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NA OKŁADCE: Poznański ra
tusz - symbol miasta. Istniał 
już w XIV w., najpoważniejszą 
przebudowę renesansową w 
latach 1550-1560 projektował 
Giovanni Quadro z Lugano. 
Odbudowany w latach 1946- 
1954 po zniszczeniach wojen
nych, obecnie znajduje się w 
nim Muzeum Historii Miasta. Z 
lewej strony przytykają do ra
tusza kamieniczki budników 
(budy śledziowe) - rzadko w 
Polsce spotykany zabytek ze
społowej, szeregowej zabu
dowy targowej.

(fot. Jacek Marczuk)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

4 (44) XIII Warszawa 1989

Od redakcji
Poznańscy działacze ochrony zabytków niejedno
krotnie dopominali się o zaprezentowanie konser
watorskich spraw Poznania, skrupulatnie - jak to 
Poznaniacy! - wyliczając, że przez 13 lat istnienia 
„Spotkań” artykułów na temat ich miasta ukazało 
się zaledwie trzy. W tym numerze dominuje właśnie 
Poznań, a zawarte w nim artykuły (oprócz zamówio
nego przez redakcję pt. Poznań - dzieje i problemy) 
zostały zainspirowane i zebrane przez historyka 
sztuki mgra Janusza Pazdera.
W 1988 r. kierownictwo Ministerstwa Kultury i 
Sztuki przyjęło przedstawioną przez generalnego 
konserwatora zabytków Ocenę stanu dóbr kultury - 
program działań do 2000 r. W dokumencie tym, kon
sultowanym z zainteresowanymi środowiskami fa
chowymi, krytycznie i realistycznie oceniono sytua
cję zabytków i muzeów w Polsce oraz przedstawiono 
konkretne wnioski jej poprawy (mówił o tym w wy
wiadzie mgr T. Zielniewicz - zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 6, 1988, s. 6). Godny naszego zaintere
sowania jest fakt, że 17 lutego 1989 r. program ten 
przedstawiony został Komitetowi Społeczno-Poli
tycznemu Rady Ministrów. Komitet zaakceptował 
zaproponowane przez ministra kultury i sztuki kie
runki działań w zakresie ochrony dziedzictwa kul
turowego wraz z wnioskami, które mają być w naj
bliższych latach realizowane. Dwa z nich zasługują 
na szczególną uwagę. Pierwszy - powołanie między
resortowej komisji do spraw ochrony dziedzictwa 
kulturowego, co oznacza, że odpowiedzialność za 
stan zabytków obciążać będzie nie tylko resort kul
tury, lecz także ich właścicieli i użytkowników, oraz 
że decyzje w tych sprawach podejmowane będą 
wspólnie przez ministrów najważniejszych resor
tów. Być może więc doczekamy czasu, gdy w sprawie 
funduszy na remont zabytków nie będzie się wska
zywało jedynie na budżet resortu kultury. Drugi, 
równie istotny wniosek - to decyzja utworzenia spe

cjalistycznej służby ochrony - Państwowej Inspekcji 
Ochrony Zabytków, a więc w najbliższej przyszłości 
wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie będą już 
osamotnieni w egzekwowaniu obowiązków użyt
kowników dóbr kultury, a wykonanie tego, co 
wspomniana komisja uzgodni, będzie kontrolo
wane.
Komitet zalecił również szefowi Urzędu Rady Mini
strów rozpatrzenie rozwiązań zapewniających woje
wodom i prezydentom miast warunki do wykonywa
nia ustawowych zadań przez wojewódzkich konser
watorów zabytków jako specjalistycznego organu 
administracji państwowej o kompetencji szczegól
nej do spraw ochrony zabytków. Co to skompliko
wane sformułowanie oznacza? Powinna być zatrzy
mana i odwrócona powszechnie spotykana tenden
cja do pozbawiania konserwatorów zabytków możli
wości wydawania decyzji administracyjnych praw
nie obowiązujących. Jest to więc mały krok na dro
dze do przywrócenia konserwatorom uprawnień, 
które mieli zgodnie z Ustawą o ochronie dóbr kultu
ry i o muzeach z 1962 r. I kolejne ważne zalecenie- 
minister kultury i sztuki ma przedstawić Komiteto
wi Ekonomicznemu Rady Ministrów propozycje no
wego systemu kredytów i ulg w podatku dochodo
wym dla osób fizycznych i prawnych użytkujących 
obiekty zabytkowe. Słowem, to, aby użytkownicy 
byli zainteresowaniw utrzymywaniu obiektów 
w dobrym stanie „stało się ciałem”.

Na koniec kolejna pozytywna wiadomość. 5 maja 
1989 r. kierownictwo Ministerstwa Kultury i Sztuki 
przyjęło założenie zmian w Ustawie z 1962 r., przy
gotowane przez komisję kierowaną przez prof. A. 
Gieysztora, która trudziła się nad nimi przez trzy 
kwartały. Może więc i ta, tak ważna sprawa wejdzie 
w dobrą koleinę. Główne tezy założeń postaramy się 
Czytelnikom przedstawić w najbliższym czasie.



Zabytki 
śródmieścia 
Poznania
- stan i potrzeby

ozwój badań 
nad sztuką XIX i XX w., dokonujący się szczegól
nie intensywnie w ostatnim dwudziestoleciu, 
wprowadził w obszar zainteresowania konserwa
torów liczne zabytki architektury i urbanistyki z 
tego okresu. Tak też działo się i w Poznaniu. Z 
jednej strony powstało na ten temat szereg opra
cowań szczegółowych i syntetycznych ze znako- 

‘ mitą książką Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej Ar
chitektura i budownictwo w Poznaniu w latach 
1790-1880 na czele, z drugiej w 1982 r. do rejestru 
zabytków wpisany został obszar zwartej zabudo
wy miasta powstałej przed 1939 r. ograniczony 
ulicami: Hetmańską od południa, Grochowską, 
Marcelińską, Przybyszewskiego, Żeromskiego, 
Niestachowską od zachodu, Wojska Polskiego, 
Nad Wierzbami od północy. Granicę wschodnią 
stanowi rzeka Warta.
Spowodowało to nie tylko wzrost liczby obiektów 
podlegających ochronie, ale także postawiło pro
blematykę konserwatorską na nowej płaszczyź
nie. Liczba i rodzaj obiektów podlegających obec
nie ochronie nie pozwala bowiem na stosowanie 
metod wypracowanych w latach ubiegłych w od
niesieniu do, na przykład, Starego Miasta czy O- 
strowa Tumskiego.
Problematyka ta nie jest jeszcze zadowalająco 
rozpoznana pod względem teoretycznym. Brak 
jest także pełnej orientacji o stanie zachowania 
tak całego zespołu, jak i poszczególnych obiektów. 
Najpełniejszy obraz rysuje się dla ścisłego cen
trum miasta zawartego pomiędzy Wartą od 
wschodu, torami kolejowymi od północy i zachodu 
oraz ciągiem ulic Towarowa-Marchlewskiego od 
południa, dzięki powstałemu w 1984 r. w ramach 
powołanego przez Prezydenta miasta Poznania 
„programu Śródmieście” wstępnemu opracowa

niu, do którego odwołujemy się poniżej. Pomimo 
różnic wynikających z pełnionych przez poszcze
gólne dzielnice funkcji, wieku obiektów, jakimi są 
zabudowane i różnego stopnia zmian spowodowa
nych zniszczeniami wojennymi, uzyskane wyniki 
można odnieść do całości zabytkowego zespołu. 
Na rozpoznanym obszarze istnieje ogółem prawie 
tysiąc różnego rodzaju obiektów o wartościach 
zabytkowych, w tym około 150 wyróżnia się szcze
gólnie wysoką klasą architektoniczną. Według o- 
ceny autorów opracowania 100 obiektów wymaga 
remontu zarówno elewacji, jak i przestrzeni ogól
nie dostępnych (sienie, przejazdy, klatki schodo
we), ponad 250 remontu elewacji, a ponad 150 cią
gów komunikacyjnych. Dane te nie odnoszą się 
do stanu technicznego budynków oraz kondygnacj i 
parterowych, wymagających uporządkowania w 
około 90% obiektów.
O wyrazie architektury pochodzącej z XIX i po
czątku XX w. decyduje przede wszystkim użyty 
materiał, detal architektoniczny, a także inne ele
menty wystroju i wyposażenia. Należą tu między 
innymi: stolarka drzwiowa i okienna (zachowana 
w około 400 obiektach), schody i poręcze (w około 
450 obiektach drewniane, a w około 30 żeliwne), 
balustrady balkonowe i kraty (w ponad 200 obiek
tach w liczbie ponad 800 sztuk) oraz zachowane w 
nielicznych przypadkach pozostałości witraży i 
pierwotnych polichromii. Ubytki i zmiany tych e- 
lementów przyczyniają się w znacznym stopniu 
do deprecjacji istniejącej zabudowy.
Poważny problem stanowi niewłaściwe użytko
wanie dużej części budynków. Na rozpoznanym 
obszarze 110 kondygnacji mieszkalnych zamie
niono na biura, 29 przeznaczono na funkcje usłu
gowe, 9 na handlowe, 4 na produkcyjne i 4 na 
magazynowe. Dane te nie obejmują Starego Mia
sta, gdzie aż 129 kondygnacji mieszkalnych prze
znaczono na funkcje niemieszkalne. Osobnej u
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wagi wymagają także 3 całkowicie zachowane 
wielokondygnacyjne domy towarowe z początku 
XX w. przy ulicach Wielkiej i Wrocławskiej-Szkol- 
nej, użytkowane na cele zgodne z ich przeznacze
niem tylko w kondygnacjach parterowych. 
Charakterystyczne jest ponadto, wywodzące się z 
ubiegłowiecznej tradycji intensywnego wykorzy
stywania posesji, użytkowanie bezpośredniego 
sąsiedztwa budynków mieszkalnych na cele pro
dukcyjne i magazynowe, jak ma to na przykład 
miejsce w kwartale ograniczonym ulicami: Armii 
Czerwonej, Ratajczaka, Chudoby, Garncarską 
oraz na terenie pomiędzy ulicą Ogrodową i Pasa
żem Apollo. Równocześnie istnieją na rozpozna
nym obszarze tereny zagospodarowane w sposób 
ekstensywny, słabo wykrystalizowane urbani
stycznie i funkcjonalnie. Ich granice określone są 
ulicami: 1) Towarowa, Skórna, Składowa, tory ko
lejowe; 2) Północna, Garbary, Grochowe Łąki, 
Wzgórze Św. Wojciecha; 3) Małe Garbary, Garba
ry, Grochowe Łąki, Bóżnicza; 4) Garbary, Szyper
ska, Piaskowa, Estkowskiego; 5) Estkowskiego, 
Szyperska, Garbary, zasypane koryto Warty; 6) 
Północna, Ku Cytadeli, Armii Poznań, Aleja Sta- 
lingradzka; 7) tereny wzdłuż lewego brzegu Warty 
od Mostu Marchlewskiego do Mostu Chrobrego. 
Początek procesu degradacji śródmieścia Pozna
nia należy wiązać z działaniami wojennymi 1945 
r., które spowodowały poważne zniszczenia na 
jego obszarze. Jakkolwiek nie podlega dyskusji 
pozytywna ocena wysiłku odbudowy, to obiektyw
nie rzecz biorąc wiele podejmowanych wówczas 
decyzji, tak co do kształtu poszczególnych obie
któw czy całych zespołów', jak i pełnionych przez 
nie funkcji, okazało się nietrafnymi. Zasadnicze 
znaczenie miały jednak lata następne, o czym za
decydowały:
1. Sposób zarządzania gospodarką miejską. U- 
kształtowany system nie wynika z rozpoznania 
rzeczywistych potrzeb, lecz opiera się na odgór
nych dyrektywach i zarządzeniach niezdolnych 
do rozwiązywania lokalnych problemów. Nie 
sprzyja temu także sytuacja kadrowa.
2. Nieliczenie się z opinią społeczną, zwłaszcza z 
opierającą się na specjalistycznej wiedzy opinią 
środowisk naukowych i artystycznych.
3. Błędna koncepcja urbanistyczna rozwoju mia
sta oraz przyjęcie nadrzędności problemów ko
munikacyjnych nad innymi aspektami. Kierowa
nie do realizacji projektów o niskiej wartości ar
chitektonicznej.
4. Brak skutecznego nadzoru i respektowania ist
niejących przepisów zarówno w skali mikro (na 
przykład działalność dozorców), jak i makro. Brak 
w chwili obecnej planu zagospodarowania prze
strzennego miasta uwzględniającego sytuację 
prawną powstałą po wpisaniu do rejestru zabyt
ków zasadniczej części Poznania.
5. Zagęszczenie handlu i usług oraz użytkowni

ków mieszkań, przy jednoczesnym braku przysto
sowania tak całego obszaru, jak i poszczególnych 
obiektów do pełnienia zwielokrotnionych funk
cji-
6. Właściciele nieruchomości znajdują się w sy
tuacji ekonomicznej nie sprzyjającej należytemu 
ich utrzymaniu. Nie zmusza ich też do tego sytua
cja prawna.
7. Niska kultura użytkowania ujawniana tak 
przez pojedynczych mieszkańców, jak i przez in
stytucje.
8. Brak wyprzedzającej koncepcji konserwator
skiej oraz wynikająca z obowiązującego stanu 
prawnego mała skuteczność działań podejmowa
nych przez służby konserwatorskie.
W obecnej złożonej sytuacji ekonomiczno-finan
sowej kraju nie można oczekiwać szybkich i spek
takularnych działań zmierzających do pełnej re
waloryzacji omawianego obszaru. Konieczne jest 
jednak zahamowanie procesu jego degradacji 
(tym bardziej, że od pewnego czasu występuje 
ona jako samoistny czynnik generujący dalszy 
postęp tego procesu) oraz wypracowanie bazy 
koncepcyjnej i dokumentacyjnej z jednej strony, 
a materialnej z drugiej dla przyszłych prac. W 
szczególności należy:
1) wypracować nowe rozwiązania prawno-admi
nistracyjne zapewniające skuteczność działania 
oraz dostateczny udział czynnika społecznego;
2) opracować nowy plan zagospodarowania prze
strzennego miasta uwzględniający w pełni jego 
wartości zabytkowe;
3) przywrócić pierwotną funkcję użytkowanym o- 
becnie odmiennie obiektom mieszkalnym i hand
lowym;
4) ograniczyć na obszarze śródmieścia funkcje 
transportowo-towarowe, magazynowe i produk
cyjne;
5) zmienić system ogrzewania, będący w chwili 
obecnej jednym z najważniejszych zagrożeń dla 
zabytkowej substancj i materialnej;
6) przyjąć generalną zasadę przywrócenia pier
wotnego wystroju budynków zgodnie z zachowa
nymi przekazami i przyszłymi inwentaryzacjami, 
w związku z czym konieczne jest zorganizowanie 
specjalistycznej bazy wykonawczej zdolnej do 
prowadzenia prac w tym zakresie;
7) wypracować w oparciu o niezbędne badania 
archeologiczne, architektoniczne i historyczne 
strategiczną koncepcję ochrony układu urbani
styczno-architektonicznego i specyficznych war
tości krajobrazu historycznego miasta;
8) zintensyfikować działalność popularyzującą 
problematykę ochrony zabytkowych wartości Po
znania.

Poznań, luty 1988 r.

Materiał ten opracowany przez Andrzeja Kusztelskiego i.Janusza Paz- 
dera przedstawiony został na posiedzeniu wojewódzkiego zespołu po
selskiego w Poznaniu. Tytuł pochodzi od redakcji.
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Poznań -
dzieje i problemy

p
owstanie i rozwoj za

wdzięcza Poznań strategicznym walorom swego położenia. 
Już w IX w. na wyspie, w miejscu jednej z ważniejszych prze
praw przez Wartę, istniał nieduży gród strażniczy. W połowie 
X w. został rozbudowany przez Mieszka I w jedną z najpotęż
niejszych twierdz kraju, otoczoną wysokimi wałami o kon
strukcji drewniano-ziemnej. Oprócz funkcji militarnych gród 
pełnił funkcje stołecznej siedziby książęcej i pierwszego pol
skiego biskupstwa. Zatem założenie Poznania łączy się także z 
powstaniem państwa polskiego.
Najważniejszym i najlepiej ufortyfikowanym elementem 
kompleksu grodowego na wyspie był właściwy gród w północ
no-zachodniej części Ostrowia z książęcym palatium i kościo
łem zamkowym, znajdującym się w miejscu obecnego kościoła 
NMPanny z połowy XV w. Od wschodu i południowego wscho
du przylegało do niego również silnie obwarowane podgrodzie 
z drewnianą zabudową mieszkalną i monumentalną bryłą 
przedromańskiej kamiennej katedry wzniesionej po 968 r.
Do lat czterdziestych XIII w. najważniejszą rolę odgrywał pra
wobrzeżny Poznań z ufortyfikowanym grodem na Ostrowiu 
Tumskim i ośrodkiem gospodarczo-handlowym na Śródce. 
Natomiast około połowy XIII w. rosnące zagrożenie zachod
niej granicy kraju, a przede wszystkim silny rozwój handlu 
dalekosiężnego, podniosły walory strategiczne i komunikacyj
ne Poznania. W związku z tym książę Przemysł I przeniósł tu 
definitywnie stolicę Wielkopolski i przystąpił do przestrzennej 
reorganizacji miasta. Z powodu braku odpowiednich terenów 
na założenie nowego średniowiecznego kompleksu miejskiego 
na prawym brzegu Warty, uwaga księcia zwróciła się w stronę 
obecnej lewobrzeżnej części Poznania.
W 1253 r. wydanie dokumentu lokacyjnego zapoczątkowało 
nowy ważny etap w dziejach miasta. Lokację zakrojono, jak 
na ówczesne warunki, na wielką skalę. Można powiedzieć, że 
od połowy XIII w. ustaliła się dominująca rola Poznania w 
Wielkopolsce.

Średniowieczny Poznań lewobrzeżny był założeniem nowo 
wytyczonym. Powstało miasto o jednolitej kompozycji urbani
stycznej, oparte na typowych dla średniowiecza układach sza
chownicowych, z centralnie położonym rynkiem, miasto, w 
którym przejrzyście i racjonalnie skoordynowane zostały 
czynniki: gospodarczy, społeczny, komunikacyjny i obronny. 
W przeciwieństwie do wznoszonych w pierwszym etapie zabu
dowy drewnianej domów mieszkalnych i kramów, budowle 
monumentalne wznoszono z trwałego materiału - cegły. 
Pierwszą znaną tego typu budowlą w lewobrzeżnym Poznaniu 
był kościół dominikanów, którego budowę zakończono w roku 
wydania aktu lokacyjnego (1253 r.). Drugą budowlą był wznie
siony w 1263 r. kościół farny i podobnie jak kościół i klasztor 
dominikanów znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie obwaro
wań miejskich, stanowiąc dodatkowe wzmocnienie obronnoś
ci miasta. Przed 1288 r. zbudowany został przez Przemysława 
II zamek, włączony bezpośrednio w system obwarowań i dzię
ki położeniu na wzgórzu dominujący nad całym średniowiecz
nym miastem. W drugiej połowie XIII w. postawiono też wagę 
miejską, a nie opodal - na przełomie XIII i XIV w. - ratusz, 
symbol władzy miejskiej i jednocześnie ważny czynnik kom
pozycyjny w urbanistyce miasta.
Elementem określającym granice nowo lokowanego miasta, 
równocześnie niezmiernie ważnym ze względu na ochronę in
teresów i majątku jego mieszkańców, były obwarowania. To
też wraz z wytyczeniem ośrodka miejskiego zaczęto wzno
sić już w 1253 r. obwarowania drewniane z blankami oraz oto
czono miasto rowem. Te wzmocnienia traktowano tylko jako 
zabezpieczenia doraźne, gdyż już około 1275 r. rozpoczęto bu
dowę murów obronnych wraz z fosą, dodatkowo wzmocnio
nych licznymi basztami (wykuszami) i wieżami, których było 
około 30. W drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV w. w 
związku z nowym sposobem prowadzenia obrony przy użyciu 
broni palnej, dotychczasowy system obronny wzmocniony zo
stał przez wzniesienie drugiej zewnętrzne] linii murów na 
przedpolu północnej, zachodniej i południowo-zachodniej stro
ny pierwszego muru obronnego. Do miasta prowadziły cztery 
bramy: dwie od wschodu - Wielka i Wodna, jedna od północy
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1. Widok Poznania z ok. 1618 r. według miedziorytu z dzieła Civitates Orbis 
Terrarum Brauna i Hogenberga.
2. Stary Rynek w dzień targowy według rysunku W. Baselera z lat 1841 — 
1846
3. Stary Rynek według fotografii z ok. 1900 r.
4. Stary Rynek z pałacem Działyńskich przed 1939 r.
5.6. Stary Rynek w 1945 r.

zwana Wroniecką, od południa - Wrocławska oraz dwie bram 
ki: Ciemna w południowo-wschodniej i Zamkowa w północno- 
-zachodniej części obwarowań.
W drugiej połowie XV w. miasto lewobrzeżne wkroczyło w 
swój „złoty wiek”. Poznań stał się dużą metropolią handlową 
środkowej Europy. Wielki handel był bodźcem dla rozwoju 
rzemiosła i przyniósł dobrobyt. Nawet wielka klęska żywioło
wa - olbrzymi pożar w 1536 r. nie zdołał przerwać tego rozwo
ju. Pomimo ogromnych szkód, m.in. zniszczone zostały ratusz i 
zamek, tempo odbudowy było szybkie. Miasto odbudowane już 
w nowych, renesansowych formach uzyskało jedną z naj
piękniejszych budowli w środkowej Europie, przebudowany 
przez włoskiego architekta Jana Baptistę di Quadro w latach 
1550-1560 ratusz, który przetrwał szczęśliwie do naszych cza
sów. W stylu renesansowym rozbudowano także wagę miejską 
w 1563 r. (również pod kierunkiem J.B. Quadro) oraz odbudo
wano zamek, stanowiący siedzibę starostów generalnych 
Wielkopolski. Odbudowano zespół jedńóosiowych kamieni
czek budników z charakterystycznymi podcieniami oraz su
kiennice w bloku śródrynkowym, a monumentalnym obiek
tem renesansowym z lat 1547-1549 stała się rezydencja mag
nackiej rodziny Górków. Poznań w drugiej połowie XVI i w 
pierwszej połowie XVII w. stał się, jak na ówczesne stosunki, 
zasobnym, dużym, liczącym około 20 tysięcy mieszkańców 
miastem.
Rozkwit ten brutalnie przerwał najazd szwedzki w 1655 r. Roz
począł się trwający ponad sto lat okres wojen i zniszczeń, któ
re wyludniły miasto i na długo wstrzymały jego dalszy rozwój. 
Po zniszczeniach pierwszej wojny szwedzkiej nastąpiła odbu
dowa w formach barokowych. W budownictwie przestali od
grywać najważniejszą rolę mieszczanie, przejęli ją natomiast 
duchowni i niejednokrotnie, mimo oporów i protestów zuboża
łego miasta, podejmowali poważne inwestycje budowlane, 
wznosząc liczne kościoły i klasztory w stylu barokowym. W 
drugiej połowie XVII w. zbudowany został klasztor panien 
Teresek w południowo-zachodniej części miasta przy murach; 
rozpoczęto także budowę kościoła i klasztoru franciszkanów 
za blokiem przyrynkowym u podnóża zamku oraz kościoła, a
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później także kościoła i kolegium jezuitów w południowej 
części.
Podnoszące się z upadku miasto do ponownej ruiny doprowa
dziła wojna północna. Od 1703 r. rozpoczął się dla Poznania 
okres długotrwałych oblężeń i klęsk żywiołowych, które dot
kliwie wyniszczyły miasto.
W drugiej połowie XVIII w. Poznań był zrujnowany, wycień
czony kontrybucjami i nieprawdopodobnie zadłużony. Liczba 
ludności stale malała z powodu ucieczki części mieszczan, a 
także licznych epidemii. W 1777 r. miasto liczyło 8 350 mie
szkańców, skromnie wegetujących na skutek prawie całkowi
tej stagnacji gospodarczej. Dopiero powołanie w 1780 r. pań
stwowej Komisji Dobrego Porządku, związanej z programem 
reform ustrojowych w kraju, zmieniło tę sytuację. Mimo zaled-

7.8. Panoramy Starego Miasta po odbudowie
(reprod.: 1,2 - L. Perz, F. Maćkowiak, 3 - Andrzej Włodarski, 

zdjęcia: 7,8 - Krzysztof Jabłoński)

wie kilkunastoletniej działalności komisja przyczyniła się do 
podniesienia stanu gospodarczego i zamożności mieszkań
ców.
W budownictwie tych czasów panował klasycyzm, który zre
sztą tylko nieznacznie odbił się na obliczu miasta. W końcu 
XVIII w. staraniem przewodniczącego Komisji Dobrego Po
rządku Kazimierza Raczyńskiego wzniesiono na rynku budy
nek Odwachu (1783-1787) oraz odbudowano zamek (1783). W 
tym także czasie na rynku, na miejscu dwóch kamienic wznie
siono pałac Działyńskich (1773-1776). U schyłku XVIII w. mia
sto zostało odbudowane i dźwigało się gospodarczo. Wytyczo
ny w połowie XIII w. układ urbanistyczny nie uległ w zasadzie 
żadnym większym zmianom w ciągu 550 lat.

Po drugim rozbiorze Polski w 1793 r. Poznań został wcielony 
do tzw. Prus Południowych. Nastał okres, który przyniósł 
znaczne i najczęściej bardzo niekorzystne zmiany w układzie 
urbanistycznym i architektonicznym lewobrzeżnego miasta. 
Władze pruskie wkrótce po zajęciu Poznania rozpoczęły w 
1797 r. burzenie murów obronnych; akcja ta przeciągnęła się 
do połowy XIX w. W tym samym roku po ogłoszeniu sekulary
zacji dóbr kościelnych włączone zostały w granice miasta od
rębne dotąd miasteczka lewobrzeżne, podległe jurysdykcji 
kościelnej i klasztornej: Św. Marcin, Św. Wojciech, Wymyko
we i Wenetowo, a w 1800 r. obszary prawobrzeżne: Chwalisze- 
wo, Ostrówek, Środka i Zawady.
Wielki pożar, który wybuchł w 1803 r. w gęsto i żle zabudowa
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nej dzielnicy żydowskiej w północno-wschodniej części mia
sta, zniszczył prawie wszystkie istniejące tu domy. Stało się to 
przyczyną przeprowadzenia regulacji, która zmieniła częścio
wo stary układ urbanistyczny w tej części średniowiecznego 
Poznania. Poza poszerzeniem i zmianą sieci ulicznej wprowa
dzono także inny od dotychczasowego średniowiecznego uk
ład parcel - szerokich z niską dwukondygnacyjną zabudową o 
kalenicy równoległej do ulicy. W 1837 r. przebito pierwsze po
łączenie Starego Rynku w kierunku zachodnim, co stało się 
konieczne ze względu na nowo zaprojektowaną na początku 
XIX w. część miasta na górnym tarasie Warty.
W latach 1840-1850, w wyniku postępującej industrializacji 
oraz usprawnień komunikacyjnych, zwiększyło się ożywienie 
dróg handlowych i zmieniła się sytuacja Poznania. Zabudowu
je się tereny wytyczone na górnym tarasie, a cała ludność z 21 
tysięcy w 1818 r. zwiększa się do 53 tysięcy w 1867 r. Średnio
wieczny zespół urbanistyczny Starego Miasta w dalszym ąią- 
gu pełni funkcję centrum handlowo-usługowego, administra
cyjnego i komunikacyjnego, którą zresztą spełniać będzie do 
momentu zniszczenia w 1945 r. Ten rozwój miasta i jego przed
mieść ograniczyło rozpoczęcie w 1829 r. budowy nowych potęż
nych obwarowań fortecy pruskiej, zamykającej miasto dooko
ła pasem wałów, fos i fortów. Wielki przyrost ludności, głównie 
związany z rozwijającym się systematycznie przemysłem, 
spowodował decyzję o zburzeniu na początku XX w. części 
obwarowań pruskich. Jednym z najważniejszych w tym okre
sie przedsięwzięć urbanistycznych było zagospodarowanie - 
według projektu Józefa Stiibbena - dawnych terenów fortecz- 
nych W formie szerokiego pasa zieleni z zespołem gmachów 
publicznych i urzędów w części zachodniej.
Po roku 1900 zwiększył się obszar miasta z 947 do 3391 ha 
przez włączenie dawnych wsi: Jeżyc, Wildy, Górczyna, Winiar i 
Sołacza, a także przedmieścia Łazarza. Większość terenów za
częto następnie zabudowywać przede wszystkim czynszowy
mi kamienicami mieszkalnymi. W latach 1907-1910 powstała 
pierwsza dzielnica willowa na Sołaczu, rozplanowana według 
projektu J. Stiibbena. W 1910 r. miasto liczyło już 156 tysięcy 
mieszkańców, a jego intensywny rozwój został przerwany 
przez wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 r. W wyniku 
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 po ponad 
stuletniej okupacji pruskiej Poznań odzyskał wolność.
W latach 1919-1939 nastąpił dalszy intensywny rozwój miasta. 
Po zburzeniu w latach 1921-1925 drugiej linii fortyfikacji pru
skiej do jego obszaru włączone zostały kolejne dzielnice, po
wodując zwiększenie ogólnej powierzchni do 6700 ha. Ważnym 
czynnikiem pobudzającym rozwój miasta był oczywiście prze
mysł, a także Międzynarodowe Targi Poznańskie. Na przeło
mie lat dwudziestych i trzydziestych istotny wpływ na inten
syfikację akcji budowlanej miała Powszechna Wystawa Kra
jowa (1929 r.). Rozbudowano tereny targowe, przybyły miastu 
gmachy związane z wystawą, a także ze szkolnictwem i urzę
dami państwowymi. W okresie międzywojennym liczba mie
szkańców wzrosła do 275 tysięcy.
Końcowa faza drugiej wojny światowej na początku 1945 r. 
przyniosła duże zniszczenia całego miasta. Walki o wyzwole
nie Poznania trwały około miesiąca, a do najbardziej zniszczo
nych części należało śródmieście z zabytkowymi dzielnicami. 
Toteż wszystkie zabytkowe obiekty na terenie miasta były 
uszkodzone lub zniszczone w granicach od 2 do 90%, nie licząc 
kilku zniszczonych całkowicie. Największe straty poniosło 
Stare Miasto - zniszczenia na rynku dochodziły do 60% zabu
dowy. Wraz z odgruzowywaniem podjęte zostały prace nad 
zabezpieczeniem najcenniejszych zabytków. Następnie przy
stąpiono do opracowania kompleksowego planu odbudowy i 
porządkowania zespołu Starego Miasta.
W latach 1947-1956 odbudowano i zrekonstruowano prawie 
wszystkie zniszczone obiekty zabytkowe na terenie Starego 
Miasta. W trakcie tych prac usunięto także wiele elementów 
zabudowy z drugiej połowy XIX i początku XX w., które znie
kształcały Stary Rynek. Na takie rozwiązanie konserwator
skie w tym cennym zespole zabytkowym pozwoliła zachowa
na, pomimo znacznych zniszczeń, substancja zabytkowa oraz 
przeprowadzona kwerenda materiałów inwentaryzacyjnych, 
archiwalnych i ikonograficznych. Materiały te stały się pod
stawą do opracowania projektów architektonicznych. Nato

miast obiekty w ciągach ulic wokół Starego Rynku, przebudo
wane w końcu XIX i na początku XX w., nie zniszczone w cza
sie działań wojennych - postanowiono pozostawić bez 
zmian. -
Założeniem odbudowy było, aby Stare Miasto stało się znowu 
ruchliwą dzielnicą włączoną w nurt życia śródmieścia Pozna
nia, jakkolwiek nie przewidywano przywrócenia mu roli głów
nego centrum handlowo-usługowego. Zespół ten po odbudowie 
miał pełnić funkcję dzielnicy mieszkaniowej, skupiającej wie
le instytucji o charakterze kulturalnym i naukowym, jak mu
zea, salony wystawowe, instytuty naukowe, archiwa, bibliote
ki, kluby, związki twórcze. Partery większości kamienic, szcze
gólnie w rynku, zostały przeznaczone na sklepy, aby przywró
cić temu miejscu jego dawny handlowy charakter. Miano tak
że na uwadze stworzenie odpowiednich usług handlowo-ga- 
stronomicznych w przewidywaniu zainteresowania turystycz
nego dla tego zespołu zabytkowego.
Wiele prac konserwatorskich prowadzono także poza obrębem 
zabytkowego zespołu staromiejskiego. Konkretyzowały się 
one na odbudowie pojedynczych obiektów wypalonych lub w 
mniejszym czy większym stopniu uszkodzonych w czasie dzia
łań wojennych. Największymi problemami konserwatorskimi 
były odbudowa i regotycyzacja katedry poznańskiej z XIII-
XV w., kościoła Św. Marcina z XIII-XVI w. oraz rekonstrukcja 
klasycystycznego budynku Biblioteki Raczyńskich wraz z bo
gatymi wnętrzami z pierwszej połowy XIX w., a także odbudo
wa barokowej bryły oraz wnętrz kościoła i klasztoru bernar
dynów z XVII i XVIII w. Ważniejsze obiekty, w których prowa
dzono prace restauracyjne, eksponując elementy odkryte w 
czasie prowadzonych badań architektonicznych - to kościoły: 
karmelitów z XVII w., Św. Wojciecha z XIII-XVIII w., Bożego 
Ciała z XV-XVII w., Św. Małgorzaty z XII-XV w. i Św. Jana z 
końca XII w., oraz budynki: dawnej Akademii Lubrańskiego z
XVI w. i kanonie na Ostrowiu Tumskim z XV-XVIII w.
Pomimo wykonanych licznych prac konserwatorskich i oczy
wistych osiągnięć minionego okresu, wiele problemów .czeka 
na rozwiązanie. Na terenie Starego Miasta wykonano trudny i 
kosztowny etap odbudowy, ale otwarta pozostaje sprawa re
waloryzacji zespołu w tych partiach, które nie zostały znisz
czone w czasie wojny. Już w połowie lat sześćdziesiątych przy
gotowano szczegółowy plan rewaloryzacji, ale niestety do tej 
pory nie podjęto prac. Dotyczy to także innych dzielnic zabyt
kowych, jak Ostrów Tumski, Środka i Chwaliszewo, od 1970 r. 
posiadających projekty i program rewaloryzacji. Te zabytko
we fragmenty miasta, podobnie jak Stare Miasto, wyłączone 
zostały z intensywnego ruchu kołowego i stanowić będą tury
styczny ciąg pieszy prowadzący do nowego centrum handlo
wo-usługowego na górnym tarasie poprzez najcenniejsze za
bytkowe rejony na prawy brzeg Warty aż do Komandorii z 
kościołem Św. Jana.
W latach sześćdziesiątych zbudowana została nowa trasa ko
munikacyjna W-Z, która miała przejąć główny ruch kołowy 
przebiegający przez najstarsze dzielnice zabytkowe. Ominęła 
ona Stare Miasto od strony północnej i Chwaliszewo, przecięła 
jednakże Ostrów Tumski, nie naruszając starego układu ulic, 
niestety częściowo naruszyła układ zabytkowy Środki. Także 
pierwotna sytuacja Chwaliszewa uległa zmianie w związku z 
zasypaniem starego koryta Warty zakolem zbliżającym się do 
Starego Miasta. Ta regulacja poznańskiego węzła wodnego 
przywróciła z kolei Ostrowiu Tumskiemu charakter wyspy 
przez poszerzenie głównego koryta żeglowego Warty i podnie
sienie lustra wody w korycie Cybiny. Pierwotny ten stan uległ 
bowiem niekorzystnym zmianom po regulacji przeprowadzo
nej w XIX w.
Zasypanie starego koryta Warty spowodowało podniesienie 
się poziomu wód gruntowych w rejonie Starego Miasta, w 
wyniku czego powstało duże zawilgocenie obiektów zabytko
wych stwarzające nowy, trudny problem konserwatorski, któ
ry również dotychczas nie został rozwiązany. W ostatnich 
dwudziestu latach dużo uwagi poświęcono w badaniach nau
kowych, a także w specjalnie przygotowanym programie prac 
rewaloryzacyjnych zagadnieniu zabudowy z przełomu XIX i 
XX w. w śródmieściu Poznania. Wymaga ono szybkiej inter
wencji, ale niestety, jak dotychczas działania w tym kierunku 
nie wyszły poza fazę prac dokumentacyjnych. Te ważne dla 
miasta problemy nie mogą dłużej czekać i muszą być jak naj
szybciej rozwiązane.

Henryk Kondziela
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Dziedzictwo 
dwóch epok
p
JL oczątków kształto

wania się dzisiejszego śródmieścia Poznania szukać 
należy w ostatnich latach XVII w. Wiązać je też należy 
z Komisją Dobrego Porządku, działającą od 1779 r. na 
obszarze zamkniętym jeszcze średniowiecznymi nura
mi miejskimi. Niezależnie od remontów wznoszono tu 
wiele nowych domów odbiegających znacznie od 
wcześniejszego typu szczytowego kamienicy poznań
skiej. Włączenie Poznania do nowo powstałych prowin
cji państwa pruskiego stanowiło niewątpliwie duży 
wstrząs dla miasta i jego mieszkańców. Spowodowało 
perturbacje gospodarcze, a co za tym idzie wstrzymało 
inwestycje miejskie. Nowa pruska administracja szyb
ko podchwyciła propozycje Komisji Dobrego Porządku. 
Ofiarą padły przede wszystkim niepotrzebne już mury 
miejskie. Władze zainteresowane były w rozwoju mia
sta - stolicy prowincji, a możliwe to było jedynie przez 
przesunięcie nowej zabudowy na wysoki, płaski taras 
na zachód od Starego Miasta. Tam właśnie wytyczono 
nowy monumentalny plac, nazwany później placem 
Wilhelma (obecnie plac Wolności) wraz z wybiegający
mi zeń ulicami, które bardzo szybko wypełniły się nową 
zabudową wolno stojących domów z ogrodami, prze
znaczonych dla napływających do miasta urzędników. 
Pojawiająca się już wcześniej kalenicowa zabudowa 
nabrała teraz charakteru powszechnego. Zaczęła domi
nować w nowych dzielnicach i wypełniać tereny staro
miejskie, np. w dzielnicy żydowskiej zabudowanej po
nownie po pożarze w 1803 r. W wyniku tych działań 
powstał układ urbanistyczny tworzący nowoczesny or
ganizm miejski z centralnym placem i wychodzącymi 
zeń szerokimi ulicami. Miasto nie było jednak zupełnie 
otwarte na zewnątrz, otoczono je bowiem w latach 
1833-1839 fortyfikacjami, jednak o odmiennym niż w 
średniowieczu charakterze.
W ramach tak zamkniętego układu miejskiego nie 
wszystkie jego części nasycone były jednakowo zabu
dową. Dominowało nadal Stare Miasto, coraz bardziej 
jednak deprecjonowane przez rozrastającą się nową 
część miasta z pl. Wilhelma, przy którym pojawiać za
częły się pierwsze monumentalne budowle: Teatr Miej
ski wzniesiony w latach 1802-1804 według projektu Da
wida Gilly (rozebrany, a następnie odbudowany w no
wej formie w 1877 r.), później budynek Biblioteki Ra
czyńskich z Galerią Atanazego Raczyńskiego (1822- 
1829) i powstające tutaj od lat czterdziestych gmachy 
hotelowe z budynkiem „Bazaru” wzniesionym w latach 
1838-1842 przy nowo przebitej ul. Nowej (obecnie ul. 
Paderewskiego), łączącej Stare Miasto z nowym cen
trum.
Decyzja władz wojskowych o zbudowaniu w Poznaniu 
Cytadeli (1829-1839) oraz otoczeniu fortyfikacjami całe
go miasta (od 1833 r.), czyli jego zamiana w wielką ukie
runkowaną przeciw Rosji twierdzę, zniszczyła pierwot
ną zbliżoną do prostokąta kompozycję urbanistyczną. 
Przyniosło to też ograniczenie powierzchni pod zabudo
wę mieszkalną zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
systemu fortyfikacyjnego. W latach czterdziestych Po

znań przybrał więc formę twierdzy otoczonej wałami i 
fortami, z dominującą nad nimi Cytadelą (Kernwerk). 
Forteca uzupełniona została po wojnie francusko-pru- 
skiej systemem zewnętrznych fortów połączonych dro
gami wewnętrznymi z miastem i pomiędzy sobą. Drogi 
te do dzisiaj organizują układ komunikacyjny. Na 
miejscu otwartych placów z rogatkami pojawiły się su
rowe, neoromańskie bramy, z których najważniejszą 
rychło stała się Brama Berlińska, wyprowadzająca 
ruch ku zachodowi w kierunku stołecznego Berlina 
oraz ku południowi, do Wrocławia. Znajdowała się ona 
na styku obecnych ulic: Czerwonej Armii, Roosevelta i 
Zwierzynieckiej. Pozostałe bramy: Wildecka od połud
nia, Warszawska i Kaliska od wschodu - nie zyskały 
takiego znaczenia. Miejsce przed Bramą Berlińską, 
przez którą np. w 1900 r. przemieszczało się dziennie 
około 35 000 osób i kilkaset pojazdów, stało się wizytów
ką miasta-twierdzy.
Mimo zamknięcia obwodu fortyfikacji, miasto nie było 
jeszcze nadmiernie zabudowane. Znaczne jego partie 
zajmowały tereny zielone, szczególnie na „Kundorfie” 
(przedmieście z XV w., rejon pl. Młodej Gwardii) oraz w 
pobliżu Warty. Uzupełnieniem terenów otwartych były 
liczne cmentarze rozłożone na zewnątrz wałów, często 
na ich stokach. Powiązania komunikacyjne miasta 
związane były z dawnymi drogami. Pierwszy dworzec 
kolejowy łączący miasto z Berlinem (przez Szczecin) 
znajdował się daleko’na zachód od centrum. Dopiero 
wprowadzenie linii kolejowej do wykopu i wybudowa
nie nowego dworca na początku lat osiemdziesiątych 
XIX w. powiązało miasto z pozostałymi ośrodkami 
państwa. Obok Bramy Berlińskiej właśnie budynek 
dworca o charakterystycznych „warownych” ceglanych 
formach neoromańsko-toskańskich stał się swoistą wi
zytówką miasta.
Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XIX w. przyniosły 
dalsze przemiany. Na miejscu niewielkich, dwupiętro
wych kamienic pojawiać się zaczęły całe zespoły nowo
czesnych budynków wielokondygnacyjnych. Budynki 
te miały oficyny otaczające wewnętrzny dziedziniec, 
często z tylnym budynkiem także o mieszkalnym prze
znaczeniu. Zgodnie z duchem epoki , detal architekto
niczny domów wykonywany był fabrycznie, jednocześ
nie zmniejszając koszty. Z zabudowy mieszkaniowej 
wyróżniać się zaczynały gmachy użyteczności publicz
nej wznoszone często na narożnikach ulic, np. budynek 
Ziemstwa Kredytowego przy narożniku ul. Wilhelma 
(obecnie ul. Marcinkowskiego) i ul. Fryderykowskiej 
(obecnie ul. 23 Lutego), hotel „Rzymski” przy pl. Wilhel
ma czy późniejsze budynki sądów. Zmienia się wygląd 
zewnętrzny budynków dzięki zastosowaniu do dekora
cji fasad - klinkierowej (czerwonej i żółtej) cegły.
Niektóre kamienice upodabniają się do pałaców (szcze
gólnie przy placu i alei Wilhelma). W drugiej połowie 
XIX w. pojawił się w Poznaniu układ mieszkania z ko
rytarzem dzielącym trakty, z paradnymi pokojami od 
frontu i pomocniczymi od podwórza, z bocznymi służbo
wymi klatkami schodowymi w oficynach oraz charak
terystycznym pokojem na styku korpusu i oficyny, o- 
świetlonym przez duże okno umieszczone w ścięciu
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1-5. Na starych pocztówkach: Brama Berlińska (ok. 1902 r.) (1), ul. Zwierzy
niecka (ok. 1902 r.) (2), plac Wilhelma (ok. 1914 r.) (3), Stary Rynek (ok. 1914 r.) 
(4) i budynek Ziemstwa Kredytowego (ok. 1928 r.) (5)
6. Hotel „Reichshof" (obecnie „Wielkopolska") przy ul. Św. Marcina z 1910 r.
7. Domy bankiera Louisa Kuttnera z ok. 1910 r. przy ul. Świerczewskiego 15 i 17

murów. Najciekawszymi przykładami tego nurtu są za
chowane częściowo do dzisiaj domy przy dawnej ul. 
Bismarcka (obecnie ul. Kantaka), o pałacowych niemal 
rozwiązaniach elewacji, obszernych wielopokojowych 
mieszkaniach oraz rozbudowanych klatkach schodo
wych i bogato dekorowanych bramach.
Miasto stawało się powoli kamienną pustynią wypeł
nioną rzędami podobnych do siebie kamienic. Ubywało 
terenów zielonych, które szybko zamienione zostały na 
działki budowlane. Nowe gmachy publiczne nie były w 
stanie zmienić charakteru miasta. Nasilał się bałagan 
architektoniczny, charakteryzujący m. in. główny plac 
miasta - Wilhelma. Budynki publiczne powstawały w
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przypadkowych miejscach tam, gdzie pozwalały na to 
stosunki własnościowe. Przykładem może być Teatr 
Polski (1873-1875, proj. Stanisław Hebanowski) wznie
siony daleko od ulicy, a w 1893 r. przesłonięty kamieni
cami, których dochody gwarantowały jego istnienie.
Dramatyczne powodzie w latach 1888 i 1889 zwróciły na 
Poznań uwagę władz centralnych. Dzięki inicjatywie 
nowego (od 1891 r.), prężnego nadburmistrza Richarda 
Wittinga powstał projekt likwidacji otaczających mia
sto obwarowań z przeznaczeniem uzyskanych terenów 
nie tylko na potrzeby mieszkaniowe, ale i na stworze
nie parków, placów czy dzielnic reprezentacyjnych 
gmachów.
Po długich staraniach miasto przejęło ostatecznie 
znany teren po rozebranych fortyfikacjach. Projekt 
jego zagospodarowania sporządził znakomity urbani
sta niemiecki Józef Stiibben, stojący od 1904 r. na czele 
specjalnej komisji do spraw rozwoju i rozbudowy Po
znania. Terytorialny rozrost miasta w wyniku likwida
cji wałów, zniesienia ograniczeń fortecznych w zachod
niej części spowodowały żywiołowy rozwój zabudowy 
mieszkaniowej. Wzorem stała się teraz nowoczesna ka
mienica o kilku pokojach z zapleczem kuchennym, ła
zienką itp. Zmieniła się dekoracja kamienic - od neoba- 
rokowo-renesansowych form domów przy ul. Nauman- 
na (obecnie ul. Inżynierska) do znakomitych secesyj
nych dekoracji przy obecnej ul. Roosevelta.
Miejscem, w którym skupiły się działania budowlane, 
stał się teren przed dawną Bramą Berlińską. Według 
projektu J. Stiibbena powstał tutaj zespół budowli pań
stwowych i miejskich, których dominantę stanowił 
okazały gmach nowego Zamku Cesarskiego (1910 r.) - 
miasta-symbolu panowania Prus nad ziemiami polski
mi. Duże nagromadzenie monumentalnych gmachów 
podkreślało właśnie rolę rezydencji cesarsko-króle
wskiej, podporządkowującej sobie pozostałe elementy 
kompozycji przestrzennej. Uzupełnieniem zabudowy 
rezydencji cesarskiej i otaczających je gmachów Ko
misji Osadniczej, Dyrekcji Poczt, Ziemstwa Kredyto
wego i Akademii Królewskiej, stał się gmach Teatru 
Miejskiego wzniesiony w 1910 r. (obecny Teatr Wielki). 
Nie opodal ciągnęły się szeregi bogatych willi lekarzy, 
adwokatów i właścicieli domów towarowych.
W południowej części urbanistycznego założenia J. 
Stiibbena ulokowano luksusowe wielopokojowe kamie
nice mieszkalne (przy obecnej ul. Modzelewskiego). 
Najbardziej reprezentacyjny zespół tych budynków po
wstał jednak po 1903 r. w pobliżu ówczesnego Ogrodu 
Botanicznego (obecnie park Kasprzaka).
Porządkowanie miasta nie ograniczyło się jedynie do 
obwodu Poznania. Nowoczesna zabudowa dotarła także 
do dawnego rdzenia twierdzy. Kamienice i domy hand
lowe pojawiły się przy placu i alei Wilhelma. Poszcze
gólne gmachy zaczęły konkurować ze sobą formami 
wystroju elewacji, czego doskonałym przykładem może 
być zamierzony kontrast pomiędzy fasadą „Bazaru” a 
niemieckim muzeum, Gmachem Towarzystwa Ubez
pieczeń „Veśta" a Ostbankiem, hotelem „Francuskim” a 
Bankiem Rzeszy. Domy towarowe miały po kilka kon
dygnacji, np. nowatorski na poznańskim gruncie dom 
firmy „Michaelis i Kantorowicz” z 1900 r. (pl. Wolności 
6) czy firmy „Hassę i Sp.” z 1918 r. (pl. Wolności 4).
Zasadnicze zmiany nastąpiły w obrębie Starego Rynku. 
Ten wyraźnie dotąd zaniedbany fragment miasta za
czął teraz nabierać wielkomiejskiego charakteru. Nis
kie ceny działek budowlanych doprowadziły do ich wy
kupu i wznoszenia tutaj nowoczesnych domów towaro
wych. Wypierały one co prawda starszą zabudowę, ale 
dzięki działaniom władz miasta były dopasowywane do 
gabarytów istniejącej zabudowy. Przykładem może być 
piękny secesyjny dom Rudolfa Petersdorf a z 1903 r. na 
narożniku ul. Żydowskiej, dom T. Jaretzkiego na rogu 
ul. Franciszkańskiej czy budynek firmy „Dawid Sche- 
rek Witwe” pod nr. 87/88 z 1906 r. Wspomnieć też trzeba 
o niezwykle pięknej budowli polskiego Banku Przemy

słowców, wzniesionej w 1908 r. pod nr. 72/73 przez Ro
gera Sławskiego. Wszystkie one przestały istnieć po 
1945 r. w ramach przywracania rynkowi przedrozbioro
wego charakteru.
Nowa zabudowa starego śródmieścia z konieczności do
pasowywała się do zastanych kształtów działek. W nie
których jednak wypadkach starano się stworzyć nowe 
rozwiązania w postaci wewnętrznych dziedzińców. Naj
ciekawsze dziedzińce znajdowały się w domach Rehfel- 
da przy al. Wilhelma 12 i ul. Św. Marcina 67.
Największy jednak ruch budowlany panował w dzielni
cach zachodnich. Powstawały tu luksusowe domy mie
szkalne, przeplatane osiedlami niewielkich willi (ul. 
Matejki). Dużego znaczenia nabierać zaczęły jednolicie 
zakomponowane osiedla, wznoszone przez rozmaite 
spółdzielnie, z reguły niemieckie zespoły domów przy 
ul. Matejki i Skrytej (1901 r.), przy ul. Herdera (obecnie 
ul. Śniadeckich) z 1910 i 1914 r., przy ul. Poznańskiej z 
1912 r., przy rynku Wildeckim z 1910 r. czy na Łazarzu 
przy obecnej ul. Łukaszewicza z 1910 r. Spółdzielnie te 
proponowały swym członkom cztery pokoje z kuchnią, 
łazienką i zapleczem, za stosunkowo niewygórowany 
czynsz. Niższy standard miało budownictwo tzw. Sparr 
und Bauverein o dwóch pokojach z kuchnią, czy spół
dzielni robotniczych o jeszcze skromniejszym progra
mie mieszkaniowym. Pomimo bardzo podobnego pro
gramu mieszkań standard kamienic w dzielnicach za
chodnich na Jeżycach i Grunwaldzie różnił się znacznie 
od niższego standardu mieszkań na Wildzie.
Obok okazałej kamienicy mieszkalnej, stanowiącej nie
rzadko lokatę kapitału dla samych architektów, poja
wiać zaczęły się zespoły willowe o różnym standardzie. 
Najwyższy miały wille bogatej burżuazji na pasie po- 
fortecznym, niższy wille na Jeżycach (obecnie ul. Mi
ckiewicza i ul. Krasińskiego) przeznaczone dla średniej 
kadry urzędniczej. Po 1908 r. realizowane było nowo
czesne osiedle willowe na terenie Sołacza, ukończone 
już w latach dwudziestych, pierwotnie przeznaczone 
dla niemieckich urzędników i rencistów. Na Dębcu przy 
obecnej ul. Wiśniowej i ul. Lipowej powstało osiedle 
pracowników kolei. Otoczone większymi lub mniejszy
mi ogródkami, tworzyło ono nowy model mieszkania, 
jaki szczególnie spopularyzował się wśród bogatego 
mieszczaństwa w okresie międzywojennym. Na krótko 
przed pierwszą wojną rozpoczęto zabudowę podmiej
ską tzw. Unterbergu (Puszczykowo) także interesujący
mi willami letniskowymi.
Od 1921 r. miasto opuszczali Niemcy. Byli to przede 
wszystkim ludzie bogaci oraz liczna kadra urzędników, 
właścicieli wielkich przedsiębiorstw i domów towaro
wych. Ich mieszkania zaczęli zajmować ci Polacy, któ
rych stać było na wynajem luksusowych lokali; w kon
sekwencji zwalniali oni stare mieszkania, do których z 
kolei przenosiła się uboższa ludność żyjąca dotąd w 
gorszych warunkach, a także ludność napływowa. Spo
wodowało to początkowo wyraźny nadmiar mieszkań i 
na kilka lat odsunęło problem budownictwa nowych 
domów.
Po odzyskaniu niepodległości znaczniejszy ruch budo
wlany zanotować można w latach dwudziestych, na 
krótko przed Powszechną Wystawą Krajową w 1929 r. 
Powstały wówczas dwie kolonie domów: na Górczynie 
(1927 - 1929, proj. Jerzy Tuszowski) oraz na Wildzie 
(1927 - 1929, proj. Władysław Czarnecki), okazała ka
mienica magistracka na Rybakach (1924 - 1928, proj. 
Kazimierz Ruciński i Jerzy Tuszowski), dom Zakładu 
Siły i Światła na Grobli (1925, proj. Jerzy Tuszowski) 
czy wreszcie kamienica przy ul. Głogowskiej na skraju 
parku Kasprzaka, wówczas Wilsona (proj. W. Czarne
cki).
W latach następnych powstawać zaczęła architektura 
nowoczesnych wielopiętrowych kamienic, wypełniają
cych istniejące dotychczas luki w zabudowie Jeżyc 
(domy przy ul. Sienkiewicza według projektu. J. Tuszo-
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8. Domy spółdzielcze z 1910 r. przy ul. Śniadeckich (proj. Julius Leimbach)
9. Domy robotnicze przy ul. Rolnej (proj. Władysław Czarnecki)
10. Gimnazjum im. A. Mickiewicza przy ul. Głogowskiej z lat 1926-1927 (proj. 
Adolf Piller)
11-13. Wille z lat trzydziestych: ul. Libelta 31 (11), ul. Zakręt (12). ul Ostroroga
24 (proj. Jan Cieśliński) (13)

wskiego i ul. Słowackiego). Powstawały też nowe osied
la domów dla skromniej zarabiających, m.in. ciekawe 
osiedle domów tramwajarzy przy ul. Grodziskiej (proj. 
W. Czarnecki). Od 1930 r. szczególnie- rozwijała się za
budowa willowa lokowana na pozyskanych terenach 
zachodnich dzielnic. Na Jeżycach zaczęto w tym okre
sie budowę ciekawie zaprojektowanych domów spół
dzielczych.
Poznańska architektura lat dwudziestych pozostawała 
pod wpływem specyficznie wielkopolskiej tradycji, za
chowując bardzo długo własną tożsamość i formy stylo
we. Już pierwsza znakomita realizacja Rogera Sław
skiego, jaką było wzniesione w latach 1898 - 1899 nowe 
reprezentacyjne skrzydło hotelu „Bazar”, oddziałała na
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14.15. Kamienice z lat trzydziestych: ul. Dąbrowskiego 8 (14) i ul. Asnyka5 (15) 
(pro). Jerzy Tuszowski)

(reprod.: 1-5 - Ryszard Rau)

popularność zaproponowanej klasycyzującej formuły 
stylowej. Po roku 1925 właśnie R. Sławski podjął wiele 
ważnych realizacji miejskich (nowe budynki Uniwersy
tetu: Collegium Chemicum w latach 1924 - 1929 wraz z 
Edwardem Madurowiczem i nowy Dom Akademicki w 
1926 r.). W pierwszej realizacji architekci upodobnili 
ogromny gmach do renesansowego zamku o wysokich 
wieżach, zakończonego wysoką, jakże polską attyką, w 
drugim wypadku R. Sławski odwołał się do neoklasy- 
cyzmu.
Bardzo podobne tendencje zauważyć się dają w twór
czości innego architekta tego czasu - Stefana Cybicho- 
wskiego, pomimo stosowania przez niego odmiennych 
niż Sławski form architektonicznych. Widać to dosko
nale na przykładzie gmachu Gimnazjum SS. Urszula
nek (1923 r.), budynku Szkoły Ekonomiczno- 
-Handlowej (1928 r.), czy budynku administracyjnego 
Targów Poznańskich (1924 r.) We wszystkich tych bu
dowlach widoczna staje się charakterystyczna neoba- 
rokowa formuła stylowa operująca wielkimi portalami 
i mansardowymi dachami. Podobnego charakteru na- 
biorą realizacje Adama Balenstaedta, twórcy gmachów 
Akademii Handlowej (1931 r.) i Domu Tramwajarzy 
(1924 - 1927) przy ul. Słowackiego.
Momentem istotnym dla upowszechnienia się form na
rodowych w architekturze miasta była niewątpliwie 
Powszechna Wystawa Kajowa, na której najważniejsze 
pawilony zaprojektowane zostały przez R. Sławskiego 
właśnie w konwencji narodowej. Konwencja ta odbiła 
się widocznym echem w architekturze zespołów mie
szkaniowych projektowanych przez czołowego poznań
skiego urbanistę Władysława Czarneckiego.
Dzięki uzyskaniu przez miasto po 1918 r. nowych tere
nów budowlanych zaczęły powstawać dzielnice willo
we. W obecnej dzielnicy Grunwald na początku lat trzy
dziestych powstały dwa zespoły: pierwszy związany z 
terenami i kredytami Banku Gospodarstwa Krajowego

przy ul. Ostroroga i Zakręt, i drugi związany z Bankiem 
Polskim przy ul. Lubeckiego. Pod taką samą zabudowę 
przeznaczono obszerne tereny przy obecnych ulicach 
Palacza i Hetmańskiej, w kierunku obwodnicy na Gór- 
czynie. Odrębne osiedle według projektu Tomasza 
Pajzderskiego założone zostało przy szosie warsza
wskiej. W połowie lat trzydziestych interesujące osied
le mieszkaniowe zbudowano na tzw. Abisynii przy ul. 
Kasztelańskiej i ul. Marszałkowskiej. Kilka okazałych 
willi zrealizowano między starszą zabudową ul. Libelta 
oraz na terenach pofortyfikacyjnych.
W latach trzydziestych wraz z rozwojem miasta po
wstawać zaczęły niezbędne budynki towarzyszące: licz
ne szkoły, okazały dziedziniec nad Wartą, budynek Izby 
Rzemieślniczej, Dom Żołnierza, gmach Izby Skarbowej 
i wiele innych. Wszystkie one pomimo widocznej ten
dencji do upraszczania, a zarazem monumentalizowa- 
nia, operować będą formą historyczną - specyficznym 
neoklasycyzmem.
W Poznaniu zupełnym wyjątkiem były budynki o no
woczesnej formie. Są to niemal wyłącznie dzieła archi
tektów pochodzących z Warszawy, a swe powstanie za
wdzięczają ogólnopolskim instytucjom centralnym. 
Przykładem może być całkowicie nie zharmonizowany 
z otoczeniem budynek PKO przy pl. Wolności z 1937 r. 
(proj. Jadwiga Dobrzyńska i Zygmunt Łoboda). W takiej 
właśnie formule konstruktywizmu zrealizowane zosta
ły także przeznaczone dla uboższych szeregowe domy 
w dzielnicy Grunwald, nawiązujące w swej formie do 
warszawskich pierwowzorów.

Jan Skuratowicz
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Nasze ulice

Ulica 27 Grudnia
w Poznaniu
U

lica 27 Grudnia, 
wytyczona prawie dwieście lat temu, od blisko stulecia 
znajduje się w śródmieściu, stanowiąc z pobliskim pla
cem Wolności wizytówkę miasta. Zrujnowana w 1945 r., 
do dziś nie podniosła się z upadku. Przeciwnie, około 10 
lat temu wyburzona została jej północna pierzeja. 
Śródmieście Poznania, bardzo silnie zniszczone w cza
sie oblężenia w styczniu i lutym 1945 r., nie najlepiej 
odbudowane, poniosło kolejną stratę. Znikła jedna z 
ulic stanowiących zrąb poznańskiego centrum.
Ulica 27 Grudnia biegnie równoleżnikowo, wzdłuż po
łudniowej skarpy doliny Bogdanki, jednego z dopły
wów Warty. Teren obecnej ulicy znajduje się na zachód 
od średniowiecznego Poznania, na najwyższym tarasie 
doliny rzeki. To obszar najsłabszego osadnictwa w bez
pośrednim sąsiedztwie miasta. Teren ulicy znalazł się 
między dwoma traktami: od południa świętomarciń- 
skim (przechodzącym przez przedmieście Św. Marci
na) w kierunku Buku, Krosna nad Odrą, Gubina, 
Frankfurtu nad Odrą i Lipska; od północy drogą wzdłuż 
brzegu Bogdanki do pobliskich wsi: Kundorf (rejon pl. 
Młodej Gwardii) i Jeżyce; w obecnej topografii miasta 
są to ulice: Czerwonej Armii i 23 Lutego.
Bezpośrednio po zaborze Poznania przez Prusy przy
stąpiono do regulacji i wytyczenia nowych terenów o- 
sadniczych miasta. Plan rozbudowy przewidujący regu
lację istniejącej sieci drożnej powstał w latach 1793- 
1794 pod kierunkiem urbanisty i architekta Davida Gil- 
ly. Omawiana ulica nazwana Berlińską wytyczona zo
stała w miejscu szerokiej i krętej drogi, łączącej się 
wąskim przesmykiem z traktem świętomarcińskim. 
Wybiegała z południowo-zachodniego narożnika pl. 
Wilhelma (obecnie pl. Wolności) w kierunku zachod
nim, do projektowanego sześciobocznego placu przy 
murze miejskim, skąd przez rogatki prowadziła droga 
na zachód.
Według zachowanych planów wytyczona ulica miała 
przejąć komunikacyjną funkcję traktu świętomarciń- 
skiego.
Ostatecznie projektowana ulica wytyczona została tyl
ko we wschodnim odcinku, między pl. Wilhelma i ul. 
Rycerską (obecnie ul. Ratajczaka), a ul. Młyńską (obec
ny ciąg ulic: Mielżyńskiego-Lampego). Zachodni odci
nek zrealizowano w innym przebiegu, odginając go w 
kierunku północno-zachodnim (obecnie ul. Fredry). Uli
ca w początkowym okresie zabudowywana była dość 
wolno. Wzniesiony u wylotu na pl. Wilhelma w latach 
1802-1804 Teatr Miejski był wówczas określany jako 
położony na peryferiach miasta.

Przez następne dziesięciolecia powstało przy ul. Berliń
skiej kilka budynków ustawionych kalenicowo. Jedy
nym zachowanym obiektem tego typu jest kamienica 
nr 5, o skromnych formach architektonicznych. Od lat 
czterdziestych zabudowa zaczęła się intensyfikować i 
powstawały budynki o bogatszych formach. W 1838 r. 
na rogu ul. Berlińskiej i pl. Wilhelma wzniesiono dwu
piętrowy dom czynszowy, po dwóch latach odsprzedany 
Dyrekcji Policji Królewskiej. Lokalizacja ta była jed
nym z pierwszych symptomów przesuwania się cen
trum Poznania w kierunku zachodnim. Dekoracja ele
wacji dość skromna - nawiązywała do form schinklo- 
wskich, dominujących ówcześnie w Berlinie. Budynek 
stanął w szczególnie eksponowanym punkcie miasta. 
Widoczny był z pl. Wilhelma i ulic Rycerskiej, Berliń
skiej oraz Teatralnej. Sprzyjało to obserwacji z budyn
ku znacznego fragmentu centrum. W latach 1873-1876 
dom rozbudowano według projektu Richarda Wilkego 
wzdłuż ul. Teatralnej (obecnie ul. 3 Maja). Powstał uk
ład symetryczny, w którym stary budynek stanowił 
boczny pawilon. Całość uległa zniszczeniu w 1945 r.
Najwybitniejszym architektonicznie obiektem z lat 
czterdziestych XIX w. jest kamienica nr 9. Wzniesiona 
została w latach 1843-1844 dla bogatej rodziny kupców 
żydowskich Jaffe. Pierwotnie dwupiętrowa z podda
szem (nadbudowana o jedno piętro na początku XX w.), 
miała rozbudowany zespół oficyn. Fasada zwraca uwa
gę wysokim poziomem dekoracji architektonicznej, 
charakterystycznej dla twórczości wybitnych archite
któw berlińskich - Knoblaucha i Titza.
Lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte i siedemdziesiąte sta
ły się w Poznaniu okresem intensywnego rozwoju bu
downictwa mieszkaniowego. Jednym z najwybitniej
szych architektów tego okresu był bardzo popularny w 
środowiskach mieszczańskich, Gustaw Schultz. Będąc 
uważnym obserwatorem nowych prądów w centrach 
architektury europejskiej, wcześnie wprowadził w Po
znaniu nowości zarówno w dziedzinie konstrukcji, jak i 
dekoracji architektonicznej. Kilka jego dzieł stanęło 
przy ul. Berlińskiej: kamienica C. Seidemanna na na
rożniku środkowego odcinka ul. Młyńskiej (obecnie ul. 
Mielżyńskiego) z lat 1856-1857, zespół kamienic na na
rożnikach południowego odcinka ul. Młyńskiej (obec
nie ul. Lampego) z lat 1866-1869. Najwybitniejszym 
dziełem Schultza była kamienica własna, wzniesiona 
na zamknięciu ul. Berlińskiej (dzisiaj ul. Lampego 13). 
W budynkach tych znalazło się wiele mieszkań o zróż
nicowanym standardzie. Niektóre z nich były wyposa
żone w łazienki. Fasady dekorowano ornamentyką re
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nesansową lub manierystyczną, a nowym elementem 
wprowadzonym przez Schultza były narożne wykusze 
(np. kamienica przy ul. Lampego 10).
Nietypową formę otrzymała wspomniana kamienica 
własna Schultza zbudowana w 1867 r. Bez oficyn (z 
ogrodem w tyłach), cztero traktowa, z traktami środko
wymi oświetlonymi przez wielką klatkę schodową 
przekrytą szklanym dachem. Klatka ta otrzymała for
mę niemal dziedzińca renesansowaego. Również fasa
da , widoczna z wielu punktów miasta, zwracała uwagę 
swoją formą. Asymetryczna, ukształtowana na wzór fa
sady pałacowej, z wysokim cokołem, piano nobile i mez- 
zaninem, zwieńczona była szerokim belkowaniem i at- 
tyką. Wzniesienie tych budynków stało się oczywistym 
znakiem wzrostu rangi ul. Berlińskiej i „przybliżenia” 
się jej do centrum.
Jeszcze większy rozmach inwestycyjny rozpoczął się 
po wojńie 1870 r„ gdy ogromne fundusze uzyskane 
przez Niemcy od Francji umożliwiły podjęcie prac bu
dowlanych w całym państwie na nieznaną dotychczas 
skalę. Przy ul. Berlińskiej powstał jeden z najbardziej 
interesujących zespołów urbanistyczno-architektonicz
nych tego czasu w Poznaniu. W 1872 r. spółka kupców 
pod firmą Poznański Bank Budowlany (Posener Bau- 
-Bank) wykupiła obszerną działkę między ulicami Ber
lińską i Św. Marcina (obecnie ul. Czerwonej Armii), 
wytyczając nową ul. Bismarcka (obecnie ul. Kantaka) 
zabudowując ją w latach 1872-1874 wielkimi kamieni
cami czynszowymi w „pałacowym stylu”. Projektantem 
był prawdopodobnie architekt Franz Negendank. Przy
jęły one formę podobną do kamienic Schultza. Niebywa
le bogato i monumentalnie zaprojektowane zostały fa
sady. Podobnie jak w domu Schultza, w kompozycji 
fasad wprowadzono efekty światłocieniowe. Szczegól

nie widoczne jest to w imponująco rozwiązanej pierzei 
wschodniej, ze środkiem każdej kamienicy silnie zaak
centowanym przyściennym portykiem. Efekt uzyskany 
przez architekta należy zakwalifikować jako całkowi
cie barokowy. Zespół ten jest porównywany z najwybit
niejszymi przykładami architektury wiedeńskiej (za
budowa Ringu) oraz paryskiej (wielkie bulwary).
Dotychczas pod względem funkcji dominowała zabudo
wa mieszkaniowa, nowością stał się Teatr Polski, zbu
dowany w latach 1873-1875 według projektu Stanisła
wa Hebanowskiego. Powstał po przeciwnej stronie uli
cy, na podwórzu piętrowego budynku oznaczonego nu
merem 8, należącego do architekta. Nasilający się ów
cześnie Kulturkampf nie zezwoliłby na postawienie tak 
wyróżniającego się budynku w eksponowanym miejs
cu. Wobec tego postanowiono wznieść teatr niejako 
prywatnie, w przestrzeni niedostępnej ogółowi. Tak 
niekorzystnie zlokalizowany, uzyskał mimo to dosko
nałą ekspozycję. Niewielki skalą, w ograniczonej prze
strzeni z fasadą dostosowaną do odległości od poprze
dzającej go kamienicy, uformowany został niezwykle 
monumentalnie. W latach dziewięćdziesiątych, gdy na
cisk administracji państwowej na społeczność polską 
nieco zelżał, podjęto drugi etap prac przy Teatrze Pol
skim. W latach 1892-1893 postawiono na działkach nr 8 
i 10, należących do spółki akcyjnej, dwie kamienice o 
identycznym kostiumie stylowym według projektu Zy
gmunta Gorgolewskiego. Kamienice te dysponowały 
szeregiem luksusowych apartamentów, które drogo 
najmowane stały się doskonałym zabezpieczeniem fi
nansowym działalności Teatru. Równocześnie wytwor
ne, neobarkowe elewacje kamienic stanowiły swoistą 
fasadę Teatru. Opatrzone napisem oraz bogatym pro
gramem dekoracyjnym o treści patriotycznej (nazwi-
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1. Ul. 27 Grudnia (zaznaczone numery domów a kreskami dawna zabudowa)
2. Najstarsze znane zdjęcie ulicy z ok. 1870 r.: widok w kierunku zachodnim
3. Ulica na pocztówce z ok. 1900 r.: widok w kierunku zachodnim, na pier
wszym planie budynek Dyrekcji Policji Królewskiej
4. Ten sam widok ulicy w kierunku zachodnim obecnie
5.6. Widok ulicy w kierunku wschodnim w latach trzydziestych (5) i obecnie 
(6)
7. Kamienica nr 9 rodziny Jafte z lat 1843-1844. nadbudowana na początku XX 
w.; po lewej stronie kamienica nr 5 - najstarszy budynek ulicy 

ska i wizerunki polskich poetów i kompozytorów), po
dawały wprost treści niemożliwe do umieszczenia dwa
dzieścia lat wcześniej na właściwej fasadzie teatru.
Lata dziewięćdziesiąte, a szczególnie okres po 1900 r., to 
czas, gdy ul. Berlińska stała się jednym z najważniej
szych ogniw centrum Poznania. Obok domów mieszkal
nych (np. wielka kamienica S. Samtera pod nr. 4 z 1894 
r.) zbudowano przy niej banki i domy handlowe. Po 
1900 r. szeroko stosowana była secesja. Pod nr 6 wznie-
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8. Zespół kamienic czynszowych z lat 1866-1869 przy narożniku ul. Lampego 
(proj. prawdopodobnie Gustaw Schultz)
9. Zespół kamienic czynszowych z lat 1872-1974 przy narożniku ul. Kantaka 
(proj. prawdopodobnie Franz Negendank)
10. Teatr Polski z lat 1873-1875

(zdjęcia: 4,6-10 - Ryszard Rau)

siony został czteropiętrowy budynek bankowy, zwień
czony owalną kopułą, z fasadą licowaną piaskowcem, z 
wysokiej klasy dekoracją ornamentalną. Bank mieścił 
się w dwóch dolnych kondygnacjach, wyżej były mie
szkania. Podobną dyspozycję miał budynek pod nr. 19, z 
domem handlowym na parterze i piętfze oraz mieszka
niami powyżej. Kompozycja fasady ze środkowym wy
kuszem zwieńczonym faliście spiętrzonym i silnie wy
suniętym gzymsem przypomina podobny, istniejący do 
dziś dom Hersego na pl. Wolności 4. Można przypu
szczać, że oba obiekty zostały zaprojektowane przez 
tego samego architekta. Ostatnią realizacją przed pier
wszą wojną światową był budynek Banku Cukrownic
twa, wzniesiony na narożniku ul. Młyńskiej (obecnie ul. 
Mielżyńskiego) w miejscu kamienicy Seidemanna. Po
wstał obiekt klasycyzujący, z południową elewacją o- 
pracowaną światłocieniowo.
W okresie międzywojennym nie dokonano zasadni
czych zmian w zabudowie ulicy. Zmieniono natomiast 
jej nazwę dla uczczenia dnia wybuchu Powstania Wiel
kopolskiego. Wielkie straty przyniosła ul. 27 Grudnia 
druga wojna światowa. W czasie oblężenia Poznania w 
1945 r. zrujnowane zostały budynki oznaczone numera
mi: 1, 2, 3, 6, 7, 8/10, 13, 16, 17, 18, 19 oraz dom Schultza 
przy ul. Lampego 13. Większość z nich rozebrano (7, 
8/10, 13, 16, 17, 18, 19). Domy nr nr 1, 3 i 6 pozostawiono 
nie odbudowane, porządkując je prowizorycznie. Na 
miejscu usuniętej zabudowy ustawiono nowe budynki 
- w latach czterdziestych pod nr. 5 i 16, w latach sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych - domy handlowe pod 
nr. 13, 17/19 oraz na miejscu kamienicy Schultza (ul. 
Lampego 13).
Najciekawszym obiektem wzniesionym przy tej ulicy 
po wojnie, na miejscu zburzonego Banku Cukrownic
twa, jest wysoki, ośmiopiętrowy dom handlowy tzw. O- 
krąglak, projektu Marka Leykama. Podkreślić należy 
interesujące rozwiązanie urbanistyczne. Walcowata 
bryła z kratownicowym podziałem elewacji kontrastuje 
z otaczającą starą zabudową, nie stanowi jednak 
„zgrzytu” kompozycyjnego w zespole. Forma budynku 
jest doskonałym zamknięciem kąta ostrego kwartału u 
zbiegu ulic 27 Grudnia i Mielżyńskiego.
W latach siedemdziesiątych podjęto niezwykle kontro
wersyjną decyzję o rozbiórce północnej pierzei ulicy. 
Argumentowano to potrzebą „odsłonięcia” Teatru Pol
skiego i usunięcia z centrum miasta budynków pozba
wionych wartości. Błędność tej decyzji stała się jasna 
już w czasie prac rozbiórkowych. Pojawienie się w 
środku gęsto zabudowanej dzielnicy śródmiejskiej ob
szernego placu, trudnego do zdefiniowania, tym bar
dziej że sąsiadującego z obszernym pl. Wolności, znisz
czyło stary układ urbanistyczny z końca XVIII w. Tak
że argument bezwartościowości istniejącej tam zabu
dowy nie wytrzymuje krytyki w świetle trwających co 
najmniej od kilkunastu lat badań nad dziewiętnasto
wiecznym Poznaniem. Potrzeba odtworzenia północnej 
pierzei jest obecnie oczywista.

Andrzej Kusztelski

W artykule wykorzystane zostały informacje zawarte w książce Z. 
Ostrowskiej-Kębłowskiej, Architektura i budownictwo w Poznaniu w 
latach i 780-1880, Poznań-Warszawa 1982, oraz informacje uzyskane od 
dr. Jana Skuratowicza, któremu pragnę w tym miejscu złożyć podzię
kowanie.
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Zabytki Poznania 
w świadomości 
jego mieszkańców

dania nie pozwalają na szeroką i pogłębioną analizę 
zagadnienia sformułowanego w tytule, można bowiem 
posługiwać się jedynie fragmentami tych badań, które 
w pierwotnym założeniu służyły innym celom poznaw
czym. Dlatego przedstawimy dwa zaledwie przejawy 
obecności zabytków z XIX i XX w. w świadomości spo
łecznej. Pierwszym jest wyróżnianie tych zabytków po
śród innych budowli Poznania, drugim - ich ocena.
W konkursie z 1964 r„ mającym na celu wyjaśnienie 
czym jest Poznań dla jego mieszkańców, jedno z pytań 
brzmiało: „Która część Poznania najbardziej Ci się po
doba i dlaczego?” Okazało się, że okolice opery i Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza (a więc budowle z 
przełomu XIX i XX w.) uzyskały (ex aequo z całą częś
cią zabytkową Starego Miasta) drugą lokatę. Dla mie
szkańców Poznania bardziej atrakcyjne były wówczas 
nowe osiedla mieszkaniowe dzielnicy Grunwald. Mniej 
atrakcyjny niż okolice opery i UAM, bo zajmujący trze
cią lokatę, był Stary Rynek. Na odleglejszym miejscu 
znajdował się pl. Wolności z jego budowlami z XIX w. Z 
wielu wypowiedzi nadesłanych na konkurs przebijało 
spore zainteresowanie nowoczesnością, wyrażaną po
przez architekturę i rozwiązania urbanistyczne. Zacy
tujemy fragment dwóch wypowiedzi: „Miasto aż się 
prosi o nowe koncepcje urbanistyczne dla śródmieś
cia"; „Mieszkańcy Poznania z niecierpliwością oczekują 
przebudowy śródmieścia (...)”. Wydaje się, że w tym cza
sie podobne nastawienia były dość powszechne i to nie 
tylko w Poznaniu. Obecnie opinie te są całkowicie od
mienne. W wypowiedziach z 1964 r„ wymieniających 
park im. A. Mickiewicza przed operą oraz plac tegoż 
imienia, doceniono reprezentacyjne założenie architek
toniczno-urbanistyczne tego obszaru, choć dostrzegano 
też jego „kosmopolityczną” architekturę. J. Ziółkowski 
komentuje to następująco: „Jak wynika z rozsianych w 
wielu punktach wypowiedzi i wzmianek, działają tu 
głównie wartości wizualne: niewątpliwy rozmach urba
nistyczny tej części miasta, monumentalność gma
chów, uroda wiążących je terenów zielonych, podkreś
lana niejednokrotnie europejskość (...). Uderza, że 
wszystkie te uroki nie przemawiają do grupy respon
dentów o wykształceniu podstawowym". W istocie, owo 
wysokie miejsce w hierarchii uzyskał ten rejon wyłącz
nie „głosami” osób z wykształceniem wyższym i śred
nim.
Jakie są obecne opinie o tym obszarze i innych z zabu
dową z XIX i początku XX w.? Z badań przeprowadzo
nych w 1985 r. (dodać należy: koncentrujących uwagę 
na śródmieściu) wynika, że pl. A. Mickiewicza i park 
przed operą znajdują się - w hierarchii ocen - na dru
gim miejscu po Starym Rynku. Trzecie i czwarte miejs
ce zajmuje ul. Paderewskiego oraz pl. Wolności, gdzie 
dominują budowle z XIX w. W tej hierarchii piąte 
miejsce zajmuje al. Stalingradzka, a dalsze miejsce 

(stosunkowo wyeksponowane) inne typowo śródmiej
skie ulice z zabudową z przełomu XIX i XX w. Zdaje się 
to świadczyć o wyróżnieniu tej zabudowy w świado
mości społecznej. Tym bardziej, że powyższym opiniom 
towarzyszyła wyraźna niechęć wobec wszelkich niemal 
przejawów nowoczesności w śródmieściu.
Bardziej wyraźny obraz uzyskamy, przyglądając się 
hierarchii poszczególnych budowli śródmieścia w opi
nii jego mieszkańców i użytkowników. W hierarchii tej 
drugie miejsce (po ratuszu) zajmuje gmach opery. a 
trzecie - Pałac Kultury (zamek Wilhelma II), oceniany 
zresztą ambiwalentnie, bowiem wśród nie łubianych 
obiektów jest także na trzecim miejscu. Na czwartym 
miejscu znajduje się Biblioteka Raczyńskich. Nieco 
dalsze pozycje, choć również wysokie, zajmują: Colle
gium Minus i Collegium Maius UAM. W środku wspom
nianej hierarchii (choć ze znacznie mniejszą liczbą od
danych „głosów”) znajduje się Teatr Polski, Muzeum 
Narodowe, budynek tzw. Arkadii oraz secesyjna zabu
dowa mieszkalna przy ul. Roosevelta. Wszystkie te bu
dynki nie tylko są wyróżniane w pejzażu śródmieścia, 
one również podobają się. Zdaje się być to dobitnym 
wyrazem ich atrakcyjności, tym bardziej że w hierar
chii obiektów śródmieścia, które szczególnie nie podo
bają się, nie ma - prócz wspomnianego już Pałacu Kul
tury - żadnej z wyżej wspomnianych budowli. Na liście 
tej dominują zaś budynki współczesne.
Przy okazji warto wymienić cechy i właściwości budo
wli, jakie brane były przez mieszkańców pod uwagę w 
opiniach pozytywnych. Doceniali więc mieszkańcy w 
budowlach kolejno: „ładną architekturę”, zadbanie bu
dynku i dobre wykonawstwo, jego harmonijność archi
tektoniczno-urbanistyczną z otoczeniem, dostojność i 
monumentalność, „starość i historię”, niepowtarzal
ność, funkcjonalność oraz budzenie przyjemnych sko
jarzeń emocjonalnych. Mimo że te kryteria są mało 
precyzyjne (są to najczęstsze sformułowania respon
dentów) i odnoszą się do wszystkich (a więc nie tylko 
budowli interesującego nas okresu) pozytywnie ocenia
nych obiektów, ich przedstawienie uważamy za celowe, 
jest to wszak przyczynek do poznania społecznych uza
sadnień wyrażanych opinii.
Na podstawie tych kryteriów można mniemać, że nie 
wszystkie budynki tego okresu budzą wśród mieszkań
ców sympatię. Te, które wymieniano w odpowiedziach, 
to budowle mające własną tożsamość, budowle monu
mentalne lub zawierające specjalny program funkcjo
nalny. Inne zapewne są więc opinie o budynkach mie
szkalnych, typowych kamienicach z przełomu XIX i XX 
w. Sądzić należy, że budzą one mniejszą sympatię, 
szczególnie gdy są zaniedbane. Przypuszczać jednak 
można, że wyraźną dezaprobatę mieszkańców obudzi
łoby naruszenie zespołu takich budynków. Wszak w ich 
ocenach istotną rolę odgrywa czynnik określany jako 
„całość architektoniczno-urbanistyczna”. Bardziej wi-
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(fot. Mirosław Stankiewicz)

tłocznym wskaźnikiem stosunku do kamienic z przeło
mu XIX i XX w. może być zadowolenie lub jego brak z 
zamieszkania w takim budynku, niechęć do jego opu
szczenia itp. Przeprowadzone badania w jednym z 
kwartałów ul. Garbaty potwierdzają sporą atrakcyj
ność tych kamienic w opiniach wielu mieszkańców. 
Obecność zabytku w świadomości społecznej zdaje się 
rodzić pewnego rodzaju efekty psychospołeczne. Mo
żna do nich zaliczyć następujące zjawiska: 11 zabytki 
powodują kontakt emocjonalny z miastem; 2) zabytki 
podnoszą w ocenach publicznych prestiż dzielnicy czy 
miasta; wydaje się, że hierarchia dzielnic, a także hie
rarchia miast jest między innymi skutkiem oddziały
wania zabytków na świadomość społeczną; 3) zabytki 
stanowią istotny składnik zestawu symboli ulicy, dziel
nicy oraz - co wydaje się najważniejsze - miasta.
18

W badaniach z 1964 r. wśród dwudziestu kilku wymie
nionych przez respondentów symboli Poznania, kilka z 
nich to budowle dziewiętnastowieczne: Biblioteka Ra
czyńskich, hotel „Bazar” oraz Teatr Polski. Z budynków 
z przełomu XIX i XX w. symbolami takimi są: opera, 
Pałac Kultury (zamek), Collegium Minus UAM. I choć 
ustępują one swym „symbolicznym” oddziaływaniem 
starszym budowlom i innym zjawiskom (np. hejnał ra
tuszowy, Międzynarodowe Targi Poznańskie), ich rola 
jako symboli Poznania wydaje się niebagatelna. Widać, 
że te właśnie gmachy mają swe znaczące miejsce w 
świadomości społecznej mieszkańców Poznania.

Marian Gołka



1929 - Powszechna 
Wystawa Krajowa

7
» Zorganizowana w 

Poznaniu od 16 maja do 30 września 1929 r. z okazji 
dziesięciolecia Polski Niepodległej Powszechna Wysta
wa Krajowa stała się okazją do przeglądu twórczych 
działań architektów, nie tylko poznańskich, starają
cych się stworzyć odpowiednią oprawę architektonicz
ną prezentowanym ekspozycjom w 111 pawilonach i 
stadionu, usytuowanych na powierzchni 60 ha. Obszar 
wystawy składał się z pięciu obszarów oznaczonych 
literami „A”, „B”, „C”, „D” (obszar wschodni) oraz „E” 
(obszar zachodni). Bliskie sąsiedztwo śródmieścia 
stworzyło wiele utrudnień urbanistycznych i decydo
wało o poczynaniach architektów. Ograniczenie stano
wiła m.in. wcześniejsza zabudowa na terenie „A”, po
chodząca z Wystawy Przemysłowo-Rolniczej z roku 
1911 oraz Targów Poznańskich (1921-1928).
Celem tzw. Pewuki była prezentacja osiągnięć narodu 
w latach 1919-1929, obrazujących polityczny, gospodar
czy i kulturalny status Polski. Aspiracje państwa wyra
żać miał monumentalny charakter budynków rządo
wych, wyraźnie górujących skalą nad otoczeniem, nato
miast dydaktyzm wystawy uwzględniał również potrze
by i upodobania przeciętnego widza przez realizację 
budowy stadionu czy wesołego miasteczka. Rangę całej 
imprezy podkreślał fakt istnienia Pałacu Sztuki, w któ
rym prezentowano dorobek artystyczny polskich twór
ców.
W trakcie przygotowań do wystawy podjęto próbę prze
niesienia na grunt poznański doświadczeń innych im
prez tego rodzaju. W tym celu wyjeżdżali za granicę: 
Stanisław Wachowiak - dyrektor naczelny wystawy, 
Roger Sławski - naczelny architekt wystawy i Jerzy 
Muller - kierownik budowy. Zwiedzali oni wystawy 
m.in. w Austrii, Czechosłowacji, Francji i Hiszpanii. 
Obszar przeznaczony pod wystawę 1929 r. nie był jed
nolity i zwarty. Teren ,A” o powierzchni 62 000 m2 - to 
obszar Targów Poznańskich 1921-1925, a uprzednio 
pruskiej Wystawy Przemysłowo-Rolniczej w 1911 r., te
ren „B” miał powierzchnię 52000 m2 i także nie był 
pozbawiony zabudowy (budynki uniwersyteckie), teren 
„C” (86000 m2) - to przede wszystkim obecny park Ka
sprzaka (dawniej Wilsona), również z budowlami 
wcześniejszymi, teren „D” (57 000 m2) był obszarem 
łącznikowym; największą powierzchnię - 343 000 m2 
miał teren „E”.
W urbanistyce „Pewuki” daje się jednak wyraźnie zau
ważyć powziętą z góry koncepcję, która pozwoliła na 
stworzenie na każdym z tych terenów odpowiednich 
rozwiązań podporządkowanych określonej myśli prze
strzennej.

Przed omówieniem architektury „Pewuki” należy po
święcić nieco miejsca budowlom wzniesionym wcześ
niej. Były one związane głównie z Wystawą Przemysło
wo-Rolniczą (1911 r.) oraz imprezami targowymi w la
tach 1921-1925. Z 1911 r. zachowały się dwa budynki - 
tzw. Wieża Górnośląska (pawilon 10) oraz hala betono
wa (Beton Halle - pawilon 41). Wieża Górnośląska za
projektowana przez architekta Hansa Poelziga, eks
presjonistę związanego z awangardowym ruchem arty
stycznym Niemiec, była równocześnie wieżą ciśnień, co 
narzucało budowli określony schemat konstrukcyjny. 
Inny problem wniosła hala betonowa (istniejąca do 
dziś). Budowla ta prezentowała klasycyzm i nowator
skie użycie do jej wzniesienia wyłącznie betonu. Z lat 
1921-1923 pochodzą obiekty projektowane przez Bal- 
lenstaedta i budynek Banku Przemysłowców (pawilon
20) , budynek Polskiego Banku Handlowego (pawilon
21) oraz Hala Maszyn (pawilon 12). Następne obiekty 
wzniesiono w wyniku rozpisania konkursu na rozwią
zanie nowej zabudowy targowej. Były to: Pałac Targo
wy (pawilon 8) oraz Pawilon Administracyjny (22). Oba 
pawilony wybudowano w 1925 r. według projektu Stefa
na Cybichowskiego. Budynki wzniesione przed 1929 r. 
stanowiły uporządkowany zespół zabudowy terenu „A”. 
Ich architektura odznaczała się daleko idącym trady
cjonalizmem, czerpała z form historycznych. Budowle 
nawiązywały wyraźnie do klasycyzmu drugiej połowy 
XVIII w. Preferowanie form rodzimych wyraźnie wi
doczne jest w architekturze Collegium Chemicum za
projektowanego przez Edwarda Madurowicza (1920- 
1929). W czasie „Pewuki” Collegium pełniło funkcje Pa
łacu Rządowego (27).
Ku formom klasycystycznym zwracał się także Roger 
Sławski, projektując kolumnadę wokół pl. Św. Marka. 
Klasycystyczny rytm podziału zaznaczył R. Sławski 
również w górnych partiach Hali Ciężkiego Przemysłu 
(1). Osobne miejsce należy się projektowanej przez Sła
wskiego budowli „Polonia za Granicą" (36), wzorowanej 
na południowej fasadzie Pałacu Łazienkowskiego. Ro
ger Sławski próbował również rozwiązań bardziej no
woczesnych, „półmodernistycznych”. Przejawiło się to 
w projekcie wieży nad wejściem głównym (narożnik 
obecnych ulic Głogowskiej i Świerczewskiego). Na 
kształcie wieży zaważyła szkieletowa konstrukcja żel
betowa. W tradycyjnym ujęciu zastosował Sławski 
drewniane konstrukcje dachowe systemu Stephana, 
wyrażające konstruktywistyczny ideał linii sił widocz
ny we wnętrzach pawilonów (Hala Włókiennicza - 14, 
Hala Ciężkiego Przemysłu - 1). Większość projektowa
nych przez Sławskiego obiektów zaliczyć należy do ar
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chi tektury eklektycznej, której elementy składowe za
pożyczone zostały z różnych epok i stylów. Zasadni
czym rysem jego twórczości pozostała osiowość zało
żeń, horyzontalizm budowli i monumentalne, reprezen
tacyjne wejścia.
Drugi architekt, który zaważył na zabudowie „Pewuki” 
- to Jerzy Muller. Współcześni nazywali jego budowle 
„pudełkowymi” lub „umiarkowanymi”; były one pozba
wione zróżnicowania plastycznego. Znamienną cechą 
architektury J. Mullera były długie ciągi okien, obiega
jące budowle na wzór hal fabrycznych (np. Pawilon 
Produkcji Roślinnej - 78). Możliwości projektanta zo
stały jednak ograniczone brakiem nowoczesnych mate
riałów budowlanych i horyzontalne rozwarstwienie o- 
biektów pasami okien odbywało się tylko w górnych 
partiach ścian zewnętrznych. Podobnie jak R. Sławski, 
Muller współpracował z konstruktorami. Przykładem 
może być konstrukcja centralnie założonej Restauracji 
i Dancingu (108) wykonanej systemem Stephana. Wy
raźnie górujący nad otoczeniem obiekt nawiązywał 
rozplanowaniem, kształtem zewnętrznym piętrzących 
się brył i oprawą wejścia do wcześniejszej (1912-1913) 
„Hali Ludowej” Maxa Berga we Wrocławiu. Zwiedza
jących teren „E” „Pewuki” zaskakiwała jaskrawa kolo
rystyka budowli Jerzego Mullera, ukazująca wpływy 
holenderskiego neoplastycyzmu. Przy ocenie działal
ności architektonicznej Mullera na „Pewuce” należy 
podkreślić, że jako projektant przeprowadził próbę 
symbiozy elementów klasycyzujących w formie i roz
planowaniu przestrzennym z elementami architektury 
utylitarnej. Kompromis realizacji formalnej wynikał 
nie tylko z ubogiej bazy surowcowej, ale przede wszyst
kim z braku właściwego stosunku do architektury no
woczesnej, funkcjonalnej, gdzie forma ujawnia struk
turę wbudowanego tworzywa.
Podobnie „półmodernistyczne” obiekty wystawowe za
projektowane przez innych architektów nie były pozba
wione form historycznych. Wyraźnie nawiązywały w 
rozplanowaniu mas do kompozycji klasycystycznej, 

przy powierzchownym czerpaniu z nowoczesnej myśli 
Bauhausu (zespół gmachów Bauhausu w Dessau z 1926 
r. zaprojektowany przez Waltera Gropiusa), np. Pawi
lon Ministerstwa Komunikacji (23) projektu Jana Pod- 
lewskiego. Przykładem nowoczesnej konstrukcji był 
Pałac Wychowania Fizycznego (32) projektu Stefana 
Cybichowskiego, gdzie racjonalizm funkcji wnętrza 
podlegał rygorom symetrii i osiowości fasady. Budynek 
ten przeznaczony został po wystawie na Szkołę Hand
lową. Podobnie w Palmiarni (38) projektu Stefana Cybi
chowskiego, o żelaznej, nowoczesnej konstrukcji całko
wicie przeszklonej, obowiązywało symetryczne zróżni
cowanie wysokości z dwoma bocznymi ryzalitami.
Pawilony wywodzące się z inspiracji architektury naro
dowej były realizacjami określanymi jako forma styli- 
zacyjno-dekoracyjna i styl dworku polskiego. Formy 
stylizacyjno-dekoracyjne jako przykład różnorodnych 
wpływów tzw. szkoły krakowskiej znalazły swoje odbi
cie w Pawilonie Przemysłu Szklanego (42) Jana Goliń- 
skiego i Henryka Łagowskiego, gdzie formy te, jako 
zgeometryzowany, ekspresjonistyczny kryształ, przy
brały postać dekoracyjnej maniery „na trójkątno”. Jed
ność motywów zdobniczych, tj. kolorowych kwadratów, 
prostokątów i trójkątów, oraz ich rytmiczny podział zo
stały zachowane w szkieletowej konstrukcji pawilonu i 
jego wieży.
Styl dworku polskiego reprezentowały na „Pewuce” 
dwa obiekty. Stanęły one obok siebie na terenie „E”, 
przypominając polską rezydencję wiejską. Oba były 
dziełem Stanisława Mieczkowskiego: Pawilon Ziemia
nek i Włościanek (89) oraz Pawilon Organizacji Zie
miańskich (88). Obok obiektów prezentujących formy 
narodowe wznoszono pawilony nawiązujące do nowo
czesnej architektury zachodnioeuropejskiej. Bezpre
tensjonalna, prosta architektura Pawilonu Związku 
Polskich Fabryk Portland-Cement (52) projektu Bohda
na Lacherta i Józefa Szanajcy, prezentując piękno 
form przemysłowych, była tego najlepszym przykła
dem. Drewniana, otynkowana konstrukcja obiektu do-

1. Plan Powszechnej Wystawy Krajo
wej w 1929 r.
2. Wystawowy teren „B" od ul. Grun
waldzkiej; po lewej stronie widoczny 
pałac rządowy (obenie Collegium A- 
natomicum)
3. Plac Św. Marka na terenie „A"
4.5. Hala Przemysłu Ciężkiego (proj. 
R. Sławski) od strony północno-za
chodniej (4) i jej wnętrze (5)
6. Wieża Górnośląska z 1911 r. (proj, 
H. Poelzig)

'7. Wieża nad wejściem głównym 
(proj. R. Stawski)
8. Pawilon Bogusława Hersego (proj. 
B. Pniewski)
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brze imitowała techniczną sprawność formowania be
tonowego tworzywa.
Realizacja Pawilonu Przemysłu Nawozów Sztucznych 
(90) projektu Szymona Syrkusa prezentowała zastoso
wanie żelaznej, ramowej konstrukcji, zmontowanej 
przy ścisłej współpracy architekta i konstruktora. Sze
reg linii konstrukcyjnych podkreślało plastykę budo
wli, były one zaznaczone w innym kolorze i czyniły 

wrażenie siatki konstrukcyjnej obiektu. W ten sposób 
projektant przeniósł neoplastycyzm na język form ar
chitektonicznych. Zgodnie z założeniem awangardy, o 
kształcie plastycznym pawilonu decydował stan dyna
micznych napięć wyodrębnionych elementów architek
tonicznych. Nad obiektem dominowała wysoka na 27 m 
wieża, będąc niejako symbolem, który wyrażał wysokie 
plony w rolnictwie po zastosowaniu nawozów sztucz-
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9. Pawilon Przemyślu Szklanego (proj. J. Goliński, H. tagovvski)
10. Pawilon firmy „Wedel i Syn" (proj. A. J. Bojemski)
11. Pawilon organizacji ziemiańskich (proj. St. Mieczkowski)
12. Restauracja i dansing (proj. J. Muller)

nych. Pawilon Przemysłu Nawozów Sztucznych był 
świadectwem swoistego związku teorii i praktyki oraz 
uniwersalnych wzorów architektury nowoczesnej.
Pawilon Bogusława Hersego (39) według projektu Boh
dana Pniewskiego stanowił przykład umiejętnego wy
korzystania walorów konstrukcyjnych i struktural
nych nowoczesnych materiałów budowlanych - metalu 
i szkła. Zestaw prostych i opartych na łuku, pełnych 
płaszczyzn ścian i szklanych tafli, określał kształt pawi
lonu. Program kształtowania architektury od wewnątrz 
znalazł tu dojrzały wyraz architektoniczny, wyrażający 
się m. in. w swobodnym planie zabudowy.
Wzniesienie pawilonów Tomaszewskiej Fabryki 
Sztucznego Jedwabiu (16) oraz Zakładów Solway (17) 
projektu Henryka Oderfelda na tyłach kompleksu hal 
wystawowych, zlokalizowanych wokół pl. Św. Marka, 
było przykładem dobrego wkomponowania w istnieją
cą zabudowę skrajnie prostej architektury. Całkowicie 
przeszklona ściana północna pawilonu (16) i znajdujący 
się obok parter wodny dematerializowały jego formę 
architektoniczną. Architektura tego pawilonu związa
na była z racjonalnymi budowlami Bauhausu.
Prosta konstrukcja maksymalnie przeszklonych ścian i 
witryn w Pawilonie Wedla i Syna (73) projektu Alek
sandra J. Bojemskiego w uzasadniony, funkcjonalny 
sposób ograniczała jego przestrzeń wewnętrzną. Wysu
nięte witryny, oskrzydlając wejście i wyjście z pawilo
nu, informowały potencjalnego nabywcę o możliwości 
kupna wewnątrz pawilonu wystawianych produktów. 
Dokonując oceny nowoczesnej architektury funkcjona- 
lizmu na Powszechnej Wystawie Krajowej, stwierdzić 
należy, że nie stanowiła ona formalnie i jakościowo jed
norodnej grupy obiektów. Przeważały budowle o asy
metrycznym zestawie zrytmizowanych struktur prze
strzennych. Autorami projektów byli tu architekci war
szawscy, ściślej lub luźniej związani z grupą „Prae- 
sens”. Pojawiła się również lekka, „pudełkowata” archi
tektura pawilonów (16,17) oraz kompozycje klasyczne 
osiowe, uformowane horyzontalnie i operujące z dużą 
swobodą konstrukcją szkieletową, w których efekt cięż
kości bryły zwalczały nieprzerwane pasma szklanych 
tafli, np. Pawilon Wedla i Syna.
Wystawa pod względem wielkości obszaru porównywa
na była do największych w Europie. Pozostały z niej do 
dziś głównie obiekty na terenie „A” i „B”. Miasto podej
mując organizację wystawy spodziewało się, że pozo
staną po niej obiekty przystosowane następnie do po
trzeb publicznych. Pokaźna ich liczba rzeczywiście zo
stała wykorzystana w następnych latach przez Między
narodowe Targi Poznańskie.
W czasie drugiej wojny światowej częściowo została 
zburzona zabudowa terenu „A”, gdzie w halach położo
nych na północ od Wieży Górnośląskiej mieściła się 
fabryka samolotów Focke-Wulf. Po wojnie odbudowę 
ukończono w 1950 r. Nie objęto nią jednak pawilonów 
12, 20, 21 przy głównym wejściu oraz górnych kondy
gnacji Wieży Górnośląskiej. W latach 1976-1978 wznie
siono Hale Wielkiej Brytanii na miejscu uprzednio ro
zebranego pawilonu 19. Jednak teren „A” całkowicie 
odciął się od miasta, wywołując komplikacje urbani
styczne na kierunku wschód-zachód odczuwalne do 
dziś.

Lech Ł a wieki

Artykuł jest krótkim zarysem cyklu publikowanego w 
Kronice Miasta Poznania.
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Zapomniany 
grafik

WW w Muzeum Rosyjskim 
w Leningradzie znajduje się obraz Borysa Kustodijewa przedstawiają
cy twórców z petersburskiego stowarzyszenia „Świat Sztuki” („Mir 
Iskusstwa”). Jednym z uwiecznionych twórców jest grafik Jerzy Nar
but. Jego osiągnięcia na niwie grafiki książkowej zostały wysoko oce
nione przez krytyków, artyście poświęcono sporo publikacji w kilku 
krajach, lecz w Polsce nie jest znany.
Urodził się 26 lutego 1886 r. w Narbutówce koło Głuchowa, na Czerni- 
howszczyźnie. Ojciec Jan był absolwentem Uniwersytetu Kijowskiego, 
matka - Neonila z domu Machnowicz. Wczesne dzieciństwo chłopca 
upłynęło w rodzinnym dworze i jego malownicznym otoczeniu. W 1896 
r. Jerzy rozpoczął naukę w głuchowskim gimnazjum. Uczył się średnio, 
bowiem zainteresowania, temperament i bogata wyobraźnia ucznia nie 
podporządkowały się szkolnemu rygorowi. Dużo samodzielnie rysował, 
interesował się zabytkami i heraldyką. Urzeczony pięknem średnio
wiecznego Ewangeliarza Ostromira, skopiował jego fragmenty. Ten 
znamienny fakt, być może, wiąże się z wyborem uprawianej przez Nar- 
buta dziedziny sztuki. W starszych klasach zachwycił się pracami wy
bitnego grafika Iwana Bilibina, publikowanymi w „Świecie Sztuki”, 
programowym piśmie petersburskich modernistów. Przez kilka lat ma
lował w stylu „zaocznie” wybranego mistrza. W Głuchowie Jerzy wysta
wiał swe prace dwukrotnie.
W 1906 r. Narbut udał się na studia do Petersburga, wbrew woli prak
tycznego ojca, który doradzał bliski Kijów i żywił niechęć dla artystycz
nych zamiłowań pierworodnego. Będąc słuchaczem orientalistyki, póź
niej wydziału historyczno-filologicznego, zorganizował z kolegami kół
ko artystyczne, na które zapraszali wybitnych przedstawicieli moder
ny. Iwan Bilibin odniósł się życzliwie do prac „Malorusa”, a poznawszy 

skromne warunki jego życia, przygarnął studenta do domu i pozwalał 
asystować przy pracy.
Pierwsze ilustracje Narbut wydał za wstawiennictwem A. Benois i L. 
Bilibina (m.in. Śnieżka, wyd. R. Golike i A. Wilborg, Petersburg 1906). 
Protekcja w tamtych czasach była rzeczą naturalną i nieodzowną dla 
Jerzego - źle mówiącego po rosyjsku, rozwichrzonego młodzieńca z pro-

1. Jerzy Narbut (1886-1920)
2. Zbiorowy portret stowarzysze
nia „Świat Sztuki"; w głębi po 
środku stoi J. Narbut
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wincji, który nie sprawia) zbyt dobrego wrażenia na pracodawcach. Z 
czasem jednak utalentowany adept sztuki graficznej uwolni! się od 
maniery mistrza. Stworzył w swych książkach poważny dla dziecka 
świat przebranych koników polnych, motyli, traw, pajęczyn. Publikacje 
te odznaczały sie wysoką jakością druku, osiągniętą dzięki opanowaniu 
techniki malarskiej oraz współpracy z poligrafami. Serią książek m.in. 
w wydawnictwie I. Knebla w Moskwie (np. Wojna grzybów, 1909 i 
Drewniany orzeł, 1910), początkujący grafik zdobył popularność w 
Rosji.
W 1909 r. Narbut udał się do Monachium dla uzupełnienia studiów arty
stycznych. Oprócz zajęć studyjnych, poznawał muzea, galerie, artystów, 
pracował dla wydawnictw. Wielkie wrażenie wywarły na nim oryginały 
rycin Albrechta Diirera. Rok później wrócił do Petersburga przez Nar- 
butówkę. Artystę zniechęcił do pięknego miasta panujący tam nastrój 
dekadenckiego pesymizmu. Podróż jednak zaowocowała nowymi moty
wami i odbiła się zmianą nastroju w kolejnych pracach. Pojawiły się 
diirerowskie ruiny, monachijska architektura, kometa jako symbolicz
ny zwiastun nieuchronności światowego kataklizmu (Organy, Kometa, 
wyd. „Wspólnota Św. Eugenii", Petersburg 1910).
Otrząsnąwszy się z zaraźliwego pesymizmu, w czym pomocne okazało 
się beztroskie i apolityczne usposobienie Jerzego, zajął się opracowa
niem wierszy B. Dixa. Motywem przewodnim tej serii ilustracji była 
dziecięca lalka i zabawa (B. Dix, Zabawki, wyd. I. Knebel, Moskwa 
1911).
Bardzo ważnym etapem twórczości artysty były bajki Ch. Andersena 
(np. Słowik, wyd. I. Knebel, Moskwa 1912), i I. Krylowa (m.in. Baśnie, 
wyd. I. Knebel, Moskwa 1911). Ich fabułę i nastrój przekazał twórca 
głównie za pomocą empirowej sylwetki. Szatę graficzną do bajek Kry
lowa uznali stołeczni recenzenci za arcydzieło.
Jako wytrawny koneser zawiłych tajników heraldyki, zilustrował w 
1913 r. Herbarz małorosyjski na zamówienie W. Modzelewskiego i G. 
Łukomskiego. Był członkiem redakcji pism „Herboznawca” i tym tłu
maczy się często obecność herbów w jego grafikach. -
Zaszokowany wybuchem wojny, Jerzy na pewien czas zaszył się w 
rodzinnym dworku. Próbował malować, lecz wkrótce udał się do Piotro- 
grodu, gdzie podjął pracę w czasopismach wypełnionych tematyką wo
jenną. Projektował ilustracje z napisami na banderolach w rodzaju: 

3-6. Ilustracje J. Narbuta: do bajki „Drewniany orze!" (3). do książki „Dawna 
architektura Galicji" (4), do „Abecadła" (5) i ilustracja prasowa „Zburzone Lou
vain 1914" (6)

(reprod.: Mirosław Narbutt)

„Lemberg znów Lwowem", „Od niemieckich płomieni i pocisków ginie 
katedra w Reims", itp. W jednej z kompozycji przedstawił zwycięską 
walkę orła białego z czarnym i proporzec z literą „P". W symboliczny 
sposób, myląc cenzurę, Narbut dał wyraz swej nienawiści do ginącego 
caratu w przeddzień powstania niepodległej Polski.
W 1916 r. został wybrany do zarządu „Świata Sztuki”. Powołany do 
wojska, pozostał w Piotrogrodzie wykonując swój zayvód. Jedną z ostat
nich książek Narbuta, wydanych w Piotrogrodzie, była Dawna archi
tektura Galicji G. Łukomskiego (1915). Na okładce artysta zręcznie 
skomponował postacie szlachty polskiej, herby, ruiny, starą broń. W 
głębi, u podnóża zamku przypominającego Wawel, toczy się bitwa mię
dzy rycerskimi armiami, nad którymi powiewają sztandary z orłami: 
białym i czarnym. W 1917 r. rozpoczął pracę nad Abecadłem, zamówio
nym przez wydawnictwo „R. Golike i A. Wilborg". Dla każdej litery pro
jektował całostronicową kompozycję, wykorzystując posiadany zasób 
środków wyrazu: sylwetki, lalki, zabawki, ornamenty roślinne, motywy 
architektoniczne, elementy sztuki ludowej. Szkoda, że wojna uniemoż
liwiła opublikowanie Abecadła, będącego podsumowaniem twórczego 
rozwoju artysty (ilustracje te znajdują się w Muzeum Sztuki w Char
kowie). W 1917 krytyka uznała Narbuta za największego mistrza grafi
ki książkowej w Rosji.
Wojenno-rewolucyjny chaos zmusił Jerzego do powrotu na Ukrainę. W 
marcu 1917 r. został mianowany profesorem Akademii Sztuk Pięknych 
w Kijowie i wkrótce został jej rektorem. Na zlecenie rządu Ukrainy 
zaprojektował herb państwowy, mundury, pieczęcie, banknoty i znacz
ki pocztowe. Skomponował oprawę graficzną poezji młodszego brata 
Włodzimierza. Rozwinął wieloraką działalność społeczną, m.in. w 
związku zawodowym artystów plastyków. A prywatnie wypełniał zapi
skami swój Diariusz (fragmenty zachowały się w Muzeum Sztuki U- 
kraińskiej w Kijowie) i kompletowa! zbiór dokumentów rodowych od 
początku XVII w., zatytułowany Acta Narbutorum.
Tragiczne wydarzenia wojny domowej zrujnowały zdrowie Jerzego. W 
trwających nieustannie walkach Kijów przechodził z rąk do rąk. Nasi
lająca się choroba zwaliła z nóg artystę, który mimo to jeszcze usiłował 
pracować. W marcu 1920 trafił do szpitala, 9 maja Kijów zajęły oddziały 
J. Piłsudskiego i S. Petlury. Do miasta zbliżała się Armia Czerwona... 
Takiego naporu przeżyć nie wytrzymał wycieńczony chorobą. Jerzy 
Narbut zmarł 23 maja, w 34 roku życia, i pochowany został w Kijowie. 
Przedwczesna śmierć łubianego „Małorusa" wywarła głębokie wraże
nie na przyjaciołach i odbiorcach jego sztuki. W Kijowie, Piotrogrodzie 
i innych miastach organizowano pośmiertne wystawy i publikowano - 
także w Niemczech i Austrii - poświęcone mu artykuły.
Narbut przełamał w Rosji tradycję traktowania grafiki jako „dodatku” 
do książki. Po raz pierwszy podniósł znaczenie grafiki przez wyprowa
dzenie jej z ramek obrazków i połączenie z tekstem w całościową kom
pozycję. Oprócz dotychczasowego ilustrowania i zdobienia, grafika za
częła współtworzyć styl i budować nastrój utworu literackiego, zwłasz
cza poezji. Takie podejście, wcześniej znane na Zachodzie, było nowa
torskie w Rosji. Artysta nie stworzył szkoły, lecz jego styl naśladowało 
wielu, którzy, bądź młodo umierając, bądź emigrując, przerwali Narbu- 
towską linię rozwoju grafiki książkowej. Najwięcej prac Narbuta ze
brały: Muzeum Rosyjskie w Leningradzie, Muzeum Sztuki Ukraińskiej 
w Kijowie i Muzeum Sztuki w Charkowie.

Mirosław Narbutt
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Z warsztatu historyka sztuki

Nieznana praca 
Aignera

Ww w podwarsza
wskim Pruszkowie przy ul. Bolesława Prusa 7 stoi kla- 
sycystyczny niewielki pałacyk, na tyłach którego znaj
duje się rozległy ogród. Jest to budynek parterowy, pię- 
cioosiowy z trzyosiowymi ryzalitami środkowymi, prze
chodzącymi w wysokość pierwszego piętra. Ściany par
teru zdobi poziome boniowanie i wieńczy belkowanie 
doryckie. W osiach skrajnych umieszczono szerokie, 
weneckie okna.
Przed ryzalitem fasady znajduje się kolumnowy portyk 
dźwigający taras-balkon, otoczony żelazną balustradą. 
Elewacja ryzalitu fasady na pierwszym piętrze zawiera 
wenecki porte-fenetre, po bokach którego występują 
poziome prostkokątne płyciny. Całość ryzalitu wieńczy 
trójkątny szczyt.
Inaczej opracowana została elewacja ryzalitu od strony 
ogrodu. W części parterowej znajduje się pięcioboczny 
występ z szerokimi oknami, dźwigający taras obrzeżo
ny balustradą. Wyżej środek akcentuje trójdzielne 
okno z płycinami prostokątnymi po obu stronach. Ca

łość wieńczy dwustopniowa attyka, w części środkowej 
zawierająca półokrągły, płycinowy wykrój z półokrąg
łym oknem w środku.
Fasada sprawia wrażenie w całości oryginalnej, zaś w 
elewacji ogrodowej pięcioboczny występ zdaje się być 
dodatkiem powstałym w późniejszym czasie.
Zaglądamy do środka. Przez szeroki hall przechodzimy 
na wprost do salonu o wielce oryginalnym planie. Po
przecznie do osi budynku ustawiony prostokąt z dwóch 
stron zamknięty jest ścianami o rzucie półkoli. Przypo
mina to plan westybulu pałacyku w Natolinie. Klasycy- 
styczny rodowód potwierdza wykwintnie wykonany 
biały marmurowy kominek z motywem wazy w płyci- 
nie. Klasycystyczny, sztukatorski gzyms zachował się 
też w sąsiednim gabinecie.
W Katalogu zabytków sztuki powiatu pruszkowskiego 
czytamy, że pałacyk został wzniesiony dla lekarza Sta
nisława Czekierskiego przed 1823 r. i przekształcony w 
końcu XIX w. Autorstwo architektury, dotychczas nie 
znane, można - moim zdaniem - powiązać z osobą
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2. Domek Gotycki w Puławach - ob
raz Józefa Richtera (1780-1837)

Chrystiana Piotra Aignera. Do wniosku tego upoważ
nia rysunek zawarty w Tekach Stanisława Kostki Po
tockiego, przechowywanych w Bibliotece Narodowej w 
Warszawie. Rysunek jest małych wymiarów, wykona
ny ołówkiem, wyblakły.
Obok rysunku umieszczono napis „Pruszków”. Zresztą 
gdyby tego napisu nie było, to i tak nie mielibyśmy 
wątpliwości, że rysunek dotyczy naszego pałacyku. 
Tyle w nim wspólnych z istniejącą architekturą ele
mentów: ten sam układ bryły, ten sam rozstaw otwo
rów, wysokość portyku w fasadzie, trójkątne zwieńcze
nie ryzalitu, ozdobienie ścian boniowaniem i prostokąt
nymi płycinami.
Architektura przedstawiona na rysunku różni się jed
nak w szczegółach od stanu zrealizowanego przede 
wszystkim tym, że ryzalit ogrodowy częściowo jest zao
krąglony. W partii parterowej ma on kolumnadę wspie
rającą taras, a na piętrze znajdują się trzy porte-fene- 
tre‘y zamknięte półokrągło. Ryzalit wieńczy tu spłasz
czona kopułka na attykowej podbudowie. Przed fasadą 
natomiast portyk wzbogacony jest dwoma narożnymi 
filarami. Inne też opracowanie proponowano dla górnej 
kondygnacji ryzalitu fasady. Okno miało uzyskać póło
krągłe zamknięcie i takąż ramę z okrągłymi guzami w 
kasetonach. Po bokach architekt przewidywał prosto
kątne płyciny wypełnione girlandami. Trójkątne 
zwieńczenie, od dołu pozbawione w części środkowej 
gzymsu, zostało wypełnione płyciną z wykrojem. Pro
jekt przewidywał także skrzydło oranżerii z ostrołuko- 
wymi oknami, dostawione do budynku od strony połud
niowej.
Sam fakt znalezienia się rysunku w Tekach St. K. Po
tockiego sugeruje możliwość wykonania go przez Aig
nera, z którym Potocki, jak z nikim innym, chętnie 
współpracował. W Tekach znajdują się również własno
ręczne rysunki Potockiego i Stanisława Zawadzkiego, 
ale formą wykonania różnią się one zdecydowanie od 

rysunku omawianego. Nie ulega wątpliwości, że jest on 
ręki Aignera, podobnie jak napis wyjaśniający treść. 
Rysunek ten w sposobie prowadzenia kreski przypomi
na projekt oranżerii w Puławach, przechowywany w 
tym samym zespole i nie wzbudzający wątpliwości co 
do autorstwa Aignera.
Z tym ostatnim przykładem projekt dla Pruszkowa łą
czy się zastosowaniem takiego samego portyku taraso
wego i kopułki. Ponadto architektura pałacyku w Pru
szkowie przypomina w detalach zarówno Holendernię 
w Natolinie, jak i przede wszystkim Domek Gotycki w 
Puławach (zob. artykuł Rekonstrukcja fryzu z herbami 
w tym numerze). Bowiem mamy tu, podobnie jak w Pu
ławach, przerwany od dołu trójkątny szczyt, oprawę 
środkowego okna i układ płycin w ryzalitach. Nade 
wszystko owa zbieżność dotyczy wprowadzenia neogo
tyckiej galerii i jej formy. W Puławach otacza ona budy
nek, w Pruszkowie miała być elewacją oranżnerii do
czepionej do bryły pałacyku. W Puławach zespolenie w 
jednej bryle dwóch stylów: klasycyzmu i neogotyku, 
wydaje się rzeczą doskonalszą i trudniejszą, co sugeru
je wtórność tego rozwiązania, które zrealizowano w 
1808 r. Czyżby więc był to górny wyznacznik czasowy 
dla pałacyku w Pruszkowie? W każdym razie ta nie zau
ważona dotychczas praca Aignera nie mogła powstać 
po 1825 r., dacie opuszczenia Polski przez architekta.
Pełniąc dzisiaj funkcję pałacu ślubów zabytek pruszko
wski jest dobrze utrzymany. Angielski ogród, mający 
rozległą sadzawkę i niebotyczne drzewa, mógł być pro
jektowany przez Aignera, choć później został prze
kształcony przez Waleriana Kronenberga.
Przyczynek niniejszy może spowoduje dalsze badanie 
historii obiektu. Ze względu na jego łączność z twór
czością jednego z najwybitniejszych naszych archite
któw w pełni na to zasługuje.

Marek Kwiatkowski
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150 lat fotografii

Najstarszy 
negatyw
Zdjęcie, które reprodukujemy, przedstawia dosyć 
szczególny zabytek. Jest to pierwszy, najwcześ
niejszy, zachowany do dziś negatyw fotograficz
ny, który powstał w roku 1835. Data ta jest o czte
ry lata wcześniejsza w stosunku do dnia, który 
powszechnie przyjęto uważać za moment naro
dzin fotografii. O wynalazku panów Daguerre i 
Niepce pisaliśmy w poprzednim numerze „Spo
tkań z Zabytkami” w związku z obchodami 150- 
-lecia narodzin fotografii.
Wynalazek dokonany przez obu Francuzów (da- 
gerotypia) został oficjalnie ogłoszony przez Fran
cuską Akademię Nauk w 1839 r. i równocześnie 
postawiony bez żadnych ograniczeń do dyspozy
cji całej ludzkości. Tu jednak powtórzyła się ta 
sama historia, która dotyczy wielu wynalazków. 
Okazało się bowiem, że w tym samym okresie 
różne osoby w wielu krajach pracowały nad me
todą rejestracji obrazów powstałych na drodze 
optycznej. Jednym z nich był William Henry Fox 
Talbot, żyjący i pracujący w Wielkiej Brytanii. Miał 
on wykształcenie zarówno humanistyczne, jak i 
matematyczne, interesował się także fizyką. 
Chcąc uzyskać możliwość utrwalenia obrazów 
optycznych powstających w aparacie zwanym 
„Camera Obscura", posłużył się - podobnie jak 
Daguerre i Niepce - światłoczułymi solami sre
bra. Różnica polegała na innym sposobie uzyski
wania warstwy światłoczułej. Francuzi stosowali 
w tym celu posrebrzone płytki metalowe. Na ich 

powierzchni, przez działanie par jodu, uzyskiwali 
światłoczułą warstwę jodku srebra. Talbot nato
miast w tym samym celu stosował papier, który 
poddawał działaniu roztworów azotanu srebra i 
chlorku sodu. W ten sposób powstawał chlorek 
srebra, który osadzał się we włóknistej strukturze 
papieru. Po wysuszeniu tak spreparowany papier 
umieszczano w kamerze i naświetlano na nim 
obraz. Naświetlony papier zostawał następnie 
poddawany działaniu odpowiednich substancji 
wywołujących obraz, a następnie utrwalający go. 
W ten sposób Talbot uzyskiwał negatywowy ob
raz fotografowanych przedmiotów. Byt to obraz, 
na którym skala walorów była odwrócona w sto
sunku do rzeczywistego wyglądu przedmiotów. 
Miejsca jasne w rzeczywistości rejestrowały się 
na zdjęciu jako ciemne, natomiast miejsca ciem
ne oddawane były w postaci płaszczyzn jas
nych.

Uzyskany obraz nasycał Talbot następnie wo
skiem dla nadania mu większej przejrzystości. 
Teraz negatyw mógł być skopiowany na innym, 
także światłoczułym papierze i wówczas po wy
wołaniu uzyskiwano już obraz pozytywowy. Z 
każdego negatywu można było wykonać dowol
ną liczbę identycznych kopii pozytywowych. W 
metodzie Daguerre i Niepce uzyskiwano zawsze 
tylko jeden egzemplarz obrazu pozytywowego, 
jaki powstał wprost na metalowej płytce naświet
lonej w kamerze.

Talbot był więc wynalazcą metody fotograficznej 
(jakkolwiek swoją metodę nazywał „kalotypią”) o- 
partej na systemie negatyw-pozytyw. Metoda ta 
pozwalała nie tylko na wykonanie dowolnej liczby 
pozytywów z jednego negatywu, lecz także u- 
możliwiata sporządzanie z negatywu powiększeń. 
W tym więc sensie Talbota można bardziej niż 
Daguerre i Niepce uważać za ojca współczesnej 
techniki fotograficznej, takiej, jaką znamy dzisiaj. 

Można oczywiście zastanawiać się nad przyczy
nami, które spowodowały, że oficjalne pierwszeń
stwo przyznano Francuzom, a nie Anglikowi. Nie
wątpliwy przy tym pozostaje fakt, że Francuska 
Akademia Nauk została powiadomiona przez Tal
bota o wynikach jego prac dopiero na początku 
1841 r„ a więc w półtora roku po ogłoszeniu wy
nalazku Daguerre i Niepce. Chronologicznie więc 
Talbot był opóźniony w stosunku do obu Francu
zów. Nie ten fakt jest głównym przedmiotem na
szych zainteresowań, swoją uwagę poświęćmy 
niewątpliwemu zabytkowi, jakim jest ten najstar
szy znany na świecie negatyw fotograficzny. 
Trudno wypowiadać się na temat jego wartości 
materialnej, sądzić należy jednak, że jest ona wy
soka, bowiem jest to egzemplarz jedyny. Znajdu
je się w zbiorze fotograficznym Science Museum 
w Londynie. Reprodukujemy go w wielkości na
turalnej wraz z umieszczoną obok odręczną no
tatką samego Talbota. Negatyw przedstawia 
okno wykuszu znajdującego się w rodzinnej sie
dzibie Talbota (w jego rodowym majątku) w La- 
coc Abbey, wsi oddalonej od Londynu o godzinę 
jazdy samochodem. Na obrazie zauważyć można 
wyraźnie małe szybki umocowane w metalowych 
ramach. Notatka Talbota umieszczona obok ne
gatywu głosi: „Okratowane okno (obraz uzyskany 
przy użyciu Camera Obscura) - sierpień 1835 r. 
Na zd/ęciu można policzyć, przy użyciu lupy, 
wszystkie 200 szybek okna".
Ta drobna uwaga umieszczona obok negatywu 
jest wyrazem dumy Talbota z tego, że udało mu 
się wykonać obraz o tak dużej ostrości. Pod lupą 
można było bowiem dostrzec wielką liczbę 
szczegółów. A więc pierwszy znany nam negatyw 
fotograficzny zwiastował już niejako tę doskona
łość obrazów fotograficznych, jaką znamy dzisiaj 
po ponad 150 latach istnienia fotografii.

Ryszard Kreyser
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Wokół 
jednego zabytku

Niewielka miejscowość Trzęsacz 
położona jest w zachodniej części 
naszego wybrzeża. W sezonie let
nim odwiedzają ją licznie turyści z 
okolicznych miejscowości wypo
czynkowych: Świnoujścia, Mię
dzyzdrojów, Rewala. Przyciąga ich 
tam znana ruina gotyckiego koś
cioła. Jest to ruina szczególna - 
kościół od ponad 100 lat jest nieja
ko „wchłaniany” przez morze, które 
powoduje osuwanie się piaszczys
tej skarpy i stojących na niej ruin 
kościoła. Zachowana dziś jeszcze 
południowa ściana kościoła, nie
stety, bez ostatniego przęsła, nie
wiele mówi o historii i architekturze 
tego zabytku, a historia jego jest 
ciekawa.

Kościół wybudowano w XV w. na 
miejscu starszego kościoła, może 
z XIV w., we wsi należącej wówczas 
do biskupstwa kamieńskiego. Nic 
nie wskazywało na jego późniejszą 
zagładę, usytuowano go bowiem 
niemal 2 km od brzegu morskiego, 
w centrum wsi. Kościół był niewiel
ki, salowy z wydzielonym prezbite
rium zamkniętym pięcioma bokami 
ośmioboku. Pogrubienie murów w 
partii zachodniej wskazuje na za
miar wymurowania wieży. Zrezy
gnowano jednak z tego projektu i 
zamknięto kościół od zachodu 
szczytową ścianą. Z upływem cza
su kościół dzięki licznym darowiz
nom i fundacjom stawał się coraz 
okazalszy. Jakub Fleming - dla 

którego Trzęsacz był rodowym ma
jątkiem - ufundował dla kościoła w 
XVII w. barokowe wyposażenie, 
wzniesiono także drewnianą, czwo
roboczną wieżę. Wkrótce jednak, w 
1658 r. runęły średniowieczne skle
pienia kościoła, około 100 lat póź
niej (1760 r.) od uderzenia pioruna 
spłonęła drewniana wieża.
Czy odbudowujący kościół w dru
giej połowie XVIII w. mogli przypu
szczać, że przetrwa on jeszcze tyl
ko 100 lat? Czy niebezpieczeństwo 
grożące mu ze strony morza nie 
było jeszcze widoczne? W 1771 r. 
osunęła się do morza część przy
kościelnego cmentarza, w 1806 r. 
najbliższa morza zachodnia część 
kościoła znajdowała się tylko 14 m 
od brzegu... W 1818 r. narysowała 
się zachodnia ściana i uległa znisz
czeniu drewniana konstrukcja 
dzwonów; zniszczenia te w szyb
kim tempie odbudowano.
Zdając sobie jednak sprawę z kry
tycznej sytuacji w latach 1856-1873 
przeprowadzono prace zabezpie

czające brzeg morski przed usta
wicznym obsuwaniem. Nie na wie
le się to jednak zdało i 2 sierpnia 
1874 r. odbyło się w kościele ostat
nie nabożeństwo. Zniszczenie koś
cioła zaczęto teraz postępować 
szybko. W 1890 r. runęły mury na
rożnika północnozachodniego, w 
roku następnym - fundamenty tej 
części. W latach 1901-1903 osunę
ła się cała ściana północna wraz z 
fundamentem i pojawiły się spęka
nia na murze zachodnim. Nie było 
już żadnych szans i możliwości ra
tunku dla kościoła. Wiatach pięć
dziesiątych naszego stulecia za
chowana była już tylko południowa 
ściana z narożnikami, a w 1981 r. 
znajdował się tylko fragment ścia
ny południowej, bez ostatniego 
przęsła. Niszczące działanie morza 
prowadzi tu do nieuchronnej zagła
dy i trudno wyrokować, jak długo 
jeszcze nad brzegiem morza bę
dzie wznosiła się ocalała ściana - 
kilka, czy kilkanaście lat...

Anna Błażejewska 
Małgorzata Paszkowska
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Rekonstrukcja 
fryzu z herbami
W lipcu 1989 r. minęła 180 rocznica 
uroczystego otwarcia w Puławach 
Domu Gotyckiego, który wraz ze zbu
dowaną kilka lat wcześniej Świątynią 
Sybilli stanowił pierwsze powszechnie 
udostępnione polskie muzeum. Data 
ta zbiegła się z kończącymi się praca
mi konserwatorskimi, trwającymi w 
tym obiekcie od niemal dziesięciu lat. 
Spośród wielu interesujących proble
mów związanych z rewaloryzacją bu
dynku na uwagę zasługuje problem 
rekonstrukcji wystroju sali .zwanej 
„Pod Herbami".
Dom Gotycki jest jedną z licznych bu
dowli wzniesionych z polecenia księż
nej Izabeli Czartoryskiej w parku puła
wskim. Zbudowany według planów 
Christiana Piotra Aignera w stylu neo

gotyckim, miał mieścić zbiory dzieł 
sztuki oraz pamiątki zagraniczne, na
tomiast wnętrze Świątyni Sybilli wy
pełniały pamiątki narodowe po wiel
kich Polakach, królach i hetmanach. 
Mottem tej nietypowej kolekcji był na
pis umieszczony nad drzwiami wejś
ciowymi świątyni: „Przeszłość Przysz
łości”. Jednak szczupłość powierz
chni wystawowej Świątyni Sybilli zde
cydowała, że część eksponatów o- 
zdobiła elewacje i wnętrza Domu Go
tyckiego. Były też inne powody. Księż
na Izabela pisze: „Dom Gotycki, który 
zawiera pamiątki zagraniczne zdawał 
mi się czczy i mało znaczący póki nie 
umieściłam w nim jakiegoś wspom
nienia mojej Ojczyzny (...) Nie ma ka
myczka w tej części Domu Gotyckie
go. który by nie wspominał zwycięstw 
ludzi sławnych i szczęśliwą Polskę. 
Nie ma kuli na drugiej stronie, która by 
nie świadczyła odwagę naszych braci, 
naszych współziomków i waleczność

Polaków. Wszystko to powierzchow
nie na murach umieszczone.
Dopełnieniem tej idei była dekoracja 
dolnej sali Domu Gotyckiego. Na ścia
nach umieszczono 74 herby rodzin 
polskich, układające się w jedyny w 
swoim rodzaju fryz heraldyczny. „Każ
dy tam przypomina przodków swoich, 
tych z którymi go łączy pokrewieństwo 
lub przyjaźń, z którymi go wiąże 
wdzięczność lub miłość. W tym poko
ju każdy Polak mniema że jest między 
bracią. Każda cząstka każdy herb 
przypomina mu osobę lub czyn, który 
zajmuje a czasem i wzrusza.”1 2 Sala ta 
była więc wyrażeniem idei Rzeczypos
politej Śzlacheckiej, wówczas już wy

mazanej z map Europy. Izabela Czar
toryska pisała także: „Ojczyzno! Nie 
mogłam Cię obronić niech Cię przy
najmniej uwiecznię”3.

1. Fragment wnętrza sali „Pod Herbami” przed
rozpoczęciem prac konserwatorskich; widoczny
stan zachowania tynków oraz herby malowane w 
latach 1958-1959 przez P. Wollenberga

Muzeum księżnej Izabeli Czartoryskiej 
służyło narodowi do 1831 r. Po klęsce 
Powstania Listopadowego zbiory zo
stały zabezpieczone i stopniowo prze
wiezione do zaboru austriackiego i 
Paryża. Stamtąd wróciły dopiero po 45 
latach do Krakowa, tworząc istniejące 
do dziś Zbiory Czartoryskich. Puławy 
zaś, podobnie jak inne dobra należące 
do rodziny Czartoryskich w zaborze
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rosyjskim, zostały przez władze car
skie skonfiskowane. To, co pozostało 
w murach Domu Gotyckiego, zostało 
wywiezione lub zniszczone. Taki los 
zapewne spotkał także herby dekoru
jące dolną salę. Natomiast do dziś za
chowała się dekoracja sztukateryjna w 
górnej części ścian i na suficie.
W 1958 r. w ramach przygotowań do 
jubileuszowej wystawy w Domu Goty
ckim, artysta malarz Piotr Wollenberg 
wykonał malowidła 30 herbów na 28 
polach na suficie oraz w dwóch arka
dach flankujących okno. Jako podsta
wę tej rekonstrukcji wykorzystał on ry
sunki herbów zamieszczone w rękopi
sie Katalog Domu Gotyckiego z Bi
blioteki Czartoryskich w Krakowie.4 
Wybór herbów oraz miejsca, w któ
rych zostały umieszczone, nie był po
przedzony gruntowńiejszymi badania
mi. Forma tych malowideł wykona
nych temperą z użyciem farb metalicz
nych srebrnej i złotej, na pobiale, na
wiązuje ściśle do zamieszczonych w 
Katalogu... rysunków. Te zaś z kolei w 
większości wypadków powtarzają ilu

stracje herbarza Kaspra Niesieckiego 
z lat 1728-1744.5
Podczas prowadzonych przeze mnie 
prac konserwatorskich i badawczych 
we wnętrzach Domu Gotyckiego na
trafiono w sali „Pod Herbami” na sze
reg niewyraźnych i początkowo trud
nych do rozpoznania śladów. Po do
kładnym ich oczyszczeniu i uczytelnie
niu ustalono, że są to projekty herbów 
szkicowane pędzlem bezpośrednio 
na tynku. Znaleziono też rombowe 
wnęki w tynku pomiędzy arkadami ze 
śladami błękitu i czerwieni na brze
gach. Na pozostałej powierzchni za
bytkowego tynku wewnątrz arkad 
znajdowały się symetrycznie wzglę
dem osi pionowej rozmieszczone u- 
bytki. Na ścianach i suficie pomiesz
czenia podczas prowadzonych badań 
odkrywkowych nie natrafiono na jakie
kolwiek pozostałości polichromii z XIX 
w. Na suficie wykonano transfer6 jed
nego z herbów pędzla P. Wollenberga, 
nie znajdując na zabytkowym tynku 
żadnych śladów wcześniejszych ma
lowideł.

W tej sytuacji nasunęło się przypu
szczenie, że herby musiały być wyko
nane w postaci kartuszy przymocowa
nych do ściany. Hipotezę taką pośred
nio potwierdza fakt, że wnuk księżnej 
Izabeli Władysław Czartoryski urzą
dzając w 1876 r. muzeum w Krakowie 
jako zworniki sklepień kazał umieścić 
polichromowane i złocone gipsowe 
odlewy herbów. Zestaw tych herbów 
nie pokrywa się z zamieszczonym w 
Katalogu..., a ich forma wskazuje, że 
powstały w drugiej połowie XIX w. Nie 
pochodzą więc one z Domu Gotyckie
go, ale być może są dalekim echem 
samej idei.
Uzyskane wyniki odkrywkowych ba
dań konserwatorskich należało po
twierdzić materiałami źródłowymi oraz 
poszerzyć badaniami heraldycznymi. 
Współpracą nawiązana ze specjalista
mi z Zakładu Pomocniczych Nauk His
torii i Bibliotekoznawstwa UMCS w 
Lublinie, kierowanego przez prof. Jó
zefa Szymańskiego, zaowocowała 
gruntownym zbadaniem problemu 
przez dra Krzysztofa Skupieńskiego i
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rozwikłaniem zagadki fryzu heraldycz
nego.7 Zachowane opisy - aczkolwiek 
czasami sprzeczne ze sobą i nieścisłe 
- wydają się potwierdzać odkrywkowe 
badania konserwatorskie i lokować 
herby wyłącznie na ścianach. Krzy
sztof Skupieński odczytał też ideowe 
znaczenie fryzu i wyróżnił kilka składa
jących się na niego wątków. Tak więc 
księżna Izabela chciała zwiedzającym 
przypomnieć zasłużone rody, bohate
rów narodowych, autorów dzieł litera
ckich i naukowych, a w końcu włas
nych przyjaciół i spokrewnione rody. 
Można więc w tej galerii znaleźć: Sie- 
niawskich i Tarnowskich herbu Leliwa, 
Ossolińskich i Tęczyńskich herbu To
pór, Sapiehów herbu Lis, Radziwiłłów 
herbu Trąby, Koniecpolskich herbu 
Pobóg, Potockich herbu Pilawa, Lubo
mirskich herbu Śrzeniawa, Poniato
wskich herbu Ciołek, Zamoyskich her
bu Jelita, Szydłowieckich herbu Odro
wąż, Stanisława Żółkiewskiego herbu 
Lubicz, Stefana Czarnieckiego herbu 
Łodzią, Jana Karola Chodkiewicza 
herbu Kościesza, Karola Kniaziewicza

2. Fragment wnętrza w trakcie prac 
konserwatorskich; widoczne wyko
nane odkrywki na tynku, w szczytach 
arkad szkicowane projekty herbów, 
pomiędzy arkadami wgłębione pola 
rombowe: na belce wykonany przez 
P. Wollenberga napis według opi
sów z Katalogu...
3. Herby Denhoff i Belina wkompo
nowane przez P Wollenberga w ory

ginalną dekorację sztukatorską sufi
tu
4. Zdejmowanie z sufitu herbów ma
lowanych przez P. Wollenberga; po 
naklejeniu na podłoże zastępcze sta
ną się one eksponatami miejscowe
go muzeum PTTK
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herbu Murdelio, Jana III Sobieskiego 
herbu Janina i wielu, wielu innych. 
Niemożliwe jest ustalenie pełnej listy 
zasłużonych postaci. Nie o to zresztą 
chodziło księżnej Izabeli. Każdy zwie
dzający miał sam odnaleźć się wśród 
otaczającego go narodu szlacheckie
go. Dlaczego zaś Izabela Czartoryska 
nie umieściła herbu Firlejów czy Wiś- 
niowieckich - pozostaje na razie ta
jemnicą. Te i inne szczegóły wymaga
ją jeszcze badań historyków. Nie ule
ga jednak wątpliwości, że historyk e- 
rudyta, znawca heraldyki mógłby w 
sali „Pod Herbami” snuć niekończącą 
się opowieść o historii Polski złożonej 
z ludzkich życiorysów. Błądząc tak 
wśród wiszących na ścianach herbów 
odnajdujemy liczne przeplatające się 
ze sobą wątki, odkrywamy nowe sko
jarzenia, przypominamy wielkie zwy
cięstwa i wielkich ludzi. Jednocześnie 
jest to niezwykle wyrafinowana forma 
wprowadzenia zwiedzających w okre

ślony nastrój przed obejrzeniem dal
szej ekspozycji Domu Gotyckiego. 
Opisane powyżej okoliczności oraz 
inne, wynikające z ogólnej koncepcji 
rewaloryzacji tego obiektu, zobligowa
ły mnie do zaprojektowania, a następ
nie do wykonania wraz z zespołem 
wystroju sali „Pod Herbami". Główne 
sugestie dotyczyły usunięcia polichro
mii pędzla P. Wollenberga oraz wyko
nania pełnej rekonstrukcji fryzu heral
dycznego złożonego z 74 herbów. Pła
skorzeźbione godła herbowe zostały 
umieszczone na lekko wypukłej goty
ckiej tarczy angielskiej. Wyjątek stano
wią kartusze rombowe, które opraco
wano zgodnie z zachowanymi ślada
mi. Herby pozbawiono klejnotów, heł
mów, labrów itp. Całość wykonana zo
stała z gipsu, polichromowana, złoco
na i srebrzona foliami metalicznymi. Z 
powodu braku dostatecznych przeka
zów ikonograficznych nie jest to jed
nak rekonstrukcja w ścisłym tego sło-

5. Rekonstrukcja niektórych herbów wedtug J. M.
Piękniewskiego

(zd/ęcia: 1-3 - Jan M. Piękniewski.
4 - B. Żbikowska)

wa znaczeniu. Zrekonstruowano prze
de wszystkim program ideowy oraz 
nastrój wnętrza. Prawdopodobny jest 
już tylko kształt plastyczny sali. Forma 
rzeźbiarska oraz kompozycja jest 
dziełem współczesnym, nie zaś styli
zacją z początku XIX w., choć z pew
nością harmonizuje z architekturą 
tego eklektycznego budynku. Przede 
wszystkim zaś dążono do poprawnoś
ci heraldycznej w dzisiejszym nauko
wym jej rozumieniu. Herby rozmiesz
czono na ścianach w kolejności wyni
kającej z Katalogu... Projekt przewidu
je jednak możliwość zmiany usytuo
wania w razie potrzeby.
Tak zaprojektowana realizacja zyskała 
aprobatę specjalistów heraldyków 
(prof. Józefa Szymańskiego i dra Krzy
sztofa Skupieńskiego z UMCS), histo
ryków sztuki (prof. Zdzisława Żygul- 
skiego jun. z Muzeum Czartoryskich w 
Krakowie) oraz miejscowych władz 
konserwatorskich (w osobie dyrektora 
Muzeum Nadwiślańskiego mgra Je
rzego Żurawskiego). Herby malowane 
przez P. Wollenberga z inicjatywy 
miejscowego Oddziału PTTK zostały 
zdjęte ze ścian i przeniesione do Mu
zeum PTTK. Prace te wykonała konse
rwator mgr Bożena Żbikowska z Kra
kowa.
Sfinansowania rekonstrukcji fryzu he
raldycznego podjął się, podobnie jak 
wielu innych prac konserwatorskich w 
zespole pałacowo-parkowym, właści
ciel - Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa w Puławach. Zrewalo
ryzowane wnętrza Domu Gotyckiego 
powinny stanowić jedno z najcieka
wszych muzeów polskich.

Jan Maciej Piękniewski

Przypisy
1. I. Czartoryska, Katalog Domu Gotyckiego, ok. 
1828, Bibl. Czart, w Krakowie, rkps 2917 T.l, k. 90, 
91.
2. Ibidem, k. 91.
3. Ibidem, k. 90.
4. Ibidem, karty od 95 do 103.
5. K. Niesiecki, Korona Polska, Lwów 1728- 
1744.
6. Cienką warstwę malarską odspojono wraz z 
pobiatą od oryginalnego tynku i przeniesiono na 
inne podłoże. Zabieg ten wykonano na jednym z 
herbów dla zbadania śladów na tynku orygina
lnym. W rezultacie zapadła decyzja o przeniesie
niu wszystkich malowideł herbów do innego bu
dynku.
7. Dr Krzysztof Skupieński na konferencji poświę
conej pracom konserwatorskim prowadzonym 
przy Domu Gotyckim, która odbyła się w listopa
dzie 1987 r. w Puławach (z inicjatywy PP Sztuka 
Polska. IUNG oraz Muzeum Nadwiślańskiego), 
przedstawi! referat pt. Fryz heraldyczny Domu 
Gotyckiego, w którym podjął próbę interpretacji 
zachowanych źródeł opisowych i ikonograficz
nych dotyczących oryginalnego wyglądu sali 
„Pod Herbami", a także uwypuklił ideowe znacze
nie fryzu.
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Zamek 
Wilhelma II
Zamek Wilhelma II, obecnie Pałac Kul
tury, wzniesiony w Poznaniu w latach 
1905-1910, mimo późniejszych zmian 
zachował do dziś kształt neoromań- 
skiego zamczyska. Projektował go, u- 
względniając uwagi i wskazówki cesa
rza, tajny radca budowlany prof. Franz 
Schwechten. Autorem większości pro
jektów wystroju elewacji i wnętrz byt 
prof. Gotthold Riegelmann. Zamek 
stanął przy nowej obwodnicy powsta
łej po zniesieniu zachodnich, wewnęt
rznych obwarowań dziewiętnasto
wiecznego miasta. Wraz z sąsiadują
cymi przez ulicę budynkami Dyrekcji 
Poczty i Ziemstwa (obecnie Filharmo
nii), utrzymanych w tym samym stylu, 
utworzył monumentalne, nowe ujęcie 
głównego wjazdu do śródmieścia. Na
jeżony wieżami kompleks budowli 
neoromańskich zdominował sylwetkę 
śródmieścia Poznania od strony za
chodniej.
Gmach składa się z dwu zasadni
czych, połączonych ze sobą, dwupię
trowych części: mieszczącej sale re
prezentacyjne części wschodniej oraz 
zachodniej, przeznaczonej pierwotnie 
na mieszkania dla pary cesarskiej i 
następcy tronu. Od południa do za
chodniego skrzydła części mieszkal
nej przylega wielka wieża na planie 
kwadratu. Część mieszkalna ma układ 
półtoratraktowy z krużgankami-gale- 
riami oraz hallami od strony wewnętrz
nego dziedzińca. Partia południowa 
reprezentacyjnej części zamku, mieś
ciła pierwotnie wysoką na dwie kon
dygnacje salę tronową na piętrze. Po
zostałe pomieszczenia reprezentacyj
ne rozplanowano wokół kwadratowe
go dziedzińca. Obszar pomiędzy 
skrzydłem sali tronowej i wielką wieżą 
zajął dziedziniec honorowy. Obie 
części zamku miały niezależny układ 
komunikacyjny.
Główne wejście znajdowało się w ele
wacji wschodniej, od strony obecnej 
ul. Kościuszki. Długi bieg schodów re
prezentacyjnych prowadził na podest 
półpiętra, a stamtąd do przedpokoju 
jadalni cesarskiej. Salę tronową z 
główną klatką schodową łączyła gale
ria w trakcie wschodnim, zwana Salą 
Wisby, od brązowych żyrandoli sko
piowanych na życzenie cesarza z ory-

1. Plan pierwszego piętra 

ginałów znajdujących się w tamtejszej 
katedrze. Galerię przeciwległą nazy
wano Salą Lwów, od szerokiego fryzu 
z przedstawieniami tych zwierząt. Dla 
cesarza przeznaczone zostało wejście 
w wielkiej wieży, skąd krótka galeria 
wiodła do cesarskiej klatki schodowej, 
mieszczącej się w ryzalicie zachodniej 
elewacji zamku.
Wydłużony hall na pierwszym piętrze 
łączył klatkę schodową z apartamen
tami cesarskimi i kaplicą zamkową u- 
sytuowaną w wielkiej wieży. Mozaiko
wy wystrój wysokiej na dwie kondy
gnacje, sklepionej kopułowo kaplicy 
zaprojektował prof. August Oetken. 
Podstawowych wzorów dla dekoracji 
dostarczyła słynna Capella Palatina w 
Palermo. Kaplicę zamkową ukończo
no dopiero w roku 1913. Elementem 
łączącym obie zasadnicze’ części 
zamku, mieszkalną i reprezentacyjną, 
była okrągła klatka schodowa miesz
cząca tzw. schody audiencyjne. Stąd, 
poprzez wielką galerię (zwaną Galerią 
Miast, od herbów miast prowincji po
znańskiej umieszczonych na sklepie
niu), dostępne byty zarówno pomiesz
czenia reprezentacyjne, jak i aparta
menty cesarskie. Spośród pokoi mie
szkalnych na wyróżnienie zasługują: 
przedpokój apartamentu cesarskiego 
(tzw. Pokój Nordycki), pokój audien- 
cyjny oraz gabinet cesarza. Wystrój i 
wyposażenie tych pomieszczeń oraz 
prowadzących do nich korytarzy i hal
lów dopełniały program ideowy zam
ku.

Zamek był wyrazem imperialnych am
bicji króla Prus i cesarza Niemiec. W 
jego świetle Wilhelm II jawi się ger
mańskim kontynuatorem historii wiel
kich imperiów europejskich starożyt
ności i średniowiecza. Pruski władca 
nawiązał bezpośrednio do monarchii 
karolińskiej i Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 
We wspaniałej sali tronowej zasiadał 
w otoczeniu malowanych wizerunków 
Karola Wielkiego, Henryka I, Ottona I, 
Ottona III, Henryka II, Fryderyka Bar- 
barossy, Henryka VII i Fryderyka II. 
Posągi Karola Wielkiego i Fryderyka 
Barbarossy umieszczono ponadto na 
wschodniej elewacji, przy oknie sali 
tronowej. Powołując się na niemiec
kich władców średniowiecza, Wilhelm 
II czuł się również, poprzez nich, spad
kobiercą cesarstwa rzymskiego. 
Świadczą o tym autentyczne popiersia 
cesarzy rzymskich ustawione w kory
tarzach prowadzących do jego aparta
mentów oraz wystrój pokoju audien- 
cyjnego, z przedstawieniem pałacu 
króla Ostrogotów Teodoryka, germań
skiego pogromcy Rzymu.
Wznosząc swoją rezydencję w Pozna
niu, Wilhelm II pragnął zamanifesto
wać obecność władzy pruskiej na zie
miach pokonanej Rzeczypospolitej. 
Potężny guasi-obronny gmach o ele
wacjach obłożonych w całości grubo 
ciosanym kamieniem był mocnym 
symbolem niemieckiego panowania. 
Dosadny wyraz siły władzy państwo
wej stanowiły sztandary stacjonujące-
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go w Poznaniu V korpusu armii pru
skiej zatykane w Galerii Miast pod
czas pobytu cesarza na zamku. Śred
niowieczny „Drang nach Osten” re
prezentowały posągi ustawione na 
południowej elewacji zamku, pomię
dzy oknami apartamentu cesarza. 
Przedstawiały one margrabiego Gero- 
na, cesarzy Henryka II i Fryderyka Bar- 
barossę oraz towarzyszącego Barba- 

rossie księcia śląskiego Władysława 
II, zwanego Wygnańcem. Niemiecki 
marsz na wschód symbolizowały po
nadto statuy Iwa brunświckiego wień
czące szczyty elewacji skrzydła sali 
tronowej. Średniowieczne walki Niem
ców ze Słowianami stały się tematem 
płaskorzeźb pokrywających kapitele 
kolumn dzielących okna północnej e- 
lewacji zamku.

2. Widok zamku od strony zachodniej
3. Widok na północną elewację i ogród zamko
wy
4. Tzw. schody audiencyjne
5. Zachodni korytarz pierwszego piętra mieszkal
nej części
6. Sala tronowa
7. Pokój Nordycki
(reprodukcje ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
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inne motywy płaskorzeźbionej deko
racji figuralnej elewacji zaczerpnięto z 
sag (Siegfried walczący ze smokiem) 
oraz z bajek (Czerwony Kapturek z wil
kiem, kot z myszką, pies z kiełbasą, lis 
w winnicy). Te pozornie „niewinne” 
sceny odwoływały się w istocie do du
cha germańskiego przejawiającego 
się w mitach i ludowych opowieś
ciach.
Poznański zamek był nie tylko rezy
dencją cesarską (notabene Wilhelm II 
przebywał w nim tylko dwukrotnie, w 
sierpniu 1910 i w 1913 r). Pełnił rów
nież funkcję zbliżoną do muzeum. Mo
żna go było zwiedzać w wyznaczo
nych porach. Nawiązanie do form ro
mańskich motywowano tym, że na 
wschodnich kresach Rzeszy brak było 
zabytków przypominających wspania
łe czasy saksońskich i frankońskich 
cesarzy oraz Hohenstaufów. Zamek 
wzniesiono w pełni świadomie ku pa
mięci przyszłych pokoleń - ad futuram 
memor pojawiało się natrętnie w de
koracji malarskiej hallów poprzedzają
cych apartamenty cesarskie. Zamek 
od momentu powstania łączył funkcje 
rezydencji, zabytku i pomnika.
Jednoznaczna wymowa polityczna 
zamku sprawiła, że z chwilą odrodze
nia państwa polskiego stał się on bu
dowlą kłopotliwą. Chociaż usprawied
liwione byłoby bezceremonialne roz
prawienie się wtedy z rażącym sym
bolem panowania znienawidzonego 
zaborcy, najłaskawszy dla zamku oka
zał się okres II Rzeczypospolitej. Po
mimo prób „spolszczenia”, budowla 
dotrwała bez większych zmian do wy
buchu wojny. Przebudowa w latach o

kupacji hitlerowskiej, nie ograniczyła 
się tylko do wnętrz, naruszyła w pew
nym zakresie również bryłę, dekoracje 
oraz podziały elewacji. Fuhrer zajął 
miejsce Kaisera, ale symbolika zamku 
- wyrażająca niemieckie pretensje do 
panowania w Wielkopolsce - pozo
stała w mocy.
Bryła zamku, nadwerężona znacznie 
podczas działań wojennych w 1945 r., 
po odbudowie i przebudowie powo
jennej nie odzyskała w pełni swojej 
pierwotnej postaci. Pomimo znaczne
go zredukowania akcentów wysokoś
ciowych zamek - symbol germańskie
go panowania wciąż drażnił, budząc 
co jakiś czas chęć zburzenia bądź tyl
ko „oswojenia” trudnej do zaakcepto
wania budowli. Z biegiem lat jednak, 
pozbawiona w znacznym stopniu pier
wotnej wspaniałości, dawna rezyden
cja Wilhelma II trwale wpisała się w 
architektoniczny obraz miasta. Można 
powiedzieć, z niewielką przesadą, że 
sam czas zmienił pierwotną wymowę 
zamku - stał się on w końcu symbo
lem powstrzymania odwiecznego 
,,Drang nach Osten". Z tego chociażby 
tylko względu zasługuje bez wątpienia 
na opiekę konserwatorską.
Nie wolno przy tym zapominać, że ze
spół, składający się z zamku i sąsied
nich budowli neoromańskich, należy 
do czołowych realizacji urbanistycz
no-architektonicznych początku XX w. 
na terenie środkowej Europy i bez 
względu na skojarzenia natury poli
tycznej, stanowi zabytek o szczegól
nym znaczeniu dla dziejów kultury eu
ropejskiej.

Zenon Pałał

Strój 
poznańskiej 
Bamberki

W krajobrazie Poznania aż do naszych cza
sów zajmuje stałe miejsce efektowny strój 
ludowy Bamberki, prezentowany i podzi
wiany na uroczystościach religijnych. Wy
stępowanie i przedłużone trwanie stroju lu
dowego w nietypowych warunkach wielko
miejskiego środowiska jest zjawiskiem wy
jątkowym i zasługującym na uwagę, tym 
bardziej że na zachodnich ziemiach Polski 
wcześniej niż w innych regionach nastąpił 
zanik tradycyjnego ubioru wiejskiego.
Rodowodu tego stroju szukać należy w u- 
biorze osadniczek, przybyłych w pierwszej 
połowie XVIII w. do wsi będących własnoś
cią miasta Poznania, przeważnie z połud
niowych Niemiec, głównie z zamieszka
nych przez katolików okolic miasta Bam
berg w Górnej Frankonii (Bawaria). Nazwą 
„Bambrzy" objęto stopniowo całą ludność 
oczynszowanych wsi miejskich, zarówno 
pochodzenia polskiego, jak i niemieckiego. 
Ta ostatnia spolonizowała się ostatecznie 
w drugiej połowie XIX w. Widocznym i trwa
łym rezultatem wzajemnych oddziaływań 
kulturowych elementu napływowego i 
miejscowego stał się właśnie strój Bam
berki.
Był to strój ludowy, w którym skrzyżowały 
się wpływy: ludowych ubiorów sięgających 
pasmowo od Górnej Frankonii przez Sak
sonię i Dolne Łużyce do Ziemi Lubuskiej, 
mieszczańskiej mody biedermeieru i dzie
więtnastowiecznych strojów ludowych 
wielkopolskich. Kobiece ubiory ludowe ze 
wskazanego pasma utrwalone zostały w 
zarysie „bombiastej" spódnicy oraz w ob
cisłych kaftanikach z bufiastymi rękawami, 
jak również w niektórych elementach na
wiązujących zwłaszcza do części składo
wych ludowego stroju dolnołużyckiego. 
Modzie biedermeieru zawdzięcza strój 
Bamberki przewagę mocnych, czystych 
kolorów sukien oraz zamiłowanie do prze
sadnej dekoracyjności, ujawniające się w 
nadmiernej ilości przystrojów. Moda bie
dermeieru wywarła też wpływ na proporcje 
całości. Z ludowego stroju wielkopolskiego 
zaadaptowane zostały przede wszystkim 
chusty „do okopienia", korale „prawdzi
we”, wiszące kieszenie, jedwabnice oraz 
czepce oczepinowe. Wpływy stroju wielko
polskiego zaznaczyły się jednak najbar
dziej w zdobieniach hafciarskich na tiulo
wych czepcach, krezach i fartuchach.
Biorąc pod uwagę miejsce ostatecznego 
ukształtowania się stroju Bamberki, stano
wiącego odrębną jednostkę kostiumolo- 
giczną, lecz nade wszystko fakt, że strój ten
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1. Bamberka - panna w uroczystym stroju karmazynowym, ok. 1910 r.
2. Bamberki w chustkach „do okopienia". przed 1914 r.
3. Bamberska rodzina Rauschów, Poznań-Górczyn 1900 r.
4. Bamberki - panny podczas procesji Bożego Ciata, przed 1937 r,
5. Bamberska para młoda, Poznań-Żegrze, 1938 r,
6. Bamberka Maria Ruth z córkami. Poznań-Żegrze, 1945 r.
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nosiły od lat osiemdziesiątych XIX w. aż do 
lat sześćdziesiątych XX w. całkowicie spo
lonizowane oraz rdzennie polskie przed
stawicielki grupy poznańskich Bambrów - 
możemy go uznać za polski strój ludowy. 
Stosunkowo skromny początkowo ubiór 
Bamberki przekształcił się w fazie szczyto
wej w bogaty strój ludowy, w którym wyróż
nić można następujące odmiany: ubiór do 
pracy, ubiór wyjściowy, strój półodświętny i 
odświętny, strój uroczysty. Do pododmian 
obrzędowych stroju odświętnego i uro
czystego zaliczyć należy: strój żałobny, 
strój trumienny i strój weselny panny mło
dej. Po pierwszej wojnie światowej wszedł 
strój Bamberki w fazę pośrednią odznacza
jącą się niewielkimi zmianami jakościowy
mi (gorsze gatunki materiałów) i znacznym 
zmniejszeniem liczby nosicielek, gdyż u- 
biór ten przestały nosić na co dzień młode 
dziewczęta, wkładając go jednak okazjo
nalnie na duże uroczystości. W fazie schył
kowej, przypadającej na lata po drugiej 
wojnie światowej, strój Bamberki pozostał 
w zasadzie niezmieniony, zmalał jednak 
jego zasięg terytorialny i zmniejszyło się 
znacznie, skutkiem wymierania, grono sta
łych nosicielek. Nasiliło się natomiast zja
wisko okazjonalnego przebierania w strój 
uroczysty osób ubierających się po miej
sku, w tym również kobiet spoza rodzin 

bamberskich. W ten sposób strój bamberki 
przeszedł w fazę kostiumową.

Od momentu, gdy nosicielki stroju bam- 
berskiego znalazły się wraz z zaanektowa
nymi wsiami podpoznańskimi w obrębie 
miasta - efektowny ich ubiór stał się zna
miennym elementem kultury grodu Prze
mysława. Funkcjonalnie związany z obrzę
dowością kościoła katolickiego, w odczu
ciu mieszkańców miasta był lokalnym stro
jem narodowym polskim.

Nie każda kobieta mogła sobie pozwolić 
na sprawienie i noszenie ubioru bamber- 
skiego. Po pierwsze, krąg nosicielek stroju 
był ograniczony jego kosztownością. Po 
drugie, ekskluzywność Bambrów - grupy 
zamożnych rolników i ogrodników - wyklu
czała ubieranie się w strój bamberski ko
biet nie należących do tego środowiska. O 
kosztowności stroju świadczy fakt, że w 
garderobie swojej Bamberka musiała po
siadać około 30 podstawowych elementów 
ubioru noszonych wymiennie. Ubieranie w 
strój uroczysty, składający się z dwudzie
stu paru części, trwało przy pomocy drugiej 
osoby ponad dwie godziny. Bazą stroju 
była sznurówka z tzw. kiszką w talii, czyli 
wałkiem wypchanym watą. Na „kiszce” za
wieszano kilka podspódnic cienkich oraz 
grubych - „watówek"; dawniej liczba ich 
dochodziła do dwunastu. W ten sposób u

zyskiwano charakterystyczną, pękatą syl
wetkę. Na koszulkę, podspódnicę oraz 
sznurówkę nakładano dwuczęściową suk
nię wierzchnią. Sukien takich Bamberka 
powinna mieć czternaście, w tym cztery 
najważniejsze: karmazynową (najstrojniej- 
szą) i szmaragdową, obie z kosztownej, 
cienkiej wełenki, szafirową z ciężkiego jed
wabiu „lyońskiego" oraz obrzędową biato- 
kremową z wełnianego kaszmiru w paste
lowe kwiatki. Odświętny strój wykańczały 
przystroję z białego, cienkiego płócienka 
lub tiulu, bogato haftowane. Były to fartu
chy, chusty naramienne, krezy i czepce. 

Zdobionych haftem elementów stroju Bam
berka miała po kilka lub kilkanaście, zależ
nie od zamożności. Nieodzowny był też 
„złotolity” czepiec oczepinowy, zwany czop- 
ką. Panny musiały mieć kornet, tj. wysokie 
czółko z kwiatków sztucznych i świecide
łek. Zestaw garderoby uzupełniały czarne 
kaftany z drogich materiałów oraz wełniane 
chusty „do okopienia", zarzucane na głowę 
i ramiona. Wśród dodatków do stroju wy
różniały się ozdobne, wiszące kieszenie i 
sznury korali „prawdziwych", ozdobione 
złotym krzyżykiem i medalikiem, oraz deko
racyjne, haftowane chusteczki do ręki. 0- 
buwie też Bamberka miała charaktery
styczne. Byty to wykonane na zamówienie 
czarne, sznurowane trzewiki powyżej kos-
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7. Kobiety przebrane w strój Bamberki podczas 
procesji Bożego Ciata, Poznań-Jeżyce, 1981 r.
8. Dziewczynki jako Bambereczki podczas pro
cesji Bożego Ciata, Poznań-Jeżyce, 1981 r.

(zdjęcia: 1-6 - Barbara Drzewiecka,
7.8 - Zygfryd Ulatowski)

tek w czterech rodzajach: „szadronowe” z 
czarnego materiału, przypominające 
zamsz, „masiestrowe” z grubej, czarnej 
tkaniny bawełnianej, skórkowe oraz lakier
ki. Do ubioru codziennego i wyjściowego 
należał jeszcze w lecie kapelusz słomkowy 
- budka, a na zakupy służył specjalnie wy
konywany koszyczek wiklinowy.
Przyczyn długiego egzystowania stroju 
szukać należy przede wszystkim w sferze 
psychospołecznej. Dla Bamberek ich nie
powtarzalny i wysoce dekoracyjny strój stał 
się źródłem nieustającej satysfakcji, mobili
zującej do podejmowania sporych trudów, 
związanych z jego konserwacją i nosze
niem. Wbrew unifikującym działaniom wzo
rów łatwo dostępnej mody miejskiej - dla 
wszystkich niemal kobiet, których świado
mość ukształtowała tradycyjna społecz
ność wiejska, pozostał on jedynym, całoży- 
ciowym ubiorem. Był też ich strojem tru
miennym. Dowodem żywotności oryginal
nego stroju Bamberki jest fakt, że noszono 
go na procesjach kościelnych do 1963 r„ 
póki żyły „prawdziwe" Bamberki, tj. osoby 
użytkujące go stale. Po ich śmierci, wraz z 
zanikiem różnorodnych funkcji, strój Bam
berki zamienił się w kostium ludowy, w któ
ry przebierają się na procesje kobiety nie 
związane z grupą bamberską. Na utrzyma
nie stroju wpłynęło również szczególne 
przywiązanie do tradycji sędziwych Bam
berek, np. Rozalii Marchewkowej z Jeżyc, 
która przed śmiercią przekazała swój pa
radny strój sąsiadce i wymogła na niej 
przyrzeczenie noszenia go w oktawę Boże
go Ciała. Od lat pięćdziesiątych naszego 
wieku aż po dzień dzisiejszy w kostium lu
dowy wzorowany na stroju Bamberki ubie
rają się też dziewczynki z dwóch parafii po
znańskich - jeżyckiej i górczyńskiej - idące 
w orszaku procesyjnym podczas uroczy
stości Bożego Ciała. Warto podkreślić, że 
w latach siedemdziesiątych wzmogło się 
zainteresowanie kobiet i dziewczynek prze
bieraniem w stroje Bamberki „dla podtrzy
mania tradycji”. Odnotować tu także trzeba 
próbę nawrotu do zwyczajów międzywo
jennych: w uroczystościach jubileuszo
wych 75-lecia księgarni Św. Wojciecha w 
Poznaniu, które odbyły się jesienią 1970 r„ 
wzięły udział dziewczynki przebrane w 
stroiki Bambereczek, Cztery panie z parafii 
jeżyckiej odziane w uroczyste stroje Bam
berek, karmazynowe i szmaragdowe, jesz
cze w czerwcu 1984 r, wystąpiły w oktawę 
Bożego Ciała niosąc feretron, zgodnie z 
ponad stuletnią tradycją. Stroje ich, choć 
wykonane zasadniczo ze współczesnych 
materiałów, nawiązują świadomie do histo
rycznych ubiorów Bamberek. Miejmy na
dzieję, że ten piękny, lokalny obyczaj bę
dzie kontynuowany w następnych latach.

Zofia Gródecka
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Drewno 
na kolei
Kolej - zwana dawniej drogą żelazną - 
od chwili powstania kojarzy się każde
mu ze stalowymi urządzeniami tech
nicznymi. Tymczasem na początku ze 
stali byty jedynie parowozy, zestawy 
kołowe i szyny, natomiast obiekty ko
lejowe przede wszystkim z drewna. Z 
drewna budowano także mosty, bu
dynki stacyjne, perony, nastawnie, 
posterunki dróżników przejazdowych, 
magazyny i rampy towarowe, służbo
we budynki mieszkalne, wodne wieże 
ciśnień, zasieki na składowiskach 
węglowych, itp. W miarę rozwoju prze
mysłu hutniczego i ceramiki budowla
nej budownictwo drewniane było sys
tematycznie wypierane. Do dziś za
chowały się na kolei nieliczne relikty 
tego budownictwa i spełniają one na
dal swoje funkcje. Są pomnikami daw
nej architektury oraz techniki budowy i 
rozwiązań konstrukcyjnych. Ponadto 
prezentują ówczesną sztukę kształto
wania brył w dostosowaniu do funkcji, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
potrzeby nadania piękna wyglądowi 
zewnętrznemu.
W różnych rejonach kraju budownic
two kolejowe wykazuje odrębność za
równo pod względem kształtowania e- 
lewacji, jak i konstrukcji. W budynkach 
stacyjnych na terenach północno-za
chodnich i zachodnich dominuje 
drewniane budownictwo szkieletowe, 
tzw. mur pruski. Rozwiązania kon
strukcyjne ścian polegały na budowie 
szkieletu ramowo-słupowego, stano
wiącego jednocześnie konstrukcję 
nośną, a wolne przestrzenie wypełnia
no cegłą. Szkielet osadzano na pod
murówce, niejednokrotnie nawet na wy
sokości jednej kondygnacji. Budynki 
zwieńczano dachami dwu- i wielospa- 
dowymi. Widoczne na zewnątrz ele
menty konstrukcji nośnych wykorzy
stywano jako dekorację, podkreślając 
to odpowiednią fakturą. Często część 
drewnianą na wysokiej podmurówce 
formowano jako lekki wykusz z uwi
docznieniem odpowiednio ciosanych 
końcówek belek nośnych. Część mie
szkalną (zazwyczaj na wyższych kon
dygnacjach) dekorowano zadaszony-

1. Drewniany budynek stacji Tolkmicko
2. Wodna wieża ciśnień na stacji Łeba - z drewna 
zbudowana zostata górna, nadwieszona kondy
gnacja
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3. Drewniany budynek stacji Jeleń na trasie To
maszów Maz.-Opoczno
4. Drewniany budynek posterunku dróżnika mię
dzy Biatymstokiem i Wasilkowem
5. Drewniana wodna wieża ciśnień na stacji Woli- 
ca (dawniej Chęciny)
6. Nastawnia drewniano-murowana na stacji 
Chrzanów (typowa dla czasów austriackich) ,
7. Drewniana kondygnacja mieszkalna w budyn
ku stacji Grębów
8. Budynek stacji Rabka-Zaryte
9. Budynek stacji Trakiszki
10. Stacja w Zalesiu pod Warszawą
(zdjęcia: 1 -Andrzej Gemel, 2,3 - Andrzej Żmuda. 
4,5 - Zbigniew Sulkowski. 6-8 - Tomasz Koło
dziejski. 9 - Miłosz Telesiński, 10 - Dariusz 
Kwiatkowski) 

mi balkonami, co nadawało budowli 
bardziej „domowy" charakter.
Obiekty w środkowej Polsce cechuje 
prosta bryła i wygląd zewnętrzny zbli
żony do ówczesnego budownictwa 
mieszkalnego. Na małych stacjach 
wznoszono budynki parterowe, na du
żych dwukondygnacyjne, parter zaj
mowały pomieszczenia biurowe, zaś 
piętra - mieszkania służbowe. W bu
dynkach parterowych przeważnie jed- 
notraktowych, część pomieszczeń zaj
mowały biura, a część przeznaczano 
na mieszkania. Kształt budynku był 
prostokątny, na niskiej podmurówce z 
dwuspadowym dachem. Budowlę 
drewnianą pokrywano z zewnątrz o- 
kładzinami z desek profilowanych na 
stykach.
Do wysokości okien deski okładzino
we układano pionowo, tworząc wyso

ką lamperię, a powyżej układano je 
poziomo. Okna zdobiono szerokimi 
profilowanymi opaskami. Faktura opa
sek jest zawsze jaśniejsza od ścian, 
co bardzo ożywia wygląd zewnętrzny i 
podkreśla detale stolarskie. Główne 
wejście wieńczył przeważnie mały trój
kątny fronton z ozdobnym otworem o- 
partym na rzeźbionych kolumienkach. 
Dachy pokrywały gonty, dziś zastąpio
ne papą lub blachą. Na przystankach 
osobowych budowano z drewna po
czekalnie wraz z wiatami i pokrywano 
je gontami. Obiekty te cechuje piękno 
w rozwiązaniach architektonicznych, 
konstrukcyjnych i dekoracyjnych. 
Budownictwo drewniane w południo
wych rejonach kraju charkteryzuje się 
odmienną, swoistą sylwetką i zdob
nictwem powszechnie stosowanym w 
górskiej i podgórskiej architekturze 
Karpat i Podkarpacia.
Zachowały się jeszcze kolejowe wod
ne wieże ciśnień, częściowo budowa
ne z drewna. Konstrukcje drewniane 
obejmują wyłącznie górną partię o- 
biektu, która spoczywa na belkach 
nośnych osadzonych na murowanej 
wieży. Na nich opierają się tzw. za
strzały lub miecze podtrzymujące ca
łość konstrukcji drewnianej i więżby 
dachowej. Z zewnątrz konstrukcję po
krywają okładziny z desek, niejedno
krotnie profilowanych dla ochrony 
przed wpływami atmosferycznymi. W 
związku z wycofaniem z eksploatacji 
parowozów, a tym samym zmniejsza
jącym się zapotrzebowaniem na 
wodę, obiekty te obecnie zaczynają 
tracić swoją przydatność.
Budownictwo drewniane oparte było 
wyłącznie na sztuce ciesielskiej. Wy
konanie konstrukcji drewnianych wy
magało od cieśli nie tylko umiejętnoś
ci obróbki drewna i precyzji w wymia
rach, lecz przede wszystkim umiejęt
ności stosowania odpowiednich połą
czeń konstrukcyjnych w zależności od 
tego, jakie zadanie miała spełniać 
dana belka w konstrukcji. Ważną rolę 
w sztuce ciesielskiej odgrywała też u- 
miejętność usztywniania całej kon
strukcji dla zapewnienia stateczności 
budowli i przyjmowania działania siły 
wiatrów.
Wszystkie istniejące jeszcze obiekty 
drewniane na kolei należą do bezpo
wrotnie przemijającej architektury, po 
których w niedalekiej przyszłości po
zostanie jedynie ikonografia, przypo
minająca dzieła sztuki ciesielskiej.

Alojzy Karpiński
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O podwórzach-studniach
inaczej
„ Nawet studzienne, głębokie 
warszawskie podwórza nie osądzane 
byty przeze mnie jako brzydkie czy 
ładne; stanowiły także po prostu 
cechę wielkiego miasta".

Maria Dąbrowska

Taki widok znany jest dobrze mitośnikom 
stolicy, turystom i - przede wszystkim - 
mieszkańcom zabytkowych kwartałów mia
sta. Wystarczy przejść przez bramę starej 
warszawskiej kamienicy, by ujrzeć pnące 
się ku niebu ściany oficyn, okalających jej 
podwórze. Na środku wyasfaltowanego 
zwykle placyku trzepak albo otoczona nie
wielkim klombem kapliczka; gdzieś w ką
cie mniej lub bardziej starannie obudowa
ny śmietnik. Tu nie słychać już szumu sa
mochodów i gwaru ulicy; ciszę zakłóca je
dynie monotonne gruchanie gołębi, krzyki 
bawiących się dzieci, niekiedy odgłosy 
muzyki. Otoczone oficynami podwórza, na
zywane potocznie „studniami", pomimo 
wojennych zniszczeń stanowią wciąż cha
rakterystyczny element krajobrazu Śród
mieścia Warszawy. Dominują w zabudowie 
dawnej Pragi, jako relikty przetrwały także 
na terenie Woli i w innych dzielnicach.
Choć w pełni rozwinięty typ kamienicy 
czynszowej ukształtował się ostatecznie w 
końcu ubiegłego stulecia, to jednak o for
mie czynszówki - budowli z wewnętrznym, 

otoczonym zabudową podwórzem - zade
cydowały w dużej mierze wcześniejsze roz
porządzenia i przepisy. Kluczowe znacze
nie - jak stwierdza Jadwiga Roguska, ba
dająca proces kształtowania się zabudowy 
warszawskiej na przełomie wieków - miało 
w tym wypadku rozporządzenie z 1858 r„ 
nakazujące „pozostawienie przy domach 
wolnej przestrzeni podwórzy" i ustalające 
minimalną ich długość oraz szerokość. 
Warszawskie minimum wymiarów dla poje
dynczego podwórza należało do najwyż
szych w Europie, co nie eliminowało jed
nak powszechnie znanych wad tej zabudo
wy („Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", 
nr 3-4, 1980). Kształty działek, obowiązują
ce przepisy, a także wykształcony już mo
del kamienicy doprowadziły do ukształto
wania się u schyłku XIX w. typowego, obu
dowanego oficynami podwórza w formie 
nieco wydłużonego prostokąta, kwadratu 
lub - w szczególnych wypadkach - trójkąta 
o powierzchni stu kilkudziesięciu metrów 
kwadratowych.
Do pierwszych lat XX w. wysokość domu 
frontowego nie przekraczała zwykle szero
kości ulicy, przy której go wznoszono. Bu
dowano wtedy najczęściej maksymalnie 
czteropiętrowe kamienice. Oficyny otacza
jące z czterech stron placyk podwórza mia
ły co prawda przeznaczenie głównie gos
podarcze i usługowe w odróżnieniu od re
prezentacyjnej części frontowej, lecz wy
kańczano je z charakterystyczną dla epoki 

starannością, ozdabiając niekiedy bogatym 
wystrojem sztukatorskim. Tak było przynaj
mniej w najbardziej eleganckich częściach 
Śródmieścia. Dziedzińce najstarszych ka
mienic warszawskich, pochodzących głów
nie z siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
lat ubiegłego wieku, dość powszechnie, 
choć niezupełnie słusznie, nazywa się 
„studniami”. Stopień nasłonecznienia i cyr
kulacja powietrza nie są tu jeszcze najgor
sze. Już w XIX w. zdarzały się wypadki 
wprowadzania na dziedzińce kamienic 
czynszowych zieleni. Klomby, otoczone o- 
zdobnymi ogrodzeniami, przetjwały do 
dziś m.in. przy ul. Wileńskiej na Pradze. 
Podwórza, obudowane stosunkowo niski
mi oficynami, można oglądać w wielu rejo
nach Śródmieścia (np. przy ulicach Mar
szałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 25, Widok 
16 lub przy al. Ujazdowskich 22) i przeko
nać się, że nie sprawiają one przesadnie 
nieraz podkreślanego, przykrego wraże
nia.
Podwórza czynszówek warszawskich za
mieniają się w prawdziwe „studnie” dopie
ro w pierwszych latach naszego stulecia. 
Pod wpływem nacisku właścicieli dziatek 
starano się wykorzystać je maksymalnie 
nie tylko przez stosowanie określonych 
rozwiązań architektonicznych, lecz także 
przez wznoszenie wyższych obiektów. 
Rozpowszechnienie się bardziej wytrzyma
łych konstrukcji sprzyjało rozwojowi ma
sywnej, wielopiętrowej kamienicy czynszo
wej. W latach 1909-1913 wznoszono w

1. Warszawskie śródmieście z lotu ptaka - wi
doczne wyloty podwórzy-studni
2-4. Ulica Wilcza: nr 29a (2). nr 9a (3) i nr 8 (3) z lat 
1910-1912
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Warszawie nawet siedmiopiętrowe domy 
dochodowe, obudowując ich podwórza ze 
wszystkich stron równie wysokimi oficyna
mi. Stonce docierało wówczas tylko do naj
wyżej położonych mieszkań; na dole pano
wał półmrok, chłód i lekka wilgoć także w 
letnie, pogodne dni. Wysokość znacznie 
spotęgowała ujemne cechy czynszówki 
warszawskiej. Przykłady takiej zabudowy 
możemy dziś oglądać przy ulicach: Lwo
wskiej, Noskowskiego, Wilczej, al. Jerozo
limskich lub Poznańskiej. Przekształcenie 
się dziedzińców kamienic w głębokie 
„studnie" wzmogło krytyczny stosunek do 
tego typu rozwiązań architektonicznych. 
Negatywne opinie pojawiały się już u 
schyłku XIX w., a podwórze - studnia do
czekało się całkowitego potępienia jeszcze 
przed pierwszą wojną światową. Oczywiś
cie głosy wskazujące na uciążliwości, jakie 
dla mieszkańców „studni” wynikały z jed
nostronnego doświetlenia i złego przewie
trzenia zabudowy podwórza, nie wpłynęły 

wówczas na odejście od przyjętego wcześ
niej modelu kamienicy.
Nurt krytyczny wobec czynszowej kamieni
cy utrzymywał się przez cały okres między
wojenny i był kontynuowany ze szczególną 
zaciekłością w pierwszych latach powojen
nych, przy czym posługiwano się wtedy 
dodatkowo demagogiczną, pseudopoli- 
tyczną argumentacją. Zapoczątkowana w 
okresie międzywojennym tendencja do eli
minowania przez wyburzanie lub „moderni
zowanie" obiektów z XIX w. trwała faktycz
nie do początków lat siedemdziesiątych, 
które przyniosły „rehabilitację” czynszówki. 
Zaprzestano wówczas niszczenia eklek
tycznych elewacji i nieco inaczej zaczęto 
spoglądać na architektoniczną formę tych 
budowli, wraz z nieodłącznym, „studniowa- 
tym" podwórzem. Czy nowe spojrzenie na 
kamienice z przełomu wieków, oficjalne u- 
znanie ich za obiekty zabytkowe i objęcie 
ochroną pociągnęło za sobą również od
mienne oceny podwórza „studni”, rozpa

trywanego jako nieodłączny element tej ar
chitektury? Czy można inaczej oceniać te 
relikty dawnej zabudowy, a jeżeli tak, to ja
kich poszukiwać tu wartości, jakie kryteria 
stosować, aby uzasadnić ich zachowanie w 
tkance miasta?
Na pierwsze pytanie nie można odpowie
dzieć jednoznacznie twierdząco. Z jednej 
strony bowiem obserwujemy u architektów 
- autorów projektów rewaloryzacji zabytko
wych ulic warszawskich, wiele pietyzmu dla 
eklektycznych i wczesnomodernistycznych 
kamienic, wynikającego ze zrozumienia po
trzeby zachowania najcenniejszych obie
któw w stanie nienaruszonym. Zdarzają się 
jednak również projekty - nieporozumienia, 
jak choćby opracowany w 1980 r. plan re
waloryzacji zespołu zabudowy tzw. Ściany 
Południowej centrum Warszawy, czyli ob
szaru znajdującego się pomiędzy al. Jero
zolimskimi, Marszałkowską, Nowogrodz
ką i Emilii Plater.
Jak stwierdził sam autor tej koncepcji, An
drzej Gruszecki, jest to „najcenniejszy w 
Warszawie zespól kamienic czynszowych z 
drugiej potowy XIX i początku XX wieku", a 
środkowy kwartał tej zabudowy, to „ostatni 
i jedyny zachowany w stolicy zespół zwar
tej zabudowy z nienaruszonym układem 12 
podwórek - studzien"(„Stolica", nr 1,1981 
r.). Wnioski, jakie Andrzej Gruszecki wycią
ga z tego faktu, są jednak zaskakujące i - 
najdelikatniej mówiąc - bulwersujące. Plan 
„rewaloryzacji" przewiduje bowiem w pier
wszym wariancie częściowe wyburzenia o- 
ficyn, tarasy nad ciągami usługowymi, „a- 
trakcyjne przestrzenie rekreacyjne z ziele
nią, wodą i szerokim dostępem słońca i 
powietrza", a wszystko to w imię „stworze
nia w tych domach dla człowieka warun
ków godnych naszych czasów i przekształ
cenia ich w ozdobę stolicy". Wariant drugi, 
choć nie przewiduje wyburzeń, to jednak 
również zmierza do przekształcenia wyglą
du wewnętrznych podwórzy. W powszech
nym odczuciu miłośników architektury war
szawskiej, zaproponowane zmiany i prze
róbki wnętrz podwórzowych tych obiektów 
całkowicie kłócą się z ideą zachowania ich
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jako zabytków. Skoro są to unikatowe ze
społy, to - biorąc dodatkowo pod uwagę 
stopień zniszczenia Warszawy w okresie 
wojny - wymagają właśnie szczególnej 
ochrony i zachowania w niezmienionym 
stanie.
Zastanówmy się: czy rzeczywiście utwo
rzenie „atrakcyjnych przestrzeni rekreacyj
nych z dostępem słońca i powietrza" za
wsze da się pogodzić z zasadami ochrony 
zabytków? Ciasne podwórka pomiędzy uli
cami Piwną i Świętojańską nie gwarantują 
lokatorom staromiejskich kamieniczek 
słońca i świeżego powietrza. Czy w tej sy-

5-9. Ulica Nowogrodzka: nr 16 z lat siedemdzie- 
siątych-osiemdziesiątych XIX w. (5), nr 23 z lat 
osiemdziesiątych XIX w. (6), nr 10 z lat dziewięć
dziesiątych XIX w. (7), nr 25 z 1900 r. (8) oraz nr 18 
z lat 1910-1912 (9)
10. Ulica Hoża 41 z lat 1910-1912
11. Powstańczy pogrzeb na warszawskim pod- 
wórzu-studni

(zdjęcia: t - Janusz Sujecki,
2-10 - Jerzy Bojarski)
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tuacji należy zaproponować wyburzenie 
bądź obniżenie np. zabudowy parzystej 
strony Piwnej? Oczywiście, takiego rozwią
zania nikt nie zaproponuje. Lokatorzy ka
mieniczek muszą pogodzić się z warunka
mi, jakie narzuca fakt mieszkania w zabyt
kowej dzielnicy i - jak dotąd - nie słysza
łem, by takie rozwiązanie kwestionowano. 
Czy to, co zaakceptowali lokatorzy Starów
ki (w przeważającej części rekonstruowa
nej!), ma nie obowiązywać mieszkańców 
pozostałych (w pełni autentycznych) zabyt
kowych enklaw miasta?
Andrzej Gruszecki nieświadomie chyba za
licza dziewiętnastowieczne kamienice do 
nieznanej, osobliwej kategorii „gorszych 
zabytków". Osobliwej, gdyż w żadnym reje
strze nie znajdziemy podziału na obiekty 
„nietykalne" i przeznaczone do przekształ
cenia. Równie cenną i zasługującą na och
ronę jest dla nas tak osiemnastowieczna 
kamieniczka, jak np. funkcjonalistyczny 
gmach z lat trzydziestych; każda z wymie
nionych budowli reprezentuje przecież ok
reślony, zamknięty etap rozwoju myśli ar
chitektonicznej. Wyraźne, nieuzasadnione 
dyskryminowanie kamienicy czynszowej 
jest skutkiem wciąż pokutujących opinii o 
„bezdusznym eklektyzmie przełomu wie
ków" i „mrocznych studniach". Andrzej 
Gruszecki operuje mocno zmodyfikowaną, 
choć w gruncie rzeczy analogiczną argu
mentacją, proponując projekt „rewaloryza
cji", a faktycznie - zniszczenia unikatowe
go, zabytkowego kwartału miasta.
Nie chcę być źle zrozumiany i posądzony o 
propagowanie „studni" jako optymalnego 
rozwiązania architektonicznego. Jej uciążli
wości są oczywiste i - w miarę możliwości 
- powinno się dążyć do ich eliminowania 
(przykładowo przez adaptację najniżej po
łożonych, najciemniejszych mieszkań dla 
innych celów), bez zasadniczych zmian ze
wnętrznego wyglądu dziedzińców. Nowe 
spojrzenie na „studnie" - to przede 
wszystkim uznanie ich za mające wiele 
wad, lecz także niepowtarzalne i warte ści
słej ochrony świadectwo dawnej architek
tonicznej myśli. Należy też zaznaczyć wy
raźnie dostrzegalną ewolucję stosunku 
społeczności miejskiej do „studniowatych” 
podwórzy. Coraz więcej ludzi woli spoglą
dać przez okno na ładnie odnowiony dzie
dziniec zabytkowej kamienicy (choćby taki, 
jak przy ul. Hożej 41 czy Wilczej 29a), niż 
na księżycowy krajobraz w stylu Ursynowa. 
Świadczy to zresztą nie tyle na korzyść 
„studni", co uzmysławia powszechny od

ruch ucieczki przed koszmarem i anonimo
wością betonowego pudła, przed grozą to
nących w błocie chaotycznych blokowisk. 
Istotnym argumentem, dodatkowo przema
wiającym na rzecz odmiennego spojrzenia 
i pełniejszej oceny „studniowatych" pod
wórzy są ich związki z przeszłością stolicy 
oraz jej codziennym życiem. Zdzisław Bie- 
niecki, prezentując „przedwczorajsze/ War
szawy typy malownicze", nieprzypadkowo 
jedną z części swego znakomitego opraco
wania poświęcił „bywalcom studziennych 
podwórzy". Zaglądali tu wędrowni rze
mieślnicy i handlarze, „gromkim głosem 
obwołujący swoje towary lub usługi"; goś
ciem byt legendarny już kataryniarz, którego 
występy należały do stałego repertuaru 
podwórzowych atrakcji. Mieszkańcy oficyn 
oglądać też mogli popisy kobziarzy, „za
wsze mile witanych" czeskich harfiarek i 
tzw. hecarzy, nazywanych niekiedy „paja
cami". W okresie międzywojennym na 
dziedzińcach kamienic grywały podwórzo
we orkiestry; występowali także śpiewacy 
- soliści, akompaniujący na skrzypcach, gi
tarze bądź mandolinie. Bywały zatem pod
wórza warszawskie „estradą”; tu rozbrz
miewały ballady, których formę i pełen 
gwarowych naleciałości język wykorzysty
wali często kabaretowi autorzy.
Cała galeria malowniczych postaci, zna
nych dziś tylko z rycin lub starych fotografii, 
nie była zjawiskiem charakterystycznym 
wyłącznie dla warszawskiego podwórza. 
Dopiero dni Powstania Warszawskiego 
wniosły w zwyczajne (choć dla nas tchnące 
już egzotyką) dzieje „studni” coś niepowta
rzalnego i nie znajdującego odpowiednika 
w żadnej z europejskich stolic. Przez wiele 
tygodni koncentrowało się tu życie mie
szkańców kamienic i powstańców, a po
między ścianami oficyn rozegrała się nie
jedna ludzka tragedia. Na podwórzach or
ganizowano zbiorowe czytanie prasy po
wstańczej; stąd wyruszano do walki, wie
czorami zaś gromadzono się wokół pod
wórzowych kapliczek. W podwórzu czyn
szówki przy Poznańskiej 12 przetrwał do 
dziś otoczony troskliwą opieką lokatorów 
częściowo spalony krzyż, pod którym 15 
sierpnia 1944 r. odbyła się połowa msza 
dla żołnierzy Powstania. Już w pierwszych 
dniach walki dziedzińce kamienic zamieniły 
się w cmentarze; poległych grzebano na 
każdym wolnym skrawku ziemi.
Ten właśnie rozdział w dziejach miasta i 
łącząca się z nim pamięć o atmosferze wal
czącej stolicy decyduje o specyfice spoj
rzenia na warszawską kamienicę i jej pod
wórze; spojrzenia, które nie może sprowa
dzać się do płytkiej krytyki jej architekto
nicznej koncepcji. Czy można oceniać za
bytek pomijając jego osadzenie w przesz
łości, nie dostrzegając w nim cząstki histo
rii miasta? Warszawskie „studzienne" pod
wórza są jakby miniaturowymi placami, ma
jącymi swoją wspaniałą, bogatą historię i 
niezwykły klimat. Nierzadko fascynują arty
stów, stając się - jak np. w malarskiej twór
czości Janusza Mulaka - często występu
jącym motywem.
Sądzę, że podwórza czynszówek zwiedzać 
można podobnie, jak zwiedza się zabytki 
staromiejskie. Właśnie tu odnaleźć można 
najwięcej chyba autentyzmu i atmosfery 
dawnej Warszawy. Nie powinna ona zagi
nąć ani paść ofiarą nieprzemyślanych dzia
łań, jakże często podejmowanych w imię 
żle rozumianej „modernizacji" miasta.

Janusz Sujecki

Pieśni, które 
nie uszły 
cało
„Płomień rozgryzie malowane dzieje, 
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje 
Pieśń ujdzie cało..."

(A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod)

Mówiąc „zabytek", zwykliśmy określać tym 
mianem konkretny przedmiot. A więc zaby
tkami są budowle, dzieła sztuki i rzemiosł 
artystycznych, obiekty cenne z uwagi na 
związki historyczne i kulturowe, pamiątki 
przeszłości. Są więc zabytkami i książki, 
ale w ich wypadku częściej zauważamy for
mę ich wydania, wiek, liczbę egzemplarzy 
ocalałych z przeszłości - niż treść! Czy 
treść może zasługiwać na ochronę z racji 
wartości zabytkowych? Już słyszę kąśliwe 
uwagi tych, którym zabytków zawsze za 
wiele, którym przeszkadzają w realizowaniu 
tego, co uważają za postęp; a może i tych 
historyków sztuki, którzy ceniąc formę 
przedmiotu uważają za bezpłodne rozwa
żania historyczno-literackie.
Jeżeli jednak pokazujemy stare pocztówki, 
mówiąc - to też mogą być zabytki, bierze- 
my pod uwagę ich różnorodne treści, bo 
przecież nie formę, która jest prawie jedno
lita, jeśli pasjonujemy się starymi nagrania
mi płytowymi - to przecież nie z uwagi na 
technikę, ale właśnie dla treści, zanotowa
nej na nich jak na dokumencie, zgodnie ze 
stylem epoki, w której powstały lub zostały 
nagrane, intencją twórcy lub wykonawcy, a 
czasem i celami wydania. Chciałbym tu 
zwrócić uwagę na fakt oczywisty i niezbity: 
zabytkiem może być i jest pieśń lub pio
senka, niezależnie od tego czy znamy jej 
autora, a więc czy podlega ochronie jako 
dzieło autorskie - ale za to z uwagi na zwią
zek z wydarzeniami historycznymi, którym 
towarzyszy, w których bierze udział, które 
opisuje i ilustruje. Bez niej historia może 
być niema, a więc kaleka.
Siedemdziesiąta rocznica odrodzenia Pol
ski rozbrzmiała melodiami zapomnianymi, 
piosenkami zakazanymi lub skazanymi na 
niepamięć wraz z wydarzeniami, miejscami 
i osobami, z którymi były powiązane. Uka
zała się też płyta' i śpiewnik2 zawierające 
piosenki Wielkiej Wojny. Cóż w tym nie
zwykłego? Piosenki te i tak są dość znane i 
śpiewane. W słowie od wydawcy czytamy: 
„Śpiewnik, który oddajemy w ręce Pańs
twa, jest publikacją oczekiwaną i potrzeb
ną. Wiele zamieszczonych w nim pieśni nie 
było dotąd drukowanych. Pozostałe - cho
ciaż tkwią jeszcze w pamięci narodowej - 
szczególnie dla młodego pokolenia Pola
ków stają się coraz bardziej «historią». 
Stąd też intencje Wydawcy, by przywrócić 
im blask oraz ocalić od zapomnienia!" In
tencje szlachetne, odkłamywanie historii, 
zacieranie białych plam czy też raczej wy
bielanie miejsc pokrytych czarną farbą - ze 
wszech miar słuszne, wybór tekstów - to 
dobre prawo autora antologii. Inna sprawa 
- to rzetelność publikacji. Tekst piosenki - 
to też dokument historyczny i jako taki wi- 

| nien być przytaczany ściśle, nawet gdy jest
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

O

16 (13) Marsz strzelców.

Po Azy i precz tyranie, tam siej mordy. 
Tam ziemia wa, tam panuj, tam twa śmierć 
Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy, 
Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć 
O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry 
Wysłucha! nas! niech korna Iza i żai 
Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury! 
Hej baczność cel i t. d.

W

Hei strzelcy wraz, nad nami Orzeł biały, 
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały, 
A lotem kul kieruje Zbawca Bógl
Więc gotuj broń i kule bij głęboko, 
0 Ojców grób bagnetów poostrz stal.
Na odgłos trąb, twój sztuciec bierz na oko; |
Hej baczność cel i w łeb lub w serce pal! 
Hej trąb, hej trąb strzelecką trąbką w dal.
A kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal! 2

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy, 
Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar. 
Hej Moskwa tu, a nuże tu wisielcy. 
Od naszych kul nie schroni kniaź i car!
Raz przecie już zabrzmiały trąbek dźwięki. 
Lśni polska broń, jak złotych kłosów fai, 
Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów Jęki! 
Hej baczność cel i t d.

■' ;-iWw
Chcesz zdurzyć nas, oszukać chcesz nas czole, 

Plujem ci w twarz, za morze twpifih łask, 
Amnestyą twą owintem nasze kulę. 
Odpowiedź da huk armat, kurków trzask, 
Do Azyi precz potomku Dżengishana, 
Tam naród twój, tam ziemia carskich pól. 
Nie dla ciebie krwią ziemia nasza zlana. 
Hej baczność cci i t. d.

HEJ, STRZELCY WRAZ
Słowa i mel. Ludwik Anczyc

Hej, strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały, 
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały, 
A lotem kul kieruje Zbawca Bóg!
Więc gotuj broń i kule bij głęboko,
O ojców grób bagnetów poostrz stal.
Na odgłos trąb swój sztuciec bierz na oko, 
Hej, baczność! Cel i w łeb lub w serce pal!

Hej, trąb, hej trąb strzelecka trąbko w dal! 
A kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal!

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy, 
Masz w ręku broń,-a w piersiach święty żar.
Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki, 
Lśni polska broń, jak złotych kłosów łan.
O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry
Wysłuchaj nas! Niech koma łza i żal 
Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury!
Hej, baczność! Cel i w łeb lub w serce pal!

Hej, trąb, hej trąb strzelecka trąbko w dal! 
A kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal!

Hej, strzelcy, wraz, nad nami Orzeł Biały, 
a przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Wnet z naszych strzelb piorunem zagrzmią strzały, 
a lotem kul kieruje zbawca Bóg!

Więc gotuj broń i kule bij głęboko, 
o ojców grób bagnetów poostrz stal, 
na odlos trąb twój sztucer bierz na oko!
Hej, baczność! Cel! i w leb lub w serce pal!

Hej! trąb! hej! trąb
strzelecką trąbką w dal!
A kłuj, a rąb
i w leb lub w serce pal!

Graj, trąbko, graj, jak grałaś przez wiek cały 
do marszu tym, co szli do Polski bram. 
Słysz, bracie słysz, minionych lat sygnały, 
sztafety znak z kolei dają nam.

Więc gotuj broń...
Bagnetów szturm wolności zdobył szaniec, 
zwycięży, duch mężnością rąk i nóg, 
lecz biada, aby zwijać straż u granic, 
gdy na przedpolach czyha zdrajca wróg.

Więc gotuj broń...
Bałtyku szum, że nasza sprawa święta, 
od wieków huczy aż po Karpat wał!
Na bój zaprawia orzeł swe orlęta, 
by porwać je na pierwszy odgłos dział!

Więc gotuj broń...

1. Pełny tekst „Marsza strzelców" Ludwika Anczyca według śpiewnika „Pieśni 
narodowe" wydanego w Krakowie w 1894 r.
2. Okaleczony tekst tej pieśni z płyty Arstpnu i spektaklu „Gałązka rozmary
nu"
3. Tekst „Marsza strzelców" według śpiewnika M. Sarta - napisano w nim, że 
te strofy ułożył Anczyc (?!)
4. Etykieta płyty z prawykonaniem „Pierwszej brygady" z 1917 r.
5. Tekst „Pierwszej brygady" według śpiewnika „Wojenna pieśń polska” An
drzejewskiego (1939)...
6. ... i „poprawiony" w śpiewniku Sarta

(zdjęcia: Jerzy Bojarski)

46
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Nr JO.

PIERWSZA BRYGADA.
„IliiękuW Panom >» n*jdumnl»J«H pi»4A. ja)<4 

kiadykolwlak Polaka atworayta".
Jóret Piłsudski

10. VIH 1004 roku
w Lublinie.

Legiony to — żebracza nuta,
Legiony to — ofiarny atoa,
Legiony to — żołnierska buta,
Legiony to — straceńców los!

My pierwsza brygada 
Strzelecka gromada 
Na stos 
Rzuciliśmy, swój życia los 
Na stos — na stos! —

Nie chcemy już od was uznania, 
Ni waszych mów. ni waszych łea:
Skończyły się dni kołatania 
Do waszych dusz, do waszych kies. 

My pierwaca brygada...

Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić akry. 
Nieść życie swe dla ideału 
I swoją krew i marzeń sny.

My pierwsza brygada ...

Potrafim dziś dla potomności 
Ostatki swych poświęcić dni, 
Wśród fałszów siać siew szlachetności 
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 

My pierwsza brygada...
5 6

MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY
Słowa: Andrzej Hałaciński i Tadeusz Biernacki 
Melodia anonimowa.

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to ofiarny stos.

My Pierwsza Brygada, strzelecka gromada.
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos!

Mówili, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc w to, że chcieć to móc.
Lecz trwaliśmy osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!

My Pierwsza Brygada...

Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez.
Skończyły się dni kołatania
Do waszych głów, do waszych serc.

to tekst anonimowego autora. Powiecie, że 
to przesada, że te „trochę muzyczki, kilka 
poobijanych rymów, sensu, humoru" jako 
recepta na pieśń żołnierską3 wyklucza do
kładność, że zapisywana w dziesiątkach 
zeszytów piosenka przechodzi metamorfo
zy niezamierzone przez autora? Pewnie tak, 
ale i tu obowiązują pewne reguły. Przykła
dem, jak nie należy traktować piosenki, jest 
„Marsz strzelców", który skomponował i 
napisał Władysław Ludwik Anczyc (1823— 
1883) z zawodu chemik, dziennikarz i dru
karz. To, że jego pieśń z upodobaniem była 
śpiewana przez powstańców, socjalistów i 
wreszcie legunów, drukowana w dziesiąt
kach śpiewników4, nie powstrzymało po- 
prawiaczy! Najmniejsze „zmiany" wprowa
dzono na płycie Idzie żołnierz borem la
sem - cykl I5, gdyż w trzecim wersie dru
giej zwrotki zastąpiono jedynie słowo ..Mo
skwa" wyrazem ,,wrogi".-Wiadomo przeciw 
komu wybuchło powstanie 1863 r. i trudno 
posądzać jego uczestników i jego poetów 
o nadmiar sympatii do „kniazia i cara", któ
rego aktem amnestyjnym chcieli owinąć 
kule, i którego Anczyc zwie „potomkiem 
Dżyngis-chana", wysyłając go precz z pol
skiej ziemi zalanej krwią: „Tu Polska jest, tu 
zginiesz i twe hordy, lub naród nasz wy
morduj, wysiecz, zgniećl". Słowa te, podyk
towane pasją i rozpaczą, w których modli
tewne wołanie ,,o Matko z Jasnej Góry, Wy
słuchaj nas! Niech korna łza i żal. Przebła
ga Cię! Niewoli zerwij sznury" łączy się z 
komendą „Hej, baczność! cel! i w łeb lub 
serce pal!"-to właśnie taki dokument. Oto 
na płycie „Arstonu"8 druga zwrotka pieśni 
jest nieudacznym zlepkiem oryginału (dwa 
pierwsze wersy) i następnie wyrwanego 

przedostatniego wersu drugiej zwrotki, 
szóstego wersu tejże, i czterech ostatnich 
wersów zwrotki ostatniej, wszystko zaś po 
to, by... car nie obraził się, że został nazwa
ny tyranem! By ominąć słowa „do Azji 
precz", do tegoż cara i jego wojsk skiero
wane. Głupota czy fałszerstwo?

A w śpiewniku „opracowanym" przez p. 
Marka Sarta? Są już wszystkie cztery strofy 
plus informacja „słowa i muzyka: Włady
sław Ludwik Anczyc". Czytający przeciera 
oczy: pierwsza strofa zgadza się, ale na
stępne są całkiem nowe: „słysz, bracie 
słysz, minionych lat sygnały, sztafety znak z 
kolei dają nam... lecz biada, aby zwijać 
straż u granic, gdy na przedpolach czyha 
zdrajca wróg... Bałtyku szum, że nasza 
sprawa święta... pierwszy odgłos dział!" 
Nieudolny tekst, lecz w końcu nie wszyst
kie piosenki wojskowe - to perły poezji; 
ważne, że dopuszczono się tu fałszerstwa 
historycznego, podpisując nazwiskiem au
tora - znanego i szanowanego wydawcy - 
słowa, których nigdy nie napisał!

Kolejna pieśń - to „Pierwsza Brygada". Ileż 
to na jej temat nie napisano? Powstała do
piero w połowie 1917 r.7 na melodię marsza 
„Pieried rozłukoj" grywaną przez orkiestrę 
strażacką w Kielcach, z zapożyczeniem 
tekstowym z wcześniejszej pieśni II Bryga
dy „Legiony to zwycięska nuta, legiony to 
zwycięski śpiew". Trzy strofki napisał An
drzej Hałaciński („Legiony to... Mówili nam. 
że stumanieni... Nie chcemy już od was 
uznania"), sześć następnych napisał w 
1918 r. Tadeusz Biernacki. Charaktery
styczne jest, że pieśń ta, „najdumniejsza, 
jaką kiedykolwiek Polska stworzyła"- jeśli 

posłużymy się słowami Piłsudskiego - nie 
była zbyt często publikowana przed woj
ną8, a po wojnie, pomijając prace nauko- 
wo-historyczne, po raz pierwszy ukazała 
się na wymienionej płycie „Arstonu", choć 
wcześniej śpiewano ją w filmie Bohdana 
Poręby „Polonia Restituta". Jest też w 
śpiewniku M. Sarta. Wszędzie „poprawio
na". Zamiast: „Legiony to żebracza nuta, 
legiony to ofiarny stos, legiony to żołnier
ska buta, legiony to straceńców los". 
mamy: „Legiony to żołnierska nuta, le
giony to straceńców los, legiony to żołnier
ska bota, legiony to ofiarny stos". Czyżby 
poprawiaczom przeszkadzał fakt, że legio
niści mogliby o sobie zaśpiewać „wczora/ 
łach, mundur dziś"s - tak nędznie zaopa
trzeni ruszali do boju o Polskę. Podobnie 
na płycie, zamiast „nie byliśmy osamotnie
ni, bo z nami był nasz dzielny wódz"10, po
jawiło się coś przeciwnego: „lecz trwaliśmy 
osamotnieni". Cui bono? Czy to fałszers
two tekstu, mające wskazywać na (rzeczy
wistą) izolację Legionów od części zacho
wawczo nastawionego społeczeństwa? A 
może to zwyczajne niedbalstwo? W śpiew
niku O mój rozmarynie takich potknięć wie
le: „Raduje się serce" - opuszczono cztery 
zwrotki, przestawiono kolejność zwrotki 
piątej i szóstej; „Wojenko, wojenko" - opu
szczono zwrotki czwartą i szóstą; „Jedzie 
na kasztance” - opublikowano jedynie 
zwrotki pierwszą, trzecią i ósmą; „Leguny w 
niebie” - opuszczono tylko jedną, ale zna
czącą zwrotkę, gdy Pan Bóg z obawy „by 
nie wleźli bolszewicy do nieba" zaprasza 
legunów na wartę; „Rym cym, cym" - za
miast jednoznacznego „a jak żołdu nie do
stanę, mannlicherem rżnę o ścianę" jest: 
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„jak przepustki nie dostanę - karabinem 
rżnę o ścianę"; poprawiony zostat nawet 
„Marsz Lotników”, okaleczono też „Niech 
inni hulają, gdzie mogą, gdzie chcą", obci
nając pierwszą strofkę.
To, że w zbiorze znalazła się ulubiona Szy
mona Kobylińskiego „Sensacja w Pikutko- 
wie" i (również okastrowani) „Flisacy” z fil
mu „Dziesięciu z Pawiaka", zaś nie ma 
dumnej „Naprzód drużyno strzelecka, 
sztandar do góry swój wznieś” - to już inna 
kwestia. Szkoda, że autorom zabrakfo do
kładności Zygmunta Andrzejewskiego, któ
ry z benedyktyńską cierpliwością zebrał i 
ułożył trzy tomy „Wojennej Pieśni Pol
skiej”, czy Tadeusza Szewery, który po
dobną antologię zebrał i opracował, za
mieszczając w niej pieśni i piosenki żoł
nierskie, powstańcze i partyzanckie drugiej 
wojny światowej. Szkoda, gdyż wydawca 
śpiewnika we wstępie zarzuca nam, że 
„znając pierwszą zwrotkę i z grubsza melo
dię... często kaleczymy te słowno-muzycz
ne klejnociki polskiej tradycji... że śpiew
nik... zmieni choć trochę tę sytuację... że 
pieśń ujdzie cało, jeśli z serca płynie". Tu 
klejnociki zostały nie „okaleczone", ale po
zbawione kształtu. Pieśń nie uszła cało, 
mimo że to przecież też jest zabytek!

Jan Pruszyńskl

Przypisy
1. Pieśni legionowe! Muzyka i opracowanie 
pieśni Waldemar Kazanecki. „Arston”, ste
reo AIP - 018, cena 1800 zł.
2. O mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939. 
Wybór i opracowanie Marek Sart, ilustr. 
Szymon Kobyliński. Wydawnictwo Muzycz
ne „Fuga”, Warszawa 1988, nakt. 200350 
egz., cena 470 zł.
3. J. Kaden-Bandrowski w przedmowie do 
zbiorku Adama Kowalskiego Lutnia w torni
strze, Warszawa 1934, s. 9 (nlb.).
4. Przykładowo: Pieśni narodowe, Kraków 
1894, s. 23-24; to samo Kraków br. (1900?); 
Br. Szul, Piosenki leguna tułacza, Kraków 
1916; Album pieśni żołnierza polskiego, 
Warszawa 1925, nakt. Zw. Inwalidów Wo
jennych RP.
5. Opr. muz. Jerzy Kołaczkowski, autor 
zmian w tekście anonimowy. Polskie Na
grania „Muza", SXL 0169.
6. Przyp. 1 - tak też odśpiewana podczas 
spektaklu Gałązki rozmarynu Z. Nowako
wskiego w Teatrze „Rozmaitości" w War
szawie. Podobnie przeinaczono tenże tekst 
na nowej płycie Pieśni legionowe.
7. Prawykonanie płytowe 1917 r. jako „pio
senka legionowa" w wyk. St. Ratolda Za- 
darnowskiego, na płycie „Syrena Grand 
Record".
8. Brak jej np. w opracowanym przez Alek
sandra Wielhorskiego Śpiewniku żołnierza, 
wydanym przez Wojsk. Inst. Nauk. Hist, w 
1921 r. w Albumie pieśni (zob. przyp. 4).
9. Interesujące jest, że ten znany „Marsz I 
Korpusu" z 1943 roku poprzedziła pieśń 
„My I Dywizja - Honor i Ojczyzna" właśnie 
na nutę „I Brygady".
10. W prawykonaniu płytowym oraz wyko
naniu z 1927 r. zaśpiewany przez E. Mossa
kowskiego na płycie „Syrena".
11. Z. Andrzejewski, Wojenna pieśń pol
ska, t. I-III, Warszawa 1939 - najdokładniej
szy zbiór pieśni wojskowych od XII w. po 
1933 r„ dość rzadki z racji zniszczenia 
znacznej części nakładu.
12. T. Szewera, Niech wiatr ją poniesie, 
Wyd. Łódzkie, 1970.

Rozkopywanie Września
Maciej Wojewoda, dyrektor Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej, plastyk z wykształcenia, 
archeolog z zamiłowania, a przede wszyst
kim niestrudzony poszukiwacz śladów 
Września 1939 - chodzi po lasach i świeżo 
zaoranych polach, dokonując każdego 
roku nowych odkryć. Robi także normalne 
wykopy badawcze - w wojennych transze- 
jach, stanowiskach strzeleckich, rowach 
łącznikowych, nawet w bombowych lejach 
- wyciągając z ziemi części żołnierskiego 
uzbrojenia: amunicję, karabiny, pistolety, 
hełmy, znaki identyfikacyjne, okucia pa
sów; zdarzają się też kości - ludzkie, a ze 
zwierzęcych przede wszystkim końskie.

Znalezione przedmioty pokazywane są na 
wystawie „Krew, kurz, pamięć" już po za
biegach konserwatorskich (Maciej Woje
woda konserwował je początkowo w do
mowej łazience). W gablotach znajdują się 
także dary od mieszkańców okolic Socha
czewa, np. ckm wyciągnięty z przyzagrodo
wej sadzawki, i od uczestników bitwy lub 
ich rodzin. Część znalezisk pochodzi z 
ekshumacji, w czasie których dokonywano 
także identyfikacji zwłok. W ten sposób 
rozpoznano gen. Stanisława Grzmot-Skot- 
nickiego, który poległ pod Tułowicami 19 
września 1939 r. i pochowany został w 
zbiorowej mogile; znaleziono przy nim na-

1.2. Przeprawa w Wilkowicach: 
pomnik (1) i rozrzucone bezład
nie koła, w głębi obecny most 
przez Bzurę i pale po dawnym 
moście (2)
3. Pola między rzeką a lasem 
Stefanów (w głębi) - tu było naj
większe stłoczenie sprzętu, któ
rego pozostałości odkrywa M. 
Wojewoda
4. Las Stefanów poprzecinany o- 
kopami, dołami i lejami - tu żoł
nierze oczekiwali na „skok ku 
przeprawie"
5. Maciej Wojewoda przeszukuje 
las Stefanów
6.7. Kwatera żołnierska na cmen
tarzu w Młodzieszynie
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ramiennik z generalskim wężykiem poka
zywany dziś na wystawie. Oprócz uzbroje
nia są tu także mundury, szczątki propor
ców, czapek, pasów, kabur. „W ziemi jest 
tych przedmiotów jeszcze dużo - mówi 
Maciej Wojewoda. Żołnierze ukrywali je 
idąc do niewoli lub po prostu gubili. Teraz 
poszukiwania prowadzi się nam łatwiej, bo 
muzeum ma wykrywacz metali. IV miejs

cach walk sygnały aparatu są jednoznacz
nie ciągłe!"
Poszukiwania Macieja Wojewody dotyczą 
przede wszystkim rejonu wielkiej bitwy 
1939 r„ która rozegrała się w widłach Wisły 
i Bzury od 9 do 20 września. W opracowa
niach historycznych nazywana jest bitwą 
nad Bzurą. Toczyły ją dwie polskie armie: 
„Pomorze” pod dowództwem gen. Włady
sława Bortnowskiego i „Poznań” gen. Ta
deusza Kutrzeby, który dowodził całą ope
racją. Przeciw sobie mieli główne siły nie
mieckie: 8 armię i część 4. i 10.; dowodził 
gen. Johannes Blaskowitz.
Armia „Pomorze” zetknęła się z armią „Po
znań” po ciężkich walkach w Borach Tu
cholskich oraz pod Grudziądzem i Brodni
cą. Wycofywała się w kierunku południo
wo-wschodnim, armia „Poznań" cofała się 
z Wielkopolski na wschód, zaś celem mar
szu obu armii była Warszawa. Ale były już 
one znacznie wyprzedzone przez pancerne 
jednostki niemieckie i jedyną możliwością 
przyjścia z pomocą Warszawie była decyz
ja gen. Kutrzeby o rozpoczęciu bitwy za
czepnej przez wykorzystanie zaskoczenia i 
lokalnej przewagi, a następnie marsz pod 
Warszawę. Odciążająca obronę stolicy bi
twa rozpoczęła się w nocy z 9 na 10 wrześ
nia uderzeniem większej części armii „Po
znań” prowadzonej przez gen, Edmunda 
Knoll-Kownackiego między Łęczycą a 
Piątkiem. Przez 11 i 12 września wojska 

niemieckie wycofywały się pod polskim na- 
porem, ale potem podeszły nowe dywizje, 
także pancerne i lotnictwo. Bitwa nad Bzurą 
weszła w drugą fazę - armie polskie zosta
ły okrążone i utrzymując kierunek warsza
wski party przez Bzurę ku Puszczy Kampi
noskiej, starając się jak najdłużej bronić 
Sochaczewa i innych przepraw przez rze
kę. Chodziło przecież o to, aby jak najwięk
sza liczba żołnierzy mogła dojść do War
szawy.
Oto Wilkowice. Tu znajdowało się jedno z 
głównych przejść przez Bzurę. „Bzura nie 
stanowiła przeszkody dla pieszych, kawa
lerii i zwiadów artyleryjskich. Mogli oni 
przechodzić wszędzie, omijając ogień arty
lerii przeciwnika. Natomiast sprzęt artyleryj
ski i tabory miały możność przejścia tylko 
jednym wąskim brodem, którego przeciw
ny brzeg - nie skopany wjazd pod górę na 
szerokość dwóch wozów - powodował ko
rek. Przed tym brodem nastąpiło niesamo
wite stłoczenie wozów taborowych i wszel
kiego rodzaju pojazdów, które zjechały w 
półkole. Każdy przeprawiał się na własną 
rękę. Nikt nie regulował ruchu. Odbywało 
się to w wielkim napięciu nerwowym na 
skutek ognia artylerii nieprzyjaciela, wśród- 
wybuchów pocisków, gwizdu odłamków i 
jęku rannych. Ogień trwał bez przerwy od 
godziny 21.00 do 6.30 dnia 18 września. Po 
początkowych krótkich nawałach sypały 
się serie ognia nękającego, ciągłego, w re-
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8.9. Brochów: tej grobli przy kościele bronił 14 i 
15 września 7. Pułk Strzelców Konnych Wielko
polskich (8), co przypomina tablica (9)
10. Cmentarz w Sochaczewie-Trojanowie 

(zdjęcia: Krzysztof Nowiński)

gularnych trzyminutowych odstępach." Tak 
wspomina przeprawę w Wilkowicach kpt. 
Ludwik Głowacki, dowódca baterii 17. puł
ku artylerii lekkiej (L. Głowacki, 17 Wielko
polska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, 
Lublin 1969).
Do dzisiaj zachowały się pale istniejącego 
wówczas mostu, ale przede wszystkim ko
rzystano z brodu. Na zachodnim brzegu 
rzeki gromadziły się - już przemieszane ze 
sobą - oddziały. Szczególnie ciężki byt 
dzień 17 września, nazwany „czarną nie
dzielą”, kiedy Niemcy w godzinach od 9.00 
do 18.00 rzucili do walki kilkaset samolo
tów. Kpt. Ludwik Głowacki: „Druzgocący 
atak hitlerowskiego lotnictwa sparaliżował 
w pobliżu Bzury ruchy wojsk polskich. Nie
mieccy lotnicy podpalili wszystkie wsie i 
osiedla, niszczyli przeprawy na Bzurze, ta
rasowali brody, rozbijali kolumny wojsk, ta
borów i uciekającej ludności, zgromadzone 

przy przeprawach lub podchodzące ku 
nim. Na teren przylegający do Bzury padały 
bomby i pociski z broni pokładowej, hitle
rowscy piraci powietrzni niszczyli wszystko 
co mogło stanowić ukrycie lub schron le
nie. ’’Takim miejscem w pobliżu przeprawy 
w Wilkowicach, kilkaset metrów od rzeki, 
był las Stefanów. Żołnierze chowali się w 
okopach z pierwszej wojny i w szybko ko
panych przez siebie dołach. Dzisiaj las Ste
fanów poprzecinany jest doskonale wi
docznymi rowami i dołami strzeleckimi, 
dużo jest też lejów po bombach. Między 
lasem a rzeką, na rozległym polu tłoczyły 
się wtedy pojazdy, armaty i inny sprzęt. To 
właśnie pole jest pod stałą obserwacją Ma
cieja Wojewody. Na brzegu Bzury wznosi 
się pomnik oznaczający bród w Wilkowi
cach - głaz z tablicą i napisem: „Whołdzie 
bohaterom bitwy nad Bzurą Września 1939 
- zuchy, harcerze i instruktorzy Chorągwi 

Skierniewickiej ZHP"; obok porozrzucane 
bezładnie i wbite w ziemię koła od wozów 
symbolizują przeprawę.
Cmentarz w Młodzieszynie - groby około 
2000 żołnierzy polskich, w Rybnie - około 
600, w Mistrzewicach - około 120, w So
chaczewie-Trojanowie - około 3700. I tak 
dalej, i tak dalej. Wojskowe cmentarze - 
choć w większości groby opatrzone są ta
bliczkami z napisem „żołnierz nieznany"- 
są zadbane i często odwiedzane. O boha
terach bitwy nad Bzurą pamiętają mie
szkańcy wsi, żyją jeszcze świadkowie tam
tych wydarzeń. Na przykład po wystawie w 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej oprowadza 
wycieczki Bolesław Kasprzak z kompanii 
łączności 25. Dywizji Piechoty armii „Po
znań", raniony pod Sochaczewem - roz
miar tej rany widać na ofiarowanym mu
zeum mundurze; jest on dzisiaj skarbnicą 
wiadomości o wrześniowych dniach nad 
Bzurą. Tak samo jak wielu innych żyjących 
żołnierzy, którzy każdego roku spotykają 
się z uczestnikami rajdu szlakami walk, or
ganizowanego w tym roku po raz dziewięt
nasty, m.in. przez Muzeum Ziemi Socha
czewskiej.
Wrzesień 1939 przeszedł do historii. We 
wrześniu ubiegłego roku w telewizyjnym 
cyklu „Zatrzymane w kadrze" Ryszard Wój
cik ogłosił akcję „Po bitwie”. Zachęca on 
do poszukiwania śladów i świadków walk. 
Każde takie „rozkopywanie Września" - 
nie tylko w dosłownym znaczeniu, ale także 
przez utrwalanie wspomnień, poszukiwanie 
dokumentów czy pamiątek - jest rozsze
rzeniem wiedzy o „polskiej wojnie”. Robi to 
już od kilku lat Maciej Wojewoda w Socha
czewie.

Krzysztof Nowiński
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Puszczykowo
Od początku naszego stulecia Puszczyko
wo stało się popularną miejscowością let
niskową i wycieczkową, położną 13 km w 
kierunku południowym od Poznania, na le
wym brzegu Warty w otoczeniu starych la
sów. Miasto liczy obecnie około 8700 mie
szkańców i zajmuje powierzchnię 1665 ha. 
Powstało z połączenia czterech jednostek 
osadniczych: Puszczykowa (Nowego), Pu- 
szczykówka, Niwki - położonych w dolinie 
Warty, i Puszczykowa Starego usytuowa
nego na wysoczyżnie. Najstarszą z wymie
nionych osad jest Niwka, wspomniana w 
1302 r. Puszczykowo Stare i Puszczykówko 
od średniowiecza do drugiego rozbioru 
Polski należały do kapituły poznańskiej. W 
1613 r., gdy spaliła się poznańska Katedra, 
lasy puszczykowskie dostarczały budulca 
do jej odbudowy.
Intensywna zabudowa Puszczykowa (No
wego) i Puszczykówka zaczęła się dopiero 
w drugiej połowie XIX w., po ostatecznym 
uregulowaniu koryta Warty w latach 1870- 
1880. W roku 1962 po połączeniu wymie
nionych osad Puszczykowo otrzymało pra
wa miejskie. Jest miastem bez rynku, ratu
sza, przemysłu, ma za to wybitne walory 
wycieczkowe i letniskowe i wchodzi w ob
ręb Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Tak widział przyszłość Puszczykowa bota
nik, profesor uniwersytetu poznańskiego 
Adam Wodziczko w 1937 r. („Kurier Po
znański", nr 187): „Obok zachowania pier
wotnej przyrody dalszym najważniejszym 
problemem terenu jest racjonalny rozwój 
osiedli Puszczykowa i Puszczykówka, które 
posiadają idealne warunki predysponujące 
je na jedno z najwspanialszych uzdrowisk 
leśnych w kraju (...). Na zdrowej, suchej i 
piaszczystej glebie, otoczone gęstym

1. Dawny pensjonat „Jadwinówka" z 1890 r. przy 
ul. Cienistej 1
2. Dom przy ul. Klonowe); w głębi oryginalny go
łębnik w formie baszty 

płaszczem sosnowych lasów Parku Naro
dowego, z nader dogodną komunikacją z 
Poznaniem (...) te tonące w sadach i ogro
dach osady przedstawiają doskonały przy
kład, jak powinny wyglądać spojone har
monijnie z przyrodą kulturalne osiedla, w 
których tak stali mieszkańcy jak liczni letni
cy i wycieczkowicze odnajdywać mogą 
zdrowie i radość życia." W konkluzji profe
sor postuluje, aby nadać Puszczykowu 
specjalny status osiedla o charakterze u- 
zdrowiska.
Od końca XIX w. Puszczykowo zaczęło na
bierać charakteru miejscowości letnisko
wej i wycieczkowej dla mieszkańców pobli
skiego Poznania. Sprzyjały temu: położe
nie nad Wartą, rozległe bory sosnowe i ko
rzystny mikroklimat. Zaczęły powstawać 
wille, pensjonaty i domy letniskowe. Drew
niana zabudowa stacji kolejowej z wieżycz
ką zegarową, pochodząca z początku XX 
w., została dzisiaj uznana za zabytkową. Na 
miano zabytku zasługuje też budynek stacji 
Puszczykówko.
Na południe od stacji kolejowej Puszczy
kowo, po obu stronach torów zostały wy
dzielone tzw. drzewostany reliktowo-pom- 
nikowe, obejmujące najstarsze w Wielko- 
polsce bory sosnowe, z pięknymi okazami 
sosen w wieku około 200 lat. Idąc od stacji 
ul. Poznańską, po minięciu lasu ujrzymy po 
prawej stronie ceglany, me tynkowany dom 
z czytelnym jeszcze napisem: „Letnisko 
Silva". Przed pierwszą wojną światową, po
mimo antypolskiej polityki pruskiej, był to 
polski dom wycieczkowy. W prasie po
znańskiej sprzed pierwszej wojny spotyka
my często komunikaty i sprawozdania z 
wycieczek i zabaw urządzanych w „Silvie". 
Podczas pierwszej wojny, gdy ruch wy
cieczkowy był utrudniony, a na wycieczki 
poza miasto z wyjątkiem Puszczykowa wy
magane były przepustki, „Silva" stała się 
ośrodkiem życia towarzyskiego licznych 
wtedy organizacji polskich. W czasie Po
wstania Wielkopolskiego (1918-1919) u- 
tworzono tu uzdrowisko dla powstańców 
rekonwalescentów.

Przy ul. Poznańskiej i przyległych uliczkach 
zachowało się kilkadziesiąt godnych uwagi 
domów z przełomu XIX i XX oraz z początku 
XX w., czyli z pierwszego okresu rozbudo
wy miejscowości. Najstarszy z istniejących 
domów znajduje się przy ul. Cienistej 1. 
Jest to mocno już zniszczony i zaniedbany 
pensjonat „Jadwinówka", o konstrukcji 
szachulcowej, z 1890 r. Na balkonie tego 
domu widnieje częściowo zachowana na
zwa pensjonatu, stylowo wykonana z drew
nianych listewek. Budynek ten wymaga 
podjęcia niezwłocznych prac konserwator
skich, gdyż z każdym rokiem pogarsza się 
jego stan.

Do najciekawszych obiektów należą też: 
okazały dom murowano-szachulcowy z 
podcieniem z 1914 r. przy ul. 22 Lipca 22, 
dom murowany z dużą drewnianą werandą 
przy ul. Cienistej 6 oraz budynek Urzędu 
Miejskiego przy ul. Podleśnej 4, wzniesiony 
jako pałacyk myśliwski na początku XX w. 
Przy ul. Poznańskiej 94 wznosi się stylowa 
willa z początku XX w„ o dachu mansardo
wym, z balkonem na czterech kolumnach. 
Na uwagę zasługuje również dom o kon
strukcji szachulcowej przy ul. Klonowej ze 
stylowym gołębnikiem w kształcie baszty. 
Szosa Poznań-Mosina omija miasto, prze
chodząc ul. Wysoką u podnóża wzniesień 
morenowych. Przy tej ulicy pod nr. 7 zacho
wała się drewniana duża altana z kopułą, z 
około 1900 r. W willi nr 5 z lat dwudziestych 
XX w. mieści się Zarząd WPN. Na terenie 
Puszczykowa (Starego) znajdują się nie
liczne już pozostałości zabudowań świad
czące o jego wiejskiej przeszłości. Przy ul. 
Sobieskiego obejrzeć można przykłady 
budynków o charakterze dworków z po
czątku XX w.: nr 10 (w głębi posesji), 12 (z 
drewnianym ryzalitem na osi i rzeźbionymi 
ozdobami) oraz 26 (z wieżą).

Na cmentarzu puszczykowskim, położo
nym malowniczo w lesie na końcu ul. Po
znańskiej, spoczywa wiele zasłużonych o- 
sobistości, które mieszkały w Puszczyko
wie stale lub okresowo. Pochowani tu zo-

51



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

stali m.in.: komendant Straży Ludowej w 
Powstaniu Wielkopolskim pułkownik Julian 
Lange (1873-1954), pisarz i podróżnik Ar
kady Fiedler (1894-1985), przyrodnik i et
nograf Jerzy Wojciech Szulczewski (1879— 
1969), dziennikarz Bolesław Nencki (1919— 
1983).
Nad Wartą wznosi się okazały budynek 
dawnego pensjonatu „Rusałka” z przełomu 
XIX i XX w. Dalej na południe, w starym 
borze sosnowym rosnącym między Wartą 
a ul. Wczasową mieści się dom wczasowy 
„Lech", a opodal niego znajduje się Mu
zeum Przyrodnicze WPN, otwarte w 1952 r„ 
a więc jeszcze przed formalnym utworze
niem Parku Narodowego. W pięciu salach 
zapoznać się tu można z charakterystyczną 
florą i fauną Parku oraz biotopami, przed
stawionymi w formie dioram przyrodni
czych. Muzeum zajmuje zaadaptowany bu
dynek warsztatowo-garażowy, zbudowany 
w latach okupacji hitlerowskiej, który nie 
jest zbyt odpowiednim miejscem do celów 
ekspozycyjnych z uwagi na ciasnotę i 
znaczną wilgotność. Planuje się przenie
sienie muzeum do budynku w Jeziorach 
nad Jeziorem Góreckim, po zlikwidowaniu 
mieszczącego się tam prewentorium. Bu
dynek ten - to dawna rezydencja hitlero
wskiego namiestnika Artura Greisera (stra
conego w 1945 r. w Poznaniu).

Południowa część miasta Puszczykowa - 
to dawna osada Puszczykówko. W najstar
szej, położonej nad Wartą części zachowa
ło się kilkanaście interesujących przykła
dów budownictwa willowego z przełomu 
XIX i XX w. oraz z początku XX (najwięcej 
przy ul. Wczasowej). Na szczególną uwagę 
zasługują: pensjonat wśród starych drzew 
przy ul. Nadwarciańskiej 1, domy murowa- 
no-szachulcowe przy ul. Wczasowej 7, 11, 
21, willa z tarasem przy ul. Fiedlera 34, 
drewniane domki przy ul. Spokojnej 3 i 
Fiedlera 7 oraz okazałe wille już z okresu 
międzywojennego przy ulicach Mickiewi
cza 1 i Spokojnej 6. Przy ul. Wczasowej 23 
rośnie pomnikowy dąb o obwodzie 340 
cm. W sąsiednim domu nr 25 mieszkał Cy
ryl Ratajski (1875-1942)-działacz politycz
ny, prezydent Poznania w latach 1922-1934 
i 1939.
W domu przy ul. Słowackiego 1 przez wiele 
lat mieszkał i pracował pisarz i podróżnik 
Arkady Fiedler. W 1973 r. otwarto tu Mu- 
zeum-Pracownię Literacką A. Fiedlera, w 
której obejrzeć można wydania dzieł pisa
rza, a także gromadzone przez kilkadziesiąt 
lat zbiory przyrodnicze i etnograficzne: tro
fea myśliwskie, broń, wyroby sztuki ludo
wej, przepiękną kolekcję motyli. W przyleg
łym ogrodzie powstaje skansen kopii ludo
wych rzeźb indiańskich.

3. Dawny pensjonat „Rusałka” z przełomu XIX i 
XX w.
4. Dawna restauracja „Capri" przy ul. Wczasowej
8 - przykład lokalu dansingowego z okresu 
świetności Puszczykowa-letniska
5. Dawny pensjonat „Silva” przy ul. Poznańskiej
6. Drewniana stacja kolejowa z początku XX w. 
(zob. artykuł „Drewno na kolei" w tym numerze)

(zdjęcia: Sławomir Pniewski)

W części Puszczykówka na zachód od to
rów kolejowych na uwagę zasługują bu
dynki pensjonatów: murowany-szachulco- 
wy z XIX-XX w. przy ul. Kasprowicza 15/17 
oraz przypominający dworek okazały budy
nek z lat 1932-1936 przy ul. Kopernika 18. 
Obecnie Puszczykowo zdecydowanie za
traciło swój charakter letniskowy. Dawne 
pensjonaty i domy letniskowe nie funkcjo
nują zgodnie z pierwotnym przeznacze
niem, lecz służą przeważnie jako domy 
mieszkalne. Główną przyczyną tego zjawi
ska są inne wymogi ludzi wyjeżdżających 
na letni wypoczynek. Puszczykowskie 
pensjonaty i letniska nie wytrzymały konku
rencji z kurortami i uzdrowiskami w innych 
regionach naszego kraju. Ważną przyczyną 
jest znaczne zanieczyszczenie rzeki Warty, 
co spowodowało zlikwidowanie nadrzecz
nych plaż i kąpielisk.

Sławomir Pniewski
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Zespół pocysterski 
w Lubiążu
Lubiąż jest obecnie dużą wsią leżącą u ujś
cia Brzeźnicy do Odry, pomiędzy Brzegiem 
Dolnym a Ścinawą, w tuku rzeki, której ko
ryto zmienia w tym miejscu kierunek z za
chodniego na północny. Horyzont zamyka 
długie pasmo wzgórz morenowych, któ
rych wysokość nie przekracza 140 m 
n.p.m.; szczyt najwyższego z nich zajmuje 
zespół pocysterski.
Usytuowane w Lubiążu opactwo cysterskie 
zaliczane jest do największych baroko
wych klasztornych założeń architektonicz
nych środkowej Europy. Jest to jedna z 
najstarszych a zarazem najbogatszych fun
dacji zakonnych Śląska, będąc jednocześ
nie domem macierzystym dla większości 
śląskich klasztorów cysterskich. Najstar
sze nazwy Lubiąża wymieniane w doku
mentach brzmiały: Lubens, Lubes, Lubież. 
Inicjatorem fundacji nowego klasztoru był 
książę Bolesław Wysoki, który po odzy
skaniu ojcowizny śląskiej postanowił u- 
czcić swój powrót darowizną na rzecz koś
cioła. Domem macierzystym dla nowego 
klasztoru została Pforta nad Saalą w Turyn
gii, w diecezji naumburskiej. Pierwsi mnisi 
przybyli do Lubiąża 16 sierpnia 1163 r., o- 
siedlając się na miejscu dawnego grodu 
warownego i „forum”. Cały konwent cyster
ski, liczący zgodnie z regułą 12 zakonników 
z opatem, osiadł w Lubiążu przypuszczal
nie w latach 1173-1174. Tak więc pomiędzy 
datą przybycia pierwszych zakonników z 
Pforty a ostatecznym zakończeniem proce
su fundacji, potwierdzonym uroczystym 
wystawieniem dokumentu lokacyjnego 
przez księcia Bolesława Wysokiego dla 

pierwszego opata Florentego w 1175 r. w 
Grodźcu, upłynęło 12 lat. W tym czasie 
wzniesiono najniezbędniejsze budynki kla
sztorne oraz zaopatrzono je w potrzebny 
sprzęt i księgi liturgiczne.
Około 1200 r. cystersi wznieśli w Lubiążu 
późnoromańską, trójnawową bazylikę pod 
wezwaniem Najświętszej Panny Marii, która 
uległa zniszczeniu w pierwszej połowie XIV 
w. w związku z budową świątyni gotyckiej. 
Zachowała się tylko przy południowej ścia
nie prezbiterium późnoromańska kolu
mienka datowana na lata 1230-1240. W 
chórze tej świątyni przed ołtarzem głów
nym pochowano fundatora opactwa, księ
cia Bolesława Wysokiego, zmarłego w 
1201 r.
Najazd tatarski na Śląsk w 1241 r„ który nie 
dotknął zresztą bezpośrednio posiadłości 
klasztornych, oraz trwające przez dziesięć 
lat walki pomiędzy synami Henryka II Po
bożnego o władzę zahamowały tylko na 
krótko dalszy rozwój klasztoru cystersów. 
W pierwszej połowie XIV w. powstał cały 
zespół gotyckiego klasztoru razem z istnie
jącym do dziś kościołem klasztornym Naj
świętszej Marii Panny. Kościół ten wznie
siono w latach 1307-1340. Konsekracji no
wego kościoła klasztornego dokonał bis
kup wrocławski Nanker w 1340 r. Za cza
sów opata Rudolfa wybudowano w latach 
1311-1312 przy północnej stronie obejścia 
wokół chóru kościelnego kaplicę grobową 
fundacji księcia legnickiego Bolesława III, 
zwanego Rozrzutnym, którego też pocho
wano tam w 1352 r., wystawiając mu wspa
niałą tumbę z płytą nagrobną.
W ciągu XV w. nastąpiła powolna stagnacja 
prężnego dotychczas ośrodka klasztorne
go. Upadek gospodarczy klasztoru zapo
czątkowały wojny husyckie w latach 1428— 

1. Budynek bramy wjazdowej
2. Zachodnia fasada kościoła klasztornego

1432. Podczas walk zniszczonych zostało 
wiele wsi klasztornych, a sam klasztor zo
stał ograbiony i spalony 30 czerwca 1432 r. 
Z pożogi wojennej ocalały jedynie: kościół 
Św. Jakuba i nieliczne zabudowania gos
podarcze.
Okres reformacji wyludnił klasztor oraz 
spowodował upadek gospodarczy funda
cji. Podczas wyborów opackich w 1553 r. 
obecnych było zaledwie 7 mnichów. Możni 
i książęta zagarniali poszczególne dobra 
klasztorne. Również trwający w latach 
1534-1563 spór o prawo patronatu nad 
klasztorem pomiędzy cesarzem Ferdynan
dem I a księciem legnicko-brzeskim Fryde
rykiem II odbił się niekorzystnie na ogólnej 
sytuacji opactwa, które zmuszane było do 
dużych świadczeń finansowych w związku 
z niebezpieczeństwem agresji tureckiej.
Po długoletnim upadku dźwiganie gospo
darki klasztornej z zastoju i odbudowę ży
cia zakonnego rozpoczął opat Mateusz Ru
dolf z Hennersdorfu. Za jego rządów w la
tach 1608-1636 przeprowadzono wiele 
prac renowacyjnych wewnątrz kościoła 
klasztornego.
Okres ponownej odbudowy klasztoru prze
rwał wybuch wojny trzydziestoletniej. Kla
sztor został zajęty przez Szwedów i sprzy
mierzonych z nimi Saksończyków. Dobra 
opactwa zarekwirowano, natomiast sam 
klasztor ofiarowany został przez szwedz
kiego generała Duvala jako prezent mał
żonce. Doszczętnie zrabowano wówczas 
bogaty skarbiec klasztorny, zabierając 
przedmioty ze srebra i złota, m.in. stare 
cenne relikwiarze, z których pousuwano re
likwie. Natomiast bibliotekę klasztorną i 
część potężnego archiwum wywieziono w 
1642 r. do Szczecina, gdzie podczas poża
ru w 1679 r. spłonęły. Także budynki kla
sztorne odniosły wiele poważnych szkód. 
Po wojnie trzydziestoletniej nastąpił naj
świetniejszy, ponad stuletni okres dziejów 
opactwa lubiąskiego, obejmujący lata pa
nowania siedmiu Opatów: 1636-1747.
Rządy jednego z największych opatów lu- 
biąskich - Arnolda Freibergera zapocząt-
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kowały rozkwit gospodarczy i kulturalny 
fundacji klasztornej, po dtugim okresie u- 
padku. Nastąpiło także pełne odnowienie 
życia zakonnego. Odbudowano i zagospo
darowano na nowo dziesięć folwarków kla
sztornych, kupiono nowe dobra, a także 
spłacono 80 tysięcy talarów długów, wyku
pując część zastawionych uprzednio po
siadłości. Jednocześnie w latach 1649— 
1670 przeprowadzono pierwszą wielką ba
rokową renowację zespołu klasztornego 
po zniszczeniach wojennych. Opat Freiber
ger pierwszy przejawił dążenie do uporząd
kowania i scalenia w jedną całość rozrzu
conych dotychczas nieregularnie budyn
ków klasztornych. Wzniesiono też nową 
szkołę klasztorną, a jeden z budynków 
gospodarczych zamieniono na trzeci koś
ciół klasztorny Św. Krzyża. Uporządkowano 
także otoczenie budynków klasztornych, 
zakładając dwa połączone ze sobą ogrody, 
z wieloma wodotryskami zasilanymi przez 
wodociąg skonstruowany w 1649 r.
W latach osiemdziesiątych XVII w. przystą
piono w Lubiążu do realizacji całkowicie 
odmiennej w swoim wyrazie koncepcji ar-

3. Pałac opałów, widok na skrzydło północne 
mieszczące Salę Książęcą
4. Portal pałacu opałów
5. *Fasada zachodnia klasztoru

(zdjęcia: Jacek Urban)

chitektonicznej całości założenia klasztor
nego. Na podjęcie decyzji o rozpoczęciu 
budowy nowego klasztoru wpłynęło nie
wątpliwie ogromne znaczenie polityczno- 
-społeczne opactwa lubiąskiego, popiera
nego przez władzę państwową, oraz wzrost 
autorytetu klasztoru wśród hierarchii koś
cielnej jako ważnego ośrodka nauk teolo
gicznych. Ponadto świetny stan gospodar
ki klasztornej, przynoszącej znaczne do
chody, pozwalał na podjęcie bardzo ko
sztownych przedsięwzięć architektonicz
nych. Tak więc ogromne możliwości finan
sowe i ambicje opałów legły u źródeł po
wstania największego barokowego kla- 
sztoru-rezydencji Śląska.
Zabudowania klasztorne, rozbudowywane i 
niszczone w ciągu sześciu wieków, roze
brano ostatecznie na przełomie XVII i XVIII 
w., a na ich miejscu wzniesiono piękny 
nowy gmach klasztoru. Przy jego budowie 
pracowali najlepsi artyści Europy Środko
wej. Monumentalność (fasada 223 m dłu
gości i 118 m szerokości) oraz piękno ar
chitektoniczne stawiają zespół lubiąski na 
czele tego rodzaju zabytków środkowoe
uropejskich. Kamień węgielny pod klasztor 
położono w 1681 r„ a budowa trwała do 
1699 r. W części wschodniej pałacu opa
łów znajduje się obszerna Sala Książęca z 
lat 1734-1738, o bogatym wystroju, dziele 
rzeźbiarza F. J. Mangoldta, malarza K. F. 
Bentuma i sztukatora A. Provisorea. Ol
brzymi, podwieszony na ramach plafon i 
cykl dziesięciu obrazów malował w 1737 r. 
Niderlandczyk K. F. Bentum. Przedstawiają 
one gloryfikację Władzy i Wiary. Sala ta 
uchodzi za najwspanialsze wnętrze baro
kowe na Śląsku. Cały zespół klasztorny zo
stał w 1739 r. całkowicie wybudowany i o- 
zdobiony.
Wypadki polityczne w XVIII w., a mianowi
cie przejście Śląska pod panowanie pru
skie po 1740 r„ pociągnęły za sobą rady
kalną zmianę dotychczasowej korzystnej 
sytuacji opactwa. Od momentu wkroczenia 

na Śląsk wojsk Fryderyka II, klasztor lubią
ski zaczął ponosić wszystkie ciężary fiskal
nej polityki pruskiej i stale był narażony na 
represje króla, wrogo nastawionego wobec 
kleru katolickiego. Wojna śląska podważy
ła dobrobyt gospodarczy i zlikwidowała 
dotychczasowe znaczenie klasztoru. Anty
kościelna polityka finansowa rządu pru
skiego nie pozwoliła już nigdy na odzyska
nie pełnej równowagi gospodarczej i po
przedniego znaczenia polityczno-społecz
nego.
Opactwo obarczone ogromnymi kontrybu
cjami i podatkami zaczęło upadać. Dekre
tem króla Prus z listopada 1810 r. nastąpiła 
sekularyzacja opactwa lubiąskiego po 650 
latach istnienia. Zabudowania klasztorne 
przejęło wojsko, a zakonników wypędzo
no.
Początkowo budynki klasztorne wykorzy
stywano jako szpital wojenny, a w kościele 
Św. Jakuba urządzono magazyn broni. Po
tem, w 1823 r„ w części klasztoru urządzo
no szpital dla umysłowo chorych, a zabu
dowania gospodarcze i piękny pałac Opa
tów przekazano stadninie koni.
Te zmiany spowodowały dekapitalizację o- 
biektu zabytkowego. Pogłębił ją jeszcze 
okres drugiej wojny światowej, kiedy w kla
sztorze hitlerowcy urządzili fabrykę sprzętu 
wojskowego, w której pracowali więźnio
wie obozu pracy. Zdemontowano wówczas 
i wywieziono z klasztoru wiele cennych za
bytków ruchomych. W 1945 r. obydwa koś
cioły spłonęły.
Cały zespół klasztorny, zdewastowany w 
ciągu ostatniej wojny, wymagał ze względu 
na swe walory historyczne podjęcia 
wszechstronnych działań ochronnych, a 
także badań architektonicznych i archeolo
gicznych. W 1950 r. przystąpiono do prac 
budowlano-konserwatorskich. Miały one 
zostać zakończone w 1975 r. Niestety, 
trwają do dziś. W wyremontowanej części 
zainstalowano składnicę różnych zbiorów 
muzealnych, poczynając od zabytków ar
cheologicznych, a kończąc na rzeźbie 
współczesnej. Na parterze pałacu opackie
go Muzeum Narodowe we Wrocławiu ot
worzyło w 1975 r. ekspozycję starej broni i 
rzeźby współczesnej. W przyszłości mu
zeum ma przejąć całość zespołu. W części 
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klasztornej znajduje się obecnie magazyn 
Składnicy Księgarskiej. Obok pałacu opa
ckiego zmagazynowano także elementy 
konstrukcji drewnianych śląskiego budow
nictwa ludowego. Przewiduje się bowiem 
utworzenie w sąsiedztwie klasztoru skan
senu, lecz nie jest to chyba najszczęśli
wszy pomysł.
Brakuje w ogóle konkretnej koncepcji za
gospodarowania tego potężnego obiektu 
(łączna kubatura zespołu pocysterskiego 
liczy około 300000 m3), a to nie wróży tym 
cennym zabytkowym budowlom szczęśli
wej przyszłości. Może jednak znajdzie się 
rozwiązanie. Od niedawna działa w Lubiążu 
Towarzystwo Miłośników Lubiąża. Powoła
ne zostało przez działaczy kulturalnych, 
wśród których są lekarze Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego i duchowni 
miejscowej parafii. Celem Towarzystwa jest 
przyspieszenie wlokącego się remontu i 
zagospodarowanie zabytkowego obiektu, 
czyli przywrócenie zespołowi pocyster- 
skiemu dawnej świetności. Powstaje także 
fundacja, która zajmie się takim zagospo
darowaniem zespołu, aby przynosił wy
mierne korzyści.

Jacek Urban

Apel
Środowisko akademickie Uniwer

sytetu Jagiellońskiego organizuje na 
przełomie 1989-1990 roku wystawę 
pt. „Nad Niemnem i Dnieprem - mo
zaika kultur". Wystawie patronuje 
J.M. Rektor Uniwersytetu Jagielloń
skiego prof. Aleksander Koj - prze
wodniczący Komitetu Honorowego. 
W skład Komitetu Honorowego wcho
dzą ponadto: prof. Tadeusz Chrzano
wski, Kornel Filipowicz, prof. Józef A. 
Gierowski, prof. Zofia Kurzowa, prof. 
Ryszard Łużny, prof. Włodzimierz Ma
ciąg, prof. Andrzej Pelczar, prof. An
toni Podraża, Jan Józef Szczepański, 
prof. Stanisław Waltoś, mec. Maurycy 
Wiener, red. Stefan Wilkanowicz, prof. 
Henryk Wereszyckl.

W związku z tym ogłaszamy akcję 
dokumentacji I zbierania pamiątek - 
śladów kultur współistniejących na 
ziemiach wschodnich dawnej Rzeczy
pospolite] (tzn. fotografii, nagrań 
dźwiękowych, filmów, wspomnień, 
książek, przedmiotów codziennego u- 
żytku, elementów etnograficznych, 
dzieł sztuki, map, planów Itp.). Bliż
szych informacji udzielamy oraz zgło
szenia przyjmujemy pisemnie lub te
lefonicznie we wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 8.00-11.00 (tel. 33-35-38 lub 
33-64-60).

Gwarantujemy zwrot wypożyczo
nych na wystawę eksponatów w nie
naruszonym stanie I w uzgodnionym 
wcześniej terminie.

Wierzymy w szeroki odzew spo
łeczny naszej akcji ze strony osób 
prywatnych, placówek muzealnych, 
bibliotek itp.

za Komitet Organizacyjny 
przewodniczący 

Bogusław Chrabota

Koniec 
sieradzkiej rotundy

Dwadzieścia lat w historii zabytku ar
chitektury liczącego ponad siedem 
wieków - to niewiele. Jednak właśnie 
taki krótki epizod z dziejów jednego z 
nich jest przedmiotem niniejszej rela
cji - ku przestrodze wszystkich, którzy 
o tym wiedzieć powinni. Zabytek ów 
wydobyty spod ziemi podczas rutyno
wych prac archeologicznych na 
Wzgórzu Zamkowym w Sieradzu, stał 
się swego rodzaju sensacją jako nie 
mający sobie równych w Polsce, a 
niewiele podobnych w Europie. Epilog 
tego odkrycia - oficjalnie określany 
„zabezpieczeniem przez zasypanie" - 
odbędzie się bez rozgłosu, wstydliwie, 
przy spuszczonej kurtynie.
Interesujące jest to, co działo się na 
naszych oczach, więc tylko parę zdań 
historycznego wstępu. Chodzi o o- 
biekt zwany „sieradzką rotundą". Zi
dentyfikowana jako kaplica, była ona 
jednocześnie pierwszym murowanym 
fragmentem fortyfikacji grodu kaszte
lańskiego, należącego ongiś do arcy
biskupa gnieźnieńskiego. Zbudowana 
została z cegły, co stanowi o jej nie
zwykłości, gdyż większość budowli 
tego rodzaju stawiano w owych cza
sach z kamienia. Znalezione zabytki 
archeologiczne (przede wszystkim ce
ramika) i porównanie rotundy z budo
wlami sieradzkich dominikanów po
zwoliły na jej pewne datowanie na 
pierwszą połowę XIII w.
Po przypadkowym odsłonięciu murów 
w 1968 r., przez jakiś czas pracowali 
na Wzgórzu Zamkowym archeolodzy z 
Muzeum Okręgowego w Sieradzu. 
Dalsze roboty powierzono specjalis
tom z Pracowni Archeologiczno-Kon
serwatorskiej warszawskich PKZ-tów. 
Wkrótce natrafiono na dalszy fragment 
murów - ośmioboczną absydę kapli
cy. Trzeba podkreślić rzecz istotną dla 
całej sprawy: dzięki intuicji i uporowi 
osoby prowadzącej badania, ta część 
została po sporządzeniu dokumenta
cji zasypana.
W 1970 r., na naradzie prowadzonej 
przez prof. Jana Zachwatowicza, poja
wiła się alternatywa: zasypać rotundę 
lub utworzyć skansen. Przeważyła 
druga propozycja, projekt ma być o- 
pracowany przez wojewódzkiego kon
serwatora zabytków w Łodzi. Wykopa
liska trwają.
Po pięciu latach ujawnia się potrzeba 
wstępnej konserwacji i zabezpiecze

nia rotundy. Miał się tym zająć oddział 
PKZ w Kielcach, ale zlecenia nie wy
konał. Lata 1976-1977 - to wędrówka 
tego zlecenia do Warszawy, stąd do 
Poznania, z powrotem do stolicy, i 
znowu do Poznania, wreszcie do Ło
dzi. Łódź odmawia. W końcu - jest już 
marzec 1978 r. - opracowania szcze
gółowego projektu i wykonania zabez
pieczenia podejmuje się Pracownia 
Architektoniczna warszawskiego Od
działu PKZ. Przez następne 15 miesię
cy na Wzgórzu Zamkowym widać jed
nak tylko archeologów, wobec czego 
Zarząd PKZ wyznacza wykonawcę - 
Pracownię Projektową w Łodzi. Po pół 
roku Łódź rezygnuje ze zlecenia. Ro
tunda tymczasem niszczeje, nie po
maga zadaszenie - najpierw prowizo
ryczne, potem stałe, w końcu zrobione 
wadliwie.
W połowie 1980 r. na naradzie, w Mini
sterstwie Kultury i Sztuki zapada de
cyzja zasypania rotundy po uprzednim 
zakonserwowaniu murów. Decyzja ta 
ma moc obowiązującą do dziś, a 
mimo to już w dwa miesiące po jej 
podjęciu znowu pojawia się propozy
cja konserwacji rotundy w formie trwa
łej ruiny. Na scenę wchodzi jeszcze 
jeden Oddział PKZ, tym razem szcze
ciński - zabezpiecza mury, ale robi to 
źle.
I tak rok po roku trwa ta karuzela, w 
różnych układach, zawsze z jednakim 
skutkiem. Nie sposób na kilku stro
nach nawet w przybliżeniu streścić 
wszystkiego, co zawierają pękate 
teczki korespondencji urzędowej. A 
tymczasem daje się odczuwać coraz 
dotkliwiej ogólny kryzys gospodarczy. 
W końcu nie ma pieniędzy, materiałów 
i fachowców do wykonania elementa
rnych prac zabezpieczających i po
rządkowych. Dodajmy, że po reformie 
administracji w nowo powstałym wo
jewództwie sieradzkim pieniądze były, 
i to duże. Czegoś innego jednak za
brakło...
Jest w błędzie ten, kto sądzi, że na 
niefortunne losy rotundy miały wpływ 
tylko kompetencyjne spory, organiza
cyjny bałagan, kunktatorstwo i nie
możność dogadania się co do najlep
szego sposobu ratowania zabytku. 
Gdy w 1980 r. archeolodzy opuścili 
Wzgórze Zamkowe, do głosu doszli 
miejscowi wandale: zwykli, codzienni 
pijaczkowie, poszukiwacze skarbów,
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1, W tej kępie drzew, pomiędzy Żegliną i Wartą 
znajdują się pozostałości sieradzkiego zamku 
2.3. Rotunda w trakcie badań archeologicznych w 
1970 r.; widać dobrze zachowany, solidny mur 
ceglany
4. Prowizoryczne zabezpieczenie dachem
5.6. Wiosna 1989 r. - to już kwestia krótkiego cza
su, aby obiekt przestał istnieć
7. Wokół rotundy odkryte zostały wspaniale za
chowane drewniane bale z XIII w. - ich los jest 
nieznany
8. Trudno posądzać sieradzan o brak zaintereso
wania przeszłością miasta - połowa wystawa ar
cheologiczna w 1970 r. zgromadziła tłumy mie
szkańców
(zdjęcia: 2,3- Wacław Górski, 5,6- Krzysztof Pru
ski, 8 - Krzysztof Forbert)

amatorzy cegły kradzionej na prywat
ne budowy. Nie pomagały ogrodzenia, 
zadaszenia, podniesienie poziomu 
wody w fosie okalającej wzgórze, stałe 
uzupełnianie ubytków historycznego 
muru. Milicja nie reagowała na powta
rzające się apele dyrekcji sieradzkie
go muzeum. Nawiasem mówiąc, tego 

zagrożenia nie usunie zasypanie ro
tundy i ostateczna rezygnacja z pro
jektu skansenu archeologicznego. Na 
przyległym do fosy podgrodziu po- 
wstaje (od dwudziestu lat!) na pięciu 
hektarach skansen etnograficzny. Tyl
ko w tym roku do dwóch stojących już 
obiektów - na szczęście pustych - 

były dwa włamania. Czarno widzę 
przyszłość również i tej chwalebnej i- 
nicjatywy. Wracając do rotundy - jej 
opiekunowie poddali się wiosną ubie
głego roku, kiedy w ciągu jednej nocy 
zniknęły zabetonowane słupki pod ko
lejne ogrodzenie. Nikt już nie opono
wał wobec ostatecznej decyzji zasy
pania ruin. Finał całej historii ma na
stąpić jesienią 1989 r.
Jakiż komentarz dopisać do tych wy
darzeń? Jest faktem, że po przeszło 
dwudziestu latach zabiegów wokół 
cennego zabytku ostała się z niego 
połowa. Relacja powinna by się skoń
czyć wskazaniem winnych i żądaniem 
przykładnego ich ukarania. I tu zaczy
na się kłopot. Pomijam świadomi 
„nieznanych sprawców”, których nie 
udało się (czy też nie chciało się) zła
pać na gorącym uczynku. Ci ciemni, 
prymitywni ludzie po prostu mogli 
działać bezkarnie. Na drugiej szali 
mamy zastęp ludzi, których dobrej 
woli i kierowania się dobrem zabytku - 
choć rozmaicie pojmowanym - nie 
mamy podstaw podawać w wątpli-
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wość: władze Sieradza - najpierw po
wiatowe, później miejskie i wojewódz
kie, pracowników Muzeum Okręgowe
go - formalnego właściciela rotundy, 
wreszcie - archeologów i konserwato
rów z różnych agend Pracowni Konse
rwacji Zabytków, i wyżej, aż po Mini
sterstwo Kultury i Sztuki. Wszyscy oni 
na pewno chcieli dobrze. Rezultat zaś 
jest taki, jaki jest...
Wkrótce na sieradzkim Wzgórzu Zam
kowym jedynym trwałym śladem his

torii będzie... poniemiecki bunkier. Od
krywczym rotundy oprowadzała mnie 
po tym miejscu bez słowa bardziej o- 
sobistego komentarza. Ale podobno 
zdarza jej się westchnąć: „Po co mi to 
było!” Te gorzkie słowa starczą za 
podsumowanie. Czas już najwyższy 
powalczyć z tymi anonimowymi nisz
czycielskimi siłami, które wydają się 
jeszcze ciągle silniejsze od ludzi.

Krzysztof Pruski
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Tam też byli...
Dzień 1 września pozostanie na zawsze w 
pamięci Polaków dniem początku wielkiej 
emigracji. W naszej historii tylko Powstanie 
Listopadowe można porównać z podobną 
epoką naszego narodu. To wtaśnie ta woj
na spowodowała, że nie znajdziemy kraju, 
w którym walka z koalicją hitlerowską to
czyłaby się bez udziału Polaków.
Pobyt nasze, armii w Iraku był wynikiem 
sytuacji politycznej w tym rejonie świata. 
Przewrót antybrytyjski spowodował, że na 
czele rządu irackiego stanął Raszyd Ali, 
doprowadził też do wybuchu wojny iracko- 
-brytyjskiej. W ciągu miesiąca (2 - 31 maja 
1941 r.) Anglicy zajęli Bagdad i lotnisko 
Habbaniya, kończąc tym samym działania 
wojenne. Dowództwo brytyjskie obawiało 
się jednak desantu niemieckiego, co spo
wodowało, że Anglicy zmuszeni byli utrzy
mywać silne garnizony, które wzmocnione 
zostały skierowanymi na teren Iraku od
działami polskimi. Ewakuowana ze Związku 
Radzieckiego Armia Polska pod dowódz
twem gen. Władysława Andersa w połą
czeniu z Dywizją Karpacką zaprawioną w 
bojach pustynnych pod Tobrukiem i Gaze
tą stworzyła silne zaplecze alianckie.

Każdy szlak bojowy wojska znaczą mogiły 
żołnierzy1. Armia Polska pozostawiła na te
renie Iraku również ten ślad. Mogiły ponad 
pięciuset Polaków znajdują się zarówno na 
cmentarzach brytyjskich (Bagdad, Kirkuk, 
Mosul, Habbaniya, Basra), jak i polskich 
(Khanaquin i Quizil Ribat), Nie można też 
zapomnieć o bezimiennych mogiłach roz
sianych na pustyni, które dziś są drogo
wskazami na szlakach Armii Polskiej na 
Środkowym Wschodzie.

Cmentarz wojenny w Basrze usytuowany 
jest w okolicach starego centrum miasta, w 
pobliżu Shat El Arab. Zajmuje on obszar 
około 2 ha. Przez bramę, która pełniła kie
dyś funkcję kaplicy, wchodzi się na wielki 
plac. Odczucie ogromu przestrzeni potęgu
je prawie całkowity brak roślinności. Po 
prawej stronie, patrząc od wejścia, znajduje 
się 19 polskich mogił, po lewej zaś groby 
żołnierzy innych narodowości. Centralnym 
punktem cmentarza jest usytuowany na osi 
bramy mur-mauzoleum; jest to jedyne 
miejsce, gdzie występuje roślinność pu
stynna. W głębi, za grobami Polaków znaj
duje się brytyjska, największa część cmen
tarza, z mogiłami żołnierzy armii kolonialnej 
oraz z wojny iracko-angielskiej 1941 r. Na 
murze-mauzoleum powtórzone są na gra
nitowych tablicach te same nazwiska po
ległych żołnierzy brytyjskich.
Wśród 19 mogił polskich żołnierzy pocho
wana została jedna kobieta - ochotniczka 
PWSK siostra Maria Kulikowska. Białe płyty 
nagrobne z polskim orłem wprawiają w 
chwilę zadumy Polaków licznie odwiedza
jących ten skrawek polskiej ziemi w dale
kim Iraku. Oto pełna lista pochowanych 
żołnierzy2: 1. siostra Maria Kulikowska, lat 
31, 1942.12.23 (18 wojsk, szpital bryt.); 2. 
szer. K. Tomaszewski lat ?, 1942.04.30; 3. 
szer. J. Florek, lat 32, 1942.04.22; 4. szer. J. 
Szklarski, lat 27, 1942.05.10; 5. szer. S. Ma
łecki, lat 20, 1942.01.12; 6. szer. J. Bryła, lat 
21,' 1942.05.16; 7. szer. K. Kawka, lat ?, 
1942.04.29; 8. szer. Doliwa Dobrowolski, lat 
35, 1942.05.08; 9. szer. W. Borowik, lat ?,

zamknięty. Mogiłami opiekuje się dozorca, 
który każdemu zwiedzającemu wręcza 
księgę pamiątkową.
Cmentarz został uporządkowany i w dal
szym ciągu jest subsydiowany przez Wiel
ką Brytanię. W latach 1950-1954 ujednoli
cono. nagrobki i postawiono mur-mauzo
leum.
W żadnym z licznych przewodników po Ira
ku, z którymi się zapoznałem, nie ma naj
mniejszej wzmianki o pobycie Armii Pol
skiej w tym kraju, jak również o Polakach tu 
spoczywających.

Zbigniew Dunin-Wilczyński

1. Plan cmentarza wojskowego w Basrze: 1 - 
kwatera grobów hinduskich, nowozelandzkich i 
australijskich, 2 - kwatery grobów brytyjskich, 3 - 
brama-kaplica, 4 - mur-mauzoleum, 5 - kwatera 
grobów polskich
2. Polskie gfoby na cmentarzu w Basrze
3. Fragment muru-mauzoleum

(zdjęcia: Zbigniew Dunin-Wilczyński)

1942.04.15; 10. szer. W. Jata, lat?, 
1942.04.26; 11. szer. P. Bożek, lat 21, 
1942.04.28; 12. szer. M. Świewak, lat 30, 
1942.06.25; 13. szer. K. Pstrąg, lat 23, 
1942.04.03; 14. kpr. W. Goral, lat 35, 
1942.04.29 (8 eskadra lotnicza); 15. st. sier. 
A. Żywicki, lat 45, 1942. 05.21; 16. kanon. T. 
Kłosowski, lat 38, 1942.05.04; 17. strzel. K. 
Stocki, lat 19,1942.05.11; 18. pilot B. Błasz
czyk, lat 50, 1942.04.18; 19. ? S. Kowalik Jat 
?, 1942.05.03.

Teren cmentarza ogrodzony jest siatką, tyl
ko obok bramy znajduje się fragment ogro
dzenia z prętów stalowych. Gdzieniegdzie 
wkół parkanu występuje skromna roślin- 
ność...Tutejszym zwyczajem cmentarz jest 

Przypisy
1. Na terenie Środkowego Wschodu znajduje się 
kilkadziesiąt cmentarzy z mogiłami Polaków, lecz 
poza drobnymi wzmiankami w prasie oraz roz
działem w książce B. Szkaradzińskiego Korzenie 
naszego losu, temat ten nie doczekał się żadne
go opracowania.
2. Występują znaczne różnice w spisie oficerów i 
żołnierzy pochowanych w Iraku (Wykaz poległych 
i zmarłych żołnierzy P.S.Z. na obczyźnie w latach 
1939-1945, Londyn 1952) ze stanem faktycznym. 
Według spisu w Basrze jest pochowanych 4 żoł
nierzy P.Ś.Z., w tym jedna kobieta, faktycznie 
znajduje się tam 19 grobów. Sytuacja ta dotyczy 
również innych cmentarzy. Ponadto niejednokrot
nie występują błędy w imieniu czy nazwisku tak w 
spisie, jak i na nagrobkach.
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Kupić 
nie kupić...
(pod redakcją Hanny Krzyżanowskiej)

PAŁAC PROSNĄ

(gmina Korsze, woj. olsztyńskie)

Prosną położona jest na pół
nocnych krańcach województwa 
olsztyńskiego, w odległości o- 
koło 10 km od Korsz, małego 
miasteczka będącego węzłem 
komunikacyjnym.
Niegdyś osada pruska, w 1376 
r. wieś lokowana na prawie cheł
mińskim. Od 1484 r. Prosną była 
własnością hrabiów zu Eulen-. 
burg i w ciągu wieków stała się i

1 Szkic sytuacyjny: 1 - pałac. 2 - 
budynek mieszkalno-gospodarczy 
2. Widok pałacu

główną siedzibą zasłużonego' 
dla Prus Wschodnich rodu. Pier
wszy pałac zbudowano w roku 
1547. Następnie, w latach 1610— 
1620, wzniesiono nową okazałą 
rezydencję barokową, która w 
1688 r. rozbudowana została 
przez Józefa Narońskiego, pol
skiego inżyniera i kartografa. 0- 
becny wygląd zawdzięcza pałac 
kolejnej przebudowie, dokona
nej w drugiej połowie XIX w. Jest 
to budowla neogotycka, założo
na na nieregularnym planie 
przypominającym literę L, złożo
na jakby z kilku pawilonów. 
Główny korpus, z kwadratową 
wieżą, jest dwukondygnacyjny 
pozostałe części jednokondy 
gnacyjne. Surową bryłę obiektu 
dekorują uskokowe szczyty, 
wieżyczki i wykusze.

Na przełomie XVIII i XIX w. wokół 
pałacu, w zakolu rzeki Guber, 
założono na obszarze około 9 

ha park krajobrazowy. Od 1945 
r. do chwili obecnej pałac łącz
nie z parkiem znajduje się w ad

ministracji Państwowych Gos
podarstw Rolnych. Nie remonto
wany i opuszczony w końcu lat 
sześćdziesiątych zabytek stop
niowo zamienił się w ruinę. 0- 
becnie zachował się już tylko 
korpus główny i masywna wie
ża. Zabytkowy park ze starym 
drzewostanem wymaga zabie
gów konserwatorskich i pielęg
nacyjnych. Po remoncie obiekt 
może być przeznaczony na cele 
rekreacyjne, socjalno-kultural- 
ne, dom pracy twórczej lub dom 
opieki.

Informacje szczegółowe

Materiał: murowany z cegły, nietynkowany, dach kry
ty łupkiem

Stan zachowania. zachowany korpus; ogólnie zdewastowa
ny; zniszczone: pokrycie i częściowo więż-

Kubatura: 8000 m3 ba dachu, wieża, wnętrza, brak stolarki o-
Powierzchnia użytkowa: 1250 m2 kiennej i drzwiowej
Liczba kondygnacji: 1 i2 Zakres robót: remont kapitalny z częściową odbudową i
Liczba pomieszczeń: ok. 40 adaptacja

Właściciel: Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nasiennej w Korszach

Sposób załatwienia informacji w sprawie przejęcia obiektu u-
sprawy: ' dzieła właściciel - Państwowe Przedsię

biorstwo Gospodarki Nasiennej w Kor
Użytkownik: brak szach, a także Wojewódzki Konserwator
Proponowany rodzaj cele wypoczynkowe, socjalno-kulturalne. Zabytków w Olsztynie, al. Zwycięstwa 7/9,
zagospodarowania: dom pracy twórczej lub dom opieki 10-575 Olsztyn, tel. 27-41-31 w. 250

(oprać.: Krystyna Kozietto-Poklewska)
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AKCJA
DWORY

Wspomnienie 
o Bidzinach
W 1782 r. Mikołaj Jasieński (1732-1827), herbu Dołęga z Wielkiej Jasienny 
(syn Antoniego i Joanny Trzebińskiej herbu Habdank odmienny), żonaty z 
Agnieszką Kuczkowską herbu'Jastrzębiec (1744-1792), kupił od spadko
bierców zmarłego bezpotomnie właściciela Bidzin Stanisława Aleksandra 
Bidzińskiego część, a w 1797 r. od Marka Lubomirskiego całość Bidzin. 
Od tej pory Jasieńscy stali się właścicielami Bidzin, a następnie w drodze 
małżeństwa (Maria Jasieńska, córka Augusta i Zofii Ośniatowskiej, wyszła 
za mąż w 1895 r. za Antoniego Bielińskiego) i spadku - Bielińscy.
Ostatnim właścicielem Bidzin był pułkownik Adam Bieliński (1904—1988) — 
syn Antoniego (1864-1930) i Marii z Jasieńskich (1876-1934), ostatni do
wódca 15. pułku ułanów poznańskich, uczestnik walk pod Monte Cassino, 
odznaczony krzyżem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych i 
innymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi.
Bidziny (woj. tarnowskie) był to dwór z XVII w. zeszpecony licznymi przybu
dówkami. Za moich dziecinnych lat obok domu stał duży lamus z podzie
miami, później zburzony przez mego Ojca, jak również stajnie stojące ■ 
pod trzema kasztanami. Przed frontem domu znajdował się zajazd kryty 
dachem oparty na czterech kolumnach; stąd wchodziło się do przedpo
koju. Stał tam jasny dressoifz lustrem, półki na derki roboty Szczeciń
skiego (duży sklep meblowy przy ul. Traugutta w Warszawie), stół kryty 
kilimem. Na ścianie wisiał łeb dzika i głowy koziołków, trofea myśliwskie 
Ojca. Z przedpokoju po lewej stronie drzwi prowadziły do dużej jadalni z 
meblami też z pracowni Szczecińskiego. Wyposażenie jadalni stanowił 
duży bufet i dwa małe (według mego brata wykonane przez stolarza z 
Opatowa), duży rozsuwany stół - nad nim lampa naftowa i szafka - jeszcze 
jeden duży stół, na ścianie lustro, mały stolik pod samowar. Krzesła wyko
nane były z ciemnego drewna z oparciami zakończonymi koroną. Pod 
jednym z nich znajdował się napis, który objaśniał, że krzesło to pochodzi 
z jadalni senatora Piotra Bielińskiego. Podobne krzesła były u mego stryja 
w Turce. Na bufetach stały tace srebrne, jedna z nich bardzo piękna - 
mahoń obramowany, ramką srebrną lub może platerową, świeczniki kry
ształowe, srebrne i platerowe koszyki na ciasta lub owoce. W dużym bufe
cie chowano porcelanę, przeważnie ćmielowską. W szufladach znajdowa
ło się srebro używane na co dzień, reszta sreber z herbami Ośniafowskich 
(Trzy Trąby) i Jasieńskich (Dołęga) schowana była w kasie.
Z jadalni jedne drzwi prowadziły do kredensu, w którym stał stół, a na 
ścianie wisiał prosty ładny zegar, zdaje się mahoniowy. Wyjście z kreden
su przez sionkę zasłonięte było małym laskiem z krzewów i bzu. Drugie 
drzwi z jadalnego pokoju prowadziły do pokoju gościnnego. Stały tam 
dwa łóżka, chyba orzechowe, mahoniowa komoda, szafa, meble simlery: 
kanapa, stół, fotele.
Z przedpokoju na prawo wchodziło się do małego saloniku, umeblowane
go meblami z jasnego drewna, krytego ładnym jedwabiem: kanapa, dwa 
fotele, dwa stoliki, krzesła (robota Szczerbińskiego) w stylu Ludwika XVI i 
dwa miękkie fotele oraz śliczna komódka z różanego drewna z brązami z 
Turki (identyczna stała w Turce). Z saloniku szło się do kancelarii i dużego 
salonu, z wyjściem werandą do ogrodu. Stały tam piękne meble z czarne
go mahoniu, kryte śliczną złotawą draperią, kanapa, fotele, krzesła (styl 
Chippendale'a).
Ciekawa była historia tych mebli. Kiedy mój Ojciec żenił się, służył mu 
radą w sprawie kupna mebli Feliks Jasieński (zwany „Mango"), znany 
znawca obrazów i pięknych mebli, kolekcjoner, cioteczny brat mojej matki 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 2.1989). Zaczął swą działalność od stry
chu i tam znalazł wymienione chippendale. Skąd się wzięły angielskie 
meble w polskim dworze - nie wiadomo. Na strychu były też zapewne 
krzesła gdańskie, równie ładne, co niewygodne i brzydko odnowione. 
Wracając do umeblowania salonu, to stała tam jeszcze piękna, bardzo 
duża komoda kolbuszowska (Kolbuszowa w XVIII i XIX w. słynęła z mebli 
artystycznych). Komoda ta inkrustowana była różanym drewnem i miała 
piękne uchwyty do otwierania szuflad. Poza tym byt stolik do szachów, 
którego pola malowane były przez ciotkę Kiniorską i przedstawiały herby 
miast i ziem będących w dawnych czasach pod panowaniem Rzeczypos
politej. Były ładne szachy z brązu czy żelaza, dwa brzydkie lustra ze stoli
kami (robota domorosłego artysty), przed chippendalami owalny stół 
simmlerowski, kominek, a nad nim nieduże lustro w ścianie.
Z salonu można było przejść do dużego pokoju zwanego kancelarią, stały 
tam meble palisandrowe z Turki, kanapa pod ścianą, pod oknem wygodny 
fotel Ojca, stół palisandrowy, dwa fotele palisandrowe, krzesła; wszystkie 
te meble były bogato rzeźbione. Znacznie później dokupione zostały dwa 
bardzo nieładne, ale wygodne fotele. W kancelarii znajdowała się jeszcze 
piękna, mahoniowa sekretera z Turki, w której - jak głosi legenda rodzinna 

- mój dziad Aleksander po powrocie z piętnastoletniej zsyłki na Sybir 
znalazł dwa artystycznie wykonane guziki do kontusza (ciemny kamień 
otoczony brylancikami); przerobione zostały na broszkę, którą nosiła moja 
Matka. Następnie stało biurko Ojca, dalej jesionowa sekretera, w której 
przechowywano księgi gospodarcze i francuskie książki mego dziadka 
Augusta Jasieńskiego. W rogu była kasa, a obok mahoniowy stolik do 
kart.
Z kancelarią sąsiadowała obieralnia Ojca i zarazem pokój do przyjęć inte
resantów. Stała tam duża umywalka, ciemna z marmurowym blatem, dwie 
mahoniowe nieduże szafki, jedna z lustrem, stylowy stolik mahoniowy słu
żący jako toaleta, mała kanapka, stół, na którym leżały książki gospodar
cze. Z ubieralni drzwi prowadziły do sionki. Z dużej kancelarii, salonu i 
sionki wiodły drzwi do biblioteki. Stały tam simmlerowskie szafy biblio
teczne pełne książek, w dużych ilościach kupowane przez moich rodziców 
oraz stare, moich dziadków. Na wprost biblioteki był pokój sypailny rodzi
ców, umeblowany meblami z jasnego drewna od Szczerbińskiego: dwa 
łóżka, dwa stoliki nocne, duża, lustrzana szafa na bieliznę i ładny maho
niowy stolik (bliźniak stojącego u Ojca w ubieralni), służący jako podstawa 
do bardzo pięknej srebrnej toalety z herbami Ośniałowskich i Jasieńskich. 
Małą sionką przechodziło się do części domu, gdzie mieszkały nauczy
cielki i dzieci. Duży pokój przedzielony byt przepierzeniem na dwie części: 
jedną część zajmowałam ja, drugą - nauczycielki. W mojej części stało 
łóżko, szafka nocna, szafka mahoniowa na książki i drobiazgi, biurko 
koszykowe - prezent na gwiazdkę od cioci Kiniorskiej, wówczas Niegole- 
wskiej. Za częścią zajmowaną przez nauczycielki znajdował się pokój goś
cinny, umeblowany simmlerami (szafa i komoda jesionowa). Dalej była 
garderoba, spiżarnia i sień wyjściowa z dużą skrzynią na futra, poduszki, 
kołdry, następnie wyjście na schody, wejście na strych i drzwi do pokoju 
chłopców, gdzie stał stolik, komoda mahoniowa, szafa, łóżka.
Na dole w suterenie znajdowały się kuchnia i piwnica, gdzie początkowo 
było miejsce na wino, później wino przeniesione zostało do piwnicy leżą
cej w dość dużej odległości od domu. Z kuchni chłopak kredensowy nosił 
potrawy naokoło domu do kredensu. Jakim cudem te potrawy otrzymywa
liśmy gorące i w całości, noszone często po śliskiej, oblodzonej ścieżce - 
trudno zrozumieć. Nie dość, że gorące trafiały na stół, to były jeszcze bar
dzo smaczne.
A jakie obrazy.wisiaty na ścianach w domu moich rodziców? Były to trzy 
obrazy Wyczółkowskiego, zakupione przez Feliksa Jasieńskiego: „Krowy 
na pastwisku”, „Cygan przed ogniskiem", „Orka”. Poza tym w salonie 
wisiaty: portret mojej córki Krystyny, pędzla Jana Zamojskiego (Bractwo 
Św. Łukasza) - mała dziewczynka w czewonej sukience stojąca na tle 
jakiegoś zamczyska i w ręku trzymająca mlecz. W kancelarii wisiał duży 
portret mego dziadka pułkownika o dość surowej twarzy, pędzla Rayskie
go, mój portret i mego brata Adama - śliczny, namalowany sepią przez 
Tańskiego, Było też sporo sztychów, ładny drzeworyt królowej Jadwigi 
(robota Wolfa) i sporo fotografii: dziadka Sybiraka, jego pięknej żony 
Korwin Piotrowskiej, dziadka Augusta Jasieńskiego i równie pięknej babki 
Jasieńskiej, Zofii Ośniatowskiej i zwykłe gabinetowe mojej Matki i Ojca, 
stojące na biurku. Pamiętam dwa bardzo piękne perskie dywany z Bucha
ły, dwa francuskie, matę w jadalnym i makatę nad łóżkami rodziców.
Przy domu znajdowały się dwa ogrody: spacerowy i warzywny. Ogród 
spacerowy był duży, a jego urok stanowiły aleje starych drzew, aleje z lip, 
pozostałość dawnej drogi publicznej przechodzącej bardzo blisko domu, 
a przeniesionej przez Ojca znacznie dalej, aleja z brzóz, aleja z kasztanów. 
Koło pokoju sypialnego rodziców znajdował się duży kasztan, trzy duże 
kasztany były na dziedzińcu i ogromna lipa, pod którą siedział komendant 
Piłsudski w 1915 r„ równie duża lipa znajdowała się po przeciwnej stronie 
domu, koło werandy. Były tu jeszcze ogromne trzy topole, a na granicy 
ogrodu - szereg dużych topoli. Sporo było żywopłotów. Wjeżdżało się do 
dworu żywopłotem z jałowca, po obu stronach stały dwa bardzo wysokie 
świerki, a po lewej stronie był kort tenisowy i znowu aleja z kasztanów. 
Żywopłot z grabów oddzielał ogród od drogi publicznej. Od strony wjazdu 
do domu były gęste zarośla z drzew iglastych, przeważnie modrzewio
wych. Zakończenie dużego trawnika przed domem stanowiły bzy, zasła
niały widok na oficynę. Róże i kwiaty były zasadzone po obu stronach 
domu, od strony dziedzińca znajdował się duży trawnik przedzielony 
ścieżką prowadzącą do oficyny. Od strony ogrodu stały: kamienna weran
da, ławki kamienne, wazony na kwiaty i ciekawe ozdoby wykute w kamie
niu.
Zabudowania gospodarcze były usytuowane dość daleko. Obora i stajnia 
zostały postawione przez Ojca; po dawnym zburzonym budynku zosta
wiono bramę z napisem: „Bóg dat, Bóg wziął, tęcz daj, aby dalej Twój 
piorun budynków mych więcej nie palit" Śliczny zabytkowy spichlerz z 
podcieniami pochodził z 1784 r.
Taki byt nasz dom rodzinny. Dziś nie ma po nim śladu: drzewa w więk
szości zostały wycięte, dom zburzony. Natomiast spichlerz stał jeszcze w 
1988 r. Przeminęło z wiatrem...
Jeszcze kilka słów o Bidzinach. Pierwszy kościół był zbudowany w 1320 r 
Obecny pod wezwaniem ŚŚ. Piotra i Pawła został ufundowany w 1720 r. 
przez Stanisława Aleksandra Bidzińskiego, stolnika wendeńskiego i jego 
żonę Krystynę z Szembeków, a konsekrowany przez biskupa Kunickiego, 
sufragana krakowskiego, 17 września 1730 r. Reprezentuje styl późnego 
baroku. Na ścianie z dwóch stron są namalowane postacie fundatorów na 
tle kościoła, a przy bocznych ołtarzach epitafia rodziny Jasieńskich. Wisia
ty również dwa portrety pierwszych właścicieli Bidzin: Agnieszki z Kucz
kowskich Jasieńskiej (zm. 1798) i Mikołaja z Wielkiej Jasienny Jasieńskie
go (zm. 1827). Gdzie się znajdują obecnie te portrety - nie wiem.

Maria Dębska
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ROZMAITOŚCI

Skarb ze Środy Śląskiej
- maj’89
Jesienią 1988 r. prasa i telewizja 
przynosiła częste informacje na 
temat złotego skarbu ze Środy 
Śląskiej. „Spotkania" - chcąc 
na gorąco poinformować swych 
Czytelników o tym, co znalezio
no w „Śląskim Klondike” - za
mieściły wywiad z Michałem 
Gradowskim (nr 6/1988). Od 
tego czasu głos w tej sprawie 
zabrało już kilku innych znaw
ców zagadnienia, ale żadna z 
tych wypowiedzi nie ukazała się 
w ogólnodostępnym wydawnic
twie. W tej sytuacji wydaje się 
wskazane, aby podsumować 
dotychczasowy stan badań, 
przedstawić naszym Czytelni
kom stanowiska poszczegól
nych badaczy, a przy okazji 
zerknąć przez dziurkę od klucza 
do kuchni historyków sztuki. 
Pierwszy, który docenił ogrom
ne znaczenie tego znaleziska, 
był mgr M.Gradowski z Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków w War
szawie, który niezwłocznie po o- 
bejrzeniu klejnotów w lipcu 1988 
r. złożył odpowiedni raport w Mi
nisterstwie Kultury i Sztuki i był 
inicjatorem akcji wykupu części 
skarbu z rąk prywatnych. Wtedy 
też w wywiadzie dla „Spotkań" 
sformułował pierwsze przemyś
lenia na temat skarbu. Nato
miast we wrześniu, na sympoz
jum zorganizowanym przez pra
cowników Muzeum Narodowe
go we Wrocławiu, wygłosił refe
rat (streszczenie ukaże się w 
„Biuletynie Historii Sztuki" nr 
4,1988), gdzie zajął już bardziej 
dopracowane stanowisko. Ko
ronę datował na pierwszą poło
wę XIV w., a miejsce jej powsta
nia zamykał w trójkącie Praga - 
Kraków - Śląsk. Wysunął też 
jako pierwszy hipotezę, że był 
do diadem ślubny i składał się 
pierwotnie z 12 segmentów. 
Wskazywał też na mozańskie 
pochodzenie elementów ema
liowanych, które wraz z kamie
niami zdobią koronę - jego zda
niem, umieszczone tam wtórnie. 
Zwrócił uwagę na daleko idące 
powiązania formalne ortów na 
koronie z tymi, które występują 
na pieczęciach Łokietka, 
Szczerbcu oraz kielichach z Ka
lisza i Stopnicy, a także na ana
logie ornamentu kielicha stopni- 
ckiego i diademu. Przestrzegał 
jednak przed zbyt pochopnym 
szukaniem właściciela skarbu 
na Wawelu, upatrując go w bliżej 

nieokreślonych kręgach domów 
panujących Europy Środkowej. 
Fibulę datował również na pier
wszą połowę XIV w„ a jako jej 
wykonawcę widział złotnika z 
północnej Italii, który być może 
działał poza granicami swej oj
czyzny. Najwcześniejszymi o- 
biektami były jego zdaniem 
zausznice datowane na przełom 
XII i XIII w., powstałe zapewne w 
kręgu sztuki węgierskiej. Trzy 
pierścienie uznał za trudne do 
datowania, lecz zapewne współ
czesne pozostałym klejnotom, 
natomiast „sygnet” z herbem 
Leliwa uznał za przypadkowo 
zabłąkany w tym zespole pierś
cień grobowy z późniejszych 
czasów. Pesymistycznie wyrażał 
wątpliwość, czy kiedykolwiek 
uda się w sposób niewątpliwy 
wskazać miejsce powstania 
klejnotów i zrekonstruować ich 
dzieje.
Na wspomnianym sympozjum 
adwersarzem M. Gradowskiego 
był dr Rainer Sachs - specjali
sta od średniowiecznych insy
gniów. Skarb średzki łączył on z 
postacią księżniczki ruskiej za
mordowanej i obrabowanej w 
Środzie w roku 1238, co pozwo
liło mu datować fibulę i diadem 
na pierwszą ćwierć XIII w., a 
zausznice jeszcze wcześniej. 
Diadem jego zdaniem składał 
się z 14 segmentów i powstał na 
terenie Europy Zachodniej, fibu
la była wykonana w Wenecji, 
zaś zausznice wywodzą się z 
kręgu sztuki wschodnioeuropej
skiej.
Następnie głos w sprawie klej
notów średzkich zabrał wybitny 
znawca sztuki średniowiecznej 
- dr Jerzy Pietrusiński. Wydał 
on, niestety tylko do użytku we
wnętrznego, dwa opracowania 
skarbu (w grudniu. 1988 i w 
styczniu 1989). Drugie z nich, za
tytułowane Monarsze klejnoty 
ze Środy Śląskiej, będące roz
szerzoną i uzupełnioną wersją 
pierwszego, tak oto ujmuje po
chodzenie obiektów. Datując 
koronę na pierwszą ćwierć XIV 
w. pisze: „Fragmenty najbar
dziej artystycznie wyraziste, 
m.in. kwiatony na szpilkach i 
trójliście z emalią, zdają się kie
rować uwagę na złotnictwo 
środkowo- i południowoniemie- 
ckie 1 ćw. XIV w„ ale nie bez 
odniesień do dzieł nieco póź
niejszych, łączonych z Pragą, a. 

wśród nich i do zabytków pol
skich związanych z Kazimierzem 
Wielkim". Zwraca też uwagę, że 
orły zdobiące koronę były nie 
tylko znakiem heraldycznym 
Piastów, ale bywały używane 
m.in. przez czeskich Przemyśli- 
dów i Luksemurgów. Wskazał 
też jako pierwszy na obraz Św. 
Mikołaja malowany ok. 1395 r., a 
znajdujący się w kaplicy w 
Soest, gdzie widzimy dworną 
dąpię w koronie zdobnej orłami. 
Przypuszcza również, że korona 
średzka może być diademem 
zaręczynowym lub weselnym. 
Zapinę (fibulę) datuje na drugą 
ćwierć XIII w. i widzi jej związki 
ze sztuką kręgu czeskiego. W 
dekoracji zausznic dopatruje się 
ornamentyki pochodzenia bi
zantyjskiego, którą ze szczegól
nym upodobaniem stosowano 
w złotnictwie dworu węgierskie
go Arpadów. Większe zausznice 
(obustronne) datuje na pierwszą 
połowę XIII w., mniejsze (jedno
stronne) na drugą tercję XIII w. 
W sumie cały skarb wiąże ze 
„spuścizną z kręgu dworskiego 
Staufów i Arpadów, może 
wprost z ich skarbców" i konklu
duje: „Wspólnym mianownikiem 
dla różnorodnych przedmiotów 
ze skarbu średzkiego wydaje 
się np. skarbiec Luksemburgów, 
w którym wszystkie te przed
mioty zasadnie mogły się zna
leźć, a ich obecność na Śląsku 

dobrze się tłumaczy”. Wszystkie 
streszczone powyżej tezy po
parł znacznie mocniej od swych 
poprzedników analogiami za
czerpniętymi z różnych skarb
ców Europy.
W kwietniu 1989 r. głos w dys
kusji zabrał ponownie R. Sachs, 
wygłaszając w Muzeum Środy 
Śląskiej wykład, którego zasad
nicze tezy streścił jak następuje: 
„Klejnoty te zostały wykonane, z 
wyjątkiem taśmy i pierścieni, w 
weneckich warsztatach złotni
czych dla żony lub jednej z có
rek króla sycylijskiego Karola II 
d'Anjou (1285 - 1315). Wizeru
nek pierwszej właścicielki w ko
ronie z orłami pojawił się na ob
razie wotywnym w katedrze ro
dowej królów sycylijskich pw. 
Św. Mikołaja w Barii, a kopia 
tego obrazu pędzla Konrada z 
Soest (ok. 1400) zachowała się 
w kaplicy Św. Mikołaja w Soest. 
Drogą dziedziczenia klejnoty te 
weszły w posiadanie pierwszej 
żony króla Czech Karola IV - 
Blanki de Valois. Po jej śmierci 
w 1348 r. Karol IV zastawił je u 
średzkiego Żyda Mosche, by u- 
zupełnić środki finansowe na 
pokrycie kosztów swej korona

cji na cesarza Niemiec, która 
odbyła się w 1349 r. w Akwizgra
nie. Żyd średzki ukrył większość 
swego majątku w 1348 r. pod 
wrażeniem prześladowań, jakie 
spotkały Żydów wrocławskich, a 
jego śmierć podczas pogromu 
gminy żydowskiej w Środzie 
Śląskiej w 1362 r. usunęła w 
mroki niepamięci miejsce prze
chowania jego skarbu na wiele 
stuleci".
Niezmiernie ciekawe światło na 
pochodzenie klejnotów średz
kich rzuciły badania gemmolo- 
giczne przeprowadzone przez 
doc. dr. hab. Michała Sachanbiń- 
skiego (publikowane do użytku 
wewnętrznego w kwietniu 1989). 
Omawiając pochodzenie niektó
rych kamieni występujących w 
skarbie ze Środy tak pisze o 
tektytach oprawnych w listwy na 
skrzydłach jednego z ortów ko
rony: „Dwie zidentyfikowane... 
nie oszlifowane kulki tektytów 
należą do najbardziej znanych 
na świecie, zwanych viltavinami 
- mołdawitami. Nazwy te pocho
dzą od rzeki Wełtawy - po cze
sku Vltava, po niemiecku Mol- 
dau. ...Wełtawity od stuleci były 
znajdowane na polach w połud
niowych Czechach i w południo
wo-zachodnim rejonie Moraw”. 
O granatach zdobiących klejno
ty średzkie pisze: „Większość 
granatów z klejnotów średzkich 
(szczególnie z pary zausznic 
jednostronnych) pochodzi 
prawdopodobnie ze złóż cze
skich i są to przypuszczalnie 
słynne czeskie piropy, wyróż
niające się czerwoną barwą... 
zwane powszechnie czeskim 
granatem.... Główne ich złoża 
spotykamy koto Trebenic, Dlaz- 
kovic i Trebivic.... Kamień ten... 
był poszukiwany przez średnio
wiecznych jubilerów.... granaty 
cenił Karol IV Luksemburski..." 
Zaś o szmaragdach pisze: „Bio- 
rąc pod uwagę niską jakość 
większości tych kamieni... mo
żna postawić hipotezę, że po
chodzą one ze złóż europej
skich” i dalej.... duże szmarag
dy z klejnotów średzkich mogą 
pochodzić z Alp Salsburskich z 
dzisiejszej doliny Habachtal....”. 
Jak z przytoczonych opinii wyni
ka, problem pochodzenia i dzie
jów klejnotów średzkich jest na
dal otwarty i wymagać będzie 
mozolnych badań. Jak słyszy
my, komisja ekspertów ma zająć 
się tą sprawą już w niedługim 
czasie i - miejmy nadzieję - do
prowadzi do wyjaśnienia wielu 
niewiadomych.

Krystyna Łosiowa
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Detektor i prawo
W latach mojego dzieciństwa oglą
dałem film pt. Pan Samochodzik i 
Templariusze, opowiadający o przy
godach grupy chłopców, którzy wraz 
ze swoim dorosłym opiekunem po
szukują w czasie wakacji „skarbów" 
zakonu rycerskiego. Są w tym filmie 
sceny dotyczące problematyki och
rony zabytków. Niektóre z -nich wy
wołują wątpliwości prawne i utrwala
ją w świadomości społeczeństwa 
negatywne stereotypy. Mam na myśli 
zwłaszcza te kadry filmu, które uka
zują poszukiwania „skarbów" na te
renie obiektu zabytkowego. Poszuki
wania te prowadzone są za pomocą 
tzw. detektora, czyli wykrywacza me
tali, bez wiedzy i zgody organów 
służb konserwatorskich, z zamiarem 
dokonania wykopów w miejscu, 
gdzie aparatura wskaże ukryte dobra 
Templariuszy. Scena ta w skądinąd 
bardzo dobrym filmie może wyrabiać 
u widza przekonanie o legalności ta
kich amatorskich, prowadzonych bez 
zezwolenia działań.
Problem ten nabrał nowego wymiaru 
w związku z rozpoczęciem produkcji 
w Polsce rodzimych wykrywaczy me
tali i coraz szerszym upowszechnie
niem ich wśród społeczeństwa. U- 
rządzenia te reklamowane są od 
pewnego czasu w „Spotkaniach z 
Zabytkami”, z tym że, jak podkreślo
no w numerze 6 z 1987 r., służyć one 
winny pomocą w naukowych bada
niach konserwatorskich i archeolo
gicznych. Ostatnio słyszy się jednak 
o wykorzystywaniu niekiedy detekto
rów przez rozmaitych amatorów po
szukiwań zabytków - skarbów ukry
tych w ziemi. Jeden ze społecznych 
opiekunów zabytków napisał do Re
dakcji, że miejscem tych niekonces- 
jonowanych konserwatorsko poszu
kiwań są najczęściej zrujnowane 
parki, dworki, pałace, a niekiedy tak
że grodziska. Nasuwa się zatem py
tanie o aspekt zgodności z prawem 
indywidualnych, amatorskich, pro
wadzonych bez zezwolenia organów 
służb konserwatorskich działań.
Zgodnie z art. 21 Ustawy z 15 I11962 
r. o ochronie dóbr kultury i o mu
zeach (Dz. U., Nr 10, poz. 48 i z 1983 
r. Nr 38. poz. 173) „wszelkie prace i 
roboty przy zabytkach oraz prace 
wykopaliskowe wolno prowadzić tyl
ko za zezwoleniem właściwego wo
jewódzkiego konserwatora zabyt
ków” (dalej: wkz). Także art. 27 nie 
zezwala na rozkopywanie zabytków 
bez zezwolenia tego organu. Wszel
kie ewentualne wykopaliska i- znale
ziska archeologiczne stanowią włas
ność państwa (art. 24, ust. 1). 
Szczegółowe zasady wydawania ze
zwoleń na prowadzenie prac konse
rwatorskich przy zabytkach i archeo
logicznych prac wykopaliskowych 
normuje Rozporządzenie Ministra 
Kultury i Sztuki z 24 VIII 1964r. (Dz. U. 
Nr 31, poz. 197).

Wspomniane rozporządzenie nie 
zwalnia od obowiązku uzyskania ze
zwolenia konserwatorskiego przez 
osoby prowadzące poszukiwania ar

cheologiczne za pomocą detekto
rów. Tego rodzaju działania nie są 
wymienione w rozporządzeniu jako 
wolne od prawnej akceptacji wkz. 
Zarówno w wypadku prowadzenia 
prac konserwatorskich przy zaby
tkach nieruchomych, jak i w razie 
prowadzenia archeologicznych prac 
wykopaliskowych nieodzowne jest

uprzednie uzyskanie stosownego 
zezwolenia wkz. Dotyczy to także za
mierzonych poszukiwań za pomocą 
detektora. Ustawa formułuje bowiem 
obowiązek uzyskania zezwolenia na 
„wszelkie prace i roboty”, nie wyłą
czając z tego zakresu poszukiwań za 
pomocą wykrywaczy metali. Tym 
bardziej, że takie badania mają do
prowadzić do wcześniejszego lub 
późniejszego odkopania ewentual
nie odnalezionych obiektów, co nie 
może obyć się bez udziału specjali
stycznych organów konserwator
skich.
Zaznaczenia wymaga, że niezależnie 
od zezwolenia wkz może być nieod
zowne uzyskanie dodatkowo zgody 
właściciela, użytkownika lub zarząd
cy nieruchomości, na której zamierza 
się prowadzić poszukiwania. Ama
torskie i zarazem poszukiwania bez 
zezwolenia są nielegalne. Zgodnie z 
art. 77 pkt 1 osoba prowadząca pra
ce konserwatorskie albo prace wy
kopaliskowe bez wymaganego ze
zwolenia może zostać pociągnięta 
do odpowiedzialności karno-admini
stracyjnej. Jeżeli w wyniku takich 
prac zostałby uszkodzony lub znisz
czony obiekt zabytkowy - to art. 73 
wspomnianej Ustawy z 1962 r. prze
widuje możliwość odpowiedzialnoś
ci karnej sprawcy.
Nielegalne poszukiwania za pomocą 
detektorów - to nie tylko łamanie 
prawa, ale także krok do dalszej ko
lizji z literą prawa, gdy ewentualny 
znalazca zechce wydobyć bez po
wiadamiania konserwatora odkryte 
dobra i nie odda ich państwu. Nie 
wolno także zapominać o udarem
nieniu w ten sposób możliwości nau
kowej analizy okoliczności związa
nych z np. zakopaniem znaleziska. 
Na takie narażanie naszego dzie
dzictwa narodowego nie możemy 
sobie w żaden sposób pozwolić! 
Straciliśmy bowiem już zbyt wiele,

aby tolerować nonszalancję i brak 
rozwagi poprzez bezkrytyczne ak
ceptowanie nielegalnych prac po
szukiwawczych. Tym bardziej, że za
równo teoria prawa, jak i jego prakty
ka dopuszczają możliwość prowa
dzenia poszukiwań archeologicz
nych przez amatorów za zgodą i pod 
nadzorem organów służby konser-

Powstanie osiedla w Rybniku-Chwa- 
łowicach zwanego przez mieszkań
ców „starą kolonią”, wiąże się z bu
dową kopalni węgla kamiennego 
„Donnersmarck” w latach 1903— 
1907. Zakład zlokalizowano na tere
nie wsi Chwatowice, wspomnianej 
już w 1228 r. jako Falowice. Wieś ta, 
jak i cała okolica często zmieniała 
właścicieli, jednak w życiu ludności 
nie zachodziły istotne przemiany. Po
jawiły się one dopiero w ostatnich 
latach XVIII w. wraz z rozwojem no
wożytnego górnictwa i hutnictwa 
(m.in. RZWM „Huta Silesia"). Przys
pieszenie rozwoju ziemi rybnicko- 
-wodzisławskiej przypadłe na drugą 
połowę XIX w. i wiązało się z prze
mianami społecznymi (siła robocza) 
oraz rozwojem transportu kolejowe
go.
Kopalnia „Donnersmarck" była za
kładem nowoczesnym i dużym, a po
wstające równocześnie osiedle, któ
rego budowa trwała do wybuchu 
pierwszej wojny, miało wówczas 
dobry standard. „Stara kolonia” zało
żona została wzdłuż drogi biegnącej 
z centrum Rybnika do Świerklan, 
skąd prowadziła do Żor i Wodzisła
wia. 

watorskiej. Pierwsze takie badania 
były już prowadzone. A zatem ama
torskie poszukiwania nie zawsze mu
szą być nielegalne. Dobrze by więc 
było, aby potencjalni poszukiwacze 
pamiętali o takiej możliwości zaspo
kajania swoich aspiracji i upodo
bań.

Piotr Dobosz

Budynki, występujące w kilku odmia
nach, sytuowano trójkami: od ulicy 
obiekt mieszkalny, w środku po
dwórko z niskim budynkiem gospo
darczym i z tyłu lustrzane odbicie bu
dynku mieszkalnego przydrożnego. 
Usytuowanie takie wytwarzało prze
strzeń wspólną dla dwóch kilkuro- 
dzinnych domów - podwórko - nie
zależne od ulicy przelotowej. Był to 
tzw. plac, określony przez Jerzego 
Grzegorza „proletariackim salonem 
na wolnym powietrzu". Tutaj kobiety 
wykonywały część prac domowych, 
górnicy po szychcie grali w skata, 
hodowali gołębie, młodzi spotykali 
się na „zolytach", tu odbywały się 
świniobicia, występy grajków ulicz
nych, kwitł handel obnośny.

Takie trójki budynków powtarzały się 
kilkakrotnie po obu stronach ulicy, z 
tym że od wschodu pasy zabudowy 
dwukrotnie powtórzono. Wolno sto
jące usytuowanie wszystkich obie
któw jest cechą awangardową, zry
wającą z tradycyjną miejską zabudo
wą obrzeżną; umożliwia ono uzyska
nie odpowiedniego przewietrzania, 
nasłonecznienia i zazielenienia. Re
kompensują to rozległe ogródki

Akcja domy robotnicze

Osiedle familoków 
w Rybniku
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1 Ul. 1 Maja - wolno stojące familoki przy alejowym 
układzie zieleni
2. Budynek czteromieszkaniowy. w głębi kościół z 
1928 r.
3. Budynek o wyższym standardzie przeznaczony dla 
sztygarów

(zdjęcia: Jacek Kamiński)

raża się w sposób materialny (urzą
dzenie wnętrz, pamiątki, kuchnia, ho
dowla) i duchowy - w sferze języka, 
obrzędów, zachowań i wspomnień 
wydarzeń, których tak wiele z osied
lem, kopalnią, regionem się związało, 
powstania, strajki, górnicze podania i 
legendy. Wszystko to jest dzisiaj za
grożone.
Czyżby mieszkańcy chcieli się wy
prowadzić? Tak, są i tacy, ale więk
szość chce tu nadal mieszkać, prag
nie tylko łazienek i- WC w mieszka
niach. Bo gdzie znajdą taką atmosfe
rę, gdzie będzie można „pochlapać" 
na ławce przed familokiem, spotkać 
znajomych, ;wypocząć w przydomo
wym ogrodzie, hodować .gołębie na 
strychu, a kury i „pile” w „chlywi- 
ku”?
Natomiast właściciel - kopalnia - 
pragnie wprowadzić pewne zmiany, 
których prologiem ma być rajd bul
dożerów przez osiedle. Epilogiem 
będzie nowe blokowisko...
Tylko czy czegoś nie stracimy na tej 
przemianie, czy nie zubożeje nasza, 
górnośląska i polska kultura?

Jacek Kamiński

działkowe na tytach osiedla, pozba-. 
wionę na szczęście specyficznego 
altankowego bieda-budownictwa u- 
żytkowników, gdyż każdy dysponuje 
dużym pomieszczeniem gospodar
czym w piwnicy i mniejszym w bu
dynku gospodarczym. Możliwości 
przewietrzenia są nadal zachowane, 
jednak biorąc pod uwagę jakość na
pływającego powietrza można mieć 
wątpliwości, czy to wada czy zaleta. 
Osiedle zbudowane zostało na pod
stawie kilku projektów typowych, co 
umożliwiało uzyskanie różnorodnych 
mieszkań: typ A - jednoklatkowy, 
czteromieszkaniowy na planie zbli
żonym do kwadratu z dość znacznie 
wysuniętą klatką schodową; mie
szkanie składało się z przechodniej 
kuchni (17 m2) i pokoju (20 m2) - za
chowały się 4 budynki; typ B - 
dwuklatkowy, ośmiomieszkaniowy, 
na planie krótkiego prostokąta, mie
szkania: kuchnia (15 m2). pokój (23 
m2) - zachowało się 25 budynków; 
typ C - dwuklatkowy, ośmiomie
szkaniowy, na planie wydłużonego 
prostokąta, mieszkania: kuchnia (16 
m2), pokoje (13 i 22 m2) - zachowało 
się 12 budynków. Wszystkie budynki 
miały dwie kondygnacje mieszkalne, 
podpiwniczenie i strych. Ustępy i ko
mórki hodowlane umieszczone zo
stały w obiektach gospodarczych. 
Zbudowano również kilka budynków 
o wyższym standardzie, przeznaczo
nych dla sztygarów, urzędników, 
nadzoru. Mieszkania o powierzchni 
80 m2 miały korytarz, kuchnię, trzy 
pokoje oraz ustęp umieszczony w 
klatce schodowej.
Drugą awangardową cechą pozytyw
nie wyróżniającą się na tle architek

tury tego okresu jest równomierne 
potraktowanie wszystkich elewacji. 
Jest to cecha programowa moder
nizmu, niestety dziś trudna do zau
ważenia w naszych „blokowiskach”, 
gdzie budynki mają wprawdzie 
„przód" i „tył”, ale nijakie „boki”. Na
tomiast w Chałowicach dbałość o e- 
lewacje boczne wyraża się wprowa
dzeniem czterech pilastrów zwień
czonych rodzajem schodkowego 
tympanonu. Elementy te, jak również 
cokół i gzymsy międzypiętrowe, są 
czysto dekoracyjnym elementem 
rozbijającym monotonię płaszczyz
ny. Podobnie postąpiono z pozosta
łymi elewacjami, a na wejściowej wy
sunięto dodatkowe piony klatek 
schodowych. Spłaszczone łęki nad 
otworami okiennymi i drzwiowymi 
wzbogacano od góry warstwą głów
kową cegieł na płask. Niektóre wejś
cia mają ceglane schodki z murkami- 
-balustradami wykonanymi również z 
tego materiału. Zresztą wszystkie de
tale oraz lica ścian wykonane zostały 
z doskonałej jakości cegły, która 
mimo upływu tylu lat pociemniała je
dynie na skutek osiadania sadzy. 
Wszystkie budynki, zarówno mie
szkalne. jak i gospodarcze, nakryto 
drewnianymi, dwuspadowymi o ma
łym nachyleniu dachami, pokrytymi 
papą. Na uwagę zasługują również 
klatki schodowe - zarówno stolarka 
(drzwi, tralki, biegi), jak i elementy 
ślusarsko-kowalskie (część balu
strad, blachy podstopnicowe). 0- 
becnie osiedle zamieszkane jest w 
większości przez emerytów kopalni 
„Chwałowice” i - jak inne tego typu 
organizmy - jest oazą tradycyjnej 
kultury górnośląskiej. Tradycja ta wy-

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

wykonuje:
• inwentaryzację architektoniczną oraz projekty renowacji i mo
dernizacji obiektów zabytkowych,
• kompleksową renowację i modernizację architektury zabyt
kowej,
• opracowanie programów prac konserwatorskich w obiektach 
zabytkowych,
• prace konserwatorskie kamiennej rzeźby, elementów i detali 
architektonicznych, sztukaterii, zabytkowych tynków szlachet
nych, pozłotnictwa, malarstwa ściennego i sztalugowego oraz 
zabytków z drewna,
• konserwatorskie ekspertyzy techniczne i technologiczne,
• ekspertyzy mykologiczne i mikrobiologiczne obiektów zabyt
kowych.
Oferty prosimy przesyłać pod adres: 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 
17, skr. poczt, nr 3, tel. 33-886.

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% droższa dla zamawiających indywi
dualnie i o 100% droższa 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 (tel. 26-93-57).
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Znajomość podstawowej terminologii architektonicznej przy
datna jest wszystkim, przede wszystkim zaś tym, którzy inte
resują się zabytkami. Zamiast bowiem długiego opisu, do jed
noznacznego określenia elementu butjowli wystarczyć może 
jedno słowo. Ponadto niektóre określenia z zakresu architek
tury używane są w różnych znaczeniach; niejednokrotnie 
właściwe, fachowe znaczenie jakiegoś terminu różni się od 
jego użycia w mowie potocznej.
Ilustrowany słownik elementów architektonicznych, którego 
druk rozpoczynamy, ułatwić ma Czytelnikowi posługiwanie 
się terminologią architektoniczną i korzystanie z fachowych 
publikacji. Z góry uprzedzamy, że nie zastąpi on specjalistycz
nych opracowań i leksykonów, ale mamy nadzieję, że będzie 
pomocny przy lekturze niektórych artykułów zamieszczanych 
w „Spotkaniach z Zabytkami”. Cel i skromne ramy słownika 
powodują, że w odniesieniu do pojęć używanych w różnych 
znaczeniach - podane są znaczenia najczęściej spotykane, nie 
zweryfikowane. Weryfikacja taka i uporządkowanie polskiej 
terminologii architektonicznej wymaga opracowań o charak
terze naukowym, przekraczającym zadania „Spotkań z Zaby
tkami”. Nie została też uwzględniona terminologia architektu
ry obronnej, którą zamierzamy przedstawić w odrębnym cy
klu.
Układ haseł w słowniku jest tematyczny (nie alfabetyczny) - 
rozpoczynamy od pojęć ogólnych i elementów bryły budynku, 
a kończymy na detalu i elementach ornamentów. Ma to uła
twić rozróżnienie terminów używanych wymiennie oraz ter
minów przeciwstawnych.
Przy opracowaniu słownika wykorzystane zostały profesjo
nalne wydawnictwa leksykonowe, m.in.:
- Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. II, PWN, 
Warszawa 1976, pod redakcją S. Kozakiewicza;
- K. Zwolińska, Z. Nolicki, Mały słownik terminów plastycz
nych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974;
- Lexikon der Kunst, t. I-V, Leipzig 1968-1970.
Czytelników zainteresowanych w poszerzeniu znajomości ter
minologii architektonicznej odsyłamy do powyższych publika
cji, a także do: Z. Mączeński, Elementy i detale architektonicz
ne w rozwoju historycznym, Warszawa 1958 i .1. Tłoczek, Pol
skie budownictwo drewniane, Warszawa 1980.

POJĘCIA OGÓLNE I ELEMENTY BRYŁY BUDYNKU 
BUDOWLA - nieruchome, trwale połączone z gruntem dzieło 
rąk ludzkich; np. wał, droga, most, ogrodzenie, budynek. 
BUDYNEK - budowla, która zamyka (odgradza od wpływów 
zewnętrznych, zwłaszcza atmosferycznych) przestrzeń użyt
kowaną przez człowieka; np. dom mieszkalny, świątynia, hala 
fabryczna.
BUDYNEK WOLNO STOJĄCY - budynek, który nie łączy się 
z innymi budynkami.
ZABUDOWA ZWARTA - zabudowa, w której budynki łączą 
się (stykają) ze sobą.
PIERZEJA - ciąg budynków wzdłuż ulicy lub placu; w ściślej
szym znaczeniu: ciąg elewacji frontowych budynków wzdłuż 
jednej ze stron ulicy lub placu.
KONDYGNACJA - przestrzeń pomiędzy dwoma poziomymi 
podziałami konstrukcyjnymi budynku (np. stropami* i skle
pieniami /najczęściej podziałowi temu odpowiada podział ele
wacji; w zależności od liczby kondygnacji mówimy o budynku 
1- 2- i więcej kondygnacjowym.
piwnica - kondygnacja budynku znajdująca się całkowicie lub 
w większości poniżej poziomu terenu;
suterena - kondygnacja budynku, częściowo zagłębiona w te
renie, przeznaczona do mieszkania lub pracy; określenie to 
używane jest głównie w odniesieniu do architektury XIX w.; 
przyziemie - najniższa kondygnacja nadziemna budynku, 
związana z poziomem terenu; nazwa stosowana dawniej, obec
nie głównie w odniesieniu do architektury historycznej i ludo
wej;
parter - najniższa kondygnacja nadziemna budynku; niekiedy 
rozróżnia się parter niski, bezpośrednio związany z terenem 
(- przyziemie) i parter wysoki, o poziomie wyraźnie wyższym 
od terenu, zazwyczaj usytuowany nad suterenami;
piętro - kondygnacja budynku powyżej parteru (przyzie
mia);
poddasze - kondygnacja budynku z pomieszczeniami użytko
wymi, częściowo lub całkowicie znajdująca się w stromym 
dachu.
STRYCH - przestrzeń pomiędzy najwyższym stropem lub 
sklepieniem i konstrukcją dachową budynku, nie zawierająca 
pomieszczeń użytkowych.
TRAKT - ciąg pomieszczeń wzdłuż jednej osi, zwłaszcza rów
noległej do osi podłużnej budynku; zależnie od liczby traktów
■ Określenia podane kursywą są w lej części Słownika i następnych oddzielnie definiowa
ne. 

rozróżnia się budynki 1-, 2-, 3-traktowe (więcej traktów wystę
puje bardzo rzadko).

Elementy bryły budynku
WIEŻA - budynek lub jego część o wysokości znacznie prze
kraczającej wymiary podstawy.
KORPUS - zasadnicza, centralna część budynku wyodrębnio
na w jego bryle, w odniesieniu do architektury rezydencjonal- 
nej używa się określenia: korpus główny; zob. też korpus na
wowy.
SKRZYDŁO - część (segment) budynku, wyodrębniona po
przez załamanie, różnicę szerokości lub wysokości; jeśli budy
nek ma wyodrębniony korpus, to skrzydłem nazywa się części 
boczne. Skrzydło budynku pozbawione pomieszczeń, służące 
jedynie zamknięciu dziedzińca nazywa się skrzydłem kurty
nowym.
DZIEDZINIEC (staropol.: podwórzec, dworzec) - przestrzeń 
otoczona skrzydłami budynku' ze wszystkich stron (dziedzi
niec zamknięty) lub częściowo (dziedziniec otwarty).
PODWÓRZE - niewielki dziedziniec o funkcji gospodarczej w 
zabudowie miejskiej; określenie stosowane głównie w odnie
sieniu do architektury XIX w.
ELEWACJA - zewnętrzne lico jednej ze ścian budynku, wraz 
ze wszystkimi występującymi na niej elementami. Elewacja 
frontowa, elewacja główna, fasada (dawne określenie: front - 
nie mylić z frontonem, facjata - nie mylić z facjatką) - elewa
cja, w której znajduje się główne wejście do budynku; często 
wyróżniona od pozostałych odmienną, bogatszą kompozycją 
architektoniczną. Ponadto rozróżniamy elewacje boczne, tyl
ną, ogrodową (od strony ogrodu). Elewacje boczne oznacza się 
również w zależności od stron świata (północna, wschodnia 
itd.).
RYZALIT - część budynku wysunięta przed lico elewacji, na 
całej jej wysokości; rozróżniamy ryzalit środkowy (podkreśla
jący główną oś budynku), ryzality boczne, ryzality narożne 
(wysunięte przed lico dwu sąsiednich elewacji) i ryzality po
zorne (zwiększenie grubości muru bez zmiany układu po
mieszczeń).
ALKIERZ - narożne pomieszczenie, wyraźnie wydzielone z 
bryły budynku, o rzucie kwadratowym lub prostokątnym, na
kryte zazwyczaj osobnym dachem; występował w architektu
rze dworów i pałaców.
WYKUSZ - część budynku wysunięta przed lico elewacji, nad
wieszona i obudowana, najczęściej nakryta osobnym da
szkiem.
BALKON - nadwieszony, wysunięty przed lico ściany zewnęt
rznej (elewacji) element budynku, otwarty (ograniczony tylko 
balustradą lub parapetem), pełniący funkcję użytkową (do
stępny dla ludzi).
PODCIEŃ - przestrzeń utworzona przez cofnięcie ściany przy
ziemia w stosunku do lica budynku i ograniczona od zewnątrz 
kolumnami, filarami lub arkadami, na których wspierają się 
ściany wyższych kondygnacji lub dach.
LOGGIA - część budynku zbliżona do podcienia, lecz usytuo
wana zazwyczaj na piętrze; rodzaj pomieszczenia zawartego w 
bryle budynku, otwartego (z kolumnami lub arkadami zamiast 
ściany zewnętrznej); charakterystyczna dla architektury re
nesansowej.
KRUŻGANKI (staropol.: obejście) - podcienia obiegające dzie
dziniec jako ciąg komunikacyjny, zazwyczaj przesklepione; 
krużganek arkadowy - krużganek, którego konstrukcja 
wsparta jest na arkadach.
GANEK - otwarty ciąg komunikacyjny, także o konstrukcji 
balkonu (nadwieszony) lub tarasu.

Elementy bryły budynku sakralnego
PREZBITERIUM, chór - część kościoła mieszcząca ołtarz i 
miejsca dla duchowieństwa; może być zamknięcie (zakończe
nie) prostopadłe, wieloboczne lub absydą.
NAWA - przestrzeń wydzielona ścianami, filarami, kolumna
mi lub arkadami, w części kościoła przeznaczonej dla wier
nych; jeśli kościół ma więcej niż jedną nawę, to rozróżniamy 
nawę główną (środkową), nawy boczne i ewentualnie nawę 
poprzeczną (transept); całość nosi wówczas nazwę korpusu 
nawowego.
TRANSEPT, nawa poprzeczna - nawa prostopadła do głównej 
osi kościoła, zazwyczaj pomiędzy prezbiterium i nawą główną; 
oś główna kościoła dzieli transept na dwa ramiona (skrzy
dła).
KRZYŻ kościoła - miejsce przecięcia prezbiterium, transeptu i 
nawy głównej.
AMBIT, obejście - przejście dookoła prezbiterium, oddzielone 
od niego ścianą lub arkadami; zazwyczaj na przedłużeniu naw 
bocznych.
KRUCHTA - przedsionek przy wejściu do kościoła, często sta
nowiący odrębną przybudówkę.
ABSYDA - poszerzenie wnętrza w formie przybudówki na pla
nie półkola, najczęściej sklepionej półkopułą i nakrytej od
dzielnym daszkiem; absydy stanowiły zakończenie prezbite
rium, transeptu lub naw, głównie w architekturze romań
skiej.
SYGNATURKA - mała wieżyczka w krzyżu kościoła, nad pre
zbiterium lub nawą, mieszcząca dzwon; także nazwa tego 
dzwonu.

W następnym numerze: fundamenty 1 ściany - konstrukcje murowe.
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