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NA OKŁADCE: Zachodnia pie
rzeja rynku w Wejherowie - 
kaszubskim miasteczku w wo
jewództwie gdańskim. Główną 
budowlą w tej części wejhero- 
wskiego rynku jest kościół fa
my, którego historia sięga po
czątków założenia w XVII w. 
miasteczka; w XVIII i XIX w. był 
znacznie przebudowany. Obok 
kościoła stoi mały szachulco- 
wy budynek, powstały praw
dopodobnie w XVIII w. Jesz
cze o Wejherowie na ostatniej 
stronie okładki.

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
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Od redakcji
Staraliśmy się jak najdłużej utrzymywać cenę 
„Spotkań z Zabytkami” w przedziale od 100 do 
200 zł za egzemplarz. Uważaliśmy i uważamy 
nadal, że jest to granica, której ze względu na 
popularyzatorski charakter pisma prze
kroczyć nie wolno. Obecnie stało się to nie
możliwe. Nie ma sensu analizowanie wzrostu 
kosztów druku, papieru, wszystkich składni
ków finansowych pochłanianych przez „Spo
tkania” - tegoroczny skok tych kosztów jest 
olbrzymi. Faktem jest, że mimo podwyższenia 
od tego numeru ceny jednego egzemplarza do 
280 zł - znajdujemy się znacznie poniżej grani
cy naszych finansowych możliwości. Zdajemy 
sobie też sprawę, że schodzimy poniżej innych 
granic: tej wyznaczającej zwykłą przyzwoitość 
wobec Czytelników i tej, która określa jak 
najszerszą popularyzację ochrony zabyt
ków, do czego jesteśmy powołani. Ze względów 
oszczędnościowych spodziewamy się następ
nych koniecznych kroków: zmniejszenia liczby 
ilustracji, objętości, nakładu; wszystko to siłą 
rzeczy wpłynie negatywnie na formę pisma, 
zmusi nas do likwidacji niektórych działów, 
rubryk i cykli. Płacimy więc cenę komercjali
zacji kultury. Jeśli nie znajdzie się ktoś, kto 
mógłby nam dopomóc...
W numerze polecamy analizę publikacji pra

sowych na temat zabytków oraz artykuły o 
krakowskich Oleandrach przed rokiem 1914, o 
dworach z czasów saskich i o polskich kościo
łach w Odessie. W następnych numerach zaj- 
miemy się między innymi Poznaniem, wydo
bywanymi z ziemi zabytkami z września 1939 
r., interesującym drewnianym budownictwem 
kolejowym, domami robotniczymi i cmenta
rzami. I sprawa najważniejsza - rozpoczniemy 
druk Ilustrowanego słownika elementów ar
chitektonicznych. Jak każdy z dotychczas pu
blikowanych słowników, znajdować się on bę
dzie zawsze na trzeciej stronie okładki i obej
mie podstawowe terminy ułatwiające korzy
stanie z artykułów zamieszczanych w „Spotka
niach” oraz publikacji fachowych.
PRZYPOMINAMY, że już wkrótce ukaże się w 
księgarniach reklamowany w tym miejscu 
Mały słownik ochrony zabytków, niezbędny 
dla każdego, kto choćby dorywczo styka się z 
zabytkami i ich ochroną. W serii „Biblioteki 
popoularnonaukowej»Spotkań z Zabytkami«” 
przygotowujemy następną pozycję: Zabytki na 
co dzień. Jest to uaktualniony cykl artykułów 
publikowanych na łamach „Spotkań” w latach 
1986-1987. Zawiera kompendium wiedzy kon
serwatorskiej na temat remontów i bieżącej 
konserwacji zabytkowych budynków.



Prasa
o zabytkach

O tym, że tematy
ka ochrony zabytków w kraju często pojawia sie na 
łamach prasy, wie każdy Czytelnik. Dopiero jednak 
szczegółowa analiza zawartości artykułów praso
wych pozwala ustalić pewne tendencje w przedsta
wianiu problemów związanych z tym tematem. Za
mieszczona poniżej analiza treści artykułów praso
wych powinna choć w przybliżeniu odpowiedzieć 
na pytanie - ile i w jaki sposób pisano w 1988 r. o 
ochronie zabytków.
Z gazet codziennych, tygodników, dwutygodników i 
miesięczników, które ukazały sie w 1988 r. udało sie 
wyodrębnić 639 publikacji poświeconych wyłącznie 
tym zagadnieniom. Były to krótkie notatki informa
cyjne oraz publicystyczne trzykolumnowe artyku
ły-
Wśród tych publikacji można wydzielić trzy podsta
wowe grupy tematyczne: o pracach konserwator
skich, o służbie konserwatorskiej i o użytkowaniu 
zabytków. W zależności od tonacji artykułów, grupy 
tematyczne zostały dodatkowo podzielone na za
wierające publikacje o wymowie pozytywnej i ne
gatywnej. Przy czym każdy artykuł został uznany 
za pozytywny lub negatywny, jeśli wiecej niż poło
wa wątków tematycznych w nim wyodrębnionych 
miała zabarwienie pozytywne lub negatywne. Po
dział ten ilustruje poniższa tabelka:

POZYTYW
NIE

NEGATYW
NIE

PRACE
KONSERWATORSKIE 154 130

SŁUŻBA
KONSERWATORSKA 10 8

UŻYTKOWANIE
ZABYTKÓW 72 265

OGÓŁEM 236 403

Zestawienie to daje orientacje w ilościowych pro
porcjach publikacji w poszczególnych grupach te
matycznych. Aby ustalić hierarchie spraw, o któ
rych pisano w związku z ochroną zabytków, nale
żało zrobić podział bardziej szczegółowy. W obrębię 
każdej jz trzech grup tematycznych trzeba było 
przeprowadzić analizę zawartości artykułów, a 
wiec rozbić je na kolejne wątki tematyczne. W re
zultacie powstało następujące zestawienie:

PRACE KONSERWATORSKIE - POZYTYWNIE 
154 artykuły (zawierające różne wątki tematyczne)

Wątek tematyczny
Liczba tekstów, 
w których wy

stąpił

1. Prace konserwatorskie wykonano mimo trud
ności finansowych 150
2. W trakcie wykonywania prac konserwator
skich przebudowano częściowo obiekt, ale za
chował on swój zabytkowy charakter 102
3. W trakcie wykonywania prac konserwator
skich zachowano pierwotny układ przestrzen
ny otoczenia danego obiektu 40
4. Prace konserwatorskie wykonane przez inne 
przedsiębiorstwa niż PKZ-ty 20
5. Odtworzono dokładnie pierwotny wygląd o- 
biektu 13
6. Program konserwacji obiektu (obiektów) stał 
sie częścią programu rozwoju miasta 8
7. Prace konserwatorskie wykonane przez oso-
by prywatne we własnym zakresie 5
8. Prace konserwatorskie wykonane przy
współpracy firm zagranicznych 4

(tematy 1-3 i 5-6 dotyczą PKZ)

Naczelne miejsce w hierarchii spraw, o których pi
sano rozpatrując osiągnięcia konserwatorów w 1988 
r., zajmuje pokonanie bariery finansowej. Zgodnie 
z ustawą z 15 lutego 1962 r. „O ochronie dóbr kultury 
i muzeach" obowiązek konserwacji obiektów zabyt
kowych należy do właścicieli i użytkowników tych 
obiektów. Państwo może pokryć tylko 23% ogólnych 
kosztów konserwacji, a zatem wiele taniej jest wy
budować nowy obiekt niż rewaloryzować stary. U- 
stawa bardzo rzadko jest przestrzegana, dlatego ar
tykuły omawiające prace konserwatorskie wykony
wane przez użytkowników prywatnych lub przed
siębiorstwa inne niż PKZ-ty utrzymane są w bardzo 
pozytywnym tonie. Znaczącym osiągnięciem kon
serwatorów, które znalazło odzwierciedlenie na ła
mach prasy w 1988 r„ jest zachowanie zabytkowego 
charakteru rewaloryzowanych obiektów. Za nie
wątpliwy sukces uważa sie możliwie wierne odtwo
rzenie pierwotnego wyglądu odnawianego obiektu i 
jego otoczenia. Zagadnieniem, które pojawiało sie 
stosunkowo rzadko, ale o którym pisano z wyraźnie 
dodatnim nastawieniem, była sprawa uznania re
waloryzacji zabytków za integralną cześć planu za
gospodarowania przestrzennego miast, co nadaje 
dużą range naszemu dziedzictwu kulturalnemu i 
stawia je w centrum zainteresowań władz.



Ątxśe-hvle rro- ^yiKi na Podbeskidziu

Jeszcze o ratowaniu
• —

r

,iej Starówki wiecie się w 
Joraej, bo oboje*-

Potrzebne 
są zmiany!

Klarege Miaala ora* Mamy 
łpecjelh

■ 4>,

Mlewastacia

rusza 1. póki nie będziesz n 
reku aktu notarialnego 

mówią Przypominają bistr., 
rnaiwn- eh co zaczynali i ’ 

/■flttnione*"* papierka *ir > 
loczek#!!, her tnrtnej gwara 

>■ w ruina*
..J ótarań 

przejęcie zamku pan Arb

wania budyjricu dawne*:* ki
na . Staromiejskiego' ;. rąk 
pi ywaCn yęh właścicieli.

JwwfcwŁw U I «•<*«» ssll1!® »'*>^ug||0L(SoWycli... paikingiesi i ówarcem autobusowym?!

zabytków
RATOWAĆE
ZAMIAST£
BURZYĆE

- i Zabytki w kręgu -- - - - - — - ..
.^zainteresowań radnych^y||ChaCZeill 03 Z3llVtKI

p.zyxrywa vg. eięłeiowym pou-MfrymCbiO «l K. > <

ych fragmentów Sta
b >5^* - n’e " ’>t<MrM‘n‘U W.VjqtkoW -TCŁ 

Na rewaloryi^ciQ 
Starego Teatru

---Zamiast ochrony

Kto uratuje pałac w Kozach?
. .. ... -.... . L-nwiiuiJiiiimiwiujuiuiiwiiijinijwwjw.—-miuaiRiiLUNwiiM* £ jpofcr!**■ "‘^’r'rad StworW’-•’

i *?t ek»pre«owe. Pan Artur i w* m MRh Ch clone tereny *jL-*^pecjal>ic>.
! rwie sic .47 do rozpoczi iiPW 8 W W ■ ■ B wE p>S*n . .rUajiai «’C ^Jw rozumiemy, ’ d'a

pra. .!• rongdn. dor,. PQflfcWy natura^ ...

W PAŁACOWY POKER

(fot. Emanuela Cissowska)

PRACE KONSERWATORSKIE - NEGATYWNIE 
130 artykułów 

(zawierających różne wątki tematyczne)

W grupie artykułów przedstawiających prace kon
serwatorskie w sposób negatywny daje sie wyraź

Wątek tematyczny
Liczba tekstów, 
w których wy
stąpił

1. Trudności finansowe uniemożliwiają ukoń
czenie prac konserwatorskich 100
2. Trudności ze zdobyciem materiałów budo
wlanych uniemożliwiają ukończenie prac kon
serwatorskich 49
3. Konserwatorzy nie potrafią odnawiać całych 
zespołów architektonicznych, remonty prze
prowadzane są wyrywkowo 40
4. Brak spójnego i rygorystycznego systemu or
ganizującego czynności rewaloryzacyjne 35
5. Trudności finansowe uniemożliwiają podje
cie prac konserwatorskich 30
6. Brak rzemieślników i materiałów uniemożli
wiających odtworzenie wystroju wnętrz obie-
któw 20
7. W trakcie wykonywania prac konserwator
skich zakłócono pierwotny układ przestrzenny
otoczenia obiektu 15
8. Całkowicie przebudowany obiekt stracił swó' 
zabytkowy charakter 8

nie zauważyć podział na obiektywne i subiektywne 
przyczyny takiego zakwalifikowania. Do obiektyw
nych zaliczyć można trudności finansowe, materia
łowe i brak rzemieślników, uniemożliwiający przy
stąpienie do prac konserwatorskich, ich prawidło
we wykonanie czy terminowe ukończenie. Subiek
tywne przyczyny - to brak spójnego systemu orga
nizującego prace konserwatorskie (co pociąga za 
sobą nieprawidłowo przeprowadzane remonty), 
nieumiejętne rewaloryzowanie zespołów architek
tonicznych, niezachowywanie wartości zabytko
wych odnawianych obiektów. Tak wiec dużo wiecej 
powodów do negatywnych opinii o poziomie prac 
konserwatorskich dają sami ich wykonawcy.

SŁUŻBA KONSERWATORSKA - POZYTYWNIE
10 artykułów

Wątek tematyczny
Liczba tekstów, 
w których wy
stąpił

1. Współpraca służby konserwatorskiej z wła
dzami terenów, na których znajdują sie obiekty 
zabytkowe 6
2. Opracowywanie przez służbę konserwator
ską kompleksowej dokumentacji zabytkowej 
zabudowy w miastach 4
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SŁUŻBA KONSERWATORSKA - NEGATYWNIE
8 artykułów

UŻYTKOWANIE ZABYTKÓW - NEGATYWNIE
265 artykułów

Wątek tematyczny
Liczba tekstów, 
w których wy
stąpił

1. Konflikty służby konserwatorskiej z władza
mi instytucji będących prawnymi właścicielami 
zabytków 8

O służbie konserwatorskiej pisano w 1988 r. stosun
kowo mało i w sposób raczej niezróżnicowany. W 
publikacjach pozytywnych podkreślano dobrze uk
ładającą sie współprace służby z naczelnikami 
miast i gmin, uwypuklano jej zasługi w opracowy
waniu dokumentacji zabytków. Artykuły krytyku
jące działalność służby konserwatorskiej koncen
trowały sie na przedstawianiu nieporozumień w jej 
kontaktach z władzami instytucji, które są właścicie
lami zabytków. Wszystkie zaistniałe na tej linii kon
flikty spowodowane były - według informacji za
wartych w publikacjach - zbyt pochopnie, bez u- 
przedniej rzetelnej kontroli wysuwanymi przez 
służbę zarzutami o zaniedbywaniu obiektów zabyt
kowych przez ich właścicieli.

Wątek tematyczny
Liczba tekstów, 
w których wy
stąpił

1. Obiekty zabytkowe opuszczone przez użyt
kowników, zdewastowane, czekające na właści- 180 
cieli
2. Obiekty użytkowane przez przedsiębiorstwa 
spoza resortu rolnictwa
3. Obiekty adaptowane przez osoby prywatne „n 
do celów mieszkaniowych
4. Obiekty użytkowane przez resort rolnictwa 15

Trudno dokładnie określić, ile obiektów zabytko
wych zostało w 1988 r. zrujnowanych, ile opuszczo
nych przez dotychczasowych użytkowników, a ile 
okradzionych. Każdy wojewódzki konserwator za
bytków dysponuje listą zdewastowanych budyn
ków, czekających na właścicieli, którzy jeśli nawet 
nie przywrócą im dawnej świetności, to chociaż 
przedłużą życie.

UŻYTKOWANIE ZABYTKÓW - POZYTYWNIE
72 artykuły

Wątek tematyczny
Liczba tekstów, 
w których wy
stąpił

1. Obiekty użytkowane przez resort rolnictwa 20
2. Obiekty użytkowane przez przedsiębiorstwa
spoza resortu rolnictwa 16
3. Obiekty wykorzystane na siedziby muzeów 15
4. Obiekty wykorzystane przez władze tereno-
we na ośrodki kultury 9
5. Obiekty użytkowane przez wspólnoty religij-
ne 8
6. Obiekty adaptowane przez osoby prywatne
do celów mieszkaniowych 4

Podsumowując wypada niestety stwierdzić, że w 
1988 r. na łamach prasy ukazało sie dużo artykułów 
o ochronie zabytków, ale były to przeważnie publi
kacje negatywne, krytykujące te ochronę, podkreś
lające zaniedbania w tej dziedzinie. I były to chyba 
publikacje dosyć obiektywnie odzwierciedlające 
rzeczywistość. Nie potrafimy należycie użytkować 
dziedzictwa naszej kultury. Na pewno duży wpływ 
ma na to kryzys gospodarczy, ale jeśli nie przezwy
ciężymy tendencji do omijania, a nie pokonywania 
przeszkód - naszym zabytkom grozi totalna zagła
da.

Ewa A. Kamińska

Jak to już zostało wcześniej sygnalizowane, artyku
łów przedstawiających pozytywne użytkowanie za
bytków było przeszło trzy razy mniej niż publikacji 
odzwierciedlających występujące w tym wzglądzie 
nieprawidłowości. Dobre użytkowanie obiektów za
bytkowych oznacza nie tylko ich zabezpieczenie 
przed kradzieżą czy pożarem, ale i zapewnienie bie
żących napraw i remontów. W 1988 r. najlepiej z 
tego zadania wywiązały sie przedsiębiorstwa podle
gające resortowi rolnictwa. Dobrymi użytkownika
mi zabytków okazały sie też wspólnoty religijne. 
Wiele wartościowych obiektów uratowały przed 
zniszczeniem władze terenowe, urządzając w nich 
ośrodki kultury i muzea. Stosunkowo najmniej ar
tykułów dotyczyło przykładów pozytywnego użyt
kowania zabytków przez osoby prywatne. A wyda
wałoby sie, że właśnie prywatni użytkownicy zabyt
kowych obiektów powinni czuć sie najbardziej od
powiedzialni za stan tych budynków.

Od redakcji: Tyle możemy dowiedzieć sie z praso
wych wycinków jednego roku. Pytania - czy i w jaki 
sposób zamieszczane artykuły trafiają do adresatów 
oraz jaki jest efekt prasowej krytyki bądź pochwały 
- rzadko znajdują odpowiedzi w prasie. Prawdopo
dobnie jest to wynik braku konsekwencji w „drąże
niu" danego tematu ze strony dziennikarzy oraz o- 
bojetności ze strony adresatów. Niezależnie jednak 
od charakteru notatki lub artykułu - jest to zawsze 
popularyzacja spraw zabytków i ich ochrony.

4



Polonijna 
enklawa 
w Pułtusku

anfary zwiastu
ją inaugurację. Dostojna feta, rozgłos w kraju i 
środowiskach polonijnych. Minęło piętnaście lat i 
patyna szarości pokryła szyld: „Obiekt ten Polska 
Rzeczpospolita Ludowa przeznacza na Dom Polo
nii. 23 lipca 1974 r.” Dziś niechętnie wraca się do 
przeszłości. Cóż, nie starczają szumne zapowiedzi 
i wzniosłe hasła, gdy kiesa świeci pustkami. Siłą 
sztucznie rozdmuchanego aplauzu ślamazarnie 
remontowano pułtuski zamek do 1979 r. Później 
zapadła cisza. Prace wznowiono w zasadzie dopie
ro w 1984 r. Upadły kolejne terminy. Składano 
zapowiedzi bez pokrycia, bez moralnej dbałości 
nawet o własną wiarygodność. Inauguracyjne 
werble także dziś brzmią nieczysto. Oficjalne ot
warcie Domu Polonii w pułtuskim zamku - to do

piero początek długotrwałego procesu adaptacji 
polonijnej enklawy do gminnej rzeczywistości. W 
mieście słyszy się o drugim wektorze zmian: kie
dy lokalna infrastruktura starego zaniedbanego 
organizmu dostosuje się do renomy wyniosłego 
Domu Polonii?
Zamkowe wzgórze jest sztucznie usypanym stoż
kiem w widłach Narwi. Poniżej ujścia Pełty

1 Szkicowy plan zabytkowej części miasta
2 Nad Pułtuskiem góruje zamkowa wieża - polonijne centrum
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(przyjmuje się rodowód dzisiejszej nazwy od Peł- 
teska) badania archeologiczne potwierdziły ślady 
grodu wczesnopiastowskiego na skraju Puszczy 
Białej. „Pierwsza o nim zachodzi wzmianka w 
przywileju Konrada I Księcia Mazowieckiego w 
roku 1221- pisano o Pułtusku w nieocenionej En
cyklopedii Orgelbranda - kiedy zaś i z jakiego 
powodu nadany został biskupom płockim nie 
masz pewności". Prawa miejskie uzyskał Pułtusk 
w 1257 r. z nadania księcia mazowieckiego Ziemo
wita I, ale Litwa, Ruś, Jadżwingowie „pojedynczo 
albo razem kłócili jego spokojność”. Dopiero bo
wiem unia polsko-litewska i pokój toruński za
warty w 1466 r. zapewniły miastu bezpieczeństwo. 
Zygmunt I, a później także Zygmunt August sy
gnowali przywilej swobodnej żeglugi na Narwi i 
Bugu, dając miastu podstawy rozkwitu. Doku
menty potwierdzają pierwsze wzmianki o organi
zacji cechów rzemieślniczych już w 1380 r. Od po
łowy XV w. działa w Pułtusku szkoła, początkowo 
pod krakowskim patronatem, z czasem objęta 
przez jezuitów, a w 1773 r. przez Komisję Eduka
cji Narodowej. Handel rozwijał się najpewniej i 
bogato głównie w XVI w., a to za sprawą zbożo
wych kontaktów z nadmorskim Gdańskiem.

★ ★ ★

Pozostało tu coś z jarmarcznej atmosfery. Naj
dłuższy ponoć w Europie 400-metrowy rynek, oto
czony osiemnasto- i dziewiętnastowiecznymi ka
mienicami, utrzymał funkcje handlowe. Zamknię
ty od północy kolegiatą wznosi się lekko ku zam
kowemu wzgórzu, które góruje nad rozlewiskami 
Narwi. Franciszek Maksymilian Sobieszczański 
pisał w dziewiętnastowiecznym encyklopedycz-
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nym zarysie, że bywa tu „jarmarków sześć, do 
roku". Dziś cotygodniowe targi zapełniają przygo* 
towane specjalne stoiska. Foldery w hallu Domu 
Polonii natarczywie sugerują zainteresowanie 
Kurpiowszczyzną. Lokalnego kolorytu dodają co
dzienne obrazki chłopskich biednych furmanek 
przeciskających się obok autokarów „Orbisu”.

★ ★ ★

Jest to jedno z ciekawszych miast gotycko-rene- 
sansowych na Mazowszu. Zamek stracił już co 

3. Arkadowy most prowadzący do zamku w trakcie prac remontowych
4. Rynek w Pułtusku ma 400 m długości
5.6.7. Codzienne sceny z pułtuskiego rynku

prawda rzeczywiste cechy gotyckie, ale liczne 
przebudowy i przez ostatnich piętnaście lat pro
wadzony remont stworzył archeologom miejsce 
pracy, studiów i badań na wiele lat. Drewniany 
zamek założony w 1319 r. przez płockiego biskupa 
Floriana Laskarego spalili Litwini. Murowaną bu
dowlę rozpoczął dopiero na początku XVI w. bis
kup Rafał Leszczyński. Następstwem był archi
tektoniczny mariaż póżnogotyckich założeń z re
nesansowym wystrojem. W 1618 r. biskup Henryk 
Firlej dobudował arkadowy most prowadzący od 
rynku ku zamkowej bramie, a na miejscu fosy 
założył ogród. Dziś i on stanowczo wymaga reno
wacji konserwatorskiej i porządków. Szwedzka 
pożoga wojenna dała się i miastu we znaki. W
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1655 r. zamek, siedziba biskupów płockich, został 
zniszczony. Kontynuując restaurację z przełomu 
XVII i XVIII w. biskup Krzysztof Szembek dobu
dował w 1786 r. wschodnie skrzydło zamkowe, na
dając warowni kształt podkowy zwieńczonej go
tyckimi wieżami. Otwarte ku Narwi skrzydło 
zamku, niegdyś parterowe, nadbudowane zostało 
w czasie drugiej wojny światowej.

★ ★ ★

Architektoniczny autentyzm nie jest najsilniej
szą bronią zamkowego wzgórza, w przeciwieńs
twie do pułtuskiej kolegiaty, która zamyka miej
ski rynek w perspektywie. Zbudowano ją przed 
1443 r. na miejscu drewnianego kościoła farnego 
jako trójnawową, ceglaną bazylikę gotycką. W 
1560 r. renesansowej przebudowy dokonał Jan 
Baptysta z Wenecji z funduszu biskupa Andrzeja 
Noskowskiego. Pułtuska kolegiata dochowała się

na planie krzyża z renesansową nawą główną, 
gotyckim wystrojem naw bocznych, ale ołtarzem 
barokowym.
Wnętrze kryje cenne nagrobki, m.in. z czerwone
go marmuru sufragana płockiego Jakuba Biliń-

8. Gotycka wieża ratuszowa - obecnie muzeum
9. Kamienice z XIX w. w rynku
10. Fragment kolegiaty
(zdjęcia: 1-3, 5, 8, 10 - Krzysztof Walczak, 4, 6, 7, 9 - Mirosław Stankiewicz)
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skiego z 1583 r. oraz nagrobek fundatora kościoła 
biskupa Pawła Giżyckiego, który zmarł w 1413 r. 
nie doczekawszy papieskiego ustanowienia kole
giaty. Wielowiekową tradycję świątyni występu
jącej w dokumentach jako „insignia collegiatae” 
potwierdzają zabytki sztuki sakralnej zgroma
dzone w kościelnym muzeum. Znajduje się tu zło
ty kielich z około 1350 r., srebrne naczynia i szaty 
liturgiczne z XV w., monstrancje i relikwiarze. 
Historycy malarstwa uznają za najwartościowszy 
obraz „Opłakiwanie” z 1559 r. oraz wizerunek św. 
Jacka z 1603 r.
Handlową i rzemieślniczą świetność miasta pod
kreśla dodatkowo zachowana do dziś wieża ratu
szowa, tzw. stołp. Gotycka, wzniesiona co prawda 
w celach obronnych około 1400 r., ale funkcjonują
ca jako miejski skład wyrobów rzemieślniczych. 
Tę tradycję w pewnym sensie kontynuuje dziś 
Muzeum Regionalne, które w ratuszowej wieży 
eksponuje zabytki rzemiosła, numizmaty, ikono
grafię i sztukę kurpiowską.
Zabytkowego charakteru miasta dopełniają jesz
cze barokowy kościół poreformacki z przylegają
cym do niego klasztorem, również barokowy koś
ciół św. Piotra i Pawła, dwie gotyckie baszty jako 
pozostałości murów obronnych oraz osiemnasto
wieczny budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Lelewela. Biblioteczne zbiory zawierają po
nad 60 tys. tomów, cenne ryciny i starodruki.

★ ★ ★

Decyzja z połowy lat siedemdziesiątych o prze
znaczeniu pułtuskiej siedziby biskupiej na Dom 
Polonii do dziś budzi kontrowersje. Miasto liczyło 
na obietnice, że w ślad za uchwałą Rady Mini
strów pójdzie także większa pomoc na renowację 
zabytkowej substancji. Historyczna, najcenniej
sza część Pułtuska wymaga rewaloryzacji, której 
program już w 1977 r. przygotowała Politechnika 
Warszawska, ale dziś wymaga on aktualizacji. 
Niestety, rzeczywistość okazała się trywialna. 
Brakuje środków nie tylko na renowację starego. 
Putłtusk nie ma sprawnego sytemu grzewczego, 
nie wszędzie dotarła kanalizacja i gaz, są kłopoty 
z dostawą wody, nie ma oczyszczalni ścieków. 
Zarówno w miejskim ratuszu, jak i w Towarzys
twie „Polonia” nie kryje się, że infrastruktura 
techniczno-inżynieryjna Pułtuska pozostała dale
ko w tyle za nowoczesnością polonijnego cen
trum. Działalność programowa Domu Polonii - 
recepcyjna, kulturalna, oświatowa, turystyczna - 
może być zakłócona zwykłymi codziennymi bo
lączkami zaniedbanego miasta.
Zamkowe centrum w Pułtusku będzie pełnić 
funkcję międzynarodowego hotelu o około stu 
miejscach, z restauracją, kawiarnią, biblioteką. 
Zamkowe krużganki przeznaczono na ekspozycję 
prezentującą dzieje polskiej emigracji. Ma być tu 
stałe miejsce imprez artystycznych, wystaw, ple
nerów, koncertów, odczytów, kursów języka i kul
tury polskiej. Turystyczne i rekreacyjne funkcje 
Domu Polonii dopełniać ma przystań żeglarska, 
plaża nad brudną Narwią, korty tenisowe, pole 
golfowe, być może konie, telewizja satelitarna...
Cóż, z perspektywy jarmarcznego straganu usta
wionego na wiekowym rynku polonijna enklawa 
rysuje się bogato. Czas pokaże, jak dalece wkom
ponuje się w pejzaż zaniedbanego, ale historycz
nie i kulturowo cennego miasta. Czy stanie się 
składową żyjącego z dnia na dzień, bez pośpiechu 
organizmu, czy też pozostanie pięciogwiazdko
wym luksusowym hotelem wciśniętym w zamko
we komnaty na wzgórzu...

Krzysztof Walczak
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Krakowskie
Oleandry
K̂krakowskie O- 

leandry są miejscem ostatnio często wspomina
nym przy okazji 70 rocznicy odzyskania niepodle
głości. Jednak istnienie Swoje „legionowe Oleand
ry” zawdzięczają zgoła innemu, wcześniejszemu 
wydarzeniu.
W maju 1912 r. pod Parkiem Jordana nad Rudawą 
otwarto Wystawę Architektury i Wnętrz w Oto
czeniu Ogrodowym. Była to jedyna w swoim ro
dzaju polska wystawa architektoniczna - patrio
tyczna, nowoczesna i postępowa na owe czasy, 
owoc ponad dziesięcioletniej działalności słynne
go Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana i Sta
łej Delegacji Architektów Polskich (Koła Krako
wskiego). Popierało ją także wiele osób prywa
tnych, towarzystw i instytucji krakowskich. 
Wśród organizatorów znaleźli się słynni malarze, 
architekci, działacze: Jerzy Warchałowski, Józef 
Czajkowski, Władysław Ekielski, Tadeusz Stry- 
jeński, Franciszek Mączyński, Jan Bukowski, Ka
rol Frycz, Wacław Krzyżanowski, Adolf Szyszko- 
-Bohusz, Ludwik Wojtyczko, Kazimierz Wyczyń- 
ski, Stanisław Goliński, Bolesław Małecki, Józef 
Sarę. Do udziału w wystawie zaproszono artystów 
i architektów z wszystkich trzech zaborów, jedno
cząc ich we wspólnej prezentacji dorobku twór
czego.
Dla postępowych środowisk artystycznych i spo
łecznych przełom XIX i XX w. w Europie przebie
gał pod znakiem zapoczątkowanej w Anglii przez 
Ebenazera Howarda ruchu miast-ogrodów i roz
wijającego się od połowy XIX w. ruchu odnowy 
rzemiosła i przemysłu artystycznego. Obydwa 
nurty poruszyły wiele problemów związanych z 
zagadnieniami artystycznymi dotyczącymi związ
ku architektury ze sztuką zdobniczą; propagowa
ły potrzebę nowej estetyki, odchodzącej od zbęd
nej ozdobności ku prostocie, ku treści przedmiotu, 
estetyki przemysłowej, powszechnej, dostępnej 
dla szerokich rzesz odbiorców; mówiły o podnie
sieniu poziomu życia codziennego warstw śred-

1. Plan sytuacyjny Wystawy Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym: 1
- pawilon główny, 2 - teatr, restauracja, kawiarnia, .3 - strażnica pożarna, 4 - 
wystawa materiałów budowlanych, 5 - WG, 6 - dworek podmiejski, 7 - domek 
dla robotnika, 8 - domek dfa rękodzielnika, 9 - zagroda włościańska z sadem, 
10 - plac zabaw, 11 - gospoda, 12 - diabelskie koło, 13 - kramy, 14 - fontan
na, 15 - kiosk muzyczny, 16 - kiosk z gazetami, 17 - kiosk z kwiatami, 18 - 
transformator
2. Główny pawilon wystawowy (proj. J. Czajkowski i L. Wojtyczko)
3. Hall w pawilonie głównym (proj. J. Czajkowski) 1
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4. Teatr z restauracją i kawiarnią (proj. J. Czajkowski)
5.6. Dworek podmiejski dla średnio zamożnej rodziny, widok od frontu (5) i od 
ogrodu (6) (proj. J. Czajkowski)

nich i uboższych, proponując rozwój budownic
twa tanich domów wolno stojących bądź zgrupo
wanych w otoczeniu ogrodów i parków, zgodnie z 
zasadami higieny i zdrowotności. Miasta-ogrody 
miały uleczyć ciasne, niezdrowe, bezstylowe i 
przepełnione biedotą skupiska wielkomiejskie.
W celu rozpropagowania tych postulatów artyści, 
lekarze, społecznicy zespalali się w działaniu, a 
jednym ze sposobów upowszechniania nowych 
idei stała się nowoczesna wystawa architekto
niczna. Musiała to być przede wszystkim wysta
wa poglądowa, przeznaczona do odbioru przez 
wszystkie warstwy społeczne. Stawiała ona sobie 
cele wychowawcze: wyrobienie u zwiedzających 
smaku i zdrowego krytycznego podejścia do za
gadnień sztuki. Dlatego oprócz rysunków i pla
nów prezentowano modele plastyczne, wyposażo
ne domy w ogrodach i mieszkania. Obiektami ar
chitektury publicznej były pawilony kawiarni, 
teatrzyków, kiosków - służące do rozrywki i wy
poczynku. Całość zaś ujmowano artystycznie i 
kształtowano jako dzieło sztuki - na przekór dzie
więtnastowiecznej wystawie powszechnej, będą
cej często nielogicznym skupiskiem wszystkie
go.

Do tego rodzaju dzieł sztuki należała krakowska 
wystawa architektoniczna. Jej charakter arty
styczny przybrał niezwykle malowniczą postać. 
Należy tu wspomnieć o jeszcze jednym nurcie, 
gdyż w znacznym stopniu zaważył on na wyglą
dzie oleandrowych pawilonów, nurcie poszuki
wań stylu narodowego, który w rozbitej rozbiora

mi Polsce trafił na szczególnie podatny grunt. W 
działalności Polskiej Sztuki Stosowanej nurt ten 
znalazł wyraz np. w zainteresowaniach sztuką lu
dową, w konkursach na dwór dla Opinogóry (1908 
r.) czy dworek polski na wystawę rzymską (1911 
r.). Nic więc dziwnego, że wzorem, do którego sięg
nęli twórcy i uczestnicy wystawy, był dwór szla
checki z końca XVIII i początku XIX w., jako typ 
najbardziej wygodnego, malowniczego i taniego 
budownictwa, wymarzonego dla przedmieść i 
miast-ogrodów. Stąd też na wystawie wiele pęka
tych kolumienek, ganków, szczytów i szczycików 
o płynnych liniach, wysokich łamanych dachów, 
alkierzy, werand, ryzalitów i wszystkiego, co koja
rzy się z poetyką polskiej siedziby szlacheckiej.
Krakowską wystawę podzielono na dwie części. 
Część pierwszą otwierał dwuskrzydłowy pawi
lon (proj. J. Czajkowskiego i L. Wojtyczki) z alkie
rzami i przelotowym hallem, wychodzącym na ob
szerny plac. W jednym z alkierzy urządzono kap
licę wiejską (proj. J. Bukowskiego). W skrzydłach 
umieszczono plon konkursu na pięć typów domów 
mieszkalnych w ogrodach. Wystawiono plany, ry
sunki i modele plastyczne. Były to propozycje 
warszawskich, poznańskich i krakowskich archi
tektów: wolno stojące bądź zgrupowane domy dla 
jednej średnio zamożnej rodziny i z mieszkaniem
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do wynajęcia, domy robotnicze dla ośmiu i dla 
czterech rodzin - wszystkie o dworkowym cha
rakterze. Pendant do pawilonu głównego stanowił 
budynek teatru z rozwiniętymi galeriami kolum
nowymi restauracji i kawiarni (proj. J. Czajko
wskiego). Pierwszą część zamykała długa pergola 
(proj. W. Ekielskiego) z wystawą prób materiałów 
budowlanych wytwarzanych przez firmy krajo
we.

W drugiej części wystawy zbudowano i wyposażo
no przykłady domów dla poszczególnych warstw 
społecznych: dworek podmiejski dla średnio za
możnej rodziny (proj. J. Czajkowskiego), skromny 
domek dla dwóch rodzin robotniczych (proj. F. 
Mączyńskiego), wzorowany na orawskiej chacie z 
wyżką dom dla rękodzielnika z warsztatem sto
larskim (proj. A. Szyszko-Bohusza), dostatnia i 
trochę „uniwersalno-ludowa” w stylu zagroda
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włościańska (proj. Z. Kalinowskiego) - wynik o- 
gólnego zainspirowania ludowością i wzorowa 
gospoda wiejska, gdzie mogli posilić się mniej za
możni zwiedzający.
Największą jednak ozdobą i atrakcją Oleandrów 
stał się dworek podmiejski. Tradycyjna aleja pro
wadziła pod ganek z dwoma parami kolumn, na 
nich wspierała się facjatka zwieńczona płynną li
nią szczytu. Spadzisty dach akcentował przysa
dzistą bryłę domu. Od ogrodu - ryzalit z altanką 
na półpiętrze. We wnętrzu urządzono bawialnię, 

7-10, Wnętrza dworku podmiejskiego: bawialnia (proj, K. Tichy) (7), pokój 
pana (proj. J. Czajkowski) (8), pokój pani (proj. K. Frycz) (9) i jadalnia (proj. H, 
Uziembło) (10)
11. 12. Domy: dla dwóch rodzin robotniczych (proj. F. Mączyński) (11) i dla 
rzemieślnika (proj. A. Szyszko-Bohusz) (12)
13. Chata włościańska (proj. Z. Kalinowski)
14. Gospoda wiejska (proj. W. Krzyżanowski)
15. Z konkursu na typy domów - dom dla średnio zamożnej rodziny (proj. Z.
Męczeński) (reprod.: Wrzesław Żuławski)

jadalnię z kredensem, pokoje pani i pana, sypial
nię, pokój panieński i dziecięcy. Meble do po
szczególnych pokoi projektowali: Karol Tichy, 
Henryk Uziembło, Karol Frycz, Józef Czajkowski,
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wnętrz bardzo indywidualnych, ale w całości 
zharmonizowanych i lekkich, gdyż proste, a zara
zem wykwintne meble dostosowano do skali, wy
magań i możliwości średniego domu. To był przy
tulny, malowniczy i wygodny dom polski.
Dzięki wystawie, która do końca października 
1912 r. zwabiała tłumy zwiedzających, Oleandry 
stały się miejscem znanym i często odwiedzanym. 
Potem prywatny dzierżawca Biliński urządził 
tam wesołe miasteczko, a w zimie ślizgawkę. Zbli
żał się jednak trudny czas wojny.
W sierpniu 1914 r. w zabudowaniach byłej wysta
wy ulokowały się Drużyny Strzeleckie i Strzelec, 
a potem Legiony Polskie. Pawilon wystawowy i

Edward Trojanowski, Jan Bukowski, Edmund 
Bartłomiejczyk. Wyposażenie dworu nawiązywa
ło do tradycji meblarskich epok minionych - ba
roku, biedermeieru, empiru, sztuki ludowej. Inspi
racje te nie przeszkodziły artystom w stworzeniu 

teatr zamieniono na koszary, w dworku mieściły 
się biura wojskowe, w domku dla rzemieślnika - 
intendentura placu, a w gospodzie - kuchnia i 
szwalnia; przed mostkiem nad Rudawą zaciągnię
to warty. Dopiero jesienne chłody zmusiły żołnie
rzy do opuszczenia letnich pawilonów, później 
strawił je pożar, a po wojnie resztki zabudowań 
rozebrano.
Nie był to jednak koniec. Marzenia twórców wy
stawy ożyły zaraz po wojnie i przybrały swójską 
postać stylu dworkowego, który rozwijając się 
spontanicznie i żywiołowo kontynuował tradycje 
narodowej architektury w wolnej Ojczyźnie. A 
nazwa Oleandry stała się tym bardziej droga ze 
względu na pamięć o Legionach.

Teresa Bagińska-Żurawska
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Nowo wznoszoną siedzibę otaczano zazwyczaj 
rozległym parkiem i ogrodem. Ten ostatni, utrzy
mując tradycyjny układ polskiego ogrodu „wło
skiego”, łączył w sobie dwie funkcje: utylitarną i 
dekoracyjną. Zieleń występowała jako tworzywo 
łączące zespół parkowo-gospodarczy w jednolitą 
przestrzennie i kompozycyjnie całość. Jednocześ
nie drzewa i krzewy oddzielały poszczególne częś
ci tego zespołu od pól, łąk i zabudowy wiejskiej. 

O strukturze szlacheckiego zespołu mieszkalno- 
-produkcyjnego wnioskować można w zasadzie je
dynie na podstawie zachowanych opisów oraz in
wentarzy i lustracji dóbr. Przetrwałe bowiem do 
dzisiaj obiekty gospodarcze pochodzą przeważnie 
z okresu późniejszego, a brak dowodów do stwier
dzenia, że sytuowano je na miejscu poprzednich. 
Tylko w wypadku założenia dworskiego Wielkiej 
Wsi (woj. tarnowskie) istnieje uzasadniona pod
stawa do przypuszczenia, że obecny budynek ofi
cyny wzniesiony został jednocześnie z budową 
dworu. Świadczy o tym zlokalizowanie w oficynie 
m.in. dworskiej kuchni, umieszczonej od początku 
poza obrębem budynku mieszkalnego, co było 
zresztą charakterystyczną, związaną z polską o- 
byczajowością cechą szlacheckich siedzib w la
tach 1697 - 1763. Lokalizację pzostałych elemen
tów założenia w Wielkiej Wsi odczytać można z 
planu, rejestrującego zapewne pierwotny układ 
zabudowy. Plan ten uwidocznia trzy podstawowe 
składniki zespołu mieszkalno-produkcyjnego: sie
dzibę właściciela dóbr z budynkami towarzyszą
cymi i ogrodem, folwark oraz gumno. Zabudowa
nia folwarczne oddziela od dworu droga gospo
darcza, wzdłuż której zlokalizowano budynki wo
zowni i spichlerza. Naprzeciw nich, wokół dzie
dzińca gospodarczego znalazły miejsce pozostałe 
budynki folwarczne: stajnie i chlewnie. Kompleks 
zabudowań folwarcznych łączył się po stronie pół
nocno-zachodniej z usytuowanym na wysokości 
parku gumnem, uformowanym przez regularny 
czworobok drewnianych stodół. Założenie parko
we rozwiązane osiowo na linii wschód-zachód 
składało się z regularnego, czworobocznego wnę
trza, które poprzedzała aleja dojazdowa wysadza
na drzewami, oraz z ogrodu usytuowanego za bu
dynkiem siedziby.

Dwory 
czasów saskich
Po■JL. wojnach

na początku XVIII w., gdy ruch budowlany w 
Polsce ożywił się na tyle, że zaistniały warunki 
dla rozkwitu architektury, inwestycje na większą 
skalę podjęli przede wszystkim przedstawiciele 
społecznej elity: wyższy kler, niewielka grupa 
świeckich magnatów, bogate opactwa, król. Obok 
tego elitarnego nurtu wystąpił drugi, ogarniający 
krajobraz architektoniczny ogromnych połaci 
Rzeczypospolitej, który tworzyli mistrzowie ce
chowi - cieśle i muratorzy. Ich działalność obej
mowała przede wszystkim budownictwo prowin
cjonalne: ono właśnie podjęło kontynuację trady
cji XVII w., co wyraziło się w kontynuacji pew
nych programów i typów formalnych związanych 
z kulturą szlachecką.
Po zniszczeniach wojennych, które dotknęły 
szczególnie średnią szlachtę, tracącą niejedno
krotnie cały swój majątek, kosztem dóbr szlache
ckich rozwijały się magnackie latyfundia. Zubo
żenie dużej części społeczności szlacheckiej spo
wodowało próby przeciwstawienia się magnaterii, 
a chęć utrzymania dawnej pozycji przejawiała się 
w uwielbieniu przeszłości i kultywowaniu sarma
ckich tradycji. Zwrot ku tradycji wyraził się w 
programowym mitologizowaniu i idealizowaniu 
życia rycersko-ziemiańskiego. Pięlęgnowanie i- 
deału rycerskiego znalazło wyraz w portretowa
niu się w karacenach w celu przekazania poprzez 
ten wizerunek informacji o świetności i starożyt
nej rycerskości rodu, a ideał ziemiański wynika
jący z faktu uznania rolnictwa jako zawodu naj
bardziej odpowiedniego dla szlachcica przejawiał 
się osobistym angażowaniem się szlachty w spra
wy gospodarki we własnych majątkach. Obydwa 
te ideały: rycerski i ziemiański wyrażała w pełni 
wiejska siedziba szlachecka. W czasach saskich 
jej forma była już wykształconą i skrystalizowa
na we wszystkich pełnionych przez nią funkcjach: 
mieszkalnej, reprezentacyjnej i produkcyjnej. 
Cieszyła się popularnością, w niej bowiem mógł 
się realizować program samowystarczalności, tak 
ważny dla warstwy szlacheckiej ze względu na 
konieczność obrony pozycji zagrożonej naporem 
magnaterii.
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,Poza stajniami, spichlerzami, oborami, lochami 
do nabiałów; wołowniami i chlewikami były też 
na folwarku budynki „specjalnym celom służące”. 
Nawet w niewielkich założeniach dworskich stały 
element zespołu folwarcznego stanowiły browary, 
w których produkowano piwo na potrzeby karcz
my wiejskiej, jedynej, w której mogli pijać podda
ni. Niekiedy występowała też ściśle związana z 
browarem gorzelnia i obie te „fabryczki” zapew
niały stały dochód właścicielowi.

Istotne znaczenie dla przestrzennego kształtu za
łożeń mieszkalno-produkcyjnych miało usytuo
wanie poszczególnych budynków i organizacja 
przestrzeni między nimi. Ciekawym przykładem 
rozwiązania przestrzennego zespołu dworskiego 
jest założenie w Ożarowie (woj. sieradzkie). Za
chowany plan z 1802 r. - ukazujący wydzieloną 
przestrzeń dziedzińca flankowaną na narożach 
dwoma budynkami, które łączy ogrodzenie, za
pewne z bramą wjazdową na osi głównej - suge
ruje dążenie do uformowania większego repre
zentacyjnego założenia.

W szlacheckim zespole mieszkalno-produkcyj- 
nym najważniejszym elementem był dwór - głów
na siedziba właściciela majątku. O jego rozwiąza
niach decydowały w głównej mierze dwa czynni
ki: reprezentacyjny i użytkowy; one to wniosły 
pewne zróżnicowanie do stosowanych typów roz
wiązań funkcjonalnych. Na podstawie kryterium 
programu i jego przestrzennej dyspozycji wyróż
niają się grupy rozwiązań o odmiennym sposobie 
umieszczenia reprezentacyjnych pomieszczeń.

Szczególnie liczną grupę stanowią dwory, w któ
rych program reprezentacyjny sytuowany jest 
obok sieni - w wielkiej izbie, spełniającej funkcje 
sali jadalnej. Taki układ znajdujemy m.in. w dwo
rach w Ożarowie, Dzięczynie (woj. leszczyńskie) i 

Wielkiej Wsi. Kolejną grupę, największą ilościo
wo, tworzą dwory o układzie z sienią i salonem na 
osi. Ten sprzężony układ realizował w pełni pro
gram reprezentacji. Występuje on m.in. w Miro- 
gonowicach (woj. tarnobrzeskie) i Paplinie (woj. 
siedleckie). W siedzibach o szczególnie rozbudo
wanym programie stosowano przeniesienie re
prezentacyjnych pomieszczeń na drugą kodygna- 
cję, dostępną ze schodów wielkiej sieni przyzie
mia. W takich układach związany z sienią salon 
parteru, nie tracąc cech pewnej reprezentacji, na
bierał charakteru bardziej intymnego. Rozwiąza
nie takie znajdujemy m.in. w dworze w Studzień- 
cu (woj. poznańskie).

W ramach wspomnianych tu odmian układu po
mieszczeń reprezentacyjnych występowała róż
norodność rozwiązań pozostałego użytkowego 
programu siedziby. I tak np. w dworze w Ożaro
wie na całość programu mieszkalnego oprócz po
mieszczeń reprezentacyjnych składają się: nie
wielki gabinet za sienią oraz ulokowane po jednej 
stronie sieni pokoje mieszkalne i usytuowane w 
narożach budynku alkierze. W dworze w Dzięczy
nie za główną sienią na osi umieszczono niewielki 
pokój-gabinet, natomiast za dużą salą jadalną - 
również niewielki pokój, zapewne gościnny. Na 
prawo od sieni usytuowano pięć pomieszczeń, z 
których dwa większe rozwiązano w układzie dwu- 
trąktowym, a trzy skrajne uszeregowano w trój- 
traktowym. Stosowanie takiego rozwiązania po
twierdza np. zachowany w zbiorach majsterszty
ków muratorów krakowskich rysunek M. Czapi- 
gowskiego (zbiór majstersztyków cechu murato
rów krakowskich przechowywany w Wojewódz
kim Archiwum Państwowym w Krakowie opraco-

1, Wielka Wieś, plan katastralny z 1848 r„ północna część wsi z założeniem 
dworskim
2. Ożarów, fragment planu z 1802 r.
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wał i prawie w całości opublikował Z. Rewski, 
Majstersztyki krakowskiego cechu murarzy i ka
mieniarzy XVI-XIX wieku, Wrocław 1954). Na u- 
wagę zasługuje tu fakt umieszczenia programu 
gospodarczego w budynku dworu. W tym wypad
ku kuchnie, pralnie i pomieszczenia gospodarczo- 
-magazynowe umieszczono w wysokiej, dobrze o- 
świetlonej kondygnacji piwnicznej.
Ciekawym przykładem rozwiązania układu wnę
trza jest dwór w Wielkiej Wsi. Rozwiązane w uk
ładzie dwutraktowym wnętrze podzielone jest w 
części środkowej korytarzykiem służącym do ob
ie



3. Dwór w Ożarowie - plan przyziemia; 1 - próba odtworzenia uktadu z doby 
saskiej, 2 - sień, 3 - jadalnia, salon
4.5, Dwór w Dzięczynie - plan przyziemia (4) i plan poddasza (5) (objaśnienia 
przy ii, 3)
6-9. Plany przyziemia dworów w Wielkiej Wsi (6), Mirogonowicach (7), Papli- 
nie (8) i w Suchej (9) (objaśnienia przy il. 3)
10.11. Dwór w Studzieńcu - plan przyziemia (10) i plan poddasza (11) (obja
śnienia przy il. 3)
12. 13. Elewacja frontowa (12) i ogrodowa (13) dworu w Studzieńcu w 1974 
r.
14. Dwór w Komborni, 1975 r.
15. Dwór w Mirogonowicach (repr. ze zb. rodziny Reklewskich)
16. Dwór w Dzięczynie, 1964 r.

sługi urządzeń ogniowych, które w pozostałych 
dworach obsługiwane są zazwyczaj z sieni. Takie 
rozwiązanie nie było jednak wyjątkowe. Jego po
wszechność potwierdzają majstersztyki murato
rów krakowskich. Interesujące jest także usytuo
wanie dwóch symetrycznych gabintów na osi sie
ni. Występowanie takich rozwiązań poświadcza 
zachowany majstersztyk muratora Piotra Rędzi- 
szkowicza.
Symetryczne rozplanowanie wnętrza mieszkalne
go reprezentuje dwór w Mirogonowicach, w któ
rym z rozwiązanymi w dwutrakcie czterema o- 
grzewanymi pomieszczeniami o charakterze mie
szkalnym połączone są amfiladowo pierwotnie 
nie ogrzewane pomieszczenia skrajne o charakte
rze garderób i komór.
Bogatszy program mieszkalny ma dwór w Suchej 
(woj. siedleckie), w którym występują dwu- i pię- 
cioizbowe apartamenty mieszkalne. W każdym z 
nich znajdują się ogrzewane pokoje, rozwiązane 
w układzie dwutraktowym i przylegające do nich 
trzy pomieszczenia nie ogrzewane, rozwiązane w
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17. Dwór w Siedmiorogowie, 1964 r
18. Dwór w Ożarowie, elewacja wschodnia i południowa, stan z 1984 r.
19. Dwór w Suchej, 1984 r.
20. Dwór w Paplinie, 1984 r.
21. Dwór w Świdniku, 1984 r
22. Dwór w Wojszycach, 1984 r.
23. Dwór w Wielkiej Wsi w trakcie odbudowy, 1984 r
(zdjęcia: 1 - Jerzy Doraczek, 2 - Robert Kazimierski, 12, 13 - Roman Kaniko- 
wski, 14 - Krzysztof Ziemba, 16. 17 - Aleksandra Maćkowiak. 18. 19, 20, 22, 23 
- Anna M. Sikorska, 21 - Maciej Rydel) 

układzie trójtraktowym. Niemal identyczne roz
planowanie wnętrza ma m.in. dwór w Paplinie. 
Wystąpiły również rozwiązania o bardzo rozbudo
wanym programie mieszkalnym. I tak w dworze 
w Studzieńcu dwupokojowe apartamenty z garde
robami w alkierzach usytuowane w przyziemiu
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uzupełnia zespół czterech pomieszczeń mieszka
lnych zlokalizowanych na poddaszu, w Dzięczy- 
nie natomiast sześcioma pomieszczeniami na 
poddaszu wzbogacony jest rozbudowany program 
przyziemia.
Wszystkie te typy funkcjonalne pojawiły się w 
pewnych odmianach bryłowych. Decydujące zna
czenie dla bryły miał fakt występowania bądź nie
występowania alkierzy. Wydaje się, że w czasach 
saskich dwory bezalkierzowe miały nieznaczną 
przewagę liczbową nad wciąż popularnymi dwo
rami alkierzowymi. Te ostatnie w większości sta
nowiły kontynuację odmian występujących w stu
leciu poprzednim. Odmianę pierwszą - dwór z al
kierzami całkowicie nasuniętymi na elewację 
wzdłużną - reprezentuje alkierzowy dwór w Oża
rowie. Odmianę drugą - dwór z alkierzami nasu
niętymi częściowo na elewację frontową lub ogro
dową - reprezentował dwór w Kluczewsku (woj. 
piotrkowskie), który obecnie już nie istnieje. Od
mianę trzecią - o alkierzach flankujących elewa
cje wzdłużne tak, że ich ściany stanowią przedłu
żenie tych elewacji - reprezentuje m.in. dwualkie- 
rzowy dwór w Siedmiorogowie (woj. leszczyń
skie), zaś odmianę czwartą - dwory z alkierzami 
wysuniętymi przed elewacje wzdłużne budynku - 
m.in. dwualkierzowe siedziby w Studzieńcu czy 
Komborni (woj. rzeszowskie). Wprawdzie dzisiej
sza bryła dworu w Komborni nie zaznacza wyraź
nie alkierzy, ale jest to wynikiem radykalnej 
przebudowy w XIX w. (m.in. rozbudowy czterofi- 
larowego portyku o dwa przęsła z każdej strony, 
likwidującej charakterystyczne uskoki zarysowu
jące alkierze).
W czasach saskich pojawiła się też nowa odmiana 
dworu o alkierzach wsuniętych w korpus budyn
ku, stanowiąca zapewne formę przejściową od al
kierzy do ryzalitów. Przykładem takiego rozwią
zania jest m.in. drewniany dwór w Suchej. Zacho
wana jednoosiowość zryzalitowanych pomiesz
czeń skrajnych, ich znacznie mniejsza szerokość 
w stosunku do szerokości pomieszczeń przylega
jących do sieni i salonu oraz zróżnicowanie prze
krycia - przemawiają za zaliczeniem tego dworu 
do typu alkierzowego.
Budowano też dwory bezalkierzowe. W grupie tej 
występowały obiekty o bryle zwartej, np. dwór w 
Dzięczynie, oraz dwory o formach wydłużonych - 
wieloosiowe. Ten typ reprezentują m.in. dwory w 
Mirogonowicach i Paplinie.

Inne sposoby zróżnicowania bryły dotyczą zarów
no liczby osi w elewacjach podłużnych budynku, 

jak i form je akcentujących oraz form stosowa
nych dachów. Do repertuaru form akcentujących 
środkowe osie dłuższych elewacji należały parte
rowe lub piętrowe ryzality, ganki na słupach, wy
sunięte lub wgłębne portyki, facjatki i balkony. Z 
kolei w dziedzinie stosowania form dachów pano
wała duża różnorodność. Stosowano dachy cztero
spadowe, (np. Świdnik w woj. nowosądeckim), da
chy łamane polskie (np. Siedmiorogów), dachy 
mansardowe (np. Dzięczyna). Wydaje się, że o po
pularności tych ostatnich zadecydował w znacz
nej mierze czynnik utylitarny - w poddaszach 
parterowych siedzib nierzadko lokowano po
mieszczenia mieszkalne, a ten typ dachu najlepiej 
się do tego celu nadawał. Istotne znaczenie dla 
plastycznego wyrazu bryły budynku miało pokry
cie dachu. Przeważało stosowanie gontu, ale zda
rzały się wypadki pokrycia ceramicznego - rzad
sze, gdyż wymagało to znacznie mocniejszej kon
strukcji więźby i ścian, związane też było z zasady 
z dworami murowanymi. Ciekawym przykładem 
zastosowania pokrycia ceramicznego w budynku 
drewnianym jest - obecnie pokryty gontem - 
dwór w Wojszycach (woj. płockie). O pierwotnym 
pokryciu go dachówką holenderską świadczą 
znaczne przekroje drewnianych elementów kon
strukcyjnych przystosowanych do tego ciężkiego 
pokrycia. Intencją zastosowania przekrycia cera
micznego była tu zapewne chęć uzyskania efektu 
zbliżonego do form architektury murowanej. 
Świadczy o tym otynkowanie zewnętrznych ścian 
drewnianego dworu.

Ważnym elementem plastycznym bryły dworu 
było opracowanie elewacji. O wystroju elewacji z 
czasów saskich wnioskować można jedynie na 
podstawie nielicznie zachowanych elementów. 
Większość bowiem siedzib ulegała późniejszym 
przekształceniom, które powodowały niemal cał
kowite zniszczenie pierwotnego opracowania. W 
Studzieńcu zachowały się umieszczone w dolnych 
połaciach dachu lukarny ze szczycikami w obra
mieniach falistych wycinanych w desce oraz fron
towe drzwi ujęte wąskimi pilastrami dźwigający
mi belkowanie. Dwór w Mirogonowicach zacho
wał niemal pełny wystrój z pierwszej połowy 
XVIII w. Indywidualny charakter tego dworu pod
kreśla ramowa kompozycja szalowania ścian ze
wnętrznych i rytm drewnianych pilastrów wpro
wadzających charakterystyczną artykulację ele
wacji. Głowice pilastrów ozdobione są stylizowa
nymi motywami roślinnymi snycerskiej roboty. 
Użycie form pilastrowych jest tu przejawem za
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stosowania wzorów architektury porządkowej w 
wersji drewnianej.

Również w wystroju wnętrz dworów z pierwszej 
połowy XVIII w. zachowały się jedynie nieliczne 
elementy. Można z całą pewnością stwierdzić, że 
np. przekrycie stropów belkowaniem było jeszcze 
dla dworów z czasów saskich charakterystyczne. 
Belkowanie miało przeważnie staranne opraco
wanie dekoracyjne, najczęściej stosowano stażo
wanie lub ścięcie w narożu z uskokami. M.in. w 
dworze w Ożarowie stropy belkowane wykonano 
z drewna modrzewiowego z profilowaniem, po
przeczne do belek deski ułożone na przemian w 
dwóch płaszczyznach ozdobiono dekoracyjnymi 
nacięciami i sfazowaniem. Właśnie m.in. na bel
kach stropowych często umieszczano różnego ro
dzaju napisy - tak charakterystyczny element 
polskiego dworu. Napisy umieszczano na spod
niej stronie siestrzanu i niejednokrotnie są one 
jedyną informacją o dacie budowy dworu.

Dbałości o staranne opracowanie plastyczne wnę
trza dowodzą m.in. zachowane fragmenty drew
nianych schodów w dworze w Dzięczynie. Innym 
elementem wystroju były kominki, które w po
mieszczeniach reprezentacyjnych miały staranne 
opracowanie dekoracyjne; bywały murowane, 
częściej jednak kamienne w ozdobnych profilo
wanych obramieniach. Staranną oprawę otrzy
mywały też otwory okienne i drzwiowe. Futryny 
drzwi i okien miały wydatne profilowanie; równie 
staranne było opracowanie samych drzwi - stoso
wano przeważnie barokowe drzwi płycinowe. 
Wśród elementów wnętrza ważną rolę odgrywały 
ściany i podłogi. Ściany zazwyczaj obijano płót
nem, podłogi wykonywano przeważnie z prostych 
tarcic; z czasem w zamożniejszych dworach poja
wiły się podłogi układane w jodełkę i kwadraty. 
Wszystkie te elementy świadczą o dążeniu do na
dania wznoszonej siedzibie wrażenia zamożności, 
a do pewnego stopnia nawet zbytku. Ujawniają 
też tendencję do wprowadzania wątków dekora
cji, charakterystycznych dla pałaców, co miało 
modelować charakterystyczną dla epoki już mi
nionej budowlę tak, aby odpowiadała wymogom 
nowych czasów. Umożliwiały to właściwości sze
roko stosowanego drewna, pozwalające na pełne 
realizowanie podejmowanych zamierzeń pla
stycznych. Drewniane detale, często malowane 
lub złocone, imitowały marmury lub brązy. Podję
to próbę osiągnięcia kompromisu między starą 
konwencją a nowymi wymaganiami formalnymi. 
Właśnie w wystroju wnętrz wyraziła się najpeł

niej tendencja do stosowania nowych, modnych 
rozwiązań przez szersze warstwy szlachty.
Czasy saskie wniosły też pewne wartości w dzie
dzinie rozplanowania wnętrz. Zarysowało się od
chodzenie od ciasnych układów na rzecz wnętrz o 
rozbudowanych funkcjach mieszkalnych, o więk
szym zakresie komfortu i higieny. Jednocześnie 
rozbudzone potrzeby kulturalne wyraziły się w 
większej dbałości o regularność układu i jego 
przynajmniej zewnętrzną symetrię. Inną charak
terystyczną cechą szlacheckich siedzib z czasów 
saskich było stosowanie architektonicznych „po
zorów”, przejawiających się zazwyczaj w naślado
waniu elementów murowanej architektury, choć 
w formie zredukowanej. O ile jednak w budownic
twie monumentalnym na rozwiązanie wnętrz 
mieszkalnych rzutowały rygorystycznie prze
strzegane zasady geometryczności i symetrii z po
minięciem wygody, to w budownictwie dworów 
zaznaczył się rozwój w kierunku wykształcenia 
funkcjonalnego i wygodnego układu mieszkalne
go, który funkcję reprezentacyjną ograniczył do 
centralnej osi budynku.
Podsumowując zagadnienie przemian wiejskiej 
siedziby pierwszej połowy XVIII w. trzeba stwier
dzić, że rytm tych przemian był niezwykle złożo
ny, występowało bowiem współtrwanie tradycji i 
elementów nowych, ścieranie się tych elementów 
i jednocześnie ich symbioza. Te właśnie zagadnie
nia wydają się istotne dla architektury szlache
ckich dworów z czasów saskich. Tradycje ozna
czała wierność pewnym utrwalonym archetypom 
myślenia i to zarówno fundatorów, jak i wyko
nawców. Obok wzorców teoretycznych utrwalo
nych przez wzorniki i poradniki, oddziaływały 
także wzorce przenoszone w formie nawyków 
warsztatowych i przyzwyczajeń inwestorów czy 
też przez naśladownictwo obiektów o pewnej a- 
trakcyjności prestiżowej i formalnej. Jednocześ
nie w guście zleceniodawców i inwestorów zacho
dziły pewne zmiany, ulegały ewolucji ich zainte
resowania, następowała recepcja nowych prą
dów.
Wszystko to złożyło się na ciekawy i zróżnicowa
ny obraz wiejskiej siedziby szlacheckiej i roli, 
jaką ona odgrywała w ówczesnej świadomości 
społecznej.

Anna Maria Sikorska

Powyższy artykuł został opracowany na podstawie rozprawy 
doktorskiej wykonanej przez autorkę na Wydziale Architektu
ry Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof, dra Witol
da Krassowskiego w 1984 r.
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150 lat fotografii

„Kodak nr 1”
Ww w 1989 r. mija

przedstawił zebranym szczegółowy opis tej meto
dy uzyskiwania obrazów. Nazwa dagerotypii po
chodzi od nazwiska jednego z jej wynalazców,

150 lat od uroczystego posiedzenia Francuskiej 
Akademii Nauk, w czasie którego (było to 19 
sierpnia 1839 r.) jego sekretarz prof. Dominik Ara
go ogłosił dokonanie wynalazku dagerotypii (po
przedniczki dzisiejszej fotografii), a następnie 

Francuza Louisa Daguerre; współwynalazcą był 
Joseph Nicephore Niepce, także Francuz.
Profesor Arago w drugiej części uroczystego po
siedzenia omówił też całą historię wynalazku, a 
ponadto roztoczył przed słuchaczami obraz prze-

1. Współczesna reklama stare
go Kodaka
2 Aparat fotograficzny Eastma 
na „Kodak nr 1"
34. Przykłady amatorskich 
zdjęć

(fot. 1 - Ryszard Kreyser)
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widywanego dalszego rozwoju dagerotypii. Mówił 
również pięknie o tym, jak wielkie znaczenie dla 
całej ludzkości będzie miało to odkrycie w przysz
łości. Dziś można powiedzieć, że przewidywania 
profesora Arago spełniły się w stopniu daleko 
większym niż on sam mógł się wówczas spodzie
wać. Na zakończenie posiedzenia Akademii ogło
szono decyzję, że wynalazek dagerotypii zostaje 
oddany całej ludzkości i wszyscy mogą z niego 
korzystać bez jakichkolwiek ograniczeń. Publicz
ne ogłoszenie szczegółów procesu uzyskiwania 
obrazów umożliwiło szybkie rozpowszechnienie 
się dagerotypii na całym świecie.

Ta metoda rejestracji obrazów była jednak dosyć 
kłopotliwa zarówno na etapie przygotowywania 
potrzebnego do tego materiału światłoczułego, jak 
też w trakcie dokonywania samego zdjęcia. Na
stępną jej wadą było to, że uzyskiwało się tylko 
jeden obraz, a ponadto jego oglądanie było dosyć 
niewygodne. Nic więc dziwnego, że wielu wyna
lazców podejmowało różne prace dla udoskonale
nia i uproszczenia całego procesu. Dzięki tym 
wszystkim wysiłkom już na przełomie lat siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. rozwój fo
tografii poszedł na tyle daleko, że mogła ona 
wyjść poza atelier zawodowych fotografów i stać 
się domeną fotoamatorów. Wynalazek mokrej 
płyty kolodionowej, a następnie suchej płyty z 
emulsją żelatynową usunął ostatecznie do lamusa 
dagerotypię łącznie z jej nazwą. Od tego momen
tu zapanowała już niepodzielnie fotografia, w któ

rej zamiast posrebrzanej płytki metalowej (jak to 
miało miejsce w dagerotypii), stosowano płyty 
szklane pokrywane emulsją. Była ona zawiesiną 
kryształków bromku srebra, niekiedy też chlorku 
lub jodku srebra w żelatynie.
W latach osiemdziesiątych XIX w. dokonano dal
szych ulepszeń i dzięki nim fotografia mogła upo
wszechniać się jeszcze bardziej. Tym właśnie, 
który jednoznacznie przyczynił się do zapoczątko
wania szerszego ruchu fotoamatorskiego, był 
Georg Eastman, młody urzędnik bankowy w Ro
chester w USA, a w niewiele lat później właściciel 
fabryki KODAK. Nazwa KODAK jest zupełnie 
sztucznym tworem językowym przyjętym przez 
Eastmana na oznaczenie jego pierwszego aparatu
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fotograficznego, a później przyjęta też jako nazwa 
całej firmy. Nazwa ta nie oznacza absolutnie żad
nego przedmiotu, a jej zaletami są: dźwięczne 
brzmienie oraz to, że we wszystkich językach wy
mawiana jest w sposób identyczny.

W 1988 r. minęło 100 lat od momentu opatentowa
nia aparatu fotograficznego konstrukcji Eastma- 
na, przeznaczonego do szerokiego użytku amator
skiego. Aparat ten znany jest jako „KODAK nr 1”. 
Gdyby ktoś miał taki aparat (jako spadek po 
dziadkach lub pradziadkach) niech uprzytomni 
sobie, że jest właścicielem cennego zabytku, bez
pośredniego świadka narodzin fotografii amator
skiej.

Pomysł Eastmana był prosty i genialny zarazem. 
Skonstruował on bowiem aparat pozwalający na 
wykonywanie z ręki migawkowych, podchwyco
nych zdjęć, na których można było bez trudu zare
jestrować zarówno przejawy codziennego życia, 
jak też uroczystości rodzinne i inne wydarzenia. 
Jedynym koniecznym warunkiem było wykony
wanie zdjęć przy pełnym świetle słonecznym, ze 
względu na stosunkowo niską czułość na światło 
używanych podówczas materiałów. Producent 
tych aparatów zapewniał wprawdzie, że można 
było nimi też fotografować bez słońca, a więc np. 
we wnętrzach, ale wówczas było konieczne nieru
chome ustawienie aparatu na odpowiedniej pod
stawie, którą mógł być stół. Czas naświetlania ta
kiego zdjęcia wynosił od kilku do kilkudziesięciu 
sekund; odmierzało się go przez ręczne zdjęcie 
pokrywki obiektywu, a następnie powtórne jej za
łożenie. Jest rzeczą oczywistą, że w ten sposób 
można było fotografować jedynie nieruchome 
przedmioty. Przy zdjęciach wykonywanych z ręki 
„na migawkę” posługiwano się migawką umiesz
czoną w aparacie za obiektywem.

Aparat Eastmana był ładowany w fabryce wstęgą 
z materiału światłoczułego o długości wystarcza
jącej na wykonanie stu zdjęć. Zdjęcia te miały for
mę okrągłych obrazów o średnicy około 64 mm. 
Okrągły kształt obrazów wynikał z właściwości 
użytego w aparacie obiektywu, który dawał pew
ną nieostrość w czterech rogach obrazu i z tego to 
powodu wbudowano w aparat okrągłą maskę, któ
ra po prostu zasłaniała te nieostre rogi.

Po naświetleniu wszystkich stu zdjęć aparat od
syłano pocztą do fabryki KODAK. Tam wywoły
wano zdjęcia, kopiowano je na papierze światło
czułym i każde zdjęcie naklejano na odpowiedni, 
prostokątny kartonik. W cenę wywołania i skopio
wania zdjęć wliczony był również koszt załadowa

nia aparatu nową wstęgą materiału światłoczułe
go. Gotowe zdjęcia oraz aparat załadowany mate
riałem światłoczułym odsyłano pocztą klientowi. 
W ten sposób otrzymywał on nie tylko swoje zdję
cia, ale równocześnie też aparat gotowy do dalszej 
pracy.

To przejęcie przez fabrykę KODAK troski o wy
wołanie zdjęć klienta było jednym z zasadniczych 
przyczyn powodzenia, jakim cieszył się aparat 
Eastmana. Drugą nie mniej ważną przyczyną był 
fakt, że do robienia zdjęć tym aparatem nie była 
potrzebna żadna gruntowna wiedza fotograficzna. 
Trzeba było jedynie opanować kilka podstawo
wych czynności, objaśnionych szczegółowo w do
dawanej do aparatu broszurce. Czynności tych 
mógł bez trudu nauczyć się każdy, nawet dziecko. 
Zbędna też była wiedza chemiczna związana z 
wywoływaniem i kopiowaniem zdjęć, czynności te 
bowiem wykonywano w fabryce KODAK. U pod
staw sukcesu Eastmana leżało więc daleko idące 
uproszczenie samego procesu fotografowania i u- 
wolnienie fotoamatorów od czynności laborato
ryjnych w myśl firmowego sloganu, który 
brzmiał: „wy naciśnijcie spust aparatu - my wy
konamy resztę”.

Pozostał jeszcze do rozwiązania problem wyso
kiej ceny aparatu, która na przełomie lat osiem
dziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stule
cia wynosiła aż 25 dolarów USA, a była to wów
czas suma pokaźna. Z tym poradził sobie jednak 
Eastman, wypuszczając z czasem na rynek w du
żych ilościach inny, uproszczony i oparty na innej 
zasadzie, popularny aparat fotograficzny; cena 
jego była wielokrotnie niższa.

I

Aparat „KODAK nr 1” i następne modele zapo
czątkowały żywiołowy w latach późniejszych roz
wój ruchu fotoamatorskiego. W naszych czasach 
fotoamatorzy stali się jednym z ważnych elemen
tów stymulujących rozwój światowego rynku 
sprzętu i materiałów fotograficznych. W dalszym 
ciągu aktualny jest stary slogan Eastmana; więk
szość fotoamatorów ogranicza się bowiem i dzi
siaj jedynie do naciskania spustu aparatu, a całą 
troskę o wywołanie zdjęć powierza wyspecjalizo
wanym laboratoriom fotograficznym, nazywa
nym często „fabrykami obrazów”.
Gdy napotkamy w starych albumach rodzinnych 
małe, okrągłe obrazy, miej my świadomość, że 
mają one sto lub też niewiele mniej lat i są świad
kami minionej historii fotografii.

Ryszard Kreyser
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Kamienne 
tablice

NASZ FELIETON

TJL rasy kolej
nych polskich pielgrzymek papieża zna
czą kamienne tablice wmurowane w 
ściany zabytkowych kościołów. Wartość 
artystyczną tych pamiątek siłą rzeczy po
równujemy z pięknem zabytkowych bu
dowli. Najczęściej niestety razi nas brak 
harmonii. Zastanawiamy się, dlaczego o- 
koliczni parafianie nie skorzystali z po
mocy znawców sztuki? Gdzie był konse
rwator zabytków? Gdyby to były przy tym 
fakty incydentalne, występujące gdzieś 
na głuchej prowincji, ale dotyczą one w 
równym stopniu zabytków np. Krakowa, 
Gdańska i stolicy.

(rys. Małgorzata Tabaka)

Tablice mają przypominać i wzruszać - 
warunki te zawsze są spełnione. Czy po
winny mieć również wysoką wartość es
tetyczną? Wydaje się że tak, ponieważ je
dynie dzieło sztuki w pełni odzwiercied
lić może piękno duchowe przedstawione
go na nich człowieka. Niestety, większość 
tych tablic razi kompozycją, kolorem, 
fakturą materiału, nieudolnym przedsta
wieniem postaci. Po prostu na ich auto
rów nie spłynęła łaska twórczego olśnie
nia.
Kamienne tablice wskazywać powinny 
na wielkość, powagę i skromność przed
stawionej postaci. Tymczasem większość 
z nich kojarzy się z odpustowymi pamiąt
kami, którym obca jest wszelka wznio
słość. Zamiast stanowić dyskretny ak
cent, zazwyczaj są agresywnym elemen
tem dezintegrującym kompozycję frontu 
świątyni. Taką spuściznę dziedziczyć 
mają po nas następne stulecia?
Co na to konserwatorzy zabytków? Nale
żałoby o to zapytać każdego z osobna... 
Rodzi się podejrzenie, że w praktyce nie 
mieli nic do powiedzenia. Sprawa jest bo
wiem szczególna i zmusza do kompromi
sów.
A co na to nasi Czytelnicy? Może nie ma 
w tym wszystkim żadnego estetycznego 
problemu? Być może, kiedy ze średnio
wiecznych świątyń pozbywano się goty
ckiego wyposażenia, instalując w zamian 
np. barokowe ozdoby - to również raziło. 
Dziś natomiast barokowy wystrój goty
ckiego kościoła stanowi już wartość za
bytkową. Może i do kamiennych tablic 
przywykniemy?

Felietonista
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Wokół 
jednego zabytku
W zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie znajduje się 

m.in. portret księcia Albrechta I Hohenzollerna - Ansbacha 
(1490-1568)', byłego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, 
późniejszego świeckiego zwierzchnika Prus Książęcych, któ
ry to 10 kwietnia 1525 r. na rynku w Krakowie złożył hołd 
lenny Zygmuntowi I Staremu, jako swemu „panu i opiekuno
wi". Uroczysty ten akt, znany tak bardzo z obrazu Matejki, 
stanowił symboliczne zakończenie panowania zakonu w Pru
sach i zapoczątkował nowy okres w dziejach tych ziem jako 
świeckiego lenna Polski. Zgodnie z jednym z punktów trak

tatu, podpisanego dwa dni wcześniej, Albrecht miał nosić 
tytuł „księcia w Prusach” (dux in Prussia), co miało podkreś
lać, że jest zwierzchnikiem tylko w Prusach Książęcych, bo

wiem panem całych Prus był król polski. W literaturze2 doty
czącej tego okresu odnajdujemy skrajnie różne oceny posta
ci księcia Albrechta oraz jego polskiej polityki, od podawania 
w wątpliwość jego lojalności wobec Polski do poglądów o 
wiernym lenniku, który wniósł wkład w dzieło polskiej refor
macji i rozwój polskiego piśmiennictwa. Nie ulegają jednak 
wątpliwości jego szerokie kontakty z Polakami. Badacze 
przedwojenni wymieniali kilkaset nazwisk polskich kore
spondentów księcia - z królem Zygmuntem Starym, Zy
gmuntem Augustem, królową Boną, Janem Kochanowskim, 
Mikołajem Rej0m i Andrzejem Fryczem Modrzewskim na 
czele. Co ciekawsze, czasem zwracano się do księcia w 

języku polskim. Książę rozumiał ten język i rozmawiał w nim. 
Uważa się, że znajomość tę zawdzięczał matce - Zofii Jagiel
lonce.
Portret olsztyński wzmiankowany był już w 1724 r. jako „veri- 
tabel Original”, w wydanym drukiem opisie osobliwości mia

sta Morąga przez diakona tutejszego kościoła3. W kościele 
morąskim znalazł się ów portret wraz z podobizną Marcina 
Lutra, przekazany w 1599 r. przez Albrechta Fryderyka - syna 
Albrechta I, z zamku myśliwskiego w Książniku koło Morąga. 
Data umieszczona na portrecie jest właśnie datą owego 

przekazania.
Portret jest utrzymany w ciemnej tonacji z przewagą zgaszo
nych brązów, szarości o oliwkowym odcieniu, niewyraźnych 
czerni z akcentami złamanej bieli. Twarz księcia o ciemnej 
karnacji, bladych ustach, szarobrązowych oczach z wyraźnie 
zaznaczonym, charakterystycznym zezem oczu. Włosy, bro
da i wąsy beżowe z odcieniem szarej siwizny. Strój Albrechta 
składa się z charakterystycznej w drugiej połowie XVI w. szu
by podbitej futrem oraz narzutki ze srebrzystopołyskliwej tka
niny z charakterystycznymi zapinkami w formie sterczących 
„sprężynek”. Na piersiach - sznur korali oraz trzy łańcuchy z 
pięcioma medalami.
Medale, po rozszyfrowaniu4, okazują się nieść określony 

program ikonograficzny o wymowie projagiellońskiej. Należy 
tu dodać, że medale te nie istniały w rzeczywistości, przypo
minają raczej monety. W górnym łańcuchu medal lewy jest 
podobizną ojca księcia - Fryderyka brandenburskiego, mał
żonka Zofii Jagiellonki, córki Kazimierza Jagiellończyka. Me
dal środkowy z fragmentem czytelnej inskrypcji: „JOHAN

NES ...III...” oraz snopem Wazów - to podobizna Jana III, 
króla szwedzkiego, ożenionego z Katarzyną Jagiellonką, cór

ką Zygmunta Starego. Postaci na trzecim medalu nie udało 
się rozszyfrować. Przedstawia popiersie z głową zwróconą 
lekko w prawo, ze spiczastą brodą i opadającymi wąsami. Na 
głowie beret z rozciętymi brzegami, z guzem lub kwiatem po 
prawej stronie. Poniżej pojedynczy medal przypomina podo
biznę Zygmunta Augusta w ujęciu zbliżonym nieco do wize
runku króla na gdańskich monetach. Ostatni, także pojedyn
czy medal przedstawia niewątpliwie króla Zygmunta Starego 
- wuja księcia Albrechta. Napis w otoku odczytano jako „Sl- 
GISMUNDUS (DEI GRATIAE) REX POLONI(AE) (MAGNUS) 
D(UX) L(ITHUANIAE)”.
Na temat walorów artystycznych portretu badacze przedwo
jenni nie wypowiadali się zbyt konkretnie, zaliczając go do 
kręgu Cranachowskiego5. Ówczesny stan techniczny obrazu 

nie pozwalał na bardziej szczegółowe określenie tych związ
ków6. Wpływy Cranacha w Królewcu trwały jeszcze w XVII w. 
Ma to związek z działalnością nadwornych malarzy książąt 
pruskich. Na naukę malarstwa do Wittenbergi wysyłał książę 
Albrecht Hansa Kónigswiesera (jednak jego wyklucza się 
jako autora portretu). Równocześnie działali w Królewcu Ja
kub Binek oraz Adam Lange. Ten ostatni w 1568 r. dostał 
zamówienie na portret księcia, ozdobiony łańcuchami i biżu
terią. Mogła to być jedna z jego wersji. Według K. Wróble
wskiej najbliższą formalnie analogią jest miniatura malowana 
przez Bincka z Muzeum w Weimarze. Zdaniem A. Troschke- 
go rysy księcia zbliżone są do jego podobizn na medalach, a 
nie na tych z malowanych portretów, co byłoby dowodem na 
wcześniejsze powstanie portretu, gdyż w latach sześćdzie
siątych funkcjonował już tzw. schemat królewski, do którego 

nasz portret się nie zalicza. Natomiast charakterystyczny 
szczegół anatomiczny - zezujący wzrok, znamionuje wszyst
kie, współczesne księciu jego podobizny; w powstałych po 
jego śmierci zanika.
Jest to dzieło malarza nie najwyższego lotu, ale o jego wyjąt
kowości stanowią nie walory artystyczne, lecz ikonograficz

ne. Nadto warto dodać, że jest on najprawdopodobniej jedy
nym, szesnastowiecznym przedstawieniem postaci Albrech
ta, znajdującym się w zbiorach polskich.

Magdalena 
Bartoś

Przypisy
1. Portret ten (olej płótno, 214 x 94 cm) był eksponowany na wystawie 
otwartej na zamku w Olsztynie w grudniu 1988 r.
2. M. Biskup, Geneza i znaczenie hołdu pruskiego 1525 r, „Komu
nikaty Mazursko-Warmińskie”, 4, 1975; J. Małłek, Prusy Książęce a 
Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studia z dziejów polskiej poli
tyki księcia Albrechta Hohenzollerna, Warszawa 1976.
3. (A. Golitz), Merkwurdigkeiten der Stadt Mohrungen, Erla - utertes 
Preussen, t. 2, 1724, s. 282.
4. K. Wróblewska, Dwa portrety pierwszych lenników Polski, „Ko
munikaty Mazursko-Warmińskie", 4, 1975.
5. A. Troschke, Studien zu Cranachser Kunst im Herzogtum Preu
ssen, Leipzig 1938.
6. Ostatnią konserwację przeprowadziła Maria Mączkowska w 1984 
r.
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Akcja domy robotnicze

Osiedle 
w Jaśle
Polski przemysł naftowy ściśle związany jest z 
terenem Podkarpacia. Ropa, której produktem 
jest nafta i wiele innych wytworów destylarnia- 
nych, znana była od bardzo dawna mieszkańcom 
tych okolic. Dzięki pracom pioniera przemysłu 
naftowego i wynalazcy lampy naftowej Ignacego 
Łukasiewicza w drugiej połowie XIX w. zaczął roz
wijać się przemysł naftowy.
W 1856 r. w Ulaszowicach na przedmieściu Jasła 
Lukasiewicz założył pierwszą w świecie przemy
słową rafinerię ropy naftowej. Następne destylar- 
nie powstały w Klęczanach koło Gorlic (1859), w 
Polance koło Krosna (1861) i w Chorkówce 
(1865). Produkty tych destylarni odznaczały się 
dobrą jakością, były sprzedawane do Wiednia, 
Berlina, Pragi i Budapesztu. Był to okres powsta
nia i rozwoju podkarpackiego zagłębia naftowe
go. Przybywało coraz więcej szybów wydobyw
czych, a tym samym zwiększała się ilość ropy, 
którą przerabiano w powstających destylar-. 
niach.
Jedna z nićh założona została w roku 1888, czyli 
sto lat temu w Niegłowicach koto Jasła i zareje
strowana w Sądzie Powiatowym w Jaśle w reje
strze handlowym pod nazwą „Jasło - Zakłady 
Przemysłowo-Ńaftowe Gartenberg i Schreyer”. 

Rafineria ta miała możliwość zaopatrywania się w 
surowiec z pobliskich kopalń. Obok przebiegały 
główne podkarpackie węzły komunikacji kolejo
wej i drogowej. Szlak kolejowy wybudowany w 
latach 1872-1884 wzdłuż Karpat nazwany został 
linią transwersalną. Rzeki Ropa i Wisłoka zapew
niały wodę do celów przemysłowych. Teren był 
nie zabudowany i można było swobodnie budo
wać obiekty fabryczne. W pierwszych latach dzia
łalności rafineria była małym i słabo urządzonym 
zakładem, stale jednak rozbudowywana, na po
czątku obecnego stulecia stała się firmą wytwa
rzającą z ropy naftę, oleje, smary i parafinę.
Zakład był dobrze zorganizowany, świadczy o 
tym między innymi zachowany do dzisiaj oryginał 
Regulaminu Robotniczego zatwierdzony przez 
starostę w Jaśle w dniu 7 września 1927 r. W 
ramach rozbudowy stworzona została baza mie
szkaniowa dla kadry technicznej, majstrów i ro
botników rafineryjnych.
O budowie i istnieniu budynków mieszkalnych 
dla pracowników dowiadujemy się z zachowane
go dokumentu - protokołu zdawczo-odbiorczego 
przedsiębiorstwa przejętego przez państwo na 
podstawie orzeczenia nr 2 ministra przemysłu i 
handlu z dnia 17 czerwca 1947 r. Z protokołu spo
rządzonego w Niegłowicach 30 lipca 1949 r. wyni
ka, że pierwsze domy mieszkalne powstały w la
tach 1904-1910, następne zbudowano w latach 
1911-1920 (obecnie już nie istnieją), razem ze 
stajnią i wozownią z 1911 r.; zabudowania gospo
darcze powstały w latach 1905-1911 (dzisiaj nie 
istnieją).
W 1920 r. nastąpiła rozbudowa zaplecza rafinerii. 
W tym czasie wzniesiono nowy budynek admini-
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stracyjny, budynek mieszkalny dla kadry tech
nicznej, willę dyrektora (w której mieści się obec
nie Zakładowy Dom Kultury) oraz trzy identyczne 
budynki mieszkalne, które przetrwały do chwili 
obecnej. Architektura tych budynków oraz ich uk- 
tad wskazują na dobrego, doświadczonego pro
jektanta.
Doktadny opis jednego z tych obiektów zamiesz
czony w protokole zdawczo-odbiorczym jest na
stępujący: „Budynek mieszkalny. Rok budowy 
1920. Parterowy, na poddaszu w części środko
wej mieszkanie. Powierzchnia 30 x 6 - 180 m2. 
Kubatura 936 m3. Fundamenty i ściany z cegły. 
Stropy drewniane. Schody drewniane, podłogi i 
konstrukcje dachowe z drewna. Dach kryty da
chówką. Instalacje gazowa i elektryczna. Piece 
pokojowe i kuchenne z cegły. Niepodpiwniczony 
- piwnica obok budynku" (karla protokołu nr 11, 
L.p. 9). Taki sam opis dotyczy pozostałych dwóch 
budynków.
Budynki zlokalizowane zostały na tzw. Wądołach 
(obecnie ul. Słoneczna), w odległości około 800 
m od zakładu. Przy budynkach znajdują się wolno 
stojące piwnice oraz niewielkie budynki gospo
darcze.
W każdym budynku są dwa typy mieszkań: więk
sze i mniejsze. Mieszkania większe na parterze 
obejmują: przedsionek (2,80 m2), kuchnię (10,90 
m2), łazienkę (3,87 m2), pokój (13,20 m2), spiżarnię 
(2,28 m2), klatkę schodową (6,60 m2), a na piętrze 
trzy pokoje (5,72 m2,9,10 m2 i 20,65 m2). W mie
szkaniach mniejszych na parterze znajdują się: 
przedsionek (1,65 m2), kuchnia (20 m2), łazienka 
(5,45 m2), pokój (20,70 m2) oraz spiżarnia (0,75 
m2). Z tego mieszkania można schodami wejść 
na strych o powierzchni 50,10 m2. W sumie więk
sze mieszkanie ma 75,12 m2 powierzchni użytko
wej, natomiast mniejsze 48,55 m2.
Te trzy zachowane do dzisiaj budynki są za
mieszkiwane, jednak ze względu na zły stan tech
niczny wymagają pilnego remontu. Z uwagi na to, 
że są to obiekty o ciekawej architekturze, ilustru
jące historię mieszkalnego budownictwa robotni
czego na ziemiach polskich w pierwszych dzie
sięcioleciach XX wywnioskujemy o wpisanie ich 
do rejestru obiektów zabytkowych oraz przywró
cenie im dobrego stanu technicznego.

Jan Chałupski, Lech Lichołai

1. Plan sytuacyjny o- 
siedla robotniczego w 
Jaśle
2. Dom robotniczy przy 
ul. Słonecznej
3.4. Widoczne zniszcze
nia
5.6. Plan parteru (5) i 
poddasza (6) domu ro
botniczego

(zdjęcia i rys.:
Lech Lichota!)
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Stalówki
Już chyba po raz ostatni wracam w 
mych rozważaniach do drobnych 
przedmiotów codziennego użytku to
warzyszących naszym dziadom i oj
com, ba - nam samym jeszcze tak nie
dawno, a dziś już zapomnianych. W 
kolejnych notach zamieszczanych na 
famach „Spotkań" poświęciłem chwilę 
uwagi krzesiwom, papierośnicom, za
palniczkom benzynowym i kozikom, 
dziś chcę napisać kilka stów o stalów
ce. Zostawiłem ją na koniec, bo jest mi 
szczególnie bliska - towarzyszka lat 
dziecinnych i obiekt gromadzonej od 
lat kolekcji. Nie uwierzycie, jak dziś już 
trudno znaleźć stalówkę. Tu i ówdzie 
błąkają się po szufladach przybory pi
śmienne z lat powojennych, ale staló
wka z okresu międzywojennego lub z 
końca XIX w. jest wielką rzadkością. A 
jednak zebrałem tych „starych" ponad 
setkę.
Historia metalowej stalówki nie bardzo 
wiadomo kiedy i gdzie się zaczyna. W 
starożytności używano do pisania za- 
temperowanej trzciny lub pędzelka - 
byty to jednak pisaki bardzo niewy
godne w użyciu. Gdzieś, około IV w. 
zaczęto pisać ptasim piórem, które 
okazało się tak znakomite, że w po
wszechnym użyciu przetrwało przez 
następne półtora tysiąclecia - aż po 
wiek XIX. Używano najchętniej popula

rnych piór gęsich, choć posługiwano 
się niekiedy i łabędzimi oraz innych 
dużych ptaków, a nawet wronimi. Dud
ka takiego pióra była sprężysta, co 
niezmiernie ułatwiało pisanie, wyma
gała jednak częstego temperowania 
(była to cała skomplikowana umiejęt
ność), a co gorsze - przy dłuższym 
użyciu rozmiękała i traciła elastycz
ność. Wszystkie te kłopoty z „natural
nymi" pisakami powodowały, że od 
starożytności szukano do tego celu 
surowca bardziej trwałego. Sięgano 
po kość słoniową oraz metal - naj
częściej srebro lub brąz. A zatem pió
ra metalowe były wykonywane już bar
dzo dawno, nigdy jednak nie weszły 
do szerszego użycia, a to głównie ze 
względu na brak sprężystości. Na pla
cu boju pozostawało więc nadal gęsie 
pióro, a stulecia płynęły.
Dopiero wiek wielkich wynalazków 
definitywnie rozwiązał problem. Już u 
schyłku XVIII stulecia kilku Anglików 
dość skutecznie pracowało nad praw
dziwą stalówką - wymienia się tu naj
częściej nazwiska Harrisona, Wisego i 
Perry’ego (temu ostatniemu przypisuje 
się prawidłowe opracowanie techno
logii rozcięcia stalówki) - ostatecznie 
opatentował ją B. Donkin w 1808 r. i 
niebawem w Birmingham ruszyła pro
dukcja na dużą skalę. Polska nie po
została w tyle (gdzie te czasy!) i niejaki 
Jan Reschke w pierwszej połowie XIX 
w. uruchomił produkcję stalówek w 
Warszawie. Po nim przyszli inni, a po

tentatem na polu przyborów piśmien
nych został słynny Stanisław Maje
wski ze swą ogromną wytwórnią w 
Pruszkowie.
Od chwili pojawienia się prawdziwej 
stalówki rozpoczęto prace nad wiecz
nym piórem, które co prawda opaten
towano już w 1809 r„ jednakże dopie
ro wersja z lat osiemdziesiątych była 
na tyle doskonała, że weszła w szero
kie użycie. Choć wieczne pióro z cza
sem niezmiernie się rozpowszechniło, 
nie wyparło nigdy taniej obsadki ze 
stalówką i oba narzędzia padły zatra
towane triumfalnym marszem długopi
su (zwanego początkowo „piórem kul
kowym”) w latach pięćdziesiątych na
szego wieku. Można jeszcze tu i ów
dzie spotkać w użyciu wieczne pióro, 
ale stalówka w obsadce znikła defini
tywnie z naszego życia codziennego, 
a ostatnie jej egzemplarze bronią się 
jeszcze w pracowniach grafików, wy
pierane skutecznie przeróżnymi od
mianami nowoczesnych pisaków.
Bardzo dużo można by napisać o 
kształtach i ozdobach (!) stalówek. 
Trudno uwierzyć, ale byty nawet po
dwójne, potrójne i poczwórne do linio
wania papieru równoległymi kreskami. 
Oddzielne studium można by poświę
cić obsadkom. Warto też przypomnieć 
i inne przybory piśmienne związane ze 
stalówką. A więc przede wszystkim 
kałamarze, w swych tysięcznych wa
riantach - zaczynając od wspaniałych 
budowli z brązu i marmuru na biurkach 
dostojników, aż po wspominane ze łzą 
w oku buteleczki z kołnierzem, tkwiące 
w specjalnych otworach naszych ła
wek szkolnych. Za kałamarzami na
tychmiast jawią się bibularze chybo- 
czące się na swych wypukłych brzu
szkach na biurkach urzędników. Ucz
niowie nie używali bibularzy, ale za to 
mieli piórniki - następny,' związany z 
piórem rekwizyt, znany w najrozmait
szych, niekiedy bardzo rozbudowa
nych odmianach (ach jakie śliczne ro
biono w Turcji!).
I tak można by wyliczać najrozmaitsze 
akcesoria, które wraz z piórem towa
rzyszyły nam od wieków i dziś, na na
szych oczach odchodzą w przeszłość. 
A że są to przedmioty drobne, w zasa
dzie poza użytkową innych wartości 
nie mające, niestety, z reguły lądują na 
śmietniku. Przyjdą jeszcze takie czasy, 
że łatwiej będzie zobaczyć obraz Pica
ssa niż współczesny mu drewniany bi- 
bularz biurowy. Czyż więc nie warto 
ocalić je od zatracenia, kiedy to i 
przedmiot, i pamięć o nim giną bezpo
wrotnie? Tu właśnie widzę pole do 
działania dla kolekcjonera - zwłaszcza 
młodego. Nie stać nas dzisiaj na zbie-

1. Pełny asortyment stalówek przedwojennej 
produkcji S. Majewskiego w Pruszkowie
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2. Moje „kolosy", od strony lewej: stalówka dłu
gości 61 mm wykonana w Rydze przed pierwszą 
wojną, zestawiona z analogiczną o normalnych 
rozmiarach; stalówka o dtugości 88 mm, wykona
na przez firmę J. Faber w Norymberdze przed 
pierwszą wojną, zestawiona z normalną siostrzy- 
cą oraz redisówka z najszerszym znanym mi „no
skiem" 15 mm, wyrób tirmy Hughes z Birming
ham
3. Przyjaciółki z lat szkolnych; u nas nazywano 
je: „krzyżówka", „wykrzyknik", „serek", „rondów- 
ka" i „krokodyl"

(zdjęcia: Zbigniew Dubiel) 

ranie obrazów czy starych sreber, ale 
możemy zbierać stalówki, krzesiwa 
czy koziki. Ta propozycja może wyda
wać się śmieszna - jeżeli nie mogę 
zbierać starych mistrzów, to radzą mi 
zbierać stalówki! Ale zapewniam Was, 
że równie śmiesznie wyglądało to wte
dy, gdy pierwsi odważni zaczęli zbie
rać znaczki pocztowe czy cynowych 
żołnierzy. Dziś istnieją międzynarodo
we stowarzyszenia tych kolekcjone
rów i nikt z nich nie kpi. Wystarczy 
wyzbyć się standardowego myślenia: 
obrazy i znaczki - tak (bo robią to już 
inni - wielcy i uznani), stalówki i krze
siwa - nie (bo nikt tego nie zbiera). I 
bardzo dobrze, że nie zbiera - to daje 
nam szanse być pierwszymi. To tu 
właśnie zaczyna się wielka przygoda. 
Ja, stary zbieracz i badacz rupieci, któ
ry widział największe antykwariaty 
świata i szuflady starych ciotek, za
pewniam Was, że każde kolekcjono
wanie może być naprawdę pasjonują
ce, trzeba tylko spełnić jeden podsta
wowy warunek - oprócz przedmiotów 
trzeba zbierać wiadomości o nich. To 
gromadzenie wiedzy o wybranym ty
pie zabytków staje się z czasem wiel
ką namiętnością, a przedmioty są nie
jako namacalną ilustracją tej wiedzy. 
Nawet najbogatsze kolekcje podków, 
gier dziecinnych, odpustowej biżuterii 
czy okularów są niczym bez znajo
mości techniki ich wykonania, historii, 
a nade wszystko obyczaju, który towa
rzyszył tym przedmiotom. Dziś jeszcze 
można znaleźć samowar, można też 
spotkać babcię, która opowie jak się 
parzyło na nim herbatę, jak ją podawa
no, jak ją pito... Bez tej wiedzy samo
war jest pustą, blaszaną bańką, która 
niczemu nie służy, stoi na szafie i za
biera miejsce. Spróbujcie posmako
wać tej wielkiej przygody, jaką kryją w 
sobie małe przedmioty codziennego 
użytku, rozejrzyjcie się wokół siebie i 
zacznijcie gromadzić - przedmioty i 
informacje. Na koniec ostrzegam - 
każdy początek jest tak trudny, że 
sprawa wygląda zgoła beznadziejnie. 
Kolekcjonerstwo nietypowe - to gra 
tylko dla twardych!

Michał Gradowski
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Uwagi
o zawiłościach 
heraldyki 
ojczystej

Kasper Niesiecki w pierwszej połowie 
XVIII w. pisze: „Ś re n i a w a herb. 
Rzeka biała w polu czerwonym na 
ukos, czyli jak S przewrócone, płyną
ca, na hełmie lew bez korony, między 
dwiema trąbami myśliwemi, u każdej z 
nich cztery dzwonki wiszą... Jedni go 
familianci tak zażywają, że na wierzchu 
rzeki kładą krzyż, i to zowią Śreniawą, 
drudzy bez krzyża rzekę noszą, i chcą

nych - stąd i one nie mogą być wolne 
od niejasności. W herbarzach spoty
kamy przeważnie rysunki będące - 
zdaniem autorów - syntezą form naj
częściej spotykanych, a zarazem zgo
dnych z ogólnymi zasadami heraldyki. 
Nie bez znaczenia są również graficz
ne umiejętności rysownika ilustrujące
go herbarz. Z żalem musimy tu odno
tować, że niekiedy nawet w opracowa-

Wiele już razy przychodziło mi identy
fikować herby widniejące na zaby
tkach i porównywać je z rysunkami w 
herbarzach. Napotykałem tu liczne 
rozbieżności i zaskakująco dowolne 
odstępstwa od - wydawać by się mo
gło - przyjętych i uświęconych trady
cją wzorców. W cyklu Polskie herby 
na zabytkach („Spotkania", nr 2, 1986 
- nr 2, 1989) niejednokrotnie prze
strzegałem mniej doświadczonego 
Czytelnika, że przedstawienia herbów, 
jakie może spotkać na obiektach za
bytkowych, mogą zawierać przeróżne 
pułapki. Niech wolno mi będzie raz 
jeszcze wrócić do tego tematu. Zesta
wiłem tu pięć reprodukcji starych, pol
skich herbów - Śreniawy i Drużyny. 
Herby te różnią się między sobą tylko 
drobnym szczegółem - krzyżem w 
godle, lecz mimo podobieństw Dłu
gosz wyraźnie je rozgranicza.

Powstrzymując się od komentarzy, 
oddaję głos trzem klasykom heraldyki 
polskiej.

Bartosz Paprocki w drugiej połowie 
XVI w. pisze: „O klejnocie starodaw
nym polskim Śrzeniawa... który 
ma być rzeka krzyżem naznaczona. 
Noszą drudzy bez krzyża, wszelakoż 
to za jeden herb liczą od wieka daw
nego... oba te herby jedno nazwisko 
mają Śrzeniawa, przeto oba pospołu 
sadzę... nad tymi herby lew między trą
bami albo rogi. W tym wieku są nie
którzy, co bez Iwa samych rogów uży
wają, zwłaszcza ci co bez krzyża no
szą". 

to mieć Drużyną... Inni czy to z krzy
żem, czy bez krzyża rzeka, już Śrenia
wą, już Drużyną nazywają, jakoż... to 
jest jedenże herb, i jednaż familia 
wszystkich Śreniawitów”.

Dr Franciszek Piekosiński u schyłku 
XIX w. tak pisze: „Drużyna - ma być 
rzeka Szreniawa bez krzyża w polu 
czerwonym. Z zapisek sądowych 
średniowiecznych okazuje się atoli, że 
to nie ma być wcale rzeka Szreniawa 
ale poprostu krzywaśń czyli krzywy 
kij... Co do pieczęci zachodzi wielkie 
bałamuctwo, różne bowiem rody, któ
re notorycznie są Szreniawitami wyko
nują na pieczęciach Drużynę, w spo
sób zgoła niezrozumiały. I tak najstar
sza pieczęć z herbem Drużyna jest 
pieczęć Janka Kmity z Wiśniczy, sta
rosty krakowskiego z r. 1376, o którym 
przecież wiemy że był Szreniawitą". I 
dalej pisząc o „Szreniawie": „Z 
pieczęci średniowiecznych z tym her
bem najstarszą jest pieczęć Jakuba 
Wosliegogo... z r. 1379".

Powyższe cytaty i ilustracje skłaniają 
do zadumy nad zawiłościami heraldy
ki. Jak z tego widać, trudno niekiedy 
odpowiedzieć na pytania: co przed
stawia godło, jaki jest jego prawidłowy 
rysunek, jak prawidłowo winno się pi
sać nazwę herbu (Śrzeniawa, Śrenia- 
wa, Szreniawa) i wreszcie które rodzi
ny nim się pieczętują.

Różnice w tekstach źródłowych oraz 
rozbieżności graficzne występujące 
na zabytkach znajdują następnie swe 
odbicie w opracowaniach heraldycz- 

1 - herb Drużyna na pieczęci Janka Kmity z 1376 
r. - godło w postaci krzywego kija, 2 - herb Śre- 
niawa na pieczęci Jakuba Wolskiego z 1379 r. - 
godło w postaci krzywego kija, 3 - herb Śreniawa 
na relikwiarzu z 1481 r. - godło w postaci sękate
go kija przeplecionego w ósemkę, 4 - herb Śre
niawa - godło w postaci prosto płynącej rzeki, 5 - 
herb Śreniawa w swej obecnej, powszechnie 
przyjętej wersji
(rys. Anna Drewnowska; 1 i 2 - wg F. Piekosiń- 
skiego „Heraldyka polska wieków średnich". 
Kraków 1899; 3 - wg grawerunku na relikwiarzu 
głowy św. Wojciecha w skarbcu katedry gnieź
nieńskiej. 4 - wg 14/. Kojatowicza „Compendium 
...", Kraków 1897, 5 - wg M. Gradowskiego „Pol
skie herby na zabytkach". „Spotkania", nr 2. 
1987) 

niach o znacznych ambicjach (zwłasz
cza ostatnio) rysunki herbów urągają 
nie tylko zasadom heraldyki, ale i naj
prostszym odczuciom estetycznym. 
Nic więc dziwnego, że publikacje he
raldyczne zestawione z konkretnymi 
zabytkami, czy porównane między 
sobą, wykazują czasem znaczne róż
nice.
Powyższy przykład - choć jaskrawy - 
przytoczyłem ku przestrodze tym 
wszystkim, którzy badając zabytki he
raldyczne przywiązują nadmierną 
wagę do szczegółów graficznych 
(choć niekiedy mają one pierwszo
rzędne znaczenie), a od opracowań 
heraldycznych oczekują zawsze jed
noznacznych rozstrzygnięć.

Michał Gradowski
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Zamkowe 
podłogi
Przewodnicy oprowadzający po Zamku 
Królewskim w Warszawie bardzo mato u- 
wagi poświęcają zamkowym podłogom. 
Wobec ogromu interesujących przedmio
tów zgromadzonych w poszczególnych sa
lach sprawa podłóg pozostaje na margine
sie i nie należy się temu wcale dziwić. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że i one, wraz z 
całym wystrojem pomieszczenia, stanowią 
o charakterze wnętrza. Gdy przemierzamy 
poszczególne sale, prawie jak w kalejdos
kopie zmieniają się wspaniałe wzory posa
dzek, począwszy od prostych motywów 
geometrycznych po wspaniałe kolorowe 
rozety. Przyjrzyjmy się więc bliżej zamko
wym posadzkom.
Technika kładzenia drewnianych podłóg, a 
ściślej mówiąc drewnianych posadzek, od 
co najmniej dwóch stuleci nie uległa zmia
nie. W Ekspensie Pieniężnym na Fabrykę 
Zamku Warszawskiego to iest Reperacyę 
Audiencjonalnej Sali z podmurowaniem 0- 
neyże w Piwnicach, Pokoju Senatorskiego, 
Kaplicy, Apartamentów dla Xięcia Stanisła
wa, etc. Słowem zaś: Całego tego Piętra ku 
Poselskiey Izbie, w Roku 1777 zakończo
nym możemy przeczytać: „Po Ekspensach 
niektórych wyrażonych tutay na Rzemieśl
ników, wiele który za swoią do Senator
skiego Pokoiu robotę zapłaty odebrał... Na 
Cieślów... ślepą podłogę pod Taflową po
sadzkę Tarcice przybiiaiących..."
Jest to dość ważna informacja, bo mówią
ca o konstrukcji i sposobie układania po
sadzek (na ślepej podłodze) oraz o tym, że 
ułożenie tzw. ślepej podłogi należało do 
prac ciesielskich. Dopiero same tafle ukła
dał stolarz.
Wykonawcą większości zamkowych posa
dzek byt pracujący na Zamku stolarz Kry
stian Stubenrauch, z pochodzenia Niemiec. 
Z nim też król Stanisław August, za pośred
nictwem Marcello Bacciarellego, pełniące
go nie tylko obowiązki nadwornego mala
rza, ale również dyrektora budowli króle
wskich, zawierał większość kontraktów do
tyczących prac stolarskich, a w tym i pod
łogowych. We wspomnianym już Ekspen
sie znajdujemy m.in. takie zdanie: „Stuben- 
rauchowi Stolarzowi podług Kontraktu z 
tymże Uczynionego, za Posadzkę Drze
wem po Części Zamorskim, po Części tesz 
tutayszym Polskim, różnego Koloru w de
seń Fornerowaną y ułożoną zapłaciło się 
9.000złote". Chodzi tutaj o wspaniałą roze
tę, którą wykonał „podłóg abrysu" Stuben
rauch w Sali Dawnej Audiencjonalnej. 
Najwspanialszą, jak się uważa, posadzkę 
wykonał w 1785 r. Stubenrauch w Gabine

cie Konferencyjnym - małym pomieszcze
niu przylegającym do Sali Tronowej prze
znaczonym m.in. do poufnych rozmów i 
spotkań króla z zagranicznymi dyplomata
mi. Autorem projektu podłogi był prawdo
podobnie Jan Bogumił Plersch, królewski 
malarz i dekorator. Jeśli uważnie przyjrzy
my się drewnu, z jakiego wykonano po
sadzkę, odnajdziemy aż 10 różnych jego 
gatunków (10 różnych kolorów), a mianowi
cie: dąb i czarny dąb, klon, jawor, czereśnię 
(mówiąc językiem staropolskim: trześnię), 
orzech oraz mahoń, drewno różane, cytry
nowe i palisander. Dziełem Stubenraucha 
była również posadzka w Sali Tronowej.

Oprócz Stubenraucha pracował na Zamku 
Królewskim w Warszawie inny stolarz, rów
nież Niemiec z pochodzenia, Johann Ja
cobs. Spod jego ręki wyszły posadzki w 
Sali Canaletta, dawniej zwanej Prospekto
wą, oraz w nawie przed kaplicą, o której to 
posadzce czytamy w Ekspensie z 1777 r.: 
„64 łokcie Fryzu dębowego do Posadzki z 
Audyencyonalnej Sali pochodzący na 
nowo wypreparowaney y tutay amploiowa- 
ney”. Jest to potwierdzenie wymiany po
sadzki w Sali Audiencjonalnej, a jedno
cześnie ciekawa wiadomość, że pewne e

lementy dawnej posadzki odzyskano i wy
korzystano powtórnie w innym pomiesz
czeniu. A więc i czasom królewskim nieob
ca była oszczędność!

Ciekawe zagadnienie stanowi posadzka w 
Sali Canaletta. Obecnie zrekonstruowany 
piękny wzór pochodzi prawdopodobnie 
dopiero z XIX w., bowiem nie zachowały się 
żadne przekazy ikonograficzne dotyczące 
posadzki osiemnastowiecznej. Cytowany 
już Ekspens podaje natomiast, że w Sali 
Canaletta znajdowało się „95 szt. Posadzki 
Teflowey iesionowey z Fryzami dębowymi, 
polerowaney i ułożoney", a więc dużo 
skromniejszej niż obecna.

Wiele zamkowych sal, podobnie jak Sala 
Canaletta, miało pierwotnie dość skromne 
podłogi. Z zapisu w Inwentarzu dowiaduje
my się m.in., że w 1769 r. w Gabinecie Kon
ferencyjnym była po prostu „podłoga dę
bowa w tafle ułożona".

Podziwiane dzisiaj przez zwiedzających 
zamkowe posadzki są oczywiście rekon
strukcjami dokonanymi podczas odbudo
wy Zamku według zachowanych przeka
zów i materiałów ikonograficznych. Wyko
nane one zostały techniką tradycyjną
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(przez PP PKZ - Zakłady Wytwórcze Mebli 
Artystycznych w Henrykowie), ułożone na 
legarach i ślepej podłodze. Na rysunku bę
dącym fragmentem projektu technicznego 
posadzki w jednej z zamkowych sal może
my zobaczyć, jak wygląda przekrój obecnie 
wykonanej podłogi. Zdjęcie pokazuje nam 
natomiast przekrój jednej z tafli posadzko
wych z widocznymi wszystkimi jej warstwa
mi.

Jeśli chodzi o konserwację drewnianych 
posadzek - to sprawa ta zawsze była bar
dzo ważna. Aby były one czyste, utrzymy
wano nawet w XVIII w. specjalną służbę, 
która zajmowała się wyłącznie ich pielęg
nowaniem. Dowiadujemy się o tym z Opisu 
obyczajów za panowania Augusta III Ję
drzeja Kitowicza. „W tymże czasie (tj. ok. 
1750 r.) na miejsce starych podłóg z pro
stych tarcic, a najwięcej kiedy z tafli stolar
ską robotą, wodą i ścierką z błota i kurzu 
chędożnych, nastały podłogi z takichże tafli 
w kostkę układanych, ale woskowane, nie 
myte, po których chodzenie tak śliskie jak

1. Rysunek przedstawiający konstrukcję po
sadzki
2. Rozeta w Sali Audiencjonalnej
3.4. Posadzka w Gabinecie Konferencyjnym
5. Posadzka w Sali Tronowej 

po lodzie. Takie podłogi, gdy się zafolują, 
najprzód myją mydłem z wodą ciepłą, bo 
sama woda wosku by nie obmyła, potem 
dopiero na nowo woskują i u wielkich pa
nów do samego tylko woskowania i mycia 
podłóg trzymają pachołków, którzy się na
zywają froterami; te jednak podłogi wosko
wane pod panowaniem Augusta III nie były 
- tylko w pałacach wielkich panów".

Zabieg woskowania drewnianych posa
dzek okazał się bardzo skuteczny i do dzi
siaj jest z powodzeniem stosowany rów
nież na Zamku Królewskim. Jednak już w
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XVIII w. nie wszystkim wydawało się właś
ciwe pokrywanie drewnianej posadzki wo
skiem. Ksiądz Piotr Switkowski w traktacie 
pt. Budownictwo wiejskie napisanym w 
1782 r. tak wyraża swoje poglądy na ten 
temat: by nikt nie szedł za owych przy
kładem, którzy po swych mieszkaniach 
dają woskować podłogi; mało one poko
jom przydają ozdoby, a o wielkie niebez
pieczeństwo tych przyprawiają, którzy po 
nich chodzą. U każdego rozumnego pier
wszy ma wzgląd życie i zdrowie niż jaka 
ozdoba”.

A jak dzisiaj wygląda konserwacja zabyt- 
kowch podłóg? Podobnie jak w XVIII w. 
wszystkie drewniane podłogi na Zamku zo
stały zaimpregnowane i pokryte warstwą 
wosku. W tym celu po oszlifowaniu, naj
pierw umyto je dokładnie benzyną ekstrak
cyjną. Następnie pędzlem naniesiono rów
nomierną warstwę emulsji woskowej. Za
bieg ten należało wykonać bardzo dokład
nie, rozprowadzając wosk wzdłuż słoi 
drewna tak, aby podłoga została dobrze 
zaimpregnowana. Po okresie kilkunastu 
dni, gdy warstwa wosku wyschła, wyfrote- 
rowann ™-Hłoai możliwie jak najdokładniej,

6. Posadzka przed kaplicą
7. Posadzka w Sali Canaletta
8. Rysunkowy przekrój podłogi
9. Przekrój tafli posadzkowej

(zdjęcia: 2-7 - Ryszard Kreyser)

a następnie jeszcze raz pokryto je warstwą 
wosku. Ostatnim etapem było ponowne 
froterowanie przy użyciu specjalnych ma
szyn aż do uzyskania połysku. Opisane 
czynności powtarzane są co pewien czas, 
aby podłogi zachowały odpowiedni wy
gląd.
Oczywiście dzisiaj na Zamku nie ma, jak w 
wieku XVIII, „pachołków zwanych frotera- 
mi”. Ich pracę częściowo zastąpiły maszy
ny, a częściowo... zwiedzający zamkowe 
sale. Każdy, kto przychodzi i pragnie zoba
czyć Zamek Królewski, musi założyć spe
cjalne kapcie o miękkiej, wykonanej z filcu 
podeszwie. W ten sposób, zwiedzający 
przechodząc przez sale ekspozycyjne 
miękkimi kapciami również polerują podło
gi-

Piotr Kreyser
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Drewniana 
zabudowa 
Wyśmierzyc
Wyśmierzyce - niewielkie miasto 
nad Pilicą w pobliżu Białobrzegów. 
Jak głosi legenda, w połowie XIII 
w. znajdował się tu gród założony 
przez Wyszymira. W 1338 r. Wy
śmierzyce odstąpione zostały 
przez księcia mazowieckiego Troj- 
dena zakonowi benedyktynów 
płockich w zamian za Wilanów. 
Prawa miejskie otrzymały między 
rokiem 1338 a 1367, aby stracić je 
w 1869 r. za udział w Powstaniu 
Styczniowym. Odzyskały je w 
1922 r., co jednak nie spowodo
wało rozwoju Wyśmierzyc, które 
pozostały na uboczu, z dala od

1. Zlikwidowany w 1980 r. budynek magistratu z 
lat międzywojennych 

nowych szlaków komunikacyjnych 
(niegdyś tędy prowadziła główna 
droga z Krakowa do Warszawy) i 
pozbawione przemysłu. W grudniu 
1988 r. minęło 650 lat od daty do
kumentu księcia Trojdena i miasto 
obchodziło swój jubileusz. Nie
powtarzalny charakter nadaje Wy
śmierzycom drewniana, parterowa 
zabudowa sprzed 100 i więcej lat. 
Jeszcze do niedawna nie zdawali
śmy sobie sprawy z posiadanego 
bogactwa i z tego powodu wiele 
zabytków przestało istnieć. Między 
innymi tuż po wojnie zlikwidowana 
została piękna karczma, w 1980 r. 
rozebrano budynek międzywojen
nego magistratu. Pod siekierami 
padło wiele innych drewnianych 
obiektów, które zastępowano mu
rowanymi.
Za najstarszy budynek mieszkalny 
miasteczka uważa się dom przy ul. 
Wojska Polskiego 18 (na rysunku 
- typ A). Niewiele różnił się od nie

go magistrat, podobny jest też 
dom przy ul. Piotra Skargi 2. Ścia
ny tych dwóch zachowanych bu
dynków łączą w sobie elementy 
konstrukcji zrębowej o wiązaniach 
węgłów na „rybi ogon” z elemen
tami konstrukcji sumikowo-łątko- 
wej. Dachy są krokwiowe, dwu
spadowe ze szczytami ściętymi, 
stropy pułapowe, a ściany szalo
wane deskami przybijanymi „do 
czoła”. Z tego czasu pochodzi 
również jedyne zachowane w sta
nie nie zmienionym podwórze po
sesji przy ul. Piotra Skargi 8 z bu
dynkiem inwentarskim i stodołą. 
Szczególnie cenne są domy w 
północnej pierzei rynku (plac Wol
ności 15, 16, 17; na rysunku - typ 
C). Od poprzednich różnią się nie 
tylko planem, ale także dachami 
bez ściętych szczytów i szalowa
niem ścian „nafelc”; mają również 
ganki. Domy tego typu pierwotnie 
stały wolno lub parami.
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TYP A

TYP B

TYP C 2. Różne rozwiązania wnętrz w wyśmierzyckich domach
3. Najstarszy dom Wyśmierzyc (ul. Wojska Polskiego 18)
4. Budynek przy ul. Piotra Skargi 2
5. Jedyne zachowane podwórze przy ul. Piotra Skargi 8
6.7. Północna pierzeja rynku (nr nr 15,16 i 17) (6) i dobrze zachowane zdobie
nia domu nr 14 (7)
8. Zabudowa ul. Mickiewicza
9. Dom Ludowy z lat 1935-1936
10. Jeden ze słupów z dzwonem alarmowym
(zdjęcia: 1 - Stefan Kwit, 3-6, 9, W - Mariusz Domaszewicz, 7, 8 - Andrzej 
Gorczyński)

Pierzeję północną rynku od strony 
zachodniej zamyka posesja nr 14 
(na rysunku - typ B); podobny uk
ład mają domy przy ul. Mickiewi
cza. Przebudowa jezdni i chodni

ków tej ulicy pozbawiła domy gan
ków, z których ocalały jedynie fra
gmenty. Charakter ulicy zmieniają 
również obce architektonicznie 
murowane plomby.

Interesujący jest Dom Ludowy wy
budowany z datków parafian w la
tach 1935-1936. Już teraz należy 
zastanowić się nad uratowaniem 
tego obiektu przed zagładą. Z in-
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nych obiektów drewnianych Wy
śmierzyc należy wymienić jeszcze 
kilka zachowanych słupów z 
dzwonami alarmowymi.
Jest oczywiste, że ludzie chcą żyć 
lepiej i wygodniej, wielu mieszkań
com marzy się kawałek warsza
wskiego Ursynowa w centrum Wy
śmierzyc. Od nas jednak zależy, 
co ocaleje z drewnianej zabudowy 
miasteczka. Za wszelką cenę nale
ży pogodzić postęp z przeszłoś
cią, ale do tego oprócz chęci po
trzebne są pieniądze.

Stefan Kwil
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W stronę 
Ostrołęki
Ostrołęka... Niegdyś jeden z ważniejszych 
grodów strzegących biegu Narwi przed na
jazdami Prusów i Jadżwingów. Później, po 
przeniesieniu ośrodka osadniczego na 
nowe miejsce miasto obdarzone w 1427 r. 
prawem chełmińskim, znakomicie rozwija
jące się w tym a także następnym stuleciu, 
dzięki położeniu przy głównym szlaku pół
nocno-wschodniego Mazowsza oraz 
spławnej rzece.
W XVII w. obdarzone fundacją klasztorną 
mającą stanowić ośrodek utwierdzania ka
tolicyzmu na terenie „zagrożonym” bli
skością „heretyckich" Prus i osiedlaniem 
się tu Mazurów - protestantów. W pier
wszym trzydziestoleciu XIX w. znów rozkwi
tające gospodarczo miasto uzyskuje do 
dziś czytelną szatę klasycyzmu, w którą 
przybrane zostają nowo wznoszone gma
chy użyteczności publicznej: ratusz, pocz
ta, starostwo, domy i kamienice. Urządza 
się nową osadę rękodzielniczą, buduje fa
brykę wyrobów z bursztynu. Miasto upięk
szają ogród spacerowy, bulwary „typu ho
lenderskiego” obsadzane topolami, kanały, 
kamienne schodki schodzące ku rzece, 
zaś estetykę ulic podnoszą kładzione bru
ki. Wszystko to powstaje w ramach szero
ko zakrojonej akcji porządkowo-regulacyj- 
nej prowadzonej pod kierunkiem budowni
czego Rudolfa Kanelli.
Niestety, ambitne plany gospodarcze, ur
banistyczne, architektoniczne burzy bieg 

wydarzeń: przegrana z Rosjanami bitwa 
1831 r„ przesądzająca o losach Powstania 
Listopadowego, kolejne potyczki w okresie 
następnego powstania odbiją się ponurym 
piętnem na fizjonomii miasta leżącego na 
ważnym szlaku strategicznym.
Budowa fortów, lokowane wzdłuż traktu na 
Łomżę (przedmieście Wojciechowice) ko
szary, domy oficerskie, cerkiew, kasyno, 
place ćwiczeń - wynikają z potrzeb stacjo
nującego w mieście silnego garnizonu ro
syjskiego. Gubernator płocki Klemens Rut
kowski, pułkownik żandarmerii, gorliwie pil
nuje spraw związanych z zamierzonym 
wzniesieniem pomnika, uważając, że „naj
stosowniejszym bydż może mieysce... po
łożone od strony Warszawy obok Szosse i 
w bliskości miasta, a to z przyczyny, że tu 
właśnie nastąpiła stanowcza porażka 
Woysk Buntowniczych"...
Trzecie oblicze miasta - to nieco chaotycz
na, wielopiętrowa zabudowa, dymiące ko
miny elektrociepłowni i zakładów papierni
czych, sieć dojazdów do zakładów mięs
nych ulokowanych w bliskości miasta, byle 
jaka „nowoczesność" pawilonów ze szkła i 
blachy. To już obraz dzisiejszej, przemysło
wej rzeczywistości, od której nie ma od
wrotu.
Na tym tle ekonomicznych racji, koniecz
ności i uwarunkowań klasztorny zespół po- 
bernardyński, przez kilkanaście lat pieczo
łowicie restaurowany (1971-1984), urzeka 
niezmiennym pięknem, niczym nie zakłó
coną harmonią barokowych wnętrz. Ufun
dował go w trzeciej tercji XVII w. Tomasz 
Gocłowski - sędzia ziemi nurskiej, budowę 
zaś kończono już po śmierci dobrodzieja. 
W połowie XVIII w. dobudowano krużganki, 
tzw. kalwarię przed fasadą kościoła, a w 
latach 1762-1765 malarz zakonny ze zgro

madzenia bernardynów, brat Walenty Że
browski ozdobił sklepienia i ściany kościo
ła polichromią ufundowaną przez Antonie
go Bukowskiego, cześnika czernicho
wskiego, posła ziemi łomżyńskiej, podsto- 
lego łomżyńskiego. Jako temat malowideł 
fundator wybrał sceny z życia i cudownej 
działalności swgo imiennika, zarazem pa
trona świątyni - św. Antoniego Padewskie
go. Wysoką klasę artystyczną reprezentują 
tu ołtarze, szczególnie dwa boczne, roko
kowe przy łuku tęczy, sprowadzone w 1760 
r. z Warszawy, zaś ołtarz główny, również z 
tego czasu, jest dziełem dwóch snycerzy z 
Ostrołęki: Jana Dubanowskiego i Mikołaja 
Tomaszewskiego. Sprowadzony z kościoła 
w Czerniakowie pod Warszawą w 1709 r. 
barokowy prospekt organowy imponuje 
swymi rozmiarami, zaś sam instrument wy
konał brat zakonny Klemens Łapiński w la
tach 1728-1733. Do ciekawszych obiektów 
wśród kościelnego wyposażenia należy 
przede wszystkim portret fundatora kościo
ła - Tomasza Gocłowskiego, herbu Rola, 
znanego szeroko w Polsce XVII w. działa
cza sejmikowego; wizerunek ten - to jeden 
z najlepszych sarmackich portretów tej 
doby, wykazujący duże podobieństwo do 
znanego portretu Stefana Czarnieckiego, 
namalowanego w tym czasie przez duń
skiego malarza Mathissena. Warto też o- 
bejrzeć późnogotycką rzeźbę Chrystusa

1-5. Ostrołęka, kościół pobernardyński: dziedzi
niec z kalwarią z Ok. 1752 r. (1), krużganki z ok. 
1752 r. (2), wnętrze kościoła, widok na chór mu
zyczny i prospekt organowy (3), ołtarz boczny z 
ok. 1760 r. (4) oraz głowa Chrystusa Zmartwych
wstałego z początku XVI w. (5)
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Zmartwychwstałego z początku XVI w, a 
także barokowy lawaterz z przełomu XVII i 
XVIII w. w formie kuli ujętej skrzydłami i 
zwieńczonej figurką Iwa na pokrywce, bę
dący być może wyrobem gdańskim. Drugi 
kościół ostrołęcki jest o blisko trzy wieki 
starszy od bernardyńskiego, obecna jed
nak jego bryła pochodzi z potowy XVII w. i 
została znacznie przekształcona w XVIII w., 
zaś skromne wyposażenie wnętrza nie 
przedstawia się interesująco.

Zgoła innych wrażeń artystycznych dostar
cza kościół w Kłeczkowie, otoczony murem 
ze strzelnicami, powstały w drugiej deka
dzie XVI w., wysadzony w powietrze przez 
Niemców w 1944 r. i zrekonstruowany od 
fundamentów w latach 1951-1954. Choć 
może nie budzi wzruszeń przez brak swej 
„materialnej starości”, to jednak pozostaje 
znakomitym przykładem późnogotyckiego 
kościoła obronnego. W połowie XIX w. pi
sał o nim inwentaryzator Kazimierz Stron- 
czyński, że jest jednym z najpiękniejszych 
w Królestwie, „nieskazitelnie w pierwotnym 
budownictwie dochowany" i „ma postać 
matej forteczki". Również jego wyposaże
nie przechodziło dramatyczne losy, rozpra
szane i niszczone już od XIX w. Szczęśliwie 
jednak ostatnio w Łomży odnalazły się trzy 
póżnogotyckie rzeźby z początku XVI w., 
uważane za Zaginione w czasie drugiej 
wojny; dwie z nich należące do grupy Zwia

stowania reprezentują wybitną klasę, ujaw
niając bezpośredni wpływ krakowskiego 
warsztatu Wita Stwosza i zbieżność z rzeź
bami ołtarza Mariackiego.

Neobarokowy kościół w Kadzidle budowa
ny w latach 1883-1886 kryje w swym wnę
trzu wiele interesujących obiektów. Ogrom
nych rozmiarów barokowy ołtarz z około 
potowy XVII w., o bogatej dekoracji, z licz
nymi rzeźbami, pochodzi z kościoła Św. 

Anny w Kodniu (koło Białej Podlaskiej). 
Dwie olbrzymie muszle używane jako kro- 
pielnice ofiarowane zostały do kościoła 
przez Ludwika Krasińskiego, który w 1886 
r. założył w okolicy liczne warsztaty obróbki 
guzików i wyrobów z masy perłowej dla 
stworzenia tutejszej ludności możliwości 
zarobkowych. Przede wszystkim jednak w 
świątyni tej znajduje się największy na tym 
terenie zbiór sztuki ludowej, obejmujący 
zarówno sprzęty kościelne, meble, feretro
ny, rzeźby (figurki i krzyże z przydrożnych 
kapliczek), obrazy i sprzęty domowe oraz 
narzędzia pracy. To przykościelne muzeum 
uzupełnia Izba Kurpiowska, którą urządzo
no we wsi z myślą o zastąpieniu spalonego 
przed laty w pobliskiej wsi Tatary domu.- 
-muzeum znanej ludowej artystki Czesławy 
Konopkówny.

W wyposażeniach wnętrz innych kościołów 
na tym terenie obiektów zabytkowych za

chowało się raczej niewiele, w każdym tro
chę złotnictwa, rzeźb, obrazów czy sprzę
tów. Nieco więcej zachowało się „rucho
mości” (głównie feretrony i rzeźby) w koś
ciele w Myszyńcu, pozostałych po kolej
nych, drewnianych świątyniach założonej 
tu w 1654 r. przez jezuitów osady misyjnej, 
zwanej wówczas Jezupolem, mającej prze
ciwdziałać przenikającym z Prus wpływom 
protestanckim, a którą to akcję wzmocniła 
w dwanaście lat później klasztorna funda
cja ostrołęckich bernardynów.

Warto więc może zwrócić raczej uwagę na 
ciekawą architekturę tych głównie neogoty
ckich kościołów wznoszonych w dwóch 
pierwszych dekadach naszego stulecia, w 
Czarni (arch. F. Przectawski, 1903-1907), w 
Rzekuniu (arch. J. Dziekoński, 1914) i My
szyńcu (arch. A. Schimmelpfennig, 1909— 
1922).

Wśród skromnie reprezentowanej na tym 
terenie architektury świeckiej zasługują na 
wzmiankę dwa pałace i dwór. Klasycy- 
styczny pałac w Szczawinie wzniósł znany 
warszawski architekt Adam Idźkowski oko
ło 1830 r. dla Józefa Glinki, radcy woje
wództwa płockiego i sędziego pokoju o- 
strołęckiego. Piętrowy, prawie kwadratowy 
korpus pałacu oraz parterowe pawilony są 
tu usytuowane w jednej linii i połączone
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6. Kleczkowo, kościół z pierwszej połowy XVI 
w.
7. Kleczkowo, rzeźba Archanioła Gabriela, z po
czątku XVI w. (zdjęcie archiwalne, obecnie w Mu
zeum Diecezjalnym w Łomży)
8. Kadzidło, fragment kapliczki z 1870 r. w koś
ciele parafialnym
9. Dąbrówka, ludowe figurki aniołów w kościele 
parafialnym
10. Szczawin, pałac Glinków z ok. 1830 r. (proj. A. 
Idżkowski)

odcinkami prostych galerii, przed korpus 
zaś wysunięty jest wydatny portyk o czte
rech kolumnach toskańskich dźwigających 
trójkątny szczyt. Dwór w Susku Starym, 
związany blisko 100 lat również z rodziną 
Glinków, wzniesiony był około 1770 r. dla 
.Antoniego Bukowskiego, fundatora poli
chromii w bernardyńskim kościele w O- 
strołęce, został jednak gruntownie przebu
dowany w tzw. stylu dworkowym w latach 
1925-1926. Trzeci wreszcie, neoklasycy- 
styczny pałac w Brzeźnie wzniesiony został 
około 1900 r. dla Marchwickich, zapewne 
według projektu architekta Leandra Marco
niego, i uporczywie figuruje w regionalnych 
przewodnikach jako budowla klasycy- 
styczna z XVIII w.

Na zakończenie słów kilka o „zagadkach”, 
które udało się rozwiązać w czasie opraco
wywania Katalogu Zabytków Sztuki dawne
go powiatu ostrołęckiego'. Tak na przykład 
w neobarokowym kościele w Czerwinie ta
jemniczym rycerzem na marmurowm na

grobku, pozbawionym jakichkolwiek napi
sów, okazał się Jakub Grodzicki, wojski 
łomżyński (zmarły w 1609 r.), który ufundo
wał sobie ów nagrobek za życia, licząc, że 
potomkowie opatrzą go odpowiednią ins
krypcją. Ci jednak ograniczyli się do wy
wieszenia ówczesnym obyczajem propor
ca żałobnego z wierszowanym napisem. 
Proporzec ów, rzecz jasna, nie dochował 
się do naszych czasów. I tylko skrupulat
ności skryby towarzyszącego wizytacji bis
kupiej u schyłku XVIII w. zawdzięczamy 
przepisanie owego wiersza i zachowanie 
się zapisu w aktach wizytacyjnych w płoc
kim Archiwum Diecezjalnym. Umożliwiło to 
przywrócenie tożsamości anonimowej do
tąd postaci wykutej na nagrobku2.
Inną pasjonującą zagadką było poszukiwa
nie fundatora pięknej, wczesnobarokowej 
monstrancji zachowanej w niewielkim koś
ciółku w Nowej Wsi koto Ostrołęki, opa
trzonej na owalnej stopie datą 1640, her
bem Nowina, inicjałami IB PN oraz herbem
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11. Nowa Wieś, monstrancja z 1640 r. w kościele 
parafialnym
12. Nowa Wieś, fragment monstrancji z 1640 r. w 
kościele parafialnym

(zdjęcia: 1—6, 8-12 - Jerzy Langda) 

Jastrzębiec i inicjałami ZT. Należało szukać 
w herbarzach nazwisk zaczynających się 
na literę B - rodów pieczętujących się her
bem Nowina, wiedząc, że zgodnie z dob
rym obyczajem imię stawiano przed nazwi
skiem. Następnie w grupie kilkunastu ro
dów wyszukać osoby, które około 1640 r. 
posiadały tytuł o początkowej literze P w 
regionie na literę N. I tak po żmudnych eli
minacjach wyłonił się Joachim Brzosko, 
podczaszy nirski z niedalekiej Brzozy w po
wiecie różański/n. Dodatkowym zaś dowo
dem słuszności domniemania stał się herb 
Jastrzębiec jego żony Zofii Trzepińskiej, u- 
mieszczony po drugiej stronie stopy mon
strancji wraz z inicjałami, dającymi się roz
wiązać analogicznym sposobem. Może 

przyda się komuś taki „przepis” do włas
nych poszukiwań?

Hanna Sygietyńska
Przypisy
1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, O- 
strołęka i okolice, z. 11, t. X, d. woj. warsza
wskie, pod red. I. Galickiej i H. Sygietyń- 
skiej, Warszawa 1983.
2. Zob. I. Galicka, H. Sygietyńska, O pomni
ku Grodzickiego i proporcu żałobnym w 
Czerwinie, „Spotkania z Zabytkami", nr 1.
1983.
Od redakcji. Z przykrością donosimy, że z 
13 na 14 marca br. spłonęło cenne wypo
sażenie i polichromia kościoła pobernar- 
dyńskiego w Ostrołęce. Przyczyny pożaru 
na razie nie są znane. Prowadzone jest 
śledztwo.
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Akcja dwory

Krzywcza 
nad
Sanem
Krzywcza jest jedną z najstarszych 
osad położonych w sąsiedztwie Prze
myśla. Ulokowana przy prastarym 
szlaku handlowym wiodącym z Rusi 
na zachód istniała już w czasach przy
należności tych ziem do Rusi Hali
ckiej. Niezmordowany badacz przesz
łości Galicji, Antoni Schneider stwier
dził, że istniał tu kiedyś posąg kamien
nej „baby” świadczący o silnych wpły
wach kultur ludów stepowych. Znale
ziony żelazny posążek skandyna
wskiego pochodzenia może być do

wodem istnienia osady w X-XI w. w

1. Dwór zbudowany w 1928 r. z wykorzystaniem 
murów z XVII w. 

czasach podboju Rusi przez skandy
nawskich Waregów. Znajdujące się w 
południowej części miasteczka gro
dzisko (dotychczas nie badane) po
twierdza wczesnośredniowieczny ro
dowód Krzywczy. Niestety, pierwsze 

znane nam pisane wzmianki pocho
dzą dopiero z końca XIV w., a więc z 
czasów, gdy ziemie te przyłączono do 

Korony dzięki staraniom Kazimierza 
Wielkiego i Jadwigi. W 1398 r. Krzyw
cza miała już prawa miejskie, a zatem 
otrzymała je niemal równocześnie z 
Przemyślem. W tym czasie jej dziedzi
cami byli Jan i Szymon Dersławowie z 
Brześcia, którzy założyli tu parafię 
rzymskokatolicką. Potomkowie Jana i 
Szymona przyjęli nazwisko Krzywiec- 
cy i władali tymi dobrami przez cały XV 
w. W 1486 r. Rafał Krzywiecki powięk
szył dotację dla parafii. Znajdowały się 
tu wtedy obronny dwór, kościół, młyn i 
blech.

W XVI w. właścicielami miasta stali się 
Orzechowscy, a na początku XVII w. 
Ostrowscy. W 1625 r. odnotowano po
żar miejscowości. Kupił ją wtedy, wraz 
z okolicznymi dobrami wojewoda po

dolski Marcin z Siecina Krasicki, pan 
na Krasiczynie. Jego dobra obejmo
wały około trzydziestu wsi i miaste
czek w Ziemi Przemyskiej i Sanockiej. 
Klucz ziemski, którego centrum stano
wiła Krzywcza, obejmował wówczas 
Wolę Krzywiecką, Średnią, Kupną, 

Chyrzynę i Chyrzynkę. Marcin Krasicki 
wzniósł w Krzywczy nowy, murowany 
dwór obronny. Niestety, nie wiemy jak 
wyglądał. W tym samym czasie po
wstał murowany kościół parafialny Na
rodzenia NMP. Miasto ogrodzone było 
„parkanami", a dwór i kościół stanowi
ły główne punkty obrony. Spadkobie

rca Marcina Krasickiego, jego brata
nek Marcin Konstanty, znany pieniacz 
i procesowicz, szybko roztrwonił o- 
dziedziczony majątek. Zajazdy, wojny 
domowe, liczne procesy i spory spo
wodowały, że stan jego interesów był 
fatalny. Na kluczu krzywieckim figuro

wały zapisy dla Orzechowskich. W 
1682 r. długi ciążące na Krzywczy o- 
siągnęły 95% jej wartości. W kilka lat 
później Konstanty Krasicki zmuszony 

był przekazać Krzywczę i sąsiednie 
wsie Orzechowskim. Klucz krzywiecki
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2. W salonie dworskim w okresie międzywojen
nym
3. Dawna oranżeria, obecnie magazyny GS
4.5. Ostatnie relikty dawnej zabudowy: dom z XIX 
w. (4) i tzw. rabinówka- ostatni podcieniowy dom 
z zabudowy rynku, obecnie bar gastronomiczny 
(5) 

należał do tej rodziny aż do początku 
XIX w. Wtedy kupili tutejsze włości Pa
wlikowscy rezydujący od 1809 r. w 
Medyce. Józef Benedykt Pawlikowski, 
właściciel klucza krzywieckiego, testa

mentem z 1829 r. zapisał po wieczne 
czasy 500 dukatów rocznie na Instytut 
im.' Ossolińskich we Lwowie. Jego 

spadkobiercy płacili je do 1939 r. Naj
młodsza córka Józefa Benedykta, 

Teofila, dostała w wianie klucz krzy- 
wiecki z obowiązkiem wybudowania 
cerkwi, dzwonnicy przy kościele, 
szkoły i domu dla nauczyciela. Teofila 
Pawlikowska wyszła za Kazimierza 
Starzyńskiego, który m.in. ufundował 
w 1857 r. drewnianą cerkiew w Chy- 
rzynce. W 1872 r. zakupił klucz krzy- 
wiecki Bolesław Jocz herbu Godziem- 
ba (litewska rodzina z Joczan na Li

twie). W 1923 r. tutejszy majątek prze
jął drogą małżeństwa starosta prze
myski Bocheński. Ostatnim właścicie
lem klucza krzywieckiego był Stefan 
Stroiński, który objął majętność w 

1944 r. W kilka miesięcy później na
stąpiła parcelacja, a mieszkańcom 
dworu nakazano jego opuszczenie. Po 
przeprowadzonej we dworze rewizji 
funkcjonariusze bezpieczeństwa wy
nieśli na dwór książki z gromadzonej 
od XVII w. biblioteki i spalili je. Przez 
przypadek ocalała tylko jedna książka 
wydana w drugiej połowie XVII w. Po 
wojnie dwór przechodził różne koleje 
losu, a obecnie mieści się w nim ośro

dek zdrowia.
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Według tradycji, dwór w Krzywczy po
budowano na siedemnastowiecznym 
zrębie. Nie jest wykluczone, że kryje 
on w sobie relikty obronnego dworu 
zbudowanego przez Marcina Krasi
ckiego. Na początku XX w. dwór krzy- 
wiecki był parterową, asymetryczną 

budowlą, z jednym alkierzem uloko
wanym w północno-wschodnim na

rożniku. W czasie działań wojennych 
w 1915 r. dwór ten spłonął, pozostały 
mury. Odbudowa i częściowa przebu

dowa trwała do 1928 r. Powstał budy
nek podobny, o symetrycznej dziewię- 
cioosiowej elewacji, flankowanej dwo
ma ryzalitami. W takim stanie dwór 

przetrwał do dziś.

Na południowy zachód od dworu, w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie, znaj
duje się jeszcze jedna murowana bu
dowla. Swymi rozmiarami i bryłą jest 
bardzo podobna do dworu. Na po
czątku XX w. budowla ta, składająca 
się z dwóch skrajnych pawilonów i łą

czącej je tylnej ściany, pełniła funkcję 
oranżerii. Dach i przednia ściana były 
szklane. Oranżeria uległa zniszczeniu 
w czasie pierwszej wojny światowej i 
pozostały po niej jedynie części muro

wane. Podczas odbudowy nie odtwa
rzano szklanych ścian, lecz zastąpio

no je murowanymi. W okresie między
wojennym w budynku tym mieściły się 

mieszkania i magazyny. Zastanawia

6. Cerkiew greckokatolicka z 1911 r„ obecnie nie 
użytkowana

(zdjęcia: 1, 3-6 - Stanisław Kryciński) 

znaczna grubość ścian (ponad 1 m) 
bocznych pawilonów; być może po
chodzą one z jakiejś starszej budo
wli.

Tuż obok zabudowań dworskich za
chowały się relikty ziemnych obwało
wań zwane „Basztą" oraz elipsowaty 
wzgórek o nazwie „Mogiła".

'11
Warto wspomnieć również o innych 
zabytkach Krzywczy. Jednym z nich 
jest barokowy kościół parafialny ufun
dowany w 1625 r. przez Marcina Krasi
ckiego, a przebudowany w 1760 r. 
przez Orzechowskich. Wewnątrz znaj
dują się barokowe ołtarze przeniesio
ne w XIX w. z kościoła jezuickiego w 
Przemyślu. Po drugiej stronie szosy 
stoi piękna, klasycystyczna plebania z 
początku XIX w. i drewniany lamus 
plebański z 1804 r.

W centrum miasteczka ulokowano 
również okazałą murowaną cerkiew 

greckokatolicką, zwieńczoną smukłą 
kopułą. Cerkiew ta, dziś nie użytkowa

na, powstała w 1911 r. Poprzednia sta
ła na wspomnianym wcześniej dom
niemanym grodzisku, przy drodze 
wiodącej do przeprawy na Sanie. W 
miejscu tym pozostała murowana ple
bania greckokatolicka, używana obec

nie jako szkoła.

Krzywcza, jak wiele innych miasteczek 
pogranicza, zamieszkiwana była przez 
Polaków, Rusinów i Żydów. Po tych 

ostatnich pozostał silnie zdewastowa

ny cmentarz z kilkunastoma nagrob
kami i „rabinówka". Jest to podcienio
wy, drewniany dom, jedyny z dawnej 
zabudowy rynku, służący przed wojną 
za mieszkanie tutejszemu rabinowi. 
Dziś mieści się w nim bar „Zachęta". 
Rozległy cmentarz katolicki - to wielka 
księga historii miasteczka. Napotkać 
tu można dziewiętnastowieczne na
grobki właścicieli Krzywczy, Starzeń- 
skich, liczne groby księży i nauczycie

li. Tu spoczywa również powieściopi- 
sarz Jan Zachariasiewicz, który ostat
nie lata swego życia spędził ako rezy
dent w krzywieckim dworze.

Stanisław Kryciński
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Wiatraki 
nietypowe
Wiatraki zwykle kojarzymy z wolno stojący
mi wysokimi budowlami, wyposażonymi w 
potężne czteroramienne skrzydła, napę
dzające mechanizmy przemiału zbóż. Obok 
takich typowych młynów wietrznych zarów
no w Polsce, jak i na szerokim świecie 
wznoszono najdziwniejsze konstrukcje wy
korzystujące naturalną energię wiatru i 
przypisywano im różnorodne funkcje użyt
kowe. Przeważnie służyły one do przemiału 
zbóż, ale również do przepompowywania 
wody, wytwarzania energii elektrycznej i 
napędu prostych obrabiarek używanych w 
gospodarstwach domowych. Były to z re
guły wiatraki małe i stosunkowo niskie, o 
znacznie uproszczonych elementach kon
strukcyjnych możliwych do wykonania 
przez gospodarzy-samouków. Materiałem 
konstrukcyjnym często były niskiej wartoś-

1. Wiatrak słupowy w Krugle koło Białegostoku
2. Wiatrak kozłowy z terenu Rosyjskiej FSRR 

ci deski i żerdzie. Do przeniesienia ruchu z 
koła wiatrowego na urządzenie technolo
giczne nierzadko używano mechanizmów 
różnicowych i wałów wymontowanych ze 
starych samochodów lub urządzeń wiertni
czych (okolice Pogórza). Do przemiału 
zbóż w wielu wypadkach instalowano zwy
kłe zestawy kamieni z chłopskich żaren. Ze 
względu na ograniczone możliwości prze
miałowe wiatraki te nie miały większego 
znaczenia usługowego. Przerabiane w nich 
zboże w większości wypadków zaspokaja
ło jedynie potrzeby właścicieli. Sporadycz
ny przemiał dla krewnych, sąsiadów czy 
znajomych odbywał się bez pobierania o- 
ptat lub na zasadzie wzajemnych świad
czeń dobrosąsiedzkich usług.

Różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych 
utrudnia typologiczne uporządkowanie 
tych wiatraków. Biorąc jednak pod uwagę 
orientację skrzydeł do kierunku wiejącego 
wiatru, można je przyporządkować grupie 
koźlaków, holenderów i paltraków. W tej też 
kolejności przedstawimy kilka ciekawszych 
obiektów wybudowanych w kraju i poza 
jego granicami.

W miejscowości Krugło (Białostocczyzna) 
można spotkać zapewne jedyny w Polsce 

wiatrak zawieszony na wkopanym w ziemię 
pionowym stupie. W części naziemnej ów 
stup przechodzi przez podłogę 'pierwszej 
kondygnacji i za pomocą kolistego czopa 
łączy się z poziomą belką mączną, na któ
rej spoczywa cała bryła budynku wraz ze 
skrzydłami i złożeniem kamieni do prze
miału zbóż. Obrotowe zawieszenie części 
roboczej wiatraka na pionowym słupie po
zwalało młynarzowi na orientowanie obiek
tu do kierunku wiejącego wiatru. Dwie pary 
skrzydeł pokrytych cienkimi „dranicami" 
przekazywały napęd na wał skrzydłowy, 
koto palczaste i pionowy wał napędzający 
górny kamień młyński. Obiekt zbudowany 
w 1947 r. przez 16 lat pełnił funkcję młyna 
wietrznego.

Nadzwyczaj ciekawy w swym architekto
nicznym kształcie wiatrak zbudowano na 
terenie Rosyjskiej FSRR. Bryła skromnego 
obiektu została zawieszona na czworo
bocznym ostrosłupie o konstrukcji szkiele
towej wewnątrz. Pionowy słup umocowany 
wewnątrz ostrosłupa tworzy obrotowe za
wieszenie części technologicznej wraz ze 
skrzydłami wiatraka. Układ ten umożliwia 
orientację wiatraka do kierunku wiejącego 
wiatru.
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3. Fiński wiatrak koztowy z okolic Temmes koto 
Aułu
4. Wiatrak holenderski w Krasnopolu koto Su
wałk
5. Wiatrak z turbiną wietrzną w Opacie koto Ja
sła
6. Turbina wietrzna w Nozdrzcu koto Brzozowa
7. Rosyjski wiatrak rolkowy w Muzeum Budow
nictwa Drewnianego na wyspie Kiżi

Odmienną konstrukcję wiatraka kozłowego 
postawiono w okolicy Temmes w Finlandii. 
Bryła budynku jest zawieszona na koźle 
składającym się z krzyżujących się podwa
lin, pionowego słupa i ukośnych zastrza
łów. Zastrzały w górnej części są zwieńczo
ne specjalnym jarzmem pełniącym funkcję 
łożyska, na którym spoczywa podstawa 
budynku. Pionowy słup (sztember) prze

biega do wysokości drugiej kondygnacji i 
tam za pomocą czopa łączy się z belką 
mączną, tworząc drugie łożysko obracalnej 
części wiatraka. Charakterystyczny czółen- 
kowaty kształt czteroramiennych skrzydeł 
jest często spotykany w fińskich wiatra
kach zbożowych.

Korzystne warunki energetyczne można u- 
zyskać przez możliwie wysokie umiejsco
wienie silnika wiatrowego. Prędkość bo
wiem wiatru rośnie w miarę wzrostu wyso
kości, zaś moc niesiona przez strumień po
wietrza jest proporcjonalna do trzeciej po
tęgi jego prędkości. Budowniczowie wia
traków znając wspomniane zależności 
wznosili budynki wiatraków lub same silniki 
wiatrowe na dachach budynków gospo
darskich.
W Krasnopolu koło Suwałk znajduje się 

wiatrak holenderski na dachu budynku sto
larni. Konstrukcja nośna wieżyczki wiatraka 
jest wykonana z ośmiu pionowych słupów 
opartych na belkach stropowych i więżbie 
dachowej budynku.. Owe słupy nośne w 
górze zostały zwieńczone drewnianym 
pierścieniem tworzącym podstawę łożyska 
pod obracalną głowicę wiatraka. Obiekt 
wybudowany w 1933 r. przez 13 lat służył 
do napędu prostych obrabiarek do obróbki 
drewna.

Podobną konstrukcję wiatraka holender
skiego wzniesiono na dachu budynku gos
podarskiego w Garbarach (woj. białostoc
kie). Wiatrak ten był eksponowany w doku
mentalnym filmie pt. Czy słyszysz jak pła
cze ziemia. Miejscowość Garbary wraz z 
wiatrakiem została skreślona z mapy Polski 
na skutek tworzonego zalewu wodnego w 
Siemianówce.

Oryginalną konstrukcję ma wiatrak w Opa
cie koło Jasła z turbiną wietrzną umiejsco
wioną ponad dachem budynku za pomocą 
drewnianej wieży. Głównymi elementami 
owej wieży nośnej są cztery narożne słupy 
rozstawione w narożach kwadratu o boku 
200 cm. Słupy nośne nachylone, górą ku 
środkowi na wysokości 5 m zostały zwień
czone głowicą pozwalającą na ułożysko- 
wanie wału skrzydłowego i dowolną orien
tację skrzydeł do kierunku wiejącego wia
tru.

Szczególnym pięknem odznacza się archi
tektura wiatraka gospodarskiego w 
Nozdrzcu koło Brzozowa. Jest to prosto
kątna budowla szkieletowa o wymiarach 
300 x 200 cm i wysokości 600 cm, pokryta 
wysokim słomianym dachem, ponad któ
rym zmontowano klasyczną turbinę wietrz
ną wykonaną z poziomego wału, trzech o- 
kręgów i 16 profilowanych ze stalowej bla
chy łopatek.

Na terenie Muzeum Budownictwa Drewnia
nego na wyspie Kiżi w północnej części 
jeziora Onega w ZSRR znajduje się rosyj
ski wiatrak rolkowy (paltrak). Został on zbu
dowany w latach 1928 - 1929 we wsi Woł- 
kostrow i stamtąd przeniesiony do skanse
nu. Ośmioramienne skrzydła umocowane 
w dwóch rzędach na poziomym wale cha
rakteryzują często spotykane wiatraki z te
renów ZSRR. Cały obiekt spoczywa na rol
kach toczących się po krążynie, umożliwia
jąc w ten sposób orientację wiatraka do 
kierunku wiejącego wiatru.

Kilka przytoczonych przykładów wiatraków 

nietypowych obrazuje skromny fragment 
bogactwa rozwiązań technicznych i archi
tektonicznych tych wielce wysłużonych o- 
biektów kultury materialnej wsi.

Mieczysław Pawlik
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Kościoły polskie 
w Odessie
Gdy przed kilkudziesięciu laty wjeżdato się 
pociągiem do Odessy - wielkiego czarno
morskiego miasta portowego, z okien wa
gonu widoczne byty dwie wysmukte wieże 
polskiego kościota katolickiego Św. Kle
mensa. Świątynia ta powstała staraniem 
miejscowych Polaków, których liczba 
przed 1914 r. sięgata około 25 tys. osób. W 
latach nasilenia się stalinowskiego terroru 
kościół zamknięto i po pewnym czasie 
zburzono.
Kościół Św. Klemensa nie był jednak naj

starszą świątynią katolicką w mieście. Pier
wsza kaplica wzniesiona została w rok po 
rozpoczęciu budowy Odessy w 1795 r. 
Wkrótce do nowo powstającego rosyjskie
go portu-twierdzy przybyli ojcowie jezuici. 
Dzięki ich staraniom pierwszy naczelnik 
miasta - książę Emanuel de Richelieu ze
zwolił na zakup dużej parceli przeznaczo
nej pod budowę kościoła katolickiego, po
łożonej nieomal w centrum miasta przy ów
czesnej ul. Jekatierinskoj (Katarzyny II), dzi
siejszej Karola Marksa. Prace przy wzno
szeniu tego kościoła (Wniebowzięcia Naj
świętszej Marii Panny) podjęto w 1805 r, 
ukończono zaś w siedemnaście lat później.

Jednocześnie w 1811 r. w pobliżu zbudo
wano plebanię. Przez pewien czas budową 
interesował się Aleksander I, przyczyniając 
się między innymi do wzbogacenia wystro
ju kościoła. Początkowo była to niewielka 
budowla drewniana. Służyła katolickim 
mieszkańcom Odessy różnych narodo
wości. W wyniku rozbudowy dokonanej w 
latach 1846-1853 przez proboszcza pol
skiego pochodzenia księdza Grzegorza 
Razutowicza, wychowanka Akademii Du
chownej w Wilnie, powstała nowa, kamien
na świątynia założona na planie zbliżonym 
do krzyża łacińskiego, trójnawowa, z czwo
rokątną wieżą w fasadzie. Na zewnątrz uzy
skała eklektyczny kostium architektonicz
ny, o przewadze elementów neogotyckich, 
neorenesansowych i neoromańskich.
Jak dowiadujemy się z wydawanych w 
Odessie kalendarzy polskich, w utrzyma
nym w stylu neogotyckim wnętrzu kościoła 
znajdowały się marmurowe ołtarze, wyko
nane z tego samego materiału tablice pa
miątkowe poświęcone pamięci hrabiego 
Langerona, biskupa Lipskiego, kanonika 
Klimaszewskiego oraz wspomnianego już 
proboszcza parafii - księdza Grzegorza 

Razutowicza. Ponadto wnętrze zdobiły po
sągi apostołów fundowane przez Michała 
Mikulicza, a także zespół obrazów olejnych, 
wśród których znajdowało się dzieło przy
pisywane Carlo Dolciemu. Część obrazów, 
zgodnie z tradycją, ofiarowana została koś
ciołowi przez cara Aleksandra I. Wystrój 
wnętrza dopełniały witraże. Pod budowlą 
podobno do dnia dzisiejszego znajdują się 
krypty grobowe, obecnie zamurowane.
Z biegiem lat wokół kościoła wyrosły zabu
dowania różnych instytucji kościelnych: 
między innymi polska szkoła katolicka oraz 
przytułki dla sierot i starców, a obok po
wstały wielkie kamienice czynszowe, przy
noszące parafii znaczny dochód, docho
dzący do około 100 tys. rubli srebrnych 
rocznie.
Już u schyłku ubiegłego stulecia miejscowi 
Polacy rozważali potrzebę budowy nowego 
kościota katolickiego w rejonie zamieszka
nym głównie przez robotników. Pierwsze 
zbiórki pieniężne rozpoczęto w 1899 r, jed
nak przez najbliższe lata podjęcie budowy 
nie było łatwe. Dopiero pewne rozluźnienie 
ucisku narodowościowego w imperium ro
syjskim po 1905 r. umożliwiło budowę wie
lu nowych świątyń katolickich.
W tym też czasie rozpoczęto wznoszenie 
nowego kościoła przy dawnej ul. Dałko
wskiej (obecnie ul. Frunze). Projekt budowli 
wykonany został przez miejscowego archi
tekta Władysława Dąbrowskiego. Prace 
prowadzono z funduszy zebranych w trak
cie zbiórek pieniężnych wśród miejsco
wych Polaków, a także z zapisów dokona
nych przez rodziny Vasalow oraz Heleny i 
Konstantego Wołodkowiczów. Ostatnia z 
tych postaci w szczególny sposób zapisała 
się w historii instytucji polskich i ukraiń
skich. Wotodkowicz byt m.in. założycielem 
polskiego Katolickiego Towarzystwa Dob
roczynności w Odessie, powstałego w 
1882 r. Fundował ponadto budowę domu 
akademickiego w Krakowie, przyczynił się 
do założenia polskich i ukraińskich szkół 
muzycznych w Galicji Wschodniej, był też 
inicjatorem budowy pomników Bojana, A- 
leksandra Fredry i Tarasa Szewczenki.
Prace przy budowie kościoła przy ul. Dał
kowskiej, któremu nadano wezwanie św. 
Klemensa, prowadzone były pod nadzo
rem komitetu budowy, w skład którego 
wchodzili m.in.: ksiądz J. Szejer- przewod
niczący, J. Zieleniewski - skarbnik oraz Ig
nacy Fredro - sekretarz. Do 1912 r. koszt 
budowy wyniósł ponad 160 tys. rubli srebr
nych. W tym czasie na zewnątrz kościół był 
już niemal całkowicie wykończony, jednak
że nie zdążono wykonać całości prac przy 
wyposażeniu świątyni.
Kościół Św. Klemensa zbudowany został 
na placu o powierzchni około 3170 m2. Była 
to trójnawowa bazylika założona na regula
rnym planie zbliżonym do krzyża łacińskie
go, z szerokim transeptem oraz wyodręb
nionym prezbiterium. Twórca nadał budo
wli neormański kostium architektoniczny. 
Jej fasadę ozdobił dekoracyjnym portalem
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oraz zwieńczy! masywnym, trójkątnym 
szczytem. Z boków elewacja frontowa ujęta 
zostata identycznymi, kwadratowymi u 
podstawy wieżami, wznoszącymi się na 
wysokość 63 m, nakrytymi smukłymi, igli
cowymi hełmami. Równie dekoracyjnie o- 
pracowane zostały ściany zewnętrzne na 
zamknięciu ramion nawy poprzecznej. 0- 
zdobiono je dużymi oknami w kształcie ro
zet, umieszczonymi w polach półkoliście 
zamkniętych płycin. Ponad dachami naw 
bocznych wznosiły się ceglane łuki przypo
rowe, wtopione w wieże sił, zaś nad środ
kowym przęsłem transeptu usytuowano 
strzelistą sygnaturkę iglicową. Ściany bu

dowli wzniesiono z cegły, zaś detal archi
tektoniczny wykonano najprawdpodobniej 
z miejscowego kamienia, niesłychanie po
pularnego w architekturze odeskiej.
Twórca projektu kościoła Św. Klemensa - 
Władysław Dąbrowski był jednym z najwy
bitniejszych"architektów ubiegłego stulecia 
w Odessie. W mieście tym, oprócz Dąbro
wskiego, działało wówczas wielu budowni
czych i architektów Polaków, m.in. L. Wło
dek, Feliks Gąsiorowski, Ksawery Skórzyń- 
ski (1819-1875), Mikołaj Tołwiński (1857- 
1924), Henryk Śtifelman (1870-1938) i Sta

nisław Weiss (1871-1917). Trzej ostatni na 
początku naszego stulecia osiedlili się na

stałe w Warszawie. Największy rozgłos 
zdobył Mikołaj Tołwiński, autor takich bu
dowli odeskich, jak pawilon uniwersytecki 
Wydziału Fizyczno-Chemicznego, gmach 
dyrekcji kolei, biblioteki miejskiej, sądów 
oraz domu kuracyjnego nad limanem kujal- 
nickim. W architekturze projektowanych 
przez siebie budynków wykorzystywał 
twórczo elementy modernistyczne i sece
syjne. Po przybyciu do Warszawy wsławił 
się między innymi budową kamienicy przy 
ul. Służewskiej (projekt wykonany wspólnie 
z Henrykiem Stifelmanem), uznanej za pod
ręcznikowy przykład polskiej architektury 
secesyjnej.

1. Jedyną pozostałością z polskiego kościoła ka
tolickiego Św. Klemensa w Odessie są schody 
ujęte w socrealistyczne obramienie architekto
niczne
2. Rekonstrukcja planu przyziemia kościoła Św. 
Klemensa (oprać. J.S. Majewski)
3. Projekt kościoła w Fastowie koło Kijowa opra
cowany przez Władysława Dąbrowskiego
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Władysław Dąbrowski był architektem 
mniej znanym od Tołwińskiego. Urodził się 
w 1853 r. W 1887 r. ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Petersburgu, gdzie uzy
skał dyplom artysty I klasy. Po przyjeździe 
do Odessy podjął praktykę budowlaną. 
Odznaczył się wzniesieniem kilku kościo
łów katolickich. Podobnie jak kościół Św. 
Klemensa, były to ceglane neoromańskie 
bazyliki. Powstały między innymi w Fasto- 
wie koło Kijowa, Mikołajowie - mieście le
żącym w pobliżu ujścia Dniepru do Morza 
Czarnego, Króżach na Żmudzi i Krasnopo
lu koło Żytomierza.
Kościoły w Fastowie i Mikołajowie zacho
wały się do dziś, nie pełnią już jednak funk
cji kultowych. Najciekawszy jest kościół w 
Fastowie. Zbudowany został na regularnym 
planie przypominającym krzyż łaciński. 
Jego fasada ukształtowana jednak została 
w sposób asymetryczny przez zaprojekto
wanie dwóch różnej wysokości wież. Roz
wiązanie to podkreśla malowniczy charak
ter budowli, właściwy dla architektury po
czątku naszego stulecia. Ponadto korzyst
nie odróżnia architekturę tej świątyni od 
dość schematycznie opracowanych elewa
cji kościoła Św. Klemensa w Odessie. Bu
dowę kościoła w Fastowie podjęto w latach 
1906-1911 z inicjatywy księdza Stanisława 
Szeptyckiego, ówczesnego proboszcza 
parafii liczącej około 2100 osób. Do wznie
sienia świątyni znacznie przyczynili się hra
bia Józef Potocki z Szepietówki na Podolu 
oraz książęta Sanguszkowie. Zaprojekto
wany przez Dąbrowskiego w stylu neoro- 
mańskim kościół w Mikołajowie wzniesio
no na potrzeby sporej kolonii polskiej, li
czącej około 800 osób, wśród których znaj
dowała się dość znaczna grupa inteligen
cji, złożona głównie z techników, inżynie
rów i urzędników.

Kościoły zaprojektowane przez Dąbro
wskiego nie pełniły zbyt długo przeznaczo
nej im funkcji. Już w kilka lat po zwycięs
twie Rewolucji Październikowej zostąły za
mknięte. Najgorszy los spotkał jednak koś
ciół Św, Klemensa w Odessie. W czasach 

stalinowskich został wysadzony w powie
trze, a na jego miejscu zbudowano dwa 
socrealistyczne budynki mieszkalne, zwią
zane ze sobą za pośrednictwem pompa
tycznej kolumnady. Z dawnej świątyni po
zostały jedynie cementowe schody, ujęte 
jednak w nowe obramienie architektonicz
ne. Z biegiem lat zmieniono także nazwy 
wszystkich ulic przebiegających w pobliżu 
miejsca, gdzie niegdyś wznosił się koś
ciół.
W latach pięćdziesiątych zamknięto rów
nież stary kościół katolicki Wniebowzięcia 
NMP przy ul. Katarzyny, nazwanej teraz i- 
mieniem Karola Marksa. Zamknięcie świą
tyni poprzedziło aresztowanie proboszcza i 
wywiezienie go w nieznane miejsce.
Obecnie czynny jest kościół katolicki Św. 
Piotra Apostoła przy ul. Chatturina. Został 
on zbudowany w 1913 r. z inicjatywy fran
cuskich mieszkańców Odessy. Od 1947 r. 
służy wszystkim katolikom miasta, wśród 
których znajdują się przedstawiciele kilku
nastu narodowości.
Świątynie innych wyznań w Odessie spo
tkał los podobny. Między innymi w czasach 
stalinowskich zburzono górujący ponad 
miastem, sobór prawosławny. Miał być to 
spektakularny akt triumfu nowej rzeczywis
tości nad reliktami pokonanego sytemu. W 
latach czterdziestych zamknięto wielką cer
kiew prawosławną przy seminarium ducho
wnym, pod pozorem wykrycia w kopułach 
budowli szpiegowskich stacji nadawczych 
(sic!). Zamknięte zostały także niektóre 
kościoły protestanckie oraz synagogi. Naj-

4. Jedyny czynny obecnie w Odessie kościół ka
tolicki ŚŚ. Piotra i Pawła przy ul. Chatturina, 
wzniesiony w 1913 r.
5. Na dawnym cmentarzu katolickim przy Drodze 
Czarnomorskiej w Odessie zachowało się zaled
wie kilkanaście polskich pomników nagrobnych, 
a do najlepiej utrzymanych należą groby księży 
polskich 

większy z protestanckich kościół św. Pa
wła, wzniesiony według projektu G. Sche- 
wfembrandta, przez wiele dziesięcioleci 
stał opustoszały, a kilka lat temu, spłonął. 
Obecnie jego potężne ruiny otacza ogro
dzenie, za którym rzekomo mają rozpocząć 
się prace nad odbudową zabytku, już jed
nak nie z przeznaczeniem na cele kultowe, 
lecz na salę koncertową.
Postępująca obecnie w Związku Radzie
ckim pieriestrojka, jak również ożywienie 
religijne i narodowościowe pozwalają przy
puszczać, iż część z utraconych świątyń 
społeczeństwo będzie starało się odzy
skać. Oby w tych żądaniach nie zabrakło 
głosów polskich.

Jerzy S. Majewski
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M’Zab - 
tajemnicza 
kraina
Na sześćsetnym kilometrze od Algieru, pośród 
kamienistej pustyni, oczom turystów ukazuje się 
widok niezwykle piękny i barwny. To rozlegta, 
żyzna dolina rzeki - najczęściej wyschniętej - 
M’Zabu. Nazwą tej rzeki przyjęto określać cały 
region rozciągający się w jej dolinie, razem z mia
stami położonymi na wzgórzach.
M’Zab - to zadziwiająca architektura, pełne bla
sku kolory, tradycyjny tryb życia ludności. Mie
szkańcami tej krainy są Mozabici, potomkowie 
Berberów z Dżerby (dzisiaj Tunezja), mówiący 
własnym dialektem i należący do religijnej sekty 
ibadytów, którzy dominowali w Afryce północnej 
w X w. W XI w. zostali zmuszeni przez arabskich 
zdobywców do ucieczki w głąb niegościnnej Sa
hary, która im zapewniła względne bezpieczeń
stwo. Tu, w dolinie M’Zabu założyli kolejno mia

sta: El Atteuf, Bou Nourra, Beni Isguen, Melikę i 
Ghardaję, które rozwijały się na małych wzgó
rzach, wokół centralnie położonych meczetów. 
Miasta te mają charakter obronny, otoczone są 
murami, a ich kszałt przypomina piramidę. Domy 
piętrzą się jedne powyżej drugich, a na szczycie 
piramidy znajduje się meczet - centralny i jedno
cześnie najwyższy punkt w mieście, w przeszłoś
ci nie tylko centrum życia religijnego, ale także 
magazyn broni i miejsce obrony. Wielkość każ
dego miasta mozabickiego była uzależniona od 
słyszalności głosu muezina nawołującego z wie
ży meczetu wiernych do modlitwy. Dzisiaj głos 
ten nagrany na taśmę magnetofonową i odpo
wiednio wzmocniony słychać również poza mu
rami Starego Miasta.
Największym pośród pięciu miast mozabickich 
jest Ghardaja, założona w XI w. Tak jak pozostałe 
miasta konfederacji, przypomina swym układem 
ul. Aby poznać duch takiego miasta, jak Ghatda- 
ja, trzeba powłóczyć się wąskimi, często schod- 
kowatymi uliczkami, zagłębić się w ich labirynt. 
Miasto to prezentuje urbanistykę najbardziej cha
rakterystyczną dla regionu. Z placu targowego, 
na którym do niedawna odbywał się targ wielbłą

dów (przeniesiony został poza mury miasta ze 
względów higienicznych), wspinając się w górę, 
dociera się do dzielnicy religijnej z wielkim me
czetem o cechach fortecy. Jego zwieńczenie sta
nowi minaret o wysokości ponad 20 m, którego 
zakończenie przypomina rozwartą dłoń z wznie
sionymi ku górze palcami. Meczet jest bardzo 
surowy w swej prostocie. Wynika to z założenia, 
że miejsce, w którym wierni oddają cześć Bogu, 
winno sprzyjać skupieniu, a więc żadne elementy 
zdobnicze nie powinny rozpraszać ich uwagi. 
Jego piękno polega wyłącznie na prostocie i czy
stości linii sklepień, łuków i kolumn. We wnętrzu 
meczetu zwracają uwagę przedmioty złożone 
pod arkadami; są to rzeczy znalezione w mieście 
i czekające na właścicieli. W sąsiedztwie meczetu 
górne miasto jeszcze do niedawna było zamiesz
kane wyłącznie przez uczonych mężów, duchow
nych, dzisiaj jest dostępne również dla obcych. 
Niżej położone dzielnice - to domena mieszkają
cych w nich kupców i rzemieślników, których ży
cie skupia się na rynku, gdzie w arkadach budyn
ków znajduje się wiele sklepów, głównie z wyro
bami rzemiosła artystycznego, przeznaczonymi 
dla turystów z całego świata.
Piękno architektury mozabickiego miasta tkwi w 
tym, że wszystko zbudowano z myślą o ludzkich 
potrzebach, bez zbędnej rozrzutności. Podstawo
we jej zasady - to wspomniana już czystość linii i 
proporcje na skalę człowieka oraz surowość 
wnętrz. Niewysokie, podobne do siebie domy, 
tworzące swoisty labirynt uliczek, zamknięte są 
grubym, ślepym murem, oddzielającym je od ha
łasu z zewnątrz i strzegącym prywatności życia 
ich mieszkańców. Mają one charakter małych ob
ronnych fortec. Są najczęściej jednopiętrowe i tak 
pomyślane, by chronić mieszkańców przed nad
miarem saharyjskiego światła i żaru. Służą temu 
grube, dość wysokie.mury, niewielka liczba okien 
umieszczonych od strony patia oraz tarasy na 
dachu, również zabezpieczone murami, służące 
latem do spania pod otwartym niebem. Tarasy są 
podparte arkadami, w cieniu których można zna
leźć wytchnienie od gorąca. Wnętrza domów są 
urządzone wręcz ascetycznie: Właściwie jedyną 
ich ozdobę stanowią piękne tkaniny wełniane z 
ornamentem geometrycznym o cechach symbo
licznych, podkreślonym kolorem, a wyrabiane w 
domach przez kobiety mozabickie. Poszczególne 
budynki są wykończone barwnymi tynkami i to 
decyduje o żywej kolorystyce miasta. Biel tara
sów harmonizuje z ochrą słońca i minaretów, błę
kitem nieba i tynków ścian, których lazur odbija 
promienie stońca i.., chroni przed muchami, z zie
lenią pobliskich gajów palmowych. Domy, jak i 
inne budowle miasta, są wykonane z zaprawy 
gipsowej, która ma dobre właściwości izoter- 
miczne.
Stan większości budynków świadczy, że prowa
dzone są w nich bieżące remonty, z którymi 
mamy tyle kłopotów w Polsce. Dzięki systema
tycznej dbałości właścicieli i użytkowników obie
któw kilkusetletnia architektura M’Zabu trzyma 
się dzielnie i może nie trzeba tu będzie podejmo
wać, ciągnącego się zwykle w czasie, programu 
badawczego i planu rewaloryzacji założeń staro
miejskich. Te działania potrzebne są tam, gdzie w 
wyniku niechlujstwa i zaniedbania doprowadza

1. Uktad urbanistyczny Ghardai
2. Arkada i kolumny sali modłów w meczecie
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3. Typowa uliczka M’Zabu
4. Kaplica w Ronchamp według projektu Le Cor
busiera
5. Jeden z nielicznych grobowców Mozabitów
6. Handlowa uliczka Beni Isquem
7. Malowniczy targ na pustyni
(zdjęcia i reprod.: Andrzej Wawrzeńczak) 

się obiekty zabytkowe do ruiny, aby je z triumfem 
po kilku lub kilkunastu latach odbudowywać, na
zywając to rewaloryzacją.
Integralną częścią urbanistyki regionu M’Zab są 
duże - jak na skalę miast - nekropolie, leżące 
poza murami Starego Miasta. Na płaskim kamie
nistym terenie można odróżnić małe kopczyki u- 
łożone z kamieni, na których leżą barwne skorupy 
glinianych garnków i dzbanków, pozostawionych 
jako znaki rozpoznawcze przez rodziny zmarłych. 
Grobów jest dużo, gdyż wędrujący po świecie dla 
zarobku Mozabici pod koniec życia wracają, by 
być pochowanymi wśród przodków. Jedynie wy-

M'Zab jest od wielu lat przedmiotem zaintereso
wania zarówno badaczy, jak i licznie odwiedzają
cych go turystów. Ciekawe, że jednym z pier
wszych badaczy tego regionu był w pierwszej 
połowie XIX w. francuski orientalista polskiego 
pochodzenia - G. Motyliński. W okresie między
wojennym badania prowadził Z. Smogorzewski 
ze Lwowa. I dziś nie zabrakło tu Polaków. Polscy 
wykładowcy wyższych uczelni w Algierii, a w 
szczególności z Uniwersytetu Orańskiego, pro
wadzą prace badawcze tego fascynującego re
gionu. Również polscy architekci opracowują pla
ny urbanistyczne i projekty zagospodarowania 
turystycznego doliny M’Zabu. Będzie to ich wkład 
w ten maty, ale jakże piękny region Algierii, w któ
rym do dnia dzisiejszego zachowała się wielo
wiekowa tradycja, prosta, piękna architektura, a 

bitni przedstawiciele społeczności są wyróżniani 
malowanymi na biało grobowcami.
Architektura M’Zabu była źródłem natchnienia dla 
wielu architektów i urbanistów, tak wybitnych jak 
Le Corbusier. Uważa się, że projektując słynną 
kaplicę w Ronchamp, inspirował się meczetem 
Sidi Brahim z El Atteuf.

przede wszystkim pracowici, konsekwentni lu
dzie, którzy w M'Zabie stworzyli dla siebie miejs
ce spokojnej egzystencji.

Krystyna i Andrzej 
Wawrzeńczakowie
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

czym z oficyną. W najbliż
szym otoczeniu: stary 
dąb, od frontu gazon, z 
tyłu niewielki sad, dalej 
łąka i lasek. Dwór wznie
siono około 1800 r., w sty
lu klasycystycznym. Nie 
zachowały się przekazy 

ną zapewne w XX w. Po
koje połączone są amfila- 
dowo. Sień prowadzi do 
obszernego salonu z 
wyjściem do ogrodu. W 
salonie zachował się fra
gment sztukaterii na stro
pie i dwa ozdobne piece.

Kuchnia ze spiżarnią i 
klatka schodowa znajdują 
się w północno-zachod
nim narożniku budynku. 
Dwór jest obecnie nie za
mieszkany. Właściciele 
zajmują przylegającą do 
dworu oficynę.

SIERAKOWO SŁUPSKIE
(gmina Kobylniki, 
woj. słupskie)

DWÓR

Wieś Sierakowo położo
na jest w sąsiedztwie ma
lowniczego Parku Krajo
brazowego „Dolina Słu
pi", w jego strefie ochron
nej, na terenie równin
nym. Miejscowość ta leży 
11 km na południe od 
Słupska, na zachód od 
szosy Słupsk-Miastko.
Dwór usytuowany jest 
niedaleko kościoła, przy 
drodze wiodącej z Losina 
do Kończewa. Fasadą 
zwrócony ku północy, od 
wschodu łączy się niskim 
budynkiem gospodar

1. Plan sytuacyjny: 1 - dwór, 2 - ofi
cyna, 3 - budynek gospodarczy
2. Pófnocna elewacja dworu
(fot. Krzysztof Hejger)

dotyczące fundatora i ko
lejnych właścicieli. Zbu
dowany na planie prosto
kąta, parterowy z użytko
wym poddaszem i wyżej 
strychem, nakryty da
chem naczółkowym. Ele
wacje frontową i tylną 
zdobią pseudoportyki - 
cztery toskańskie półko- 
lumny podtrzymujące 
trójkątny szczyt. Portyk 
północny przesłonięty 
jest werandą, dobudowa

Informacje szczegółowe
Materiał:

Stan zachowania:

Kubatura:
Powierzchnia użytkowa:
Liczba kondygnacji:
Liczba pomieszczeń:

Właściciel:
Użytkownik:
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania: mieszkanie, pracownia, pensjo

nat
dobry; konstrukcja i pokrycie 
dachu nie wymagają kapitalne
go remontu, ściany nie wyma
gają umocnień, drobne ubytki 
podłóg, zachowana pierwotna 
stolarka drzwiowa, piece czyn
ne
remont

fundamenty i przyziemie muro
wane z kamienia, ściany nośne i 
działowe z cegły; dach o kon
strukcji drewnianej pokryty da
chówką ceramiczną; stropy, 
podłogi i schody drewniane 
900 m3
250 m2
1 + poddasze
21 (na parterze 12, na poddaszu 
4 pomieszczenia mieszkalne i 4 
wydzielone strychowe, na stry
chu 1)
Eugeniusz Skóra 
brak

Zakres robót:
Sposób załatwienia sprawy:informacji dotyczących nabycia 

obiektu udziela właściciel, ad
res: Sierakowo Słupskie nr 23; 
dodatkowych informacji udziela 
wojewódzki konserwator zabyt
ków w Stupsku, ul. Jaracza 6, 
76-200 Słupsk, tel. 264-34.

(opracowała: Dorota Cieślik)
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Akcja cmentarze

Kirkuty
w Bieszczadach
Skupiskami ludności żydowskiej w 
Bieszczadach byty przede wszyst
kim takie miejscowości, jak: Lutowi
ska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisną, 
Wola Michowa. Miejscowi Żydzi trud
nili się tradycyjnymi dla siebie zaję
ciami: handlem, rzemiosłem, dzierża
wą, kredytem, W niektórych mia
steczkach ludność wyznania mojże- 
szowego stanowiła 50% ogółu mie-

nagrobków, gdyż okupant użył ich 
do wybrukowania dojazdu do rampy 
kolejowej. Jeszcze w 1964 r. inskry
pcje na macewach (jak twierdzą 
naoczni świadkowie) były zachowa
ne, dzisiaj niestety już ich nie ma. 0- 
calała synagoga, lecz po przebudo
wie i adaptacji na bibliotekę straciła 
swój pierwotny wygląd.

szkańców. Ze strasznych dni pożogi 
drugiej wojny światowej niewiele o- 
calato po bieszczadzkich Żydach. I 
tak „Endlósung” - ostateczne roz
wiązanie kwestii żydowskiej - nastą
piło w Lutowiskach 22 czerwca 1942 
r, kiedy dwóch gestapowców z U- 
strzyk Dolnych przy pomocy kilku
nastu nacjonalistycznych policjan
tów ukraińskich wymordowało w tym 
dniu całą ówczesną ludność żydo
wską Lutowisk i pobliskich wsi (oko
ło 650 osób)'.
Nie przetrwała wojny synagoga i tzw. 
żydowski rynek w Lutowiskach. Oca
lał jeden pożydowski drewniany bu
dynek o ciekawej architekturze i 
cmentarz. Pięknie położony, liczy o- 
koło 1500 macew, najczęściej z poto
wy XIX w. Niektóre z nich powalił 
czas. Czynniki atmosferyczne, mchy i 
porosty spowodowały łuszczenie 
się, wietrzenie, rozwarstwianie pia
skowca. Większość jednak nagrob
ków stoi, ma czytelne, hebrajskie e- 
pitafia i zachowaną symbolikę. Naj
częściej występuje na macewach 
korona, symbol Tory i Iwy, odnoszą
ce się do imion zmarłych (Lejb, Arie, 
Jehuda), fragmenty ze Starego Te
stamentu lub Talmudu2. Inymi sym
bolami są: rozwarte w geście błogo
sławieństwa dłonie na grobach ka
płanów, dzbany na grobach lewitów 
czy też rzadki na bieszczadzkich 
cmentarzach motyw - rodaty Tory w 
szafie podtrzymywanej przez jelenie. 
W części kobiecej cmentarza - me- 
nory i gołębie. Cmentarz ten, mimo 
że zachowany ze wszystkich cmen
tarzy w Bieszczadach najlepiej, nie 
jest oznaczony na ich turystycznej 
mapie.
W Ustrzykach Dolnych Żydów mor
dowano obok ich właśnie cmentarza 
lub wywożono do obozu śmierci w 
Zasławiu. Na istniejącym nadal 
cmentarzu pozostało jednak niewiele 

Żydzi z Baligrodu ginęli w Zasławiu 

lub Bełżcu. Na cmentarzu pozostało 
ponad 50 macew (najstarsze z po
czątku XVIII w.). Niektóre z nich są 
przepiękne, głęboko rzeźbione z mo
tywami waz, koszy pełnych owoców, 
wieńców, menory. Pozostałymi stela
mi wybrukowano rynek.

W Cisnej na miejscu cmentarza znaj
duje się orne pole. Macewy wywie
ziono w czasie wojny z przeznacze
niem na budowę drogi. Podobno 
część z nich ocalała i leży w lesie, w 
okolicy przełęczy pod wzgórzem 
Wołosań3.
Tym nielicznym już zabytkom historii 
bieszczadzkich Żydów należy spie

szyć z pomocą. Członkowie Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami Od
działu w Michniowcu zajęli się lutowi
skim cmentarzem. Nawiązano

współpracę ze Społecznym Komite
tem Opieki nad Cmentarzami i Zaby
tkami Kultury Żydowskiej w Polsce w 
kwestii jego porządkowania i zabez
pieczenia. Po konsultacjach na 
miejscu z sekretarzem tego komitetu 
p. Janem Jagielskim przystąpiono 
do wycięcia krzewów, niepotrzeb
nych, a zagrażających macewom ga
łęzi drzew, usunięcia mchów i poro
stów. Dokumentację fotograficzną 
wykonano jesienią 1986 r. Do wy
dawcy mapy Bieszczadów wysłano 
informację o oznaczenie cmentarza 
na przyszłych wydaniach.
Do wykonania pozostało jeszcze 
wiele prac - dokładna inwentaryza
cja cmentarza, podniesienie cenniej
szych, powalonych macew, umiesz
czenie tablicy informacyjnej przy dro
dze do wsi, itp.

Andrzej Szczerbicki

1. Członkowie TOnZ z Michniowca 
podczas prac porządkowych na 
cmentarzu w Lutowiskach
2. Zniszczona macewa na cmenta
rzu w Baligrodzie
3. Waląca się macewa na cmentarzu 
w Ustrzykach Dolnych

(zdjęcia: Andrzej Szczerbicki)

Przypisy
1. Ć. Cyran, A. Rachwał, Ekster
minacja ludności na Sanocczyż- 
nie w latach 1939-1944, „Rocz
nik Sanocki", 1979.
2. M. Krajewska, Cmentarze ży
dowskie - mowa kamieni, mie
sięcznik „Znak”, nr 339-340/2-
3. 1983.
3. Szlakiem żydowskich zabyt
ków Podkarpacia (pod red. T. A. 
Olszańskiego), wyd. Studenckie 
Koło Przewodników Beskidz
kich.
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...i w Lesku
Przebywając w Lesku (woj. 
krośnieńskie) warto zwrócić 
uwagę na położony w pobli
żu synagogi, opuszczony 
stary cmentarz żydowski. 
Stanowi on cenne świadec
two historii nie tylko leskich 
Żydów. Jak głosi tradycja, w 
XVI w. osiedliła się w Lesku 
grupa Żydów wygnanych 

przez inkwizycję z dalekiej 
Hiszpanii. Wśród nich znaj
dowali się podobno potom-

grobków o dużej wartości 
artystycznej i historycznej, 
pochodzących z XVI-XX w. 
Macewy zdobią bogate pła
skorzeźby oraz hebrajskie 
inskrypcje.
Szczęśliwym trafem okupant 
hitlerowski nie zdążył znisz
czyć zabytkowych nagrob
ków. Stopniowo jednak nisz
czy je upływający czas a nie-

1.2. Fragmenty cmentarza
3. Macewy ze śladami odnawiania 

(zdjęcia: Sławomir Pniewski)

1

kowie sławnych rodów, zna
ni rabini i inni dostojnicy ży
dowscy. Obecnie na wzgó
rzu porośniętym dębami, co
raz bardziej zarastającym i 
niedostępnym, znajduje się 
około 2000 kamiennych na

raz pomaga mu ręka czło
wieka. Większość nagrob
ków pochyla się, a część 
jest powalona i zarasta tra
wą. Inskrypcje i płaskorzeź
by stają się nieczytelne, 
zwłaszcza w starszej części 

3

cmentarza. Gdzieniegdzie 
widać ślady renowacji. Doty
czy to zwłaszcza nagrobków 
z okresu międzywojennego. 
Próbują je ratować osoby 
niekompetentne, które nie 
czynią tego w sposób właś

ciwy, przez co prowadzą do 
trwałych uszkodzeń.
Kirkut leski jest cennym za
bytkiem kultury żydowskiej i 
wymaga pilnej opieki i zabie
gów konserwatorskich.

Krzysztof Grochowski

„Młodość i Zabytki”
Udział ludzi w dziele ratowania naro
dowej spuścizny jest od kilkudzie
sięciu już lat przedmiotem szczegól
nej troski społeczeństw zachodnioe
uropejskich. Znaczącą rolę odgrywa 
w tej dziedzinie francuska organiza
cja „Jeunesse et Patrimoine" („Mło
dość i Dziedzictwo"), założona w 
1901 r. Organizacja ta wchodzi w 
skład europejskiej fundacji kultural
nej, będąc także stowarzyszeniem 
działającym przy ICOMOS.

„Jeunesse et Patrimoine” patronuje 
wielu inicjatywom mającym na celu 
ratowanie zabytków, m.in. organizuje 
coroczne międzynarodowe staże - 
seminaria o charakterze naukowo- 
-poznawczym, konferencje i dyskus
je naukowe, wizyty w muzeach Pary
ża, wyjazdy studialne krajowe i za
graniczne, a nawet konkursy rysun
kowe dla dzieci. Do współpracy za

praszani są specjaliści wielu dzie
dzin - zaangażowani w ochronę za
bytków.
Sekretarz generalny organizacji Ber
nadette M. Gradis darzy wielką sym
patią Polskę i Polaków. Dzięki temu 
wielu polskich studentów mogło u- 
czestniczyć w tych imprezach. I tak 
np. w 1988 r. grupa studentów Wy
działu Architektury Politechniki Kra
kowskiej brała udział w pracach ar
cheologicznych i rekonstrukcyjnych 
prowadzonych na zamku Ferrieres 
we Francji. W trakcie stażu grupa 
krakowska przebywała pod gościn
ną opieką właścicieli zamku - Claire i 
Oliviera Cebe. W czasie weekendów 
gospodarze organizowali wyjazdy do 
znanych historycznych miejscowoś
ci, jak Carcasonne, Albi czy Castres. 
W czasie wolnym powstawały malar
skie wizje zamku, z których część o- 
fiarowano gospodarzom.

Ponadto przedstawiciele kilku o- 
środków akademickich z Polski brali 
udział w międzynarodowych stażach 
w Neresheim (RFN), Bordeaux i 
Saint-Antoine en Isere. W ramach 
wymiany w Polsce gościły kilkuoso
bowe grupy francuskie. Goście brali 
udział m.in. w pracach przy rewalory
zacji zabytków Krakowa i w pracach 
badawczych na zamku w Janowcu*. 
Dotychczasowe kontakty z organiza
cją „Jeunesse et Patrimoine" przy
czyniły się do zainteresowania po
dobnymi formami działania w na
szym kraju, formami, które w bardzo 
konkretny sposób popularyzowałyby 
idee ochrony zabytków wśród pol
skiej młodzieży. W związku z tym 
grono zwolenników tej organizacji 
zebrało się w Warszawie w 1988 r. na 
dwóch spotkaniach mających cha
rakter dyskusyjno-organizacyjny. Te
matem tych spotkań było również ro
zważenie celowości i możliwości u- 
tworzenia polskiego odpowiednika 

organizacji francuskiej. Przedstawi
ciele kilku ośrodków akademickich 
(krakowskiego, lubelskiego, szcze
cińskiego i warszawskiego) uzgodni
li, że organizacja taka powinna dzia
łać pod patronatem Polskiego Komi
tetu Narodowego ICOMOS, w ra
mach Komitetu ds. Młodzieży. Za naj
właściwszą dla nowej organizacji u- 
znano nazwę „Młodość i Zabytki”. W 
dyskusji programowej za główny cel 
działania uznano uwrażliwienie pol
skiej młodzieży na szeroko rozumia
ny problem ochrony zabytków naro
dowego dziedzictwa kulturowego. 
Obok działań naukowych i konser
watorskich, na płaszczyźnie teore
tycznej i praktycznej, za bardzo waż
ną uznano działalność popularyza
torską przeznaczoną dla szerokiego 
kręgu odbiorców. Wyrażono nadzie
ję, że możliwe będzie dotarcie do 
szerokiego grona młodzieży nie 
związanej kierunkowo (naukowo i za
wodowo) z ochroną zabytków, że

59



ROZMAITOŚCI

1, Prace archeologiczne przy rui
nach dawnego tarasu ogrodowego 
zamku Ferrieres
2. W trakcie prac rekonstrukcyjnych 
jednej z wież obronnych zamku Fer
rieres

(zdjęcia: Jan Kurek)

uda się zaktywizować ośrodki małe, 
pobudzając je do dziatań sponta
nicznych i samodzielnych. Zaryso
wuje się szansa, mimo odmiennych 
od zachodnioeuropejskich warun
ków działania, że przy poparciu ze 
strony PKN ICOMOS, Ministerstwa 
Kultury i władz terenowych, uda się 
dla konkretnych inicjatyw znaleźć 
fundatorów i mecenasów.

W porównaniu z większością krajów 
europejskich Polska ma niewielki 
procent właściwie zagospodarowa
nych obiektów zabytkowych. Oprócz 
grupy zabytków najwyższej klasy, u- 
dostępnianych do zwiedzania, będą
cych pod stałą opieką konserwator
ską, jest ogromna liczba zabytków o 
pozornie tylko mniejszej randze i 
znaczeniu. Po drugiej wojnie świato
wej zabytki te, uważane za relikty 
symbolizujące „wrogów klasowych", 
pozbawiano pierwotnych właścicieli i 
opiekunów. Zmiana funkcji tych o- 
biektów i nowi użytkownicy (bądź ich 
brak) doprowadziły do znacznej de
wastacji substancji zabytkowej. Ta 
swoista „rewolucja kulturalna" do
tknęła zresztą także inne, sąsiadują
ce z nami narody. Jej efekty wielo
krotnie prezentowano na łamach

„Spotkań z Zabytkami”. Obecnie je
dynie szybkie działanie może jesz
cze niektórym z tych obiektów przy
wrócić życie. Aby było' to możliwe, 
potrzebne jest pozyskanie szerokie
go grona ludzi dobrej woli, potrzebny 
jest zapał i energia ludzi młodych. 
Cenna jest każda inicjatywa i każda 
godzina poświęcona ratowaniu za
bytków kultury narodowej.

Trzeba jednak chronić „Młodość i 
Zabytki” przed skostnieniem i bez
radnością, cechującymi niektóre 
„społeczne komitety”. Potrzebne 
będą więc działania na matą skalę, 
ale za to konkretne, rozwiązujące w 
możliwie krótkim czasie problemy ra
towania konkretnych obiektów. Wy- 
daje się, że część z nich mogłaby 
być także przeznaczona na potrzeby 
młodzieży.

Zwolennicy utworzenia polskiego 
stowarzyszenia „Młodość i Zabytki" 
liczą na to, że PKN ICOMOS we
sprze je swym autorytetem, co u- 
możliwiłoby podjęcie bardziej plano
wych i długofalowych działań tak w 
kraju, jak i w kontaktach zagranicz
nych.

Jan Kurek

* O pracach organizacji „Mło
dość i Zabytki” w Janowcu zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 
1987, s. 46.

Ostrów 
Lednicki
W sercu Wielkopolski, pomiędzy Po
znaniem a Gnieznem rozlewają się- 
długą rynną wody Jeziora Lednickie
go. Na największej z jego pięciu 
wysp, zwanej Ostrowem Lednickim, 
znajduje się cenny zespół zabytków 
z okresu panowania pierwszych Pia
stów, związanych ściśle z kształto
waniem się państwowości i chrześ
cijaństwa w Polsce.
Osadnictwo na wyspie sięga VII w., a 
co najmniej od IX w. stał tu polański 
gród plemienny. Za czasów Mieszka 
I zniwelowano stary gród, stawiając 
na jego miejscu monumentalne ka
mienne palatium (pałac) z kaplicą 
oraz nie opodal drugi murowany 
kościół grodowy. Cały zespół łącznie 
z zabudową drewnianą otoczono po
tężnym drewniano-ziemnym wałem. 
Wyspę połączono z lądem mostami, 
po których zapewne w 1000 r. 
Chrobry wiódł cesarza Ottona III z 
pielgrzymką do Gniezna. Kompleks 

lednicki służył jeszcze przez kilka
naście lat następcom Mieszka i 
Chrobrego. W 1038 r. Ostrów po
dzielił los Poznania, Gniezna i Gie- 
cza, ulegając zniszczeniu w wyniku 
najazdu czeskiego księcia Brzetysła- 
wa. Szczęśliwie relikty tego wspania
łego założenia dotrwały do naszych 
czasów.
Od ponad 130 lat ten bezcenny pom
nik naszej kultury jest otoczony 
troskliwą opieką społeczeństwa. 
Dwadzieścia lat temu powołano Mu
zeum Pierwszych Piastów na Ledni- 
cy, które prowadzi badania naukowe, 
pełni opiekę konserwatorską oraz u- 
dostępnia społeczeństwu tę histo
ryczną pamiątkę. W wyniku szeroko 
zakrojonych badań interdyscyplina
rnych wyjaśniono wiele tajemnic, a w 
1988 r. dokonano sensacyjnego od
krycia basenu chrzcielnego z cza
sów Mieszka I. Nad jeziorem, w ra
mach Muzeum na Lednicy, powstaje 
jeden z największych skansenów w 
kraju - Wielkopolski Park Etnogra
ficzny. Został on ciekawie wkompo
nowany w krajobraz lednicki, a 
swoim założeniem przestrzennym 
nawiązuje do charakterystycznej wsi

z przełomu XVIII i XIX w. Obecnie 
przeniesiono na jego teren najcieka
wsze obiekty budownictwa ludowe
go z historycznej Wielkopolski. Do 
muzeum należy również bardzo cen
ny zespół grodowy w Gieczu, po
dobny w swym założeniu i architek
turze do zespołu lednickiego. Na po
czątku 1988 r. objęto ochroną konse
rwatorską całe obrzeże Jeziora Led
nickiego (Uchwała WRN z 1 V 1988 

r.), wokół którego znajdują się liczne 
zespoły zabytków architektury ludo
wej i stanowiska archeologiczne 
oraz ciekawy, typowy dla Wielkopol
ski krajobraz. Powołano Lednicki

1. Dwór w Wielkopolskim Parku Et
nograficznym
2.3. Wizyty: gen. W. Jaruzelskiego (2)
i ks. kardynała J. Glempa (3)
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. Park Krajobrazowy, który został 
strukturalnie połączony z Muzeum. 
W ten sposób Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy stało się wielkim 
kompleksem muzealnym o charakte
rze historyczno-przyrodniczym (eko- 
muzeum), jednym z najważniejszych 
punktów Szlaku Piastowskiego.
Miejsce tak cenne dla dziejów naro

du odwiedzane jest licznie przez tu
rystów z kraju i świata. Wśród tych 
rzesz, których liczba z roku na rok 
znacznie wzrasta, nie brakuje wybit
nych postaci naszego życia społecz
nego i politycznego. W maju ubiegłe
go roku odwiedził to miejsce prymas 
Polski kardynał Józef Glemp, konty
nuując tradycje swoich poprzedni

ków: ks. kardynała Augusta Hlonda 
(1935 r.) i ks. kardynała Stefana Wy
szyńskiego (1965 r.). Wizytując Wiel
kopolską, zwiedził Ostrów Lednicki i 
Wielkopolski Park Etnograficzny 
przewodniczący Rady Państwa, I se
kretarz KC PZPR gen. Wojciech Ja
ruzelski. W stylowym schronisku z 
okresu międzywojennego znajduje 

się surowy w swej formie, wielki stół. 
Na jego krawędziach widnieją mo
siężne tabliczki upamiętniające wizy
ty wybitnych Polaków, których tu 
przywiodła chęć spotkania śladów 
związanych z początkami naszej 
państwowości na ziemi „skąd nasz 
ród”.

Andrzej Kaszubkiewicz

Judaika polskie
Mówiąc i pisząc o polskich judaikach 
najczęściej sięgamy do ich najwięk
szych zespołów, które znajdują się w 
Żydowskim Instytucie Historycznym 
w Warszawie, Muzeach Narodowych 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Przemyślu i miejskich w Krakowie, 
Warszawie, Tarnowie. Rzadziej jed
nak penetruje się mniejsze muzea w 
małych miastach, np. w Chrzanowie/ 
Bielsku, Mielcu, Tykocinie, Grybo
wie, Sanoku czy Bochni. W wyjątko
wych wypadkach dociera się do pry
watnych kolekcji.
Natomiast obiekty przechowywane 
w zbiorach i muzeach kościelnych są 
dotychczas zupełnie nie znane, choć 
stale przybywa o nich informacji. Do
tychczasowe badania prowadzone 
przez autorkę artykułu nad sztuką ży
dowską w Polsce pozwalają przed
stawić następujące dane.
Wiele zabytków sztuki judaistycznej 
przetrwało w kościołach i klaszto
rach polskich. Często składali je tam 
sami Żydzi (np. w Grybowie), mając 
nadzieję, że w ten sposób znajdą o- 
calenie przed hitlerowską zagładą. W 
niektórych zbiorach klasztornych 
znajdowały się już od XIX w., kiedy w 
klasztorach pojawiły się zaintereso
wania historyczne i kolekcjonerskie. 
Wytwory sztuki żydowskiej i należą
ce do tego kultu znaleźć wreszcie 
można w Muzeach Diecezjalnych, 
które niestety nie posiadają, tak jak 
klasztorne czy parafialne, żadnych 
naukowych opracowań, a często tak
że spisu inwentarzowego.

Przykładem judaików znajdujących 
się w kościołach może być metalowy 
świecznik - menora z drugiej potowy 
XIX w. w kościele parafialnym w Przy
rowie.
Menora, siedmioramienny świecznik 
bóżniczy, z charakterystycznie ułożo
nymi ramionami, mający na jednym 
poziomie profitki (dawniej naczynka 
na oliwę), sięga swoim kształtem 
czasów antycznych. Jak podaje Bi
blia, „Pan powotaf Becalela do wyko
nania świecznika do Przybytku". 
Najwcześniejsze jego wyobrażenie 
znajdujemy nałuku triumfalnym Tytu
sa w Rzymie, na którym zostały wy
kute przedmioty zrabowane ze świą
tyni Salomona w Jerozolimie przez 
Tytusa. Świecznik w Przyrowie ma 
formę nieco uproszczoną, brak mu 
właściwej liczby guzów na ramio
nach, a zastosowanie kręconego 
trzonu wprawdzie wnosi do obiektu 
nutę oryginalności, ale należy do wy
jątkowych. Świecznik mógł być prze
kazany do kościoła przez miejsco
wych Żydów lub wykonany na zamó

wienie przez żydowskiego rzemieśl
nika. A takich przykładów znanych 
jest wiele.
Wyjaśnienia pochodzenia zabytku 
szukać można w historii dawnego, 
bo założonego już w 1369 r„ miasta. 
Wiadomo, że w 1789 r. Żydzi mieli tu 
liczne domy i place, a w roku 1880 na 
1933 mieszkańców było 1260 Żydów, 
zaś w 1888 r„ gdy Przyrów liczył 2819 
mieszkańców - połowę stanowili Iz
raelici. Zachowany w kościele para

fialnym świecznik jest może ostatnim 
świadkiem zniszczonej w czasie dru
giej wojny światowej społeczności 
żydowskiej w Przyrowie.
Innego rodzaju zabytki zostały znale
zione w czasie prac (przed 1976 r.) 
nad inwentaryzacją zabytków sztuki 
w Krakowie. W zasobnym w zabytki 
klasztorze księży misjonarzy na Stra- 
domiu, w bibiotece natrafiono na 
dwa pergaminowe zwoje Tory na o- 
ryginalnych szpulach, z drążkami, w 
górnej partii ozdobionych małymi, 
rzeźbionymi w kości słoniowej na
sadkami. Tora (Pięcioksiąg Mojże
sza, Pantateuch) jest najbardziej 
czczoną świętością u Żydów. Pisana 
zawsze bardzo starannie przez spe
cjalnie szkolonego (czasem od 
dziecka) sofera, była jedynym ręko
pisem, którego nie wolno było ozda
biać żadną dekoracją malarską czy 
rysunkową. Nie wolno go było też 
dotykać gołą ręką i dlatego przy 
śpiewnym odczytywaniu Tory kantor 
używał specjalnej wskazówki jad 
(hebr. rączka), która w istocie miała 
kształt ręki ludzkiej z wyciągniętym 
wskazującym palcem. Tory przecho
wywano ze czcią w bóżnicach w 
Aron hakodesz (ołtarz z wnęką), u- 
bierano je w bogato haftowaną su
kienkę meili nakładano Keter (koro
nę) lub parę ozdobnych nasadek- 
rimmonim, zawieszano na łańcuszku 
- tas, srebrną tabliczkę i jad. Zwoje 
Tory przechowywane w bibiotece 
klasztornej u misjonarzy (zwojów ta
kich nie zawsze kompletnych zacho
wało się dosyć dużo w różnych zbio
rach) powstały zapewne w drugiej 

połowie XIX w. Zwoje Tory przecho
wywane w bibliotece na Jasnej Gó
rze datowane są na wiek XVII (?).

Do judaików przechowywanych w 
zbiorach kościelnych lub małych 
muzeach trudno jest dotrzeć nie dla
tego, że brak jest katalogów czy in
formacji o tych zabytkach, ale po 
prostu badacz nie może przewidzieć, 
że w prowincjonalnym kościele znaj
dzie interesujący go obiekt. Dość 
niespodziewanym zjawiskiem dla 
zwiedzających Muzeum Diecezjalne 
w Poznaniu jest drewniany jad, zaby
tek o unikatowej wartości w skali pol
skiej, wyrzeźbiony w drewnie. Jedy
ny okaz także drewnianego jadu po
siada muzeum żydowskie w Pradze. 
Wystawiony on jest na ekspozycji 
sreber synagogalnych w bożnicy 
Meislovej (długość około 50 cm). 
Bogate zbiory judaistyczne o nie
powtarzalnej wartości posiada Mu
zeum Diecezjalne w Przemyślu (mi
niatury Tory, lampki chanukowe), a 
Muzeum Diecezjalne w Płocku - 
okazałe naczynia na etrog z począt
ku XX w.

Z kolei w prywatnej kolekcji w pałacu 
biskupim w Częstochowie znajduje 
się wspaniały, mosiężny świecznik 
czteroświecowy, określany jako so
botni, a także sederowy. Jest to typ 
świecznika tzw. polskiego - wszyst
kie cztery świece są umieszczone na 
jednym poziomie krótkich ramion, 
poniżej których w rozbudowanej par
tii splotów roślinnych zostały antyte- 
tycznie ustawione Iwy. Czasem w 
tym typie świecznika spotyka się tyl-
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1. Kościót parafialny w Przyrowie - 
świecznik menora z XIX w.
2. Zwoje Tory w klasztorze misjona
rzy w Krakowie
3. Świecznik tzw. polski w prywatnej 
kolekcji w Częstochowie 
(zdjęcia: 1 - Tadeusz Kaźmierski,
2. 3 - Jerzy Langda )

ko jednego Iwa lub stylizowane ba
woły.
Zupetnie innych charakter miał - o- 
becnie niestety częściowo rozprze
dany - niewielki zbiór judaików w 
muzueum klasztornym, a właściwie 
w zbiorach braciszka zakrystiana u 
bonifratrów na Kazimierzu w Krako
wie. Znajdowały się tam świeczniki 
żydowskie, w tym niewielka menora, 
puchary, balsaminki. Wydaje się, że 
wyroby te gromadzić było nietrudno, 
bowiem kościół bonifratrów Św. Trój
cy znajduje się na Kazimierzu, opo
dal ulic zamieszkanych od połowy 
XIX w. przez Żydów.
Z muzeów parafialnych, które prze
ważnie nie mają statusu prawnego, 
warto wymienić muzeum w Grybowie 
koto Nowego Sącza. Muzeum to 
mieści się w drewnianym budynku z

XVI w. i posiada wiele wspaniałych 
eksponatów; przechowywane są tu
taj m.in. świeczniki chanukowe. Kilka 
zwojów Tory, oddanych na przecho
wanie do kościoła w 1942 r. przez 
miejscową gminę żydowską, szczęś
liwie ocalało i po 1950 r. zostały prze
kazane przez ówczesnego probosz
cza do Muzeum Diecezjalnego w 
Tarnowie. Świeczniki chanukowe po
chodzą z XIX w., niektóre mają punce 
krakowskie. Cała historia Grybowa 
od XVIII w. związana jest z Żydami, 
którzy mieszkali tam do czasu krwa
wego marszu w upalnych dniach 
sierpnia 1942 r.
Polskie wyroby żydowskie, zarówno 
sakralne, jak i używane przy różnych 
obrzędach domowych, zostały znisz
czone przez okupanta w czasie os
tatniej wojny światowej, niektóre ko

lekcje uratowano, ale pozostały poza 
granicami kraju (np. Lessera Giel- 
dzińskiego z Gdańska - w Nowym 
Jorku, Józefa Slieglitza z Krakowa - 
w Tel-Awiwie, Ludwika Lillego ze 
Lwowa - w Paryżu). To, co posiada
my, stanowi zaledwie nikły procent 
dawnego wyposażenia bóżnic i do
mów żydowskich. Każdy odnalezio
ny obiekt ma niepowtarzalną wartość 
historyczną i artystyczną i wzbogaca 
naszą wiedzę o sztuce, która jednak 
nie zaginęła. W związku z tym zwra
cam się do Czytelników „Spotkań" o 
sygnalizowanie nieznanych judaików 
- co dopełni tak niekompletny obraz 
tej niezmiernie interesującej dziedzi
ny sztuki w Polsce.

Izabela 
Rejduch-Samkowa

Zabytki 
techniki 
w PTTK
Dosyć późno dotarła do redakcji u- 
chwała sejmiku krajoznawczego zor
ganizowanego przez Komisję Kół i 
Oddziałów Zakładowych PTTK w 
kwietniu 1988 r. w Sielpi Wielkiej (o 
zakładzie i domach robotniczych w 
Sielpi zob. „Spotkania z Zabytkami", 
nr 1,1989, s. 28). Ze względu jednak 
na znaczenie i aktualność podjętych 
ustaleń odnoszących się do często 
opisywanych na tamach „Spotkań" 
zabytków techniki - przedstawiamy 
obszerne fragmenty tej uchwały. Sej
mik poświęcony był roli zabytków 
techniki w programie krajoznawczym 

PTTK i nakreślił działalność tej orga
nizacji na najbliższe lata.
Przede wszystkim stwierdzono, że: 
„ 1) realizowana przez PTTK inwen
taryzacja Krajoznawcza Polski* - nie 
obejmuje wszystkich zabytków tech
niki, a w szczególności zabytków 
techniki w czynnych zakładach pra
cy, w których wiele z tych zabytków 
jest nadal eksploatowane;
2) brak w większości zakładów zain
teresowania i bodźców do troski o 
obiekty zabytkowe (ruchome i nieru
chomej Zakłady w obiektach zabyt
kowych widzą jedynie źródło kłopo

tów finansowych i organizacyjnych, 
których najłatwiej pozbyć się odda
jąc je na złom (ruchome) lub burząc 
je (obiekty nieruchome);

3) brak jest odgórnych porozumień 
między PTTK a organami administra
cji państwowej i innymi organizacja
mi społecznymi (np. NOT) w tym za
kresie.

Ten stan rzeczy na pewno nie sprzy
ja zachowaniu jak największej liczby 
zabytków techniki, jako jednego z 
przejawów kultury narodowej i nie 
służy do podnoszenia technicznej e- 
dukacji społeczeństwa. Przedstawio
ne zjawisko znikania w bardzo szyb
kim tempie wielu zabytków techniki, 
często o wysokiej randze w skali kra
ju, a nawet w skali światowej, winno 
pobudzać społeczeństwo i władze 
do przeciwdziałania".

Uchwalono też następujące wnioski: 
„ 1) przygotowywać i wydawać mate
riały informacyjne na temat zabytków 
techniki i sposobów ich ochrony; 2) 
kierować na adres czasopism PTTK- 
-owskich i innych artykuły i opraco
wania na ten temat, w tym również 
publikacje popularyzujące wybitne 
osiągnięcia naszych twórców, oraz 
inspirować dziennikarzy do podej
mowania tych problemów; 3) podjąć 
próby przyjęcia propozycji przez Te
lewizję Polską opracowania reporta
ży poświęconych najciekawszym za
bytkom techniki w naszym kraju, z 
pokazaniem pozytywnych przykła
dów takiej ochrony i to zarówno w 
naszym kraju, jak i za granicą; 4) 
podjąć starania opracowania „Kata
logów Zabytków Techniki", wzoro
wanych na istniejących „Katalogach 
Zabytków Sztuki" (Min. Kultury i
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Sztuki, NOT itp.); 5) inicjować i po
pierać organizowane przez poszcze
gólne ogniwa PTTK seminaria, sejmi
ki, sesje szkoleniowe na temat och
rony zabytków techniki; 6) inicjować i 
upowszechniać rajdy szlakami za
bytków techniki; 7) wykorzystywać 
porozumienia branżowe PTTK z po
szczególnymi resortami lub branża
mi do celów popularyzowania w 
podległych im zakładach 'idei opieki 
nad zabytkami techniki; 8) zapropo
nować władzom oświatowym oraz 
władzom szkół wyższych i specjali
stycznym instytutom wprowadzenie 
do programów nauczania wiedzy o 
zabytkach techniki i potrzebie ich 
ochrony, jak również wykorzystywa
nia tej tematyki do prac dyplomo
wych i naukowych; 9) popularyzo
wać znajomość zabytków techniki 
poprzez wszelkiego rodzaju konkur
sy (np. fotograficzny, publicystyczny 
itp.), a także okolicznościowe wysta
wy. Ustanowić »Rok opieki nad za

bytkami techniki«(np. 1990); 10) wy
stąpić z sugestią do redakcji prze
wodników turystycznych, by w tych 
opracowaniach uwzględniały na opi
sywanych terenach istniejące tam 
zabytki techniki, z podobną inicjaty
wą zwrócić się do Forum Autorów 
Turystycznych PTTK; 11) podjąć sta
rania w centralnych organach admi
nistracji państwowej w sprawie usta
lenia możliwości pomocy prawnej, fi
nansowej i in. dla tworzenia i ochro
ny zabytków techniki; 12) inspirować 
i popierać tworzenie zakładowych 
muzeów, izb pamięci tematycznie 
związanych z zabytkami techniki; 13) 
Sejmik postuluje przesłanie uchwały 
władzom PTTK celem wykorzystania 
w pracach Krajowego Kongresu Kra
joznawczego. Jednocześnie Sejmik 
zaleca KKiOZ ZG PTTK opracowanie 
szczegółowego harmonogramu 
działań zmierzających do praktycz
nego wykorzystania przyjętych wnio
sków".

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I KONSERWACJI 
ZABYTKÓW „RENBUD” s-ka z o.o.
wykonuje:
• Inwentaryzację architektoniczną oraz projekty 

renowacji i modernizacji obiektów zabytko
wych,

• kompleksową renowację i modernizację archi
tektury zabytkowej,

• opracowanie programów prac konserwatorskich 
w obiektach zabytkowych,

• prace konserwatorskie kamiennej rzeźby, ele
mentów i detali architektonicznych, sztukaterii, 
zabytkowych tynków szlachetnych, pozłotnic- 
twa, malarstwa ściennego i sztalugowego oraz 
zabytków z drewna,

• konserwatorskie ekspertyzy techniczne i tech
nologiczne,

• ekspertyzy mykologiczne i mikrobiologiczne o- 
biektów zabytkowych.

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

METAL 
DETECTORS

ZAKŁAD
E LEKTRON ICZNY 

W ■ OKSH EŃC I UK 
UL. ŚW I E RC ZE WSK I EGO 
01-016W-WA 104M84

W związku z przygotowaniem książki na temat stosunku wtadz nie
mieckich i radzieckich do kultury i sztuki polskiej w latach 1919-1941 
(na przykładzie spraw muzealnych, postępowania wobec zabytków 
architektury oraz w zakresie życia artystycznego), uprzejmie proszę 
wszystkich, którzy zetknęli się z jego przejawami o kontakt.
Wszelkie informacje, ale pochodzące od świadków lub uczestników 
wydarzeń, mogą mieć istotne znaczenie, zwłaszcza w wypadku braku 
lub niedostępności źródeł archiwalnych, co dotyczy przede wszystkim 
terenów włączonych do Związku Radzieckiego. Będę również 
wdzięczny za wskazówki bibliograficzne.

Bogusław Mansfeld 
ul. Dolna 4 m 62 

00-774 Warszawa

Szanowna Redakcjo!

Nawiązując do artykułu „Myśleć, 
działać nie czekać” (nr 6; 1988 s. 
51), popieram jak najbardziej propo
zycję Redakcji w sprawie ratowania 
cmentarza Łyczakowskiego wraz z 
cmentarzem Obrońców Lwowa. Spra- 
Sprawa ta nurtuje mnie od 1969 r, 
kiedy będąc z wycieczką w ZSRR i 
zwiedzając Lwów, nieformalnie, za 
namową jednego uczestnika wy
cieczki (mieszkańca Lwowa w okres
ie międzywojennym) zwiedziliśmy 
oba cmentarze. Katakumby w owym 
czasie jeszcze istniały, jak również 
półkolisto ustawione kolumny, płyt z 
napisami na grobach nie było. W le
wej części cmentarza istniał jeden 
tylko pomnik z czytelną tablicą mó
wiącą o „Poległych Orlętach Lwo
wa".

Ze swej strony proponuję organi
zować coroczną akcję na wzór akcji 
ratowania cmentarza tatarskiego w 
Lebiedziewie, opisanej w tym samym 
numerze „Spotkań"(s. 59). Myślę, że 
chętnych do ratowania cmentarza 
Łyczakowskiego nie zabraknie. Pro
ponuję akcję tę przeprowadzić jako 
rodzaj „ wczasów pod gruszą" w mie
siącach letnich.

Kazimierz Wykręt
Porąbka, woj. Bielsko-Biała

Do Redakcji!
Z dużym zainteresowaniem prze

czytałem artykuł „Myśleć, działać, nie 
czekać" w sprawie ratowania cmen

tarza Łyczakowskiego we Lwowie (nr 
6,1988) i w odpowiedzi zgłaszam go
towość wzięcia udziału w tej tak 
pięknej akcji.

Prowadzę w Oświęcimiu Zakład 
Kamieniarski i przeprowadzałem 
również konserwację zabytkowych 
pomników na cmentarzach i w mibjs- 
cach pamięci narodowej zgodnie z 
konserwatorskimi zaleceniami. Za
mierzenie moje obejmuje wyjazd w 
lecie własnym samochodem Żuk 4- 
-5-osobowej grupy pracowników, 
pod moim kierunkiem, z narzędziami, 
do Lwowa na okres 2-3 tygodni i wy
konanie na cmentarzu najpilniej
szych prac konserwacyjno-zabez- 
pieczeniowych. Swój udział w rato
waniu, tak bardzo nam drogich mo
gił, uważam za zaszczytny obowią
zek.

Całkowity koszt przejazdu pokry
ję z własnych środków. Na czas pra
cy i pobytu konieczne jest przygoto
wanie kwater i wyżywienia, potrzeb
nych materiałów, programu pracy, 
uzgodnionego z właściwym miejsco
wym czynnikiem Towarzystwa 
„Lewa" (...)

Z poważaniem
Henryk Nikiel

Zakład Kamieniarski 
Oświęcim 

Redakcja „Spotkań z Zabytkami”
Po przeczytaniu artykułu Pana 

Mariusza Gaworczyka „ W Zgierzu i w 
Łodzi" umieszczonego w rubryce 
„Rozmaitości" („Spotkania z Zaby
tkami", nr 6,1988) pragniemy uzupeł
nić i sprostować zawarte w nim infor
macje. Na tym zaś tle przedstawić 
również uwagi ogólne nasuwające 
się w związku z przytoczonymi kwes
tiami.

1. Kościół drewniany w Zgierzu 
fundowany był w 1644 r. Obiekt 
sprzed pożaru w 1987 r. był obiek
tem wzniesionym w 1781 r. W po
czątku lat dwudziestych XIX w. został 
przeniesiony na nowy cmentarz, słu
żył jako kaplica cmentarna. W latach 
trzydziestych XX w. został podwyż
szony. Zmianie uległ kształt okien, 
które zostały powiększone. Obiekt 
nie będzie rekonstruowany.

2. Wybiórcza likwidacja balko
nów, elementów detali architekto-
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nicznych jest zjawiskiem trwającym 
od kilku dziesiątków lat w skali kraju i 
będzie trwała nadal ze względów 
bezpieczeństwa. Dotyczy to obie
któw, które od czasu powstania nie 
byty poddawane konserwacji, a o- 
becnie wymagają kapitalnych re
montów. Tematu remontów i jego 
złożoności nie będziemy tutaj rozwi
jać. W kamienicach zabytkowych o 
wysokich walorach architektonicz
nych balkony zostaną odtworzone 
podczas remontów.

3. Nie znane nam są decyzje ad
ministracyjne o usunięciu wszystkich 
balkonów w śródmieściu Lodzi. Na
tomiast istnieje decyzja o powotaniu 
komisji do oceny stanów technicz
nych, z udziałem pracowników 0- 
środka Badań i Dokumentacji Zabyt
ków, która będzie podchodziła indy
widualnie do każdego obiektu, roz
strzygając np. o usunięciu balkonu.

4. Jak dotychczas, żaden obiekt 
architektury łódzkiej noszący cechy 
stylu secesyjnego nie utracił balko
nów i wystroju.

5. Jedyna czynna bóżnica z po
czątku XX w. mieści się w podwórzu 
przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 28 i jest 
obecnie w remoncie.

6. Obiekt przy ul. Piotrkowskiej 
116, zwany przez autora synagogą, 
był wzniesiony w 1899 r„ jako maga
zyn w formie dużej hali, przejściowo 
jako rzeźnia rytualna. Cała jego war
tość architektonicznie skupia się na 
podziałach elewacji. Jeżeli był spora
dycznie wykorzystywany jako bóżni
ca, to nie pozostało po tej funkcji 
żadnych śladów. Obecnie budynek 
poddawany jest kapitalnemu remon
towi. Wymianie całkowitej uległa 
zniszczona więżba dachowa. Podzia
ły architektoniczne elewacji, elemen
ty i detale kształtowane byty w tynku 
od wielu lat zwietrzałym, odspojo
nym od podłoża, z licznymi ubytkami. 
Utrwalanie takiej powierzchni w spo
sób konserwatorski byłoby wielce 
kosztowną bzdurą. Elewacje odtwa
rza się wedtug stanu pierwotnego. 
Obiekt posadowiono na granicy 
dwóch posesji: 114 i 116. Jedna po
łowa jest własnością prywatną, dru
ga zaś należy do PGM. Żelbetowy 
mur od kilkudziesięciu już lal dzieli 
posesje. Inwestor remontu „Sztuka 
Polska"zadba o nowe estetyczne o- 
grodzenie dzielące posesje.

7. Nie uda się zorganizować, przy
najmniej obecnie, oddziału Muzeum 
Historii Miasta Lodzi poświęconego 
kulturze żydowskiej. Posiadane w 
Lodzi judaika są zbyt skiomne na 
tworzenie muzeum. Istniejące w Mu
zeum Historii Miasta będą ekspono
wane na wystawie stałej. Muzea bo
rykają się z ogromnymi trudnościa
mi, a ich dalsze utrzymanie w do
tychczasowych wymiarach działania 
może w niedalekiej przyszłości oka
zać się nie tak oczywiste. Tworzenie 
nowej placówki muzealnej w tej sy
tuacji jest nierealne.

8. Gwałtowny rozwój Lodzi w dru
giej połowie XIX w. i na początku XX 
w., nastawienie na szybki zysk w bu
downictwie powodował wzrost tem
pa realizacji przy jednoczesnym za
stosowaniu kiepskich materiałów 
budowlanych, posadowienia na pły
tkich słabych fundamentach, bez 
podpiwniczenia, ze wspólnymi ścia
nami szczytowymi. Detale architekto
niczne wyrabiano w tynku, a sztuka
terie produkowano taśmowo jako 
półfabrykaty, umieszczając je na 
drewnianych stropach wykładanych 
trzciną wiązaną siatką drucianą. Taka 
sytuacja uzasadnia stosowanie re
konstrukcji z użyciem materiałów 
trwatych, a nie utrwalania zużytej 
technicznie substancji lub jej odtwa
rzania w analogicznej technologii.

Nie po raz pierwszy miłośnicy za
bytków piszą na tematy ich nurtują
ce. To dobrze! Niemniej jednak infor
macje te nie zawsze są całkowicie 
zgodne z prawdą, a wynikając z nie
wiedzy wymagają sprostowania. 
Stąd też i przemyślenia nie zawsze 
poruszają meritum sprawy i trafnie o- 
ceniają sytuację. Piszącego miłośni
ka zabytków-amatora rozgrzesza 
jego amatorstwo tylko częściowo. 
Przedstawianie części faktów i ich 
dowolna interpretacja są niestety na
ganne. Przynoszą one więcej szko
dy, niżeli pożytku. Być może bardziej 
interesujące byłyby wynurzenia auto
ra, gdyby własne przemyślenia po
parł tym, co my wiemy na ten temat. 
Nasze zaś punkty widzenia nie mu- 
siatyby być koniecznie zbieżne. IV tej 
chwili mamy artykuł, który nam nicze
go nowego nie mówi, a pozostali 
czytelnicy wierzą w rzetelność infor
macji, słuszność rozumowania auto
ra, wyciągają wnioski i podzielają po
glądy.

W,.Spotkaniach z Zabytkami" jest 
wiele znakomitych artykułów, rewela
cyjnych informacji i wiele potrzebnej 
wiedzy o ochronie zabytków. Tym 
bardziej więc prosimy waszą Redak
cję o zwracanie baczniejszej uwagi 
na treść nadsyłanych materiałów 
pod względem wiarygodności, co 
jest z pewnością bardzo uciążliwe. 
Zbyt cenny jest nasz periodyk, by 
prowadzić w nim dyskusje ograni
czone do oczywistości konserwator
skich i powtarzać znane prawdy z 
praktyki konserwatorskiej. Jak oka
zuje się jednak trzeba je powtarzać.

Trwa uporczywa walka o podsta
wowy byt obiektów zabytkowych, 
które egzystują na granicy wytrzyma
łości technicznej. Jeżeli uda się prze
dłużyć ich byt remontem bieżącym 
bądź kapitalnym, z niezbędną rekon
strukcją (niekiedy znaczną), wraz z 
konserwacją istniejącej substancji - 
jeżeli istnieje taka możliwość - to o- 
becnie bardzo wiele.

Z poważaniem
Wojciech Walczak 

Wojwódzki Konserwator Zabytków

Redakcja „Spotkań z Zabytkami"
W „Spotkaniach z Zabytkami" nr 

6, 1988 opublikowana została notat
ka p. Mariusza Gaworczyka pt. „ IV 
Zgierzu i w Lodzi", uzupełniona mię
dzy innymi zdjęciem z podpisem 
„Łódzka synagoga". Nie wypowiada
my się na temat części dotyczącej 
Zgierza, jednakże nierzetelność in
formacji o budynku przy ul. Piotrko
wskiej 116 w Lodzi nie pozwala na 
pozostawienie tej sprawy bez odpo
wiedzi.

Obiekt został awansowany do 
rangi „... jedynego zachowanego na 
terenie Lodzi i najbliższych okolic 
związanego z religią żydowską". IV 
stwierdzeniu tym zawarto aż dwie 
nieprawdziwe informacje.

W granicach miasta znajduje się 
powszechnie znany największy w 
Europie, funkcjonujący do dnia dzi
siejszego cmentarz żydowski, gdzie 
niżej podpisany dwukrotnie miał 
okazję uczestniczyć w obrzędach 
pogrzebowych. Przy udziale Fundacji 
Nissenbaumów prowadzone są tam 
prace porządkowe i konserwator
skie, ratujące jedyne w swoim rodza
ju grobowce łódzkich plutokratów, o- 
toczone tysiącami niewielkich cha
rakterystycznych nagrobków. Ale to 
nie wszystko - przy ul. Rewolucji 
1905 r. pod nr. 28 w podwórzu funk
cjonuje najprawdziwsza synagoga, o 
czym świadczą nie tylko kolorowe 
szybki w oknach ułożone w Gwiazdę 
Dawida, ale także dużych rozmiarów 
tablica informacyjna nad wejściem.

Wyjątkowo potraktowany w arty
kule p. Gaworczyka budynek przy ul. 
Piotrkowskiej 114/116 ma blisko 
100-letnią historię. Już na pierwszy 
rzut oka widać, że architektonicznie 
w żaden sposób nie przypomina o- 
biektu sakralnego. Został on wznie
siony na planie wydłużonego prosto
kąta o proporcjach 1:3, w pasie o- 
grodów usytuowanych wówczas na 
tyłach kamienic, jako jednoprze- 
strzenny pawilon z 32-ma półkolisty
mi oknami doskonale oświetlającymi 
wnętrze. Podobny obiekt znajduje 
się nie opodal w parku im. H. Sien
kiewicza i od przedwojny pełni funk
cje ośrodka propagandy sztuki i nikt 
nie ma wątpliwości, że pierwotnie w 
jego wnętrzu kwitły południowe rośli
ny. Oba budynki powstały w swych 
założeniach jako oranżerie. Czas 
zmieniał funckje. Z uporczywie pow
tarzającego się słowa bóżnica należy 
wnosić, że był i taki okres, kiedy bu
dynek przy ul. Piotrkowskiej 116 słu
żył licznej społeczności żydowskiej. 
Z dostępnych dokumentów wynika, 
że funkcjonowała w nim... rzeźnia ry
tualna. Natomiast do dnia dzisiejsze
go zachowała się wewnątrz scena 
teatralna, kulisy, elementy zaplecza - 
czyli była tam z całą pewnością świą
tynia - tyle że... Melpomeny. Z prze
kazów okolicznych mieszkańców 
wynika, iż kolejno w obiekcie tym 
funkcjonowały: pralnia, kuźnia, sala 

gimnastyczna pobliskiego gimnaz
jum, magazyn i ostatnio - drukarnia 
offsetowa.

IV momencie powstania P.P. 
„Sztuka Polska", przejęty budynek 
znajdował się w stanie śmierci tech
nicznej. Drewniany stropodach, w 
wielu miejscach podstemplowany, 
wykazywał groźne odkształcenia, z 
pokruszonych gzymsów wyrastały 
okazałe brzozy - rynny i rury spusto
we nie istniały, tylko miejscami o 
dawnym wyglądzie świadczyły za
chowane fragmenty sztukaterii, zwor
niki i głowice półkolumn.

IV 1983 r. władze urbanistyczne 
wydały decyzję o rozbiórce obiektu 
grożącego zawaleniem. Maszyny 
drukarskie wyprowadzono. Rozpo
częła się trudna walka o ocalenie o- 
biektu, o uzyskanie niezbędnych 
środków, określenie nowych funkcji i 
cofnięcie nakazu wyburzenia. Po zle
ceniu szeregu ekspertyz, przystąpili
śmy jako P.P. „Sztuka Polska", przy 
wydatnej pomocy Ośrodka Badań i 
Dokumentacji Zabytków, korzystając 
z Funduszu Rozwoju Plastyki, do 
prac odtworzeniowych. Działając w 
porozumieniu z Wojewódzkim Kon
serwatorem Zabytków, przed zimą 
1987 r. zdołaliśmy rozebrać drewnia
ny dach i w jego miejsce zmontować 
przykrycie niepalne z płyt korytko
wych na dźwigarach stalowych. Tym 
samym wstrzymany został proces 
niszczenia.

Równolegle ze staraniami o fun
dusze, ryzykując zachwianie równo
wagi finansowej naszego Przedsię
biorstwa, zleciliśmy specjalistycznej 
firmie konserwatorskiej pod kierow
nictwem Włodzimierza Majka odtwo
rzenie elewacji. Latem 1988 r. zdjęto 
zachowane elementy sztukaterii i na 
ich podstawie wykonano komplet 
odlewów, jednocześnie przystąpio
no do skuwania uszkodzonych tyn
ków i naprawy murów. Całość sta
rannie udokumentowano fotograficz
nie.

W chwili obecnej, tj. w lutym 1989 
r. zewnętrzne elewacje są w 90% za
kończone. Do wykonania pozostało 
odtworzenie dolnego pasa do wyso
kości 1,5 m, założenie obróbek bla
charskich na gzymsach i parapetach 
i nadanie kolorystycznego wyrazu 
całości, jeśli pominąć stolarkę okien
ną i drzwiową, wymianę okratowań 
itp. Żelbetowe ogrodzenie stykające 
się prostopadle ze ścianą szczytową 
budynku, stanowiące własność 
właściciela posesji pod nr 114, a z 
niezrozumiałych powodów nazwane 
uprzejmie przez autora notatki „... e- 
lementem remontu”jest dla nas pro
blemem, gdyż wobec negatywnego 
stanowiska właściciela uzyskaliśmy 
dotychczas od władz urbanistycz
nych jedynie nakaz administracyjny 
pozwalający na jego tymczasową 
rozbiórkę.

Jeszcze tylko parę słów na temat 
przyszłych funkcji. W budynku przy 
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ul. Piotrkowskiej 116 znajdzie siedzi
bę Zbiorcza Pracownia Technik Szla
chetnych, miejsce gdzie łódzkie i nie 
tylko łódzkie środowisko plastyczne 
będzie mogło realizować swoje pra
ce przy użyciu takich technik stoso
wanych w plastycznej twórczości jak 
litografia, drzeworyt, akwaforta, lino
ryt i inne.

Oddzielnym, otwartym proble
mem pozostaje nadal stosowne do 
funkcji i rangi obiektu zagospodaro
wanie jego bezpośredniego otocze
nia. Zapewne długo jeszcze pozosta
nie on wewnątrz podwórka-studni, 
jednakże w przyszłości można się 
spodziewać otwarcia na Pasaż Schil
lera i dopiero wówczas uratowany 
zabytek będzie mógł w pełni ujawnić 
swoje estetyczne walory.

Reasumując: budzi zdumienie, 
żeby nie użyć słowa oburzenie, treść 
notatki tak odległa od prawdy, jej ton, 
niezrozumiałe intencje i enuncjacje 
na temat „tzw. łódzkiej szkoły konse
rwacji... polegającej na obttukiwaniu 
zabytkowych elewacji..." Jest to pu
blikacja obrażliwa, szczególnie dla 
tych, którzy wiele enegii i czasu po
święcili na ratowanie konkretnego o- 
biektu, nie ograniczając dbałości o 
zabytkową substancję miasta do ini
cjowania nieprawdziwych informacji. 
Treść notatki obraża szczególnie 
twórcę śmiałej koncepcji Zbiorcze/ 
Pracowni Technik Szlachetnych - 
Dyrektora Oddziału Łódzkiego P.P. 
„Sztuka Polska” mgra Wiesława Le
wandowskiego oraz bezpośrednie
go realizatora pierwszego etapu ra
towania zabytku - mgra inż. Szcze
pana Jóźwika, ze nie wspomnę o o- 
sobie Wojewódzkiego Konserwatora 
w Łodzi, nie przysparza również wia
rygodności Waszemu interesujące
mu skądinąd periodykowi.

Z poważaniem 
z-ca dyrektora

ds. techniczno-administracyjnych
P.P.: „Sztuka Polska"

- Oddział w Lodzi 
mgr inż. Jacek Safaciński 

Odpowiedź autora
Po przeczytaniu obu listów przy

pomina się przysłowie: „uderz w stół, 
a nożyce się odezwą” i nasuwa się 
kilka uwag. Po pierwsze, stwierdze
nie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, że „likwidacja balkonów, 
elementów detali jest zjawiskiem 
trwającym od kilku dziesiątków lat 
(...) i będzie trwała nadal", nie jest 
żadnym argumentem, a tylko smut
nym odzwierciedleniem sytuacji 
gospodarczej kraju. Stwierdzenie, że 
„w kamienicach zabytkowych o wy
sokich walorach architektonicznych 
balkony zostaną odtworzone pod
czas remontów” - wydaje się w o- 
becnej sytuacji deklaracją bez po

krycia. Konserwatorowi zabytków 
„nie znane są decyzje administracyj
ne o usunięciu wszystkich balkonów 
w śródmieściu Łodzi” Odsyłam więc 
do informacji w „Dzienniku Łódzkim" 
z 12 lipca 1988 r. (egzemplarz można 
znaleźć w BUŁ, sygn. p51057), z któ
rej cytat: „Rzecz w tym, że środek 
zapobiegawczy jest zbyt radykalny: 
zlecono (PGM - dop.MG) Zakładowi 
Murarskiemu Prac Wysokościowych 
usunięcie wszystkich (sic!) starych 
balkonów, będących prawdziwą o- 
zdobą Lodzi." Obok zamieszczono 
zdjęcie z podpisem („... takie sece
syjne arcydzieła metaloplastyki usu
wa się z łódzkich kamienic.”). 9 
września 1988 r. alarmował o tym 
także „ Głos Robotniczy”. Na te nota
tki nie było żadnej (!) reakcji ze stro
ny Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Do takich właśnie działań 
odnosi się moje sformułowanie 
„łódzka szkoła konserwacji". Nie 
było natomiast moją intencją obraża
nie prawdziwych, oddanych sprawie 
ratowania zabytków konserwatorów.

Odnośnie listu p. Zastępcy Dy
rektora PP Sztuka Polska mgra inż. 
Jacka Sałacińskiego zarzucającego 
mi nierzetelność informacji, zacznę 
od najważnejszego. Otóż stwierdze
nie p. Sałacińskiego, że „w momen
cie powstania PP Sztuka Polska, 
przejęty budynek przy ul. Piotrko
wskiej 114/116 znajdował się w sta
nie śmierci technicznej" - to fakt. 
Jednak faktem jest również (o czym 
p. Safaciński nie wspomina), że po
przednim użytkownikiem budynku 
była od 1959 r. Graficzna Pracownia 
Doświadczalna ZPAP i w tym właśnie 
czasie budynek został doprowadzo
ny do ruiny. Zmieniła się tylko nazwa 
instytucji, której jednym z dyrektorów 
byt wymieniony w liście „twórca 
śmiałej koncepcji Zbiorczej Pracow
nik Technik Szlachetnych", obecny 
dyrektor PP Sztuka Polska mgr Wie
sław Lewandowski. W tej sytuacji 
wydaje się jak najbardziej sprawied
liwe i słuszne, że PP Sztuka Polska 
przejmując większość dawnych 
funkcji ZPAP podjęła remont budyn
ku. Kiedy w tipcu 1988 r. 'wysyłałem 
materiał do redakcji nic nie świad
czyło o tym, że budynkowi zostanie 
przywrócony pierwotny wygląd, co 
potwierdza zamieszczone zdjęcie. 
Jeżeli przeprowadzenie remontu jest 
osobistą zasługą wymienionych w 
obu listach Panów - pozostaję z u- 
znaniem za uratowanie zabytku.

I jeszcze kilka uwag. Konserwator 
zabytków nie wyklucza, że obiekt 
przy ul. Piotrkowskiej 116 mógł być 
bożnicą (tak też nazywa budynek 
red. J.Kubik z „Expressu Ilustrowa
nego”). Gdybym napisał, że była to 
rzeźnia, oburzenie mogło być jesz

cze większe. Budynek w parku im. 
H. Sienkiewicza został wybudowany 
w 1905 r. jako Miejska Galeria Sztuki 
i taką rolę pełni do dziś pod nazwą 
Ośrodka Propagandy Sztuki -o tym 
powinien wiedzieć p. Safaciński re
prezentujący środowisko artystycz
ne. Synagoga przy ul. Rewolucji 1905 
r. nr 28 mieści się w skromnej oficy
nie drugiego podwórka i jej wartość 
architektoniczna nie może być po
równywana z budynkiem przy ul. 
Piotrkowskiej 116. Przyznaję, że brak 
wzmianki o cmentarzu żydowskim w 
Łodzi był z mojej strony niedopatrze
niem, nie wynikającym jednak z nie
wiedzy o tym zabytku. Nie rozumiem, 
co ma do treści mojego artykułu fakt 
uczestnictwa p. Sałacińskiego w 
dwóch pogrzebach na tym cmenta
rzu. Sądzę, że wzruszenie nie pozwo
liło mu dostrzec, do jakiego stanu 
dewastacji doprowadzone zostały 
„jedyne w swoim rodzaju grobowce 
łódzkich plutokratów otoczone tysią
cami niewielkich charakterystycz
nych nagrobków" - również zdewa
stowanych.

Mimo widocznych działań Funda
cji Rodziny Nissenbaumów długo 
jeszcze trzeba będzie , naprawiać 
skutki długoletnich zaniedbań na tej 
ogromnej nekropoli. Mimo obietnicy 
prac konserwatorskich (zob. „Spo
tkania z Zabytkami", nr 3-4, 1985) 
grobowiec Izraela Poznańskiego wy
gląda dziś gorzej niż na zamieszczo
nych wówczas zdjęciach.

I ostatnia uwaga. Dzięki amator
skim działaniom i „pisaninie" udało 
się już wielokrotnie uratować zabytki, 
wobec których etatowi konserwato
rzy byli bezradni.

Mariusz Gaworczyk

Szanowni Państwo!
W „Spotkaniach" nr 6,1988, s. 60, 

znajduje się notatka o cmentarzu w 
miejscowości Kikoły. Brak jakichkol
wiek napisów - tablice informacyjne i 

nagrobki są zniszczone - wyklucza 
możliwość jednoznacznej identyfika
cji pochowanych tam żołnierzy. Chy- 
bą że już ktoś zdążył wykonać pracę 
inwentaryzacyjną jak np. p. Urszula 
Oettingen w wypadku cmentarzy 
Kielecczyzny („Cmentarze I Wojny 
Światowej w woj. kieleckim", War- 
szawa-Kraków 1988).

W artykule pika inż. J. Jastrzęb
skiego pt. „Obrona Modlina w 1915 
r." zamieszczonym w numerach 5-8 
z 1926r. pisma „Saper i inżynier woj
skowy", przedstawiony jest przebieg 
walk o Modlin znajdujący się w rę
kach rosyjskich latem 1915 r. Niemcy 
otoczyli twierdzę 10 sierpnia tego 
roku, zdobyli ją 20 sierpnia, kiedy ka
pitulację przyjął gen. von Beseler. 
Część wojsk niemieckich (brygada 
gen. Pfeila) nacierała 13 sierpnia 
przez Kikoły w kierunku Pomiechów
ka, by po opanowaniu Kikołów w na
stępnych dniach walczyć o zdobycie 
położonego 1 km na wschód od tej 
wsi fortu nr 8 z zewnętrznego pierś
cienia twierdzy Modlin.

Zwyczajem Niemców było chowa
nie poległych żołnierzy tam, gdzie 
walczyli. Tak więc w Kikołach pocho
wani są żołnierze niemieccy polegli 
w walkach o Modlin w połowie sierp
nia 1915 r. Natomiast liczby pocho
wanych, nie mówiąc już o nazwi
skach i numerach jednostek - ustalić 
już chyba się nie da.

Z pewnością podobnych cmenta
rzy z lat tej wojny jest dużo. Jednak 
upływający czas, a także bezmyśl
ność i brak kultury u ludzi powodo
wały, że cmentarze te są w większoś
ci wypadków zdewastowane, za
pomniane lub w ogóle znikły już po 
nich ślady. Żal i szkoda, bowiem te 
cmentarze, gdzie obok siebie niejed
nokrotnie chowano wczorajszych 
wrogów, byty dowodem szacunku 
dla człowieka, który poległ w walce.

Jerzy Mazur
Warszawa

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%.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 280 zł, półrocznie 840 zł, rocznie 1680 zł
Prenumerata na kraj według ogólnie obowiązujących zasad. Prenumerata ze 
zleceniem wysyłki za granicę jest o 50% wyższa dla zamawiających indywi
dualnie i o 100% wyższa dla instytucji i zakładów pracy 

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



Wejherowo zostało założone w 1643 r. przez Jakuba Wejhera, należącego 
do wielce zasłużonego rodu na Pomorzu Gdańskim. Początkowo była to 
osada - Wola Wejherowska, która z czasem została nazwana Wejhero
wem; prawa miejskie otrzymała w 1650 r. Miasteczko bardzo szybko za
częło się rozwijać, m.ln. dzięki energii I hojności swego założyciela - to on 
ufundował kościół I klasztor reformatów oraz malowniczo usytuowany, 
słynny wkrótce w całej okolicy zespół kaplic kalwaryjsklch. W latach 1685- 
1720 właścicielami Wejherowa byli Soblescy, potem Przebendowscy. Po 
pierwszym rozbiorze Polski znalazło się w niewoli pruskiej, ale w 1920 r 
wróciło do Rzeczypospolitej. Przetrwało trudny okres okupacji hitlero
wskiej I obecnie jest jednym z ładniejszych miasteczek Kaszub, miejscem 
wakacyjnych wycieczek I pielgrzymek.
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