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NA OKŁADCE: „Dziew
czynka z girlandą w powo
jach” - obraz Fritza Zuber- 
-Buhlera (1822-1896) jest 
symbolem zbliżającej się 
wiosny. Obraz pochodzi 
z kolekcji ofiarowanej Mu
zeum Archidiecezji War
szawskiej przez państwa J. 
i Z.K. Porczyńskich. Kilka 
innych obrazów pokazuje
my na ostatniej stronie 
okładki.

(fot. Erazm Ciołek)
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▼

Od redakcji
Trwa dyskusja na temat zmian w Ustawie 
o ochronie dóbr kultury i o muzeach z 1962 r. 
W resorcie kultury powołana została komisja, 
której przewodniczy prof. Aleksander Gieysztor 
i która wyłoniła sześć roboczych zespołów. 
W dyskusji tej nie powinno zabraknąć „Spotkań 
z Zabytkami". Otóż od 10 lat publikujemy artyku
ły o nierozerwalnym związku zabytków i środo
wiska, składających się na krajobraz, w którym 
żyjemy. Tymczasem niszczenie zabytków i środo
wiska pcha nas w kierunku samounicestwienia. 
Przede wszystkim więc w „naszej” ustawie powi
nien znaleźć się zapis podkreślający ten związek. 
W zapisie tym winno znaleźć się wskazanie sank
cji karnych dla wieloletnich, bezpośrednich de- 
wastatorów krajobrazu. Mowa tu o zlokalizowa
nych w pobliżu zabytków zakładach przemysło
wych, których wyziewy codzienne niszczą zamki, 
dwory, pałace, parki, całe miasta. Oto kilka przy
kładów. Zniszczenie pałacu w Wilanowie „wzięła 
na siebie elektrociepłownia Siekierki"-jak pisał 
red. Jerzy Waldorff. Zamki w Głogowie i Legnicy 
niszczone są przez Kombinat Górniczo-Hutniczy 
Miedzi w Lubinie, który swego czasu odbudowy
wał je, ale z prac remontowych wycofał się 
i obecnie trujące wyziewy z kombinatu więcej 
zniszczyły niż przed laty kombinat odbudował. 
Nie może zabraknąć tu Krakowa, otoczonego 
przez huty z Hutą im. Lenina na czele. A Katowi
ce, Bytom, Będzin i inne zabytkowe miasta śląskie 
- atakowane są nie tylko z powietrza, lecz przede 
wszystkim spod ziemi (tzw. szkody górnicze - to 

się powinno nazywać górniczą dewastacją miast 
i krajobrazu!).

Zdajemy sobie sprawę, że wiele z tych zakładów 
powstawało w okresie, kiedy liczył się obiekt 
produkcyjny, a nie środowisko. Wiemy też, że 
niemożliwa jest ich likwidacja, ale możliwy jest 
obligatoryjny dla wszystkich niszczycieli zapis 
w ustawie brzmiący na przykład tak: „zlokalizo
wane w pobliżu obiektów zabytkowych zakłady 
produkcyjne, których działalność niszczy te 
obiekty w sposób widoczny i udowodniony - 
zobowiązane są do przeznaczania rocznie ustalo
nych ze służbą konserwatorską funduszy na po
krywanie bieżącej, stałej konserwacji niszczo
nych przez nie obiektów zabytkowych". Niech 
prawnicy odpowiednio zapis taki przygotują, by
le zbytnio nie zagmatwali całej sprawy! Byłby to 
zapis bez precedensu, stanowiący o nowoczes
ności ustawy biorącej pod uwagę konkretne fak
ty. No i przede wszystkim - ratujący zabytki.

W numerze są także inne propozycje do nowej 
ustawy zawarte w artykule o większym niż do
tychczas uspołecznieniu ochrony dóbr kultury. 
Szczegółowego, historycznego opisu katedry 
lwowskie] - reklamować nie musimy. W nastę
pnych numerach spodziewamy się m.in. dalszego 
przybliżania Ukrainy, kontynuacji rozważań 
prof. Jana Białostockiego o różnych aspektach 
sztuki, i artykułu o sprawowaniu opieki nad za
bytkami w Anglii przez Komisję Budowli His
torycznych i Zabytków (English Heritage).
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Prezentujemy głos przedstawiciela środo
wiska konserwatorskiego doc. dra hab. Ta
deusza Polaka - prezesa Zarządu Fundacji 
Kultury Polskiej i naczelnego dyrektora PP 
Pracownie Konserwacji Zabytków - przy
gotowany na spotkanie polskich intelektu
alistów z sekretarzem generalnym KC

KPZR Michaiłem Gorbaczowem. Jesteśmy 
przekonani, że ze względu na poruszoną 
sprawę ochrony krajobrazu kulturowego 
po obu stronach obecnej granicy - tekst ten 
zainteresuje naszych Czytelników. Tytuł 
wypowiedzi pochodzi od redakcji.

Po obu stronach 
granicy

WV y ostatnich latach 
badacze historii, a zwłaszcza szeroko pojętej kultury, 
wypracowali pojęcie „krajobraz kulturowy". Obej
muje ono całokształt zjawisk wchodzących w sferę 
kultury, a wywodzących się m.in. z dziejów politycz
nych, uwarunkowań narodowościowych, religijnych 
i wielu innych. Krajobraz kulturowy - to również 
obiekty zabytkowe architektury i budownictwa, ze
społy staromiejskie, architektura wsi, wszystko to, co 
wybudował człowiek dla zaspokojenia swoich pod
stawowych potrzeb materialnych i duchowych. Zaj
mując się profesjonalnie materialną częścią krajob
razu kulturowego (jestem konserwatorem zabyt
ków), pragnę zwrócić uwagę właśnie na to zagad
nienie.
Tereny położone po obydwu stronach współczesnej 
granicy polsko-radzieckiej stanowią obszar szcze
gólnych uwarunkowań w sferze kultury. W wielo
wątkowym tyglu narodowości, kultur, religii, ale 
także inspiracji społecznych, politycznych itp., po
wstawały wybitne dzieła sztuki, jak: zamki, pałace 
i warownie, cerkwie, kościoły i klasztory, ale także 
miasta i miasteczka, chutory, stanice i cmentarze. 
Nie da się ukryć faktu, że owe skomplikowane zjawi
ska, a ściślej mówiąc ich interpretacja była niejedno
krotnie podporządkowana działaniom politycznym 
i społecznym, które utrwalać miały podziały antago- 
nistyczne. Prawdą też jest, że obiekty te służyły 
zamieszkałym tu ludziom w zachowaniu własnej 
kultury i odrębności narodowej. W wyniku uprosz
czonych poglądów na funkcję owych materialnych 
dzieł wspólnej przeszłości, szczególnie w okresie 
powojennym doprowadzono do utraty znacznej częś
ci spuścizny historyczriej. Uważano bowiem, że roz

prawa z przeszłością, krzywdą ludzką, tworzeniem 
nowego ładu społecznego, to między innymi znisz
czenie budowli, które powstały w owym czasie. 
Działania te wystąpiły po obydwu stronach granicy 
polsko-radzieckiej i doprowadziły do nieodwracal
nego zubożenia krajobrazu kulturowego. Nawet je
szcze obecnie zdarzają się opinie, wedle których 
zachowanie dawnego dworu, cerkwi czy kościoła 
lub opuszczonego cmentarza stoi w sprzeczności 
z podstawami socjalizmu lub odczuć narodowych.
Dziś dzięki odnowie w Polsce i „głasnosti" w Związ
ku Radzieckim zaczynamy bardziej obiektywnie 
pojmować wszystkie te zagadnienia, ale przecież 
jesteśmy dopiero na początku tej drogi.
Czy nie należałoby obecnie podjąć działania zmie
rzające do wypracowania formuły wzajemnej współ
pracy w ochronie naszego wspólnego krajobrazu 
kulturowego na terenach przy granicy polsko-ra
dzieckiej? Czy nie należałoby rozpocząć od wspól
nych działań praktycznych otwierających perspek
tywę nowego spojrzenia na nasz wspólny obraz kul
turowy?
Uważam za pilne powołanie wspólnej grupy robo
czej dla określenia programu zachowania naszego 
wspólnego krajobrazu kulturowego. Program ten 
winien uwzględnić aspiracje narodów, świadczyć 
o przeszłości, służyć zbliżeniu i przyjaźni. Do czasu 
opracowania takiego programu, niezbędne są jed
nak prace doraźne, zabezpieczające obiekty zabyt
kowe. Nie możemy pozwolić, aby dobra materialne 
świadczące o historii naszych narodów ulegały dal
szej dewastacji.

Tadeusz Polak
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O uspołecznienie 
ochrony 
dóbr kultury

tjzdrawiając wiel- 

kim wysiłkiem społecznym ekonomię i modernizu
jąc gospodarkę narodową, nie możemy pozostawić 
na uboczu spraw kultury. Po licznych meandrach 
polityki kulturalnej można zauważyć jak gdyby 
triumf dziewiętnastowiecznej koncepcji pierwszo
planowej roli kreacji elitarnej w kulturze duchowej, 
a równocześnie drugoplanową rolę „kreatur" (stwo
rzeń), do jakich trzeba zaliczyć upowszechnienie 
wiedzy i kultury w społeczeństwie, rozwój twórczoś
ci amatorskiej w środowiskach robotniczych i wiej
skich oraz ochronę zabytków i muzealnictwo. Jed
nakże trzeba bronić współczesnego rozumienia 
uczestnictwa obywatela w kulturze, nie tylko uczest
nictwa konsumpcyjnego (telewizja, teatr, kino, 
książka, impreza rozrywkowa), ale aktywnego — 
właśnie kreacyjnego, znajdowania w tym własnych 
pasji oraz organizacji swego życia poza pracą i wy
poczynkiem.
Te drugoplanowe obecnie dziedziny kultury, zwią
zane z edukacją społeczeństwa i wyznaczające poza- 
materialne cele, będą odgrywać istotną rolę przy 
wdrażaniu reformy gospodarczej wówczas, gdy na
stąpią i tu strukturalne zmiany i odrzucona zostanie 
dotychczasowa zrutynizowana działalność adminis
tracyjna.
Mamy archaiczny, nie dostosowany do warunków 
społeczno-gospodarczych model ochrony zabytków. 
Wiele krajów, w tym nasi sąsiedzi - Czechosłowacja 
i NRD mają nowocześniejsze struktury organiza
cyjne.
Polska państwowa służba konserwatorska wyrosła 
z bogatych tradycji społecznej opieki nad zabytka
mi. W podzielonym przez zaborców kraju najpierw 
towarzystwa przyjaciół nauk, a następnie organiza
cje miłośników zabytków położyły duże zasługi 
w dziedzinie budzenia patriotycznej postawy w sto
sunku do zabytków i praktycznej działalności na 
rzecz ich ochrony i podejmowania prac restaurator- 
skich. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Prze
szłości, powstałe w 1906 r. w Warszawie, zapisało 
w swym regulaminie: ,,każda miejscowość zabytko
wa i każdy zabytek ruchomy i nieruchomy znajdują 
się pod opieką utworzonej w tym celu organizacji 
społecznej". Odzyskanie niepodległości pozwoliło 
na skonkretyzowanie społecznych idei i doświad
czeń w Dekrecie Rady Regencyjnej z dnia 31 paź
dziernika 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki 
i kultury i powołanie państwowej fachowej służby 

konserwatorskiej, co później znalazło odbicie w Roz
porządzeniu Prezydenta z dnia 6 marca 1928 r., które 
ze zmianami obowiązywało do 1962 r. Był to okres, 
kiedy obie służby: państwowa i społeczna brały na 
siebie odpowiedzialność za stan i ochronę zabytków, 
głosząc, że państwowa działalność konserwatorska 
nie osiągnie celu, o ile nie wesprze jej szeroka 
działalność społeczna. Był to okres, kiedy znakomici 
uczeni, fachowcy różnych zawodów i ludzie o dużym 
autorytecie brali udział w społecznym ruchu na rzecz 
opieki nad zabytkami.
Jednakże rozwój państwowej służby konserwator
skiej po drugiej wojnie światowej - nowe techniczne 
zadania, odbudowa i restauracja, a nie utrzymanie 
i konserwacja - zepchnęły społeczną opiekę nad 
zabytkami na drugi plan.
W nowej Ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie 
dóbr kultury i o muzeach już jako hasło pozostaje art. 
1: ,,Ochrona dóbr kultury, stanowiących dorobek 
myśli i pracy wielu pokoleń, jest obowiązkiem Pańs
twa i powinnością jego obywateli". Rozbudowa fa
chowego aparatu konserwatorskiego, którego obo
wiązki w coraz większym stopniu sprowadzają się do 
inwestowania w ochronę zabytków i materialnej 
odpowiedzialności za tę działalność, spowodowała 
zrodzenie się różnych punktów widzenia na program 
ochrony zabytków. Resort kultury i sztuki w opinii 
społecznej staje się odpowiedzialny za stan wszyst
kich dóbr kultury w Polsce, gdyż zgłaszane przez 
społeczeństwo dezyderaty nie mieszczą się w pla
nach ochrony dóbr kultury, a inicjatywy społeczne 
nie są podejmowane przez państwowe służby kon
serwatorskie. Równocześnie służby te zaczynają 
działać w sposób autokratyczny, pokładają wiarę 
w przepisy, które — niestety — nie funkcjonują. Nie 
skutek działania, lecz procedura jest ważna, co moż
na krańcowo uogólnić, że ,,zabytki giną w majesta
cie prawa na oczach bezradnego społeczeństwa". 
Sytuacja ta czy raczej odczucie społeczne takiej 
sytuacji powoduje zanik ruchu społecznego, niewia
rę w jego skuteczność, a organizacje społeczne są 
nazywane właśnie przez konserwatorów „towarzys
twami wzajemnej adoracji".
Wymaga to radykalnych zmian strukturalnych i me
rytorycznych w spełnianiu przez państwo ochrony 
nad dobrami kultury w Polsce. W zmianach tych, 
sięgając do sprawdzonych tradycyjnych form, należy 
przewidzieć zwiększający się udział społeczeństwa 

3



oraz zagwarantować skuteczność tej działalności. 
W ochronie dóbr kultury mamy duże, sięgające 
w niektórych dziedzinach ponad 50 lat zaniedbania, 
których nie uda się nadrobić nie przebudowując 
świadomości przez wyzwolenie inicjatywy społecz
nej. Ogrom zadania może paraliżować służby kon
serwatorskie, które nie są w stanie wszędzie dotrzeć, 
wyegzekwować swoje nakazy i zakazy, znaleźć zro
zumienie tam, gdzie z urzędu powinno się oczekiwać 
pomocy lub współdziałania. Pomocną tu musi być 
opinia publiczna, piętnująca szkodliwe postawy. 
Dlatego konieczne jest ścisłe współdziałanie pańs
twowych służb konserwatorskich z organizacjami 
społecznymi, ich partnerstwo, a co najistotniejsze — 
wypracowanie właściwych sposobów realizacji na
kreślonych celów, by były zgodne z zasadami ochro
ny dóbr kultury i umożliwiały bezpośrednio udział 
społeczeństwa, poszczególnych obywateli, niefor
malnych grup lub szerokiego ogółu. Ideą winno być 
stworzenie warunków dla podejmowania i mobilizo
wania opinii i udziału społeczeństwa w akcjach oraz 
działaniach na rzecz ochrony zabytków, najlepiej 
przez członków fachowych organizacji społecznych 
(np. SARP, TUP, SKZ) i towarzystw (TOnZ, PTTK, 
NOT i innych), programowo zajmujących się opieką 
nad zabytkami.
Najwłaściwszym kierunkiem dla integracji zawodo
wej może być płaszczyzna społeczna, a formą wspól
na działalność terenowa aktywizująca lokalne spo
łeczności do podejmowania akcji praktycznej ochro

ny i rewaloryzacji zabytkowych założeń i krajobrazu 
kulturowego. Temat ten wymaga szczegółowej ana
lizy sytuacji w społecznym ruchu zawodowym, w ce
lu określenia barier i trudności w aktywizowaniu 
opinii publicznej i podejmowaniu akcji na rzecz 
opieki nad zabytkami.
Nową znakomitą formą organizacyjną przynoszącą 
konkretne rezultaty praktyczne w sferze upowszech
nienia idei i wartości oraz konkretnej ochrony zabyt
ków są komitety społeczne. Najbardziej znany jest 
Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami 
w Warszawie; ostatnio powołany został Społeczny 
Komitet Rewaloryzacji Grodziska na Bródnie. Komi
tety tego rodzaju gromadzą działających społecznie 
fachowców różnych specjalności, odwołują się 
i opierają na lokalnych społecznościach uczuciowo 
zaangażowanych w dane przedsięwzięcia. Jest to 
najlepsza droga edukacji społecznej, przynosząca 
trwałe efekty nie tylko w uporządkowaniu czy za
konserwowaniu obiektu zabytkowego, ale przez 
umiejscowienie go w świadomości społecznej stwa
rza szansę na związanie go emocjonalnie z tym 
społeczeństwem i zapewnienie mu w nim dalszej 
egzystencji. Zauważamy, a to szczególnie w zabyt
kowych parkach, że podjęte i wykonane dużym 
nakładem starań i środków prace konserwatorskie 
„obok" miejscowego społeczeństwa i jemu „podaro
wane" są często szybko dewastowane przy biernej 
postawie ogółu. Doświadczyliśmy, że tam, gdzie do 
prac w parkach zatrudniamy miejscową ludność 

(rys. Małgorzata Tabaka) 
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i prowadzimy równocześnie akcje oświatowe, można 
o wiele łatwiej doprowadzić do powiązań emocjo
nalnych, wytworzyć poczucie tożsamości lokalnej 
z rodzimym krajobrazem przyrodniczo-kulturowym. 
Wymaga to zmiany sposobu myślenia o roli i zada
niach państwa w ochronie dóbr kultury, co wiąże się 
z wprowadzeniem drugiego etapu reformy 
gospodarczej. Reformowanie gospodarki narodowej 
wymaga równoczesnego przeobrażenia struktur 
społeczno-politycznych, przebudowy centrum za
rządzania i administracji państwa i będzie miało 
bezpośredni wpływ na konieczność reorganizacji 
struktur ochrony dóbr kultury i muzealnictwa. Nastał 
obecnie właściwy czas, by podjąć prace nad istotą 
tych zmian dla określenia nowej polityki społecznej, 
aby nieuchronność zmian nie była determinowana 
jedynie rozwiązaniami ekonomicznymi.
Model ochrony zabytków w Polsce jest archaiczny 
i nie ulegał zasadniczym zmianom prawie przez 70 
lat, jednocząc kompetencje merytoryczne i adminis
tracyjne (Dekret 1918 r., Rozporządzenie z 1928 r., 
Ustawa z 1962 r.) w rękach wojewódzkiego konser
watora zabytków, którego pole działania stale się 
rozszerzało, a kompetencje i ranga w hierarchii ad
ministracji malały. Nie jest to miejsce na rozwijanie 
i uzasadnianie powyższego stwierdzenia, powie
dzieć jednak trzeba, że archaiczność modelu służby 
konserwatorskiej ujawniła Ustawa z dnia 20 lipca 
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu 
terytorialnego (Dz.U., nr 41, poz. 185). Okazało się, 
że tak, jak w 1975 r. służby ochrony dóbr kultury nie 
były przygotowane do zmian administracyjnych, tak 
w 1983 r. nie potrafiły się dostosować do zmian 
systemowych. Kostyczność tych form organizacyj
nych powodowana jest tym, że narastające problemy 
starano się rozwiązać „kosmetycznymi" zabiegami, 
mającymi poprawiać pracę wojewódzkich konser
watorów zabytków, jak na przykład tworzenie woje
wódzkich biur dokumentacji zabytków, aby przerzu
cić na nie ciężar spraw administracyjnych i inwestor
skich, a dokumentację zabytków zlecać najczęściej 
na zewnątrz. Natomiast nie podjęto starań, by rozpa
trzyć problemy ochrony dóbr kultury całościowo dla 
sformułowania zmian w dostosowaniu do rzeczywis
tej sytuacji społeczno-politycznej i tendencji, które 
zostały nakreślone przez najwyższe czynniki pańs
twowe.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nowy 
model ochrony dóbr kultury w Polsce winien 
uwzględniać:
- reorganizację centrum, by stworzyć warunki do 
międzyresortowej współpracy w ochronie zabytków 
i muzealnictwie oraz wytworzyć ośrodki kształtowa
nia polityki i prac naukowo-badawczych stymulują
cych rozwój dyscyplin konserwatorskich;
- utworzenie makroregionalnych ośrodków meto- 
dologiczno-dokumentacyjnych zgodnych z morfolo
gią krajobrazu kulturowego Polski umożliwiających 
koncentrację kadr różnych specjalności;
- jednoznaczne określenie służb konserwatorskich 
(wojewódzkich konserwatorów zabytków) jako 
służb inspekcyjnych, egzekwujących obowiązki

właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych, 
realizujące prawno-administracyjne powinności 
w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa-,
- określenie obowiązków organów podstawowych 
administracji państwowej w zakresie ochrony dóbr 
kultury, których działalność winna być ujęta w pla
nach społeczno-gospodarczych urzędów gmin czy 
miast.
Przyjęta struktura powinna umożliwić uspołecznie
nie ochrony dóbr kultury na wszystkich szczeblach; 
centralnym, makroregionalnym, regionalnym i lo
kalnym. Wymaga nowego ujęcia system finansowa
nia ochrony dóbr kultury oraz uwzględnienia w no
wych przepisach związanych z drugim etapem refor
my gospodarczej ulg podatkowych w eksploatacji 
obiektów zabytkowych.

Andrzej Michałowski

Od redakcji: W programie prac legislacyjnych rządu przedłoże
nie projektu znowelizowanej Ustawy o ochronie dóbr kultury 
i o muzeach ma nastąpić w drugim kwartale 1989 r. O pracach 
nad projektem mówił już generalny konserwator zabytków mgr 
Tadeusz Zielniewicz w numerze 6, 1988. Powyższa wypowiedź 
dyrektora Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo- 
Ogrodowych Andrzeja Michałowskiego jest głosem w trwającej 
dyskusji nad zmianami w ustawie. Autor zwraca się jednocześ
nie za naszym pośrednictwem do Czytelników „Spotkań” z py
taniem, w jaki praktyczny sposób przyczyniają się lub mogą 
przyczynić do ratowania zabytków?
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Architektura 
przemysłowa 
Bielska-Białej

N-L ” ajnowsze teorie kul
turowe, zakładające przechodzenie obecnej cywilizacji 
technicznej w fazę drugiej rewolucji industrialnej, chętnie 
sięgają do czasów gwałtownego rozwoju techniki w końcu
XVIII i w XIX w., tam poszukując źródeł bieżących przeob
rażeń cywilizacyjnych. Stąd też duże zainteresowanie za
gadnieniami związanymi z architekturą i urbanistyką mi
nionego stulecia’.
Procesy uprzemysłowienia, stanowiące element zasadni
czy pierwszej rewolucji industrialnej, wpłynęły bezpo
średnio na skalę zjawiska urbanizacji oraz na formy two
rzących się bądź przekształcanych miast. W ośrodkach 
miejskich pojawił się nowy składnik przestrzenny określa
ny mianem architektury przemysłowej, który staje się 
wizualnym symbolem tworzącej się cywilizacji techni
cznej .
Do miast, których oblicze zostało w sposób zdecydowany 
przekształcone w dobie dziewiętnastowiecznych proce
sów industrializacyjnych, należy Bielsko-Biała. Historia 
tego ośrodka jest osadzona w sięgającej średniowiecza 
tradycji, której wątki gospodarcze przejął i rozwinął w du
chu cywilizacji przemysłowej wiek XIX2.
Początek XIX w. przyspieszył dalszy rozwój produkcji 
sukienniczej zarówno w Bielsku, jak i w Białej. Wojny 
epoki napoleońskiej otworzyły bowiem przed bielsko-bia
lskim suknem nowe rynki zbytu w Europie oraz na Bliskim 
Wschodzie. Kapitały tworzone w wyniku zaistniałej koniu
nktury zapoczątkowały zmiany w zakresie organizacji, 
sposobu produkcji lub w formach inwestycji. Rozpoczął się 
z wolna proces industrializacji obu ośrodków. Jest rzeczą 
ważną, że zmiany powyższe przebiegały - w porównaniu 
z innymi ośrodkami przemysłowymi - w sposób stopniowy 
i w miarę łagodny. Prawdopodobnie nie bez znaczenia 
była tu wielowiekowa tradycja gospodarcza regionu oraz 
nacisk kładziony na jakość wytwarzanego towaru. Cha
rakterystyczną cechą stała się obecność licznych, stosun
kowo niewielkich zakładów produkujących wyroby naj
wyższej, światowej marki. Stały rozwój włókiennictwa 
wełnianego, trwający w zasadzie bez przerwy przez cały
XIX oraz na początku XX w. aż do wybuchu pierwszej 
wojny światowej, wpłynął na stabilność ekonomiczną obu 
miast oraz na wzrost ich znaczenia w ramach monarchii 
habsburskiej. W okresie tym powstawały liczne fabryki 
i mniejsze zakłady włókiennicze związane z przetwarza
niem surowca wełnianego. W przededniu pierwszej wojny 
światowej Bielsko i Biała stanowiły ośrodek przemysłowy 
zachowujący jednolity charakter oparty na tradycji włó
kiennictwa wełny. Dominowały przedsiębiorstwa średniej 
wielkości wytwarzające tkaniny wysokiej klasy, eksporto
wane w większości na rynki europejskie i blisko
wschodnie. Nie występowały w tym ośrodku przedsiębior

stwa wielowydziałowe, jak to miało miejsce na przykład 
w Łodzi. Procesy industrializacyjne na terenie obu miast - 
jak już powiedzieliśmy - nie miały charakteru rewolucyj
nego, możemy raczej mówić o stopniowym, ewolucyjnym 
przechodzeniu w przemysłowe formy organizacji i produk
cji, a przestrzeń urbanistyczna podlegała raczej celowym 
modyfikacjom i przekształceniom. Miasta te uniknęły cha
rakterystycznego dla epoki przemysłowej chaosu i nieładu 
w kształtowaniu przestrzeni.
Lokalizowana na terenach Bielska i Białej architektura 
przemysłowa również podlegała pewnym czynnikom 
określającym i determinującym. Decydujące znaczenie 
miał tutaj układ topograficzny, głównie rozkład sieci 
rzecznej. Lokalizacja fabryk włókienniczych wzdłuż wy
brzeży rzecznych była spowodowana koniecznością wyko
rzystywania siły wodnej oraz bardzo dobrą jakością wód 
górskich, wpływającą z kolei na jakość produkowanych 
tkanin. Z układem topograficznym związana była wielo
wiekowa tradycja określająca pewne regiony lokalizacyj
ne, czego najlepszym przykładem jest bielski Blich - 
dzielnica związana z tkactwem już w XVI w., a w XIX w. 
przekształcona w duży kompleks przemysłowy. Na lokali
zację zakładów przemysłowych w drugiej połowie XIX w. 
wpływała również idea urbanistyczna, wyeksponowana 
szczególnie w planach regulacyjnych Bielska opracowa
nych przez Maxa Fabianiego3.
Poszczególne budowle przemysłowe podlegają porządko
waniu o charakterze chronologiczno-typologicznym. 
W tym kontekście na terenie Bielska-Białej możemy wy
dzielić natępujące etapy: 1) początekXIX w. do 1826 r., 2) 
od 1826 r. po lata sześćdziesiąte XIX w., 3) lata siedemdzie
siąte XIX w. do 1907 r.
Rok 1826 jest datą istotną, bowiem wówczas została wpro
wadzona w bielskich Zakładach Jankowskiego maszyna 
parowa, co wpłynęło na zmiany w procesach produkcyj
nych, a więc musiało znaleźć oddźwięk w architektonicz
nych formach budynków fabrycznych. Do tego czasu mo
żemy mówić o kontynuowaniu rzemieślniczych tradycji 
produkcyjnych, w związku z czym budynki produkcyjne 
stanowią wariant budowli mieszkalnych o poszerzonej 
jedynie funkcji.
Pomiędzy 1826 r. a latami sześćdziesiątymi XIX w. powsta- 
ją budynki fabryczne sensu stricte, których formę architek
toniczną kształtują postępujące procesy mechanizacji pro
dukcji. Typologicznie są to budowle osadzone na planie 
wydłużonego prostokąta, mające kilka kondygnacji, tj. 
kilka hal produkcyjnych umieszczonych jedna nad drugą. 
Ściany zewnętrzne tych budynków są wykonane z cegły 
tynkowanej, a elewacje pozbawione zazwyczaj detali 
plastycznych. Stropy w owych budowlach były jeszcze 
drewniane, podtrzymywane rzędami również drewnia
nych podpór.
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1. Przestrzeń miejska przekształcona 
w wyniku dziewiętnastowiecznych pro
cesów industrializacyjnych: plan mias
ta Biała z 1 908 r. z zaznaczoną na czar
no lokalizacją architektury przemy
słowej
2. Krajobraz przemysłowy Bielska 
i Białej na przełomie XIX i XX w.; na 
pierwszym planie Zakłady Jankowskie
go. gdzie w 1826 r. wprowadzono 
pierwszą maszynę parową
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Pomiędzy latami siedemdziesiątymi XIX w. a 1907 r 
powstają budowle o charakterze wielkoprzemysłowym 
Jest to okres tworzenia zespołów fabrycznych łączących 
w kompleksach budynków funkcje produkcyjne, adminis
tracyjne, a częstokroć i mieszkalne. W stosunku do okresu 
wcześniejszego różnica polega na powiększeniu gabary
tów i wprowadzeniu pewnych zmian w planie, związanych 
z włączeniem pomieszczenia dla maszyny parowej w kor
pus głównej budowli; pomieszczenie to akcentowano za
zwyczaj ryzalitem. Urozmaiceniu ulegają elewacje, szcze
gólnie fasady zostają wzbogacone akcentami plastyczny
mi. Obserwujemy też zróżnicowanie faktury: obok ścian 
tynkowanych występują ściany ceglane bez tynku bądź 
mieszane - fragmenty ceglane, a reszta tynkowana. W tym 
czasie dla podtrzymania betonowych stropów belkami 
stalowymi masowo stosowano podpory.
Rok 1907 staje się istotną cezurą chronologiczną, bowiem 
w tym okresie powstał na terenie miasta pierwszy obiekt 
będący zapowiedzią nowoczesnej architektury przemysło
wej, która na początku XX w. charakteryzowała się nowa
torskimi próbami w zakresie form, technologii i stosowania 
nowych materiałów. Obiektem tym jest budynek fabrycz
ny Voslauskiej Fabryki Kamgamów - zachowany do dnia 
dzisiejszego.
Poszczególne budowle architektury przemysłowej były 
w ciągu dziesiątków lat swojego istnienia poddawane 
przeróżnym przekształceniom, wynikającym z bezustan
nych zmian w technologii bądź organizacji produkcji. 
Zmiany owe wpływają na oblicze architektoniczne budyn
ku, tworząc zeń coś na kształt żywego organizmu, którego 
elementy podlegają procesom obumierania i wzrostu. Dla
tego przetrwałe do dzisiaj budowle są najczęściej konglo
meratem stylów i tendencji w architekturze XIX i XX w. Ze 
względu na przemysłowe użytkowanie wspomniany pro
ces przebiega również w chwili obecnej, stanowiąc dla 
wielu zabytków wielkie zagrożenie, bowiem zmiany

adaptacyjne - będące przecież zrozumiałą koniecznością - 
są najczęściej przeprowadzane przez obecnych użytkow
ników ,,na własną rękę”, bez konsultacji konserwator
skiej. Znikają więc bezpowrotnie cenne detale architekto
niczne, nadające budowli znamiona stylistyki minionego
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3. Zapowiedź nowoczesnej architektury przemysłowej: budynek fabryczny 
Voslauskiej Fabryki Kamgarnów w trakcie budowy w 1906 r.
4. Architektura przemysłowa w przededniu wielkich przekształceń moder
nizacyjnych: rysunek Józefa Cempli „Widok na rzekę Białkę" z 1953 r. (ze 
zb. Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej)
5. Forma architektoniczna zachowana w sposób kompleksowy wraz z po
nad stuletnią ciągłością produkcyjną: Fabryka Likierów i Wódek Jakuba 
Grosza założona w latach sześćdziesiątych XIX w.
6. Dyskusyjny problem ingerencji modernizacyjnej: próba „unowocześnie
nia” estetyki budowli przez wprowadzenie okładziny metalowej na jedną 
z elewacji (budynek dawnej fabryki Buttnera)

(zdjęcia: 1-4 - Alicja Grudniewicz,
5,6 - Juliusz Kokot)

czasu, łączące budynek fabryczny z przestrzenią urbanis
tyczną. W zamian powstają efemeryczne twory deprawują
ce estetykę poszczególnego obiektu, niszczące jego zwią
zek z otoczeniem.
Historycznej architektury przemysłowej nie sposób trakto
wać tak samo, jak inne zabytki architektury. Ale też nie 
należy patrzeć na nią jedynie przez pryzmat bieżącej 
użyteczności. Jest ona cząstką naszej cywilizacji, staje się 
na naszych oczach elementem fundamentu tradycji, a więc 
owego spoiwa pomiędzy przeszłością a dniem dzisiejszym, 
tego ważnego elementu trwałości i stabilności jednostki 
i określonej społeczności ludzkiej. Dlatego winniśmy 
uświadomić sobie kulturową wartość historyczną architek
tury przemysłowej i przekazać ją następnym pokoleniom. 
A w jakiej formie powinniśmy ją przekazać - to już temat 
do wszechstronnej analizy i dyskusji.

Kazimierz Kąsek
Przypisy
1. D. Daelwy, Villages of Vision, London 1975; A. Schaff, Nowe 
wyzwanie dla idei socjalizmu, „Zdanie”, nr 10, 1987, s. 18-22.
2. Jako jednolity administracyjnie organizm miejski Bielsko-Biała 
powstała 1 stycznia 1951 r. Pominąwszy lata 1939-1945, gdy 
Niemcy połączyli Bielsko i Białą w miasto Bielitz, historia obu 
ośrodków była administracyjnie rozdzielona: Bielsko związane 
było z Księstwem Cieszyńskim, a następnie ze Śląskiem Austriac
kim, natomiast Biała z Koroną, zaś po pierwszym rozbiorze z Gali
cją. Zob. E. Kopeć, Zasięg przestrzenny bielsko-bialskiego włó
kienniczego okręgu przemysłowego. Próba lokalizacji historycz
nej, „Zaranie Śląskie", z. 2, 1970, s. 287.
3. Szczegółowo przedstawia ten problem E. Chojecka, Architek
tura i urbanistyka Bielska-Białej. 1855-1939, Katowice 1987, s. 
46—49.
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Nieznane 
malowidła 
w Łazienkach

W▼ ł pałacu Myślewic- 
kim w warszawskich Łazienkach, słynącym malowi
dłami Jana Bogumiła Plerscha (np. wspaniały plafon 
w łazience), znajdują się jeszcze inne cenne malowi
dła: w klatce schodowej, w gabineciku na drugim 
piętrze i w tzw. pokoju krajobrazowym. Wykazują 
one duże podobieństwa formalne i zdają się być 
dziełem jednej ręki, ich autora jednak dotychczas 
nie znano.
Moje zainteresowanie twórczością Antoniego Herli- 
czki1, malarza osiadłego przy białostockiej rezyden
cji hetmana wielkiego koronnego i kasztelana kra
kowskiego Jana Klemensa Branickiego, oraz sto
pniowe identyfikowanie jego prac (malowidła ścien
ne w kościele i na plebanii oraz niewielkie ich 
relikty w pałacu w Białymstoku, obrazy sztalugowe — 
św. Wincentego a Paulo w plebanii białostockiej 
i pięć supraport w plebanii tyczyńskiej) skierowały 
moją uwagę w kierunku tajemniczych fresków 
w warszawskich Łazienkach. Całe to malarstwo jest 
bardzo spójne formalnie i nie ma w Polsce bezpo
średnich analogii. Cechuje je, pomimo różnych tech
nik (fresk al secco i olej), ta sama wyrazista faktura, 
będąca dziełem ręki malującej śmiało i swobodnie. 
Kładziona żywymi impastami biel skrzy się na po
wierzchni obrazów tysiącznymi błyskami. Malowi
dła są wielo- lub jednobarwne, a jednak wszystkie je 
cechuje ogromne wyrafinowanie kolorystyczne. Po
jawiają się w nich prawie identyczne wspólne detale 
- chociażby sposób malowania antykizującej archi
tektury, specyficznie przegiętych w pasie ludzi, 
o charakterystycznych twarzach z niezgrabnymi no
sami, te same motywy (np. łódź i człowiek z osłem 
w pałacu Myślewickim i w Tyczynie). Wszystkim 
przedstawionym scenom towarzyszy ten sam nastrój 
ledwie uchwytnej melancholii.
Trudno się więc dziwić, że w tej sytuacji postanowi
łem skrupulatnie przebadać archiwalia króla Stani
sława Augusta Poniatowskiego dotyczące budowy 
pałacu Myślewickiego2, by przekonać się czy nie 
natrafię w nich na nazwisko autora zagadkowych 
malowideł. Wyniki poszukiwań przekroczyły moje 
oczekiwania. Oto, co znalazłem.
Dnia 20 października 1774 r. król Stanisław August 

zapisał: „Irliczka". Rok później, 20 listopada sekre
tarz wpisał po francusku rozkaz królewski, że malarz 
„Irlicki" będzie malował apartamenty drugiego pię
tra, westybul i salę jadalną na parterze. Na sąsied
niej karcie dnia 4 czerwca kolejnego roku (1776) 
wpisano nieporadną i trudną do odczytania francusz
czyzną odpowiedź informującą o zawarciu umowy 
z malarzem i kończeniu tynkowania, by malarz 
w najbliższy poniedziałek mógł rozpocząć swą pra
cę. Wymienione zapiski nie mówią jednak, które 
z planowanych jesienią poprzedniego roku pomiesz
czeń pałacyku miały być malowane latem 1776 r. Na

1.2.3. Fragment gabineciku ze „scjencjami" (1) i „scjencje ": alegoria rzeźby
(2) oraz poezji (3)
4. Klatka schodowa

10





pytanie to dały odpowiedź dopiero znacznie obfitsze 
przekazy archiwalne z dwu następnych lat, z których 
zachowały się raporty roczne, miesięczne, a nawet 
tygodniowe. Raport roczny za rok 1777 podaje, że 
,,Jerliczka" wykonał malowidła ścienne na scho
dach i w apartamencie na parterze, tzw. od przodu 
(od frontu). W raportach tygodniowych kilkakrotnie 
pojawia się nazwisko ,,Herliczko" — przygotowuje 
się dla niego do malowania schody i sień (stawianie 
rusztowania, ,, wyprawianie ścian" przez ,,mularzy", 
a na przełomie lipca i sierpnia pojawia się notatka, 
że ,,Mularze [...] wybieliły izby gdzie Herliczko Ma- 
lasz Mieszkał w Starey Austerij".
Przytoczone archiwalia pozwalają stwierdzić, że ma
larz nazywany: „Irliczka", „Irlicki", „Jerliczka" — to 
,,Herliczko", czyli ANTONI HERLICZKA. Przypusz
czenie więc, że był on twórcą malowideł w Królew
skich Łazienkach, oparte na analizie porównawczej 
z innymi jego dziełami —zostało potwierdzone archi
walnie.
Posługując się jeszcze innymi wzmiankami odnoszą
cymi się do budowy pałacyku Myślewickiego oraz 
doniesieniami o Herliczce zachowanymi w rodo
wych archiwaliach Branickich3, można nawet od
tworzyć chronologię prac malarza w Warszawie. 
Latem 1776 r. musiały powstać malowidła ścienne na 
drugim piętrze pałacyku, najprawdopodobniej nie 
tylko w gabineciku z zachowanymi siedmioma me
dalionami ze „scjencjami” (kolejno: Geometria, As
tronomia, Muzyka, Architektura, Rzeźba, Poezja 
i Malarstwo), lecz również w innych pokoikach co 
najmniej dwu apartamentów. Rodzaj malarskiej de
koracji ścian w tych pomieszczeniach, opisany w sta
rych inwentarzach Myślewic, jest tego samego typu, 
co w „Gabineciku ku Wschodowi” ze „scjencjami”. 
Dokładniej można ustalić kalendarium prac A. Her- 
liczki w 1777 r. Przyjechał do Warszawy około 1 
kwietnia i rozpoczął malowanie pokoi zachodniego 
apartamentu na parterze. 1 czerwca prace te były 
zakończone i artysta przystąpił do malowania klatki 
schodowej, co zajęło mu również około dwu miesię
cy, a w końcu lipca wyjechał już z Warszawy. Do 
naszych czasów dotrwały malowidła w klatce scho
dowej z licznymi wieńcami laurowymi i panopliami, 
a także w pokoju, w którym ściany były, jak podaje 
stary inwentarz, ,,w filonki i landszafty na murze 
malowane". Te ,,landszafty", czyli osiem krajobra
zów włoskich pełnych malowniczych wzgórz, wodo
spadów, ruin budowli antycznych i uroczego sztafa
żu pasterskiego, stanowią najpiękniejszy zespół 
wśród myślewickich malowideł A. Herliczki. Nie 
zachowały się niestety freski tego artysty w gabine
cie narożnym („en Treliage"malowanym, jak czyta
my w inwentarzach), zaś istniejące cjziś ścienne 
dekoracje w pokoju sypialnym tak bardzo różnią się 
od innych prac malarza, że musiały powstać w wyni
ku późniejszego gruntownego przemalowania. 
Począwszy od 1778 r. nazwisko Herliczki nie pojawia 
się już w królewskich raportach. Dopiero w latach 
1787—1788 natrafiamy na wzmiankę, że malarz o tym 
nazwisku dekorował kilka pomieszczeń w Austerii 
przy Koszarach Ujazdowskich. Mógł to być już jed

nak najstarszy syn Antoniego Herliczki - Józef Hen
ryk, którego Izabela Branicka miała wysłać latem 
1781 r. do Warszawy na naukę do przybyłego 
z Włoch freskanta.
Malowideł w pałacyku Myślewickim nie oglądamy 
dziś w całej krasie. W ciągu dziejów ulegały znisz
czeniom i poddawane były konserwacjom. Świadczą 
o tym archiwalne zdjęcia wnętrz pałacu z lat: 1920, 
1930 i 19484.
Szczególnie cenne są zdjęcia z 1920 r. odnotowujące 
stan fresków zbliżony do autentycznego. Nic więc 
dziwnego, że w analizach malowideł, oczywiście 
z wyjątkiem analizy koloru, posługiwałem się bar
dziej starymi zdjęciami, aniżeli ich obecnym wyglą
dem. Na przykład medaliony ze „scjencjami" zatra
ciły dziś swą specyficzną materię malarską, bogate 
przestrzenne tła i charakterystyczne typy twarzy. 
Może nasunąć się pytanie, jak doszło do tego, że 
królewskie zlecenie na dekorowanie Myślewic 
otrzymał Antoni Herliczka z Białegostoku? Stani
sław August Poniatowski znał freski wykonane 
przez tego malarza dla Jana K. Branickiego. Oglądał 
je w warszawskim pałacu hetmana, gdzie często 
bywał na kolacji u swej siostry Izabeli z Poniatow
skich Branickiej, podziwiał je wraz z całą rezydencją 
w Białymstoku. Król odwiedził „Wersal podlaski” 7 
września 1775 r„ więc na dwa i pół miesiąca przed 
wpisaniem rozkazu malowania przez A. Herliczkę 
pomieszczeń pałacu Myślewickiego. W Białymstoku 
doszło, być może, do bezpośredniej rozmowy Stani
sława Augusta z malarzem. Mogło się jednak obyć 
i bez niej - wystarczyło pośrednictwo królewskiej
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5. Fragment pokoju krajobrazowego
6.7. Malowidła w pokoju krajobrazowym

siostry, spędzającej znaczną część roku w Warsza
wie. Zresztą także sam artysta wyjeżdżał niekiedy do 
stolicy. Pierwsza notatka króla: „Irliczka " pochodzi 
z jesieni 1774 r., więc z tego samego roku, w którym 
Antoni Herliczka miał malować w Jordanowicach, 
należących do Andrzeja Mokronowskiego, jednego 
z lokatorów Myślewic, tajnego męża Pani Krakow
skiej. Kto wie, czy to nie Izabela Branicka i Andrzej 
Mokronowski zaproponowali białostockiego fre- 
skanta do pracy w budowanym wówczas w parku 
Łazienkowskim pałacyku. Artysta od śmierci Jana K. 
Branickiego nie miał zbyt wielu zajęć, a jego rokoko
we malarstwo było jeszcze wówczas przez króla 
akceptowane. Stanisław August wybudował Myśle- 
wice jako włoską willę i wnętrza pałacyku chciał 
ozdobić również na sposób włoski. Odpowiadało mu 
pogodne i bardzo weneckie w wysmakowanym kolo
rycie malarstwo Herliczki.
A jednak artysta zrealizował tylko część pierwo
tnych zamierzeń króla. W reprezentacyjnej Sali Ja
dalnej w 1778 r. już nie on malował weduty Rzymu 
i Wenecji. Zwyciężył go Jan Bogumił Plersch, umie
jący znakomicie przystosować się do kolejnych wizji 
królewskiego mecenasa. Impresyjny sposób malo
wania artysty z Białegostoku, jakże odległy od gład
kiej maniery wkraczającego triumfalnie klasycyz
mu, Stanisław August Poniatowski uznał widać za 
zbyt staroświecki.
Plersch pokonał Herliczkę nie tylko w Myślewicach. 
Kilka lat później właśnie on malował w jordanowic- 
kim dworze Mokronowskiego, choć pracę tę wcześ
niej obiecano Herliczce. Również w pałacu Izabeli 

(zdjęcia: 1, 4, 5 - Jacek Marczuk)

Branickiej w Warszawie na Podwalu Plersch wyko
nał postacie tancerek w pokoju arabeskowym. 
W Białymstoku siostra królewska zlecała nadworne
mu artyście tylko poprawianie fresków w ogrodowej 
altanie, dekorowanie kolaski czy wykonanie obra
zów do prowincjonalnego kościoła w Dolistowie. 
Herliczka nie potrafił przystosować się do nowych 
wymagań i jego znakomite malarstwo pozostało do 
końca w duchu rokokowym. Stąd tylko pierwsza 
część jego życia, związana z przemijającą epoką 
i z jego ówczesnym mecenasem Janem Klemensem 
Branickim, przyniosła mu pełny sukces artystyczny.

ks. Jan Nieciecki
Przypisy

1. Autor artykułu pisze pod kierunkiem prof. Antoniego Maśliń- 
skiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracę doktorską, 
której tematem jest monografia Antoniego Herliczki.
2. Archiwalia związane z działalnością budowlaną króla Stani
sława Augusta Poniatowskiego z lat 1774-1778 znajdują się 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w następują
cych zbiorach: Archiwum Kameralne, Archiwum księcia Józefa 
Poniatowskiego, Zbiór Popielów.
3. Korespondencja Izabeli z Poniatowskich Branickiej znajduje 
się w AGAD w Archiwum Roskim. Szczegółowe analizy zawarte 
są w artykule: Antoni Herliczka - autorem malowideł ściennych 
w pałacu Myślewickim w warszawskich Łazienkach (w:) Studia 
nad sztuką renesansu i baroku, red. A. Maśliński, t. II, Lublin (w 
druku).
4. Negatywy przechowywane są w archiwach fotograficznych IS 
PAN i oddziału warszawskiego PKZ.
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Portrety
Sapiehów

17
M ■> odeń — to dziś małe 

i senne nadbużańskie miasteczko, położone kilka
naście kilometrów na południe od Terespola, O cza
sach jego świetności, kiedy był gniazdem rodowym 
jednego z najznakomitszych rodów litewskich - Sa
piehów, świadczy jedynie górująca nad okolicą pięk
na bryła barokowego kościoła Sw. Anny i odbudo
wana z ruiny gotycko-renesansowa cerkiew zamko
wa. Ze wspaniałego niegdyś zamku Sapiehów pozos
tały tylko piwnice.
W kodeńskim kościele znajduje się obraz matki Bo
skiej Kodeńskiej, zwany „de Guadalupa”, związany 
z dziejami Podlasia i Sapiehów, a będący celem 
licznych pielgrzymek wiernych. Historię tego obrazu 
w literackiej formie (chociaż odbiegającej w szcze
gółach od prawdy historycznej) przedstawiła Zofia 
Kossak w Błogosławionej winie. Do 1875 r. w koście
le tym znajdował się jeszcze jeden cenny zabytek 
sztuki sarmackiej - licząca ponad 70 płócien genea
logia portretowa Sapiehów. W trakcie kasowania 
Unii na Podlasiu władze rosyjskie w 1875 r. przejęły 
kościół na cerkiew, a obrazy i cały wystrój kościoła 
zostały z Kodnia wywiezione. Sprzęty liturgiczne 
trafiły do kościoła w pobliskim zaścianku szlachec
kim Tuczna, zaś obrazy przewieziono do Krasiczyna. 
Opis galerii portretów rodu Sapiehów zawdzięcza
my Józefowi Łoskiemu (1827-1885), właścicielowi 
pobliskich Kostomłotów, zapalonemu miłośnikowi 
starożytności polskich, a przy tym dosyć zdolnemu 
rysownikowi1. Loski pozostawił po sobie spory doro
bek pisarski, dotyczący głównie Podlasia i epoki 
Sobieskiego, w tym dzieło swego życia - piękny 
album litografii Jan Sobieski, jego rodzina, towarzy
sze broni i współczesne zabytki, wydany w Warsza
wie w 1883 r. na dwóchsetlecie odsieczy wiedeńskiej. 
Był także wydąwcą Litografii polskich i obcych 
rytowników XVII i XVIII w. oraz kilku innych dzieł. 
Sporządził również parę opisów Kodnia, zafascyno
wany jego wspaniałą przeszłością. W 1855 r. wielo
krotnie odwiedził Kodeń i opisał galerię portretów 
Sapiehów; opis opublikował w „Bibliotece Warsza
wskiej” i w osobnej broszurze2^
Galeria znajdowała się w kaplicy Św. Krzyża. Zaj
mowała całą prawą stronę, pokrywając ją od skle
pienia aż do posadzki kościoła. Portrety naturalnej 
wielkości do pasa, malowane na płótnie, były ujęte 
w jedną wielką ramę. Na samej górze umieszczono 

dwa portrety, poniżej cztery, następnie siedem rzę
dów po dziesięć płócien. W 1855 r. brakowało czte
rech obrazów w najniższym rzędzie. Loski wysunął 
przypuszczenie, że zostały one zrabowane w 1812 r„ 
kiedy nawet groby pod kościołem zostały otwarte 
i splądrowane w poszukiwaniu bogactw. Dlaczego 
jednak nie zabrano wtedy wszystkich portretów, 
albo chociaż pozostałych sześciu z dolnego, najła
twiej dostępnego rzędu? Najlepiej zachowały się 
portrety w górnej części, niższe nosiły już sporo 
śladów zniszczeń i miały ubytki.
Galerię ufundował około 1720 r. Jan Fryderyk Sa
pieha (1680-1751), według tradycji dziewiąty dzie
dzic Kodnia, znany pisarz sarmacki i tłumacz, zało
życiel pięknej biblioteki, który przebudował także 
cały kościół, nadając mu barokową fasadę i zmienia
jąc wiele detali architektonicznych. Według opinii 
boskiego znakomita większość płócien namalowana 
została przez jednego malarza, a jedynie dwa (nie 
licząc czterech zaginionych) domalowano znacznie 
później, o czym świadczy inny format i technika. 
Autor opisu słusznie też podkreślił, że ujęte w ciągu 
chronologicznym portrety najmniejszą wartość his
toryczną przedstawiały w dwóch górnych rzędach, 
największą - w dolnych. Nieznany malarz, który 
sportretował najstarszych protoplastów i przedsta
wicieli rodu Sapiehów żyjących w XIV-XV w., kie
rował się bez wątpienia jedynie własną wyobraźnią 
i mglistymi przekazami ustnymi lub pisanymi póź
niejszych (z XVI—XVIII w.) członków tej magnackiej 
familii; mógł on po prostu skopiować obrazy z in
nych, licznych portretów przechowywanych od lat 
w sapieżyńskich zamkach i pałacach. Był jednak nie 
tylko rzemieślnikiem biegłym w swym fachu, ale 
i nadzwyczaj pracowitym.
Galeria nie stanowiła klejnotu malarstwa, chociaż 
Loski nie odmawiał malarzowi kunsztu i trafnego 
doboru kolorów. „Zapewnić mogę, że genealogia 
Sapiehów w Kodniu lubo nie jest arcydziełem sztuki, 
jednak do lepszych tego rodzaju zabytków pędzla 
w kraju naszym policzoną być może” - napisał.
Oprócz opisu Loski sporządził w dużym trudzie, 
pracując najpewniej na rusztowaniu, kopie ołówko
we wszystkich 72 zachowanych obrazów. Były to 
kopie na kalce o wymiarach 25x16 cm, każdy rysu
nek obwiedziony ramką. W górnej części znajdował 
się portret, w dolnej zaś opis biograficzny po łacinie
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1. Iwan na Kodniu Sapieha, kan
clerz i hetman W. X. Litewskie
go, głowa kodeńskiej linii Sa
piehów, zmarł w 1519 r.

spisany z oryginału. Na marginesach rysunków au
tor, który przy tej mozolnej, wykonywanej bez odpo
wiedniego oświetlenia pracy, wykazał spory talent, 
odnotował szczegóły kolorów, strojów, dodatkowe 
dane biograficzne. Wszystkie kopie szczęśliwie oca
lały i znajdują się w zbiorach grafiki Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Muzeum Narodowym w War
szawie3.
Kraszewski wielokrotnie interesował się Kodniem 
i jego zabytkami. Najprawdopodobniej to on uczulił 
Łoskiego na wartość kolekcji sapieżyńskich portre
tów. Wykonane w 1855 r. kopie miały posłużyć 
w formie litografii do projektowanej wówczas przez 
Kraszewskiego ilustrowanej historii rodu Sapiehów. 
Cztery rysunki odbił nawet Loski w zakładzie lito
graficznym Flecka w Warszawie.

Ponieważ biografia zbiorowa Sapiehów odwlekała 
się i w rezultacie nie doszła do skutku, Loski w 1859 
r. zwrócił się listownie do Kraszewskiego z prośbą 
o pomoc w wydaniu portretów jako odbitek litogra
ficznych. W liście zaproponował Kraszewskiemu, że 
w razie możliwości druku prześle mu rysunki4.1 tak 
się zapewne stało. Kraszewski nie uzyskał możliwoś
ci wydania genealogii, Loski nie miał na to odpo
wiednich funduszów (jego Kostomłoty były obciążo
ne stałymi długami, a w 1875 r. zotały ostatecznie 
zlicytowane!), sprawa się odwlekała i przedsięwzię
cie odłożono. Po Powstaniu Styczniowym Kraszew
ski znalazł się poza granicami Królestwa Polskiego. 
Dopiero w 1872 i 1873 r. Loski przedstawił na 
łamach „Tygodnika Ilustrowanego” trzy spośród ko- 
deńskich podobizn5. Świadczyłoby to o tym, że nie-
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2. Bohdan na Opakowie i Jel- 
wie Sapieha, starszy brat Iwana, 
pisarz litewski i okolniczy smo
leński, głowa siewierskiej linii 
Sapiehów, zmarł w 1510 r.
3. Mikołaj Sapieha zwany Po
bożnym, fundator kościoła Św. 
Anny w Kodniu
4. Zapomniany rysownik! twór
ca opisu galerii portretów - Jan 
Loski (1827-1885)
(reprod.: Prac. Reprograficzna 

Bibl. UW)

które z rysunków (a może wszystkie) zachował w ko
piach. Zbiory boskiego po jego bezpotomnej śmierci 
w 1885 r. uległy rozproszeniu, zaś kolekcja Kraszew
skiego przetrwała do dziś.
Zachowała się także znaczna część oryginałów por
tretów. Jak wspomniano, w 1875 r. zabrano je z koś
cioła w Kodniu i w rok później trafiły do znajdujące
go się w rękach Sapiehów Krasiczyna. Czy wędro
wały tak długo, czy może leżały w pobliskiej Tucznej 
bądź gdzie indziej - trudno dziś dociec. Wielką ramę 
oczywiście rozmontowano na miejscu w Kodniu. 
Dalsze losy kolekcji są możliwe do prześledzenia 
dzięki informacjom dyrektora Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej mgr Łucji Turczak (za co w tym 

miejscu pragnę serdecznie podziękować). Po prze
wiezieniu do Krasiczyna obrazy poddano konserwa
cji, którą na zlecenie Adama Sapiehy przeprowadził 
Stanisław Bryniarski z Krakowa. Wtedy być może 
otrzymały one ramy i dołączono do nich kilka czy 
kilkanaście innych podobizn Sapiehów. W czasie 
drugiej wojny światowej Sapiehowie przewieźli ko
lekcję do Krakowa. Po wojnie znalazła się na Wawe
lu, a w 1967 r. przekazano ją do Muzeum-Zamku 
w Łańcucie, z przeznaczeniem dla oddziału w Krasi
czynie, gdzie znajdowała się w latach 1970-1973. 
W związku z remontem zamku w Krasiczynie, kolek
cję przeniesiono do Muzeum Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu i jest okresowo częściowo eksponowa
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na, np. na wystawie „Najcenniejsze nabytki Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej”.
Jak wynika z kart katalogowych, które wykonała 
w 1969 r. mgr Janina Nowacka-Tomasikowa, kolek
cja składa się obecnie z 78 portretów. Z Kodnia 
pochodzi 51 portretów, pozostałe znajdowały się 
w 1876 r. w Krasiczynie. Wydaje się, że porównanie 
ich z rysunkami J. Łoskiego pozwoliłoby na pełniej
szą weryfikację miejsca ich pochodzenia.
Chyba najciekawszy z zachowanych płócien jest 
portret Mikołaja Sapiehy, zwanego Pobożnym, fun
datora kościoła i sprawcy słynnego uprowadzenia 
obrazu z Rzymu. Mikołaj kształcił się w Akademii 
Krakowskiej, następnie wiele podróżował i awantu
rował się po Europie, służył nawet w wojsku cesarza 
niemieckiego. Po powrocie do Rzeczypospolitej objął 
urząd chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
dwukrotnie sprawował godność marszałka Trybu
nału Litewskiego, następnie został marszałkiem 
nadwornym litewskim. Skandal na całą Europę, 
który wywołał swym bezbożnym czynem, nie podciął 
mu kariery. W 1635 r. papież Urban VII darował 
Sapiesze to przestępstwo i przyjął go w Rzymie, 
obdarzając błogosławieństwem i ojcowskim poca
łunkiem. W rok później Mikołaj otrzymał urząd 
wojewody mińskiego, w 1638 r. brzeskiego-litew- 
skiego, a w 1642 r. kasztelanię wileńską. Miał to być 
„mąż wielkiej powagi, rozumu i wielce wymowny”. 
Zmarł w 1644 r. w Lublinie w 63 roku życia, pozosta
wiając trzy córki i dwóch synów.
Na kodeńskim wizerunku Mikołaj Sapieha prezen
tuje się w pokrytym siwizną czarnym stroju włoskim 
z „czerwonym na piersiach i ramionach wyszyciem”, 
okryty również czarnym płaszczem. Na piersiach ma 
złoty łańcuch orderowy, ginący pod prawym ramie
niem. W głębi chorągiew i laska marszałkowska - 
symbole godności sprawowanych na Litwie, z pra
wej obraz Matki Boskiej Kodeńskiej. W rękach mo
del kościoła według pierwotnego założenia. Po wiel
kim pożarze w 1680 r. wieża i front kościoła zostały 
przebudowane, kopuły zaś rozebrane. Model daje 
wyobrażenie o sylwecie kościoła Św. Anny w XVII w. 
Minęły wieki, zgasły wielkie rody magnackie, zagi
nęły wielkie biblioteki i wspaniałe dzieła sztuki. 
Z tym większą pieczołowitością należy chronić nieli
czne, przetrwałe przez zawieruchy dziejowe relikty 
przeszłości. Jednym z nich jest galeria portretowa 
Sapiehów z Kodnia. Skopiowane w 1855 r. przez 
Józefa Łoskiego wizerunki wciąż czekają na wyda
nie. Warto też wybrać się do Przemyśla, by obejrzeć 
oryginały z kodeńskiej kolekcji.

Arkadiusz Kołodziejczyk

Przypisy
1. A. Kołodziejczyk, Józef Loski - zapomniany rysownik, „Sto
lica", nr 7 z 16 II 1986, s. 12-14 (tam też reprodukcje niektórych 
rysunków J. Łoskiego).
2. J. Loski, Genealogia Portretowa Sapiehów w kościele parafial
nym w Kodniu, przez .Biblioteka Warszawska”, t. II, 1856 
i odbitka, Warszawa 1856 (w drukarni „Gazety Codziennej").
3. M. Suchodolska, J. Jakimowicz, J. Jaworska, Rysunki z kolek
cji J.I. Kraszewskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
Warszawa 1961, s. 129-139.
4. List J. Łoskiego do J.I. Kraszewskiego z Warszawy 23 maja 
1859 (Bibl. UJ, Dział rękopisów. Korespondencja J.I. Kraszew
skiego, sygn. 6470/IV, k. 515-516).
5. J. Loski, Portrety Książąt Sapiehów w Kodniu, „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 240 z 3 VIII 1872, s. 53; tenże, Obraz N. Panny 
Maryi Kodeńskiej, „Tygodnik Ilustrowany", nr 290 z 19 VII 1873, 
s. 32 (wizerunek Mikołaja Sapiehy).
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Dwie 
kamienice

siakie są źródła łascy ■ 

nacji warszawską Wolą? Nie należała ona przecież nigd\ 
do dzielnic atrakcyjnych ani pod względem architektoni
cznym, ani urbanistycznym. Zwarta i ciasna zabudowa 
czynszowa, przetykana gdzieniegdzie drewnianymi, chy
lącymi się ku ziemi chałupinami, decydowała o wyglądzie 
przeciętnej wolskiej ulicy. Fabryczne gmachy przylegały 
do oficyn przeludnionych kamienic, a czynszówki były tu 
bez porównania skromniejsze niż w Śródmieściu. Ma jed
nak Wola coś, co w jej surowych murach pozwala dziś 
dostrzegać zupełnie inne wartości: wspaniałą, bogatą his
torię i rewolucyjne tradycje, których mogłoby pozazdroś
cić tej dzielnicy niejedno miasto.
Choć wojna zamieniła Wolę w ogromne cmentarzysko, 
w oceanie ruin i zgliszcz ocalało sporo domów. Część 
z nich można było zachować, inne, związane w szczególny 
sposób z dziejami ruchu robotniczego, zabezpieczyć 
i w późniejszym okresie odbudować. Niestety, tak nie 
uczyniono. W 1946 r. zaczęto masowo wyburzać spalone, 
lecz w wielu wypadkach nadające się do odbudowy ka
mienice. Tak zwane „pogotowie budowlane” Biura Odbu
dowy Stolicy dokonywało metodycznych, zakrojonych na 
szeroką skalę rozbiórek, przy czym nie oglądano się na 
architektoniczną wartość obiektów lub tradycje ruchu re
wolucyjnego. Jeszcze wiosną 1946 r. istniał wypalony dom 
przy ul. Siennej 91, w którym mieściła się drukarnia 
Wielkiego Proletariatu i spalona kamienica przy ul. Pań
skiej 101 (dawniej nr 77), gdzie w 1879 r. odbywały się 
robotnicze zebrania z udziałem pionierów polskiego ruchu 
socjalistycznego. Po kilku miesiącach zburzono je wraz 
z dziesiątkami innych domów. Wymowa fotografii znajdu
jących się w dokumentacji BOS1 jest dla młodego pokole
nia warszawiaków wstrząsająca: ukazują one całe ciągi 
uliczne z zachowanymi, wypalonymi kamienicami. Dziś 
nie ma po tych domach najmniejszego śladu. Pamiątki, 
których nie starła z powierzchni ziemi wojna, unicestwiły 
powojenne, przerażające swą bezmyślnością decyzje. 
Dewastacja wolskich zabytków trwała nieprzerwanie 
przez następne dziesięciolecia. Pod kilof szły kolejne, 
dziewiętnastowieczne budowle; na porządku dziennym 
były barbarzyńskie przeróbki ozdobnych elewacji, pole
gające na skuwaniu z fasad wystroju i usuwaniu balko
nów. Straty wojenne i dokonywane nieprzerwanie od 1946 
r. rozbiórki nie zdołały na szczęście odebrać wszystkim 
zakątkom Woli dawnego ich klimatu i charakteru. Do 
naszych czasów przetrwało kilka ulic.lub ich fragmentów 
oraz pojedyncze wyspy czynszowej zabudowy, świadczące 
o minionym obliczu dzielnicy i stwarzające każdemu moż
liwość głęboko osobistego, emocjonalnego obcowania 
z jej przeszłością.
W szkicu niniejszym pragnę zwrócić uwagę na obiekty 
typowe dla dwóch kolejnych okresów rozwoju wolskiej 
zabudowy czynszowej: dom przy ul. Łuckiej 8 i kamienicę 
przy ul. Złotej 83. Porównując te dwie, jakże odmienne 
budowle trudno uwierzyć, że różnica pomiędzy datą 
wzniesienia obu budynków wynosi zaledwie 20 lat.
W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia ul. 
Łucką otaczały ogrody i rzadko rozrzucona drewniana
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1. Kamienica przy 
ul. Łuckiej 8
2. Zachowane 
schody i balustrada 
z 1878 r. przy ul.
Łuckiej 8
3.4 Kamienica przy 
ul. Złotej 83 w 1937 
r. (3) i obecnie (4)
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5. Częściowo odsłonięte linie bo- 
niowania w parterowej części ele
wacji kamienicy przy ul. Złotej 83
6. Fragment balustrady schodów 
przy ul. Złotej 83
(zdjęcia: 1. 2. 4-9 - Janusz Sujecki)

zabudowa. Jedną z działek (nr hip. 1148 B), położoną 
w pobliżu ul. Żelaznej i od 1858 r. należącą do Magdaleny 
Kwiatkowskiej, nabył w maju 1877 r. warszawski kupiec 
Abram Ajzyk Włodawer. Jeszcze w tym samym roku przy
stąpił on do budowy murowanego, czynszowego domu 
frontowego i oficyny. Ukończona we wrześniu 1878 r. 
kamieniczka była siedmioosiową, piętrową budowlą 
z mansardowym dachem i gładko otynkowaną fasadą. 
Z bramy wjazdowej o masywnych, drewnianych wrotach 
wchodziło się bezpośrednio na klatkę schodową domu. 
Znajdowały się tu zachowane do dziś dębowe schody 
o poręczach wspartych na ozdobnych, drewnianych tral- 
kach, typowych dla oficyn kamienic wznoszonych u schył
ku XIX i na początku XX w. Na podwórzu zabudowanym 
częściowo komórkami (dotrwało do naszych czasów w nie

mal niezmienionym stanie!) wybudowano dwupiętrową, 
dziewięcioosiową oficynę z jedną klatką schodową.
Gdy latem 1877 r. Włodawer rozpoczynał budowę kamie
niczki, jej frontowa ściana odsunięta była nieco od ówczes
nej linii ulicy. W połowie 1878 r. Łucką poszerzono, prze
prowadzając chodnik bezpośrednio pod oknami domu. 
Abram Włodawer postanowił sprzedać kamieniczkę jesz
cze przed zakończeniem prac budowlanych. Nabyła ją 
wtedy Józefa Koch za łączną sumę 32 500 rubli.
Piętrowa czynszówka przy ul. Łuckiej 8 nie była typowym 
domem robotniczym, lecz usytuowanie budowli zadecydo
wało o tym, że zamieszkiwali tu głównie rzemieślnicy 
i robotnicy. W sąsiednim domu, noszącym nr 2 (później 
Lucka 4, obecnie nie istnieje), mieszkał brązownik Józef 
Skibiński. Na przełomie lat 1884 i 1885 w mieszkaniu 
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Skibińskiego mieściła się składnica nielegalnej literatury 
i majątku partyjnego Wielkiego Proletariatu, zaś on sam 
dawał często schronienie i nocleg przyjeżdżającym do 
Warszawy działaczom partii. Na adres Skibińskiego przy
chodziły też konspiracyjne listy, przekazywane Marii Bo- 
huszewiczównie, z którą często się spotykał. Warto przy
pomnieć, że dom Włodawera jest dziś jednym z trzech 
zachowanych w tym rejonie Woli reliktów zabudowy czyn
szowej, pamiętających czasy Wielkiego Proletariatu2.
Kamieniczka przy ul. Łuckiej 8 wielokrotnie zmieniała 
właścicieli. Od 1882 r. należała do Heleny Górskiej, w 1891 
r. nabył ją Tomasz Ławrynowicz, w 1909 r. dom kupił 
Wolf Bromberg, lecz już po czterech latach odsprzedał go 
Herszowi Szajerowi. Prawdopodobnie właśnie Szajer do
konał podwyższenia oficyny o trzy kondygnacje oraz pole
cił wmontować w fasadę kamienicy dwa balkony. W latach 
1918-1919 dom Włodawera znalazł się w rękach małżon
ków Markuze, po czym nabyli go Edmund i Franciszka 
Wyszyńscy, którzy pozostali już właścicielami budowli 
przez cały okres międzywojenny, zajmując ,,reprezenta
cyjne" mieszkanie na pierwszym piętrze. ,, W latach 20- 
tych i 30-tych w naszym domu mieszkali robotnicy i drobni 
rzemieślnicy - głównie stolarze, posiadający tu swoje 
warsztaty" - wspominała w 1987 r. Zofia Gendzińska, 
mieszkająca na Łuckiej 8 od 1919 r. - ,,Na podwórzu, 
oprócz licznych komórek znajdowała się stajnia".
We wrześniu 1939 r. kamienica Włodawera nie została 
uszkodzona. W okresie Powstania Warszawskiego Łucka 
oddzielona była od Żelaznej barykadą; walki nie toczyły 
się w bezpośrednim sąsiedztwie domu. Tym razem budow
la frontowa także pozostała nietknięta, choć pocisk zburzył 
część ostatniego piętra oficyny. Przez czterdzieści powo
jennych łat nie wykonano w kamieniczce żadnego poważ
niejszego remontu. Obecnie konieczna jest już wymiana 
stropów i wzmocnienie fundamentów. Fasadę całkowicie 
„oczyszczono" przed laty z tynków, a oryginalne wrota 
bramy zdewastowano. Zarówno w oficynie, jak i w budyn
ku frontowym brak łazienek, nie mówiąc już o takich 
„luksusach", jak centralne ogrzewanie czy ciepła woda. 
Niepokojący wydaje się fakt, że budowla ta nie jest objęta

nawet tzw. ochroną konserwatorską, pomimo oczywistej 
wartości zabytkowej i historycznej.
O ile kamieniczka przy ul. Łuckiej 8 należy do grupy 
unikatowych reliktów epoki poprzedzającej wkroczenie 
wielkomiejskiej zabudowy czynszowej, to budynek przy 
ul. Złotej 83 jest najbardziej wymownym świadectwem 
ekspansji takiej właśnie architektury. Pusty plac u zbiegu 
ulic Żelaznej i Złotej (nr hip. 5863) dość długo czekał na 
zabudowanie, pomimo znacznej atrakcyjności tego miej
sca. Jesienią 1896 r. rozpoczęły się tu prace budowlane, 
które zakończono dopiero w połowie 1899 r. Wzniesiony 
budynek, własność Wolfa Krongolda, był masywną, pię
ciopiętrową czynszówką eklektyczną o bogatym wystroju 
elewacji. Narożnik budowli zwieńczyła attyka, ozdobiona 
rzeźbami dwóch półleżących postaci: starca, symbolizują

cego odchodzący wiek XIX i młodzieńca, symbol nowego, 
XX stulecia; między nimi umieszczono datę ukończenia 
budowy kamienicy.
Frontowa klatka schodowa niewiele różniła się od podob
nych klatek w „pałacowych”, śródmiejskich domach do
chodowych. Schody wykonane zostały z białego marmuru, 
żelazne balustrady odkuto ręcznie i ozdobiono rozetami. 
Przez bramę (od ul. Złotej) wchodziło się na obszerne, 
„studzienne" podwórze, otoczone oficynami. Znajdowało 
się tu pięć klatek schodowych, przy czym cztery z nich 
zrealizowano jako typowe dla ówczesnej oficyny (dębowe 
schody, poręcze wsparte na drewnianych trałkach), a jed
ną (środkową w zachodniej pierzei podwórza) jako „fron
tową". Świadczą o tym kamienne stopnie schodów i balus
trady montowane z żeliwnych detali oraz sztukatorski 
wystrój stropu.
Wśród lokatorów domu Krongolda przeważali rzemieślni
cy o różnym stopniu zamożności oraz robotnicy. Podobny 
skład społeczny utrzymał się w międzywojennym dwu
dziestoleciu. Usytuowanie czynszówki zadecydowało o jej 
szczególnych związkach z dziejami ruchu rewolucyjnego. 
Pod murami kamienicy przeciągnęły liczne manifestacje 
robotnicze; w tym także słynna demonstracja z 1 maja 1905 
r„ zmasakrowana przez wojsko w Alejach Jerozolimskich. 
Dom przy ul. Złotej 83 znalazł się we wspomnieniach 
jednego z uczestników owego pochodu, gdyż wychodzącą 
z ul. Twardej na przecięcie Złotej i Żelaznej manifestację 
gorąco powitali mieszkańcy kamienicy Krongolda, zebra
ni na balkonach i w oknach.
Po śmierci pierwszego właściciela nieruchomość znalazła 
się w rękach Abrahama Krongolda, posiadającego prawo 
do 6/7 części oraz Szyi, Lejbusia i Szlamy Sztelmanów. 
W 1922 r. Abraham Krongold nabył pozostałą, 1/7 część 
Sztelmanów, stając się wyłącznym właścicielem czyn
szówki.
W latach 1939-1945 kamienica nie została uszkodzona. 
Dziś mogłaby wyglądać równie okazale, jak na prezento
wanej fotografii, gdyby w 1953 r. nie padła ofiarą akcji 
usunięcia sztukatorskiego wystroju. „Dom oplotły ruszto
wania, a następnie poszły w ruch młotki. Na chodnik 
posypały się medaliony, gzymsy i inne ozdoby. Wtedy 
uważałam to za przejaw zdziczenia i tak samo oceniam to 
dziś. Niestety, wówczas byliśmy bezsilni" - stwierdziła 
jedna z lokatorek czynszówki, pamiętająca jeszcze lata jej 
przedwojennej świetności.
Skupieni w administracjach wandale działali dalej. Na 
początku lat sześćdziesiątych zerwano kamienne i metalo
we balkony oraz wywieziono na złom kute ręcznie i bogato 
zdobione wrota bramy. Okaleczoną budowlę opryskano 
szarym, tandetnym tynkiem zamieniając ją w przytłaczają
cą bryłę. Zamurowano nawet linie boniowania w partero
wej części elewacji, które w ubiegłym roku częściowo 
odsłonili społeczni opiekunowie zabytków z Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy.
Kamieniczkę Włodawera i dom Krongolda czeka w przy
szłości remont adaptacyjny pod nadzorem Urzędu Konser
watorskiego, zaś w wypadku tej ostatniej budowli - także 
odtworzenie zniszczonego wystroju elewacji. Towarzys
two Przyjaciół Warszawy i Towarzystwo Opieki nad Zabyt
kami rozpoczęły starania o wpisanie kamienicy Krongolda 
do rejestru zabytków oraz objęcie ochroną konserwatorską 
domu przy ul. Łuckiej 8. Termin przystąpienia do remon
tów nie jest znany. Powtarzanym do znudzenia na okolicz
nościowych akademiach sloganom o „tradycjach robotni
czej Woli" nie towarzyszą niestety żadne realne działania 
ze strony władz miasta i dzielnicy, mające na celu ocalenie 
nielicznych wolskich zabytków.

Janusz Sujecki
Przypisy
1. Dokumentacja Biura Odbudowy Stolicy przechowywana jest 
w zbiorach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.
2. Dwa pozostałe obiekty - to: kamienica Salzwassera, wzniesio
na w latach 1882-1884 przy ul. Twardej (ob. ul. KRN) 58 i dom 
Ehrlichów, wybudowany około 1875-1876 r. przy ul. Pańskiej 82; 
obie budowle są w katastrofalnym stanie technicznym.
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Wokół 
jednego zabytku
Wśród kolejnych darów państwa Janiny i Zbigniewa K. 
Porczyńskich dla Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 
znalazł się zakupiony w 1988 r. w USA obraz Wojciecha 
Gersona „Chrzest Litwy", namalowany w 1889 r.
Kiedy 15 sierpnia ub. roku przyjąłem propozycję opisania 
dziejów zabytku, nie sądziłem, że już nazajutrz zdobędę tak 
intrygujące wiadomości. Jak co roku spotkałem się z no
wojorskim marszandem Zbigniewem M. Legutką, aby 
omówić zachodnie notowania polskich dzieł sztuki. Spot
kanie odbyło się w kawiarni warszawskiego Hotelu Euro
pejskiego, gdzie siedzieliśmy przy stoliku do niedawna 
zwyczajowo zajmowanym przez kuzyna Juliana Tuwima, 
poetę i aktora - Włodzimierza Boruńskiego. Gdy wspom
niałem o „Chrzcie Litwy”, potoczyła się następująca opo
wieść...
Mniej więcej w latach siedemdziesiątych Z.M. Legutko 
odkrył w jednej z nowojorskich bibliotek nie znany dotych
czas katalog aukcji polskich obrazów, która odbyła się 
w Nowym Jorku 25-26 kwietnia 1895 r. Z karty tytułowej 
katalogu wynikało, że wcześniej Związek Artystów Pol
skich prezentował oferowane obrazy na Światowej Wysta
wie w Chicago w 1893 r. Sprzedażą objęto 103 prace takich 
artystów, jak np. Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, 
Władysław Podkowiński, Jan Styka, Włodzimierz Tetmajer. 
Najwięcej, bo łącznie sześć, wystawiono prac Gersona, 
pośród nich znajdował się „Chrzest Litwy”.
Zbigniew M. Legutko postanowił odnaleźć monumentalne 
dzieło Gersona. Z prasy nowojorskiej z 1895 r. dowiedział 
się, że obraz nabył na aukcji dla swej parafii pastor Dean 
Hoffman, płacąc za płótno Gersona 475 dolarów. Dla 
porównania dodam, że podczas tej samej aukcji ktoś inny 
„Śmierć zesłanki na Syberii” Jacka Malczewskiego nabył 
za 700 dolarów. Ponieważ Z.M. Legutko nie dysponował 
sztabem ludzi, którzy mogliby odnaleźć anonimową para
fię, musiał zrezygnować z dalszych poszukiwań obrazu. 
Przypadek jednak zrządził, że gdy w 1980 r. z ramienia 
Fundacji Kościuszkowskiej przyjechał z panią Mary Filipo

wicz do Krakowa, właśnie od niej dowiedział się, gdzie jest 
„Chrzest Litwy”.
Okazało się, że poszukiwaną przez niego parafię zlikwido
wano około 1979 r„ a jej majątek wraz z obrazem Gersona 
wystawiono na licytację. „Chrzest Litwy” nabył właściciel 
restauracji z miasta Tempa na Florydzie, który w swym 
lokalu „Wilk Morski” udostępnił obraz Gersona jako atrak
cję turystyczną, wydał przy tym pocztówki z jego reproduk
cją. Przedstawiciele Polonii uznali, że nie jest to najlepsze 
miejsce dla narodowej pamiątki. Zwłaszcza, że bywalcy 
„Wilka Morskiego”, według opowiadań świadków, opierali 
się o płótno, a nawet gasili o nie papierosy.
Z.M. Legutko nawiązał kontakt z nowym właścicielem oraz 
z Muzeum Narodowym w Krakowie i Zamkiem Królewskim 
w Warszawie. Był rok 1981, Z.M. Legutko proponował, że 
na własny koszt przewiezie obraz do najbliższego polskie
go statku, żeby tylko strony porozumiały się w sprawie 
kupna. Właściciel „Wilka” postawił warunek, że sprzeda 
obraz, ale musi otrzymać doktorat honorowy Uniwersytetu 
Warszawskiego... Byłby może i został doktorem, skoro tak 
różne osoby obdarzono już tym zaszczytem, gdyby nie to, 
że został aresztowany za popełnienie przestępstwa, a ob
raz przeznaczono na kolejną licytację. Niestety, na krótko 
przed terminem aukcji obraz wycofano i słuch po nim 
zaginął.
Notowałem opowieść nadającą się znakomicie na wątek 
detektywistycznej noweli, a mój rozmówca żałował, że nie 
pamięta dat i nazwisk. Nie przypuszczał jednak, że ktoś go 
w Polsce o to zapyta. Obiecał list ze wszystkimi szczegóła
mi. Wskazał mi również kwartalnik „Pro Arte” (wiosna 
1988), wydawany przez Wojciecha Fibaka, gdzie zamieścił 
notatkę o burzliwych losach obrazu.

Oczywiście zwróciłem się do byłego dyrektora Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Tadeusz Chruścicki pamiętał, że 
wstępne pertraktacje z 1981 r. przerwano na skutek objęcia 
obrazu sekwestrem policyjnym. Z kolei zwróciłem się do 
prof. Aleksandra Gieysztora. Profesor burzliwe dzieje 
„Chrztu Litwy” poznał podczas jednej z podróży do USA, 
dowiedział się, że obraz Gersona, cytuję: „uległpohańbie
niu". Następnie wyjaśnił, że tak naprawdę Zamek nie był 
zainteresowany nabyciem obrazu, chociażby z uwagi na 
jego rozmiary i odesłał mnie do stołecznego Muzeum 
Narodowego.
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Ktoś, kto sądzi, że poszukiwania informacji zmierzają ku 
końcowi - jest w błędzie. W latach osiemdziesiątych w Mu
zeum Narodowym w Warszawie zmieniło się kilku dyrekto
rów, a do każdego z nich kierowano ustne i pisemne oferty 
sprzedaży „Chrztu Litwy”. Rekonstrukcję faktów umożli
wiły jedynie dokumenty, w dodatku niekompletne - listy 
pani Reginy Gorzkowskiej z Filadelfii, która w 1986 r. 
bezskutecznie próbowała przekazać obraz za darmo do 
Polski. Działała w imieniu anonimowego bankiera z Virgi- 
nii, który nabył „Chrzest Litwy” na aukcji bodaj w 1985 r. 
Korespondencję udostępniła mi kustosz Janina Zielińska, 
komisarz wystawy monograficznej Gersona z 1978 r. W ka
talogu wystawy „Chrzest Litwy” figuruje jako „olej na 
kartonie (365 na 691 cm)”. Jeśli dosłownie rozumieć ostat
nie określenie, wynika z niego, że artysta namalował dwie 
wersje tego samego obrazu o podobnych rozmiarach - na 
płótnie i na kartonie. Kustosz J. Zielińska zapewniła, że 
w literaturze nie ma wzmianki o dwóch wersjach, owszem 
znane są rysunki wstępne, litografie itp. Mimo to zacząłem 
poszukiwać dwóch wersji. Dopiero po rozmowie z prof. 
Andrzejem Ryszkiewiczem doszedłem do wniosku, że 
w materiałach udostępnionych mi w MN ktoś popełnił błąd, 
że w istocie rzeczy o tych wymiarach istnieje tylko olej na 
płótnie. Wątpliwość jednak pozostała.
Wróćmy do korespondencji pani Reginy Gorzkowskiej. 
Pierwszy zachowany list skierowała 5 lutego 1986 r. do 
dyrektora Muzeum Narodowego Juliusza Burszego: „W 
nawiązaniu do korespondencji w sprawie obrazu Gersona 
pt. „„Zaślubiny Jadwigi z Jagiełłą", przekazanej Panu 
przez prof. Gieysztora, łaskawie proszę o potwierdzenie 
zainteresowania obrazem w piśmie do mnie”. W liście pani 
Gorzkowskiej chodzi o „Chrzest Litwy”, ale obrazowi przy
pisano inny tytuł. Również w niektórych publikacjach nau
kowych o Gersonie tytuły jego prac podaje się dość dowol
nie. Brak określenia techniki, wymiarów i roku powstania 
uniemożliwia identyfikację, utrudnia poszukiwania.
29 kwietnia 1986 r. na powyższy list odpowiedział kolejny 
dyrektor Muzeum Narodowego Tadeusz Matusiak: „Obraz 
W. Gersona, pt. "Zaślubiny Jadwigi z Jagiełłą» (prawdopo
dobnie jedna z wersji obrazu wymienianego w polskich 
publikacjach jako "Jadwiga przyjmująca dary ślubne od 
posłów Jagiełły") z pewnością byłby cennym nabytkiem do 
naszych zbiorów. Niestety, z przykrością informujemy, że 
Muzeum nasze nie posiada środków dewizowych na zaku
py zagraniczne w roku bieżącym. Również wciągu najbliż
szych dwóch lat nie będziemy mogli takich funduszów 
uzyskać".

Skoro Muzeum Narodowe nie ma dewiz, 28 sierpnia 1986 r. 
Regina Gorzkowska zapewnia dyrektora Matusiaka: „Jes
teśmy na drodze odzyskania obrazu. Od Muz. Nar. będzie
my jedynie chcieć uzyskać pokrycie kosztów przewozu 
i zaproszenia ofiarodawcy i osób towarzyszących na uro
czyste przekazanie obrazu w Warszawie”. W załączniku do 
tego listu pani Gorzkowska zapytuje, czy Muzeum Narodo
we pewne jest, że „Chrzest Litwy" faktycznie sprzedano na 
aukcji w 1895 r„ jak podaje katalog wystawy Gersona 
z roku 1978. Dalej pani Gorzkowska wyraża przypuszcze
nie, że obraz nie „poszedł" na aukcji w 1895 r., że został 
złożony w nowojorskiej rzymskokatolickiej parafii Św. Mi
chała, w oczekiwaniu na dyspozycję właściciel i. Po śmierci 
Gersona i sprzedaniu parafii Św. Michała w 1904 r. anglika- 
nom, zrolowany „Chrzest Litwy" miano jakoby zamurować 
na kilkadziesiąt lat w pokoju przy zakrystii, gdzie miał 
spoczywać do 1979 r. Wszystko to są przypuszczenia pani 
Gorzkowskiej i dlatego skierowała pytanie do Muzeum 
Narodowego, kto był właścicielem obrazu w latach 
1895-1904? Przypomnijmy w tym miejscu, że w „Pro Arte” 
Z.M. Legutko twierdzi, iż na aukcji w 1895 r. obraz nabył 
pastor Dean Hoffman. Czy gdzieś wkradła się pomyłka? 
A może chodzi jednak o dwa obrazy?
W imieniu Muzeum Narodowego na pytania pani Gorzkow
skiej odpowiada kustosz Janina Zielińska. W dwustronico- 

wej notatce znajdujemy informację, że „Chrzest Litwy” - to 
„olej na kartonie, 365x691 cm", sprzedaż obrazu na nowo
jorskiej aukcji w 1895 r. potwierdzać ma tekst Ignacego 
Paderewskiego w czasopiśmie „Kraj”, nr21, z 1895 r., s. 21: 
„Gersona "Chrzest Litwy« sprzedano za 425 dolarów" 
(Legutko podaje 475 dolarów). A. Vetulani i A. Ryszkiewicz 
w swej pracy o Gersonie również twierdzą, że „Chrzest 
Litwy” sprzedano na aukcji w Nowym Jorku. Kustosz J. 
Zielińska informuje także, że dokumenty dotyczące sprze
daży i własności, jeśli istniały, spłonęły w mieszkaniu córek 
Gersona podczas Powstania Warszawskiego.
Ofertę podarowania obrazu potwierdzają dwa następne 
listy R. Gorzkowskiej, z 23 sierpnia 1986 r. do prof. Gieysz
tora i z 24 września 1986 r. do dyrektora T. Matusiaka: 
„Muzeum nie obciążyłyby z tego tytułu inne wydatki poza 
kosztami bezpośrednio więżącymi się z przejęciem obrazu, 
tj. organizacja i koszt przewozu obrazu ze Stanów oraz 
zaproszenie dla ofiarodawcy i osób towarzyszących na 
uroczystość przekazania obrazu w Muzeum w Warszawie. 
Z zaproszeniem wiąże się pokrycie kosztów przelotu i po
bytu w Polsce kilku osób (nie więcej niż pięciu) przez kilka 
dni (nie dłużej niż pięć)".
Odpowiedzią na powyższą ofertę jest list kolejnego dyrek
tora Muzeum Narodowego Mariana Sołtysiaka: „Odpowia
dając na list Pani z 10X11 ub. r. zmuszony jestem zawiadomić 
Panią, iż ze względu na warunek pokrycia kosztów podróży 
z USA do Polski 5 osób, nie jesteśmy w stanie przyjąć 
w darze obrazu W. Gersona. Czynię to z przykrością 
W sierpniu 1988 r. „Życie Warszawy" zamieściło rozmowę 
ze Zbigniewem K. Porczyńskim, z której dowiedzieliśmy się 
o zakupie „Chrztu Litwy” w USA oraz o pragnieniu ofiaro
dawcy, aby dzieło prezentowane było w warszawskiej kate
drze. Skutkiem tego wywiadu była informacja („Życie War
szawy” z 11 VII11988) udzielona Polskiej Agencji Prasowej 
przez ks. Andrzeja Przekazińskiego, dyrektora Muzeum 
Arch idiecezji Warszawskiej: „Obraz W. Gersona jest darem 
tyleż cennym, co kłopotliwym, znajduje się bowiem w sta
nie daleko posuniętej destrukcji. Jego rozmiary (...) czynią 
jego ratowanie zabiegiem wyjątkowo skomplikowanym ■ : 
i przewlekłym. Prace konserwatorskie potrwać mogą na- ■ 
wet kilka lat. Przed ich zakończeniem trudno snuć jakieś 
plany dotyczące miejsca ekspozycji tego dzieła".
Księdza Przekazińskiego zapytałem przede wszystkim, czy 
„Chrzest Litwy” to obraz na płótnie? Usłyszałem, że zaku
piono olej na płótnie. Obraz według ks. Przekazińskiego 
ma charakter szkicu, niektóre partie potraktowano staran
nie, inne zaledwie szkicowano. Jest to kompozycja mono
chromatyczna, utrzymana w brązach. Obraz zdublowano 
w USA drugim płótnem, lecz niefachowo, wymaga on 
prawidłowego zdublowania. Stan warstwy malarskiej ks. 
Przekaziński ocenia jako dobry. Alarmistyczny komunikat 
PAP sformułowany został jeszcze przed rozwinięciem płót
na, gdy przypuszczano, że stan dzieła jest fatalny, bowiem 
w momencie zakupu obraz nie był rozwijany. Na moje 
pytanie dotyczące wystawiania „Chrztu Litwy” w „Wilku 
Morskim” ks. Przekaziński odpowiedział: „Czy jest to 
szczegół aż tak ważny? Do dziś historia obrazu nie jest 
jasna". To ostatnie zdanie dotyczyło podniesionej przeze 
mnie rozbieżności co do tego, czy obraz został sprzedany 
na aukcji w 1895 r. i dokładnie komu.
Artykuł ten jest zbiorem hipotez i pytań, jest sprawozda
niem z pewnego etapu poznawania historii zabytku. Szyb
kie ustalenie faktów nie jest możliwe z uwagi na niemoż
ność szybkiego porozumiewania się z osobami i instytucja
mi w USA. Zresztą, prawdę powiedziawszy, nie do końca 
wiadomo do kogo zwracać się z pytaniami - poszukiwania 
musiałem prowadzić metodą prób i błędów. Celowo pomi
nąłem oceny malarstwa Gersona, dane o nagrodach, jaki
mi uhonorowano „Chrzest Litwy”. Informacje te znajdują 
się w dostępnych książkach, natomiast listy w każdej chwili 
ulec mogą zagubieniu, zatem celowe wydawało mi się 
skupienie uwagi na ich nie znanej treści.

Janusz Miliszkłewicz
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NASZ FELIETON

Własność 
społeczna!

p
AV ozlatujące się za

bytki straszą oknami powybijanymi lub pozabi
janymi deskami, dziurawymi dachami, parka
mi, w których pokrzywa rośnie wyżej niż... niż 
co? Wszelkie porównania tracą sens! „Rośnij 
zielsko wysoko, jak pan leży głęboko''... 
Recepta była prosta: najpierw wywłaszczyć 
wszystko, co się dało, bez odszkodowania, bez 
koncepcji zagospodarowania, bez sensu. Na
stępnie przez całe lata biadolić nad stanem 
zabytków, zwoływać ciała kolegialne, rady, ko
misje, komitety, pisać raporty, których nikt

(rys. Małgorzata Tabaka)

w rządzie nie czytał, projekty przepisów, które 
do niczego nie zobowiązywały, artykuły nawo
łujące, by „kochać zabytki”, choć są takie 
brzydkie, odrapane i niczyje (przepraszam - 
społeczne!). Czego zaś robić nie należało: nie 
należało przestrzegać prawa, kontrolować 
użytkowników, którym - jeśli reprezentowali 
„sektor uspołeczniony" - oddano zabytki 
w bezwarunkowe poddaństwo. Nie należało 
kontrolować niczego, a już zwłaszcza podawać 
do publicznej wiadomości wyników kontroli, 
z których wynikałoby, że to nie wrogowie, nie 
czas niszczący rzeczy, nie wojny, ale zła gospo
darka stała się przyczyną zniszczenia większoś
ci zabytków naszej kultury. Ano właśnie - za
bytków kultury, czyli resztek byłej, należącej 
do przeszłości kultury i to „nie naszej". Naczel
nik gminy dopuszczający do rozbiórki ostatnie
go w okolicy wiatraka, ksiądz rozbierający 
cerkiewkę i młodociany wandal urywający gło
wę figurze św. Wojciecha lub niszczący rzeźbę 
w parku - należą do tej samej formacji kultural
nej. Nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, że nisz
czą nie przedmioty, ale samych siebie, że dowo
dy kulturalnej przeszłości narodu decydują 
o jego poziomie kulturalnym w przyszłości. 
Ponadto owym niszczycielom nic nie grozi. Ani 
przepisów karnych ustawy z 1962 r., ani artyku
łu 217 kodeksu karnego określającego przestę
pstwo niegospodarności nie stosuje się do osób 
formalnie odpowiedzialnych za zabytki. W pro
cesie przeciw złodziejom sarkofagu św. Woj
ciecha w Gnieźnie Sąd Najwyższy orzekł, że 
zniszczone dobro to „mienie cudze”, nie zaś 
własność społeczna. Nazwę tę można rozcią
gnąć na wszystkie zabytki... To mienie cudze, 
bezpańskie, bezkarnie dewastowane przez 
głupców, którym dostało się w ręce.
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Boernerowo
W dniu 1 marca 1986 r. zmienił się napis 
na tabliczce warszawskiego tramwaju nr 
20 z „Banacha-Bemowo" na „Banacha- 
Boernerowo". Ta nowa, a zarazem i trady
cyjna nazwa łączy się z człowiekiem, który 
odegrał dużą rolę w najnowszej historii 
Polski i Warszawy, a dzisiaj stał się posta
cią prawie zupełnie zapomnianą.
Ignacy Boerner (1875-1933), syn pastora 
ewangelicko-augsburskiego ze Zduń
skiej Woli, działacz socjalistyczny z Darm
stadt (gdzie ukończył politechnikę), War
szawy i Ostrowca Świętokrzyskiego. 

W czasie rewolucji 1905 r. „prezydent” 
kilkutygodniowej „Republiki Ostrowiec
kiej”. Oficer Legionów i POW. W listopa
dzie 1918 r. odegrał wybitną rolę w roz
brajaniu wojsk niemieckich w Polsce. 
Także po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej pełnił wiele zaszczytnych funk
cji - był komendantem Milicji Ludowej 
(1918-1919), attache wojskowym w Mo
skwie (1923-1924), dowódcą 5. pułku sa
perów w Krakowie (1925-1928), szefem 
największej polskiej firmy naftowej „Pol- 
min". 14 kwietnia 1929 r. został mianowa
ny ministrem poczt i telegrafów; na tym 
stanowisku pozostał aż do śmierci 12 
kwietnia 1933 r.
Ministerialne urzędowanie Ignacego Bo- 
ernera przypadłe w swojej ogromnej 
części na najtrudniejszy okres w całym 
międzywojennym dwudziestoleciu - na 
czas głębokiego kryzysu gospodarczego, 
ogólnego zubożenia społeczeństwa, i co 
za tym idzie - narastających trudności 
mieszkaniowych. W 1932 r. sytuacja pod 
tym względem stała się wręcz tragiczna. 
Niemal zupełnie zamarło wielkomiejskie 
budownictwo ogólne, rozwiązania pro
blemu zaczęto więc szukać w inny spo
sób. Rząd podjął inicjatywę przekonania 
społeczeństwa o konieczności budowy 
małych, prywatnych, najlepiej drewnia
nych domków. Na przełomie marca 
i kwietnia 1932 r. zapadła uchwała Rady 
Ministrów w sprawie pomocy państwa 
przy budowie tanich domków drewnia
nych przez pracowników państwowych. 
Pomysł ten w następujący sposób moty
wował minister skarbu Władysław Zawa
dzki; „Musimy koniecznie rozwiązać za
danie taniego i dostępnego dla niezamoż
nych warstw domu mieszkalnego. Roz
wiązanie to jest o tyle łatwiejsze w chwili 
obecnej, że jeden z wchodzących w grę 

materiałów, a mianowicie drzewo pota
niało w sposób wyjątkowy. Dom drewnia
ny, a więc zbudowany z taniego materiału 
w niewielkich rozmiarach, jest bez prze
sady dostępny dla każdego normalnie za
rabiającego, choć trochę oszczędzające
go człowieka. Państwo gotowe jest 
przyjść z wydatną pomocą w tej akcji, 
przez ułatwienie nabycia materiałów bu
dowlanych i wreszcie częściowe finanso
wanie samej budowy. V/ ten sposób bę
dziemy mogli zrealizować rzucone przez 
pana prezesa Rządu Aleksandra Prystora 
hasło i umożliwić każdemu pracownikowi 
i robotnikowi zdobycie własnego, choćby 
skromnego domku". Obiecano także, że 
chętni będą mogli skorzystać z 50% kre
dytu Banku Gospodarstwa Krajowego 
o rozłożonych na 35 lat spłatach.
Na inicjatywę rządu najszybciej zareago
wał właśnie Ignacy Boerner. Już na po

czątku kwietnia 1932 r. w Ministerstwie 
Poczt i Telegrafów odbyła się konferencja 
z udziałem przedstawicieli związków pra
cowników pocztowych, na której minister 
zaznajomił obecnych z uchwałą rządu, 
zachęcając do skorzystania z wyjątkowej 
koniunktury, kiedy robocizna i drewno są 
tańsze niż kiedykolwiek. Boerner obiecał 
wszelką pomoc i co najważniejsze- place 
budowlane po okazyjnie niskiej cenie-50 
gr za 1 m1 2, spłacane przez 10 lat.

1. Przedwojenny widok Boernerowa z lotu 
ptaka
2. Końcowy przystanek tramwajowy linii ,,B", 
łączącej Boernerowo z Warszawą (1936 r.)

Z lokalizacją przyszłego osiedla nie było 
problemów - wybór padł na teren w Babi
cach, przeznaczony już w 1921 r. pod 
budowę radiostacji, po powstaniu której 
pozostało jeszcze ponad 300 ha niezago
spodarowanego gruntu, położonego bli
sko Warszawy, piaszczystego, porośnię
tego sosnowym lasem, o doskonałych 
warunkach zdrowotnych.
Niezwłocznie też przystąpiono do działa-
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nia. Na pierwszym walnym zebraniu 
członków założycieli osiedla, 29 kwietnia 
1932 r„ powstało Towarzystwo Popiera
nia Własnych Domów Pracowników Służ
by Łączności, w którego skład weszły 
następujące organizacje: Państwowe 
Przedsiębiorstwo ,,Polska Poczta, Tele
graf i Telefon", Państwowe Zakłady Tele- 
i Radiotechniczne, Spółka Akcyjna „Pol
skie Radio", Polska Akcyjna Spółka Tele
foniczna, Związek Pracowników Poczty, 
Telegrafu i Telefonu RP, Związek Niż
szych Pracowników PTiT RP, Pocztowe 
Przysposobienie Wojskowe oraz Stowa
rzyszenie „Rodzina Pocztowa”. Na czele 
komitetu Towarzystwa, które za swój cel 
postawiło zorganizowanie zrzeszeń bu
dowlanych i jak najszybsze zagospodaro
wanie terenów w Babicach, stanął inż. 
Franciszek Drzewiecki.
Inżynierowie Kuncewicz i Jurewicz z Wy
działu Budowlanego Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów już w czerwcu 1932 r. opra
cowali szczegółowy projekt przyszłego 
osiedla pocztowców. Planami zostały ob
jęte tereny o powierzchni ponad 52 ha po 
obu stronach szosy Groty-Warszawa. 
Z całego obszaru przeznaczono 26 ha 

pod domy mieszkalne, 4 ha pod budynki 
państwowe, 3 ha na cele użyteczności 
publicznej, 12 ha pod zieleńce i pas 
ochronny oraz 7 ha pod ulice i chodniki. 
Równocześnie - także w czerwcu 1932 r. 
- z inicjatywy Towarzystwa powstało Sto
warzyszenie „Pierwsze Osiedle Łącznoś
ci", któremu przydzielono 60 parcel na 
północny zachód od szosy Groty-War
szawa. Budowę nie tylko domów, ale i 
dróg, wodociągów i instalacji elektrycznej 
rozpoczęto w lipcu tego roku, a pierwsi 
mieszkańcy (wśród nich sam pomysło
dawca - Ignacy Boerner) wprowadzili się 
do nowych domów już pięć miesięcy 
później.
Jeszcze przed zakończeniem działalności 
„Pierwszego Osiedla Łączności”, pod 
przewodnictwem Towarzystwa powstało 
w styczniu 1933 r. kolejne zrzeszenie - 
Stowarzyszenie „Drugie Osiedle Łącz
ności w Warszawie", mające zabudować 
69 parcel na południowy wschód od szo
sy. Swoje plany organizacja ta zrealizo
wała jesienią 1934 r.
Następnie powołano kolejne organizacje 
mieszkaniowo-budowlane - „Trzecie...” 
(VIII 1933) i „Czwarte (IV 1934) Osiedle 

Łączności”, które wybudowały w sumie 
66 budynków. O ile jednak „Pierwsze” 
i „Drugie” Osiedle składało się z domów 
standardowych, to zabudowa „Trzecie
go” i „Czwartego” nosiła już charakter 
indywidualny. Wszystkie powyższe sto
warzyszenia wybudowały ogółem 182 do
my, z zaplanowanej liczby 284. Resztę 
podzielono w sposób następujący: PP 
„Polska Poczta, Telegraf i Telefon” - 29 
parcel, Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc 
Byłym Uczestnikom Walk o Niepodle
głość” - 54, nabywcy indywidualni - 19 
parcel.
Do wybuchu drugiej wojny światowej na 
terenie dawnych nieużytków w Babicach 
powstało jedno z najnowocześniejszych 
osiedli międzywojennej Warszawy, o 275 
domach, genialnie wprost zharmonizo
wanych z przyrodą. Aby uczcić pamięć 
pomysłodawcy, zarządzeniem Ministers
twa Spraw Wewnętrznych z 28 września 
1936 r. osiedlu nadano nazwę: Boeme- 
rowo.
Jak już wspomniano wyżej, przygotowany 
przez inżynierów Kuncewicza i Jurewicza 
plan zagospodarowania Babic przewidy
wał powstanie 284 domów o zabudowie
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3-7. Różne typy domów na Boernerowie: typ 
A (3), typ B przy ul. Telefonicznej 28 (4), typ 
C przy ul. Telefonicznej 20 (5), typ D przy ul. 
Kurnickiego (6). dom Ignacego Boernera repre
zentujący typ E (7)
8. Fragment zabudowy ul. Bawełnianej

(reprod.: 1-3-Jan Świderski, 
zdjęcia: 4-8 - Jerzy Kochanowski)

wyłącznie luźnej, indywidualnej, pozwa
lającej zachować nie tylko niezbędne przy 
drewnianych budynkach bezpieczeńs
two, lecz także umożliwiającej stworzenie 
jak najlepszych warunków zdrowotnych. 
Z góry przewidziano też miejsce pod in
stytucje użyteczności publicznej - budy
nek kolonii letnich dla dzieci pracowni
ków pocztowych, kościół, szkołę, targo
wisko. boiska sportowe z zapleczem itd. 
Pierwsze dwa osiedla powstały jako jesz
cze „kryzysowe”, oparte na założeniach 
rządowych - wybudowane więc z taniego 
drewna. Gotowe i znormalizowane ele
menty z nie odżywicowanego drewna 
iglastego sprowadzano z tartaków Pusz
czy Białowieskiej. Plany pięciu podstawo
wych typów domków powstały w Biurze 
Projektów Ministerstwa Poczt i Telegra
fów. Cztery z nich (typy „A”, „B", „C”, 
,,D”) stanowiły tzw. rosnący dom, tworzo
ny przez rozbudowę i nadbudowę podsta
wowego typu „A”. Jedynie budynek „E”, 
o maksymalnych parametrach, był nieco 
inny.
Rodzaje domów dostosowano do wyma
gań przyszłych mieszkańców, ich zamoż
ności i wielkości rodziny. I tak podstawo
wy typ „A" stanowił dom parterowy, skła
dający się z pokoju z kuchnią (32,68 m2), 

„B" - parterowy o trzech pokojach, kuch
ni i pomieszczeniu na łazienkę (72,68 m2), 

„C” - piętrowy o pokoju z kuchnią na 
parterze i dwóch pokojach z łazienką 
i spiżarnią na piętrze (75,75 m2), „D” - 

piętrowy, o trzech pokojach z kuchnią na 

parterze i dwóch pokojach z łazienką na 
piętrze (93,2 m2). Odbiegający od stan

dardu typ „E" składał się z siedmiu pokoi, 
kuchni, łazienki i pokoju dla służby (144 
m2). Przy budowie starano się wykorzys

tywać jak najwięcej znormalizowanych 
elementów, co nie tylko przyspieszało 
tempo budowy, lecz również skutecznie 
zmniejszało koszty (typ „A" -6120 zł, ,,B” 
- 9155 zł, „C" - 9160 zł, „D” - 12 830 zł, 
„E" - 29 435 zł).
Znacznie różniły się późniejsze osiedla - 
„Trzecie", „Czwarte” i „Bratniej Pomocy 
Byłym Uczestnikom Walk o Niepodle
głość”, powstające w czasie, gdy kryzys 
stawał się już tylko przykrym wspomnie
niem. W „Trzecim" jako podstawowy typ 
budynku przyjęto domek murowany, 
składający się z dwóch pokojów z kuch
nią i łazienką, o powierzchni 48 m2 i cenie 

8175 zł. W „Czwartym” i „Bratniej Pomo
cy” zrezygnowano ze znormalizowanych 
budynków, skłaniając się raczej ku zabu
dowie indywidualnej.
Układ przestrzenny osiedla został także 
podporządkowany myśli o wygodzie mie
szkańców. Projekt ustalał regularny plan 
oparty o szosę Groty-Warszawa w ten 
sposób, aby układ ulic Boernerowa za
pewnił wszstkim domom jak najkorzyst
niejsze naturalne oświetlenie mieszkań, 
co zostało jeszcze spotęgowane przez 
całkowicie luźną zabudowę.
Dużą wagę przywiązywano do prawidło
wego uzbrojenia terenu. Boernerowo za
opatrzono we własną sieć wodociągową, 
doprowadzającą wodę nie tylko do miesz
kań, lecz także do ulicznych hydrantów, 
zapewniając tym samym wodę do ewen
tualnej akcji przeciwpożarowej i do pole
wania ulic w czasie letnich upałów. Jako 
źródło służyła studnia artezyjska (nie ist
nieje już) o głębokości 258 m, dostarcza
jąca 70 m3 wody na godzinę, co w zupeł

ności zaspokajało potrzeby miesz
kańców.

Na terenie osiedla nie było natomiast sieci 
kanalizacyjnej. Problem ten rozwiązywał 
indywidualnie każdy właściciel działki 
przez budowę własnych urządzeń, naj
częściej dołów biologicznych różnych ty
pów, co przy piaszczystej, lekkiej glebie 
osiedla przynosiło doskonałe rezultaty. 
Energii elektrycznej dostarczała nato
miast Elektrownia Okręgu Warszawskie
go w Pruszkowie, która także swoim ko
sztem zainstalowała na ulicach 62 lampy. 
Zaprojektowanie osiedla w pewnej odle
głości od miasta (Boernerowo - jako Be
mowo zostało przyłączone do Warszawy 
w 1951 r.), w którym pracowała znaczna 
część jego mieszkańców, już na początku 
zmusiła do zajęcia się problemem pod
stawowym - komunikacją. Towarzystwo 
Popierania Budowy Własnych Domów 
Pracowników Służby Łączności jeszcze 
w 1932 r. zajęło się zapewnieniem połą
czenia tramwajowego Boernerowa ze 
stolicą. Uzyskano kredyty Banku Gospo
darstwa Krajowego i Funduszu Pracy 
oraz kredyty towarowe rozmaitych minis
terstw - komunikacji (szyny tramwajowe), 
rolnictwa (podkłady), poczt (słupy i ka
ble), co sprawiło, że tramwaj linii „B” już 
24 października 1933 r. połączył owo osie
dle z Warszawą.
Boernerowo szczęśliwie przetrwało za
wieruchę wojenną w stanie niemal niena
ruszonym, dając nam doskonałe świadec
two polskiej myśli architektonicznej 
i urbanistycznej międzywojennego dwu
dziestolecia. Ale stało się także zabytkiem 
o którym należy pamiętać, otoczyć coraz 
niezbędniejszą opieką i nie pozwolić zni
szczyć.

Jerzy Kochanowski

Chciałbym serdecznie podziękować wnu
kowi Ignacego Boernera, Panu Janowi 
Boernerowi, za udostępnienie materia
łów niezbędnych do napisania tego arty
kułu.
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Akcja domy robotnicze

Sielpia 
Wielka

Od roku 1816, po długotrwałym za
stoju w okresie upadku państwa pol
skiego, zaczęło następować stopnio
we odradzanie się przemysłu. Dzięki 
staraniom człowieka tej miary, co 
Stanisław Staszic, rząd Królestwa 
Kongresowego ustanowił Główną 
Dyrekcję Górniczą oraz związaną 
z nią Szkołę Akademiczno-Górniczą 
z siedzibą w Kielcach. W tym też 
czasie rozwinięto i zmodernizowano 
kopalnie rud miedzi, żelaza i ołowiu 
w okolicach Kielc i Chęcin, w Biało- 
gonie, Miedziance i Samsonowie. 
Znaczniejszy jednak rozwój przemy
słu żelaznego na tym terenie przy- 
padł na okres późniejszy, kiedy mini
strem został Ksawery Drucki-Lubec- 
ki - organizator polskiego życia eko
nomicznego. Rządowe zakłady gór
niczo-hutnicze podlegały wtedy Wy
działowi Górnictwa Krajowego w Ko
misji Przychodów i Skarbu, którym 

z pomocą ruszył Bank Polski; od 
1833 r. Bank prowadził górnictwo na 
własną rękę.
Teren Zagłębia Staropolskiego po
dzielono na cztery dozorstwa z sie
dzibami w Miedzianej Górze, Su
chedniowie, Samsonowie i Biało- 
gonie. Wtedy też rozpoczęto mię
dzy innymi regulację rzeki Kamien
nej, przebudowę Starachowic, Hu
ty w Białogonie, urządzanie tzw. 
dróg górniczych, a także rozpoczęto 
budowę jednego z ciekawszych i le
piej zachowanych do dnia dzisiejsze
go zakładów w Sielpi Wielkiej nieda
leko Końskich. W latach 1821-1841 
urządzono tutaj nowoczesny ośro
dek przemysłowy, rozpoczynając 
prace od spiętrzenia dla potrzeb 
energetycznych wód rzeki Czarnej.
W obszernej hali produkcyjnej, na
krytej blaszanym dachem łamanym, 
mieściły się walcownia żelaza i pud- 
lingarnia (pudlingowanie był to spo
sób przetapiania żeliwa w stal, obec
nie zastąpiony przez nowocześniej
sze metody besemerowskie, tomaso- 
wskie, martenowskie oraz przez wy
tapianie elektryczne). Duże prze
strzenie hal uzyskano dzięki ażuro
wym ścianom opartym na murowa
nych i żeliwnych słupach. Turbiny 
wodne skonstruował znany przemy
słowiec Filip Girard. Urządzenia pro
dukcyjne sprowadzono z zakładów 

w Białogonie, Starachowicach i War
szawie. Na początku swej pracy za
kłady miały zdolność produkcyjną 
około 3400 ton żelaza rocznie. 
W 1904 r. zakład przeszedł w ręce 
prywatne i od tego czasu rozpoczął 
się okres jego dewastacji, który trwał 
do 1921 r., kiedy produkcja została 
definitywnie przerwana.
Rok 1935 był przełomowy dla przed
siębiorstwa. Wtedy bowiem Muzeum 
Przemysłu i Techniki w Warszawie, 
mając na uwadze szczególne walory 
zabytkowe obiektu, postanowiło zor
ganizować tu swój Oddział Zabytków 
Sztuki Inżynierskiej Zagłębia Staro
polskiego. Niestety, w czasie drugiej 
wojny światowej muzeum uległo bar
dzo znacznym zniszczeniom. Wię
kszość urządzeń, a także żeliwnych 
płyt z posadzki potłuczono i wywie
ziono na złom z przeznaczeniem dla 
fabryk niemieckich. Po zakończeniu 
wojny część obiektów przywrócono 
do dawnego stanu i od 1962 r. po
nownie funkcjonują jako Muzeum 
Zagłębia Staropolskiego, ze stałą wy
stawą obrazującą dzieje techniki 
i przemysłu na tych terenach. Ekspo
naty są stale uzupełniane maszynami 
sprowadzanymi z modernizowanych 
zakładów Zagłębia. Z oryginalnych 
urządzeń zachowało się koło wodne 
o średnicy 8 m i szerokości 2,8 m oraz 
koło zamachowe.

28



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

1. Widok na osiedle robotnicze
2. Budynek mieszkalno-administracyjny
3. Budynek administracyjny
4. Hale produkcyjne
5. Ruina szpitala fabrycznego

(zdjęcia: Mariusz Gaworczyk)

Obiekt w Sielpi Wielkiej był, jak na 
pierwszą połowę XIX w., wzorowo 
zorganizowany. Na teren zakładu, 
otoczonego parkanem z ciosów ka
miennych, wchodzi się przez bramę 
z dwoma murowanymi portierniami. 
Tutaj, oprócz budynków produkcyj
nych i suszarni drewna, w pewnym 
oddaleniu wybudowany został szpi
tal fabryczny dla pracowników; dziś 
niestety w ruinie. Od frontu zachował 
się w niezłym stanie budynek dyrek
cji. Po przeciwnej stronie bramy wi
dać resztki domu mieszkalnego pra
cowników administracji, nieco dalej 
szkołę. Przed zakładem wybudowa
no osiedle składające się z małych, 
parterowych domków dla robotni
ków z rodzinami. Do domków przyle
gały działki rolne. Obecnie osiedle 
przekształciło się w wieś, a potomko
wie dawnych pionierów przemysłu 
metalurgicznego zajmują się rolnic
twem. Mimo to układ osiedla prawie 
nie zmienił się i do dziś jest czytelny. 
Zalew, który po powiększeniu napeł
niono wodą (największy zbiornik 
wodny na Kielecczyżnie), wraz 
z pięknym otoczeniem lasów sosno
wych, stał się magnesem przyciąga
jącym turystów. Muzeum Staropol
skie, wraz ze swą interesującą, stale 
powiększaną ekspozycją, jest dodat
kową atrakcją tego malowniczego 
zakątka.

Mariusz Gaworczyk
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Trzy 
kórnickie 
pojazdy
W szacownej Bibliotece Kórnickiej, 
w Archiwum Działyńskich, pod pozy
cją 7330 znajduje się list Jana 
Działyńskiego, pisany do ojca Tytu
sa, o treści następującej: ,,LordPem- 
brock, bardzo majętny człowiek, 
sprzedawał też powozy angielskie 
doskonałe i mało bardzo używane, 
które go 1250 funtów szterlingów ko
sztowały w Londynie. Nie chciał po
jedynczo sprzedawać, więc razem 
kupiłem kocz, landarę poczwórną 
i podwójną do drogi, wszyscy tak 
chwalą, że tanio i dobrze kupione. 
Paryż 24 kwietnia 1856". Natomiast 
pod pozycją 7477 znajduje się rewers 
z datą 17 kwietnia 1856 r., którym 
woźnica lorda Pembrocka William 
Polley kwituje odbiór 6000 franków 
francuskich za trzy powozy, jako że 
wówczas finalizowanie transakcji 
przeprowadzano przez oficjalistów.

Nie przypuszczał wtedy dwudziesto
siedmioletni podróżnik, a późniejszy 
naukowiec i uczestnik walk niepo
dległościowych, że stanie się auto
rem jedynego chyba dokumentu 
w Polsce, dotyczącego pojazdów 
z połowy XIX w., do dziś istniejących, 
co do których mamy pewność, że 
z dokumentem tym są związane.
Robert, Henryk, Herbert, XII hrabia 
Pembrock urodził się 19 września 
1791 r. i po dość burzliwym życiu na 
terenie Włoch odziedziczył po ojcu 
w 1827 r. tytuł lordowski, a od 1833 r. 
przebywał w Paryżu, gdzie wiódł lu
ksusowy tryb życia, był znany ze 
swych koni i gdzie zmarł w 1862 r. 
Istnieje nie sprawdzona i mało praw
dopodobna wersja, że został przez 
królową Wiktorię mianowany amba
sadorem na dworze cara Aleksandra 
II i zaraz potem z tej misji odwołany. 
Gdyby tak było, można by sprzedane 
Działyńskiemu pojazdy uważać za 
ambasadorskie wyposażenie, gdyż 
dobór, przeznaczenie i ich cechy na 
taki komplet wskazują. Składa się on 
bowiem z podróżnego pojazdu typu 
dormeza, przystosowanego do spa
nia, a więc do pokonywania szybko 

dużych odległości, jak Działyński pi- 
sze: ,.do drogi",;z reprezentacyjnego 
pojazdu typu ,,berline degala", prze
znaczonego do występowania przy 
wszelkich uroczystościach dwor
skich i wyjazdów oficjalnych; oraz 
z reprezentacyjnego pojazdu typu 
kocz, przewidzianego na wszelkie 
okoliczności w okresie letnim, na 
otwartym powietrzu. Takie trzy po
jazdy zaspokajały w zupełności po
trzeby wynikające z „wiedeńskiego” 
protokołu dyplomatycznego.

Ekwipaże pochodzą z jednej firmy 
Barker and Co., Chandos Street, Co- 
vent-Garden, mają jednakowe pod
wozia rozworowe. Konstrukcja kół, 
skrętów, typ osi, rozwidlenia rozwo- 
ry, połączenia rozwory ze skrętem, 
sposób zawieszenia na resorach 
eliptycznych i na pasach, wykończe
nia szczegółów, wreszcie wystrój 
malarski i żyłowanie są u wszystkich 
trzech egzemplarzy jednakowe. 
Przemawia to za tym, że wszystkie 
pojazdy zostały wykonane na jedno 
zamówienie i że tworzą niejako 

komplet.
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Nadwozia są oczywiście różne, jak 
różne jest przeznaczenie każdego 
z pojazdów. A więc dormeza przysto
sowana do zaprzęgu pocztowego, to 
znaczy takiego, którym powożą sie
dzący na lewych koniach jezdni po- 
cztylioni. Taka czwórka była na sta
cjach pocztowych zmieniana. Nad
wozie takiego pojazdu pozbawione 
jest kozła, ma przestronne, zamknię
te pudło kareciane o dwuosobowym 
siedzeniu, a wysunięta ku przodowi, 
w miejsce kozła, płaska skrzynia po
zwala przekształcić siedzenie w wy
godne dwuosobowe łóżko. Wszyst
kie otwory okienne zaopatrzone są 
w szyby, drewniane żaluzje i automa
tycznie zwijane firanki (zasłonki). 
Wysuwane ze ścianek drzwi, rozkła
dane stoliki zapewniały w podróży 
maksimum wygody, a specjalne 
oświetlenie wnętrza, wykładane ir- 
chą skrytki, szufladki, duże skórzane 
kufry i zakamuflowany schowek na

1. Podróżny pojazd typu dormeza
2. Pojazd reprezentacyjny typu berline de gala 

broń dopełniały reszty. Za pudłem 
znajduje się tzw. kabriolet, czyli spe
cjalne siedzenie dwuosobowe dla 
służby osobistej, z fartuchem i pod
noszoną budą. Dla zapewnienia bez
pieczeństwa jazdy wyposażono po
jazd w urządzenie do hamulca sani- 
cowego, zapasowe haki doprzęgowe 
i specjalne liny obszyte skórą. Ten 
pojazd prawdopodobnie nie był już 
przez Działyńskich, a potem Zamoy
skich, ostatnich właścicieli Kórnika, 
zbyt często używany. Świadczy o tym 

herb Pembrocka na drzwiach i pla
kietki z jego nazwiskiem widniejące 
na kufrach.

Nadwozie „berline de gala”, którą 
Działyński nazywa landarą poczwór
ną, składa się również z zamkniętego 
pudła, ale wyposażonego w dwa sie
dzenia dwuosobowe, naprzeciwle
głe. Stąd podobieństwo do landa 
i stąd nieprecyzyjna nazwa landara. 
Przy drzwiach potwójne stopnie wy
kładane na zewnątrz umożliwiały wy
godne wejście do wysoko zawieszo
nego pojazdu. Czynność wykładania 

takich stopni mogła być dokonana 
wyłącznie z zewnątrz. Stąd koniecz
ność posiadania służby lokajskiej, 
dla której w czasie jazdy było miejsce 
za pudłem pojazdu. Lokaje stali 
i trzymali się specjalnych, przeważ
nie bardzo ozdobnych, uchwytów 
w formie taśm pasmanteryjnych. 
Przed pudłem na oddzielnym ruszto
waniu znajdował się wysoki kozioł 
z granatowym sukiennym czapra
kiem, wykończonym również bardzo 
ozdobną czerwono-żółtą-granatową 
pasmanterią i frędzlami. Tego typu 
pojazd wymagał zaprzęgu parokon
nego lub czterokonnego, uprzęży 
chomątowej w stylu angielskim z na- 
tylnikami i bogatej liberii przy zasto
sowaniu białych pończoch, czółe

nek, kapeluszy ze strusimi piórami 
i guzów herbowych.

Nadwozie trzeciego pojazdu: kocza, 
jest już zupełnie odmienne. Otwarta, 
płaska, łódkowatego kształtu, wyso
ko zawieszona skrzynia robi wraże
nie niezwykłej lekkości, a dwa dwuo
sobowe naprzeciwległe płytkie sie-
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dzenia zmuszają wprost do przyjęcia 
godnej postawy przez jadących. Gdy 
zajęte jest tylko tylne siedzenie, 
przednie można przykryć specjalną 
klapą, żeby pojazd nie sprawiał wra
żenia niezapełnionego. Wysoki ko
zioł bez czapraka, o lekkiej konstruk
cji jest przymocowany bezpośrednio 
do skrzyni, co ze względu na kołysa
nie się pojazdu na pasach wymaga 
szczególnej umiejętności powoże
nia. Do tego pojazdu obowiązuje za
przęg parokonny. Takie pojazdy-ka- 
lesze, po odjęciu kozła mogły być 
przystosowane do poczwórnego za
przęgu powożonego przez jezdnych 
z koni i wówczas przyjmowały najba
rdziej reprezentacyjny styl kaleszy „a 
la Daumont”. Kocz kórnicki tych 
możliwości nie ma. W zasadzie po
jazd był przystosowany do jazdy 
w pogodne dni - podnoszona buda 
służyła na wszelki wypadek. Gdy mi
mo słoty pojazd był w użyciu, istniała 

możliwość przekształcenia go w cał
kiem zamknięte nadwozie przez od
powiednie przedłużenie budy ku 
przodowi i zastosowanie specjal
nych rozbieralnych okien, które 
chroniły od przodu i z boków. Pięć 
dużych tafli szklanych dawało znako
mity wgląd do wnętrza i ogromne 
pole widzenia na zewnątrz ekwipażu. 
Na drzwiach tych dwóch pojazdów 
widnieje herb Działyńskich - Ogoń- 
czyk.
Takimi oto środkami lokomocji prze
jechał Jan Działyński Europę, a po
wróciwszy do Kórnika przywiózł swój 
nabytek. Czy i w jakim stopniu były 
używane przez swych późniejszych 
właścicieli, tego dokładnie nie wie
my. Po wojnie kilkakrotnie zmieniały 
miejsce pobytu na zamku kórnickim, 
a obecnie stoją w specjalnie wybudo

wanym pawilonie. Stoją zadumane 
we własnej świetności. Bo istotnie 
mają’się czym chlubić. Wykonane

3. Kocz - także reprezentacyjny pojazd letni 
(zdjęcia: 1 - Edward Knasiak)

z myślą o wielkiej karierze, były ongiś 
wyrazem najnowszych osiągnięć te
chniki; zadziwiająco solidna budo
wa, w najdrobniejszych szczegółach 
przemyślane rozwiązania konstruk
cyjne, wreszcie wykończenie o zna
mionach wytwornego luksusu po
zwoliły im oprzeć się niszczącemu 
działaniu czasu. Zachowały się bo
wiem znakomicie. Inna rzecz, że są 
pod dobrą opieką i pracownicy mu
zealni dokładają wszelkich starań, 
aby zabytki te były należycie konser
wowane. Jest to kolekcja nieduża, 
w Polsce unikatowa, a fakt, że stano
wi pewien komplet, pewną dla siebie 
całość i że jest należycie udokumen

towana, powiększa niepomiernie jej 
wartość.

Zbigniew Prus-Niewiadomski
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Polskie 
herby 
na zabytkach
SOŁTYK - czarny orze) z koroną na 
szyi, nad prawym skrzydłem wyrasta 
mu ręka zbrojna, szablę do cięcia 
wznosząca. Herb własny książąt Soł- 
tyków. Takiż orzeł biały w czerwonym 
polu był herbem Prus Królewskich.

ORLA, Szaszor, Opola-orzeł czerwo
ny miast głowy gwiazdę złotą mający. 
W klejnocie strusie pióra. Znany już 
w XIV w., z obcych ziem do nas przy
szedł. Herbowni: Bardzki, Bukowski, 
Chobieniecki, Gierałtowski, Goraj- 
ski, Jarogniewski, Kielbowski, Ligoc
ki, Olszewski, Orłowski, Palczewski, 
Rogowski, Szaszewski, Wilamowski.

SULIMA-tarcza na pół przedzielona, 
w górnym polu złotym pół czarnego 
orła (takież pół orła w klejnocie), 
w dolnym czerwonym polu trzy ka
mienie białe w złoto oprawne. Znany 
już w XIV w., pono z obcych ziem 
pochodzi. Herbowni: Bodywił, Bor
kowski, Bratoszewski, Cellary, Char- 
binowski, Chodowski, Danifowicz, 
Dzierżański, Farurej, Gajewski, Gam
rat, Garbowski, Gosłubski, Gotunto- 
wicz, Gralewski, Grocholiński, Ham- 
szej, Jacimirski, Kamiński, Kiernow- 
ski, KHewski, de Konrade, Łyczko, 
Miłoński, Obidowski, Oporowski, 
Oziębłowski, Pęgowski, Popiel, Przy- 
borowski, Przyłuski, Ryczgorski, Sa
wicz, Służowski, Stanisławski, Stra
wiński, Stromski, Sulikowski, Suli
ma, Sułkowski, Szalowski, Szawłow- 
ski, Szrobski, Świechowski, Trzciń
ski, Ułanowski, Włodek, Zabłocki, 
Zabokrzycki, Zadarnowski, Zawisza. 

ŁABĘDŹ - biały łabędź w godle 
i w klejnocie. Znany już w XIV w., 
przez Dunina z Danii przywieziony 
w XII w., ale pono to herb wielce 
starożytny, jako że pomiędzy innymi 
sam Hannibal pieczętował się Łabę
dziem. Herbowni: Bałaszko, Barto- 
dziejski, Berżański, Blinstrub, Błasz- 
kowski, Borkowski, Brzeziński, Dow- 
gird, Dunin, Girski, Głuszyński, Goli- 
munt, Golawiński, Gościkowski, 
Grodziński, Hołowczyński, Horodyj- 
ski, Jagielłowicz, Jastrzębski, Jaw- 
gieł, Jundził, Karnkowski, Kamionor 
mojski, Karwicki, Kłopocki, Komoro
wski, Koniński, Kostrzejowski, Kozic, 
Krajewski, Kudrewicz, Kunczewski, 
Kunicki, Lubsieński, Labędzki, Ma- 
ciejowicz, Marcinkiewicz, Matusze- 
wicz, Mieczyński, Mingajło, Misopad,

SOŁTYK SULIMA ŁABĘDŹORLA KORWIN TOPACZ

(rys. Anna Drewnowska)

KOŃCZYC

Modliszewski, Monsztołt, Mozejko, 
Niemieksza Owadowski, Pilecki, Po- 
lib, Primus, Prokulbicki, Przystałow- 
ski, Przyszowski, Radostowski, Raje- 
cki, Rostocki, Rzuchowski, Siemasz
ko, Skrzyński, Smoszewski, Suligos- 
towski, Szemet, Szemioth, Szostako-

1. Herb Orla grawerowany na ściance gotyckie
go relikwiarza w katedrze gnieźnieńskiej
2. Herb Sołtyk pod kapeluszem biskupim, re- 
pusowany na cokole barokowego świecznika 
ofiarowanego katedrze pelplińskiej przezsufra- 
gana chełmińskiego Macieja Sołtyka

(zdjęcia: Wacław Górski)

wski, Szpot, Szpotański, Talwosz, 
Tanajewski, Telefus, Trzebicki, Urba
nowicz, Wąsowicz, Weyssenhoff, Wi- 
dejko, Wolski, Wołodkiewicz, Woysz- 
ko, Woyszyk, Zawisza, Zborzyński, 
Żuchowski.

KORWIN - na bierwionie sękatym 
kruk czarny stoi, pierścień w dziobie 
trzyma. \V klejnocie strusie pióra. Pa
procki powiada, że herb ten nieraz ze 
Ślepowronem mylą dla ich podobie
ństwa. Znany od XVI w. - wtedy pono 
ze Ślepowrona się wyodrębnił. Jed
nakowoż legenda powiada, że star
sza jego metryka, bo od Rzymian się 
wywodzi, a herb taki przyjął pewien 
żołnierz, któremu kruk walnie w boju 
z Galem dopomógł, machaniem 
skrzydeł oślepiając wroga. Herbow
ni: Bieńkowski, Ginwił, Gosiewski, 
Haraziński, Jagodyński, Kochanow
ski, Kossakowski, Kruk, Lisowski, 
Lutostański, Małaczewski, Mietelski. 
Młodnicki, Pawłowski, Piotrowski, 
Sakowicz, Sarnicki, Sółkowski, Tera- 
jewicz, Truskolaski, Żarnowiecki.

TOPACZ, Kopacz - czarne skrzydło 
sępie, a pod nim sępia noga. W klej
nocie strusie pióra. Znany już w XIII 
w. Herbowni: Błudnicki, Borzynow- 
ski, Bydłowski, Chalczniowski, Ge- 
derwoch, Grodzicki, Iskra, Kopyciń- 
ski, Krupski, Kurzewski, Łuwczycki, 
Miedźwiecki, Mosiewicz, Sroczkow- 
ski, Tomkiewicz, Występ, Zegarto- 
wski.

KOŃCZYC, Mniszech - siedem czar
nych piór strusich w godle i w klejno
cie. Przyniesiony do nas z Czech 
w XVI w., herb własny Mniszchów 
i tylko oni się nim pieczętują.

Michał Gradowski
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Krzyżtopór 
- bez 
właściciela
Wybudowany w latach 1621-1644dla 
wojewody sandomierskiego - Krzy
sztofa Ossolińskiego zamek Krzyżto
pór należał do najbardziej oryginal
nych budowli swojej epoki. Jego au
torem jest najprawdopodobniej 
Włoch - Laurentius de Senes (Wa
wrzyniec Senes), murator pracujący 
dla rodziny Ossolińskich. Usytuowa
ny został na regularnym pięciobas- 
tionowym założeniu typu nowowło- 
skiego. Długość zespołu zamkowego 
w osi głównej wynosi 120 m, a szero
kość około 95 m. Określenie przyna
leżności sylowej tej budowli nie jest 
proste, łączy ona bowiem formy ma- 
nierystyczne, barokowe, a także spe
cyficzne dla sztuki polskiej - nie da
jące się ująć w zachodnioeuropej
skie kategorie stylowe. Adam Miło- 
będzki, dostrzegając inspiracje za
graniczne i rodzime w twórczości Se- 
nesa, skłania się ku tezie, że był on 
odtwórcą projektów cudzych. Wyda- 
je się jednak, że jego dzieła zaprze
czają takim osądom. Realizowane 
przez Senesa fundacje braci Ossoliń
skich (Jerzego i Krzysztofa) są niety

powe i należą do najciekawszych 
w Polsce. Przyznaje to zresztą A. Mi- 
łobędzki pisząc, że ,.wielkiej indywi
dualności twórczej Senesa przypisać 
należy, iż Krzyżtopór, mimo typowe
go programu 1 wielu typowych dla 
epoki form, stanowił budowlę odo
sobnioną [...] Senesowi udało się 
stworzyć połączenie zamku z pała
cem, nowożytnej fortecy z otwartą 
rezydencją (palazzo in fortezza - 
przyp. autora) - dzieło niepowta
rzalne"'.
Mająca olśnić współczesnych sar- 
macko-magnacka rezydencja jaśnia
ła pełnym blaskiem jedynie 10 lat. 
W 1655 r. zamek został złupiony 
i częściowo zniszczony przez Szwe
dów. Od tego czasu proces niszcze
nia jego substancji stopniowo się po
głębiał i nigdy nie dane mu było po
wrócić do dawnej świetności.
Ruiny zamku znajdują się we wsi 
Ujazd, przy drodze z Iwanisk do Kli
montowa (słynnego z wybudowanej 
również przez Senesa kolegiaty), 
około 30 km na zachód od Sando
mierza. Mimo pewnego oddalenia od 
głównych szlaków komunikacyjnych 
ruiny te są często odwiedzane przez 
turystów. Odwiedzający nie mogą 
jednak oczekiwać na miejscu bliż
szych informacji o tym obiekcie. Rui
ny są tylko częściowo zabezpieczo
ne, toteż poruszanie się w ich obrę
bie jest ryzykowne i niebezpieczne. 
Jeśli jednak zdecydujesz się wejść do 

środka założenia, to po przejściu zni
szczonego mostu zwodzonego oraz 
budynku bramnego z monumental
nym kamiennym krzyżem (symbol 
kontrreformacyjnych przekonań fun
datora) i kamiennym toporem (herb 
Ossolińskich), wychodzimy na duży, 
trapezowy dziedziniec flankowany 
dwoma skrzydłami pięciobocznego 
założenia. Na wprost, nanizany na 
główną oś kompozycyjną, znajduje 
się główny budynek pałacu z elipty
cznym, krużgankowym dziedzińcem. 
Dawniej parter krużganków można 
było objechać powozem, dziś nie jest 
to możliwe - spadły sklepienia nad 
parterem, przeszkadzają zarośnięte 
trawą zwały gruzów. Nad krużganka
mi widać już tylko „sklepienie „nie
bieskie”. Wydaje się, że czas zatrzy
mał się tutaj w miejscu, życie pobli
skiej wsi jest szare i monotonne. 
O tym, że ruiny „żyją”, przypominają 
co jakiś czas spadające kamienie, 
strącane z korony murów przez ptaki. 
Mimo kilkusetletniego trwania w rui
nie zamek zachował do naszych cza
sów znaczny procent swej pierwo
tnej substancji - około 90% murów 
i 10% sklepień. Ruiny zdumiewają

1. Widok zamku od północy
2. Zamek - plan parteru
3. Aksonometryczna rekonstrukcja zamku
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ogromem i majestatem, prowokując 
do zadumy nad dawną świetnością 
Rzeczypospolitej.

Wydawać by się mogło, że obecnie 
dla tego zabytku nie ma już ratunku. 
Mimo blisko stuletniego zaintereso
wania nim badaczy (S. Tomkowicz, 
A. Gruszecki, A. Lutostańska) niewie
lu poważnie myślało o jego zabezpie
czeniu czy rekonstrukcji. Sądzono, 
że jest to zadanie przerastające moż
liwości odrodzonego po zaborach 
państwa, a później kraju zniszczone
go i wyczerpanego przez drugą 
wojnę.

Pierwsze dokładniejsze badania i po
miary inwentaryzacyjne zamku prze
prowadzono już w okresie między
wojennym. Po upaństwowieniu 
w 1945 r., zamek został objęty opieką 
konserwatorską. Warszawskie i kie
leckie PKZ-ty odbudowały najbar
dziej zniszczone fragmenty murów 
obronnych i bastionów. Wówczas to 
wśród historyków sztuki ugruntowa
ło się przekonanie, że zamek należy 
zachować jedynie w charakterze 
trwałej ruiny. Bardziej praktyczną 
postawę zajmował ówczesny dyrek
tor Kierownictwa Odnowienia Zamku 
Królewskiego (KOZK) na Wawelu, ar
chitekt prof. Alfred Majewski. Profe
sor Majewski wcześniej już ,,przy
wrócił do życia” zamki w Niedzicy 
i Pieskowej Skale oraz pałac w Bara-
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nowie sandomierskim. KOZK na Wa
welu objęło w 1972 r. opiekę nad 
zamkiem w Ujeżdzie, podjęte zostały 
systematyczne badania archeologi
czne, prace inwentaryzacyjne i foto
graficzne.
W 1974 r. KOZK na Wawelu zleciło 
Zakładowi Budownictwa Ogólnego 
Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej rozpoznanie struktury 
przestrzennej zamku i wykonanie 
projektów techniczno-roboczych za
bezpieczeń oraz rekonstrukcji stanu 
surowego2. Krakowskie Przedsiębio
rstwo Geodezyjne i Akademia Górni
czo-Hutnicza w Krakowie wykonały 
inwentaryzację fotogrametryczną 
zamku, co umożliwiło badania trud
no dostępnych kondygnacji budynku 
pałacowego.
Podjęte badania miały na celu utrwa
lenie, możliwych jeszcze do odczyta
nia, elementów architektury (kon
strukcji i detalu). Efektem tych prac 
badawczych był szczegółowy projekt 
rekonstrukcji sklepień i dachów za
mku oraz rekonstrukcja wszystkich 
jego elewacji. Równocześnie z pra
cami projektowymi prowadzono pra
ce nad odgruzowaniem piwnic oraz 
nad zabezpieczeniem najbardziej za
grożonych partii murów. Wieże, 
skrzydła boczne oraz budynek bram- 
ny osłonięto prowizorycznymi da
chami. Okazało się możliwe, a cza

sem nawet konieczne, odbudowanie 
części sklepień.
Coraz bardziej realna wydawała się 
więc realizacja zamiaru prof. A. Maje
wskiego i jego współpracowników - 
przywrócenia tego unikatowego za
bytku do życia. Ponieważ fundusze 
uzyskiwane z Ministerstwa Kultury 
i Sztuki były zbyt skromne na realiza
cję takiego zamierzenia, podjęte zo
stały działania mające na celu za
pewnienie odpowiedniego opieku- 
na-sponsora dla odbudowy i później
szego głównego użytkownika obiek
tu. Udało się zainteresować zamkiem 
Zakłady Chemiczne Siarki w Grzybo- 
wie w województwie tarnobrzeskim. 
Zakłady te już wcześniej finansowały 
restaurację zamku w pobliskim Bara
nowie. Z inicjatywy Komisji Zamków 
Historycznych Polskiego Komitetu 
Narodowego ICOMOS, której prze
wodniczącym jest prof. A. Majewski, 
4 czerwca 1986 r. zorganizowana zo
stała narada nad dalszymi losami za
mku Krzyżtopór3. Jej wynikiem było 
wypracowanie formuły prawnej sta
nowiącej podstawę do przekazania 
zamku pod opiekę Zakładom Chemi
cznym Siarki w Grzybowie przy 
udziale Ministerstwa Kultury i władz 
terenowych. Uzgodniony tekst poro
zumienia złożony został ministrowi 
kultury do akceptacji i ostatecznego 
uprawomocnienia. Niestety, do dzi

siaj żadne wiążące decyzje w tej 
sprawie nie zostały podjęte.
Ten niespodziewany obrót sprawy 
spowodował spadek zainteresowa
nia potencjalnego mecenasa, który 
po półtorarocznym oczekiwaniu na 
decyzję zrezygnował z obiektu.
Już od trzech lat brak jest funduszy 
na prace na zamku. Decyzją resortu 
kultury w końcu 1985 r. KOZK na 
Wawelu zostało rozwiązane. W 1986 
r. prace zabezpieczające i rekons
trukcyjne na zamku w Ujeżdzie 
wstrzymano, a zgromadzony z du
żym trudem materiał budowlany 
przekazano na inne budowy lub 
sprzedano (w ramach upłynniania re
zerw?).
Tak więc od pewnego czasu zamek 
znów stanowi (może nieco bardziej 
trwałą) ruinę - słońce, deszcze, wia
try i mróz na nowo podjęły dzieło 
zniszczenia. Odwiedzających turys
tów może jedynie zastanawiać fakt, 
że niektóre fragmenty ruin są dziwnie 
świeże. Dzięki przeprowadzonym 
w latach 1972-1985 pracom zabez
pieczającym i rekonstrukcyjnym 
udało się osłonić przed opadami at
mosferycznymi niektóre najbardziej 
zagrożone części budowli. Zrekons
truowano i odbudowano większość 
sklepień w skrzydłach oraz niektóre 
w budynku głównym pałacu, wzmoc
niono i uzupełniono ściany wieży za-
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chodniej, wzmocniono korony mu
rów i częściowo otynkowano ściany 
w skrzydle zachodnim. Na podstawie 
wydanych decyzji wywłaszczenio
wych rozebrano część chałup wybu
dowanych w dawnej fosie zamkowej. 
Niestety, wskutek wstrzymania prac 
nie wypełniono pach sklepień już wy
konanych (!), nie udało się także wy
konać prowizorycznych dachów nad 
głównym budynkiem pałacowym, 
a wichura zniszczyła prowizoryczny 
dach nad jedną z wież. Woda opado
wa gromadzi się w pachach sklepien- 
nych i zalegając w nich powoduje 
przyspieszoną destrukcję świeżo od
budowanych sklepień. Jest to rów
noznaczne ze zmarnowaniem zain
westowanych tu, wypracowanych 
przez społeczeństwo środków finan
sowych. Wykupione, a nie rozebrane 
jeszcze chałupy są w dalszym ciągu 
zasiedlone - drażni to ludzi, których 
domy już wyburzono.
A zatem zamek skazany jest na po
stępujące zniszczenie, co przekreśla 
dotychczasowy wysiłek włożony 
w prace projektowo-budowlane4 

Obiekt, zaliczany do zabytków o naj
wyższej światowej klasie, cytowany 
we wszystkich znaczących opraco
waniach z zakresu historii architek
tury i sztuki, pozbawiony został nie
zbędnej opieki konserwatorskiej! Za
chowane jeszcze do niedawna detale 

(kamienne, ceglane lub wykonane 
w tynku), fragmenty sztukaterii i po
sadzek oraz resztki barwnych inskry
pcji na eliptycznym dziedzińcu-bez
powrotnie zanikają.
Ponieważ stan taki trudno uznać za 
normalny, konieczne jest podjęcie 
wreszcie konkretnych decyzji co do 
losu tego obiektu. Należy niezwłocz
nie wykonać przynajmniej prowizo
ryczne zadaszenia nad nie zabez
pieczonymi częściami budynku, 
i oczywiście trzeba w trybie pilnym 
podjąć decyzję, kto ma zostać głów
nym użytkownikiem i opiekunem 
zamku.
Wydaje się, że w sprzyjających wa
runkach obiekt ten mógłby, przynaj
mniej częściowo, „zarobić” naswoje 
utrzymanie. Ratunkiem dla tego za
bytku jest jego odbudowa i „ożywie
nie”. Kolejny „ruch" należy jednak 
do resortu kultury. Czekamy!

Jan Kurek

Przypisy
1. A Miłobędzki, Zarys dziejów architek
tury w Polsce, Warszawa 1968, s. 180 
i 188.
2. W pracach badawczych i projekto
wych brali udział: doc. dr arch. Elżbieta 
Dąmbska - kierownik tematu, prof. arch. 
Rudolf Śmiałowski - konsultant, arch, 
arch. Aleksander Nikodemowicz, Wacław 
Celadyn, Jan Kurek, Teresa Kusionowicz,

4. Lewe skrzydło zamku
5. Deskowania rekonstruowanego sklepienia 
parteru w lewym skrzydle zamku

(zdjęcia: 1 - Jan Kurek, 5 - Elżbieta
Dąmbska, reprod. i rys.: 2-4 - Jan Kurek)

Małgorzata Mełges - asystenci, doc. dr 
hab. inż. Kazimierz Różycki - konsultacja 
konstrukcji. W części prac brał udział 
prof, dr hab. arch. Zbigniew Pałasiński (z 
zespołem) z Zakładu Geometrii Wykreśl- 
nej Politechniki Krakowskiej. Opracowa
nia były uzgadniane z generalnym projek
tantem prof. dr. arch. Alfredem Majew
skim przy ud dale inspektora nadzoru mgr 
arch. Ireny Markiewicz.
3. Le chateau de Krzyżtopór, w: Biuletyn 
IBI, 1987, s. 92.
Udział w naradzie wzięli m.in.: prof. An
drzej Gruszecki - ówczesny generalny 
konserwator zabytków, płk Bogusław 
Jażwiec - wojewoda tarnobrzeski, dr Eu
geniusz Gutman - naczelny dyrektor Za
kładów Chemicznych Siarki w Grzybowie.
4. Wyniki badań nad strukturą prze
strzenną zamku Krzyżtopór w Ujeździe, 
prowadzonych przez zespół doc. E. Dąm- 
bskiej-Śmiałowskiej, ogłoszone zostały 
w „Tece Komisji Urbanistyki i Architektu
ry”, t. XX (1986) i XXI (1987). Autorzy 
opracowania m.in. zwracali uwagę na ce
lowość podjęcia prąc budowlanych za
bezpieczających tę cenną ruinę oraz na 
konieczność pełniejszego udokumento
wania konstrukcji i formy detalu oraz wy
stroju elewacji, których zachowane frag
menty ulegają stopniowemu niszczeniu 
i stają się coraz mniej czytelne.
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W Drzewicy - 
ruina wśród drzew
Drzewica znana jest z dwóch kompleksów bu
dowli: ruin zamku póżnogotycko-renesanso- 
wego na prawym brzegu Drzewiczki, cennego 
zabytku historii i architektury oraz zakładów na 
lewym brzegu rzeki o nazwie Fabryka Nakryć 
Stołowych „Gerlach”, też bogato wpisanych 
w dzieje regionu i kraju. W domach, które wzno
szą się między tymi dwoma wielkimi obiektami, 
mieszka na stałe około 4000 ludzi, część z nich 
pracuje w fabryce, która zatrudnia teraz 3200

mów za opiekę nad zabytkami, te wizyty cieszą 
i martwią; cieszą, bo dowodzą, że zamek 
w Drzewicy jest znany i uważany za wart ogląda
nia, martwią, bo zamek ten wygląda tak, jak 
przed ponad półtora wiekiem, gdy w 1827 r. 
przyjechała tu Klementyna z Tańskich Hoffma- 
nowa i po obejrzeniu budowli napisała: ....
serce boli patrzeć na okropne skutki nieładu 
i marnotrawstwa, potrafią one głaz poryć i skru
szyć żelazo...",,... stare mury zamku pozosta

li ponad mury. Zamek wznosi się blisko szosy 
z Nowego Miasta do Końskich, dawnego traktu 
krakowskiego, tuż za zakrętem drogi przy moś
cie na Drzewiczce, widać dookoła murów ślady 
dwóch okalających zamek fos i wału między 
nimi. Aby jednak poznać uroki architektury, 
Trzeba wielkim kluczem otworzyć mocarną kło
dę na kutej w żelazie bramie z wizerunkiem 
herbu i wejść na dziedziniec. Gdy goście staną 
na czystej i gładkiej murawie dziedzińca i spoj
rzą w górę na mury obronne, fragmenty budyn
ku mieszkalnego, wieże i szczątki kaplicy, spo
łeczny opiekun zabytku zaczyna opowieść. 
Drzewica pojawiła się w kronikach już w XIII w. 
Wtedy właśnie Konrad I Mazowiecki nadał ją 
komesowi Gosławowi z rodu Ciołków za zasługi

osób, w okresie zaś przed unowocześnieniem 
i zmechanizowaniem wielu działów dawała pra
cę aż 5000 robotników, techników i inżynierów. 
Wielu z zatrudnionych dojeżdżało i dojeżdża 
z okolicznych wsi i nawet z większych od Drze
wicy pobliskich miast: Końskich. Opoczna 
i Przysuchy.
Roman Gorzelak, liczący 85 lat emerytowany 
urzędnik samorządowy i pracownik fabryki 
„Gerlach", interesuje się przede wszystkim tymi 
gośćmi, którzy proszą, by wezwać klucznika 
Zygmunta Klatę i otworzyć bramę do warowni 
nad Drzewiczką. Pana Romana, kawalera Krzy
ża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski 
i wielu innych odznaczeń, odznak oraz dyplo-

1. Zamek w Drzewicy wylania się spośród ziele
ni drzew
2. Plan zamku: A - dom mieszkalny, B - budy
nek dla dworu. C - wieża bramna (według 
Bohdana Guerquina)
3.4. Fragmenty zamku 

wionę samemu sobie z każdym rokiem coraz 
badziej niszczeją..."
Od wiosny do jesieni imponujące rozmiary bu
dowli - prostokąt długości 43 i szerokości 37 
m - trudno dostrzec, osłaniają ją bowiem drze
wa, z każdym rokiem coraz wyższe, sięgające
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w walkach z Prusami. Dzięki wysiłkom Gostawa 
i potomków wieś wśród borów stała się zago
spodarowaną osadą, z rynkiem targowym, przy 
którym syn Gosława w 1321 r. erygował pierw
szy kościół Św. Łukasza, zbudowany w połowie 
XV w. z cegły i ciosanych kamieni, z otworami 
strzelniczymi, a więc obronny. Kościół został 
przebudowany w 1914 r. przez Jarosława Woj
ciechowskiego. W 1429 r. Drzewica stała się 
miastem.
Wielkość i uderzające jeszcze dziś piękno za
wdzięcza zamek w Drzewicy Maciejowi Drze
wickiemu; piastował on, podobnie jak liczni 
przodkowie, wysokie godności: był m.in. oso
bistym sekretarzem króla Jana Olbrachta, kanc
lerzem wielkim koronnym króla Zygmunta Sta
rego, biskupem włocławskim i wreszcie arcybi
skupem gnieźnieńskim - prymasem Polski. 
W 1527 r. Maciej Drzewicki rozpoczął budowę 
murowanego zamku i nad pracami czuwał aż do 
śmierci w 1535 r.
Budowlę wzniesiono na warstwie żwiru i dwóch 
warstwach dębowych bali, ułożonych wzdłuż 
murów, na nich stawiano fundamenty i ściany. 
Budulcem był miejscowy piaskowiec i cegły. 
Dwa ozdobne czerwone szczyty głównego bu
dynku i kaplicy kontrastują z bielą murów ob
ronnych i ścian domu mieszkalnego. Drugi bu
dynek przeznaczony był zapewne dla dworu bi
skupiego, przerobiony potem na kaplicę. 
Wzdłuż murów obronnych na wysokości 12 
m przebiegały chodniki o szerokości 85 cm. Do 
zamku - zamkniętej bryły z czterema wieżami 
na narożach - można było dostać się przez 
zwodzony most i bramę wjazdową w jednej 
z wież z furtą dla pieszych. Na dziedzińcu znaj
dowała się studnia, uniezależniała ona miesz
kańców zamku od wody z rzeki. Powstała więc 
kamienno-ceglana, regularna budowla ob
ronna typu północnego - przykład warownej re
zydencji możnowładczej z pierwszej połowy XVI 
wieku.
Drzewiccy byli właścicielami zamku i włości do 
XVIII w., kiedy po bezdzietnym Hieronimie Drze
wickim majątek przeszedł na jego siostrę Kon
stancję, żonę Józefa Sołtyka. W 1773 r. Józef 
Sołtyk zmarł, a zamek otrzymali Szaniawscy. 
Wybudowali oni w jego pobliżu renesansowy 
pałac, natomiast w zamku umieścili klasztor 
bernardynek. W okresie zarządzania okolicą 
przez Szaniawskich nastąpiło kilka ważnych dla 
miasta i zamku wydarzeń. W 1760 r. Filip Sza
niawski rozpoczął budowę Kuźnic Drzewickich, 
w których uboga ruda darniowa i węgiel drzew
ny z okolicznych lasów służyły do wytapiania 
żelaza w wielkim piecu. W tych czasach Stani
slaw August Poniatowski nadał miastu przywilej 
sprowadzania rzemieślników i utworzenia 
cechu.
Dzień 23 lutego 1814 r. był czarnym dniem dla 
dworu i zamku. Jak pisał dziekan Lasota, w dniu 
tym „pogorzal dwór Szaniawskich a od niego 
kościół i zamek ze zbiorami i majętnościami 
zakonnic". „Źli ludzie" i kozacy, którzy wtedy 
stacjonowali w Drzewicy, rzucili się ku zamkowi 
- nie aby go ratować, lecz rabować. Ogień, który 
strawił wnętrza oraz ganki i chodniki wzdłuż 
murów, nie dał rady mocarnym ścianom wież, 
budynków i murów obronnych, zniszczył tylko 
ich dachy, kryte wtedy gontami. Od tego fatal
nego dnia zamek stal się ruiną.
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Po tym smutnym dla Drzewicyokresiezjawiłsię, 
w przenośni i dosłownie, mecenas, gotów do 
podjęcia ambitnego zadania dźwignięcia za
mku z ruin. Był nim adwokat Mieczysław Bisku
pski, wspominany do dziś w mieście jako gorą
cy patriota. Niestety, wybuch drugiej wojny 
światowej uniemożliwił prace renowacyjne, 
w odwet zaś za współpracę z partyzantką gesta
po aresztowało grupę inteligentów z Drzewicy, 
wśród nich Mieczysława Biskupskiego, który 
zginął w Oświęcimiu. Wdowa rozsprzedała zie
mię na parcele, dworek nabyła rodzina stangre
ta Klaty, który jest teraz klucznikiem zamku. 
Zabytek stał się własnością państwa i wyglądał 
tak samo, jak przedstawiła go Klementyna z Ta
ńskich Hoffmanowa.
Po 1945 r. Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy 
zaczęło zabiegać o zajęcie się przez władze 
wojewódzkie zamkiem; organizacji tej przewo
dził pan Roman Gorzelak.
Na losach zamku zaważyła okoliczność, że 
Drzewica „wędrowała" - wprawdzie działo się 
to na papierze, ale znajdowała się już w trzech 
województwach: łódzkim, kieleckim i od 1975 r. 
radomskim. Owo administracyjne „przerzuca
nie” Ziemi Opoczyńskiej okazało się dla zamku 
fatalne w skutkach. Przewodniczący Miejsko- 
Gminnej Rady Narodowej Tadeusz Swęd pa
mięta, że władze z Łodzi były bardzo zaintereso
wane odbudową zabytku, wyłożyły nawet fun
dusze na oczyszczenie z gruzów zamkowego 
dziedzińca i zamkowych piwnic. Zapał do in
westowania ustał jednak, gdy Drzewica znalazła 
się w województwie kieleckim. Na większość 
pism, które władze gminy i Roman Gorzelak 
w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy wy
stosowali do władz powiatowych i wojewódz
kich, przychodziły uprzejme odpowiedzi, ale 
bez zapowiedzi żadnych konkretnych chociaż 
działań.
Do 1988 r. udało się - co wyliczają Andrzej 

Duninkiewicz, sekretarz Komitetu Miejsko- 
Gminnego PZPR i naczelnik miasta i gminy mgr 
inż. Kazimierz Dworak - przeprowadzić nastę
pujące przedsięwzięcia:
Własnymi siłami, przy udziale dyrekcji i załogi 
fabryki „Gerlach", zamurowano siedem najni
żej znajdujących się otworów okiennych, przez 
które wyrostki i pijacy przedostawali się na 
dziedziniec, a potem wspinali na mury. Również 
w fabryce, w czynie społecznym, wykonano 
kutą w metalu bramę z herbem Ciołek i umiesz
czono w wieży bramnej. Kłódki, które co pewien 
czas ukręcają chuligani, kupuje Urząd Miasta 
i Gminy. Klucz znajduje się u mieszkającego 
obok społecznego klucznika, wspomnianego 
już Zygmunta Klaty.
Dzięki interwencjom u wojewódzkiego konser
watora zabytków w Radomiu, w Drzewicy prze
bywały dwie grupy studentów. Przed pięciu laty 
młodzi alpiniści wdrapali się na wysokie mury, 
wycięli rosnące na ich wierzchołkach drzewka, 
przeważnie brzózki, usunęli korzenie, które roz
sadzały mury i zabetonowali część korony mu
rów. Niestety, akcji takiej nie powtórzono i drze
wa wyrosły ponownie. Z kolei w 1985 r. dziedzi
niec i piwnice badali studenci archeologii skie
rowani tu przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Z rozmów wynikało, że znaleźli 
szczątki ludzkie, ceramikę, narzędzia oraz mo
nety. Obiecali przesłać dokumentację prac do 
Urzędu Miasta i Gminy, lecz jak dotychczas - 
nic nie nadeszło.
- Tylko tyle udało się zrobić dla zamku w okre
sie ponad czterdziestu latl-zwyrażną nutążalu 
w głosie stwierdza pan Roman Gorzelak. Jego 
melancholia jest w pełni uzasadniona. Z roz
mów z gospodarzami Drzewicy wynika, że nadal 
nie mają oni planu zajęcia się cenną ruiną. Ani 
czterotysięczne miasto, ani fabryka nie zdobę
dą się na odbudowę zamku własnymi siłami. Do 
dziś jednak nie pokuszono się o znalezienie

5. Roman Gorzelak - społeczny opiekun za
mku w Drzewicy
6. Dziewczęta w strojach opoczyńskich na tle 
zamku

(zdjęcia: 1,6- Wiesław Danielak, 
3-5 - Małgorzata Szydelska)

mecenasa gotowego zamek odbudować i wy
korzystać np. jako muzeum (jak w Szydłowcu) 
lub jako trwałą ruinę dla celów turystycznych. 
Co gorsza, zajęci walką o odzyskanie praw 
miejskich i modernizację fabryki radni w Drze
wicy nie wymogli też na władzach przedsięwzię
cia, które określiłbym jako „małe zagospodaro
wanie”. Przed wjazdem do miasta nie ma ża
dnych tablic informacyjnych o ruinie zamku, 
przed nim z kolei nie ma drogowskazu i parkin
gu, brak też informacji o możliwości zwiedzania 
zamku po zgłoszeniu się u klucznika i możli
wości uzyskania przewodnika. Brak również na 
dziedzińcu zamkowym tablicy ze skrótem pięk
nej i barwnej historii budowli a także pawilo
nu z pamiątkami, które wiążą się z zamkiem 
oraz z wydawnictwami, jak np. album Drzewica, 
wydany w 1984 r. w Gdańsku. Wydaje mi się, że 
inwestycje, które wymieniam, bez trudu można 
zmieścić w budżecie miasta, bez oglądania się 
na dotacje. Pewne zaś prace konserwatorskie 
można podjąć w czynach społecznych - 
w pierwszej kolejności choozi o oczyszczenie 
fos i otoczenia zamku. Mieszkańcy Drzewicy 
wykazali, że są chętni do tego rodzaju wysiłków 
- każdy z mieszkańców ma na swoim koncie 
czynów społecznych za 3000 zł rocznie - może 
więc inicjatywa lokalna, wyzwolona, jak słysza
łem, przez odzyskanie praw miejskich 1 stycz
nia 1987 r. (cofniętych w 1867 r.), obejmie także 
zamek.

Wiesław Danielak
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Refleksje Rzempołucha

Barczewo
Trzej ludzie rozsławili to miasto. Pierw
szym był Andrzej Batory (1563-1599), bra
tanek króla niemalowanego, biskup war
miński po Marcinie Kromerze. „Młodzie
niec pięknej postawy i bardzo zdolny" , 
oddany przez stryja w dobre ręce pułtu
skich jezuitów i skierowany do stanu du
chownego, wyrósł wnet na poważnego 
polityka i dyplomatę; duchowna sukien
ka, mimo że luźno przykrojona, okazała 
się rychło przyciasna. Krótki i pracowity, 
pełen niejasnych miejsc żywot Andrzeja - 
gdy go poskładać z relacji różnych bio
grafów - to gotowa powieść z okresu 
prawdziwej świetności Rzeczypospolitej. 
Historia królewskiego bratanka zawiera 
wszystko, co lubią autor i czytelnik: jest 
ciekawa, dzieje się w interesujących miej
scach i dramatycznych okolicznościach, 
wśród ważnych w dziejach Europy posta
ci; nie brak w niej rozmaitych wątków, 
łącznie z miłosnym, a kończy się krwawo. 
Będąc jeszcze w kolegium, otrzymał An
drzej Batory kanonię warmińską i probos
two bożogrobców w Miechowie. Z podró
ży do Rzymu, dokąd wysłany został przez 
króla po ukończeniu kolegium w 1583 r., 

powrócił w kardynalskiej purpurze i z no
minacją na koadiutora przy Kromerze, co 
zapewniało mu sukcesję na Warmii. Nie 
po raz pierwszy biskupstwo warmińskie 
posłużyło w kreowaniu wielkiej kariery. 
Pomimo młodego wieku, był już Batory 
mężczyzną statecznym i budzącym zaufa
nie. Zrozumiałą w tych okolicznościach 
niechęć starego biskupa potrafił rozpro
szyć w bezpośrednim spotkaniu. Po obję
ciu rządów na Warmii (1589) okazał 
ogromną energię i rzutkość, dbając tak 
o sprawy doczesne, jak i sprawy ducha. 
Kontynuował, po swych wielkich po
przednikach, Hozjuszu i Kromerze, dzieło 
odnowy tutejszego Kościoła, troszczył się 
o gospodarkę i administrację, fundował 
i budował. Dla niego wystawiono oficynę 
przy północnym skrzydle rezydencjonal- 
nego zamku w Lidzbarku i przebudowano 
apartamenty zamku reszelskiego; w War- 
temborku zaś, czyli dzisiejszym Bar
czewie, osadził bernardynów.
Niewątpliwie niełatwo było młodemu kar
dynałowi podporządkować się powścią
gliwości stanu duchownego, głośno mó
wiono o jego swobodnym trybie życia 
i upodobaniu do kobiet, fakty jednak 
świadczą, że przyjęte na siebie obowiązki 
wypełniał w duchu iście potrydenckim. 
Batory otrzymał, i to dosyć późno, jedynie 
święcenia subdiakonatu, biografowie 
przypisują mu nawet zamiar powrotu do 
stanu świeckiego, wydaje się jednak, że 
wszystkie sądy o nim są zanadto powierz
chowne. Do głosu dochodzą więc do
mniemania. Obracają się one zwłaszcza 
wokół aspiracji i zamysłów politycznych 

królewskiego bratanka. Już współczes
nym wydawało się, że obóz Jana Zamoy
skiego widział w nim kandydata do tronu 
po śmierci króla Stefana. Jeżeli nawet 
myśl taka zaświtała pod czaszką kancle
rza - zgasła pewnie szybciej niż się naro
dziła. Czuł się Andrzej istotnie spadko
biercą politycznym króla, lecz w ojczys
tym Siedmiogrodzie, gdzie rządził stryje
czny brat Andrzeja (ale nie po Stefanie) - 
Zygmunt. Tam też, „pracując nad utrzy
maniem katolicyzmu, ale mieszając się 
także wydatnie do stosunków 
politycznych"1 2, czyli-zmierzając wprost 
do przejęcia władzy, spędzał kardynał 
większość czasu w początkowych latach 
swej posługi warmińskiej. Wskutek ujaw
nienia wówczas orientacji filotureckiej 
zyskał sobie nieprzychylność Habsbur
gów i chłodne uczucia Rzymu. Nic dziw
nego, wszak nie tak dawno jeszcze posło
wał od króla Stefana do papieża w spra
wie Ligi Świętej! Ten okres w życiu kardy
nała kończy się śmiercią jego rodzonego 
brata, Baltazara, uduszonego z rozkazu 
Zygmunta (1594).

1. Rysunek Ferdynanda von Quasta z połowy
XIX w. przedstawiający kościół Św. Andrzeja

Akurat w roku śmierci Baltazara bernar
dyni wprowadzili się do opuszczonego 
w okresie reformacji przez franciszkanów 
klasztoru w Wartemborku. W ciągu kilku 
następnych lat klasztor i kościół odre
montowano i na nowo wyposażono. 
Z pewnością do ówczesnego stanu bu
dowli kościelnej nie można by jeszcze 
odnieść opinii ks. Makowskiego o „mi
łych, intymnych i od jednego rzutu"wnę- 
trzach kościołów bernardyńskich i refor
mackich na Pomorzu3 - która pasuje jak
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ulał do obecnego, nadanego jej w XVIII w. 
wyglądu -ale...
Wielka to pokusa dla badacza biografii 
Andrzeja Batorego dowodzić istnienia 
związku pomiędzy tragicznym zgonem je
go jedynego brata i niewątpliwą świado
mością zagrożenia własnego żywota 
a przygotowaniem sobie zawczasu miej
sca wiecznego, do czasu Sądu, spoczyn
ku. Dobrze to świadczy o postawie nauko
wej badaczy, iż nikt dotychczas tego nie 
zrobił. Wszelako pozostaje faktem, że bę
dący w kwiecie wieku i sił kardynał wysta
wił w wartemborskim kościele bernardy
nów, w nowo wybudowanej kaplicy św. 
Antoniego, pomnik grobowy na rok przed 
nagłą śmiercią. Inskrypcja na pomniku 
jakby ostentacyjnie podkreśla: „...sibi fra- 
triq(ue) suo char(itatem) vivens pos(uit) 
Cal(endas) Sept(embri) MDXCVIII." 
W marcu 1599 r„ po ustąpieniu Zygmun
ta, objął Andrzej Batory rządy w Siedmio
grodzie, a już pod koniec października, 
podczas ucieczki po przegranej bitwie 
z wojskami wołosko-cesarskimi, zamor
dowany został „przez chłopów Szekle- 
rów... którzy głowę jego zanieśli Michało- 
w/[Walecznemu] . Wojewoda Michał nie 
pozwolił wystawić głowy Batorego na wi
dok publiczny. Uroczysty pogrzeb kardy
nała odbył się w Białogrodzie (węg. Gyu- 
la-Fehervśr, obecnie Alba Julia w Rumu
nii), rezydencjonalnym mieście książąt 
siedmiogrodzkich, gdzie pięć lat wcześ
niej złożono ciało Baltazara. Pośmiertny 
rysunkowy portret Andrzeja Batorego, 
z raną ciętą głowy, znajduje się w zbio
rach Gabinetu Rycin Biblioteki UW; trzy 
inne, w tym dobry miedzioryt z początku 
XVII w., przechowuje warszawska Biblio
teka Narodowa.

★ ★ ★

W Wartemborku na Warmii, w kościele 
bernardynów pod wezwaniem Św. An-
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0 ile figura Baltazara nawiązuje do trady
cyjnego typu rzeźby nagrobkowej z war
sztatów Padovana i Canavesiego, konty
nuowanego jeszcze przez SantiGucciego 
(m.in. nagrobek króla Stefana na Wawe
lu), to rzeźba Andrzeja jest pierwszym na 
gruncie polskim przykładem monumen
talnej pełnoplastycznej figury klęczącej. 
Cały pomnik, wzorowany niewątpliwie na 
rzymskich nagrobkach kardynalskich, 
jest połączeniem różnych typów i tradycji, 
do dwutorowych bowiem inspiracji wło
skich dochodzi jeszcze niderlandyzujące 
opracowanie architektury i dekoracji 
rzeźbiarskiej.
Większość badaczy autorstwo nagrobka 
przypisuje WillemowLvan den Blocke (ok. 
1550-1628), uczniowi Cornelisa Florisa; 
bezpośrednio od pomnika grobowego 
księcia Albrechta w Królewcu, wykonane
go przez Florisa w latach 1568-1570, wy
wodzi nagrobek wartemborski Władysław 
Tatarkiewicz. Jednakże zagadnienie jego 
formy, a tym samym autorstwa, wydaje się 
bardziej złożone. Co więcej, należałoby 
zweryfikować opinie pomniejszające ran
gę tego wybitnego dzieła sztuki. Dotych
czasowym badaczom - głównie Wandzie 
Szydłowskiej i Lechowi Krzyżanowskie
mu, którzy byli blisko postawienia odpo
wiednich wniosków - zabrakło chyba 
odwagi.
Interesująca jest zwłaszcza architektura 
pomnika Batorych, bez względu nawet na 
to, czy miał on być początkowo pojedyn
czy - jak sugeruje Krzyżanowski - czy 
była to forma niejako eksperymentalna. 
Jest to architektura atektoniczna, bezpo- 
rządkowa - pomimo istnienia takich ele
mentów, jak pilastry z jońskimi kapitelami 
- płaska; architektura przełożona na ję
zyk rzeźby. Z pewnością więcej ją łączy 
z królewieckim wczesnym nagrobkiem 
księżny Doroty (zm. 1547), pierwszej żony 
Albrechta, niż z pomnikami grobowymi 
niekwestionowanego autorstwa obu van 
den Blocków (Willema i jego syna, Abra
hama), autonomicznymi dziełami archi
tektury już wczesnobarokowej. Pisze 
Władysław Tatarkiewicz, że nagrobek Ba
torych, jako wzniesiony na prowincji 
„mało jest znany i mało oddziałał". 
Z pierwszym chyba należy się zgodzić, 
w kwestii drugiego natomiast nasuwa się 
nieodparte skojarzenie figury kardynała 
Andrzeja z wieloma późniejszymi polski
mi rzeźbami biskupów, co prowadzi do 
wniosku, iż przynajmniej dla niektórych 
wzór brano nie z Rzymu, lecz z Barczewa.

Andrzej Rzempołuch

2. Od 1982 r. kościół jest znowu w rękach 
bernardynów
3. Intymne wnętrze kościoła Św. Andrzeja
4. Pomnik grobowy Andrzeja (na górze) i Balta
zara (na dole) Batorych
5. Jedyna na Warmii zachowana bóżnica z koń
ca XIX w.
6. Odnowiony fragment Barczewa - na pierw
szym planie ratusz
(reprod.: 1 - Piotr Grabowski, zdjęcia: 2,3,5,6-

Andrzej Rzempołuch) 

drzeja zachował się wspaniały późnore- 
nesansowy podwójny nagrobek z czarne
go i białego marmuru, w formie przy
ściennej, zwieńczonej szerokim belkowa
niem arkady, z figurami obu braci. U dołu 
umieszczono leżącą figurę Baltazara - 
w pełnej zbroi, z hełmem u stóp i kordem 
w ręce. Nad nią, na mocno wysuniętym 
postumencie w kształcie tumby, spoczy
wa klęczący posąg kardynała Andrzeja.

Przypisy
1. Cytat za ks. Tadeuszem Glemmą z bio
gramu Andrzeja Batorego w Polskim 
Słowniku Biograficznym, t. I, Kraków 
1935, s. 351 n.
2. Ibidem.
3. Ks. Bolesław Makowski, Sztuka na Po
morzu, jej dzieje i zabytki, Toruń 1932, s. 
100.
4. Cytat wg przypisu 1.
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Niedaleko 
Warszawy
Okolice Warszawy obfitują w zabytki 
przyciągające rzesze turystów, a nizinny 
krajobraz jest nie tyle monotonny, co zde
wastowany. Pozostało tu mało miejsc 
z zachowanym środowiskiem natural
nym. Do takich należy Kampinoski Park 
Narodowy, na którego południowym 
skraju natrafić można na dawne dwory 
szlacheckie oraz rezydencje burżuazyjne. 
Pośród nich znajduje się dworek w Żela

zowej Woli, ruiny dworku w Brochowie, 
dwory w Pawłowicach, Zaborówku i in
nych miejscowościach, a także pałace 
wielkiej burżuazji warszawskiej w Lesz
nie, Teresinie czy choćby Zaborowie.
Neobarokowy pałac w Zaborowie jest nie- 
wątpliwie jedną z najpiękniej położonych 
rezydencji podwarszawskich. Zbudowa
no go na początku naszego stulecia na 
miejscu wcześniejszego dworu. Otoczo
ny jest sporym parkiem, niemal przylega
jącym do Puszczy Kampinoskiej.
Najwcześniejsze wzmianki o miejscowoś
ci pochodzą z początku XV w., kiedy już 
istniała w niej parafia. W tym czasie w po
bliżu kościoła mógł stać drewniany dwór 
Zaborowskich herbu Rogala. W ciągu 
stuleci Zaborów należał do różnych właś
cicieli. U schyłku XVIII w. znalazł się we 
władaniu rodziny Izbińskich herbu Praw
dzie. W tym czasie dwór Zaborowski był 
już murowany.
Układ przestrzenny rezydencji w Zaboro
wie można odtworzyć na podstawie planu 

sporządzonego w połowie XIX w. Jej 
właścicielką była wówczas hr. Izabela 
z Michałowskich Lubieńska. Zabudowa
nia gospodarcze folwarku skupiały się 
wokół prostokątnego dziedzińca, obudo
wanego siedmioma wydłużonymi budyn
kami. Na południowym skraju zespołu fol
warcznego wznosił się (do dziś istniejący) 
budynek mieszkalny dla służby dworskiej. 
Reprezentacyjny dziedziniec znajdował 
się w’ tym samym miejscu co obecnie, zaś 

dwór w miejscu obecnego pałacu bądź 
współczesnego budynku administracyj
nego. Układ budynków był dość przypad
kowy, wywodzący się jeszcze ze średnio
wiecza.
Nową kartę w dziejach Zaborowa otwiera 
jego zakup w 1897 r. przez Lecha Feliksa 
Goldstanda. Od czasów uwłaszczenia 
chłopów w Królestwie Polskim dobra Za
borowskie podupadły, systematycznie 
kurcząc się oraz nieustannie zmieniając 
właścicieli. Nabycie ich przez warszaw
skiego bourgeois radykalnie zmieniło 
charakter siedziby. Stała się ona eksklu
zywną rezydencją wzorowaną na pała
cach arystokratycznych. Było to zjawisko 
dość znamienne. Wielcy finansiści i prze
mysłowcy szybko przyjmowali arystokra
tyczny styl życia, czego jednym z przeja
wów było dążenie do zdobycia wielkiej 
własności ziemskiej oraz związanej z nimi 
luksusowej siedziby. Świeżo nabytymi 

dobrami ziemskimi dysponowali niemal 
wszyscy reprezentanci burżuazji warsza
wskiej. Nowy właściciel Zaborowa był jed
nym z bardziej znanych finansistów war
szawskich; w późniejszych latach jego 
życia pochłonęła go działalność dyplo
matyczna. Podwaliny pod majątek Gold- 

standów położył jego dziad Leon, pocho
dzący z żydowskiej rodziny osiadłej w 
Warszawie w połowie ubiegłego stulecia, 
oraz ojciec Jan. Związali się oni z domem 
bankowym Samuela Frankla, a także in
nymi instytucjami finansowymi imperium 
rosyjskiego. Leon Feliks urodzony w 1871 
r. studiował w Petersburgu oraz Londynie 
Po przybyciu do Warszawy rozwinął dzia
łalność finansową oraz polityczną, nale
żąc do najwybitniejszych przedstawicieli 
Stronnictwa Polityki Realnej. Jednym ze 
sposobów gromadzenia kapitału był dla 
niego zakup posesji w centrum Warsza
wy, świeżo zabudowanym eleganckimi 
kamienicami. Zapraszany do najlepszych 
burżuazyjnych salonów warszawskich 
utrzymywał ścisłe kontakty z arystokra
cją. Jednocześnie starał się do niej upo
dobnić. Jednym z pierwszych uczynio
nych w tym kierunku kroków było zawar
cie przez niego małżeństwa z pochodzą
cą ze starego rodu senatorskiego Zofią 
z Karnkowskich.
Pałac w Zaborowie zaczęto budować 
około 1901 r. według projektu architek
tów Franciszka Bogusława Lilpopa oraz 
Czesława Jankowskiego, właścicieli biu
ra architektoniczno-budowlanego (zob. 

J. Roguska, Karol Jankowski. Architekt 
warszawski początku XX wieku. Życie 

i twórczość, Warszawa 1978). Budowlę 
ukończono w 1903 r. Upamiętniono to 
datą umieszczoną na elewacji oficyny 
bocznej.
Wyodrębniony korpus główny pałacu 
Goldstanda założony jest na planie wydłu
żonego prostokąta. Za pośrednictwem 
wąskiego łącznika, z lewej strony przylega 
doń kwadratowa w planie oficyna. Zryza-
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1.2. Elewacje: frontowa (1) i ogrodowa (2) pała
cu w Zaborowie
3. Oranżeria pałacowa, elewacja boczna
4. Detal architektoniczny zdobiący fasadę 
pałacu
5. Elewacja boczna oficyny kuchennej

litowana część środkowa korpusu jest 
jednopiętrowa, dwuosiowa, z użytkowym 
poddaszem ukrytym w mansardzie. Z pra
wej strony korpus przedłużony został 
o parterowe, trójosiowe skrzydło miesz
czące ogród zimowy. Pałac uzyskał neo- 
barokowy kostium architektoniczny. Na
kryty został dachem mansardowym, 
ozdobionym lukarnami bądź okienkami 
w typie oeil-de-boeuf. Dach oficyny oży
wiono ponadto dekoracyjnym hełmem. 
Architektura zewnętrzna budowli odzna
cza się pewną pretensjonalnością, spra
wia wrażenie przeładowania i dysharmo- 
nii kompozycji. Łączy w sobie elementy 
kostiumu francuskiego i neobaroku wie
deńskiego. Przedziwne i nie pozbawione 
swoistego poczucia humoru są kompozy
cje zdobiących fasadę festonów, złożone 
z przedstawień winnych latorośli, cytryn, 
makówek, kolb kukurydzy oraz owoców 
dyni. Podobny charakter mają także 
umieszczone na elewacji rzędy masek 
lwów, potulnie dźwigających w swych py
skach obręcze ze zwisającymi z nich bu
kietami owocowo-jarzynowymi. W prze
ciwieństwie do wystroju zewnętrznego 
odznaczającego się francusko-wiedeń- 
skim charakterem, dyspozycja wnętrz bu
dowli nawiązuje do rozwiązań angiel
skich. Kostium zewnętrzny swoją francu- 
skością miał kojarzyć się z elegancją, zaś
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6.7. Fragment parku (6) i rzeźba Iwa (7)

odpowiedni rozkład pomieszczeń rezyde
ncji służył wygodzie. Wnętrza o charakte
rze reprezentacyjnym znalazły się w przy
ziemiu budowli. Najważniejszym z nich 
jest hala (diele), zlokalizowana na wyso
kości trzech osi środkowych korpusu 
w trakcie ogrodowym. Pomieszczenie to, 
bardzo popularne w ubiegłych wiekach, 
pełniło zarazem funkcję sieni, klatki scho
dowej oraz salonu. Za pomocą przeszklo
nego otworu wejściowego jego wnętrze 
otwarte jest na oś kompozycyjną neoba- 
rokowego ogrodu. Wśród innych repre
zentacyjnych pomieszczeń parteru znaj
dowały się: salon, salonik, hall, sala bilar
dowa, biblioteka, jadalnia oraz oranżeria. 
To ostatnie, wspomniane już wcześniej 
pomieszczenie było największym pomie
szczeniem w pałacu. Oświetlone zostało 
nie tylko za pomocą rzędu niewielkich 
otworów okiennych, lecz także za pośred
nictwem umieszczonego w stropie świet
lika. Główną ozdobę sali stanowią cztery 
wysmukłe kolumny żeliwne. Na poziomie 
pierwszego piętra i na poddaszu zapro
jektowano kilka pomieszczeń mieszkal
nych. Kuchnia oraz pomieszczenia służ
bowe znalazły się wewnątrz bocznej ofi
cyny pałacu. Z wnętrzem korpusu są one 
związane za pomocą dwukondygnacyj
nego łącznika. Dzięki niemu z położonej 
w odrębnym skrzydle budynku kuchni 
przechodziło się bezpośrednio do kre
densu oraz sali jadalnej, jednocześnie zaś 
mieszkańcy rezydencji nie byli narażeni 

na nieprzyjemne zapachy gotujących się 
potraw.
Obok pałacu na nowo zakomponowano 
duży park. W najbliższym sąsiedztwie re
zydencji - regularny, inspirowany baro
kową, francuską sztuką ogrodową, scho
dzi tarasowo ku tworzącemu oś widoko
wą kanałowi. W partiach oddalonych od 
siedziby park ten zmienia swój charakter 
na nieregularny, modernistyczny. Ozda
biają go skupiska drzew, rozdzielone peł
nymi uroku polanami. Autorami projektu 
parku byli również Lilpop i Jankowski, 
lubiący otaczać planowane przez siebie 
siedziby starannie opracowanymi ogro
dami.
Gdy w 1926 r„ w wieku zaledwie 54 lat, 
zmarł Leon Goldstand, pałac przeszedł na 
własność jego najbliższej rodziny. W cza
sie drugiej wojny światowej wdowa po 
Goldstandzie oraz jej córka Janina Gór
ska znalazły się na emigracji. Opustoszałą 
rezydencję zajęli wysiedleńcy oraz dwie 
rodziny policjantów z Białegostoku. Po 
wojnie dobra Zaborowskie upaństwowio
no, pałac zaś przejmowały różne instytu
cje. Jednym z jego użytkowników był 
PGR, którego pracownicy mieszkali 
w dawnej rezydencji. Siedziba uległa bły
skawicznej dewastacji, stając się niezdat
ną do użytku ruderą. Na szczęście, 
u schyłku lat sześćdziesiątych zaintereso
wały się pałacem władze RSW „Prasa- 
Książka-Ruch”. Dzięki ich inicjatywie na 
terenie dawnej rezydencji urządzono 
ośrodek wczasowo-konferencyjny spół
dzielni. Prace przy restauracji i adaptacji 
obiektu wykonano na początku lat sie
demdziesiątych według projektu archi
tektów W. Zochowskiego, A. Zborowskiej 

-1K. Kluczyńskiego. Jednocześnie przystą

piono do renowacji parku, dokonując jej 
jednak połowicznie. Ubiegłe dziesięciole
cie należy do najciekawszych okresów 
w historii Zaborowa. W pałacu gościły 
liczne osobistości naszego życia kultural
nego i politycznego, atmosfera niektó
rych spotkań sprzyjała rozlicznym skan
dalom towarzyskim. Od jakiegoś czasu 
ośrodek RSW podupada, pozornie jednak 
nic się nie zmieniło, zaśdziałający w daw
nym folwarku klub jeździecki „Horyzont" 
wciąż organizuje gonitwy za lisem, 
wskrzeszając dawne tradycje burżuazyj- 
nego dworu w Zaborowie.
W trakcie odbudowy pałacu w latach sie
demdziesiątych popełniono kilka błędów. 
Najbardziej razi wzniesienie obok rezyde
ncji nowego budynku administracyjnego, 
odznaczającego się tandetną „architek
turą barokową". Jego rozbiórka bądź od
powiednia przebudowa stanowi warunek 
w miarę przyzwoitego wyglądu otoczenia 
zabytku, położonego w zapuszczonym, 
choć pięknym parku.

Jerzy S. Majewski

Prawdopodobnie w drugiej połowie XIV 
w. lub pierwszej następnego erygowano 
w Zaborowie parafię i wzniesiono drew
niany kościół. Fundatorzy kościoła - Za
borowscy herbu Rogala - należeli do licz
nego i utytułowanego rodu, który dał Rze
czypospolitej wielu znamienitych mężów 
- sędziów, stolników, duchownych. Nie 
wszyscy jednak członkowie klanu wierni 
byli rycerskim ideałom. Pod koniec XV w. 
„Zaborowscy razem z innymi obywatela
mi ziemi warszawskiej[...] napadli na ple
banię w mieście Tarczynie i ogołocili ją 
z mąki, siana i drobiu" (W. Smoleński,
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8. Kościół w Zaborowie
9.10. Elewacje: zachodnia (9) 
i wschodnia (10)

Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, 
Kraków 1908, s.63).
W Zaborowie miały swoją posiadłość war
szawskie bernardynki, które były hojnie 
wspomagane legatami przez właścicieli 
majątku. Jednakże przy regulacji hipote
ki, pretensje mniszek nie zostały uznane. 

Po latach pamięć ludzka osłabła, doku
menty poginęły, a i fakt, że na Mazowszu 
istniało kilka miejscowości o podobnej 
nazwie, skutecznie utrudnił władzom do
tarcie do prawdy. Od co najmniej 1603 r. 
czynna była w Zaborowie szkoła, a ponie
waż dziesięcinę przeznaczoną na utrzy

manie rektora i kantora wykupił nowy 
właściciel części majątku, przeto przez 
dłuższy czas pozostawali oni na utrzyma
niu miejscowego proboszcza.
Nie wiadomo, czy udały się łowy bawiące
mu w Zaborowie królewiczowi Kazimie
rzowi, ani u kogo na obroku pozostawały
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przeznaczone dla regimentu księcia Jere
miego konie, po które z Warszawy wyru
szyli Wołodyjowski z Zagłobą. Głównym 
miejscem akcji, spotkania i pojedynku 
z Bohunem w powieści Sienkiewicza był 
jednak pobliski Lipków.

Nie wiemy, czy i na ile do ruiny pierwsze
go kościoła w Zaborowie przyczyniły się 
wojska szwedzkie. Nowy kościół drewnia
ny postawiono w 1661 r. Jego fundatorką 
była Zofia z Łubieńskich Kryska, kancle- 
rzyna koronna. Wystawiona niemałym 
trudem świątynia spaliła się kilkadziesiąt 
lat później. Na jej miejscu wybudowano 
kolejną, również drewnianą.

W 1791 r. za sprawą ówczesnych właści
cieli majątku i kolatorów, Placyda i Karoli
ny herbu Prawdzie, wzniesiony został 
kościół murowany. Wydarzenie to upa
miętnia tablica erekcyjna umieszczona 
wraz z kartuszem ponad głównym wej
ściem do świątyni oraz późniejsza tablica 
epitafijna znajdująca się wewnątrz.

Placyd Franciszek, porucznik gwardii, ło
wczy i podstoli mszczonowski był właści
cielem Zaborowa i pobliskiej Woli od co 
najmniej 1779 r. W rękach rodziny mają
tek wraz z prawem patronatu pozostawał 
do 1848 r. Dziś pamięć o członkach rodu 
przywołują tablice epitafijne. Inskrypcja 

umieszczona na jednej z nich sugeruje 
istnienie w obrębie murów kościoła gro
bu, którego ewentualne ślady zatarły sku
tecznie zarówno późniejsze remonty bu
dynku, jak i prace prowadzone w najbliż
szym jego otoczeniu. Do wczesnych lat 
XIX w. pełniło ono funkcję cmentarza; 
w 1828 r. został on przeniesiony na miej
sce odległe od kościoła o „cztery staje” 
w kierunku wschodnim.
W pięć lat później, przed frontem świąty
ni, na terenie ogrodu plebańskiego po 
drugiej stronie alei prowadzącej do ma
jątku założono fundamenty pod nowy 
dom dla komendarza; prace przy nim za
kończono przed 1840 r. A na początku na
szego stulecia, za patronatu Leona Gold- 
standa, przystąpiono do budowy dwóch 
budynków ekonomicznych. Jeden z nich 
(zachowany do naszych czasów) wznie
siono na terenie ogrodu plebańskiego 
według projektu architekta powiatowego 
Janiszewskiego. W tym samym okresie 
przeprowadzono w kościele gruntowny 
remont. W dziesiątą rocznicę wskrzesze
nia Polski na placu przed wschodnią ele
wacją świątyni usypano kopiec, na któ
rym ustawiono figurę Matki Boskiej Nie
pokalanej.
Kościół Zaborowski stanął w centrum po
siadłości parafialnych - prawdopodobnie

11. Tablica fundacyjna na elewacji zachodniej
12. Płaskorzeźba insygniów papieskich na ele
wacji zachodniej
(zdjęcia: 1-7-JerzyS. Majewski. 8-12 Andrzej

Stępień)

w miejscu wcześniejszych - niemalże 
równolegle do linii zabudowań pobliskie
go dworu i folwarku. Dzięki usytuowaniu 
na otwartym terenie był dominującym pu
nktem krajobrazu: z elewacją zachodnią 
zwieńczoną wieżą widoczną od strony 
Leszna oraz wschodnią otwierającą się 
w kierunku Warszawy.
Taka lokalizacja wpłynęła zapewne na 
kształt architektoniczny zaproponowany 
przez Hilarego Szpilowskiego, choć za
równo układem, kompozycją czy detalem 
kościół Zaborowski nawiązuje do innych 
realizacji tego architekta. Samych koś
ciołów - jeżeli uwierzyć Orgelbrandowi - 
wystawił Szpilowski kilkadziesiąt. Prócz 
nich wznosił także pałace, kamienice, do
my wiejskie i to zarówno w Warszawie, jak 
też i innych częściach Królestwa Polskie
go. Ukoronowaniem dokonań i przemy
śleń architekta miały stać się opublikowa
ne na trzy lata przed jego śmiercią (w 1824 
r.) Wzory kościołów.
Szpilowski nie ograniczał się jedynie do 
architektury, projektował także wyposa
żenie. W Zaborowie, podobnie jak we 
wzorniku oraz niektórych związanych 
z nim kościołach, jest ono jednolite stylo
wo - klasycystyczne. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza ołtarz główny z mensą spoczy
wającą na lwich łapach i antependium ze 
sceną Prezentacji Chrystusa w Świątyni 
(niestety uszkodzone), chrzcielnica i am
bona zwieńczone postaciami skrzydla
tych orłów oraz feretrony. Wszystko to 
łącznie z ołtarzami bocznymi zostało 
ustawione w niewielkiej sali założonej na 
planie wydłużonego ośmioboku, ewoku- 
jącej wnętrze kościoła bazylianów autors
twa Dominika Merliniego.
Monumentalne w stosunku do skali 
obiektu są elewacje. Sięgająca do moty
wu łuku rzymskiego i frontonu świątyni 
starożytnej elewacja wschodnia nawiązu- 

' je do dwuportykowych zasad palladiań- 
skich. Jej dopełnieniem, będącym odpo; 
wiednikiem głównego wejścia, jest umie
szczone na osi duże półkoliste okno oraz 
motywy liturgiczne wypełniające płycinę 
powyżej gzymsu. Elewacja zachodnia, 
przywołująca fasadę kościoła karmelitów 
na Krakowskim Przedmieściu Efraima 
Szregera, ma na osi emblematy papie
skie, poniżej zaś tablicę fundacyjną z kar
tuszem. W bocznych przęsłach ustawione 
są wazy płomieniste. Całość wieńczy wie
ża. Jedynie ona wybija się ponad korony 
drzew, które otaczając kościół czynią go 
z daleka prawie niewidocznym. Zatopio
na w zieleni jest również pobliska ple
bania.

Andrzej P. Stępień
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Łańcuckie 
trofea 
myśliwskie
Łańcucki zamek wraz z całym otoczeniem 
krajobrazowym i zapleczem niezbędnym 
do funkcjonowania tak wielkiej rezyden
cji stanowi zespół ściśle zrośnięty z histo
rią rodów Lubomirskich i Potockich. Zo
stał przez te rody z wielką pieczołowitoś
cią ukształtowany, według ich gustów 
i upodobań.

1. Widok powozowni łańcuckiej z rozwieszony
mi na ścianach trofeami

Ostatnim budynkiem wzniesionym w ob
rębie rezydencji łańcuckiej jest Powo- 
zownia. Powstała ona w 1902 r. i wraz 
z wzniesioną dziesięć lat wcześniej Staj
nią Cugową stanowi kompleks położony 
nie opodal zamku. Oba te budynki zapro
jektował pracujący dla Romana Potockie
go francuski architekt Armand Bauque. 
Powozownia pomieściła słynną kolekcję 
pojazdów zaprzęgowych, której większą 
część zgromadził Roman Potocki oraz 
zbiór trofeów myśliwskich, przywiezio
nych z safari przez ostatniego ordynata 
łańcuckiego - Alfreda Potockiego.
Alfred Potocki odbywał safari dwukrot
nie: w 1924 i 1926 r„ polując głównie 
w Sudanie. W swoich pamiętnikach tak 
wspomina polowanie z roku 1924: „[...] 
pod Bel-el-Zefar spotkaliśmy Iwa. Byliś
my na brzegu bez broni, lecz ja wcześniej 
z mostu spostrzegłem wspaniałego leo- 

parda prześlizgującego się wśród traw 
[...] i nagle ukazały się cztery Iwy. [...] 
Chwilę staliśmy zafascynowani, potem 
w napięciu wyszliśmy na ląd i skierowaliś
my się ku Iwom. Wkrótce byliśmy na sta
nowiskach i jednocześnie strzelaliśmy. 
Dwa podskoki i dwa upadki. Położyłem 
Iwa i Jerzy lwicę, jedno i drugie było 
wspaniałym okazem." Gośćmi Alfreda 
Potockiego na polowaniu w Sudanie byli 
jego brat Jerzy i kuzyn Roman Potocki, 
Adam i Zygmunt Zamoyscy oraz Benedykt 
Tyszkiewicz. Na pamiątkę tej wyprawy po
stawiono w Julinie figurę leżącego Iwa 
z tablicą zawierającą nazwiska uczestni
ków safari (obecnie w parku przyzamko- 
wym od strony północnej).
W rodzinie Potockich istniała od dawna 
zakorzeniona tradycja wszelkiego rodza
ju polowań. Ojciec Alfreda Potockiego 
Roman był członkiem-założycielem Gali-
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2.3.4. Różne trofea myśliwskie: medaliony (2), 
medalion bawoła afrykańskiego (3), medalion 
łosia ze Szwecji (4)

(zdjęcia: Jacek Stankiewicz)

cyjskiego (Małopolskiego) Towarzystwa 
Łowieckiego. Od czasów Romana datują 
się w Łańcucie polowania konne par for
ce. On też w latach osiemdziesiątych XIX 
w. założył łańcucką sforę foxhoundow. 
Do lat dwudziestych XX w. znane były 
także polowania par force w Antoninach 
Józefa i Romana Potockich. W zbiorach 
łańcuckich znajduje się fotografia obrazu 
Wojciecha Kossaka przedstawiającego 
słynne polowania par force w Antoninach 
z 1884 r.
Wrażenia ze swoich egzotycznych polo
wań w Afryce czy Azji Potoccy niejedno
krotnie publikowali w formie wspomnień. 
Józef Potocki wydał Notatki myśliwskie 
z Dalekiego Wschodu (Warszawa 1896), 
a Jerzy Potocki Wspomnienia myśliwskie 
z Indii (wydanie bibliofilskie, Lwów 1927} 
i Na wojnie i na Iowach (Warszawa 1930). 
Egzemplarze tych książek znajdują się 
w łańcuckiej Bibliotece. Natomiast trofea 
z polowań tak egzotycznych, jak i krajo
wych wystawiali na pokazach i wysta
wach łowieckich. Otrzymywali za nie me
dale i nagrody.
Trofea myśliwskie zgromadzone w Powo- 
zowni Zamkowej w Łańcucie prezentują 
się imponująco. Są to: 24 medaliony anty
lop, 4 medaliony bawołów, 2 medaliony 
hipopotamów, medalion nosorożca, ze
bry i szakala, skóry Iwa, pantery i lamparta 
oraz wysoki mierzący ponad półtora me

tra medalion żyrafy. Inne trofea to: 9 cze
repów antylop, rogi nosorożca, ciosy, 
ogony i stopy słonia oraz nogi i ogon 
żyrafy. Oprócz wymienionych trofeów eg
zotycznych w Hali Zaprzęgowej Powo- 
zowni powieszono po dwa medaliony dzi
ka i łosia. Do 1945 r. znajdowały się tam 
także 22 pamiątkowe fotografie z safari. 
Ozdabiając ściany Powozowni trofeami 
myśliwskimi nie wprowadzono do niej ob
cego elementu, bowiem podkreślały one 
myśliwskie pasje właścicieli Łańcuta, 
a także harmonizowały ze zgromadzony
mi tu pojazdami myśliwskimi.
Część trofeów, jak skóra Iwa, stopy i noga 
słonia i żyrafy, umieszczono w Szorowni 
Paradnej w Stajniach Cugowych. Stopy 
słonia zaopatrzone w metalowe wkładki 
stanowiły żardiniery na kwiaty, fragment 
nogi słonia służył jako kosz na papiery.
Oprócz omówionych wyżej trofeów, w bo
cznym pomieszczeniu Powozowni łań
cuckiej do lat sześćdziesiątych naszego 
wieku znajdowała się jeszcze jedna kole
kcja eksponowana w ogromnych gablo

tach, w których można było podziwiać 
bardzo liczne gatunki ptaków krajowych, 
a także kolekcję motyli afrykańskich. 
Zbiór ten Dyrekcja Muzeum ofiarowała 
jednej z łańcuckich szkół. Natomiast je
den z korytarzy parterowych Zamku 
ozdobiony jest obecnie porożami jeleni 
i danieli oraz medalionami głuszców, po
chodzącymi prawdopodobnie z pałacyku 
myśliwskigo w Julinie.
Łańcucka kolekcja trofeów zgromadzona 
w Hali Zaprzęgowej Powozowni od chwili 
swego powstania i umieszczenia jej w tym 
wnętrzu nie zmieniła miejsca eksponowa
nia, ani też nie została pomniejszona. 
Poprzez niezwykle trafne rozmieszczenie 
poszczególnych trofeów w geometrycz
nych podziałach ścian Hali, kolekcja ta 
stała się integralnie zrośniętym z tym 
wnętrzem elementem, tworząc z architek
turą konsekwentną i piękną zarazem 
kompozycję. Dodatkowego waloru doda- 
je jej ponadto fakt, iż wiąże się ona ściśle 
z życiem łańcuckiej rezydencji.

Aldona Cholewianka
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Katedra 
we Lwowie
Historię polskiego katolickiego Lwowa, 
od jego założenia przez Kazimierza Wiel
kiego w połowie XIV w. po czasy najnow
sze, ogniskuje katedra zwana „łacińską” 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. Pierwotnie była miejską farą, ale 
od 1412 r. Lwów stał się siedzibą rzym
skokatolickiego arcybiskupstwa metro
politalnego oraz centrum lwowskiej pro
wincji kościelnej. Katedra powstała jako 
widomy znak nowej rzeczywistości polity
cznej, społecznej i kulturalnej na Rusi 
Czerwonej: wcielenia tego obszaru do 
państwa polskiego, masowego osadnic

twa katolików -Polakowi Niemców,krze
pnącej i rozkwitającej organizacji Kościo
ła katolickiego wraz z wszechstronną je
go aktywnością misyjną, duszpasterską, 
edukacyjną i kultową, a wreszcie jako 
efekt wprowadzenia na tej ziemi łaciń
skiej kultury europejskiej.
Katedra wzniesiona została w środku ka
zimierzowskiego Lwowa, nie opodal Ryn
ku, na małym placu Kapitulnym, otoczo
nym dawnymi kamienicami Kapituły i Ku
rii Arcybiskupiej. Forma katedry rodziła 
się po 1350 r„ konsekracji ukończonego 
prezbiterium dokonano dopiero w 1405 r., 
a zasklepienia korpusu nawowego aż 
w 1481 r. Wzniesiono gotycką, ceglaną 
świątynię, jedną z pierwszych w tym stylu 
na ziemiach wschodnich Korony Polskiej. 
Budowali ją mistrzowie niemieccy: Nicz- 
ko z Opawy (1384), Mikołaj Gansecke 
(1405), wrocławianie Joachim Grom i Am- 

bros Rabisch (1481). Gotycki kształt tej 
architektury przetrwał do dziś pomimo 
osiemnastowiecznych przeróbek - pole
gających na usunięciu schodkowego 
szczytu fasady, otynkowaniu ścian, pew
nej rekonstrukcji sklepień, zmian liczby 
oraz wykroju okien i portali.
Kościół jest nadal trójprzęsłową, trójna- 
wową halą o krótkim, wysokim, jasno 
oświetlonym korpusie, zakrytym zbaroki- 
zowanymi sklepieniami krzyżowo-żebro- 
wymi, przy czym nawy boczne są o poło
wę węższe od środkowej. Od strony fasa
dy korpus halowy poprzedza kwadratowe 
przęsło chóru muzycznego z kruchtą 
w przyziemiu. Według pierwotnego planu 
fasadę-flankować miały dwie kwadratowe 
wieże, lecz wzniesiono tylko jedną. Halę 
tę dzielą smukłe, ośmioboczne filary z ko- 
luminakami-służkami na narożach, przyj
mującymi spływ żeber sklepiennych. Na 
ścianach bocznych żebra wnikają w pod
wieszone półkolumienki na tle już baro
kowych, iluzjonistycznie malowanych 
imitacji filarów przyściennych. Wydłużo
ne prezbiterium katedry, równej wyso
kości, podzielone jest na cztery prosto
kątne przęsła krzyżowo-żebrowe, zam
knięte pięcioboczną, oskarpowaną 
apsydą.
We wnętrzu nie znajdujemy już jednak 
bogactwa dawnego gotyckiego wystroju 
i wyposażenia, licznych ołtarzy, kaplic, 
nagrobków, obrazów. Istotnym wyjątkiem 
pozostaje ogromny gotycki krucyfiks 
drewniany, polichromowanym kaplicy 
Pana Jezusa Ukrzyżowanego, przywie
ziony w 1473 r. z Krakowa, niegdyś zawie
szony na tęczy. Zmiany czasów nowożyt
nych usunęły wiele, a energicznie prze
prowadzona restauracja w latach 
1765-1772, dokonana z polecenia arcybi
skupa Wacława Sierakowskiego, narzuci
ła katedrze niemal jednolity charakter sty
lowy, inspirowany kunsztem lwowskiego 
rokoka. Mimo dominacji wystroju z cza
sów Sierakowskiego odnajdujemy dwie 
wspaniałe epoki rozwoju kultury artysty
cznej Lwowa: ostatnią ćwierć XVI i pierw
szą ćwierć XVII w., bujną eksplozję spląta
nych nici renesansu, manieryzmu 
i wczesnego baroku na tym terenie, oraz 
trzecią i czwartą ćwierć wieku XVIII: 
triumf rokoka. Te dwie epoki różni jednak 
pozycja samego miasta: w pierwszej - 
przebogatego klejnotu Rzeczypospolitej 
Polskiej, w drugiej - świeżego (1772) łupu 
austriackiego zaborcy. W tej pierwszej 
epoce twórcami dzieł w katedrze byli 
głównie polszczący się we Lwowie Nie
mcy ze Śląska i Prus, a także rodowici 
miejscowi Polacy. W epoce następnej - 
już wyłącznie Polacy, obywatele lwowscy. 
Epoka pierwsza widoczna jest w katedrze 
przez mnogość nagrobków, nieco ołtarzy 
i wystrój kaplic rodowych. Do najstar
szych należy robota norymberczyka Pan- 

. kracego Labenwolfa z połowy XVI w. -

1. Katedra lwowska od strony apsydy
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brązowa płyta nagrobna z reliefową figu
rą rycerską Mikołaja Herburta, wojewody 
sandomierskiego, wmontowana w ścianę 
prezbiterium. Herburt ukazany jest w ty
powo renesansowej pozycji półleżącej, 
oparty łokciem na poduszce (tzw. demi- 
-gisant accoudee). Naprzeciw niego wid
nieje identyczna płyta z figurą rycerza 
z mieczem w dłoni, sztywno i frontalnie 
wyprostowanego. Jest to grobowa podo
bizna wojewody lwowskiego Stanisława 
Żółkiewskiego (zm. 1588), ojca wielkiego 
hetmana, dzieło lwowskich odlewników. 
Zostawił też swoje prace w katedrze rzeź
biarz Hermann von Hutte-Czapka, spolsz

czony Niemiec rodem z Akwizgranu, który 
we Lwowie w drugiej połowie XVI w. zy
skał znaczną popularność. W kaplicy tzw. 
dużej zakrystii istnieje, jego zapewne 
autorstwa, ołtarz z lat 1573-1574 fundacji 
patrycjusza-humanisty Hieronima Zapa
ły. Ujęty parą korynckich kolumn, pod
trzymujących ciężkie belkowanie zwień
czone posągami, flankowany niszami z fi
gurami świętych, zawiera w środkowym 
polu retabulum arkadowo sklepioną pła
skorzeźbę ze sceną Ukrzyżowania na tle 
rozległego pejzażu Golgoty. Na pierw
szym planie u stóp krzyża klęczy rozmo
dlony fundator. Ołtarz ten daje dobre po
jęcie o smaku i możliwościach lwowskie
go mecenatu mieszczańskiego tej doby. 
Z warsztatem Hutte-Czapki łączy się też 
dwa kamienne nagrobki przy wejściu do 
naw: mieszczanina Stanisława Hania (zm. 
1570), z klepsydrą w dłoni oraz starosty 
jaworowskiego Baltazara Bzowskiego 
(zm. 1574), zakutego w rycerską zbroję, 
obu w typowej postawie „sansovinow- 
skiej”, tj. renesansowym wieczystym 
uśpieniu na łokciu.
Skarby okresu niewiele późniejszego za
wiera kaplica Św. Józefa, przylegająca od 
południa do prezbiterium, fundowana 
przez arcybiskupa Jana Zamoyskiego ja
ko grobowa i ukończona w 1615 r. Znaj-
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2.3. Epitafia: Marcina Kampiana (2) i Marka 
Ostrogskiego (3) w kaplicy Kampianów
4.5. Kaplice: Jezusa Ukrzyżowanego (Jan Ob- 
rocki, 1775 r.) (4) i Matki Boskiej Częstochow
skiej (XVIII w.) (5)
6. Kaplica Św. Józefa (1615 r.) z ołtarzem alaba
strowym Jana Białego (1592 r.)
7. Stalle z XVII w. w prezbiterium
8 Kopia obrazu Matki Boskiej Łaskawej malo
wanego przez Józefa Szolc-Wolfowicza w 1598

duje znajduje się w niej alabastrowy póź- 
norenesansowy ołtarz z 1592 r. autorstwa 
Jana Białego, jednoosiowy, z małymi po
sążkami świętych we flankowych niszach 
arkadowych i z ozdobnym zwieńczeniem 
wypełnionym medalionem Maryjnym. 
Trzony kolumienek retabulum zdobi tzw. 
beszlagwerk (płaskorzeźbione cęgi, lis
twy, rauty i kaboszony), a podniebie arka
dy środkowej i belkowanie - rozety. W ka
plicy zachowały się grobowce arcybisku
pie. Alabastrowy nagrobek arcybiskupa 
Jana Zamoyskiego (zm. 1614), w typowo 
renesansowej konwencji przedstawienio
wej, jest najpewniej dziełem Jana Pfistera 
rodem z Wrocławia, podobnie jak dwie 
figury aniołów umieszczone obecnie na 
ścianie (z rozmontowanej części grobow
ca) oraz naścienne epitafium sufragana 
lwowskiego Tomasza Pirawskiego (ok. 
1620). Przedstawia go ono w półfigurze, 
pozie modlitewnej (tzw. priant) w płytkiej 
niszy arkadowej. Pośród wolutowych 
zdobień tego dzieła rzucają się w oczy 
mocno akcentowane atrybuty biskupiej 
godności pierwszego w historii sufragana 
Lwowa, niesione przez putta w lunetach 
arkady i wieńczące nad tarczą herbową 
fantazyjny szczyt epitafium. Natomiast 
ustawiony na przeciwległej ścianie ołta
rzyk fundacji Pirawskiego z 1610 r., pier
wotnie przeznaczony do jego kaplicy 
Trzech Św. Tomaszów, wykonał zapewne 
obywatel lwowski, krakowianin z pocho
dzenia Sebastian Czeszek. Przedstawia 
on w płaskorzeźbie scenę „Niewiernego 
Tomasza” z klęczącą figurką fundatora. 
Szczególna szlachetność i subtelność 
formy cechuje tu postać na pół obnażo
nego Chrystusa ujętego w lekkim kontra-
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poście. Drugi arcybiskupi nagrobek Jana 
Tarnowskiego (1670) w kaplicy Św. Józe
fa, sygnowane dzieło lwowianina Aleksa
ndra Prochenkowicza, wzoruje się ściśle 
na grobowcu Zamoyskiego, ale w bar
dziej schematycznej formie.

Drugą kaplicą pełną arcydzieł tej epoki 
jest kaplica Kampianów, fundowana pier
wotnie przez bogatego mieszczanina Pa
wła Kampiana (zm. 1600) w ostatniej 
ćwierci XVI w., a ukończona przez jego 
syna doktora Marcina Kampiana (zm. 
1629). W pierwszej fazie budowy (koniec 
XVI w.) powstała renesansowa kaplica na 
planie kwadratu, zapewne dzieło Pawła 
Rzymianina. Zewnętrzną elewację zdobi 
rustykowany cokół i trójosiowa ściana 
dzielona pilastrami z ciosów, podtrzymu
jącymi płaskie, ale ozdobne doryckie bel
kowanie. We wnętrzu Henryk Horst (z 
Groningen w Holandii), zasłużony w pra
cach dla Sieniawskich z Brzeżan, około 
1585 r. wystawił ciężki dwukondygnacyj
ny, trójosiowy ołtarz z czarnego marmu
ru, dzielony kolumnami doryckimi i kory- 
nckimi. W dolnej części nastawy pośrod
ku umieszczono flamandzkie płótno 
Chrystusa Ubiczowanego. Nisze osi bo
cznych wypełniają figury świętych, przy 
czym dolne posągi apostołów Piotra i Pa
wła być może rzeźbił Sebastian Czeszek. 
Dziełem Horsta są też cokoły ścian bocz
nych kaplicy pod epitafiami.
Pozostały wystrój i elewacje powstały 
w latach 1619-1629 pod kierunkiem wroc
ławianina Andrzeja Bemera (zm. 1625), 
a później jego nieznanego następcy, z sil
nym wpływem manieryzmu niemieckie
go. Epitafia Kampianów - to marmurowe 
popiersia na tle płaskich lunet z dużymi 
tablicami kommemoracyjnymi poniżej, 
wpojone w boczne ściany kaplicy dzielo
ne doryckimi pilastrami. Lunety narożne 
nad epitafiami wypełniają alabastrowe 
płaskorzeźby Ojców Kościoła, a medalio
ny na ich osi - wizerunki Ewangelistów. 
Autorstwo tych świetnych prac lwowskiej 
rzeźby manierystycznej nie zostało dosta
tecznie rozpoznane, a udział Pfistera na
dal jest kwestionowany. Nad bogato zdo
bionym belkowaniem doryckim obiegają
cym ściany i płaskorzeźbionąattykązpół- 
figurami aniołów wznoszą się wymyślne 
szczyty - liściaste ślimacznice i zawijane 
kartusze. W fazie prac Bemera (przed 
1625 r.) na zewnętrznej elewacji nadbu
dowano też pełną attykę z kaboszonowy- 
mi medalionami i tablice inskrypcyjne 
nad cokołem w rollwerkowych obramie
niach. Później być może powstały trzy 
piękne płaskorzeźby elewacji: „Złożenie 
do grobu”, „Zmartwychwstanie” i „Noli 
me tangere”. Prace nad kaplicą zakoń
czył spadkobierca Kampianów Bartłomiej 
Zimorowicz około 1660 r.
Nie podobna przy tej okazji pominąć po
łożonej obok katedry przy narożniku pla
cu Kapitulnego „rywalki” Kampianów, 
sławnej kaplicy Męki Pańskiej fundacji 
Boimów, obecnie obiektu muzealnego. 
Ta kopułowa kaplica na planie kwadratu

została ufundowana przez Jerzego Boima 
w 1609 r., zakończona w 1611 r„ a poświę
cona w 1614 r. Obfituje ona w rzeźbę 
figuralną i dekoracyjną, stanowiącą do
skonałą ilustrację lwowskiego manieryz
mu. Autorem jej bogatego programu teo
logicznego był dziekan katedry Walenty 
Wargocki. W wielkim polichromowanym 
ołtarzu znajdują się płaskorzeźbione sce
ny pasyjne i eucharystyczne. Cokół ołta
rza (figury proroków-atlantów) wykonał 
Andrzej Bemer, natomiast reszta jest 
dziełem snycerza i kamieniarza pruskiego 
Hanusza Scholza. Klińce z popiersiami 
w podniebiu kopuły, naścienne epitafium 
Boimów z prześliczną alabastrową Pietą 
i epitafium zięcia Boimów Zygmunta 
Breslera (zm. 1612) wykonał niewątpliwie 
Jan Pfister. Niezliczone rzeźby bogato 
rozczłonkowanej fasady, przeważnie sce
ny Męki Chrystusa, figury i popiersia 
świętych i proroków powstały zapewne 
w warsztacie Andrzeja Bemera.
Znakomitym dziełem siedemnastowiecz
nego snycerstwa w katedrze są wielkie 

stalle kapitulne w prezbiterium z zapiec
kami dzielonymi korynckimi pilastrami, 
z płaskorzeźbionymi złoconymi figura
mi apostołów w konchowych niszach. 
Z omawianej epoki zachowały się też naj
ważniejsze obrazy kultowe katedry i pol
skiej społeczności we Lwowie. W ołtarzu 
głównym widnieje maleńkich rozmiarów 
kopia sławnego obrazu Matki Boskiej Ła
skawej (tzw. Domagaliczowskiej, z daw
nej kaplicy Domagaliczów), namalowane
go w 1598 r. przez Józefa Szolc-Wolfowi- 
cza, ze spolszczonego lwowskiego rodu 
niemieckiego pochodzenia (oryginał od 
1946 r. w katedrze w Lubaczowie). Przed 
tym obrazem rozsławionym przez cuda 
i doznane łaski składał słynne „śluby 
lwowskie" król Jan II Kazimierz w 1956 r. 
po powrocie do Polski w czasie wojny ze 
Szwedami. Ukazuje on Marię z Dzieciąt
kiem tronującą na obłokach, w tęczowej 
glorii promienistej nad rozległym górskim 
krajobrazem. Do wspaniałych dzieł malar
stwa tego czasu należy też obraz Assunty 
w otoczeniu chórów anielskich w złocistej
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sukience z XVI w. w ołtarzu kaplicy Matki 
Boskiej Częstochowskiej oraz podobny 
siedemnastowieczny obraz w kaplicy 
NMP i Św. Antoniego.

Przebudowa katedry dokonana w latach 
1765-1776 przez arcybiskupa Sierakow
skiego pozwoliła na zatrudnienie naj
wspanialszych artystów lwowskiego ro
koka. Projekty wnętrz i ołtarzy przygoto
wał Piotr Polejowski, figury ołtarza głów
nego, bocznych, Ewangelistów przy fila
rach rzeźbił Maciej Polejowski. Przy ołta
rzach bocznych i tronie arcybiskupim 
pracował snycerz Franciszek Olęcki, przy 
robotach dekoracyjnch (sztukaterie, zło
cenia, małe rzeźby) - Krzyżanowski, Sko
wroński, Szczurowski, Kalityński, Miller. 
W latach 1769-1780 - rzeźbiarz Jan Ob- 
rocki, łączący rokoko z delikatnym klasy
cyzmem stylu Ludwika XVI, dopełniał 
stiuki i ornamentacje, a w 1775 r. zakoń
czył wystrój kaplicy Jezusa Ukrzyżowane
go. Ostatnie prace w XVIII w. uzupełnił 
epigon rokoka Kanty Fesinger. Bogatą 
polichromię ścian i sklepień w nawach 

i kaplicach w stylu rokokowym wykonał 
Stanisław Stroiński.
Najpełniej urodę tego skrzącego się, zło
cistego rokoka, z figurami ujętymi w tane
cznych, ekspresyjnych pozach, w bogac
twie malowniczych zdobień -rocaille'ow, 
kampanuli, festonów, kwiecistych gir
land, melodyjnie wygiętych belkowań 
i naczółków nad pękami smukłych ko
lumn- można odnaleźć w kopułowej ka
plicy Najświętszego Sakramentu, gdzie 
harmonijnie zespolono prace snycerzy, 
malarzy i pozłotników. Do najlepszych 
dzieł tej epoki należą też: ołtarz główny 
z rzeźbami Ojców Kościoła i ołtarz Św. 
Trójcy (oba M. Polejowskiego) i wystrój 
Obrockiego w kaplicy Ukrzyżowanego, 
gdzie wokół gotyckiego krucyfiksu wirują 
w stiukowych obłokach anioły i putta. 
W tej ostatniej kaplicy pochowano inspi
ratora restauracji - arcybiskupa Sierako
wskiego (półleżąca figura na sarkofagu), 
arcybiskupa Kickiego (zm. 1798), klęczą
cego w modlitwie wieczystej i arcybisku
pa Skarbka (zm. 1839). Najnowszym z po-

9. Kaplica Boimów z lat.1609-1614
10. Fragment kaplicy Kampianów z końca XVI 
w. i lat 1619-1629 

mników jest tu stojąca figura arcybiskupa 
Bilczewskiego (zm. 1923). Zgromadzenie 
nagrobków ordynariuszy w tej kaplicy nie- 
jest przypadkowe. Tutaj na ołtarzu w sre
brnej trumnie spoczęły zwłoki bł. Jakuba 
Strepy, pierwszego faktycznego katolic- 
kigo arcybiskupa halickiego rezydujące
go we Lwowie (1392-1409), budownicze
go fundamentów organizacji Kościoła ka
tolickiego tej ziemi.
Pomników polskiej historii Lwowa i całe
go ciążącego ku niemu obszaru zacho
wała katedra znacznie więcej. Oto w po
bliżu wejścia do prezbiterium znajdujemy 
wytworny, zbudowany z czarnego i białe
go marmuru klasycystyczno-empirowy 
nagrobek ks. Katarzyny z Ossolińskich 
Jabłonowskiej, dzieło Hermana Witwera 
z 1806 r„ a po stronie przeciwległej, przy 
ambonie (1802) taki sam stylowo grobo
wiec Ustrzyckich (1798) z urną w różo
wym marmurze. Nad wpomnianym rene
sansowym nagrobkiem Bzowskiego od
krywamy tablicę epitafijną, którą „wdzię
czne Polki" poświęcają pamięci Klemen
tyny z Tańskich Hofmanowej, a w prezbi
terium - neobarokowe epitafium Leona 
i Jadwigi Sapiehów dłuta Adama Popiela, 
ku czci marszałka Sejmu Galicyjskiego, 
prezesa Towarzystwa Kredytowego Ziem
skiego i powstańca z 1831 r. księcia Leo
na Sapiehy. Dzieje katedry lwowskiej 
wzbogacały dalej wiek XIX i XX. Niektóre 
z kaplic otrzymywały nowy wystrój, np. 
secesyjny w kaplicy Chrystusa Miłosier
nego (1904-1905). Fundowano nowe wi
traże i ścienne malowidła, rosła liczba 
epitafiów i nagrobków arcybiskupich.

Mimo wszystkich trudności katedra żyje 
dziś zgodnie ze,swoim przeznaczeniem. 
Obok kościoła Św. Antoniego na Łycza
kowie jest jedyną już we Lwowie parafią 
rzymskokatolicką dla ludności polskiej. 
Trzej duchowni polscy, z pomocą perso
nelu kancelarii i zakrystii parafialnej, sta
rają się zaspokoić potrzeby duszpaster
skie i kultowe katolików. Codzienne 
msze, liczne nabożeństwa niedzielne 
i świąteczne gromadzą bardzo wielu wier
nych. Przychodzą tu zresztą nie tylko ka
tolicy polscy, ale także ukraińscy miesz
kańcy miasta wychowani w obrządku 
greckokatolickim. Codziennie rozbrzmie
wa w katedrze msza w języku polskim.
Do marzeń kapłanów katedry należy m.in. 
odtworzenie biblioteki katedralnej grupu
jącej dzieła polskie z zakresu historii, kul
tury i literatury. Własną energią wysił
kiem, z pomocą materialną wiernych, ka
płani parafii katedralnej dokonali znako
mitego odnowienia kaplic i korpusu na
wowego: fresków Stroińskiego, ołtarzy, 
nagrobków, ławek. Obecnie prowadzone 
są prace konserwatorskie w prezbiterium.

Tadeusz M. Trajdos
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AKCJA
DWORY

Tym razem AKCJA DWORY o AKCJI 
DWORY! Nasz stały współpracow
nik, doc. dr hab. Tadeusz Chrzanow
ski propaguje inicjatywę zrodzoną 
w środowisku historyków sztuki. 
Apel ten - całkowicie zbieżny z pro
wadzoną przez nas od 1986 r. AKCJĄ 
DWORY - popieramy gorąco. Od tej 
chwili nie czujemy się już osamot
nieni!

Apel „dworologiczny”
Nie muszę tłumaczyć Czytelnikom „Spotkań zZabytkami”, 
jakie znaczenie w dziejach kultury polskiej miały dwory. 
Pan Maciej Rydel, „naczelny dworolog PRL”, pisze otych 
zagadnieniach nieustannie, w ubiegłym roku odbyła się na 
ten temat sesja naukowa w Kielcach (następna odbędzie 
się wkrótce). Nie muszę też wskazywać na zjawisko odży
cia wielorakich zainteresowań, jakie obserwujemy w ostat
nim okresie, gdy po latach chudych, latach marazmu 
zainteresowań zaczęto się niespodziewanie rozglądać 
i dostrzegać to, co przestało i co przestaje istnieć. Stąd 
zainteresowania kulturami mniejszości i diaspor - sztuką 
i kulturą żydowską, kulturą Ukraińców, Białorusinów, Li
twinów, Słowaków itd. Stąd także zainteresow&nie dla 
pogardzanej długotrwale architektury mieszczańskiej mi
nionego i obecnego stulecia, architekturą przemysłową, 
cmentarzami, a także zagadnieniami takimi, jak broń, her
by, wywieszki i znaki, przedmioty codziennego, choć za
przeszłego użytku. Można by długo wyliczać. Niemniej 
jednak pozostanie faktem, że specyfiką kultury dawnej 
Polski jest jej dominująca szlacheckość (także w sensie 
oddziaływania na inne warstwy społeczeństwa). Jeśli na
wet komuś się „szlachetczyzna" nie podoba, to jeszcze nie 
oznacza, że musi i powinna się ona nie podobać innym. 
A w ogóle wszelakie „podobania” mają w badaniach nad 
sztuką swoje, ale ograniczone miejsce i nie mogą oddziały
wać na wyobrażenia zbiorowe. A tak miało być i niestety 
było dotychczas. I nie tylko w zakresie „dworologii", ale 
w wielu zakresach. I stąd po części brał się ów marazm 
zainteresowań.
Ponieważ jednak takie odrodzone zainteresowania (a 
w ogóle to nie jest ani sprawa wyłącznie polska, ani 
związana z określoną epoką czy ustrojem, przejawia się 
bowiem wszędzie) wiążą się najczęściej z gwałtownym 
zanikaniem przedmiotu zainteresowań, winny one wywoły

wać reakcję typu naukowo-badawczego. Zwykle bowiem 
bywa tak, że budzimy się, gdy już jest za późno, albo prawie 
za późno. I tak jest właśnie z dworami polskimi. Niegdyś 
stały w co drugiej wsi, obecnie są coraz większą rzadkoś
cią, a proces ten daleki jest niestety od zatrzymania, stąd 
wzrost zainteresowań nie tylko platoniczno-estetycznych. 
Jako przykład tego, jak bardzo potrzebne są opracowania 
dotyczące dawnych rezydencji, niech świadczy popular
ność serii Aftanazego, liczona oczywiście nie w egzempla
rzach sprzedanego nakładu, nakład bowiem jest w ogóle 
niesprzedażny, ale w poszukiwaniu tych tomów i studiowa
niu ich przez fachowców, jak też amatorów, hobbystów itp. 
Ponieważ zaś „serial” Aftanazego jest jednak dostępny 
w bardzo ograniczonym zakresie, niezbędne tu jest wyjaś
nienie.
Roman Aftanazy, lwowski historyk sztuki, wieloletni kus
tosz „Ossolineum” we Wrocławiu, jest przykładem wspa
niałego i konsekwentnego hobbyzmu naukowego. Wtedy, 
gdy nikt jeszcze się tym nie zajmował, a w gruncie rzeczy 
długo jeszcze przed wojną, zaczął on gromadzić materiały 
do wszelkich rezydencji, które się znajdowały na wschod
nich obszarach I Rzeczypospolitej. Oczywiście wtedy 
część tamtych obszarów była łatwo dostępna, no i zacho
wanych budowli było dziesięciokrotnie więcej niż obecnie, 
niemniej jednak już wówczas konieczne stawało się gro
madzenie dokumentacji, która ukazywałaby to, czego już 
nie ma, jak też to, co uległo daleko idącym przemianom.
Po przeniesieniu się do Wrocławia mrówcza praca nasze
go naukowca-hobbysty przybrała jeszcze bardziej syste
matyczny charakter: wiedział on już z całą pewnością, że 
obszar jego dawnych penetracji stał się obszarem historii, 
a więc tego, co jest, choć zarazem tego właśnie nie ma. 
Latami, dziesięcioleciami rosły zasoby w sumiennie upo
rządkowanych teczkach. Co się na nie składało? Oczywiś
cie przede wszystkim wypisy z dotychczas opublikowanej 
literatury, dalej - wszelkie możliwe źródła ikonograficzne: 
od dawnej grafiki i rysunków, po fotografie, bardzo często 
reprodukowane z rodzinnych albumów. I wreszcie - infor
macje, wspomnienia, opisy zdobywane od ludzi, którzy 
omawiane obiekty znali, którzy z nimi byli niegdyś zwią
zani.
Przez owe dziesięciolecia Aftanazy nie bardzo liczył na to, 
by w istniejącej sytuacji zebrane materiały miały ujrzeć 
światło dzienne, gromadził je - by nie być nadmiernie pom
patycznym - dla tych, co przyjdą później. Szczęśliwy los 
zrządził jednak, że owe materiały zaczęły się ukazywać 
drukiem. Inicjatorem pekuniarnym był wybitny znawca 
i antykwariusz londyński dr Andrzej Ciechanowiecki, nato
miast trudami wydawniczymi zajął się Instytut Sztuki Pol
skiej Akademii Nauk.
Materiały do dziejów rezydencji Romana Aftanazego, pod 
redakcją A. J. Baranowskiego, ukazują się stosunkowo 
regularnie: t. I obejmujący województwa: płockie, witeb
skie, mścisławskie i mińskie-w 1986 r., t. II-województwa: 
brzesko-litewskie i nowogrodzkie w tym samym roku.t. III- 
województwa: trockie, Księstwo Żmudzkie, Inflanty Pol
skie, Księstwo Kurlandzkie w 1987 r.;t. IV-dawne wojewó
dztwo wileńskie także w 1987 r.; w najbliższym czasie 
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ukażą się następne. Dodać należy, że każdy tom składa się 
z dwu woluminów: jeden zawiera tekst, drugi - ilustracje. 
Topograficznie obejmuje Wielkie Księstwo Litewskie oraz 
województwa ruskie I Rzeczypospolitej, tak więc zahacza 
o terytoria wchodzące w skład państwa, ale przede wszyst
kim rozciąga się na owe dalekie obszary kresowe, które 
w naszych sercach zawsze budzą ową nostalgiczną atmos
ferę polskich dziejów.
To, co tu piszę, nie jest recenzją wydawnictwa (na taką 
trzeba poczekać aż do zakończenia edycji, no i wymagało
by to lepszego ode mnie fachowca), jestto tylko informacja 
niezbędna dla problemu, który dalej wyłuszczę. Obecnie 
można jednak powiedzieć, że podobnego wydawnictwa 
w naszych dziejach nie było! I jeśli ktoś wytropi w nim błędy 
lub pominięcia (a jest niemożliwością, by przy jednoosobo
wym autorstwie można było tego uniknąć), nie zmieni to 
postaci rzeczy, że Roman Aftanazy dokonał dzieła wieko
pomnego i dla nauki naszej wprost bezcennego. I tym 
samym stał się nie tylko autorem, ale także ekscytatorem 
(nie mylić z ekscytarzem, jak w staropolszczyźnie nazywa
no budzik). Ukazanie się jego Materiałów sprawiło, że 
pojawiła się inicjatywa nowa: aby dzieło „kresowe” uzu
pełnić materiałami dotyczącymi pozostałych obszarów 
naszego kraju. I już myśl w czyn się wprowadzać zaczyna: 
Stowarzyszenie Historyków Sztuki pospołu z instytutem 
Sztuki PAN powołało odpowiednie zespoły redakcyjne, 
znalazło etaty, znalazło (lub znajdzie) środki na opraco
wanie i wydanie, ale ... i tu właśnie mój, jako sędziwego 
inwentaryzatora, głos czy wręcz apel. Bo najlepszy nawet 
znawca przedmiotu nie poradzi sobie tam, gdzie potrzebna 
jest współpraca bardzo szerokich rzesz. Nie ma bowiem aż 
tak wielkich problemów z tymi zabytkami, które po dziś 
dzień istnieją, choć i w stosunku do nich niezwykle ważne 
są dane dotyczące przebudów i przeobrażeń (np. informa
cje o dawnym wystroju wnętrz). A cóż powiedzieć o tych, 
które już nie istnieją!
Zadaniem pierwszym ekipy „dworologów”, która podjęła 
inicjatywę SHS, jest gromadzenie informacji. Te, które 
znajdują się w publikacjach, archiwach ogólnie dostę
pnych czy foto- lub ikonotekach - to nie problem: nauko
wiec trafia do nich natychmiast, wie bowiem gdzie ich 
szukać. Sytuacja zmienia się radykalnie, kiedy informacje 
pozyskać należy od ludzi: od tych, którzy dysponują zaso
bami własnej pamięci lub też od tych, którzy posiadają 
pamiątki z dawnych lat, a przede wszystkim zdjęcia, obra
zy, rysunki, plany, katastry itd.
I trzeba też wyraźnie podkreślić, że mówiąc o rezydencjach 
(ja to wolę nazywać „dworologią” - ale to już słownictwo 
na mój prywatny użytek) mamy na myśli całość: nie tylko 
budynek mieszkalny, gdzie „pan dziedzic” przemieszkiwał 
z rodziną, ale wszystko, co się na rezydencję składało: inne 
budynki mieszkalne (oficyny, rządcówki, czworaki itd.), 
budynki gospodarcze i gospodarcze urządzenia (kieraty, 
tamy, roszarnie itd.), parki i ogrody wraz z występującą 
w nich „małą architekturą”, a wreszcie pewną całość 
kulturoprzestrzenną, a więc to, co określane bywa jako 
ruralistyka. Dalej chodzi nie tylko o samą architekturę czy 
przestrzeń komponowaną, ale także o to, co się składało na 

kulturosferę rezydencji, o dawne zbiory, biblioteki, obrazy, 
meble, tkaniny, ceramikę ozdobną, stolarkę itd.
„Dworologią” zajmuje się rozmaitymi zakresami i rozmai
tymi zabytkami. Zważywszy liczebność szlachty w dawnej 
Rzeczypospolitej (około 10% społeczeństwa) skala dzielą
ca wielkość, okazałość i zamożność poszczególnych jej 
przedstawicieli była ogromna. I dlatego rezydencją były 
zarówno pałace magnackie, jak i nieomal chałupki, tyle że 
ganeczkiem na kolumienkach wyróżnione. Ta zresztą li
czebność sprawiła między innymi, że los dworów jest tak 
opłakany.
Ale jest też istotna różnica pomiędzy działaniem konserwa
tora i historyka sztuki-badacza. Pierwszy ma za zadanie 
ochraniać wszystko, co istnieje (nawet w szczątkowym 
stanie), świadom zresztą, że tej całości ocalić nie zdoła. 
Niemniej jednak interesuje go przede wszystkim to, co 
jeszcze jest. Historyk sztuki-badacz interesuje się również 
i tym, co istnieć przestało, gromadzi, dokumentuje, stara 
się wyobrażeniowo czy opisowo odtworzyć zaginione kon
tynenty przeszłości kulturowej. I nie chodzi tu o gloryfika
cję „umarłej klasy”. Podobnie jak nie chodzi o jakiekolwiek 
dyskryminacje. Okres „błędów i wypaczeń” dyskrymina
cyjnych mamy za sobą. Oglądamy się wstecz, to bowiem 
nasze zadanie, to bowiem nasza dyscyplina. I z należną 
pieczołowitością pochylamy się nad każdą okruszyną 
przeszłości.
I tu właściwy apel. W imieniu mych kolegów, którzy się 
podjęli działalności „dworológicznej”, a których kwalifi
kacje znam i wysoko cenię, zwracam się do wszystkich 
tych, którzy mogliby udostępnić im swe zasoby material
ne i pamięciowe, aby z pełnym zaufaniem i dobrą wolą 
podeszli do sprawy. Jeżeli więc posiadacie stare fotogra
fie, rysunki, materiały archiwalne, jeżeli dysponujecie 
wspomnieniami, które pozwoliłyby na częściową chociaż 
rekonstrukcję przeszłości, proszę, kontaktujcie się z od
działami Stowarzyszenia Historyków Sztuki (adresy poni
żej). Redakcja przyszłej serii wydawniczej gwarantuje 
zwrot wszelkich wypożyczonych materiałów, bowiem pra
cownia fotograficzna Instytutu Sztuki PAN wszystko na
tychmiast zreprodukuje, tak aby oryginały mogły powrócić 
do właścicieli, a fotokopie znaleźć się w bezcennym archi
wum tejże instytucji.
I to już wszystko! „Rezydencjonaliści” (i „dworologowie”) 
wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej - łączcie się! 
Oczywiście z nami.

Tadeusz Chrzanowski

Adresy oddziałów Stowarzyszenia Historyków Sztuki
- 80-831 Gdańsk, Ratusz Głównego Miasta, ul. Dtuga 47
- 40-954 Katowice, skrytka pocztowa 421
- Kielce 15, skrytka pocztowa 20, PI. Zamkowy 1
- 31-006 Kraków, ul. Grodzka 15
- 290-35 Lublin, pl. Litewski 1 (Biuro Dokumentacji Zabytków)
- 90-418 Lódż, ul. Kościuszki 33/55
- 61-772 Poznań, Stary Rynek 53/54
- 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7 (Biuro Dokumentacji Zabytków)
- 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27
- 87-100 Toruń, Rynek Staromiejski 1
- 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 27
- 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
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Kupić, 
nie kupić... 
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

BARTODZIEJE 
(gmina Jastrzębia, 
woj. radomskie)

ZESPÓŁ DWORSKI

Dojazd koleją z Radomia 

(od stacji Bartodzieje około 

2 km), dojazd samochodem 

drogą od trasy E7 z Jedliń

ska do Gorynia lub z Rado

mia drogą na Jastrzębią. 

Przy drodze Jedlińsk-Wola 

Goryńska znajduje się pół

nocna granica zespołu 

dworskiego wraz z bramą 

główną. Całość ogrodzona 

płotem siatkowym.

Wielkość obecna majątku 

Bartodzieje wynosi 5,64 ha, 

z czego 4 ha - to zespół 

dworsko-parkowy, a 1,64 - 

grunty orne. W skład zespo

łu wchodzą: dwór, dwie ofi

cyny, dwa budynki gospo

darcze, stodoła, zespół 

szklarni, zespół lodowni 

oraz park z licznymi pomni

kami przyrody (lipy, dęby, 

modrzewie) i dwoma stawa

mi, z których jeden jest za

rośnięty.

Zespół powstał na przeło

mie XVIII i XIX w. (zespół 

szklarni w latach trzydzies-

1. Plan sytuacyjny: 1 - dwór. 2 - 
oficyny, 3 - budynki gospodarcze, 4 
- zespół szklarni
2. Widok dworu od strony parku

tych XX w.). Pierwotnie był 

to zapewne dwór myśliwski 

Stanisława Krzywickiego. 

Następnymi właścicielami 

byli: Mikulscy, Kuszewscy, 

Deskurowie, Gordonowie, 

Jakaccy, Strojnowscy, Ma- 

leszewski i obecny - Ta

deusz Janowski. W latach 

1939-1942 posiadłość słu

żyła jako dom wypoczynko

wy dla generałów niemiec

kich. W latach pięćdziesią

tych piętro dworu było 

przeznaczone na dom pra

cy twórczej.

Informacje szczegółowe

Materiał: ściany murowane z cegły, otynkowa
ne, więżba dachowa drewniana, po
krycie blachą ocynkowaną

Kubatura: pałac 2550 m3, oficyny ponad 600 m3 

każda

Powierzchnia pałac-51 Om2, oficyny po ok. 120 m2

użytkowa: każda

Liczba kondygnacji: pałac - 2, oficyny po 1

Liczba pomieszczeń: pałac -12, oficyna wsch. -3, oficyna 

zach. - 7

Tadeusz Janowski

Tadeusz Janowski

Proponowany rodzaj dom pracy twórczej, ośrodek wypo- 

zagospodarowania: czynkowy lub szkoleniowy, cele mie

szkalne

Stan zachowania: dobry

Zakres robót: naprawa rynien i rur spustowych, na

prawa tynków, wymiana podłóg 
w niektórych pomieszczeniach

Sposób załatwienia wszystkie sprawy związane z ku- 

sprawy: pnem majątku należy załatwiać
z właścicielem Tadeuszem Janow
skim, zamieszkałym we dworze, 
26-622 Bartodzieje koło Radomia

(Opracowała: Barbara Baczewska)

Właściciel:

Użytkownik:
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„Katalog” 
poznańskich
Gdy mowa o zabytkach Poznania, 
myślimy przede wszystkim o tych 
najbardziej znanych, jak ratusz lub 
katedra - w ciągu stuleci zyskały 
one funkcję symboli miasta. Wię
kszość jednak poznańskich zabyt
ków architektury - to budowle zna
cznie młodsze, wzniesione w XIX w. 
i pierwszej połowie XX w. Niekiedy 
prezentują one duże wartości artys
tyczne, a w ich stosunkowo niedłu
gie dzieje wplotły się ważne wyda
rzenia i życiorysy.

zdobień
Przy ruchliwej ul. Garbary w pobliżu 
skrzyżowania z ulicami Estkowskie- 
go i Male Garbary stoi niewielki bu
dynek, którego bryła, oglądana na
wet z daleka, zdaje się wprost prze
czyć wszelkim zasadom harmonii 
w architekturze. Podchodząc bliżej 
odkrywamy, że elewacje tej niepo
zornej budowli pokrywa niezwykle 
bogaty wystrój rzeźbiarski. Są tu 
korynckie kolumny i kanelowane 
pilastry, fryzy ze stylizowanych liści, 
m.in. akantu, główki kobiece i po

rtrety antycznych mężów, pęki 
kwiatów, lis z upolowanym ptakiem, 
atrybuty sztuk wyzwolonych i wiele 
innych motywów. Okna w bocznych 
ścianach piętra mają oprawę godną 
pałacu, a schodków prowadzących 
do wejścia strzeże okazały sfinks. 
Kluczem do rozwiązania zagadki, 
kto i w jakim celu wzniósł ten dziw
ny obiekt, za mały na willę, zbyt 
ozdobny na warsztat lub fabryczkę, 
jest napis w zwieńczeniu elewacji 
frontowej. Brzmi on: A. KRZYŻANO
WSKI. Napis ten wyjaśnia nam wie
le, gdyż Antoni Krzyżanowski, 
mistrz ciesielski, budowniczy, pro
ducent materiałów budowlanych 
i działacz społeczny, był znaną po

stacią w dziewiętnastowiecznym 
Poznaniu. Warto przypomnieć po
krótce jego życiorys. Urodził się 
w 1808 r. w Poznaniu, po ukończe
niu gimnazjum Marii Magdaleny 
wyjechał w 1828 r. do Berlina, gdzie 
rozpoczął studia w akademii bu
downictwa. Po dwóch latach prze
rwał naukę i wrócił do Poznania, by 
zdobyć zawód cieśli. Wziął udział 
w Powstaniu Listopadowym, peł
niąc odpowiedzialne funkcje w war
sztatach zbrojeniowych Warszawy 
i Modlina. Po upadku powstania 
ukarany został zakazem opuszcza
nia Poznania przez półtora roku, po 
którego upływie udał się w podróż 
po Europie, wymaganą przez prze
pisy cechowe. W 1834 r. wrócił do 
rodzinnego miasta i zdał egzamin 
na m istrza ciesielskiego. Jako jeden 
z bardzo nielicznych Polaków, któ
rzy na polu budownictwa próbowali 
osłabić narzucony przez pruskie 
władze monopol niemieckich archi- 
tektów-urzędników, kierował pra
cami ciesielskimi na budowach 
ważnych obiektów, jak siedziba 
polskiego Ziemstwa Kredytowego 
(dziś gmach ASP) i kościół Św. Pio
tra (zniszczony w 1945 r.). Był jed
nym z inicjatorów i kierownikiem 
budowy „Bazaru” - hotelu, który 
w czasie „najdłuższej wojny nowo
czesnej Europy" stał się ośrodkiem 
życia Polaków Poznania i Wielko-

1. Reklamowy pawilon A. Krzyża
nowskiego
2. Sfinks przed wejściem
3. Lis z upolowanym ptakiem w liś
ciach i kwiatach
4. Atrybut muzyki
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5. Jedna z ludzkich głów
(zdjęcia: Marek Ober)

polski. Krzyżanowski był aktywnym 
działaczem społecznym, radnym 
miejskim i jednym z twórców pierw
szej w mieście straży pożarnej. 
Współdziałał w założeniu polskich 
organizacji gospodarczych (Towa
rzystwo Przemysłowe, banki). Kie
rował wieczorową szkołą dla mło
dzieży rzemieślniczej i brał udział 
w pracy towarzystw oświatowych. 
Był aktywnym członkiem Poznań
skiego Towarzystwa Przyjaciół Na
uk, gdzie m.in. wygłaszał wykłady. 
Zmarł w Poznaniu w 1895 r„ pocho
wano go na cmentarzu zasłużonych 
na Wzgórzu Św. Wojciecha.
Niezależnie od działalności budow
lanej już około 1838 r. założył Krzy
żanowski hurtowy handel drew
nem, lecz poniósł znaczne szkody 
wskutek pożaru. W1859 r. otworzył 
nowe przedsiębiorstwo handlu 
i produkcji materiałów budowla
nych, poza drewnem sprzedając 
również cegłę, wapno i cement, wę
giel, papę, rury i dreny, gotowe na
grobki, a także elementy dekoracji 
rzeźbiarskiej z gipsu i „lanego ka
mienia". Te ostatnie wyroby, chęt
nie stosowane w fasadach i wnę
trzach wznoszonych wówczas licz
nie kamienic, przyniosły firmie sze
rokie uznanie, wykonywano je bo
wiem według dobrych artystycznie 
wzorów, były też nagradzane na 
krajowych i zagranicznych wysta
wach (m.in. w Londynie). W 18831. 
Krzyżanowski zbudował na terenie 
swej wytwórni pawilon reklamowy, 
wzniesiony z oferowanych przez fir
mę materiałów i ozdobiony przykła
dami rzeźb. Po śmierci założyciela 
przedsiębiorstwo działało tylko 
przez kilka lat. Artystyczne wyroby 
zdobiące poznańskie kamienice 
uległy w znacznej części zniszcze
niu wskutek remontów i moderniza
cji oraz działań wojennych. Najcen

niejszą pamiątką po firmie pozosta- 
je więc dziś już przeszło stuletni 
pawilon.
Budynek, pozostający przez cały 
czas w rękach prywatnych i nie re
montowany, tracił z biegiem lat co
raz więcej fragmentów swej deko
racji, aż w 1978 r. uznano go za 
przeszkodę w rozbudowie ul. Gar- 
bary. Wydział Gospodarki Tereno
wej Urzędu Miejskiego wydał de
cyzję o rozbiórce. Okazało się wów
czas, że są jednak ludzie świadomi 
wartości obiektu: z protestem wy
stąpiły poznańskie oddziały Stowa
rzyszenia Architektów Polskich 
i Śtowarzyszenia Historyków Sztu

ki. Skutkiem tej akcji było wstrzy
manie przez wojewódzkiego kon
serwatora decyzji rozbiórki, uzna
nie pawilonu za zabytek (6 II11979 
r.) oraz nakaz jego rekonstrukcji. 
Już w tym samym roku do prac 
przystąpiły poznańskie PKZ-ty; do 
1981 r. wykonały remont i adaptację 
na siedzibę własnej Pracowni Do
kumentacji Naukowej oraz odnowi
ły część elewacji. W1981 r. budynek 
przeszedł na własność państwa. Po 
dwuletniej przerwie dokończono 
prace przy elewacjach. Nad napi
sem sprzed stu lat przybył nowy: 
RENOVATUM MCMLXXIII. Urato
wano w ten sposób ciekawy zaby
tek, dzięki swej pierwotnie reklamo
wej funkcji będący niejako katalo
giem elementów wystroju poznań
skich kamienic okresu historyzmu.

Marek Ober

Biogramy A. Krzyżanowskiego zna
leźć można w Polskim Słowniku 
Biograficznym. Wielkopolskim 
Słowniku Biograficznym oraz 
w pracy Cmentarz zasłużonych na 
Wzgórzu Św. Wojciecha w Pozna
niu. pod red. M. A. Smoczkiewiczo- 
wej, Warszawa-Poznań 1982. Dzia
łalność budowlaną Krzyżanowskie
go i rolę jego firmy omówiła ostat
nio Z. Ostrowska-Kębłowska 
w książce: Architektura i budownic
two w Poznaniu w latach 
1780-1880, Warszawa, Poznań 
1982.

Pierwsze opisanie 
Łyczakowa
Stanisław Sławomir Nicieja, 
docent, historyk i biografista, 
przedstawił się naszym Czytel
nikom w 1985 r. artykułem 
Dzielą Juliana Markowskiego 
we Lwowie (nr 2, s. 55). Artykuł 
dotyczył rzeźbiarza (1846- 
1903), który obok Pawła Eute- 

lego wzniósł najwięcej pomni
ków nagrobnych na cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie 
(m.in. pomnik Seweryna Gosz
czyńskiego - jedno z lepszych 

dzieł Juliana Markowskiego). 
O cmentarzu na Łyczakowie 
Stanisław S. Nicieja pisywał 
w miesięczniku „Opole” (26 
szkiców w latach 1983-1986). 
Jednocześnie przez wiele lat 
penetrował biblioteki i archiwa
- także lwowskie - zbierając 
materiały dokumentacyjne. 
W ten sposób powstała książka
- pierwsza od 1937 r. - traktują
ca o łyczakowskiej nekropolii, 
a więc dla Iwowiaków i nie tylko 
wydawnictwo fascynujące. Ale 
książka Cmentarz Łyczakow

ski we Lwowie nie jest prze
wodnikiem, jak Ilustrowany 
przewodnik po cmentarzu Ły
czakowskim Aleksandra Me
dyńskiego z 1937 r. Jest to rze
telne, historyczne opracowa
nie, choć autor zastrzega, że 
wiele zagadnień zostało w nim 
jedynie zasygnalizowanych.Te- 

maty opracowania - to przede 

wszystkim: szkic o dziejach 

cmentarza od chwili jego ery

gowania w 1786 r., rozdział 

o rzeźbiarzach działających 
przy wykonywaniu nagrobków 

(Hartman Witwer, Paweł Eute- 

le, Julian Markowski i inni), 

uwzględniający nawet współ

czesnych twórców ukraiń

skich, prezentacja kaplic

i mauzoleów rodzinnych oraz 

grobów zasłużonych m.in. 

z powstań narodowych. Znaj

duje się tu także fragment po
święcony cmentarzowi Obroń

ców Lwowa, opisy najsłynniej
szych pogrzebów w XIX i XX w. 

oraz rozdział Cmentarz Łycza

kowski w prozie i poezji. Każda 

część opracowania opatrzona 

jest licznymi ilustracjami - łą

cznie jest ich 293. W sumie 

książka stanowi wcale niemały 

przyczynek do dziejów miasta 
i jego mieszkańców od końca 

XVIII w.

Każdy jednak Czytelnik, a prze

de wszystkim ci, którzy z książ
ką w ręku zechcą zwiedzać 

cmentarz, odczują brak pod

stawowego aneksu - planu 

kwater z lokalizacją przynaj
mniej najważniejszych dzieł se

pulkralnych. Wydanie takiego 

planu wydaje się obecnie spra

wą pilną i konieczną. Jesteśmy 

także zdania, że nakład książki 

w wysokości 30 000 egz. nie 

zaspokoił popytu. Mieszkańcy 

Lwowa wiedzieli o tym wydaw

nictwie już w maju ubiegłego 

roku (w naszych księgarniach 

ukazała się dopiero w paździer

niku) i nie tylko zamieszkujący 
miasto Polacy chcieliby mieć 

książkę na własność. W War

szawie zamówienia kierowane 

do księgarń znacznie przekra

czały liczbę przydzielanych eg

zemplarzy. Informujemy o tym 

wszystkim wydawcę - Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich.

Dwa główne powody skłoniły 

nas do zamieszczenia tej infor

macji: jest to pierwsza tego ro

dzaju praca natemat lwowskie

go cmentarza i sprawami pol

skich cmentarzy lub polskich 

grobów na cmentarzach inte

resujemy się od wielu lat. Miej

sce szczególne wśród tych 

spraw zajmuje problem rato

wania cmentarza wileńskiego 

na Rossie i właśnie lwowskiego 

na Łyczakowie, (k)
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Jeszcze 
o talizmanach

nom czy wreszcie naklejenie 
obrazka z wizerunkiem święte
go na tekst tejże modlitwy (fakt 
taki miał miejsce również w po
przednio opisanym zabytku) 
świadczą dobitnie o tym, że te
ksty te nie służyły do odczyty-

i 
i 
i 
l

pieumthaiioremDE ołef 
Fcdri& libfr ałicneini^nS. 
flLilnrćipwlejfpeyA^d. i 

fl cl
Wracamy raz jeszcze do tematu 
talizmanów, o których pisaliś
my niedawno („Spotkania”, nr 
1, 1988, s. 57). Jan Pruszyński 
opisał zamkniętą w mosiężnym 
pudełeczku papierową skła
dankę zawierającą rytowane 
wizerunki świętych oraz modli
twy chroniące od wszelkiego 
zła i nieszczęść. Dzięki uprzej
mości naszej Czytelniczki do
tarliśmy do drugiego, analogi
cznego egzemplarza talizma
nu. Był on zaszyty w woreczku 
z błękitnego rypsu jedwabnego 
z broszowanym ornamentem 
kwiatowym i stanowił-podob
nie jak poprzedni - złożony 
w dziewięcioro arkusz papieru 
z naklejonymi wizerunkami: 
Matki Boskiej, Chrystusa, świę
tych Ignacego Loyoli, Jana Ne
pomucena oraz głowy męczen
nika Anastazego patrona Dal
macji i wreszcie czterech świę
tych franciszkanów - Francisz
ka z Asyżu, Antoniego Padew
skiego, Jakuba z Marchii 
i Franciszka Solano.
Wizerunki dwu ostatnich 
przedstawionych jako świętych 
są tu niezmiernie ważne, bo
wiem obaj byli kanonizowani 
w 1726 r., co pozwala datować 
całość najwcześniej na drugą 
ćwierć XVIII w. Na zewnętrznej 
stronie składanki naklejono 
dodatkowo dwie ryciny przed
stawiające Chrystusa u słupa 
i Matkę Boską Bolesną. Rów
nież i tu pod obrazkami świę
tych ukryto dodatkowe wize
runki modlitwy. Jest więc tam 
i karawaka będąca uproszczo
nym powtórzeniem reproduko

wanej uprzednio (nr 1,1988, s. 
59, il. 6), są wizerunki pokłonu 
Trzech Króli i św. Agaty z od
nośnymi modlitwami, jest dwu
stronnie zadrukowana kartka 
z modlitwami przeciwko cza
rownicom i demonom, odciś
nięta z tego samego klocka co 
omówiona uprzednio, są wre
szcie i przedmioty magiczne - 
na kawałku papieru nasycone
go ciemną substancją organi
czną nalepione zioła, papiero
we trójkąciki, małe skrawki 
czerwonego sukna i dwa kawa
łeczki zbutwiałego drewna.
O ile poprzednio opublikowany 
talizman miał druki i ryciny, 
choć nieco prymitywne, wyko
nane jednak z pewną staran
nością, to obecnie mamy już do 
czynienia z ogromną wulgary- 
zacją wykonania. Świadec
twem tego niech będzie repro
dukowana obok wklejka z wi
zerunkiem św. Agaty i stosow
ną modlitwą. Porównanie jej 
z reprodukowaną uprzednio 
(nr 1,1988, s. 60, il. 9) wykazuje 
wyraźnie, że wykonawca nie 
rozumiał ani sensu przedsta
wienia, ani tekstu łacińskiej 
modlitwy i niestarannie prowa
dzonym rylcem powtórzył pier
wowzór, a „introligator” nie
chlujnie chlasnął nożycami od
cinając kawałek ornamentu 
z karawaki tłoczonej powyżej 
na tym samym arkuszu. Bez
sensownie przepisany i przez 
to niezrozumiały tekst modli
twy do św. Agaty, nieczytelny - 
bo odbity z zupełnie zużytego 
klocka - tekst modlitwy prze
ciwko czarownicom i demo

Odczytanie łacińskiej modlitwy na 
tym obrazku jest niemożliwe, bo
wiem piszący te słowa nie rozumiał 
ich sensu, a zapewne dysponował 
słabo czytelnym wzorem. Oto pra
widłowe brzmienie tekstu: Mentem 
Sanctam + Spontaneam + hono
rem Deo + et Patriae liberationem 
ignis a laesura protege nos Agatha 
pia.

(fot. Zbigniew Dubiel)

wania w czasie modlitwy. Nale
żało je po prostu nosić przy 
sobie i to już zapewniało ich 
dobroczynne działanie. Zaszy
cie drugiego talizmanu w wore
czku w pełni potwierdza do
mniemanie, że cały ten zestaw 
wizerunków, modlitw w kilku 
różnych językach, ziół, drewie
nek i strzępków materii nie miał 
innego przeznaczenia, jak tyl
ko samą swą obecnością chro
nić nosiciela od nieszczęść ży
wota tego.
Jak widać z powyższego, oma
wiany obecnie egzemplarz po
twierdził talizmanowy charak
ter tego typu obiektów. Przy
niósł on również rozwiązanie 
ostatniej zagadki poprzednie
go talizmanu - przypominam, 
że znaleźliśmy tam 34 maleńkie 
karteczki zapisane obustron
nie drobniutkim, nieczytelnym 
pismem, z którego mogliśmy 
odczytać tylko na jednej stro
nie pierwszy wyraz - „Maria”, 
a na drugiej ostatni - „nobis". 
Odnalezione w drugim talizma
nie analogiczne karteczki po
zwoliły - acz z wiel kim trudem - 
ustalić brzmienie obu tekstów: 
,, + Maria+in conceptionem vir- 
go immaculata fuit" oraz „ +1 +

N + R + I + Verbum caro fac
tum est et habitavit in nobis”.

Dodatkowy materiał pozwala 
też śmielej niż dotychczas snuć 
domniemania co do czasu 
•i miejsca powstania naszych 
talizmanów. W pierwszym 
z nich znaleźliśmy wizerunki 
Chrystusa i Kalwarii (nr 1,1988, 
s. 59, il. 2 i 3) opisane jako 
pochodzące z' Lechfeld (mała, 
klasztorna miejscowość w Ba
warii niedaleko obecnej grani
cy austriackiej), drugi talizman 
został przywieziony z Wiednia. 
Ponadto katolicki charakter 
obu obiektów oraz przemiesza
nie tekstów w językach łaciń
skim, włoskim i niemieckim po
zwalają wysunąć hipotezę, że 
omawiane zabytki powstały 
gdzieś na południowych tere
nach cesarstwa pod rządami 
Leopolda I. Za datowaniem ta
kich talizmanów na drugą po
łowę XVII w. wydaje się prze
mawiać ornamentyka (tu nie
wątpliwie zapóźniona) oraz 
charakter rycin. Suponować 
można, że już przywozili je na 
nasze ziemie dzielni a nabożni 
rycerze wracający z potrzeby 
wiedeńskiej - dotyczy to star
szej, uprzednio opisanej wersji. 
Obecnie omawiana pochodzi 
zapewne z drugiej ćwierci XVII 
w. Pasuje przy tym jak ulał do 
polskiej obyczajowości doby 
saskiej, można więc domnie
mywać, że przetartym szlakiem 
i do nas trafiała, a popyt na nią 
musiał być znaczny, skoro tak 
pospiesznie i niestarannie była 
produkowana.
Tyle na pierwszy rzut oka moż
na wypatrzeć z prymitywnych 
rycin umieszczonych w prze
tartym woreczku. Gdyby tak 
dłużej „pogadać” z tymi do
stojnymi staruszkami, zapewne 
niejedno można by jeszcze do
wiedzieć się o ich historii. Na 
taką rozmowę trzeba jednak 
mieć dużo czasu i cierpliwości 
- jak to na rozmowę ze starusz
kiem. Tropienie zabytków „ma
łych" i śledzenie ich dziejów 
bywa niekiedy wręcz pasjonu
jące - polecamy tę intelektual
ną rozrywkę wszystkim naszym 
Czytelnikom, którzy wyżej so
bie cenią „łamigłówkę z mysz
ką” niż „krzyżówkę z kocia
kiem".

Michał Gradowski
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Monstrancje 
ze Stryja i Aichkirchen

Terenowe prace redakcyjne do Ka
talogu Zabytków Sztuki w Polsce 
przynoszą zawsze ogromny i w wię
kszości nie znany materia) nauko
wy. Nierzadko też napotykane za
bytki uderzają oryginalnością i na
suwają specyficzne skojarzenia. 
Tak rzecz się miała z monstrancją 
pochodzącą z kościoła parafialne
go w Stryju, czasowo przechowy
waną (do lat sześćdziesiątych) 
w nowym kościele parafialnym Św. 
Bartłomieja w Gliwicach. To okaza
łe, srebrne, złocone ostensorium od 
razu zwróciło uwagę swą oryginal
ną kompozycją.
Stopa monstrancji utrzymana jest 
jeszcze w późnobarokowej konwe
ncji. Stosunkowo dużych rozmia
rów, zarysowana załamaną linią fa
listą podstawa dość silnie się prze
węża pod wydatnym pierścieniem. 
Powyżej trzon ostensorium ma for
mę kandelabrową z cienkimi, fine
zyjnie wygiętymi ramionami, na któ
rych umieszczone są spore posążki 
aniołów adorujących hostię. Na de
korację tej części monstrancji skła
dają się motywy roślinne i słabo 
jeszcze rozwinięte - rokokowe na 
rzadko spotykanym w złotnictwie 
łuskowym tle.
Oryginalnością kompozycji uderza 
górna część monstrancji, nazywana 
pospolicie glorią. Puszka na hostię 
jest wprawdzie okrągła (jak to za
zwyczaj bywa), ale umieszczona 
w bardzo wyraźnie zarysowanym, 
dużym równobocznym trójkącie, 
którego narożniki wypełniają pło
mienie ognia. Trójkąt ten, zaakcen
towany ramką, ma w tle asymetrycz
nie rozmieszczone obłoki z uskrzy-

1. Monstrancja z ok. potowy XVIII 
w. z kościoła parafialnego w Stryju
2. Monstrancja z ok. 1720 r. w Aich
kirchen kolo Lombach

(zdjęcia: 1 - Tadeusz Każmierski) 

dlonymi główkami aniołków. Drugi 
„krąg" - to promienie różnej dłu
gości, połączone w pęki, zwieńczo
ne zamkniętą koroną. W efekcie 
górna część monstrancji robi wra
żenie ażurowej, lekkiej kompozycji. 
Element łączący ją z dolną stanowią 
wspomniane już ramiona boczne 
z posążkami adorujących aniołów. 
Dlaczego monstrancja ze Stryja zo
stała w tak oryginalny sposób 
skomponowana? Warto bowiem 
przypomnieć, że w polskich mons
trancjach puszkę na hostię umiesz
czano zazwyczaj w kole, ośmiobo- 
ku, owalu czy - ale to już rzadko - 
w sercu. Zanim odpowiemy na to 
pytanie, zastanowić się jeszcze wy
pada, czy da się łatwo wskazać po
dobne rozwiązania. Otóż w sztuce 
polskiej nie, natomiast w złotnic
twie środkowoeuropejskim epoki 
baroku - tak. Są to monstrancje 
związane z kultem Trójcy Świętej, 
a dalej idąc Opatrzności Bożej. Za 
przykład posłużyć tutaj może mons
trancja z około 1720 r. w miejsco
wości Aichkirchen koło Lombach 
w Austrii. W monstrancji tej posu
nięto się nawet dalej, puszka na 
hostię ma bowiem kształt dużego, 
równobocznego trójkąta. Obiekt 
potraktowano tu mniej symbolicz
nie a bardziej dydaktycznie, bo
wiem zamiast płomyków symboli
zujących Trójcę Świętą występują 

plastyczne wyobrażenia Boga Ojca 
i DuchaŚwiętego-Chrystusaobra- 
zuje przeistoczona hostia.
Ponieważ na terenie Polski w XVIII 
stuleciu występują wyraźne wpływy 
sztuki południowoniemieckiej i au
striackiej, oczywiście na Śląsku, ale 
także w Polsce Południowej i na 
Kresach Wschodnich, pojawienie 
się na tym ostatnim obszarze mons
trancji w typie znanym w Austrii jest 
zjawiskiem zrozumiałym.
Warto jeszcze nadmienić, że kult 
Trójcy Świętej i Opatrzności Bożej 
zaznaczył się w sztuce polskiej XVIII 
stulecia w różnych dziedzinach.

Wznoszono budowle na planie trój
kąta (kaplica w Stróży koło Kraśnika 
z lat 1766-1767), umieszczano ten 
symbol w zwieńczeniu ołtarzy czy 
też ambon (kościół paulinów na 
Skałce w Krakowie) oraz bardzo 
często na kamienicach mieszczań
skich i różnego rodzaju dziełach 
rzemiosła artystycznego. Znamy 
również szczególnych czcicieli 
Opatrzności Bożej, jak np. w XVIII w. 
na Jasnej Górze ojciec Innocenty 
Pokorski.

Jan Samek

Niecodzienne muzea

Muzeum
Adwokatury Polskiej
To muzeum jest niewielkie i mało 
znane. Chociaż otwarto je już pięć 
lat temu, na ul. Lekarską 7 w War
szawie trafiło dotychczas niewielu 
zwiedzających. A przyjść warto. 
Choćby dlatego, że jest to jedyny 
tego typu obiekt w Europie.
Muzeum, podlegające Ośrodkowi 
Badawczemu Adwokatury, powsta
ło z inicjatywy członka Naczelnej 
Rady Adwokackiej, mecenasa Wi
tolda Bayera, który też ofiarował 
znaczną część wystawionych tu 
eksponatów. Zgromadzono je 
w willi mecenasa Lucjana Laskow
skiego, przeznaczonej przez niego 
w testamencie na siedzibę 
muzeum.
Zabytkowe przedmioty, uporządko
wane tematycznie, znajdują się 
w czterech salach. Najbardziej cen
ne są te, dzięki którym można po
znać zarys dziejów adwokatury. Do 
nich właśnie należą oryginalne ta- 
blice-szyidy adwokatów działają
cych jeszcze przed pierwszą wojną, 
stare legitymacje, biogramy i pie
częcie adwokackie, tuba do prze
chowywania dokumentów, odzna

ka na szarfie noszona przez adwo
katów w latach 1924-1929 (czyli do 
czasu wprowadzenia tóg i biretów) 
czy oryginalne togi i birety - pol
skie, austriackie i tureckie.
Ogromną wartość mają dziesiątki 
dokumentów, między innymi Prawo 
Kryminalne Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego 
z 1530 r„ Prawa, Konstytucje i Przy
wileje Królestwa Polskiego i Wiel
kiego Księstwa Litewskiego z 1739 
r„ sprawozdanie z procesu zabójcy 
prezydenta Gabriela Narutowicza- 
Eligiusza Niewiadomskiego, a także 
karykatu ry Gustawa Rogalskiego ze 
słynnego procesu Rity Gorgono- 
wej. Pewną ciekawostką jest portret 
pierwszej kobiety wykonującej za
wód adwokata - Heleny Wiewiór- 
skiej.
Jedną z sal poświęcono działalnoś
ci adwokatów polskich w okresie 
drugiej wojny światowej. Tu obej
rzeć można dokumenty związane 
z pracą Tajnej Naczelnej Rady Ad
wokackiej, w skład której wchodzili: 
wspomniany już fundator wię
kszości eksponatów Witold Bayer
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oraz Bogdan Sulikowski i Jan Ga
domski. Szczególnie cenne są ory
ginalne egzemplarze „Dzienników 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej", 
nr 1 i 2, wydane w konspiracji 
w 1944 r„ tuż przed wybuchem Po
wstania Warszawskiego, zawierają
ce ustawy o adwokaturze, a doty-, 
czące okresu już po Powstaniu. Nie 
mniej interesujący jest dokument 
z ezgaminu na aplikanta adwokac
kiego, złożonego w 1939 r. przez 
Kazimierza Lewińskiego przed ko
misją w Oflagu XIII. Na uwagę zasłu
guje też zamieszczona w tej sali 
tablica z nazwiskami 63 adwokatów 
straconych w Katyniu. Znajdujące 
się obok listy adwokatów poległych 
w obozach, na frontach i w Powsta
niu Warszawskim nie zostały jesz
cze zamknięte. Wiadomo tylko, że 

ogólne straty adwokatury w latach 
1939-1945 wynoszą 56%.
Eksponaty zgromadzone w pozos
tałych salach związane są z pozaza- 
wodową działalnością adwokatów. 
Tu oglądać można książki autors
twa Jerzego Koryckiego (pseudo
nim Jerzy Edigey), floret, maskę i rę
kawice mistrza świata w tej dyscy
plinie sportowej Ryszarda Parul- 
skiego, a także medale z olimpiad, 
na których adwokaci byli sędziami. 
Staraniem dyrektora i kustosza, do
ktora Andrzeja Stogi, muzeum zy
skało niedawno niezwykle cenny 
zabytek. Jest nim album z 1930 r. 
poświęcony sędziemu Włodzimie
rzowi Sztajerowi, zawierający foto
grafie z oryginalnymi podpisami 
przedstawicieli ówczesnej palestry. 
Zanim zostanie zainstalowana spe

1. Fragment sali ze zbiorami z za
kresu historii adwokatury
2. Odznaka noszona przez adwo
katów na szarfie w latach 
1924-1929

cjalna gablota dla tego eksponatu, 
będzie on udostępniany przez kus
tosza na życzenie zwiedzających.
Ci, którzy tu przyjdą, skorzystają 
z niepowtarzalnej okazji znalezie
nia się choć przez chwilę w samym 
środku lat minionych, odtworzo
nych z prawdziwą pieczołowitością.

Ewa A. Kamińska 

Akcja cmentarze

Obce 
tradycji?

„Cmentarze wojenne z I wojny 
światowej są ostatnimi, obok za
chowanych umocnień i fortyfikacji, 
pozostałościami burzliwej historii 

lat 1914-1918. [...] Miejscom tym 
należy się pamięć ze względu na ich 
wartość historyczną, kulturową 
i estetyczną". - tak rozpoczyna 
książkę Cmentarze I wojny świato
wej w województwie kieleckim 
Urszula Oettingen (zob. Spoczynek 
w krajobrazie, „Spotkania z Zabyt
kami", nr 5, 1987, s. 40). Książka 
została wydana w nakładzie 2000 
egz. przez PWN, dzięki dotacji Biura 
Dokumentacji Zabytków w Kiel
cach, zasłużonego dla ewidencji 
miejsc historycznych od okresu os

tatniej wojny po insurekcję kościu
szkowską (pracownicy BDZ wyko
nali już ponad 500 kart z informa
cjami o takich miejscach, w tym 58 
dotyczy cmentarzy lub kwater 
z pierwszej wojny).
Pod kątem naszej AKCJI CMENTA
RZE najbardziej interesujący roz
dział książki odnosi się do spisu 
mogił, kwater i cmentarzy, w którym 
podane są m.in. zachowane inskry
pcje na nagrobkach. Wśród na
zwisk żołnierzy różnych narodo
wości znajduje się wielu Polaków co 
dla celów identyfikacyjnych ma ko
losalne znaczenie. Na kartach 
książki utrwalone zostały także na
zwiska legionistów I Brygady pole
głych na terenie obecnego wojewó
dztwa kieleckiego w latach 
1914-1915, pochowanych m.in. na 
cmentarzach w Gręboszowie, Czar- 
kowach, Jędrzejowie. Wszystko to 
zostało przedstawione na tle dzia

łań wojennych w południowo-za
chodnim Królestwie Polskim.
Monografia Urszuli Oettingen uka
zała się w samą porę dla zwrócenia 
nam wszystkim uwagi na cmentarze 
z pierwszej wojny, bowiem ich stan 
w województwie kieleckim jest bar
dzo zły. Pisze o tym w Przedmowie 
Bogusław Paprocki, kierownik BDZ 
w Kielcach: „żaden cmentarz nie 
zachował się w stanie pierwotnym, 
a większość w zasadzie nie istnieje. 
Co gorsza, słabnie i zaciera się pa
mięć zbiorowa, a jednym z jej prze
jawów jest nie tyle umyślna dewas
tacja, należąca przecież do rzad
kości, ile traktowanie miejsc I wojny 
jako obcych naszej tradycji. A prze
cież dla pamięci żyjącego pokole
nia stawiano na tych mogiłach krzy
że z napisami -Pro patria mortui« 
bez różnicy przynależności narodo
wej". Niestety - dotyczy to nie tylko 
województwa kieleckiego, (kmn)

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I KONSERWACJI 
ZABYTKÓW „RENBUD” - s-ka z o. o.

wykonuje:
• inwentaryzację architektoniczną oraz projekty 
renowacji I modernizacji obiektów zabytkowych,
• kompleksową renowację i modernizację archi
tektury zabytkowej,
• opracowanie programów prac konserwator
skich w obiektach zabytkowych,
• prace konserwatorskie kamiennej rzeźby, ele
mentów i detali architektonicznych, sztukaterii, za
bytkowych tynków szlachetnych, pozłotnictwa, ma
larstwa ściennego i sztalugowego oraz zabytków 
z drewna,
• konserwatorskie ekspertyzy techniczne i tech
nologiczne,
• ekspertyzy mykologiczne i mikrobiologiczne 
obiektów zabytkowych.

Oferty prosimy przesyłać pod adres:
87-100 Toruń, ul. Kościuszki 17 
skr. poczt, nr 3, tei. 33-886

Spór
o Dorotowską nr 7
Dwupiętrowa kamieniczka przy 
ul. Dorotowskiej 7 w Warszawie 
wzniesiona została w latach 
trzydziestych XX w. Wśród za
budowy zachodniej części 
dzielnicy Ochota wyróżnia się 
szczególnymi walorami archi
tektonicznymi i estetycznymi. 
Zarówno bryła budowli, jak 

i kompozycja elewacji od daw
na budziły podziw miłośników 
dzielnicy, którzy postanowili 
zwrócić się do Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy z prośbą 
o zainteresowanie tym obiek
tem stołecznego konserwatora 
zabytków. Działacze TPW wy
stąpili z wnioskiem o wpisanie
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kamieniczki do rejestru zabyt
ków. Okazało się wówczas, że 
w 1986 r. władze dzielnicy bez 
żadnej konsultacji z Urzędem 
Konserwatorskim i organiza
cjami społecznymi wydały de
cyzję o nadbudowie obiektu, 
przydzielając zaraźem jego 
strych dla dwóch inwestorów. 
Konserwator zabytków, poin
formowany o zamiarach nad
budowy, wpisał kamieniczkę 
do rejestru zabytków 8 czerwca 
1988 r„ by w ten sposób ocalić 
ją przed zdeformowaniem. 
TPW wystąpiło do władz Ocho
ty o przydzielenie inwestorom 
innego budynku do nadbudo
wy; podano nawet kilka adre
sów na terenie dzielnicy.
Niestety, wystąpienie TPW nie 
dało rezultatu. Inwestorzy przy
stąpili natomiast do wywiera
nia presji na Urząd Konserwa
torski. Konserwatorowi zabyt
ków grożono sądem, straszono 
„procesami” i perspektywą 
płacenia odszkodowań inwes
torom. W efekcie Urząd Kon
serwatorski nie tylko pospiesz
nie wyraził zgodę na nadbudo

wę, lecz także - na początku 
lipca 1988 - zaakceptował jej 
projekt, całkowicie przekreśla
jący architektoniczną wartość 
kamieniczki.
Charakterystyczne, że zgoda 
konserwatora zabytków, auto
matycznie odbierająca sens 
poprzedniej jego decyzji, pod
jęta została bez najmniejszych 
prób walki o zabytek. Urząd 
Konserwatorski miał poparcie 
mieszkańców dzielnicy, orga
nizacji społecznej i prasy. Nie 
potrafił więc czy nie chciał z te
go poparcia skorzystać?
Z wymuszoną „zgodą” konser
watora nie pogodziło się TPW. 
Rozgoryczeni miłośnicy zabyt
ków zorganizowali akcję pro
testacyjną, umieszczając na fa
sadzie kamieniczki liczne pla
katy z apelami do władz dzielni
cy o odstąpienie od zamiaru 
nadbudowy. Wybitny historyk 
sztuki, prof. Tadeusz S. Jaro
szewski, poproszony przez 
TPW o opinię stwierdził, że ele
wacja kamienicy przy Dorotow- 
skiej 7 nie powinna ulegać ża
dnym przeróbkom. Przeciwko 

nadbudowie wystąpili lokato
rzy sąsiedniego domu przy ul. 
Grójeckiej 70b i sami miesz
kańcy kamieniczki przy Doro- 
towskiej 7. W lipcu 1988 r. do 
naczelnika dzielnicy Ochota 
wystąpiło z listem otwartym po
nad 50 mieszkańców osiedla, 
wnioskując o anulowanie de
cyzji o nadbudowie, motywu
jąc to troską o architektoniczny 
kształt otoczenia. Z podobną 
petycją zwróciło się 14 sierpnia 
do zastępcy naczelnika dzielni
cy dalszych 58 mieszkańców 
Ochoty.
Rozmiary społecznego protes
tu i zademonstrowana wola 
walki o uratowanie zabytku 
spowodowały, że do dziś nad
budowa nie została rozpoczę
ta, choć formalnie, dzięki „po
zwoleniu” Urzędu Konserwa
torskiego, inwestorzy przystą
pić do niej mogli już po 10 lipca 
1988 r.
Trudno powiedzieć, jak zakoń
czy się spór o Dorotowską 7. 
Mieszkańcy dzielnicy, wspo
magani przez TPW, zapowie
dzieli, że odwołają się do Minis
terstwa Kultury i Sztuki (kamie
niczka nadal pozostaje w rejes
trze zabytków). Czy protest ten 
będzie skuteczny? Zobaczymy.

Janusz Sujecki

5 września 1988 r. Komitet Osiedlo
wy nr 4 zorganizował zebranie 
z udziałem naczelnika dzielnicy 
Ochota, na które zaproszono loka
torów Dorotowskiej 7 i przedstawi
cieli TPW. Ze względu na dalsze 
protesty mieszkańców domu i mi
łośników zabytków, postanowiono 
nie wydawać zgody na nadbudowę 
do czasu wykonania technicznej 
ekspertyzy budynku. W latach pięć
dziesiątych był już zamiar nadbudo
wania tej kamieniczki, lecz odstą
piono wówczas od niego właśnie 
z przyczyn technicznych (pękające 
mury).

Informacje
0 Sycynie pisaliśmy w nume
rach 4, 1987, s. 2 i 6,1987, s. 47, 
gdzie zamieszczona notatka - 
po wizycie w Sycynie ministra 
kultury Aleksandra Krawczuka 
i powołaniu specjalnej komisji 
konserwatorskiej - miała wy
dźwięk optymistyczny. Tymcza
sem można stwierdzić, że 
w 1988 r. w Sycynie nie zrobio
no nic. Trudno tu opisywać ko
lejne kroki, które nie wyszły po
za teoretyczne rozważania, 
przekładane w formie pisemek 
z biurka na biurko. Kto wreszcie 
zdecyduje się na konkretne pra
ce w Sycynie?!

★ ★ ★
Warszawski oddział Towarzys
twa Opieki nad Zabytkami - po 
raz pierwszy w dziejach ochro
ny zabytków - zorganizował 
konferencję w sprawie ochrony 
zabytków dźwiękowych. Wy
brany został zespół roboczy, 
który rozpoczął prace pod prze
wodnictwem Krzysztofa Pątka 
z Archiwum Dokumentacji Me
chanicznej. Głównym celem 
tych prac jest zwrócenie uwagi 
na konieczność ochrony dźwię
kowych zapisów (także starych 
nośników dźwięku), ich groma
dzenie i konserwację. Od wielu 
lat wykonuje to red. Janusz Pie- 
churski z Pracowni Rekonstru
kcji Dźwięku PRiTV; stosuje on 
metody, które gwarantują za
chowanie w nienaruszonym 
stanie oryginalnych dźwięków 
utrwalonych np. na starych pły
tach. Zespół będzie zajmował 
się m.in. zasadami przechowy
wania tych zabytków i sporzą
dzania ich inwentaryzacji. Nie
zwykle istotne będzie spowo
dowanie, aby zabytki dźwięko
we znalazły swoje miejsce 
w zmienianej obecnie ustawie 
o ochronie dóbr kultury.

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące kształcenia konserwator
skiego oraz wszelkich usług związanych z ratowaniem zabytków: 
remontami, konserwacją dzieł sztuki, prowadzeniem inwentary
zacji dokumentacji zabytków, sprzedażą lub wymianą materiałów 
i narzędzi do prac konserwatorskich - prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz 
z pisemnym zamówieniem (w wypadku instytucji podpis głównego 
księgowego). Po przyjęciu zamówienia przez redakcję należy 
wpłacić 50% kosztów, pozostałą część po ukazaniu się reklamy 
lub ogłoszenia w druku, na konto Ośrodka Dokumentacji Zabyt
ków w Warszawie NBP V O/M nr 1052-1137-131. Ceny: 400 zł za 1 
słowo w wypadku ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego 
albo 100 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 50 000 zł - za 
1/2 strony, 25 000 zł - za 1/4 strony, 20 000 zł - za pozostałe 
rodzaje reklam; w wypadku koloru zwyżka o 100%. UWAGA: przy 
stałym rocznym zamówieniu (6 reklam lub ogłoszeń) przysługuje 
zniżka 50%, przy zamówieniu półrocznym (3 reklamy lub ogłosze
nia)-zniżka 25%.
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Szanowna Redakcjo!

W ..Spotkaniach z Zabytkami" 
wielokrotnie piętnowaliście liczne 
przypadki dewastacji zabytków, po
wodowanej określoną mentalnoś
cią pewnej części obywateli PRL. 
Jaka to część i na czym właściwie 
polegają jej poglądy na ochronę za
bytków i kulturę w ogóle?

Gdy wiosną 1986 r. nastąpiło 
głośne włamanie do katedry gnieź
nieńskiej. prasa w całym kraju roz
pisywała się o szczególnie niskim 
poziomie intelektualnym spraw
ców. dla których zabytkowy sarko
fag przedstawiał jedynie wartość 
złomu srebra. Otóż twierdzę, że lu
dzie podobnie myślący nie stano
wią w Polsce marginesu, lecz liczba 
ich sięga setek tysięcy, a być może 
nawet milionów (w procentach to 
nawet nie wypadnie dużo, bo mamy 
ponad 25 min dorosłych obywate
li!). Tyle tylko, że są to ludzie uczci
wi. nie w głowie im okradanie koś
ciołów ani popełnianie innych czy
nów zabronionych. Ale człowiek 
o takiej mentalności może narobić 
wiele szkód naszej kulturze (i częs
to robi), gdy z szeregowego obywa
tela awansuje na decydenta „Spot
kania z Zabytkami " często opisywa
ły perypetie ludzi chcących ratować 
zabytek, a których poczynania były 
skutecznie torpedowane przez - 
umownie zwafrych - urzędników

Dlaczego jednak Redakcja 
„Spotkań z Zabytkami" nie prze
strzega zasady „audiatur et altera 
pars" i drukuje na swych łamach 
tylko wypowiedzi ludzi chroniących 
zabytki, a nie dopuszcza do głosu 
owych „urzędników", aby przed
stawili swoje racje? To oczywiście 
żart, ale całkiem poważnie mam ta
ką właśnie propozycję: aby Redak
cja - zgodnie zresztą z przepisami 
prawa prasowego - domagała się 
stosownych informacji od owych 

decydentów i publikowała je. Oczy
wiście nie anonimowo i stosując 
z całą konsekwencją przepisy prze
widujące odpowiedzialność za od
mowę udzielenia informacji. Nie są
dzę zresztą, by ludzie ci chcieli od
mawiać wypowiedzi - są przecież 
głęboko przekonani o słuszności 
swego postępowania. A oto dwie 
przykładowe sytuacje, z którymi ze
tknąłem się osobiście:

Dyrektor pewnego przedsiębior
stwa żalił mi się. że z powodu głu
piego uporu wojewódzkiego kon
serwatora zabytków nie może do
konać niezbędnych prac adaptacyj
nych w zakładowym ośrodku wcza
sowym (zabytkowy pałac wraz 
z parkiem). Prace miały polegać na 
dobudowaniu dodatkowego piętra 
(więcej miejsc na wczasy dla pra
cowników). zastąpienie mansardo
wego dachu ozdobionego dodatko
wo wieżyczkami i innymi „bajera
mi" - dachem płaskim (łatwy do 
konserwacji) oraz na całkowitym 
wycięciu drzew w zabytkowym par
ku celem urządzenia boiska (sport 
to zdrowie!). Dyrektor ów nie złamał 
żadnego przepisu i zastosował się 
do odmownej decyzji konserwato
ra. nie rozumie jednak - i daje temu 
wyraz w rozmowach - dlaczego byl 
on przeciwny proponowanym zmia
nom; przecież pałac jest ponie
miecki (częsty, niestety argument, 
zwłaszcza na Dolnym Śląsku, cho
ciaż podany przykład dotyczy aku
rat Mazur), a w parku rosną gatunki 
drzew pospolite w całym kraju.

Drugi przykład. Pewien wyższy 
funkcjonariusz pożarnictwa, pie
niąc się z wściekłości, wykrzykiwał 
różne mało pochlebne określenia 
pod adresem wojewódzkiego kon
serwatora. który nie zgodził się na 
wyburzenie trzynastowieczngo 
obiektu, na którego miejscu miałby 
stanąć garaż dla drabiny, tj. samo
chodu z drabiną. Trzeba było sły
szeć ten krzyk: „panie. TAKA drabi
na. TAKA drabina, kosztowała TYLE 
milionów, a ten.... że nie. bo... ja
kiś... mur!"

Chyba jeszcze więcej takich sytu
acji mamy w dziedzinie ochrony 
przyrody. Wiem, że to nie temat dla 
.. Spotkań z Zabytkami'ale nie mo
gę się oprzeć, aby nie podać przy
kładu: W 1987 r. red. Rudnik z tele
wizyjnego „Czasu" zaprezentował 
dość oryginalny pogląd na temat 
pomników przyrody. Pomnik przy
rody - zdaniem redaktora - ma ra
cję bytu tylko wtedy, gdy można na 
nim zarobić, tj. pokazywać go za 
pieniądze. W innym wypadku po
mnik przyrody ma wyłącznie war
tość surowca i należy go (chodziło 
o głaz narzutowy) przeznaczyć na 
cele budowlane. Stwierdzenie to 
wywołało żywą polemikę zarówno 
w TV. jak i w części prasy. W przy
kładzie tym nie chodzi mi o przed
stawienie poglądów red. Rudnika 

(uczynił to publicznie on sam), lecz 
pewnego mojego znajomego, który 
usłyszawszy o całej sprawie skome
ntował ją mniej więcej tak: „Tele
wizja specjalnie prowokuje takie 
dyskusje na zupełnie nieważne te
maty. aby odwrócić uwagę ludzi od 
spraw ważnych, tj. sytuacji gospo
darczej w kraju".

Załączam pozdrowienia 
Aleksander Stukowskl 

Poznań

PS. Nie zgadzam się z twierdze
niem p. Jana Gospodarczyka 
z Gniezna (list do „Spotkań ", nr 4. 
1988), że wykorzystanie obiektu za
bytkowego niezgodnie z jego pier
wotnym przeznaczeniem stanowi 
samo przez się jego dewastację, 
chociaż przyznaję, że niekiedy takie 
adaptacje bywają lekko szokujące 
np. kryta pływalnia w dawnej bóżni
cy w Poznaniu, albo sala sportowa 
w piętnastowiecznym kościele 
w Złotym Stoku - dość dziwne wra
żenie sprawia widok ołtarza stoją
cego za linią końcową boiska do 
koszykówki.

Szanowny Panie Redaktorze!
Sprawa nie byłaby warta uwagi, 

gdyby nie fakt, iż w wypowiedzi Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków p. W Walczaka („Ziemia ciągle 
obiecana". „Spotkania z Zabytka
mi", nr 4, 1988) zabrzmial fałsz i ce
lowe. czynione z premedytacją 
przemilczenia.

Pan Walczak wie doskonale, że 
wszystkie znaczące w Lodzi zabytki 
w okresie 10 lat swego istnienia 
restaurował łódzki Oddział PKZ. 
a nie rzekome spółdzielnie rzemie
ślnicze. Mogę podać, że kamienica 
secesyjna przy ul. Kościuszki nr 93. 
dworek Iwaszkiewicza w Bysze- 
wach. Centralne Muzeum Włókien
nictwa w Lodzi, sala koncertowa 
przy ul. Ogrodowej 15. budynek 
fabryczny Zakł. Obrońców Pokoju. 
Muzeum Martyrologii w Radogosz- 
czy. pałac Herbsta (częściowo), pa
łac Scheiblera (częściowo), Bielnik, 
cmentarz żydowski, a obecnie naj
bardziej znaczący w Lodzi zabytek - 
ratusz (pl Wolności 1) i budynek 
Banku SA - to tylko niektóre zabytki 
odrestaurowane lub restaurowane 
w łodzi przez PKZ. A na temat ko
rzystania przez Woj Konserwatora 
Zabytków z „potencjału i umiejęt
ności spółdzielni rzemieślniczych" 
mamy również jasny pogląd. W jed
nym z sąsiednich województw są 
z tego tytułu duże kłopoty. Ot 
i wszystko.

Z poważaniem 
Dyrektor 

mgr Juliusz Olszewski

Do Redakcji
„Spotkań z Zabytkami"

Zwracam uwagę Redakcji na wy
sokiej klasy zabytki w wojewódz

twie koszalińskim, które ulegają de
wastacji. Są to: palace i parki w PGR 
- Ostrowąsy, gm. Barwice (koło 
Szczecinka), w PGR - Łęknica oraz 
w PGR - Lubogoszcz, gm. Grzmią
ca. Proszę Redakcję o zaintereso
wanie się tymi zabytkami i spowo
dowanie, aby nie ulegały dalszej de
wastacji.

Izabela Wziętak 
Barwice

Szanowna Redakcjo!
W ramach „Akcji cmentarze" 

pragnę zwrócić uwagę na stary 
cmentarz żydowski w Trzcielu (woj. 
gorzowskie). Cmentarz ten znajdu
je się za miastem, po lewej stronie 
drogi w kierunku Starej Jabłonki na 
niewielkim wzniesieniu nazywanym 
Żydowską Górą, w pobliżu Jeziora 
Żydowskiego: jest on całkowicie za
niedbany. zarośnięty krzewami, 
miejscami stanowi wysypisko śmie
ci. Znaczny jest stopień jego zde
wastowania. kilka grobów rozkopa
nych. Brak jest jakiegokolwiek 
ogrodzenia Zachowanych jest kil
kadziesiąt nagrobków, w tym nie
które są bardzo stare. Uważam, że 
celowe byłoby podjęcie prac kon
serwatorskich. które uchroniłyby 
zabytek od dalszego zniszczenia, 
zwlasza że jest to bardzo stary 
cmentarz i jeden z nielicznych za
chowanych w tej części Polski.

Z poważaniem 
Sławomir Pniewskl

Mosina

Podziękowanie
Redakcja „Spotkań z Zabytkami" 

serdecznie dziękuje p. Tomaszowi 
Jankunowl z New Haven w Sta
nach Zjednoczonych za wspaniały 
podarunek w postaci kilkudziesię
ciu egzemplarzy amerykańskich 
czasopism poświęconych zabyt
kom i obietnicę regularnego ich 
przysyłania Wzbogaci to znacznie 
redakcyjną bibliotekę, w której wy
dawnictw tych nie mieliśmy. Pan 
Jankun przedstawi! nam się w liście 
jako „wielki miłośnik zabytków tak 
kraju urodzenia, jak i świata ". Napi
sał także: „sprawa funduszy tak re
dakcji, jak i innych instytucji zajmu
jących się zachowaniem naszych 
-roots- (korzeni) jest mi znana 
i chcę pomóc z dobrego serca, 
a być może w przyszłości będę wy
nagrodzony tym. że będę miał co 
pokazać wnukom" Życzymy tego 
i dziękujemy p. Jankunowi za bezin
teresowne podjęcie się rozpropa
gowania -Spotkań- wśród amery
kańskiej Polonii.

Redakcja

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 180 zł, półrocznie 540 zl, rocznie 1080 zł
Warunki:
1. Dla osób prywatnych - 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 prenumeratę w tych oddziałach;
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów 
RSW „Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzędach 
pocztowych i u doręczycieli;
2. Dla osób fizycznych - indywidualnych prenumeratorów ■
- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW 
„Prasa-Książka-Ruch opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Prasa-Książka- 
Ruch opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddaw- 
czych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora

Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego 
Oddziału RSW „Prasa-Książka-Ruch"
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28,00-950 Warszawa, konto PKO 
SP 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 zleceniodaw
ców indywidualnych i o 100% dla zleceniodawców instytucji i zakładów pracy;

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

Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać w redakcji 
w poniedziałki, środki, piątki w godz 9 00-14 00. po uprzednim uzgodnieniu telefonicz
nym (tel. 26-93-57).



OB

„

Dar Porczyńskich

Cena 180 zł

KRAJOWA 
AGENCJA 
WYDAWNICZA

Kolekcję malarstwa europejskiego z XV-XX w. - ofiarowaną 
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przez p. Janinę i Zbigniewa 
K. Porczyńskich - omawiał już na łamach „Spotkań” prof, dr Jan 
Białostocki (nr 1,1988, s. 35). We wrześniu 1988 r. otwarty został 
pokaz drugiej części daru p. Porczyńskich. Ten podział wynika ze 
zbyt szczupłych pomieszczeń Muzeum (600 m2 powierzchni), 
w których nie można jednorazowo pokazać ponad 400 obrazów. 
Będzie to możliwe za kilka lat, kiedy zaadaptowany na cele 
muzealne zostanie budynek poseminaryjny przy Krakowskim 
Przedmieściu (5000 m2 powierzchni). Oto kilka obrazów z drugiej 
wystawy:
1. Henri Gascard (1635-1701),,.Portret damy uważany za portret Marie de 
Sevlgne"
2. Alfred Sisley (1839 1899). „Pejzaż rzeczny"
3. Jean Charles Cazin (1841 1901), „Pejzaż w świetle księżyca"
4. Joseph Scheurenberg (1846-1914). „Portret lady Mary Jocelyn, córki 
hrabiego Roden”

(zdjęcia: Erazm Ciołek)


