściciele obu budyn

liczni lokatorzy (np. komora turbiny 
wodnej została zamieniona w szam
bo). O zabytek ten walczył Józef Teli
ga - młynarz, żołnierz II Armii WP. 
Właścicielem młyna była Gminna 
Spółdzielnia w Janowicach Wielkich, 
do której najczęściej składał skargi 
J. Teliga Chodziło mu o to, aby właś
ciciel obiektu prowadził właściwą 
jego konserwację, żądał wykwatero
wania lokatorów i stworzenia w mły
nie mini-muzeum młynarstwa. Gmin
na Spółdzielnia porzuciła zdewasto
wany obiekt, interweniował Komitet 
Ochrony Zabytków Techniki Dolne

ków mogą „we własnym zakresie w 
rozmiarze określonym przez WKZ 
oraz kierownika Wydziału Urbanisty
ki, Architektury i Nadzoru Budowla
nego UD Kraków-Śródmieście na 
podstawie ekspertyzy konstrukcyj
nej” przeprowadzić remont obu ka
mienic (na co wyraża zgodę również 
dzielnicowy organ gospodarki ko
munalnej). „W przypadku nierozpo- 
częcia lub niezakończenia robót w 
wyznaczonych terminach" (do ich 
określenia upoważniono organ gos
podarki komunalnej) „albo prowa
dzenia ich w sposób sprzeczny z za
sadami techniki budowalnej i wymo
gów konserwatorskich, lub w spo
sób opieszały wykluczający zakoń
czenie robót w wyznaczonych termi
nach" przeprowadzone one zostaną 
w ramach inwestorstwa zastępczego 
ze środków państwowych, ale na 
koszt współwłaścicieli z zabezpie
czeniem wierzytelności Skarbu 
Państwa powstałej z tego tytułu. 

go Śląska oraz wojewódzki konse
rwator zabytków - społeczny patro
nat nad młynem objęła na początku 
kwietnia br. Rada Wojewódzka NOT 
w Jeleniej Górze. Za późno, by 
przyjść z konkretną pomocą Józefo
wi Telidze - 23 maja został zabity w 
młynie przez jednego z lokatorów, 
który dość miał „fanaberii" starszego 
pana, nie pozwalającego na naj
mniejszą dewastację młyna. Bowiem 
faktem jest, że młyn niszczyli jego lo
katorzy, czemu znów nie należy się 
dziwić - nie nadawał się on do za
mieszkiwania, więc starali się przy

„Wspólwtaściciele przeprowadzą re
mont obu budynków jako całości, 
niezależnie od tego, czy znajdujące 
się w nich lokale są zajęte przez 
współwłaścicieli, czy leż przez in
nych użytkowników. Remont lokali u- 
żytkowych zostanie przeprowadzony 
w standardzie podstawowym, usta
lonym w projekcie technicznym." 
Przeprowadzenie remontu we włas
nym zakresie „nie może w żadnym 
przypadku wiązać się z dostarcze
niem przez t.o.a.p. lokali zamiennych 
lub pomieszczeń zastępczych dla 
współwłaścicieli, którzy zobowiązują 
się - w razie potrzeby opróżnić bu
dynek we własnym zakresie na czas 
remontu". Ustalono także, że „na 
wniosek współwłaścicieli", „zgodnie 
z harmonogramem wynikającym z 
potrzeb remontu" kierownik Wydzia
łu Spraw Lokalowych w urzędzie 
dzielnicowym „wykwateruje na czas 
remontu najemców lokali użytko
wych i bez prawa powrotu najemcę 

trum kirkutu. Wszystkie inskrypcje 
wykonane są w języku hebrajskim, i 
są częściowo czytelne.
Na cmentarzu w Modrzejowie wi
doczne są ślady po. około 100 gro
bach. Z pewnością dalsze z nich 
przykryte są ziemią. Większość ma
cew cechuje duży stopień zniszcze
nia, na kilku występują wyraźne śla
dy odtupań wykonanych współcześ
nie. Na terenie cmentarza nie wystę
puje zieleń wysoka, liczne są nato
miast skupiska samosiejących krze
wów. Brak ogrodzenia stwarza 
szczególne zagrożenie, dlatego nie
zbędne jest zabezpieczenie kirkutu 
przed dalszym dewastowaniem.
Na zakończenie warto podać, że w 
1939 r. (1 stycznia) według spisu lud
ności Sosnowiec zamieszkiwało 
129 610 osób. W1931 r. Żydzi stano

wili 19% ludności tego miasta.

Anna Clatowicz

najmniej trochę przysposobić go do 
życia. Lokatorzy nienawidzili Józefa 
Teligi, bo był pod ręką - to także fakt, 
główny winowajca - Gminna Spół
dzielnia w Janowicach była dalej. 
Szukając winowajców tej niepotrzeb
nej śmierci powinniśmy także oskar
żyć samych siebie... I póki czas 
przyjść z pomocą innym osamotnio
nym opiekunom zabytków ratującym 
naszą historię.

(na podstawie miesięcznika „Nowa
tor", nr 4, 1988 i „Nowin Jeleniogór
skich", nr 25 z 22 VI 1988 r.)

lokalu mieszkalnego, któremu przy
dzielono mieszkanie na czas okreś
lony". Zawarcie porozumienia uczy
niło „bezprzedmiotowym podjęte 
przez kierownika WSL UD Śródmieś
cie czynności egzekucyjne w sto
sunku do współwłaścicieli zmierzają
ce do usunięcia ich z lokali w budyn
kach stanowiących ich własność i 
nie ma przeszkód do wydania im za
świadczeń o uprawnieniach wynika
jących z art. 33 Prawa Lokalowego". 
Współwłaściciele nieruchomości zo
bowiązują się zwrócić Zarządowi Re
waloryzacji Żespotów Zabytkowych 

Krakowa „poniesione dotychczas 
koszty związane z przygotowaniem 
budynków do rewaloryzacji, wyno
szące ogółem kwotę 4 131 159 zł. 
Kwota ta zostanie wpłacona w trzech 
ratach".
Wspomnieć należy również, że 
ZRZZK przesłał do ministra kultury i 
sztuki jeszcze przed zawarciem wy
mienionego porozumienia pismo, 

61



ROZMAITOŚCI

które traktował jako odwołanie od 
decyzji WKZ dotyczącej wytycznych 
konserwatorskich dla remontowa
nych zabytkowych budynków przy ul. 
Pijarskiej 19 i 21. Ministerstwo „wo
bec nasuwających się wątpliwości 
co do występowania interesu praw
nego bądź obowiązku tegoż Zarządu 
w omawianej sprawie" zwróciło się 

do niego z prośbą o ich określenie. 
Po otrzymaniu odpowiedzi minister 
uznając, że „interes prawny i obowią
zek, o którym mowa w art. 28 kpa 
mają jedynie wspomniani współ
właściciele" stwierdził w postano
wieniu z 23 maja 1988 r. „niedopu
szczalność odwołania"
W tym stanie rzeczy mam nadzieję, 

że współwłaściciele nieruchomości 
będą mogli jak najszybciej i możliwie 
jak najlepiej przeprowadzić remont 
kamienic, uwzględniając wytyczne 
konserwatorskie. Chciałbym rów
nież, aby remonty obiektów zabytko
wych wykonywane we własnym za
kresie i na własny koszt przez ich 
właścicieli stały się zasadą, a nie wy

jątkiem. Tym bardziej, że o ile jako 
pokolenie jesteśmy odpowiedzialni 
wobec naszych następców za ocale
nie tak znanych zabytków, jak Wa
wel, o tyle niektórzy z nas są odpo
wiedzialni za zabytki, które przyszło 
im użytkować, chociażby nie miaty 
one reprezentacyjnego charakteru.

Piotr Dobosz

W Zgierzu 
i Łodzi
Na ostatniej stronie „Dziennika 
Łódzkiego" z 16 VI 1988 r. ukazała 
się informacja dotycząca spalenia 
drewnianej kaplicy z 1781 r. w Zgie
rzu. Kazimierz C. po wypiciu wódki 
włamał się do kaplicy, skąd ukradł 
kilka rzeczy i wyszedł zostawiając za
palone świece. Sądowy finał tej spra
wy jest bez znaczenia, gdyż obiekt 

prawdopodobnie nigdy nie zostanie 
odbudowany w pierwotnej formie. 
Można tylko dodać, że kaplica o któ
rej mowa, to wymieniony w Katalogu 
Zabytków Sztuki w Polsce (t. II, pod 
red. Jerzego Łozińskiego) kościół 
ŚŚ Wawrzyńca i Józefa, drewniany o 
konstrukcji zrębowej, jednonawowy. 
Ołtarz główny z retabulem z 1644 r. i 
rzeźbami śś. Wawrzyńca i Józefa, 
dwa ołtarze boczne późnobarokowe 
z końca XVIII w. Kościół ten byt jed
nym z trzech tego typu drewnianych 

kościołów na terenie dawnego po
wiatu łódzkiego.
W kilkanaście dni później tenże 
„Dziennik Łódzki" zamieścił w kilku
dniowych odstępach dwie informa
cje o incydencie, którego skutki 
mogą być równie nieodwracalne tym 
razem dla elewacji secesyjnych ka
mienic Łodzi.
Pierwsza informacja została zatytuło
wana Czy nie można inaczej? Pewna 
łodzianka spadła z trzeciego piętra 
wraz z balkonem i Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej postanowi
ło zapobiec takim wydarzeniom zle
cając usunięcie wszystkich starych 
balkonów ze Śródmieścia Łodzi. 
Okazuje się, że Urząd Dzielnicowy 
jeszcze w 1986 r. polecił PGM zabez
pieczenie zagrożonych balkonów, 
lecz PGM tego nie wykonał.
Zawarte w informacji pytanie „czy nie 
można inaczej?" budzi nadzieję, że 
opamiętanie nadejdzie wcześniej, 
nim zostaną obtłuczone wszystkie 
secesyjne balkony, gzymsy i sztuka
terie. Jak dotąd nadzieja to dosyć 
płonna, gdyż metoda, którą proponu
ję nazwać: „łódzką szkołą konserwa
cji", staje się niestety coraz bardziej 
popularna. Niedawno w ten właśnie 
sposób rozpoczęto „remont?", „kon
serwację?” jedynego zachowanego 
na terenie Łodzi i najbliższych okolic 
obiektu związanego z religią żydo
wską: synagogi przy ul. Piotrko

wskiej 116. Budynek nie uległ w cza
sie wojny zniszczeniu być może dla
tego, że położony jest w głębi typo
wego dla robotniczego miasta „po- 
dwórka-studni".
Jest to niebrzydki, parterowy budy
nek o półkolistych, obramowanych 
gzymsami oknach, poprzedzielanych 
pilastrami i półkolumnami o boga
tych kiedyś sztukatorskich zdobie
niach. Również ścięte narożniki ujęte 
zostały w półkolumny. Dach osłonię
ty jest murowaną, ozdobioną sztuka
terią attyką. W tym doprowadzonym 
prawie do śmierci technicznej bu
dynku ma swoją siedzibę drukarnia 
Sztuki Polskiej.
„Remont" synagogi polega, jak do
tąd, na obtłuczeniu dużych fragmen
tów sztukaterii, domurowaniu innej w 
charakterze niż oryginalna attyki i po
dzieleniu elewacji frontowej „nowo
czesnym" żelbetonowym ogrodze
niem. Nie wiem, ale może warto by 
zweryfikować tę decyzję i wyremon
tować budynek z większą pieczoło
witością. Może udałoby się zorgani
zować w nim np. filię Muzeum Miasta 
Łodzi ze stałą ekspozycją poświęco
ną sztuce i kulturze kiedyś tak licznej 
w Łodzi społeczności żydowskiej. 0- 
biekt taki, znakomicie zlokalizowany 
w samym centrum, niemal naprzeci
wko salonu „Desy”, mógłby stać się 
jeszcze jedną atrakcją miasta.

Mariusz Gaworczyk

1. Tyle zostało z drewnianej kaplicy 
w Zgierzu
2. Łódzka synagoga

(zdjęcia: Mariusz Gaworczyk)

Informacja
Coraz ciekawiej rozwija się sprawa wyburzenia trzech zabytkowych 
kamienic przy ul. Kwiatka w Płocku, o czym informowaliśmy w po
przednim numerze (s. 60). Otóż wbrew naszym pesymistycznym dom
niemaniom Prokuratura Generalna sprawy tej nie zlekceważyła, nato
miast komisja powołana przez wojewodę płockiego Mariana Rodze
nia ukarała... wojewódzkiego konserwatora zabytków Tadeusza Hory- 
nia przeniesieniem na niższe (sic!) stanowisko. Powodem tej kary było 
poinformowanie społeczeństwa za pośrednictwem prasy o bezpraw
nym wyburzaniu kamienic, co oczywiście dotarto do Warszawy i zro
biła się „ogólnopolska awantura". Prokuratura Generalna uważa jed
nak, że decyzja o ukaraniu podjęta została „z rażącym naruszeniem 
prawa". Jeżeli już mówimy o winie konserwatora, to leży ona w czym 
innym - nie wykorzystał uprawnień przysługujących mu z mocy Usta
wy o ochronie dóbr kultury i o muzeach z 1962 r. polegających na 
zdecydowanym wstrzymaniu rozbiórek. Sprawa nie zakończyła się, a 
my przypominamy, że chodzi już o dwukrotne - w jednym wypadku!- 
naruszenie prawa przez władze wojewódzkie. Jesteśmy przekonani, 
że tacy ludzie nie mogą sprawować władzy. Nawet - a może: przede 
wszystkim - w wojewódzkim Płocku.
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Polemiki
Chciatbym podzielić się z Redakcją i 
Czytelnikami kilkoma uwagami w 
związku z artykułem Elżbiety Pytlarz 
Dwadzieścia lat octouobwy („Spotka
nia z Zabytkami", nr 3, 1988), doty
czącym pałacu biskupiego (obecnie 
muzeum) w Nysie.
Bardzo interesujące są wiadomości 
o tym, co wydarzyło się w Nysie po 
1945 r. w zakresie ratowania zabyt
ków przez mgra inż. arch. Stanisława 
Kramarczyka i ich dewastacji przez 
miejscowy „Ciemnogród”. Dobrze, iż 
zostały przytoczone odnośne źródła, 
dzięki czemu materiał zyskał w tym 
fragmencie na wiarygodności.
Gorzej przedstawia się sprawa z wia
domościami o dawniejszej przesz
łości Nysy, o jej władcach i o powo
jennych dziejach nyskiego muzeum. 
Zauważa się wiele nieścisłości, któ
rych przyczyną było czerpanie infor
macji z „drugiej”, a nierzadko i z 
„trzeciej ręki”, miast z literatury.
Oto jeden z przykładów. Autorka pi- 
sze: „IV 1608 r. na tronie biskupim 
zasiadł Karol Habsburg, spokrewnio
ny przez siostry Annę i Konstancję z 
Zygmuntem III Wazą. To pierwszy z 
trzech biskupów związanych z Pol
ską” (s. 22). Biskup Karol, brat dwu 
kolejnych żon Zygmunta III Wazy, był 
przez nie spowinowacony, a nie 
spokrewniony z królem polskim. Nie 
wiadomo właściwie, co ma oznaczać 
sformułowanie o związku z Polską 
zarówno tego, jak i dwóch nie wy
mienionych z imienia biskupów wro
cławskich. Jeśli idzie o arcyksięcia 
Karola Habsburga, jego związki z 
Polską polegały głównie na powino
wactwie z królem polskim, jak wiado
mo nie-Polakiem (rodzice Zygmunta 
III - to Szwed i Litwinka). Związek 
diecezji wrocławskiej z Polską istniał 
- choć z upływem czasu na skutek 
zmian przynależności państwowej 
coraz słabszy - do 1821 r„ ponieważ 
przez ponad 7 wieków diecezja ta 
pozostawała sufraganią metropolii 

gnieźnieńskiej. Bardziej byli związani 
z Polską biskupi wrocławscy w śred
niowieczu, nawet w okresie panowa
nia czeskiego na Śląsku.

Takich niewłaściwości jest w artykule 
więcej. Ażeby nie wdawać się w zbyt 
obszerną polemikę, zatrzymam się 
jeszcze na sprawie muzeum. Zda
niem autorki „Zbiory przedwojenne
go muzeum nyskiego Niemcy wy
wieźli do Czechosłowacji. Pan Kra- 
marczyk zaczął więc od zera"(s 22). 
Nie jest to zgodne z faktami znanymi 
od lat dzięki publikacji Czesławy My- 
kity-Glensk Z problematyki życia kul
turalnego Nysy w latach 1945-1973 
(Szkice Nyskie, t. 2,1979, s. głównie 
199-200), gdzie czytamy: „Zachowa
ne eksponaty stanowiły skromną 
część zbiorów rozmieszczonych on
giś w 16 salach zajmujących dwie 
kondygnacje jednego z budynków 
przy obecnej ul. Grodzkiej, a po woj
nie zgromadzonych w dwóch salach 
dawnego klasztoru jezuitów. Liczba 
uratowanych w czasie pożaru mu
zealiów wynosiła 2314 pozycji 
„Odrębną kwestią było odzyskiwa
nie wartościowych przedmiotów i 
pamiątek historycznych rozproszo
nych poza granicami miasta, a nawet 
kraju. Jak wynika ze szczegółowych 
sprawozdań Referatu Kultury i Sztuki 
Zarządu Miejskiego w Nysie w jednej 
z okolicznych gajówek [w Przełęku k. 
Nysy - przyp. KP] znajdowało się 13 
skrzyń zawierających rzeźby drew
niane, przedmioty kościelne, cynowe 
puchary, odlewy gliwickie, znaleziska 
prehistoryczne. Dzięki osobistym 
staraniom inż. S. Kramarczyka zbiór 
ten został w dniach 4-7 VI 1945 r. 
sprowadzony do Nysy i rozlokowany 
w pomieszczeniach Carolinum”.
Przedstawiając olbrzymie zasługi S. 
Kramarczyka dla ratowania dóbr kul
tury, nie trzeba pomniejszać osiąg
nięć jego poprzedników. Wystarczy 
tylko przedstawić fakty. Odnośnie do 
muzeum w Nysie, będącego (nieza
leżnie czy nam się to podoba, czy 
nie) kontynuatorem powstałego w 

1897 r. Kunst- und Altertumsmu- 
seum in Neisse, można śmiało 
stwierdzić, że o ile przed wojną miało 
ono charakter lokalny, to po 1945 r. 
właśnie dzięki niezwykłym wysiłkom 
mgra inż. arch. S. Kramarczyka 
wzbogaciło się o tak cenne zabytki, 
że stało się muzeum o charakterze 
ponadregionalnym. Zadecydowała o 
tym zgromadzona po 1945 r. kolek
cja malarstwa zachodnioeuropej
skiego XV-XIX w., najwspanialsza na 
całym Śląsku, oraz wyjątkowo boga

ty, liczący się w kraju zbiór mebli w 
stylach od gotyku po biedermeier. 
Wielka szkoda, że w artykule o odbu
dowie pałacu biskupiego w Nysie, 
artykule w zamyśle popularnonauko
wym, popularyzacja wzięła górę nad 
naukowością.

Krzysztof Pawlik 
★ ★ ★

W „Spotkaniach z Zabytkami" (nr 3, 
1988, Wokół jednego zabytku) opu
blikowany został krótki artykuł A.B. 
Krupińskiego o willi „Koliba" w Zako
panem. Zawiera on kilka nieścisłoś
ci, które należałoby sprostować.
1. Stanisław Witkiewicz osiedlił się w 
Zakopanem w roku 1890, nie zaś, 
jakby wynikało z treści pierwszych 
zdań, w 1888.
2. Rozbudowa „Koliby" nastąpiła 
jeszcze za życia Gnatowskiego, w 
1901 r. W archiwum Muzeum Ta
trzańskiego jest na to dowód w po
staci zdjęcia z korespondencją do 
Gnatowskiego z lipca 1902 r„ na któ
rym widnieje „Koliba" już rozbudo
wana. Nowe skrzydło zostało dosta
wione od zachodu, a nie, jak podaje 
autor, od wschodu. W tym samym 
czasie od strony północnej została 
też dobudowana osobliwa wieża ko
munikacyjna prowadząca bezpo
średnio na piętro. Na skutek rozbu
dowy zniszczona została rzeczywiś
cie ozdobna elewacja zachodnia bu
dynku, ale przede wszystkim jego 
pierwotna bryła.
3. Po śmierci Gnatowskiego koleje 
losu „Koliby" były zmienne i nie 

najszczęśliwsze dla zabytku, do cza
su, kiedy willę za pieniądze składko
we zakupił Związek Zawodowy Kole
jarzy (28 I11936 r.). Wykonano wów
czas remont budynku połączony z 
częściową przebudową od strony 
północnej. Autorem projektu przy
stosowania budynku do funkcji 
domu wypoczynkowego był zako
piański architekt Stefan Mever. Pod
czas drugiej wojny światowej w „Ko
libie" mieściła się siedziba hitlerju- 
gend, natomiast po wojnie, w grud
niu 1948 r. Związek Zawodowy Kole
jarzy przekazał dom w zarząd Fundu
szu Wczasów Pracowniczych. W 
1954 r. Prezydium MRN w Zakopa
nem przejęto dom wczasowy „Koli
ba" na Państwowy Dom Dziecka, 
który przeniesiono do innego budyn
ku dopiero w grudniu 1981 r., niemal 
w przeddzień stanu wojennego. W 
listopadzie 1984 r. naczelnik miasta 
Zakopanego zobowiązał Muzeum 
Tatrzańskie do zabezpieczenia opu
szczonej i zdewastowanej „Koliby” 
oraz do przeprowadzenia konieczne
go remontu. W marcu 1985 r. Mu
zeum Tatrzańskie zawarło ze ZZ Ko
lejarzy umowę dzierżawną, której wa
runkiem jest m.in. restauracja „Koli
by” i zorganizowanie w niej muzeum 
stylu zakopiańskiego, na co pozwa
lają znajdujące się w Muzeum Ta
trzańskim zbiory. Od tego czasu pro
wadzony jest systematyczny remont 
konserwatorski zabytku według pro
jektu opracowanego na podstawie 
pełnej dokumentacji historycznej i 
konserwatorskiej. Jesienią 1989 r. 
planuje się otwarcie Muzeum Stylu 
Zakopiańskiego im. Stanisława Wi
tkiewicza.
4. Zamieszczony rysunek „Koliby" 
różni się w kilku szczegółach od jej 
prawdziwego wyglądu - dłuższy jest 
„wygląd” w dachu skrzydła zachod
niego, inny kształt okien parteru w 
ryzalicie środkowym w rzeczywistoś
ci nie ma też balkonu w tej części.

Teresa Jabłońska 
Zbigniew Moździerz

Komunikaty
Ośrodek Dokumentacji Zabytków w 
Warszawie podjął prace badawcze 
nad pasami kontuszowymi, które 
stanowią znakomite, choć niedosta
tecznie rozpoznane źródło dla ro
zważań nad polską kulturą artystycz
ną. Postawiliśmy sobie zadanie ze
brania materiału zabytkowego z dzie

dziny persjarstwa na terenie kraju i 
opracowania go w formie katalogu 
naukowego, mając na względzie po
trzebę ukazania genezy pasa kontu
szowego na zachowanych obiek
tach, stanowiących jedno ze szczyto
wych osiągnięć dawnego tkactwa ar
tystycznego i świadczących o pol
skim guście i specyfice obyczaju 
sarmackiego.

Prace terenowe prowadzone przez 
zespół historyków sztuki pod kierun
kiem dr Marty Michałowskiej obej
mują swym zakresem wywiady, kwe
rendy archiwalne, inwentaryzację i 
dokumentację pasów kontuszowych, 
zachowanych w zbiorach i kolek
cjach muzealnych, kościelnych, pry
watnych na obszarze całej Polski. W 
Ośrodku Dokumentacji Zabytków 

gromadzimy materiały w formie do
kumentacji fotograficznej (obiekt, sy
gnatura) oraz danych technologicz
nych (rodzaje włókien, sploty tkackie, 
techniki zdobnicze), historycznych 
(wytwórnia, proweniencja, historia, 
kolejni właściciele obiektu), opiso
wych (kolorystyka, stan zachowania, 
wymiary) i adresowych (właściciel i 
miejsce przechowywania).
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ROZMAITOŚCI

mentacji Zabytków, dr Marta Mi
chałowska, Warszawa, Mazowiec
ka 11, pok. 7, tel. 27-00-38.

Stucki pas kontuszowy z lat 1793- 
1807 z sygnaturą Leona Madżarskie- 
go (zb. Muzeum Rzemiosł Artystycz
nych w Poznaniu)

(lot. Roman Nowina-Konopka)

* * *

Co to jest? Zwracamy się do Czy
telników o pomoc w zidentyfikowa
niu obiektów ukazanych na za
mieszczonych niżej zdjęciach. 
Wszelkie informacje na ten temat 
prosimy kierować pod adresem re
dakcji.

(reprod. Tomasz Wiśniewski)

Zebranie obszernych materiałów ba 
dawczych pozwoli na opracowanie 
natępnie opublikowanie katalogu pa
sów kontuszowych.
Wdzięczni będziemy za informacje o 
pasach kontuszowych z XVII-XIX w. 
znajdujących się w katalogach i w 
posiadaniu prywatnym oraz za udo
stępnienie tych zabytków do sfoto
grafowania i opisu dokumentacyjne
go, ewentualnie za nadesłane foto
grafie obiektów z podaniem bliż
szych danych.
Uprzejmie prosimy o kontakt listow
ny pod adresem: Ośrodek Doku-

METAL 
DETECTORS

ZAKŁAD 
ELEKTRONICZNY 

W - OK SI ENC I UK 
UL. ŚW I E RCZEWSK I EGO 
01-016W-WA 104M84

Stolarstwo. Pracownia konserwatorska. 
* akant ★ 

Renowacja mebli stylowych i artystycznej 
stolarki budowlanej.

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA różnych rodzajów usług związanych z 
ratowaniem zabytków: remontami, konserwacją dzieł sztuki, pro
wadzeniem inwentaryzacji i dokumentacji zabytków, sprzedażą lub 
wymianą materiałów I narzędzi do prac konserwatorskich - prosi
my nadsyłać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazo
wiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w wypadku instytucji 
podpis głównego księgowego). Po przyjęciu zamówienia przez 
redakcję należy wpłacić 50% kosztów, pozostałą część po ukaza
niu się reklamy lub ogłoszenia w druku, na konto Ośrodka Doku
mentacji Zabytków w Warszawie NBP V 0/M nr 1G52-1137-131. 
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 pozo
stałe rodzaje reklam; w wypadku koloru zwyżka o 100%. UWAGA: 
przy stałym rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub reklam) przysłu
guje 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 miastach, w których 
znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch", zamawiają pre
numeratę w tych oddziałach;
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma 
Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch” i na terenach wiejskich opłacają pre
numeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;
2. Dla osób fizycznych - indywidualnych prenumeratorów - osoby fizyczne 
zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW „Pra- 
sa-Książka-Ruch” opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczy
cieli;
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Pra
sa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych 
nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumerato
ra.

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

'^4

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

Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejsco
wego Oddziału RSW „Prasa-Książka-Ruch";
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książ
ka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 
Warszawa, konto 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;
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Redakcja „Spotkań z Zabytkami"

W związku z artykułem Piotra Do
bosza „Remonty prywatnych kamie
nic" (nr 1, 1988) przesyłamy stanowi
sko Obywatelskiego Komitetu Rato
wania Zabytków Krakowa, jakie zaję
liśmy w omawianej tam sprawie ka
mienic przy ul. Pijarskiej 19 i 21 (zob. 
również „Jeszcze w sprawie remon
tów kamienic" na str. 61) w naszym 
liście skierowanym do ministra J. 
Bajszczaka.

Sprawa kamienic przy ul. Pijar
skiej 19 i 21 czy św. Marka 22 jest 
częścią szerszego zagadnienia, jakie 
stanowi wybór celów i strategia re
waloryzacji kamienic mieszkalnych w 
Krakowie. Nasz Komitet niejedno
krotnie zwracał uwagę na niekorzyst
ne zjawiska towarzyszące procesowi 
rewaloryzacji w tym zakresie. Dali
śmy temu wyraz w naszej odezwie 
„ W sprawie rewaloryzacji zabytków 
Krakowa".

Szczególną dezaprobatę społecz
ną budzi rugowanie mieszkańców 
starego Krakowa odbywające się 
przy okazji prac rewaloryzacyjnych. 
Odzwierciedlenie tej dezaprobaty 
jest powszechne w prasie i innych 
środkach przekazu, zarówno loka
lnych, jak i o zasięgu krajowym. Od
powiednie stanowiska - pokrywają
ce się z naszym - zajęty inne organi
zacje społeczne i zawodowe, takie 
jak Towarzystwo Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa, Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki, Polski Klub Eko
logiczny czy Krakowski Klub Kolek
cjonera.

Łączymy wyrazy szacunku 
W imieniu Prezydium Rady 
Obywatelskiego Komitetu 

Ratowania Krakowa 
dr Adam Guła 

przewodniczący 
mgr Bogusław Krasnowolskl 

wiceprzewodniczący

List do ministra J. Bajszczaka: 
Szanowny Panie Ministrze!

Bezpośrednim powodem, dla któ
rego zwracamy się do Pana z niniej
szym pismem, jest sprawa, która tra
fiła ostatnio do Ministerstwa Budow
nictwa. Gospodarki Przestrzennej i 
Komunalnej (nr 645/87). Dotyczy ona 
głośnego w Krakowie przypadku re
montu budynków przy ul. Pijarskiej 
19 i 21, jaki zamierzają wykonać 
właściciele, podczas gdy Urząd Mia
sta dąży do przeprowadzenia tego 
remontu z własnych środków z wy
kwaterowaniem mieszkańców.

Sprawa ta jest charakterystyczną 
ilustracją zjawiska ogólniejszego, z 
jakim mamy do czynienia w Krako
wie w procesie tak zwanej rewalory
zacji zabytków: masowych wykwate- 
rowań pod pretekstem prac rewalo
ryzacyjnych i związanych z tym nega
tywnych skutków ekonomicznych, 
społecznych i kulturowych. Nasz ko
mitet w dokumentach załączonych 
do niniejszego pisma oraz w innych 
wystąpieniach, jak też inne organiza
cje społeczne i zawodowe wielokrot
nie zwracały na to uwagę władz. 
Praktyka ta spotyka się też z rosnącą 
dezaprobatą społeczną, co znajduje 
odzwierciedlenie w środkach maso
wego przekazu.

W omawianym wyżej przypadku 
wykwaterowani właściciele obserwo
wali jak opróżnione kamienice popa
dają w rume bowiem ich remont wła
dze przewidziały dopiero na 1990 r.l 
Zdecydowali się więc powrócić do 
kamienic i wykonać remont własny
mi środkami pod nadzorem konser
watorskim, bez dalszych wykwatero
wać. a zatem bez konieczności uzy
skiwania deficytowych mieszkań za
stępczych.

Nasz komitet wielokrotnie podkre
ślał. iż zbytnie rozszerzanie frontu ro
bót rewaloryzacyjnych, związane z 
wykwaterowywaniem całych zespo
łów budynków, prowadzi w rezultacie 
do znacznego wzrostu kosztów re
waloryzacji i niejednokrotnie nieod
wracalnego niszczenia substancji 
zabytkowej Ma fatalne skutki spo
łeczno-demograficzne i w praktyce 
przymusowych wykwaterować pozo- 
staje w sprzeczności z zasadami hu
manitaryzmu.

Zdaniem naszego komitetu inicja
tywa mieszkańców domów przy ul. 
Pijarskiej 19 i 21 powinna stać się 
modelem działań w zakresie właści
wie pojętej rewaloryzacji kamienic 
mieszkalnych, prowadzonej przez 
mieszkańców, w interesie miasta i w 
rezultacie w interesie całego społe
czeństwa. Odciążyłoby to budżet 
państwa i miasta w zakresie ochrony 
zabytków, o którym od lat wiadomo, 
że jest niewystarczający wobec o- 
gromu zadań. Ponadto stanowiłoby 
wzór zaangażowania w odnowę za
bytków ze strony indywidualnych 
obywateli, prowadząc w rezultacie 
do zainteresowania tych ludzi dal
szym utrzymaniem substancji zabyt
kowej. Państwo dopuszcza, a nawet 
popiera podobne inicjatywy, skoro 
przyznaje nagrody indywidualnym u- 
żytkownikom zabytków, którzy te o- 
biekty odnowili sami.

Nie wymieniamy tu wszystkich 
przyczyn, dla których popieramy sta
nowisko właścicieli w omawianej 
sprawie, ponieważ wyeksponowali je 
oni szczegółowo w swych własnych 
pismach skierowanych do Pana Mi
nistra i są one też omówione w załą
czonych dokumentach.

Nasz komitet podkreśla, że pomi
jając zawiłości formalne tego typu 
spraw, zarówno bezpośredni interes 
społeczny, jak i przyjmowane w kraju 
kierunki aktywizacji nasze/ gospo
darki poprzez promowanie zaanga

żowania obywateli wymagają jedno
znacznego poparcia dla takich dzia
łań i inicjatyw. Należy oczekiwać od 
władz, że zamiast stwarzania prze
szkód, inicjatywy takie będą szerzej 
rozpropagowane jako nowe wzorce 
postępowania.

Łączymy wyrazy poważania 
Przewodniczący dr Adam Guta 

Wiceprzewodniczący 
- dr Jerzy Zalasiński

Szanowna Redakcjo!
Pragnę nawiązać do artykułu pani 

Danuty Hryniewicz pt. „Na tropie her
bu" („Spotkania", nr 2, 1988). Nim 
jednak to zrobię, kilka słów o sobie. 
Jestem z zawodu ekonomistą, z za
miłowania również heraldykiem. Po
stanowiłem sporządzić herbarz miast 
w Polsce, w którym obok herbów 
miast obecnych w szerokim zakresie 
chcę zamieścić herby miejscowości 
pozbawionych w przeszłości praw 
miejskich. Obszerne dzieło „Miasta 
polskie w Tysiącleciu'' zawiera oko
ło 260 herbów takich miejscowości. 
Na podstawie innych publikacji uda
ło mi się powiększyć tę liczbę do 
339, a i tak nie stanowi to nawet po
łowy skatalogowanych przeze mnie 
miejscowości. Do tej pory skatalogo
wałem 771 dawnych miast, a obec
nie gmin, wiosek lub dzielnic.

Wracając do artykułu D. Hrynie
wicz, pragnąłbym, aby stanowił on 
początek dalszej serii artykułów o 
podobnej problematyce Takich 
miejscowości, jak Widawa, jest w 
Polsce bardzo dużo, a herby ich po
woli ulegają zapomnieniu lub w wielu 
wypadkach nie są znane. A przecież 
herby miejskie TO TEŻ SĄ ZABYTKI. 
Tymczasem bez żadnego poszano
wania dla tradycji zmienia się wzory 
herbów również obecnych miast, że 
wspomnę „nowy" herb Wrocławia. 
Ostatnio tego rodzaju praktyki odno
towałem w przypadku wielu innych 
miast. Zamieniono np. tradycyjny 
herb Wałbrzycha, przedstawiający 
drzewo iglaste, urobiony od niemiec
kiej nazwy miasta Waldenburg (mem. 
Wald - las) na nowy. Popełniono do
datkowo kilka błędów, mianowicie w 
wizerunku „nowego" herbu umiesz
czono przepołowionego białego orła 
na czerwonym tle (podobnie jak w 
obecnym herbie Wrocławia), a więc 
orła charakterystycznego dla regionu 
Wielkopolski i Małopolski. W dodat
ku podział białego orła według trady
cji w polskiej heraldyce jest niedopu
szczalny. Tego rodzaju błędu dopu
szczono się w herbach wielu innych 
miast śląskich, jak Ozimek, Leszczy
ny. Libiąż, Ruda Śląska, Trzebinia i 

’ m.
Drugim charakterystycznym przy

kładem jest herb Chrzanowa. Uch
wałą Miejskiej Rady Narodowej w 
Chrzanowie z 1966 r. zatwierdzony 
został herb miasta według pieczęci z 
1811 r. wyobrażający godłu Księstwa 
Warszawskiego (!) Przecież w latach 
istnienia Księstwa wszystkie miasta 
z jego terenu obowiązane byty uży
wać godła państwowego na swych 
pieczęciach. Prawdziwym natomiast 
herbem miasta jest herb patronalny 

wyobrażający postać św. Mikołaja z 
tarczą herbową Półkozic rodu Ligę
zów - właścicieli miasta.

Tego rodzaju przykładów można 
by opisywać jeszcze bardzo dużo. 
Niestety, w większości wypadków 
autorzy wykazali się indolencją w za
kresie znajomości zasad heraldyki i 
brakiem poszanowania tradycji za
równo heraldycznej, jak i historycz
ne/.

Serdecznie pozdrawiam 
Jacek Chamuia 

Siemianowice Śląskie

Redakcja „Spotkań z Zabytkami"
Artykuł Bożeny Wierzbickiej „Mo

tocross na podzamczu" /..Spotka
nia", nr2, 1988) skłonił mnie do głęb
szej refleksji. Wnioski z tych rozmyś
lań wielce przygnębiające i negatyw
nie świadczące o pewnej części 
społeczeństwa polskiego, nieczułe
go na relikty nasze/ przeszłości. Bo 
jakże myśleć inaczej - miast dbać o 
świadectwa naszej dawnej świetnoś
ci i czynić wszelkie możliwe zabiegi 
w ich ochronie, tworzy się, i to nie
małym wysiłkiem, warunki do przys
pieszonego niszczenia i do zrówna
nia z ziemią. Tępota imbecynalna - 
delikatniej tego nazwać nie sposób. 
Tak, panowie barbarzyńcy znad Bzu
ry. A przecież są inne, równie tereno
wo nadające się, nieużytki do celów 
motocrossowych. Chociażby tereny 
nadbzurzańskie w Plecewicach, 
gdzie w przeszłości odbywały się 
właśnie takie zawody. Myślę, że 
wśród działaczy klubu „Szarak" są 
tacy, którzy pamiętają lata, w których 
zawody motocrossowe tam się od
bywały i przyciągały setki widzów, 
chociaż komunikacja - ta państwowa 
i ta prywatna - nie były tak rozwinię
te.

Sprawy, o których piszę - to dru
gie stadium barbarzyństwa socha- 
czewian w stosunku do zamku i 
skarpy. Pierwszy etap barbarzyństwa 
sprzed kilkunastu laty - to obsadze
nie terenów przyzamkowych lasem 
topolowym. Ani to ładne, ani odpo
wiednie środowisko dla ruin. Raczej 
trzeba było dokonać porządkowania 
skarpy w taki sposób, by wyekspo
nować szacowne mury starego zam
ku. A tak pięknie wykorzystano skar
pę wiślaną w Płocku dla podniesie
nia walorów estetycznych i widoko
wych. Myślę, że ojcowie tak wielce 
zasłużonego / sędziwego grodu 
przemyślą sprawę i dokonają pew
nych korekt, które uwzględnią po
trzeby wszystkich i tych „rycerzo-uła- 
nów" w motocrossowych harcach i 
tych, którym troska o dobro polskiej 
kultury leży głęboko na sercu.

W dobie, w której w tak dotkliwy 
sposób brak pieniędzy niemalże na 
wszystko, z obywatelskiego obo
wiązku trzeba podejmować wszelkie 
możliwe kroki dla przeciwdziałania 
dziełu totalnego niszczenia kultury 
polskiej. Takiej postawy wymaga od 
nas przeszłość, . przyszłość, PO 
PROSTU POLSKOŚĆ.

mgr Zdzisław Budzyński 
członek Klubu „Szarak”

Warszawa



„Wyuzdanie”

Czy pańska żona, panie rad
co, wie. że zbiera pan „ta
kie" kartki? - zapytano by 
właściciela tych pocztówek. 
Luksusowy druk, złocone 
brzegi - to pocztówkowa 
produkcja obrazów wysta
wianych w dorocznych salo
nach malarskich w Paryżu w 
latach 1905-1909 (prawdzi
wą rzadkością są pocztówki 
zapisane i ofrankowane!). 
Pan radca trzymał je w biur
ku, podobnie jak dziś nume
ry „Playboya”...

(reprod.: Jerzy Wilde)


