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NA OKŁADCE: O opactwie 
w Sulejowie zamieściliśmy 
pesymistyczny artykuł w 
numerze 6, 1989. Dziś 
chcemy pokazać piękno ro
mańskiego opactwa, na te
renie którego w 1989 r. roz
poczęły się badania ar
cheologiczne będące pier
wszym etslpem prac konse
rwatorskich. Na zdjęciu za
chodnia fasada kościoła; 
pozostałe zdjęcia na o- 
kładce s. IV.

(fot. Jerzy Augustyniak)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
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Od redakcji
Dziękujemy wszystkim Czytelnikom, którzy 
nadesłali odpowiedzi na ankietę z nr. 6,1989 (i 
powtórzoną w nr. 1, 1990), ogłoszoną z okazji 
zbliżającego się wydania 50 numeru naszego 
pisma. Szczególnie zaś dziękujemy tym, któ
rych odpowiedzi przyszły pierwsze, a więc 
m.in. prof. Stanisławowi Lorentzowi, red. Je
rzemu Waldorffowi, doc. dr. Tadeuszowi Pola
kowi, red. Jerzemu Kasprzyckiemu, prof. Ja
nuszowi Bogdanowskiemu, dr. Tadeuszowi 
Rudkowskiemu. Najciekawsze opinie na temat 
„Spotkań z Zabytkami” i roli pisma w kulturze 
polskiej zamieścimy w numerze jubileuszo
wym - 4(50), 1990 r.
W tym numerze uwagę Czytelników zwracamy 
przede wszystkim na informację o Fundacji 
PRO AUXILI0 - NA RATUNEK. Jeśli odpo
wiedzi Czytelników na ankietę wzmacniają nas 
duchowo, popierają nasze działania, potwier
dzają, że jesteśmy potrzebni, to Fundacja, choć 
dopiero niedawno została utworzona, będzie - 
w co wierzymy - naszą podporą materialną w 
tych trudnych dla pisma czasach. Więcej niż w 
ochronie zabytków powstaje fundacji ochrony 
środowiska - i jest to słuszne, bowiem środowi
sko naturalne, w którym żyjemy, o tym życiu 
decyduje. Tym tak ważnym problemom po
święcone zostało orędzie Jana Pawła II na 
XXIII Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 
stycznia 1990 r. Jednocześnie fundacje ochrony 
środowiska - pośrednio lub bezpośrednio - ra

tują nasze zabytki. O tym właśnie traktuje ar
tykuł Wokół - patyna szarości.

Dwa materiały w numerze mają charakter 
rocznicowy. W tym roku mija 75 lat od toczą
cych się podczas pierwszej wojny światowej 
walk o Przemyśl. Artykuł Forty pancerne 
Twierdzy Przemyśl ukazuje rolę, jaką odegrały 
te fortyfikacje w czasie oblężenia miasta. War
to tu dodać, że nasi Czytelnicy żywo interesują 
się historią architektury obronnej, o czym 
świadczy choćby drukowany w numerze list na 
temat fortyfikacji nowożytnych Poznania. Pra
wie 750 lat temu wojska Henryka II Pobożnego 
stoczyły pod Legnicą bitwę z Tatarami. Poleca
my poświęcony temu wydarzeniu artykuł, tym 
bardziej że - jak to szczegółowo uzasadnia au
tor - właśnie w czasie tej bitwy, a więc o wiele 
wcześniej niż pod Ypres, po raz pierwszy zosta
ła użyta broń chemiczna - gazy bojowe. Temat 
Legnicy pojawia się w jeszcze jednym artykule, 
poruszającym problem rewaloryzacji kamienic 
czynszowych. Natomiast w poszukiwaniu za
bytków stanowiących nie tak dawno przedmio
ty codziennego użytku przenosimy się w okres 
dwudziestolecia międzywojennego, w świat 
ówczesnej mody i etykiety. Obowiązujące wte
dy na co dzień i od święta kreacje, zachowane 
w muzeach i zbiorach prywatnych do dziś, są 
dla nas cennym świadectwem czasów minio
nych już bezpowrotnie.

★ ★ ★

W księgarniach i w redakcji jest już do nabycia MAŁY SŁOWNIK OCHRONY ZABYTKÓW M. Kurzątko- 
wskiego, wydany jako tom 1 „Biblioteki Popularnonaukowej »Spotkań z Zabytkami«”. Słownik prze
znaczony jest dla wszystkich, ale przede wszystkim dla młodzieży, nauczycieli, dziennikarzy, turystów, 
społecznych opiekunów zabytków, towarzystw i organizacji regionalnych.



• • • Na ratunek • • •
W 1989 r. - wobec coraz wyraźniej rysujących się, możliwych do przewidzenia skutków komercjalizacji kultury (zob. „Spotkania z 
Zabytkami", nr 6, 1989, s. 2) dla ochrony zabytków i wydawnictw - narodził się w redakcji pomysł powołania fundacji. I chociaż 
istnieje już w kraju kilka tego rodzaju inicjatyw mających na celu ratowanie zabytków, to jednak uznaliśmy, że dla obiektów 
narodowej kultury im ich jest więcej, tym lepiej. W odróżnieniu od innych nasza określiła się jako FUNDACJA POPULARYZACJI 
OCHRONY I INICJATYW RATOWANIA ZABYTKÓW, otrzymała nazwę PRO AUXILIO - NA RATUNEK i ma program, którego 
głównym celem „jest działanie na rzecz upowszechniania ochrony dóbr kultury, zwłaszcza zabytków z uwzględnieniem ich war
tości kulturowych i ekonomicznych... "-jak czytamy w statucie. Fundacja popularyzuje wszystko to, co prawie od 15 lat starają się 
robić „Spotkania z Zabytkami", a więc: metody prawidłowego prowadzenia prac konserwatorskich, prawidłowe zagospodarowa
nie i użytkowanie obiektów zabytkowych, przejmowanie tych obiektów, związki między zabytkami a środowiskiem i krajobrazem, 
zabytki mało znane, kolekcje, polskie zabytki na świecie, zagraniczne doświadczenia w ochronie zabytków, specjalne akcje 
dotyczące zabytków szczególnie zagrożonych oraz inicjatywy społeczne w tym zakresie. Fundacja może działania te inicjować i 
finansować.
Co mamy zamiar robić, aby osiągnąć zamierzone cele? Nie posiadamy zakładów produkcyjnych ani spółek. Dysponujemy nato
miast skromnym funduszem założycielskim i wiarą, że nie zostaniemy sami. Przede wszystkim więc czekamy na sponsorów 
krajowych i zagranicznych - krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa, instytucje, spółki, organizacje społeczne, a także osoby 
fizyczne. Oczekujemy od nich na darowizny, subwencje, spadki, zapisy. Chcemy także zarabiać sami, m in. wydawnictwami, 
stworzeniem w ramach Fundacji banku informacji o obiektach zabytkowych, które mogą być przejmowane do użytkowania, pro
wadzeniem doradztwa prawnego i konserwatorskiego oraz doradztwa dotyczącego prawidłowego zagospodarowania i użytko
wania obiektów zabytkowych.
Jednym z celów Fundacji jest utrzymanie „Spotkań z Zabytkami" (o krytycznej sytuacji pisma pisaliśmy m.in. w numerze 3,1989, 
w Od redakcji) na rynku wydawniczym w co najmniej tej samej, jak dotychczas formie, aby mogły realizować m.in. zadania Fundacji 
PRO AUXILIO. Mamy nadzieję, że hojność sponsorów - którym na życzenie zapewniamy reklamę w naszym piśmie i oczywiście 
wpis na listę ofiarodawców Fundacji - spowoduje powrót „Spotkań" do poprzedniej objętości i nakładu, do większej liczby zdjęć 
(w tym kolorowych), do dobrego papieru i kartonu; być może także będziemy mogli wydawać „Spotkania" z tłumaczeniami 
artykułów na języki obce, do czego nasi zagraniczni przyjaciele namawiają nas od dawna.

OD WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
• DOBREM KULTURY POLSKIEJ

• RATOWANIEM NARODOWYCH PAMIĄTEK I TRADYCJI
• ROZWOJEM „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”

FUNDACJA „PRO AUXILIO” OCZEKUJE KONKRETNEJ POMOCY!!!
Zarząd Fundacji mieści się w siedzibie redakcji „Spotkań z Zabytkami”:

00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 17, tel. 27-64-77.

• • • TO THE RESCUE • • •
In 1989, when the predictable consequences of commercialization of culture (see “Encounters with Monuments", no. 6,1989, p. 2) 
were becoming more apparent in historical objects and publishings connected with restoration, an idea was born in the editorial 
office of establishing a foundation. It is true that in Poland several initiatives of this type exist already, with the purpose of saving 
historical objects. Nevertheless, we felt that the more there are of such efforts, the better it is for objects of national culture. We 
have established the FOUNDATION FOR THE POPULARIZATION OF HISTORICAL MONUMENT RESTORATION AND INITIATI
VES, which has been given the name PRO AUXILIO - TO THE RESCUE. The Foundation’s program sets as its main goal „acting 
towards the popularization of protection of cultural property, particularly historical monuments with consideration of their cultural 
and economic values...in the words of the statutes. The Foundation popularizes everything that „Encounters with Monuments” 
has been trying to do for the past 15 years: the methods of proper restoration procedures, the most suitable utilization of historical 
objects, the taking over of these objects, the associations between the historical objects and the environment and landscape, 
little-known historical objects, collections, Polish monuments in the world, foreign experiences in historical-objects protection, 
special campaigns for historical objects in particular danger and social initiatives in this field. The Foundation can initiate and 
finance these undertakings.
What can we do in order to obtain funds? We have no production enterprises or companies of our own. We do have a modest 
foundation fund and faith that we shall not be alone. We are first of all awaiting sponsors from Poland and from abroad - Polish and 
foreign enterprises, institutions, companies, social organizations and individuals. We are open for granats, donations, bequests 
legacies, in addition, we would like to have an income of our own from e.g. publishings, the establishment within the Foundation of a 
bank containing information on historical monuments that can be taken over for use, counseling on legal and restoration matters, 
counseling on the appropriate utilization of historical objects.
One of the aims of the Foundation is to maintain "Encounters with Monuments" (we have already described the periodical’s critical 
situation in From the Editor of the 3,1989 issue, among others) on the market in its present form at least, so that it could f.e. carry 
out the tasks of the PRO AUXILIO Foundation. We hope that the generosity of our sponsors - who will be provided with adver
tisement in our periodical on request'and who will be included on the list of the Foundation's donors - will enable the "Encoun
ters" to appear in its former edition and circulation, will make it possible to include more photographs (colour photographs too) 
and to use good paper; it is possible that "Encounters" will appear with translations into other languages, which our foreign 
friends have been encouraging us to do for some time now.

IF YOU ARE INTERESTED IN
• THE FATE OF POLISH CULTURE

• THE RESCUE OF NATIONAL SOUVENIRS AND TRADITIONS
• THE DEVELOPMENT OF “ENCOUNTERS WITH MONUMENTS” 

THE “PRO AUXILIO” FOUNDATION IS WAITING FOR YOUR HELP!!!

The Foundation management is located In the editorial office of “Encounters with Monuments": 
00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 2nd floor, room 17, tel. 27-64-77.
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Wokół
- patyna szarości

wiat znowu wsłu
chał się w głos z Watykanu. Tym uważniej, że pierwszy 
raz w historii Kościoła cały dokument papieski poświę
cony jest problemom ochrony środowiska. W Stolicy 
Piotrowej opublikowano orędzie Jana Pawła II na 
XXIII Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 stycznia 
1990 r. Zagrożeniem dla pokoju - stwierdza papież - 
jest nie tylko wyścig zbrojeń, lokalne konflikty zbrojne 
i różne formy niesprawiedliwości społecznej wciąż o- 
becne w życiu ludów i narodów, ale także brak należy
tego szacunku dla przyrody, chaotyczna eksploatacja 
bogactw naturalnych i stopniowe pogarszanie się ja
kości życia.
Dokument papieski nie traktuje ochrony środowiska 
tylko jako kwestii technicznej czy ekonomicznej. „Cier
pienia ziemi”, o jakich mówi orędzie papieskie - to w 
świetle nauki Kościoła postępowanie „sprzeczne z pia
nami Stwórcy i naturą wszelkiego stworzenia”. Kwes
tie etyczne ochrony środowiska adresowane są więc nie 
tylko do katolików i chrześcijan, ale do wszystkich lu
dzi dobrej woli.
W głos Watykanu z uwagą wsłuchujemy się również w 
naszej rzeczywistości. Przestroga przed dalszym znisz
czeniem formułowana przez autorytet moralny współ
czesnego świata dotyka nas w dwójnasób. Ra? - że 
dochodzi od papieża Polaka, dwa - że „zagrożenie życia 
człowieka w Polsce na skutek warunków środowisko
wych stało się jednym z największych na świecie”- jak 
to formułuje dokument końcowy Okrągłego Stołu. 
Papieskie orędzie o ekologii zbiegło się z nadziejami, 
jakie wiążemy ze zmianami ostatnich miesięcy. Oswo
bodzeni politycznie, zbliżający się do demokratycznej 
Europy, chcemy jeszcze głębiej odetchnąć... czystym 
powietrzem.
Jest zrozumiałe, że nadzieje na poprawę ekologicznego 
wizerunku Polski spoczywają teraz na nowej ekipie 
rządowej, z premierem Mazowieckim i parlamentem 
wierniej oddającym układ sił w społeczeństwie. Wiara 
w zmiany, oczekiwanie na pewne przełamanie psycho
logiczne towarzyszy nam nie tylko w odniesieniu do 
ekonomii, do mizerii dnia codziennego, ale także w 
kwestiach ekologicznych.
Ważnym symptomem tych zmian w ochronie środowi
ska jest dobór ludzi, którym powierzono w ekipie pre
miera Tadeusza Mazowieckiego odpowiedzialność za 
ekopolitykę. Czwarty z kolei szef samodzielnego resor
tu dr Bronisław Kamiński jest, jak się to mówi, fachow
cem w branży. Zastępuje go prof. Roman Andrzejewski, 
ekolog, jeden ze współautorów protokołu końcowego 
podzespołu ds. ekologii Okrągłego Stołu. Wrócił „do 
łask” Andrzej Walewski, podsekretarz stanu, Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska, którego na początku

lat osiemdziesiątych odsunięto w cień za poglądy zbyt 
radykalne, jak wówczas mówiono.
Radykalizm w polityce ekologicznej jest kluczem do 
poprawy stanu środowiska. Warunkiem nieodzownym 
dla przywrócenia równowagi w środowisku jest pozy
skanie społeczeństwa, otwarcie dla niezależnego ruchu 
ekologicznego, zachęcająca oferta dla zagranicy goto
wej przyjść z pomocą i zainteresowanej inwestowa
niem w ochronę środowiska w Polsce. Takie myślenie 
bliskie jest nowej ekipie. Decydenci z Ministerstwa 
Ochrony Środowiska podpisują się pod ustaleniami O- 
krągłego Stołu. A nie jest to dla nich, jak sądzę, akces 
tylko werbalny, pozorowany. Przy Okrągłym Śtole u- 
stalono, że wobec postępującego zagrożenia bytu naro
du, konieczne jest dokonanie istotnego zwrotu przy ok
reślaniu głównych celów dalszego rozwoju społecznego 
i gospodarczego kraju. Nieodzowne jest przyjęcie kon
cepcji ekorozwoju i ekopolityki przy formułowaniu 
strategicznych planów zmiany struktury gospodarczej 
kraju.
Ekorozwój i wynikająca z niego ekopolityka oznaczają 
integralne wkomponowanie celów ekologicznych w 
system celów społecznych i gospodarczych oraz prze
strzenne zagospodarowanie kraju. To również restruk
turalizacja gospodarki narodowej, szczególnie przemy
słu, rozumiana jako stopniowe odchodzenie od realizo
wanego przez wiele lat antyekologicznego kierunku o- 
partego na priorytecie surowcowo-energetycznym. 
Zmiany nie dokonają się z dnia na dzień. Radykalizm 
głoszony przez ekipę ministra Kamińskiego w odnie
sieniu do przemysłowych trucicieli będzie zapewne 
poddany próbie wytrzymałości przez inny lansowany 
teraz kierunek myślenia - skokowe wchodzenie w me
chanizm rynkowy, który obnażyć może żądzę zysku za 
wszelką cenę, być może nawet z pogwałceniem i lekce
ważeniem zasad ochrony środowiska. Jest to groźba 
realna, już zarysowująca się. Barierą dla inwestycyjne
go przyspieszenia w ochronie środowiska jest również 
katastrofalny stan zrujnowanej gospodarki z deficytem 
budżetowym i pętlą zadłużenia. Kredyt zaufania dla 
ekipy Mazowieckiego jest równy nadziei, że priorytet 
dla ekologii nie będzie tym razem iluzoryczny, tak jak 
miało to miejsce poprzednio. Otwierają się zresztą 
nowe możliwości powstrzymania degradacji środowi
ska. Dochodzą już nie tylko deklaracje z zagranicy, ale 
wymierna pomoc i współpraca, na które wyraźnie sta
wia Ministerstwo Ochrony Środowiska.
Sami bowiem nie damy sobie rady. Zniszczenia są zbyt 
rozległe, a koszty naprawy środowiska przekraczają 
możliwości kraju. W swoim expose minister Kamiński 
prezentując jesienią ubiegłego roku w gmachu Sejmu 
Śląskiego założenia nowej polityki ekologicznej mówił,
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że potrzeba dziś ponad 80 bilionów złotych na powrót 
do równowagi w środowisku.
Opublikowany ostatnio raport Głównego Urzędu Staty
stycznego potwierdza niestety dalsze pogarszanie się 
stanu środowiska. Największe zniszczenia występują w 
pięciu z 27 wydzielonych obszarów ekologicznego za
grożenia: górnośląskim, legnicko-głogowskim, rybni
ckim, gdańskim i krakowskim. Pod względem ilości e- 
mitowanego do atmosfery dwutlenku siarki i tlenków 
azotu Polska zajmuje czołowe miejsce w Europie, po 
ZSRR, NRD i Czechosłowacji. Nasz udział w całkowitej 
emicji europejskiej wynosi około 10% SO2 i 8% NOx. 
Dramat polega na tym, że o ile ogólna emisja dwutlen
ku siarki w Europie zmniejszyła się w latach 1980-1985 
o około 15%, to w Polsce ustabilizowała się na bardzo 
wysokim poziomie 4,1-4,3 min ton. W filtrach zatrzymy
wanych jest tylko 15% zanieczyszczeń gazowych. Aero
zolowy smog toksyczny utrzymuje się nad Krakowem 
- wpisanym do rejestru Światowego Dziedzictwa Kul
turalnego. Międzynarodowa opinia publiczna ma więc 
uzasadnione prawo oskarżać Polskę o nieposzanowa- 
nie dóbr kultury. Brzmi to gorzko, ale takie są głosy 
specjalistów z UNESCO i UNEP - Programu Ochrony 
Środowiska Narodów Zjednoczonych.
Europejska Komisja Gospodarcza i FAO oceniają, że w 
polskich lasach udział drzew uszkodzonych głównie 
przez emisje przemysłowe wynosi około 50%. Nie przy
daj e wiarygodności naszej polityce ekologicznej fakt 
nieprzystąpienia do tzw. klubu 30 procent, czyli państw, 
które zobowiązały się do 30-procentowego zmniejsze
nia emisji SO2 w latach 1985-1993. Statystyka także w 
innych elementach ochrony środowiska potwierdza na
szą daleką pozycję w Europie: mniej niż 50% zakładów 
przemysłowych ma oczyszczalnie ścieków i aż 376
4
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1. Ponad 7 tys. hektarów lasu zginęło już w Górach Izerskich, leśnicy szacują, 
że dalszych 100 tys. hektarów w Sudetach skazanych jest na zagtadę
2. Najbardziej wymowną i pierwszą gołym okiem dostrzegalną oznaką klęski 
ekologicznej są zamierające świerki; kwaśny siarkowy deszcz w rosnącym 
stężeniu burzy naturalną biologiczną odporność przyrody
3. Zapora w Niedzicy - mimo sprzeciwów i kontrowersyjnych ocen naukow
ców budowa jest kontynuowana, niestety, z pogwałceniem harmonii krajobra
zu; gwałt zadany naturze i kulturze - wołają bez skutku przyrodnicy i history
cy
4. „Bumar” reklamuje maszyny budowlane: niezawodne, zdolne do skutecz
nego zniszczenia w ciągu paru godzin wszystkiego, co przyroda buduje przez 
tysiąclecia, a człowiek chroni przez wieki
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r- miast w ogóle nie oczyszcza ścieków komunalnych. Ża
den z krajów Europy nie ma tak zasolonych wód płyną
cych. Ze 132 badanych jezior wody I klasy ma tylko 1% 
zbiorników, a 53% gromadzi wodę, której czystość nie 
mieści się w żadnych normach.
Są to tylko wybrane fakty, które niejako umiejscowiają 
start obecnej ekipy Ministerstwa Ochrony Środowiska. 
Po Okrągłym Stole, przy którym ustalono uspołecznie
nie mechanizmów sprawowania władzy, nie ma już 
miejsca na praktyki woluntarystyczne i działania pozo
rowane. Już wchodzą w życie nowe zasady określania 
dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń wprowadzanych 
do atmosfery przez zakłądy przemysłowe. Ustalono 
nowe zaostrzone normy. Minister grozi zamykaniem 
przedsiębiorstw drastycznie naruszających przyjęte 
normy, cedując to prawo na Główną Inspekcję Ochrony 
Środowiska.
Ekologiczny obraz kraju długo jeszcze będzie rysowa
ny ciemną barwą. Zniszczono nam otoczenie, zdyskre
dytowały się cenione kiedyś wartości uzdrowiskowe 
południa kraju, niszczeją dobra kultury, zabytki pokry
wają się patyną szarości, by z czasem szybko skruszeć 
pod wpływem chemikaliów unoszących się w powie-
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5. Europa zmniejszyła w ostatnich latach emisję zanieczyszczeń gazowych o 
15%. tymczasem w Polsce taki krajobraz wciąż dominuje w 27 obszarach eko
logicznego zagrożenia
(zdjęcia: 1 - Adam Hawatej, 2, 3- Krzysztof Walczak, 4 - Kaj Romeyko-Hurko,

5 - (Kondracki)

trzu. Nie będzie też widocznych efektów uznania Kra
kowa za obszar ekologicznie chroniony, dopóki nie 
zmniejszy się strumień zanieczyszczeń z Nowej Huty, 
ze Śląska i Czechosłowacji.
Nadzieje na poprawę, o których wspomniałem, są ra
czej natury psychologicznej niż potwierdzone realiami. 
Jest pewne wyczekiwanie na symptomy zmian. Ale jest 
w tym także ludzka bierność wynikająca z przyzwycza
jeń („władza to załatwi”), z niskiej kultury życia, mar
nej świadomości ekologicznej. Mówi o tym papieskie 
orędzie, że współczesne społeczeństwo nie rozwiąże 
problemów środowiskowych, Jeżeli poważnie nie zwe
ryfikuje swego stylu życia". „Zły stan ekologii jest prze
jawem głębokiego kryzysu moralnego człowieka", zaś 
pilną potrzebą jest „kształtowanie postawy odpowie
dzialności ekologicznej wobec siebie samych, społe
czeństwa i przyszłych generacji, którym możemy zosta
wić zatruty nieodwracalnie świat”.
Oczekując zatem na efekty ekopolityki, z którą utożsa
mia się nowa ekipa rządząca, musimy spojrzeć także 
krytycznie na siebie. Na nasz udział, jednostkowy, gru
powy czy regionalny w procesie ekorozwoju.
Odwołajmy się raz jeszcze do papieskiego orędzia: pro
blemy ekologii wykraczające poza granice jednego kra
ju muszą być rozwiązywane wspólnie, w duchu „nowej 
ogólnoludzki ej soli darn ości ”.

Krzysztof Walczak

WSPÓLNF PRZEDSTAWICIELSTWO 
ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO 

W POLSCE I FUNDACJI 
IMIENIA RODZINY NISSENBAUMÓW 

POSZUKUJE
• wysoko wykwalifikowanych specjalistów konserwa
cji manuskryptów, starodruków, archiwaliów i książek 
oraz malarstwa sztalugowego i tkanin,
• materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadze
nia konserwacji tego zakresu,
• przedmiotów o wartości muzealnej i zabytkowej z 
zakresu sztuki, kultury i obrzędów żydowskich,
• wszelkich pamiątek żydowskich w tym oryginalnych 
zdjęć fotograficznych, książek wydanych przed 1940 r., 
czasopism, plakatów, afiszy, reklam itp.
• przedmiotów kultowych oraz codziennego użytku i 
wyposażenia domowego o wyraźnych cechach judai
ków.
Szczegółowe oferty prosimy składać na adres Wspól
ne Przedstawicielstwo. Żydowski Instytut Historyczny, 
Warszawa, ul. Tłomackie 3/5.
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Berlin
i Legnica - 
kamienice 
czynszowe
j Jpgnica drugie co do 

wielkości miasto Dolnego Śląska, liczy obecnie około 
80 000 mieszkańców, w 1939 r. było ich 83 681. Liczby te 
są zbliżone, jednak miasto w latach sześćdziesiątych 
całkowicie zmieniło swoje oblicze. Historyczne cen
trum, które przez siedem stuleci zachowywało plan 
trzynastowiecznego założenia, w połowie lat sześćdzie
siątych przestało praktycznie istnieć, mimo że znisz
czenia wojenne pochłonęły jedynie około 15% zabudo
wy. Na miejscu wyburzonych gotyckich, renesanso
wych i barokowych kamienic powstało nowe centrum z 
typowymi jedenastokondygnacyjnymi „wieżowcami” i 
trzy-, czterokondygnacyjnymi „jamnikami”, które 
zniszczyły dotychczasowy układ urbanistyczny. Wśród 
nich, z rzadka rozrzucone, przetrwały tylko kościoły, 
klasztory, teatr, ratusz.
Dziś przed urbanistami i architektami stoi niezwykle 
trudne zadanie przywrócenia tradycyjnych stosunków 
miejskich tej części miasta. Odtworzenie dawnych ulic, 
placów, uzyskanie właściwych proporcji brył zachowa
nych budowli zabytkowych i współczesnych budynków 
mieszkalnych jest praktycznie niemożliwe. Pozostało 
jedynie budownictwo plombowe i kosmetyka architek
toniczna bloków powstałych w wyniku zapóźnionych i 
żle pojętych, archaicznych już dziś koncepcji moderni
stycznych.
Dawne miasto, obwiedzione pierwotnie murami, z któ
rych zachowały się jedynie szczątki, zaczęto w drugiej 
połowie XIX w. otaczać pierścieniem zabudowy. Budyn
ki te wznoszone były przez komercjalnych przedsię
biorców budowlanych, zgodnie jednak z ogólnie przyję
tym planem urbanistycznym, obejmującym dawne cen
trum i nowo powstające ulice; pierwszy z tych planów 
powstał w 1862 r. Zabudowa ta - w przeciwieństwie do 
kamienic w obrębie murów miejskich - zachowała się i 
stanowi dziś jedno ze świadectw dawnej świetności 
miasta, ze wspaniałymi budowlami publicznymi, taki
mi jak bank (1869), poczta (1889-1892), sąd (1873), szko
ły, oraz z kamienicami czynszowymi, które dorówny
wały częstokroć swoim berlińskim pierwowzorom. To 
właśnie Berlin w scentralizowanym państwie pruskim 
stanowił źródło inspiracji architektonicznej, wzorzec 
skali budynków i bogactwa dekoracji ich fasad.
Dziś budynki dziewiętnastowieczne stały się obiektem 
zainteresowania z dwóch powodów. Po pierwsze jako 
budynki o cechach historycznych znalazły się w sferze 
działań władz konserwatorskich, czego dowodem jest 

zlecenie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 
już w 1978 r. opracowania studium historyczno-urbani- 
stycznego południowo-zachodniej części miasta, zwa
nej Tarninów. Podobne zainteresowania konserwator
skie oraz obowiązek przygotowania założeń wstępnych 
do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowa
nia miasta spowodowały zlecenie zespołowi, w którego 
składzie znajduje się autor, studium historyczno-urba- 
nistycznego centrum. Studium to uwzględniać ma rów
nież częściowo pierścień dziewiętnastowiecznej zabu
dowy, obejmujący przekształcone dawne Stare Miasto. 
Autor poznał więc około 300 obiektów budownictwa 
czynszowego pochodzącego z lat 1865-1910, w większoś
ci kwalifikujących się do zaliczenia ich w poczet budyn
ków podlegających ochronie konserwatorskiej, co na
biera większej wagi wobec prawie stuprocentowego 
zniszczenia starszej zabudowy mieszkalnej na terenie 
Starego Miasta. Drugi powód zainteresowania dzie
więtnastowiecznymi kamienicami czynszowymi - to 
poszukiwanie rezerw mieszkaniowych i następnie ko
nieczność podjęcia przez władze miejskie decyzji: re
mont, wyburzenie czy wyburzenie i wzniesienie w tym 
miejscu nowego budynku.
Autor, opracowując historyczno-urbanistyczne stu
dium centrum Legnicy, został niejako „z urzędu” obroń
cą tych kamienic. Oczywistość argumentów historyka 
sztuki, świadomego wartości zabytkowych tych budo
wli, wydała mi się niewystarczająca, a przestroga w 
postaci pseudonowoczesnego blokowiska na terenie 
historycznego centrum działała silnie na wyobraźnię. I 
tak, przez artystyczną analogię, powtórzyła się sytua
cja sprzed stu lat, kiedy architektonicznym wzorem dla 
śląskiej Legnicy był Berlin. Problemy, które stoją przed 
urbanistami Legnicy, rozwiązane zostały już częściowo 
w jednej z centralnych dzielnic Berlina Zachodniego - 
Kreuzbergu.
Pierwsze plany zabudowy południowej części dzielnicy 
Kreuzberg w Berlinie Zachodnim, usytuowanej przy 
wzgórzu z pomnikiem „wojny wyzwoleńczej” 1815 r. 
projektu Karla Friedricha Schinkla, powstawały od 
1845 r. Jako pierwszą zagospodarowano według pla
nów architekta Seltera część przy zasypanym obecnie 
Kanale Luizy, tzw. Luisenstadt. Plan ten uzupełnił w 
1862 r. architekt miejski Hobrecht. W wyniku realizacji 
planu powstała siatka ulic gęsto wypełniona blokami 
zabudowy, podporządkowanymi zasadzie największe
go zysku, która kazała stawiać wysokie domy z mie-
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szkalnymi oficynami podwórzowymi na małych, tanich 
parcelach. Bogata dekoracja stiukowa głównej elewacji 
zwiększała sumę ubezpieczenia pożarowego, co z kolei 
zwiększało cenę budynku wznoszonego przez przedsię
biorcę budowlanego nie, jak to było dotychczas, dla ok
reślonego odbiorcy, lecz po prostu na sprzedaż. Jedy
nym ograniczeniem dla projektanta były regulacje pra
wa budowlanego wydane w Berlinie w latach 1853,1887 
i 1897, określające np. wysokość budynku w stosunku 
do szerokości ulicy, oraz pewna skończona liczba pro
dukowanych masowo detali architektonicznych do wy
korzystania przy dekoracji fasad (np. w 1861 r. firma 
sztukateryjna Denkberga miała w magazynie 200 sza
blonów kapiteli). W ciągu lat wiele, czasami dość tan
detnie wykonanych budynków uległo zniszczeniu. W 
latach dwudziestych XX w. rozpoczęto remont tzw. ko
szar czynszowych. Niektóre budynki unowocześniono 
także wkrótce po pierwszej i drugiej wojnie, pozbawia
jąc ich elewacje detalu sztukateryjnego. Dzisiaj ele
menty sztukateryjne zastępowane są często przez ma
lowane ornamenty.
Pamiętam Berlin Zachodni sprzed dziesięciu lat, kiedy 
ogromne połacie dzielnicy Kreuzberg, zabudowane do

mami niemal identycznymi z legnickimi, były widow
nią walk między młodzieżą pragnącą utrzymać i re
montować domy a władzami miejskimi, które usiłowały 
całkowicie je przekształcić lub rozebrać. Siłą zajęte 
przez tzw. berlińską alternatywę były wtedy barykada
mi, w parterach mieściły się pospiesznie zaimprowizo
wane kawiarnie-sztaby dowódcze, zdobione często 
przez futurystyczne „freski”, które przedstawiały już 
wyremontowane domy z uśmiechniętymi mieszkańca
mi wychylającymi się z kolorowych okien. Ta socreali
styczna niemal wizja miała się spełnić w ciągu zaled
wie kilku lat. Dziś pokolenie trzydziestokilkulatków, 
skupione w dużej części w reprezentowanej licznie w 
parlamencie niemieckim Partii Zielonych, uczestniczy 
w tworzeniu planu rewaloryzacji kamienic czynszo
wych miasta.
Rewaloryzację tych kamienic rozpoczęto w latach 
1984-1985 wraz z międzynarodową wystawą architekto
niczną, w akcji związanej z IBA-Internationale Bau- 
-Ausstellung. Hasłem naczelnym prywatnego towa
rzystwa budowlanego założonego w celu sanacji archi
tektonicznej dzielnicy Kreuzberg jest: „Innenstadt ais 
Wohnort” - śródmieście jako miejsce do mieszkania.
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1.2. Przeznaczone do wyburzenia kamienice z lat siedemdziesiątych XIX w. w 
Legnicy: przy ul. Henryka Pobożnego (1) i na rogu ulic Przeskok i Bolesława 
Chrobrego (2)
3. Jedna z nielicznych w Legnicy dobrze utrzymanych oficyn podwórzowych 
na tytach domu przy ul. Henryka Pobożnego

Ten plan realizować się ma poprzez „odtworzenie war
tości socjalnych miasta” i rozwiązanie problemu kom
promisu między zachowaniem wartości historycznych 
zabudowy a praktycznymi wymaganiami współczes
ności. Powstawały i dalej powstają budowle współczes
ne, wolno stojące i plombowe, projektowane przez naj
wybitniejszych architektów światowych. Postmoderni
styczna architektura realizuje hasło: „fizjonomie do
mów niosą miastu duchowe i kulturowe składniki jego 
historii”. Prowadzi się także remonty dziewiętnasto
wiecznych kamienic. Zachowano ogólny układ urbani
styczny z ulicami, placami, dawnymi dominantami ar
chitektonicznymi, małą architekturą. Elementy miasto- 
twórcze zostały utrzymane, a nawet wzmocnione przez 
nadanie im nowej funkcji. Dawne fabryki ożyły jako 
centra kultury dzielnicy, ośrodki spotkań społeczności 
sąsiednich ulic, skwery wyposażono we wspaniałe u-
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4.5. Dzielnica Kreuzberg w Berlinie Zachodnim w 1981 r. sztab „Hausbeset 
żerów" (zajmujących siłą domy przeznaczone do wyburzenia), po prawej naiw- 
no-futurystyczny obraz ścienny (4) oraz „dom-barykada" (5)
6-12. Dzielnica Kreuzberg w Berlinie Zachodnim w 1989 r: malowidło naścien- 
ne na odbudowanym domu (6); zachowane zabytkowe urządzenia techniczne: 
gazowe latarnie, pompa wodna, nawierzchnia z kostki 17); Mariannenplatz - 
współczesny pomnik i dawny budynek apteki z zachowanym szyldem i emble
matem nad wejściem (8); współczesny plac zabaw wśród dziewiętnastowiecz
nej zabudowy (9); podwórze powiększone przez rozebranie części skrzydeł 
kamienicy (10); w oficynie w głębi mieści się księgarnia, podwórze z nową 
nawierzchnią ma formę skweru (11); oficyna podwórzowa przekształcona w 
samodzielny budynek o niekonwencjonalnej architekturze wykorzystującej 
fragmenty ostańców murów (12)

(zdjęcia: 1-3 - Janusz Bochajczuk,
4-12 - Rafał Eysymontt)
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rządzenia dla dzieci. Dawne szpitale także uzyskały 
nową funkcję, jak chociażby Bethanienhospital prze
kształcony w dzielnicowy dom kultury.
Zasadniczym problemem adaptacji dziewiętnasto
wiecznej zabudowy czynszowej do współczesnych po
trzeb jest rozwiązanie wnętrza i podwórza budynku. 
Dawna zasada tworzenia domu od strony fasady wy
raźnie oddzielonej od konstrukcji i układu wnętrza, 
sformułowana przez czołowego architekta Berlińskiej 
Akademii Budowlanej Karla Boettichera działającego 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w., 
uległa na początku XX w. zmianie za sprawą Franka 
Lloyda Wrighta i jego idei domu organicznego, powsta
jącego „od wewnątrz”. Dlatego tak trudno nam jest dzi
siaj przyjmować jako architektoniczne wartościowe 
domy mające choćby najbogatsze fasady, ale 
kryjące ciemne mieszkania (w naszych warunkach do
datkowo podzielone między licznych lokatorów), pod- 
wórza-studnie i ciemne wilgotne oficyny. Podwórza 
berlińskie - to obecnie często miejsca przywrócone ży
ciu, a w dawniej zamieszkanych oficynach umieszczo
no kluby, księgarnie, zakłady rzemieślnicze. Niektóre z 
oficyn zburzono i na ich miejscu stworzono o bajko
wym krajobrazie place zabaw dla dzieci, gdzie po fra
gmentach dawnych murów pną się rośliny. Ściany pod
wórzowe budynków uzupełniono balkonami, a dachy 
zazieleniono ogrodami. Działania takie powodują oczy
wiście zmniejszenie liczby mieszkań w kamienicy, 
składającej się pierwotnie z bloku frontowego i oficyn, 
np. w jednym z budynków liczba mieszkań zmniejszyła 
się z 40 do 24. Efekt ekonomiczny tego przedsięwzięcia 
jest jednak pozytywny, skoro koszty remontu takiego 
budynku stanowią od 36 do 56% kosztów wzniesienia 
nowego domu o porównywalnym standardzie.
Zasadniczym warunkiem powodzenia akcji sanacji 
dziewiętnastowiecznych dzielnic kamienic czynszo
wych jest uspołecznienie procesu rewaloryzacyjnego. 
W wypadku Berlina Zachodniego dzieje się to za spra
wą spółki akcyjnej skupiającej architektów, budowni
czych, socjologów i wreszcie przyszłych właścicieli i u- 
żytkowników. Zasadniczym elementem programu dzia
łalności tej spółki jest uspołecznienie procesu projekto
wania. Osoby zaangażowane w ten proces poprzez fakt 
przyszłego zamieszkiwania w odbudowywanym budyn
ku decydują o sposobie jego technicznego wyposażenia, 
zagospodarowaniu podwórzy, materiałach, które mają 
być użyte podczas prac wykończeniowych, sposobie o- 
grzewania (w większości jest to gazowe ogrzewanie 
kuchni i głównego pomieszczenia dziennego oraz no
woczesne piece węglowe w pozostałych pomieszcze
niach). Jako najczęściej wykonywane prace remontowe 
wymienia się tutaj naprawę stropów, tynków, podłóg, 
instalacji, okien, remont łazienek i kuchni. Autorzy wy
dawnictwa reklamującego przedsięwzięcie wielokrot
nie podkreślają niemożność przeprowadzenia takich 
prac bez rzeczywistego udziału mieszkańców.. Za zgodą 
właścicieli użytkownicy przejmują administrację do
mów i wspólnie nimi zarządzają. Za symboliczne nie
mal należy uznać motto organizatorów akcji: „program 
powinien być prowadzony od wewnątrz, a nie od ze
wnątrz - od fasady”.
Dotyczy to nie tylko procesu projektowania i remontu, 
ale samego faktu zaangażowania lokatorów mieszkań, 
a nie tylko władz miejskich zainteresowanych głównie 
zewnętrzną szatą budynku. Interesująco rozwiązano 
system finansowania, w którym preferuje się małe ko
operatywy, a nie dotychczasowych indywidualnych 
właścicieli. Zrzeszeni otrzymują kredyt w wysokości do 

800 marek na 1 m2 odbudowywanego lokalu, natomiast 
indywidualny właściciel jednorazowy kredyt w wyso
kości do 5,5 tysiąca marek. System ten w pewien sposób 
zapobiega powstawaniu wtórnych własności skupio
nych w rękach jednego kamienicznika. Ta właśnie sy
tuacja wykupywania przez osoby prywatne zniszczo
nych domów, remontowania ich i odsprzedawania za 
bardzo wysokie sumy powodujące automatyczny 
wzrost czynszu, uniemożliwiała zamieszkiwanie tu do
tychczasowych mieszkańców i była na początku lat o- 
siemdziesiątych powodem „bitwy o Kreuzberg”. Dziś 
problem ten został złagodzony poprzez skupienie włas
ności w rękach kooperatyw, co umożliwia często obni
żenie kosztów wynajmu.
Jakie są w oczach mieszkańców główne zalety mie
szkania w tych dawnych dzielnicach domów czynszo
wych? Po pierwsze, rzeczywiste mniejsze koszty czyn
szu, szczególnie w stosunku do powierzchni mieszkań. 
Po drugie, niekonwencjonalne często rozwiązania ar
chitektoniczne i przyjemność codziennego obcowania z 
pobudzającymi wyobraźnię elementami historycznej 
dekoracji i starego wyposażenia (stiuki, piece, itd.) I po 
trzecie, usytuowanie mieszkania w centrum miasta, w 
pobliżu miejsca pracy, a nie w satelickich osiedlach 
podmiejskich.
Jakie wnioski z zachodnioberlińskiego przykładu mogą 
wynikać dla planowania urbanistycznego Legnicy?
Zabudowa dzielnic otaczających Stare Miasto w Legni
cy rozpoczęła się w 1868 r., kiedy powstała osobna dziel
nica w rejonie dzisiejszych ulic Bolesława Chrobrego i 
Henryka Pobożnego i trwała aż do początku XX w., kie
dy powstawały potężne kamienice czynszowe w rejonie 
ulic Piastowskiej, Lenina, Galińskiego, Szkolnej i Wro
cławskiej. Szczególnie mocno są dziś zagrożone naj
starsze kamienice w rejonie ulic Henryka Pobożnego i 
Bolesława Chrobrego, co związane jest z planowaniem 
przez władze miasta już od lat kilkunastu budowy w 
tym rejonie arterii komunikacyjnej i w związku z tym 
zaniechanie wszelkich prac remontowych. Kamieni
ce te, częściowo opuszczone, zamieszkane są w więk
szości przez starszych ludzi, nie przejawiających zain
teresowania polepszeniem warunków mieszkaniowych 
przez powiększenie powierzchni zajmowanego mie
szkania. Borykają się oni na co dzień z kłopotami utrzy
mania mieszkań przynajmniej w stanie umożliwiają
cym znośne bytowanie. Nie są na ogół, poza wyjątkami 
oczywiście - jak wynika z wywiadu prowadzonego przy 
okazji przygotowywania studium historyczno-urbani- 
stycznego - zainteresowani wykupem mieszkań, któ
ra to możliwość rysuje się wraz z planowanym rozwo
jem własności komunalnej. Domy wymagają sporych 
nakładów związanych często z koniecznością wymiany 
stropów, całego pokrycia dachowego i przede wszyst
kim całości instalacji. Osoby te byłyby natomiast zain
teresowane nawet kilkakrotnie mniejszymi mieszka
niami w nowym budownictwie, zasilanym ciepłem z 
elektrociepłowni, w którym kłopoty eksploatacyjne by
łyby zredukowane do minimum. Czy przeniesienie 
części kolejki oczekujących na nowe mieszkania do po
dobnych do berlińskich kooperatyw odbudowujących 
stare czynszowe kamienice nie byłoby sposobem na 
częściowe rozwiązanie tego problemu? Zalety urbani
styczno-architektoniczne sanacji dziewiętnastowiecz
nych kamienic ukazują zdjęcia wykonane w Berlinie 
Zachodnim w listopadzie 1981 i listopadzie 1989 r.

Rafał Eysymontt
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Rok 1241 -

bojowe!

Według mojej hipotezy zwyciężający już hufiec 
Henryka, który nie zrozumiał wyraźnych ostrze
żeń, został z premedytacją wciągnięty w pułapkę. 
Tatarzy uruchomili fumatory gazowe. Rycerz J an 
Iwanowic, zdumiewająco często występujący w 
Długoszowym opisie bitwy, identyfikuje jeden 
taki widziany osobiście fumator: „wstrętną czar
ną głowę z zarośniętym podbródkiem”. Po rozko
łysaniu tej głowy przez żołnierza („zaczął jak 
mógł najsilniej potrząsać głową”), a więc, jak są
dzę, po rozżarzeniu węgla drzewnego i rozpoczę
ciu emisji gazu (mogła to być np. mieszanina tlen
ków siarki, tlenków węgla i może jakichś działa
jących psychotropowe ziół lub korzeni trujących), 
„dym i mgła o okropnym i nieznośnym smrodzie” 
pokryły pole. Konie i rycerze zostali porażeni: 
„Polacy niemal omdleni i ledwie żywi osłabli i sta-

ich i jest - jak podaje relacja - „o krok od pełnego 
zwycięstwa”. Tatarzy uciekają, lecz być może był 
to odwrót pozorowany, mający na celu wciągnię
cie Polaków w pole rażenia gazami bojowymi? 
Byłoby to więc miejsce specjalnie wybrane w kie
runku wiejącego wiatru, prawdopodobnie położo
ne poniżej wzniesienia, na którym Tatarzy rozsta
wili już uprzednio fumatory gazowe. Według S. 
Siedlaka broń gazowa znajdowała się na płasko
wyżu w okolicy Gniewomierza (S. Siedlak, Gdzie 
rozegrała się tragedia, Legnica 1984). Położenie 
takie zapewniało skuteczność rażenia gazami bo
jowymi przeniesionymi przez wiatr, a także przez 
ruch ochłodzonego powietrza spływającego w 
późnych godzinach popołudniowych z płaskowy
żu w doliny (inwersja).

W ielka bitwa ro
zegrana 750 lat temu pod Legnicą przez oddziały 
polskie pod wodzą ks. Henryka II Pobożnego, 
wspomagane przez rycerzy zakonnych i ochotni
ków, z tumenami mongolskimi pod wodzą Bajda- 
ra, który przywiódł tu także jeńców ruskich (a 
może i polskich) - kryje niejedną zagadkę. Jej 
okoliczności, dyslokacja wojsk i przebieg będą za
pewne tematem wielu jeszcze rozpraw i dyskusji. 
Źródeł bezpośrednich prawie nie ma. Więcej prze
kazów zachowała tradycja, zapewne rodząca się 
tuż po przegranej bitwie. Jej opis zawarty w kro
nice Jana Długosza - podstawowym źródle infor
macji o bitwie - jest czasem kwestionowany. Dłu
gosz najprawdopodobniej przekazał relację 
naocznego świadka i uczestnika bitwy spisaną w 
dziś już zaginionej kronice dominikanów w XIII 
w. Przy takich założeniach przyjmuję, że Długosz 
opisał - zaskakująco szczegółowo i dokładnie - 
atak gazowy wojsk mongolskich i jego skutki. 
Już przy opisie ataku oddziałów polskich pod do
wództwem Sulisława i ks. Mieszka Opolskiego po
jawiła się zastanawiająca relacja o żołnierzu (?), 
który „rozpaczliwie biegając krzyczy okropnie po 
polsku: «uciekajcie! uciekajcie!»”. Absurdalne jest, 
że był to Mongoł, który chciał w ten sposób wpły
nąć na wynik bitwy i przestraszyć krzykiem sku
tecznie nacierających polskich rycerzy. Może był 
to jakiś jeniec tatarski pochodzenia ruskiego lub 
polskiego, który znając skutki strasznej a nie zna
nej Polakom broni usiłował ostrzec chrześcijań
skich braci?
W dalszej części bitwy Henryk II na czele swego 
najdzielniejszego hufca atakuje Tatarów, gromi 
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li się niezdolni do walki". Takie są dokładnie sku
tki i objawy porażenia niektórymi gazami bojo
wymi, zwłaszcza duszącymi. Mogły być równo
cześnie użyte jakieś gazy trujące - toksyny pora
żające np. centralny i ośrodkowy układ nerwowy, 
czego skutkiem jest omdlenie, niedowład, a nawet 
w różnym stopniu paraliż kończyn (wypadanie 
mieczów z dłoni!), a także ogólny niepokój, opisa
ny przez Długosza „wielki strach i jakby jakieś 
zwątpienie”. Nikt rozsądny nie może przypuścić, 
że dorośli mężczyźni, zawodowi, doborowi rycerze 
z osobistego hufca książęcego przestraszyli się 
choćby najokropniejszej czarnej głowy buchają
cej ogniem i dymem. Nie mógł sobie też tego wy
tłumaczyć Długosz i dlatego pisał o czarach stoso
wanych przez Mongołów. Twierdzę zatem, że zwy
ciężających już polskich rycerzy pokonała nie 
znana wówczas Europejczykom groźna broń - 
gaz bojowy.

W tym kontekście można pokusić się o rozszyfro
wanie owej „olbrzymiej chorągwi ze znakiem X 
zakończonej podobizną czarnej wstrętnej głowy”. 
To właśnie jeden z fumatorów gazowych! Długosz 
dokładnie opisuje jego działanie: obsługa (chorą
ży) na widok nadciągających Polaków machając 
drzewcem chorągwi powoduje rozżarzenie węgla 
drzewnego, wywołuje podciśnienie (ssanie) u wy
lotu dyszy fumatora i emisję gazu niesionego na
stępnie ruchem powietrza: „... buchnęła z niej na
tychmiast i rozeszła się nad całym wojskiem pol
skim para, dym i mgła...”

Tak więc ta „czarna głowa” - to po prostu dysza 
fumatora gazowego. A „chorągiew” ze znakiem 
„X” - to rodzaj używanego także dzisiaj tzw. ręka
wa - ruchomej płachty oznaczającej kierunek 
przepływu mas powietrza (informacja bardzo is
totna w trakcie ataku gazowego!). Znak „X” mógł
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1. Poszczególne fazy bitwy pod Legnicą: 1 - pozycje oddziałów polskich, 2 - 
pozycje oddziałów mongolskich. 3 - kierunki działań, 4 - kierunki ucieczki, 5 - 
kierunki pościgu
2. Książę Henryk II Pobożny (rekonstrukcja M. Przytęckiego według rzeźby 
nagrobnej z XIV w. - obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocła
wiu)
3. Bitwa pod Legnicą na piętnastowiecznym rysunku - „czarna głowa" wypeł
nia centralną partię sceny
4. Hipotetyczny wygląd mongolskiego fumatora gazowego i jego obsługi (re
konstrukcja M. Przytęckiego według opisu w Kronice J, Długosza)
5. Fragment fresku na sklepieniu chóru kościoła w Legnickim Polu - pole bitwy 
pod Legnicą, z prawej strony widoczny fumator gazowy w postaci głowy smo
ka ziejącej ogniem i dymem
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być np. umownym znakiem ostrzegawczym (uwa- * 
ga niebezpieczeństwo zatrucia!) dla własnych 
wojsk. A może to tylko usztywniające wzmocnie
nie przekątniowe wiotkiej, lekkiej płachty powie
wającej na wietrze, przymocowanej swobodnie do 
jakiejś rei poprzecznej drzewca (rury, tyki bam
busowej?) fumatora gazowego? Wielka płachta 
mogła być jednocześnie dość skuteczną osłoną 
dla obsługi - żołnierza („chorążego”) trzymające
go dyszę bezpośrednio nad swoją głową; osłaniała 
ona żołnierza przed strumieniem gazu wydziela
jącego się poziomo z dyszy, a także przed iskrami 
i dymem. Moja hipoteza zakłada, że Długosz prze
kazał wierny opis jednego z fumatorów, być może 
głównego, bo zaopatrzonego w „rękaw” sygnaliza
cyjny.

Nie jest to - jak niektórzy sądzili dotychczas - 
jedyna informacja o tatarskim fumatorze. W 1733 
r. malarz niemiecki Kosma Damian Asam na 
sklepieniu chóru organowego kościoła benedyk
tyńskiego w Legnickim Polu namalował scenę z 
pola bitwy w 1241 r. Widać na niej m.in. św. Jad
wigę i ks. Annę odnajdującą bezgłowe, obdarte ze 
zbroi ciało Henryka II, a dalej Tatara z odrąbaną 
głową księcia na pice i - uwaga! - wyraźnie nama
lowaną głowę smoka ziejącego ogniem i dymem
16



umieszczoną na długim drzewcu. Wcześniejszy 
wizerunek fumatora w zmienionym układzie, po
dyktowanym niepełną informacją i kompozycją 
graficzną, podał artysta ilustrujący w połowie 
XIV w. Kodeks Lubiński Mikołaja Pruzi, czyli tzw. 
Legendę o św. Jadwidze. Tak właśnie interpretuję 
rysunek czarnej głowy z otwartą paszczą na cho
rągwi trzymanej przez tatarskiego jeźdźca tuż za 
zatkniętą na pice głową Henryka II. Inny wizeru
nek mongolskiego fumatora gazowego przedsta
wił grafik niemiecki w 1831 r. Jest to smok (cały!) 
z otwartą paszczą, ziejący ogniem i dymem. Co 
ciekawsze - scena ta nie przedstawia bitwy legni
ckiej, lecz oblężenie Wrocławia w 1241 r., a jej 
bohaterem nie jest książę Henryk II, lecz patron 
Wrocławia, błogosławiony Czesław Odrowąż.

Tak więc różne, czasem mało prawdopodobne in
formacje o zagadkowej broni Mongołów użytej w 
bitwie pod Legnicą interpretuję jednoznacznie: 
była to nie znana Europie aż do 22 kwietnia 1915 r. 
(atak gazowy armii niemieckiej pod Ypres) broń

6. Tatarzy przed zamkiem w Legnicy po zwycięskiej bitwie, jeździec mongolski 
trzyma chorągiew, na której widnieje „czarna głowa" (miniatura z Kodeksu 
Lubińskiego - Legendy o św. Jadwidze z połowy XIV w.)
7. Oblężenie Wrocławia przez Tatarów w 1241 r.; nawałach klęczy bt, Czesław 
w otoczeniu rycerzy, z prawej strony - grom razi smoka ziejącego ogniem (rys. 
J. D. Gruson, 1831 r.)
8. Kościół w Legnickim Polu z około połowy XIV w., zbudowany na miejscu 
znalezienia zwłok księcia Henryka II Pobożnego po bitwie pod Legnicą, w 
1961 r. adaptowany (według proj. M. Przyłęckiego) na Muzeum Bitwy pod Leg
nicą
9. Wnętrze Muzeum Bitwy pod Legnicą

(zdjęcia: 8, 9 - Stanisław Rzeszowski) 

chemiczna - gazy bojowe. Należy dodać, że ostat
nio odnaleziono w średniowiecznych źródłach ja
pońskich i chińskich wyraźne informacje o uży
waniu przez Mongołów gazów bojowych w XIII 
wieku.

Mirosław Przyłęcki
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Pojęcie 
architektury 
w średniowieczu
Autor zamieszczonego niżej tekstu - architekt prof, dr Witold Krassowski (1917— 
1985) - był wielką indywidualnością twórczą, człowiekiem o bardzo szerokich zain
teresowaniach. Całe swoje życie związał z Wydziałem Architektury Politechniki 
Warszawskiej jako nauczyciel i wychowawca młodych architektów oraz jako docie
kliwy badacz. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny architektury drewnianej, 
architektury XIX i XX w., krajobrazu, założeń ogrodowych i kalwaryjnych, teorii 
architektury. Jego ostatnią pracę stanowią 6-tomowe Dzieje budownictwa i archi
tektury na ziemiach Polski (tom 1 ukazał się w 1989 r. nakładem wydawnictwa .Ar
kady”); ostatnich dwóch tomów nie zdążył już Profesor ukończyć, zostaną wydane 
na podstawie pozostawionych przez niego materiałów. Poniższy tekst pochodzi z 
tomu 1 tego dzieła.

jf^l^rchitekturę w cza

sach starożytnych zaliczano - tak jak i dziś jeszcze - do 
kategorii sztuk. Sens pojęcia „sztuka”- a zarazem i „ar
chitektura” - pojmowano w starożytności i w średnio
wieczu odmiennie niż obecnie. Dziś uważa się dość po
wszechnie, że twórczość jest jedną, a nawet jedyną ce
chą sztuki. Administracyjne przyznawanie naszym czo
łowym architektom statusu „architekta-twórcy” wska
zuje, iż przejawy twórczości w rozwiązaniach architek
tonicznych są walorem tych rozwiązań oficjalnie cenio
nym szczególnie. Natomiast i w starożytności, i w śred
niowieczu „sztuka” znaczyła tyle, co umiejętność bezo
sobowa, polegająca na znajomości reguł; artysta był 
tym, który umiejętność taką posiadał. Do pojęcia sztuki 
wchodziło pojęcie reguł, a nie twórczości; nadto przed
miotem tych reguł były nie obrazy rzeczy, lecz cechy 
samych ęzeczy. Wierząc, że sztuka jest odkrywaniem, a 
nie tworzeniem form właściwych rzeczom, wierzono, że 
reguły sztuki nie zostały przez ludzi wymyślone, lecz 
jedynie ujawnione.
Architektura wyrazem wiecznego ładu świata. Wartość 
sztuki, a zatem i architektury widziano nie tyle w tym, 
co jest w niej ludzkie, lecz co stanowi wyraz wiecznego 
ładu świata. Zasadę tego ładu wskazywało chrześcija
nom Pismo Święte, a ściślej słowa: wszystko urządziłeś 
Panie, według miary, liczby i wagi, zawarte w Księdze 
Mądrości, dołączonej do Pisma w 1 w.p.n.e. Zgodnie z 
tymi słowami św. Augustyn (354-430) pisał, że rozumo
wi w dziedzinie wizualnej podoba się tylko piękno, w 
pięknie - kształty, w kształtach - proporcje, w propor
cjach - liczby. Później zaś św. Bonawentura (1221-1274) 
głosił, że piękno nie jest niczym innym jak równaniem 
liczbowym, a Robert Grosseteste (1175—1253) stwier
dzał po prostu, że dobry układ i zgodność we wszyst
kich złożonych rzeczach pochodzi z tych pięciu propor
cji, jakie zachodzą pomiędzy liczbami: jeden, dwa, trzy, 
cztery. Toteż można sądzić, iż w kształtach licznej gru
py naszych kościołów z XI i XII w. wolno dopatrywać 
się realizacji proporcji tworzonych za pomocą tych 
właśnie liczb.

Podstawy proporcji - arytmetyka czy geometria? Istnie
je pogląd, że proste stosunki arytmetyczne oraz wykre
sy, polegające na wpisywaniu lub opisywaniu na kole 
różnych regularnych figur geometrycznych, uzupełnio
ne przekątnymi kwadratów, wysokościami trójkątów 
itp., stanowiły osnowę proporcji zarówno całych brył, 
jak i detali elementów budowli kościelnych. Mówiąc 
inaczej - że kształty tych kościołów były wyznaczone 
przez proste reguły zarówno liczbowe, jak i geome
tryczne. Ale nawet w wypadkach, w których stwierdza
my, że plan czy przekrój budowli jest skonstruowany 
np. na siatce kwadratów, wolno nam mniemać, iż auto
rzy budowli zabiegali nie o taką geometryczną kon
strukcję planu czy przekroju, lecz tylko o to, by propor
cje wzajemnie prostopadłych wymiarów budowli lub 
jej elementów wyrażone były liczbami 1:1, 1:2 itd. 
Kwadraty, proporcje 1:2 itp. wprawdzie pojawiają się w 
konstrukcjach planów i przekroi, jednakże chyba jako 
skutek, a nie cel postępowania autorów projektów. Mię
dzy zamiarami oparcia proporcji budynku na prostych 
stosunkach arytmetycznych i na prostych formach geo
metrycznych zachodzą różnice zasadnicze. Polegają 
one nie tylko na tym, że w wypadku pierwszym wszyst
kie wymiary budowli mogą być wskazane wykonaw
com w postaci konkretnej liczby określonych jednostek 
miary, natomiast gdy zamierza się oprzeć proporcje 
budowli na formach geometrycznych, nawet tak pro
stych jak kwadrat, trzeba uwzględnić, iż wkroczy się w 
dziedzinę zagadnień odcinków niewspółmiernych i 
liczb niewymiernych, nie dających się przedstawić w 
postaci wielokrotności jakiejś jednostki, w dziedzinę 
odcinków i liczb całkowicie odmiennych od tych, które 
są używane do pomiarów i rachunków służących celom 
życia codziennego. Różnice między wspomnianymi za
łożeniami wiążą się ściśle też z różnicami poglądów na 
strukturę ładu, czyli po grecku kosmosu. W sztuce, ma
jącej ambicję być wyrazem ładu świata, opieranie pro
porcji na prostych stosunkach arytmetycznych wiąże 
się z przekonaniem, że o tym ładzie stanowią liczby 
wymierne; natomiast opieranie się na formach geome
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trycznych - o tym, że w tym ładzie uczestniczą też i 
odcinki niewspółmierne i liczby niewymierne.
Liczby a recepty piękna. O tym, że odcinki wzajemnie 
niewspółmierne istnieją, wiedziano od dawna; jednak
że przez wiele lat mniemano, że niewspółmierność wy
nika tylko z nieumiejętności znalezienia odcinka będą
cego ich miarą wspólną. W czasach Pitagorasa, w VI 
w.p.n.e., opracowano dowód, w świetle którego stało się 
niewątpliwe, że znalezienie takiego odcinka nie jest 
możliwe, że niewspółmierność niektórych odcinków ist
nieje rzeczywiście. Spowodowało to kryzys zarówno w 
matematyce, jak i w filozofii, a także w mistyce. Okaza
ło się, że zasady wiążące myśl arytmetyczną z rzeczy
wistością nie mają wartości uniwersalnej - że nie 
wszystko jest zbudowane wedle liczb, gdyż nie możemy 
ustalić liczb jednostek jednej miary, z których składa
łyby się wszystkie wymiary rzeczy widzialnych. Z chwi
lą stwierdzenia, że współmierność nie znamionuje 
wszystkich zbiorów odcinków, recepty piękna posługu
jące się pojęciami matematycznymi uległy zróżnicowa
niu. Jedne pomijały istnienie odcinków niewspółmier
nych i liczb niewymiernych; inne przeciwnie - z tych 
właśnie odcinków i liczb czyniły jakby klucz do piękna. 
Oba typy recept opracowali antyczni Grecy. Świat 
chrześcijański - jak wskazują choćby wspomniane sło
wa św. Augustyna, św. Bonawentury i Roberta Grosse
teste - aż do późnego średniowiecza preferował recepty 
liczbowe.
Różne typy liczb, ich istota i struktura. Matematyczne 
recepty piękna rzeczy wywodziły się z badań nie nad 
pięknem, lecz nad liczbami. Badania te prowadzono 
tak, jakby liczby były rzeczami, a nie środkami do pro
wadzenia obliczeń. Traktując liczby jako rzeczy, anali
zowano, z jakich części poszczególne liczby składają się 
i w jaki sposób części te łączą się w liczby. W wyniku 
takich analiz Grecy wyodrębnili różne typy liczb: liczbę 
„parzysto-nieparzystą” (będącą składnikiem wszyst
kich liczb - tj. „1”), liczby parzyste, nieparzyste, „obfite” 
(tj. mniejsze od sumy swych dzielników), „brakujące” 
(tj. większe od takiej sumy), „doskonałe” (tj. równe su
mie wszystkich swych dzielników mniejszych od sie
bie) itp. Zastanawiano się też nad liczbami będącymi 
średnimi arytmetycznymi innych liczb, średnimi geo
metrycznymi i średnimi harmonicznymi. Istota liczb 
może być dostrzegana tylko przez myśl. Jednakże licz
by i ich struktura mogą być unaocznione za pomocą 
figur lub brył geometrycznych - po dziś dzień mówimy 
o liczbach kwadratowych oraz o liczbach będących 
sześcianami. Stąd spekulacje nad strukturą liczb wią
zały się i przenikały ze spekulacjami nad strukturą 
figur i brył geometrycznych.
Liczby „1”, „2”, „3” i „4” wskazane przez Grosseteste 
jako stanowiące osnowę dobrego układu wszystkich 
rzeczy, wedle Greków tworzyły grupę szczególną, tzw. 
tetraktys; na grupę tę składała się liczba „parzysto-nie- 
parzysta” - tj. „1”, liczba parzysta „2”, liczba nieparzysta 
„3” oraz liczba będąca kwadratem innej - „4". Grupa ta 
była związana osobliwie z „dekadą”, tj. z liczbą „10” - 
nie tylko 1 + 2 + 3 + 4-10, lecz też F + ’23 + 33 + 43 - 
102.
Liczby muzyczne, proporcja harmoniczna. Od VI w. 
p.n.e. liczby „1”, „2”, „3” i „4” nazywano również liczbami 
muzycznymi, ponieważ zauważono, że za pomocą tych 
liczb można wyrazić wzajemne proporcje długości par 
strun, dzięki którym otrzymuje się dźwięki współ
brzmiące: jeśli proporcja długości strun wynosi 3:2 - 
otrzymujemy tzw. kwintę, jeśli 4:3 - kwartę, jeśli 2:1 - 
oktawę, jeśli 3:1 - duodecymę, jeśli 4:1- kwintodecymę. 

Jednocześnie średnią harmoniczną zaczęto nazywać 
średnią muzyczną - długość struny dłuższej, za pomocą 
której uzyskuje się kwartę, jest równa średniej harmo
nicznej długości strun, dzięki którym uzyskuje się okta
wę.
Dzięki temu spostrzeżeniu, nadającemu nowe znacze
nie liczbom stanowiącym tetraktys, okazało się, że pro
porcja harmoniczna może być nie tylko przedmiotem 
kontemplacji matematyków i nie tylko widzialna (w 
sześcianie, bryle szczególnie cenionej ze względu na 
identyczność wszystkich jej wymiarów, liczba wierz
chołków - „8” jest średnią harmoniczną między liczbą 
krawędzi „12” a liczbą ścian „6”), lecz też i słyszalna; 
piękno muzyki stało się rzeczą proporcji i liczby. Ponie
waż sądzono, że dźwięki poruszają dusze w ten sam 
sposób, jak struny instrumentu wydającego dźwięk po
ruszają struny instrumentu z nim zestrojonego, do za
gadnień liczb i proporcji zostały z kolei sprowadzone 
zagadnienia świata nie tylko materialnego, ale i ducho
wego. I odwrotnie - liczbom zaczęto przypisywać war
tości duchowe.
Liczba a słowo. Jednakże nie tylko fascynacja spekula
cjami uczonych greckich oraz słowa Księgi Mądrości 
(nazywanej zresztą przez niektórych dzisiejszych teo
logów „grecką") skłaniały świat chrześcijański do przy
pisywania niektórym liczbom wartości szczególnych. 
Wśród języków uznawanych przez Kościół Zachodni za 
liturgiczne był również język grecki i język hebrajski, a 
w językach tych za pomocą takich samych znaków są 
zapisywane i dźwięki i liczby. Słowa zapisywane alfa
betem greckim lub hebrajskim mają więc wartość licz
bową, liczby zaś mogą być odczytywane jako słowa lub 
skróty słów. Tak np. liczba „10”, będąca sumą liczb 
wskazanych przez Grosseteste, zapisana hebrajskim 
znakiem „jod” lub greckim „jota” może być odczytana 
nie tylko jako liczba „10”, lecz też i jako dźwięk ,j”- a 
więc jako skrót imienia ,Jezus”.
Liczby w Piśmie Świętym. Liczbie „10” wartość szcze
gólną nadawało kilkakrotne wymienienie jej w Piśmie 
Świętym. Jest to liczba nie tylko przykazań przekaza
nych przez Boga Mojżeszowi, ale też i liczba jedwab
nych opon osłaniających w świątyni Salomona „skrzy
nię świadectwa”, tj. Arkę Przymierza. Nadto - w świą
tyni przy „skrzyni świadectwa” znajdowały się dwa po
sągi cherubów, z których każdy miał 10 łokci wysokości 
i rozpościerał skrzydła również na szerokość 10 łokci. 
Liczb wskazanych konkretnie w Piśmie Świętym jest 
wiele, nie sposób tu je wymienić. Czytającemu Pismo 
nasuwa się spostrzeżenie, że prawie każda liczba sumę 
turalna jest wymieniona w Piśmie lub stanowi sumę 
czy iloczyn liczb tam występujących; bez mała więc 
każdej liczbie naturalnej, mającej stanowić liczbę ja
kichś elementów lub jednostek miary, można przypisać 
znaczenie wynikające z kontekstów, w których liczba 
ta i jej składniki są wymienione w Piśmie.
W świecie chrześcijańskim nad decyzjami projektowy
mi dotyczącymi liczby elementów lub jednostek miar, 
stanowiących o kształcie budowli (mającej być dziełem 
architektury), ważyły zatem nie tylko postulaty sztuki, 
rozumianej swoiście, i nie tylko sensy szczególne nie
których liczb, ujawniające się z chwilą zapisania ich za 
pomocą cyfr greckich lub hebrajskich; ważyły też zna
czenia symboliczne liczb, wskazywane przez egzegezę 
Pisma Świętego. Rola tych znaczeń była istotna, ponie
waż sądzono, iż nie ma takiej rzeczy widzialnej, która 
nie byłaby znakiem czegoś bezcielesnego.

Witold Krassowski
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Lwowski 
kościół 
Św. Elżbiety
Lwów słynie ze swoich wspaniałych zabyt
ków epoki renesansu, manieryzmu i baro
ku. Ozdobą miasta stały się wszakże rów
nież gmachy wzniesione w końcu XIX i na 
początku XX stulecia. Do najbardziej oka
załych budowli tego czasu, oprócz gma
chów Opery, Politechniki, Sejmu i dworca 
kolejowego, zaliczyć trzeba bez wątpienia 
kościół Św. Elżbiety - dzieło Teodora Talo- 
wskiego (1857-1910). Kościół ten uznać 
przy tym należy za najwspanialszy zabytek 
architektury sakralnej epoki historyzmu na 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.
W XIX w„ mimo znacznego rozwoju Lwowa 
podniesionego do rangi stolicy Galicji, nie 
stanął w nim żaden okazalszy kościół 
rzymskokatolicki. Gdy więc na początku 
naszego wieku zrodziła się myśl wzniesie
nia nowej, okazałej świątyni, przyjęto ją z 
entuzjazmem. Inicjatorem i głównym rzecz
nikiem budowy był lwowski arcybiskup Jó
zef Bilczewski. Kościół miał się stać naj
większą realizacją sakralną Lwowa od 
przeszło stu lat i ozdobą miasta. Aby nadać 
przedsięwzięciu odpowiednią rangę, zde
cydowano się rozpisać konkurs na projekt 
budowli, co nastąpiło w końcu 1902 r. Pa
miętać należy, że krótko wcześniej, w 1901 
r„ rozstrzygnięto w Warszawie prestiżowy 
konkurs na projekt kościoła Zbawiciela. 
Musiał on z pewnoścą inspirować pomy
słodawców konkursu lwowskiego. Konkurs 
na projekt kościoła Św. Elżbiety stał się na 
gruncie galicyjskim odpowiednikiem kon
kursu warszawskiego.
W regulaminie konkursu zastrzeżono, że u- 
dział w nim mogą wziąć jedynie architekci 
polscy. Uczyniono tym samym zadość ów
czesnym dążeniom - wysuwanym m.in. w 
trakcie trwania konkursu warszawskiego - 
do „unarodowienia" architektury polskiej, a 
szczególnie architektury polskich kościo
łów. Wyeliminowanie obcych twórców za
pewnić miało narodowy, „swojski” charak
ter architektury projektowanej budowli. Ko
lejne ograniczenie dotyczyło stylu budowli, 
który miał mieć charakter romański, wczes- 
nogotycki bądź „przejściowy" (romańsko- 
-gotycki). Ten ograniczający pole poszuki
wań twórczych warunek był konsekwencją 
dominujących w ówczesnym budownictwie 
kościelnym Galicji tendencji stylowych.
Na konkurs wpłynęło 19 prac. Jury, w któ
rym zasiadali m.in. Józef Dziekoński, Adolf 
Kuhn i Zygmunt Gorgolewski, przyznało 
dwie pierwsze nagrody ex aequo pracom 
Teodora Talowskiego i Sławomira Odrzy- 
wolskiego. Drugą nagrodę zdobył projekt 
krakowskiej spółki Franciszek Mączyński i 
Tadeusz Stryjeński, a trzecią - kolejna pra
ca Talowskiego. Lista nagród świadczyła o 
całkowitym zdominowaniu konkursu przez 

architektów krakowskich i lwowskich. 
Wspomnieć jednak trzeba jeszcze o pro
jekcie, który nie zdobył wprawdzie żadnej 
nagrody, ale na trwałe wpisał się do historii 
polskiej architektury współczesnej. Była 
nim praca Jarosława Wojciechowskiego 
(jedyny architekt spoza Galicji, którego 
projekt jest znany) zakomoponowana w 
„stylu zakopiańskim”. Była to śmiała, ale 
ryzykowna propozycja, która wzbudziła 
wówczas duże zainteresowanie, nie miała 
jednak szans realizacji.
Spośród dwóch wyróżnionych pierwszą 
nagrodą prac do realizacji wybrano osta
tecznie projekt Talowskiego. Konkurs lwo
wski stał się tym samym wielkim tryumfem 
tego, związanego zarówno z Krakowem, jak 
i ze Lwowem, twórcy, „poety kamienia i 
cegły", jak go wówczas nazwano. Trzeba 
pamiętać, że kolejny projekt architekta zdo
był trzecią nagrodę, a inny (godło „Ars") 
wyróżniony został zakupem. Wreszcie ko
lejny projekt (godło „44”), choć nie zdobył 

żadnego wyróżnienia, zrealizowany został 
wkrótce w Tarnopolu.
Kościół Św. Elżbiety miał stać się dziełem 
życia Talowskiego. Choć architekt ten jest 
najbardziej znany dzięki swoim krako
wskim kamienicom o fantazyjnych fasa
dach, to główną domeną jego twórczej 
działalności była architektura sakralna. 
Wzniósł on w swoim życiu ponad dwa
dzieścia kościołów (m.in. w Suchej Be
skidzkiej, Nowym Sączu, Dobrzechowie, 
Tarnopolu), którym nadał indywidualne 
piętno. Ich architekturę znamionuje upodo
banie do form wczesnogotyckich i romań- 
sko-gotyckich („styl przejściowy”), malow
nicze kształtowanie bryt o asymetrycznej 
często kompozycji, łączenie cegły i kamie
nia, a wreszcie liczne akcenty rzeźbiarskie 
- szczególnie charakterystyczny jest ka
mienny krucyfiks umieszczany zazwyczaj 
na elewacji frontowej wieży. Wszystkie te 
cechy odnajdujemy również w kościele Św. 
Elżbiety. Został on zaprojektowany jako
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1. Projekt konkursowy kościoła Św. Elżbiety we 
Lwowie opracowany przez Teodora Talowskie- 
go
2. Widok ogólny kościoła na zdjęciu z około 1912 
r.
3. Część prezbiterialna kościoła na zdjęciu z oko
ło 1912 r.
4. Fragment kościoła w 1987 r.

/zd/ęcia Michajlo Demianczuk)

trójnawowa hala z transeptem o charakte
rze gotyckim ż akcentami romańskimi. 
Charakter neoromański ma szczególnie 
absydialne prezbiterium otoczone obejś
ciem, z krużgankiem wspartym na ośmiu 
kolumnach z czerwonego marmuru. Nawy i 
transept przykryto sklepieniami o bogatym 
rysunku żeber. W architekturze zewnętrznej 
zastosowano duże ilości kamiennego de
talu, który nadaje elewacjom barwności i 

ruchliwości. Z kamienia wykonano ościeza 
okienne, laskowania, maswerki, portale, 
liczne pinakle, balustrady, krawędzie przy
pór. Niezwykle bogato rozwiązano fasadę, 
którą dotem zdobi portal, wyżej wspaniała 
rozeta, a trójkątny szczyt wypełnia grupa 
rzeźbiarska z krucyfiksem wykonanym 
przez Piotra Wojtowicza. Efektownie pre
zentują się również elewacje transeptu z 
wielkim ostrotucznym oknem wypełnionym 

w zamknięciu rozetą. Wyniosłej bryle koś
cioła malowniczości dodają trzy wieże na
kryte smukłymi hełmami iglicowymi: dwie 
niższe w fasadzie i wyższa, dominująca, 
przy skrzyżowaniu nawy i transpetu.
Budowę kościoła rozpoczęto jesienią 1903 
r. Prowadziła ją firma budowlana Karola 
Richtmanna, a kierownictwo prac spoczy
wało w rękach budowniczego Jana Nowo- 
ryty. Roboty planowano ukończyć w 1907
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r„ ale jak to zazwyczaj bywało w wypadku 
dużych inwestycji kościelnych, prace prze
dłużyły się i budowę ukończono w 1911 r. 
Przekroczono również planowany koszt 
budowy: szacowany pierwotnie $)0 tys. 
koron, wyniósł ponad milion koron. Kościół 
poświęcił arcybiskup J. Bilczewski 22 paź
dziernika 1911 r. Teodor Taiowski nie do
czekał tej chwili - zmart wiosną 1910 r. Wie
le lat trwało jeszcze wykańczanie i wyposa
żanie wnętrza.
Nowy kościół stanął w rozwijającej się 
dzielnicy miasta na Gródeckiem, zamiesz
kanej głównie przez ludność robotniczą, na 
placu zwanym Solarnia, który wkrótce prze
mianowano na plac Bilczewskiego. Budo
wę kościoła witano z wielkim entuzjazmem 
i w prasie lwowskiej pisano: „ (...) już dziś 
śmiało rzec można, że sztuka polska, że 
architektura nasza zyska niepośledniej 
wartości dzieło, przynoszące chlubę twórcy 
i lwowskiej szkole politechnicznej, której 
uczniem, a obecnie profesorem jest Teo
dor Taiowski".'
Ukończenie i poświęcenie kościoła wzbu
dziło duże zainteresowanie całej prasy pol
skiej. Pisano o nim jako o ozdobie miasta, 
podkreślając, że stał się największą świąty
nią Lwowa, a jego wieże wyrastają ponad 
inne. W warszawskim „Kurierze" pisano: 
„Znakomity architekt, (...) dał w rzeczy tej 
próbkę połączenia gotyku z romanszczyz- 
ną, w wielu miejscach wprost zadziwiają
cą (...), w świątyni tej zyskało miasto rzetel
ną, najwyższej rangi ozdobę, sztuka klejnot 
swojskiego budownictwa’2. Odzywały się 
jednak także głosy krytycznie odnoszące 
się do architektury nowego kościoła3. Tra
dycyjny historyzm jego form, w czasie gdy 
w architekturze europejskiej dominował już 
wczesny modernizm, wydawał się pewnym 
anachronizmem.
Po 1945 r. kościół zamieniony został na 
magazyn. Jego wnętrze uległo zdewasto
waniu, lecz zewnętrzna architektura dzięki 
solidnemu wykonaniu w dobrym materiale 
zachowała się w stosunkowo dobrym sta
nie. Obecne przemiany w ZSRR budzą na
dzieję, że ten smutny rozdział w dziejach 
świątyni wkrótce zakończy się. Docierają 
już ze Lwowa informacje o rozpoczęciu sta
rań o zwrot kościoła Św. Elżbiety miejsco
wym katolikom.

Krzysztof Stefański 
Od redakcji. W momencie oddawania nu
meru do druku dowiedzieliśmy się, że wła
dze wyraziły zgodę na przywrócenie lwo
wskim Polakom parafii rzymskokatolickiej 
w tym kościele. Postawiły jednak dwa wa
runki: 1) wyasygnowanie przez parafian 5 
min rubli na remont kościoła, 2) w kontrak
cie na remont określenie kosztów firmy w 
rublach rzeczywistych i konieczność ak
ceptacji kontraktu przez miejscowe wła
dze.
Przypisy
1. Budowa kościoła im. św. Elżbiety we 
Lwowie, „Gazeta Narodowa", nr 207, 1904, 
s. 3.
2. „ta", Kościół św. Elżbiety we Lwowie. 
„Kurier Warszawski", nr 297, 1911, s. 4.
3. J. Piotrowski, Kościół św. Elżbiety i jego 
ołtarze, „Słowo Polskie”, nr 486, 1911, s. 2, 
nr 488, 1911, s. 2-3.

NASZ FELIETON________________________

Chochoły II
(w „Bristolu”)

Ww w tym samym miejscu trzy lata temu 
(nr 2,1987), w felietonie pt. Chochoły w „Bristolu” 
pisaliśmy: „sprawa remontu hotelu na zawsze 
pozostanie bardzo, bardzo ciemną plamą naszej 
gospodarności i konserwacji zabytków, co w tym 
wypadku - a także w wielu, wielu innych - ściśle 
się ze sobą wiąże.” No i doczekaliśmy się chwa
lebnego jubileuszu - „ciemna plama” gospodar
ności i ratowania zabytków ma już lat dziesięć, od 
chwili zamknięcia hotelu przez PP „Orbis” rozro
sła się w plamę-gigant i podziwiać należy stalowe 
nerwy kolejnych generalnych konserwatorów za
bytków, którzy ponury widok ogrodzonego bu
dynku mieli codziennie przed oczyma (resort 
kultury mieści się w pałacu Potockich, prawie 
vis-a-vis „Bristolu”). Tylko walnięcie pięścią w 
stół w Ministerstwie Kultury, a przede wszystkim 
przez sąsiadujący z „Bristolem” Urząd Rady Mi
nistrów zakończyć mogłoby ten „gigantyczny 
bezwład, który przypomina letarg, w jaki wpadli 
uczestnicy chocholego tańca w » Weselu*” (cytat z 
numeru 2,1987). Tym bardziej, że to właśnie rząd 
17 września 1984 r. (czwarty rok od zamknięcia 
hotelu!) wydał uchwałę nr 128 w sprawie rewalo
ryzacji „Bristolu”, w której przyjęto do wiado
mości, że generalnym wykonawcą będą PP Pra-
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cownie Konserwacji Zabytków. Umowa między 
PKZ-tami i „Orbisem” zawarta została w 1987 r. 
(siedem lat od chwili zamknięcia!!!). Dnia 1 stycz
nia 1990 r. (dziesięć lat od chwili zamknięcia!!!) 
PKZ-ty zerwały umowę. Według opinii dyrektora 
KAM, czyli Konserwacji Architektury Monu
mentalnej - oddziału PKZ, którego powodem po
wołania był właśnie remont „Bristolu” (zob. 
Syndrom KAM w numerze 3,1987, s. 44 - J. Sera- 
finowicz przetłumaczył nazwę KAM jako „Kon
serwatorskie Alibi Marnotrawstwa”!) i bezpo
średniego wykonawcy prac - hotel od dawna jest 
gotów (styczeń 1990 r.) do rozpoczęcia prac wy
kończeniowych, ale brakuje dokumentacji (miała 
być w styczniu 1989 r.) dotyczącej aranżacji 
wnętrz od inwestora, czyli „Orbisu”. Nie jest to 
sprawa nowa, bo dokumentacji w wypadku „Bris

tolu” jakoś stale dziwnie brakowało „dlaczego 
KAM nie mógł sporządzić dokumentacji tech
nicznej we własnym zakresie (w porozumieniu z 
PP „Orbis” oczywiście)?” - pytaliśmy w 1987 r. 
Tymczasem „Orbis” prowadził w ubiegłym roku 
rozmowy z brytyjską firmą THF, specjalizującą 
się w eksploatowaniu zabytkowych hoteli. Za po
moc w dokończeniu remontu firma THF - według 
wstępnej umowy dotyczącej założenia spółki joint 
venture z „Orbisem” - m.in. miała użytkować ho
tel przez lat 30 (z możliwością przedłużenia o na
stępne 30 lat) i dobudować do zabytkowego obiek
tu jeszcze jedną kondygnację. Przeciw tym punk
tom umowy zaprotestowała rada pracownicza PP 
„Orbis”: zwrot kosztów remontu takiego hotelu 
może nastąpić w ciągu zaledwie kilku lat, więc 
dlaczego Anglicy a nie „Orbis” mają zarabiać na 
dalszej eksploatacji obiektu, zaś każda nadbudo
wa - to wykroczenie przeciw wytycznym konse
rwatorskim (szkoda, że rada pracownicza nie in
gerowała kilka lat temu, kiedy „Orbis” tak ślama
zarnie szukał terminowego i solidnego wykonaw
cy!). Według dyrekcji „Orbisu” umowa z THF nie 
narusza umowy z PKZ-tami, dyrekcja PKZ na
tomiast uważa, że jej firma została zmuszona do 
rezygnacji z wykonawstwa robót. Wart Pac pała- 
ca!!I
Podsumowując - w wypadku „Bristolu” nie liczą 
się: ani uchwała prezydium rządu, ani podpisane 
umowy między przedsiębiorstwami, ani wielo
krotnie wypowiadane (także w 1989 r.!) publicznie 
słowo naczelnego dyrektora PKZ o zakończeniu 
prac w „Bristolu” w 1991 r. Po prostu nic się nie 
liczy, tylko chochoły tańczą wokół zmarnowane
go warszawskiego zabytku, do którego - gdyby 
usłuchano wszystkich naszych rad z 1987 r. - 
zjeżdżałyby już tysiące turystów. Zamiast nich 
chochoły chichocząc hałaśliwie hulają razem z 
wiatrem po pustym wnętrzu (bez dokumentacji).

Felietonista

PS. Nietrudno domyślić się, jaki będzie tytuł następne
go felietonu o tzw. remoncie „Bristolu”: „Chochoły III”, 
choć całość sprawy bardziej nadaje się już dla prokura
tora niż jako temat felietonu. Co ze społecznego i gos
podarczego punktu widzenia jest jak najbardziej uza
sadnione.
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Forty pancerne 
Twierdzy Przemyśl

„Na jedną noc przynajmniej poślijcie 
tamtędy 

Sceptyków gromadzących plon z paskarskiej 
grzędy, 

Na jedną noc przynajmniej: 
Gdy otworzy się gardziel płonącego piekta 

A krew po ziemi z murów i drzew będzie 
ciekła 

Gdy w wichrze namiot jęczy płachtą 
postrzępioną 

A kona/ący honwed wzdycha: synu... 
żono..."

Tak pisał w oblężonej Twierdzy Przemyśl je
den z jej obrońców, węgierski poeta Geza Gyó- 
ni'. Ta druga co do wielkości twierdza austro- 
-węgierskiej monarchii miała za zadanie ryglować 
jeden z trzech przewidywanych głównych kierun
ków manewru strategicznego armii carskiej - 
przez Karpaty na Nizinę Węgierską. Stąd zwano 
ją „Bramą Węgier", stąd trzon sił obrony stanowili 
Węgrzy i dlatego w Budapeszcie wystawiono im 
pomnik. Rolę „Bramy Węgier” austriackie sztaby 
zaplanowały dla Przemyśla już w połowie XIX w. 
Ranga twierdzy, zmieniające się warunki pola 
walki i - co za tym idzie - ewolucja architektury 
obronnej spowodowały, że powstał tu kompleks 

fortyfikacji, które można zaliczyć do najpotężniej
szych w ówczesnej Europie.

Nowoczesna twierdza u progu pierwszej wojny 
światowej niewiele przypomina umocnienia epok 
poprzednich, z XVII, XVIII czy nawet z pierwszej 
połowy XIX w. Niepodobna jest też do zespołów 
fortyfikacyjnych epoki następnej - międzywojnia 
(choć są między nimi ewolucyjne, głęboko uwa
runkowane związki). Tworzą ją z jednej strony sta
łe dzieła obronne (forty, baterie, szańce) oraz wy
konane już w obliczu wojny umocnienia połowę 
(okopy, ziemianki, zapory drutowe, zawały i zapo
ry na drogach). Z drugiej strony istnieje system 
związków między nimi - ciągi dróg łączących 
dzieła obronne ze sobą i z centrum twierdzy, sys
temy łączności telefonicznej, optycznej, poczty 
gołębiej. I wreszcie trzeci kompleks - to zaple
cze: dowództwo twierdzy, koszary, magazyny, 
warsztaty, szpitale, piekarnie i rzeźnie, stacja lot
nicza i zapełnione namiotami obozowiska poło
wę.
Twierdza Przemyśl stanowi ogromny organizm 
obronny, złożony i trudny do całościowego uch
wycenia, którego zasadniczymi elementami są 
wspomniane dzieła obronne. Forty - znane od 
XVI w. - z czasem nabierały znaczenia w struktu
rze twierdzy, aż w wieku XVIII, a zwłaszcza XIX, 
stały się swoistą miniaturą organizmu obronnego 

twierdzy. Stanowiska obrońców znajdowały się 
na wałach i w kazamatach do obrony fosy (koj
cach); powiązania między nimi miały postać dróg 
wałowych i podziemnych chodników (potern); 
wreszcie bomboodporne koszary i schrony 
mieściły dowództwo, zapasy, kuchnię, szpitalik, 
pomieszczenia do wypoczynku i ukrycia ludzi na 
czas ostrzału. Tu tkwi związek z przeszłością 
sztuki fortyfikacyjnej, ujawniający się czasem w 
narysach fortów podobnych do wielkich, samo
dzielnych bastionów.
Nowość charakterystyczna dla epoki poprzedza
jącej pierwszą wojnę - to uformowanie dzieł ob
ronnych w grupy fortowe. Wcześniej fort byt zwy
kle samodzielnym obiektem o dużej niezależnoś
ci obronnej, oddalonym od sąsiednich o kilka 
kilometrów1 2. Teraz fort główny stanowi ośrodek 
grupy, uzupełniają go mniejsze forty międzypolo- 
we i baterie. Poszczególne elementy grupy, tak 
powiązane systemem ognia, aby wzajemnie się 
bronić, rozrzucano na znacznej przestrzeni, 
wkomponowywano w teren i starannie maskowa-

1. Fort IX „Brunner": k - blok koszar szyjowych z 
wieżami pancernymi i tradytorami, w - wał pie
choty ze schronem pogotowia, p - poterna, c - 
kojce kazamatowe powiązane galerią przeciwsto
ku; linie przerywane - niezachowane części kaza
matowe
2. Fort Xla „Cegielnia": I - rekonstrukcja, II - stan 
obecny; Ik - blok koszar szyjowych z wieżami 
pancernymi, lik - zachowana ściana narażona 
koszar, f - fosa o stoku spłaszczonym, w - wał 
ziemny, h - dziedziniec, b - basteja obrony zapo- 
la, d - droga dojazdowa
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no. Nastąpiła specjalizacja funkcji: forty służyły 
obronie bliskiej na wypadek ataku przeciwnika, a 
ciężka artyleria z baterii ostrzeliwała go na dale
kich przedpolach. Tę generalną zasadę traktowa
no elastycznie - zdarzają się forty uniwersalne, 
dysponujące środkami walki dalekiej, oraz bate
rie lekkich dział obrony bliskiej. Dopiero grupy 
fortowe - jak wcześniej samotne forty artyleryj
skie - tworzą pierścień umocnień otaczających 
broniony punkt kilkudziesięciokilometrowym ob
wodem3. Za nim, bliżej centrum, leżą następne 
pierścienie umocnień stałych. Ogółem zatem 
Przemyśl miał ich trzy: prócz najsilniejszego ze
wnętrznego linia wspierająca jako druga i trzeci, 
najbliższy miastu, rdzeń z ciągłymi wałami i o- 
gromną cytadelą. Po pierwszej wojnie światowej 
fortów już nie budowano. W ewolucji sztuki ob
ronnej pojawiły się małe, jeszcze bardziej wyspe
cjalizowane i skomplikowane w układzie, fun
kcjach i związkach, ostrogi bojowe i schrony 
(zwane też schronami bojowymi, bunkrami, itd). 
Tworzyły one grupy warowne, które składały się 
w rejony umocnione', te zaś układały się w linie 
fortyfikacji granicznych długości nawet kilkuset 
kilometrów. Pomostem, łączącym ewolucyjnie e- 
pokę systemu fortowego grupowego z systemem 
fortyfikacji rozproszonej, jest pancerz.
Pancerz na lądzie pojawił się w tym samym mniej 
więcej czasie, co i na morzu. Jednak szerzej za
stosowano go w umocnieniach w końcu lat o- 
siemdziesiątych XIX w. Dwa pierwsze forty pan
cerne Twierdzy Przemyśl powstały w połowie lat 
dziewięćdziesiątych według projektu Moriza von 
Brunnera. Na bloku betonowych, piętrowych ko

szar znajdowały się główne organa obrony 15- 
centymetrowego kalibru moździerze i haubice w 
siedmiu obrotowych wieżach pancernych. Za 
nimi, nieco wyżej usytuowano małe pancerne 
wieże obserwacyjne. Przed wieżami leżał wał pie
choty dla strzelców, zaopatrzony w schron pogo
towia bojowego. Całość otaczała sucha fosa, 
broniona ogniem szybkostrzelnych działek ukry
tych za tarczami pancernymi w umieszczonych w 
przeciwstoku fosy kojcach kazamatowych. Do or
ganów obrony należały jeszcze tradytory: kaza
maty z działami za pancerzem, położone na 
skrzydłach bloku koszar, służące do ostrzału 
przestrzeni międzyfortowych (międzypól).
Te wielkie i bardzo kosztowne budowle obronne 
stanęły od najbardziej zagrożonej strony północ
nej twierdzy: na lewym skrzydle, ponad wsią Uj- 
kowice fort IX „Brunner", na prawym, na skraju 
doliny Sanu, fort XIII „San Rideau". Sąone przykła
dami dzieł o uniwersalnych funkcjach obronnych, 
służących tak dalekiej, jak i bliskiej obronie (w 
oryginalnej terminologii „Einheitsfort" - „fort u- 
jednolicony"). Wnet stały się one ośrodkami grup 
fortowych. Fort XIII wsparto dwoma międzypolo- 
wymi dziełami piechoty: Xllla „Zabłocie" i Xlllb 
„Bolestraszyce” oraz cofniętą baterią XX. Obok 
fortu IX umieszczono tylko jeden obiekt między- 
pola, IXa „Przy Krzyżu”, lecz był to również fort 
pancerny.
Forty międzypolowe - to odmienna klasa dzieł 
obronnych. Przykładem międzypolowego fortu 
pancernego obrony bliskiej byt fort Xla ,,Cegiel
nia". Jego projektant, von Brunner. ulokował wał 
piechoty na krawędzi bloku koszar - poza kosza

rami przechodził on w wał ziemny. Przed stanowi
skami piechoty stały rzędem cztery wieże pan
cerne, mieszczące półszybkostrzelne armaty o- 
śmiocentymetrowe, zaś centralnie w linii wału 
piechoty, na ryzalicie koszar, leżała wieżyczka 
obserwacyjna. Fosę od czoła i skrzydeł rozwiąza
no w formie łagodnego stoku, w całości leżącego 
w polu ostrzału z wału. Zaoszczędzono w ten 
sposób wydatku na kosztowne kojce kazamato
we, konieczne do obrony fosy o klasycznym, tra- 
pezowatym przekroju.
Ciekawym przykładem pancernego fortu między- 
pola austriackiej szkoły fortyfikacyjnej był fort 1/1 
„tysiczka”, należący do siedliskiej grupy forto
wej. Obecnie ten obiekt leży na terytorium ZSRR, 
lecz z opisów i relacji z walk o fort w 1914 r. wia
domo, że posiadał klasyczną fosę z kojcami, a 
jego artyleria rozmieszczona była na skrzydłach4. 
Armaty znajdowały się na prawym skrzydle w 
wieżach wysuwanych (tj. mających możliwość ru
chu obrotowego oraz ruchu w pionie, co lepiej 
zabezpieczało środki ogniowe). Na lewym nato
miast działa kryły się za tarczami pancernymi w 
kazamacie tradytorowej. Mimo ograniczenia moż
liwości ogniowych dział takie rozwiązanie było 
ekonomiczniejsze - koszt działa za tarczą wyno
sił kilkakrotnie mniej niż cena wieży, zwłaszcza 
skomplikowanej technicznie wieży wysuwanej. 
Formalnie fort 1/1 „tysiczka" odznaczał się du
żym podobieństwem do krakowskiego fortu 53a 
„Winnica" (choć ten na prawym skrzydle miał kla
syczne wieże)5.
Trzecim wreszcie typem fortów pancernych wy
stępujących w zespole twierdzy przemyskiej były
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forty opancerzone. Twierdza rozwijała się etapo
wo, więc u progu „epoki pancerza" istniał już 
trzeci pierścień umocnień, złożony z rzadkich 
szańców i stałych fortów artyleryjskich. W związ
ku z rozwojem środków walki trzeba było je mo
dernizować. Z fortów artyleryjskich usunięto cięż
kie, dalekonośne działa i adaptowano je do ce
lów obrony bliskiej. W modernizacji niektórych 
szeroko zastosowano elementy pancerne, co w 
istotny sposób zmieniło nie tylko funkcję, ale też 
formę i charakter dzieła. Stąd właśnie określenie 
„fort opancerzony" na obiekt wtórnie zmoderni
zowany z zastosowaniem elementów pancernych 
tak, że choć nie zatracił zupełnie cech pierwo
tnych, jednak tworzy już nową jakość (propozycja 
terminologiczna autorów). Spośród pięciu fortów 
opancerzonych Przemyśla najciekawszy wydaje 
się fort IV „Optyń" na południowym przyczółku 
twierdzy, przebudowany na początku naszego 
wieku. Podobnie jak pozostałe, otrzymał on w 
narożach wału, u styku czół i barków stalobeto- 
nowe kazamaty z wieżami pancernymi i pozycja
mi dla piechoty. Na czołowych odcinkach wału 
znalazły się otwarte pozycje dla dział lekkich, roz
dzielone poprzecznicąmi ze schronami (czym 
przypomina pierwowzór - fort artyleryjski jedno- 
wałowy). Całkowicie przebudowano koszary szy
jowe - i one otrzymały nowoczesną stalobetono- 
wą konstrukcję stropodachu, stalową stropu mię- 
dzykondygnacyjnego i ceglaną ścian. W miejscu 
nietypowym dla austriackich budowli fortecznych 
- na barkach - pojawiły się tradytory. Były to 
potężne bloki kazamatowe, z których każdy za
wierał po cztery działa 12-centymetrowe, osłonię
te tarczami pancernymi. Ostatecznie zatem po 
przebudowie „Optyń” stał się trzecim co do siły 
obronnej fortem Przemyśla. Można przypuścić. 

że tak potężne uzbrojenie tradytorów wynikło ze 
specyficznego położenia obiektu. Jest on najbar
dziej wysunięty na południe spośród fortów 
twierdzy, leży na kulminacji wzgórza ponad doli
ną Wiaru. Dzięki temu jest bardziej narażony na 
atak, lecz ma wyjątkowe możliwości wsparcia ob
rony fortów sąsiednich.
Na początku wojny sądzono powszechnie, że 
wielka, nowoczesna, nasycona pancerzem twier
dza jest praktycznie nie do zdobycia. Jednak 
Niemcy na froncie zachodnim zaledwie w dwa 
tygodnie wzięli taką właśnie potężną twierdzę 
Liege, powtarzając niedługo później taki sukces 
w Namur. Kluczem do twierdzy okazały się potęż
ne działa oblężnicze: 42-centymetrowe moździe
rze Kruppa i 30,5-centymetrowe działa Skody, 
wypożyczone od Austriaków. Ich ostrzał dosłow
nie zmiażdżył wielkie forty pancerne twierdz bel
gijskich (przy czym istotne znaczenie miała niska 
jakość betonu fortecznego, importowanego z 
Niemiec pancerza i liczebny niedostatek załóg). 
Na froncie wschodnim było inaczej - Rosjanom 
brakowało ciężkiej artylerii. Dlatego ostrzał Twier
dzy Przemyśl, pomimo licznych bezpośrednich 
trafień w forty, a nawet w wieże pancerne, nie 
przyniósł większych skutków. Trzydobowy gene
ralny szturm do oblężonej twierdzy (5-7 X 1914) 
został odparty, choć Rosjanie chwilowo wdarli 
się na fort 1/1. Straty wojsk carskich oceniano na 
20-40 tysięcy żołnierzy. Już dwa dni później, 9 
października, do twierdzy przyszła odsiecz. Para
doksalne, że właśnie to stało się jedną z przyczyn 
klęski - dywizje, które przyszły z odsieczą, uzu
pełniały zapasy z magazynów twierdzy. Kiedy 
losy wojny się odwróciły i 5 XI 1914 r. Przemyśl 
znów znalazł się w okrążeniu - szybko zapanował 
głód. Dowodzący oblężeniem gen. Seliwanow 

przyjął zasadę walki „na przetrzymanie", atakując 
metodycznie tylko najdalej wysunięte pozycje 
oraz przeciwdziałając kontratakom i próbom 
przebicia się obrońców. Kontynuowano podjęte 
już w pierwszym oblężeniu sporadyczne bombar
dowania lotnicze. W końcu morale załogi spadło 
tak, że nie była ona w stanie prowadzić walk ma
newrowych. Pojawiło się ryzyko, że w chwili cał
kowitej utraty zdolności do walki nienaruszona 
twierdza wpadnie w ręce wojsk carskich. Po os
tatniej - bezskutecznej - próbie wyrwania się z 
twierdzy jej dowódca, gen. Kusmanek, podjął de
cyzję o kapitulacji. Artyleria forteczna w dwie 
doby wystrzeliła całą posiadaną amunicję, po 
czym przystąpiono do metodycznego niszczenia 
wszystkiego, co mogło mieć wartość dla przeciw
nika: mostów, broni, sprzętu, szyfrów, pieniędzy - 
i fortów. Szczególnie dokładnie wysadzano w po
wietrze obiekty najwartościowsze, czyli forty pan
cerne. Dwudziestego drugiego marca 1915 r. 
„Verdun wschodniego frontu" skapitulowało. 
Wysadzenie fortów zapoczątkowało proces ich 
destrukcji. Bezużyteczne elementy pancerne ze 
zniszczonym uzbrojeniem Rosjanie zaczęli kiero
wać do swoich hut. Po trzecim oblężeniu w 
dniach 26 V-3 V11915 r„ w którym wojska austro- 
węgierskie i niemieckie odbity twierdzę, konty
nuowano odzysk stali z wysadzonych fortów.
Po pierwszej wojnie światowej planową rozbiórkę 
fortów podjęły specjalnie powołane spółki; nie
liczne, najlepiej zachowane dzieła obronne za
mieniono na wojskowe magazyny. Cegły z fortów 
użyto do odbudowy całkowicie zniszczonych wsi 
na przedpolach twierdzy, a rozkruszonego beto
nu jako tłucznia drogowego (sporadycznie konty
nuowano rozbiórki także po drugiej wojnie świa
towej - wtedy znikł z powierzchni ziemi orygma-
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lny, opancerzony fort XIV „Hurko"). Pancerne ele
menty bojowe - wieże, koputy, tarcze, bramy i 
okiennice - oraz elementy konstrukcyjne - stalo
we belki dwuteowe- łupiny stropów - poszły na 
ztom.
Nic dziwnego zatem, że dziś z największym tru
dem można na pierwszy rzut oka odróżnić dzieła 
pancerne w ruinach zespołu fortyfikacji Przemyś
la. Odtworzyć ich pierwotnej formy w ogóle nie 
sposób bez oparcia się na archiwalnych planach 
i zdjęciach oraz na analogiach z zachowanymi 
podobnymi fortami Twierdzy Kraków.

Istniejące do dziś elementy pancerne dawnej 
Twierdzy Przemyśl można zliczyć na palcach jed
nej ręki. W Heeresmuseum w Wiedniu znajduje 
się jedyna wieża pancerna armaty 8-centymetro- 
wej, pochodząca z grupy fortów siedliskich, prze
słana przez cara jako kurtuazyjny prezent. Widać 
na niej razy artyleryjskich pocisków, nie ma jed
nak przebicia... Przy niektórych bramach rdzenia 
przemyskiej twierdzy istnieją trzy płytowe spon- 
sony pancerne (rodzaj pancernych stanowisk 
strzeleckich, przybudowanych do ścian w prze
jazdach przez wały, a służących do obrony bra 
my). W najlepszym stanie, wraz z pancerną furtką, 
zachował się sponson Bramy Sanockiej Dolnej, 

gdzie jest muzeum twierdzy. Na forcie X „Orze
chowce" w prawym kojcu fosy przetrwał duży fra
gment profilowanej tarczy pancernej, za którą sta
ły niegdyś dwa działka kazamatowe. Można od
czytać na niej znak producenta: „E. Skoda - Pil- 
sen - 1899". Jeśli nie liczyć drobniejszego za
chowanego tu i ówdzie detalu pancernego, jak 
np, tarcze strzelnic karabinowych - to wszystko, 
co pozostało.

Waldemar Brzoskwinia 
Krzysztof Wielgus

3. Fort IV „Optyń” (stan po modernizacji): K - 
koszary, k - kojce kazamatowe, T - tradytory, B - 
skrzydłowe baterie pancerne, b - baterie otwar
te
4 Zachowana ściana narażona koszar fortu XIII 
„San Rideau"
5. Granitowe kołnierze gniazd wież pancernych 
fortu XIII
6. Fragment galerii przeciwstoku fortu XIII
7. Fragment drogi dojazdowej do fortu XIII „San 
Rideau"
(rys.: Waldemar Brzoskwinia, zdjęcia: 4, 5- Krzy

sztof Wielgus, 6, 7 - Waldemar Brzoskwinia)

Przypisy

1. Fragment wiersza Na jedną noc przynaj
mniej... w tłumaczeniu J. Zagórskiego (cytat 
za: Węgrzy w twierdzy przemyskiej w la
tach 1914-15, pr. zb„ Warszawa-Przemyśl 
1985).

2. Zob. A. Zachariasz, T. Drozdowska, Fort 
Rajsko, „Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 
1988.

3. Szerzej zob. J. Bogdanowski, Warownie i 
zieleń Twierdzy Kraków, Kraków 1979 oraz 
tegoż autora, Problemy rewaloryzacji forty
fikacji systemu rozproszonego z przełomu 
XIX i XX wieku, „Konserwatorska Teka Za
mojska", Warszawa-Zamość 1984.

4. Zob. np. opis szturmu i obrony fortu 1/1 w 
pracy J. Różańskiego, Twierdza Przemyśl, 
Rzeszów 1982.

5. J.Stawiarski, Fort Winnica, w następnym 
numerze „Spotkań z Zabytkami”.
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O berecie Grety Garbo 
i nie tylko...
Artykuł sygnalizuje bogactwo i różnorodność tego wszystkiego, co składało 
się na pełen urody świat ubiorów dwudziestolecia międzywojennego w Pols
ce. Oparty został na przykładach, do których udało się autorce dotrzeć w 
ramach badań kultury materialnej prowadzonych w Muzeum Wsi Lubelskiej. 
Zdumiewa fenomen przetrwania wielu ubiorów, mimo zgubnego dla nich 
działania upływu czasu i naszych perypetii dziejowych. Niestety, zbiory te z 
roku na rok są coraz szczuplejsze. Bezpośredni kontakt ze starszymi poko
leniami pozwala uzmysłowić sobie co jeszcze dziesięć lat temu można było 
zobaczyć. Każde bowiem nowe, dorastające pokolenie, w ramach oczysz
czania małych powierzchni mieszkalnych, dokonuje selekcji. W tej sytuacji 
ubiory nie są traktowane jako zabytki, najwyżej jako starocie, ale te kłopot
liwe I nieprzydatne. Stąd systematycznie znikają z pola widzenia, nie będąc 
jeszcze w zasięgu zainteresowań muzeów. Trudno jest, zwłaszcza w dobie 
kryzysu, mówić o tworzeniu nowych muzeów. A jednak szkoda, gdyż pełnych 
kolekcji odzieży mamy niewiele, a żadnej pokazującej ubiory już przecież 
sprzed pół wieku.

Na obszarze całej międzywojennej Polski 
produkcją ubiorów zajmowało się głównie 
rzemiosło. Poza wykonywanym przez nie 
asortymentem towarów do klienteli trafiała 
również konfekcyjna i wielkoseryjna pro
dukcja fabryczna. Często na rynku pojawia
ły się też wyroby importowane ze Szwajca
rii, Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji, 
Włoch, Francji. Bazę wszelkiej wytwórczoś
ci w dziedzinie ubiorów stanowiła produk
cja wielkiego i małego przemysłu. Z trzech 
okręgów włókiennictwa polskiego: łódzkie
go, bielskiego i białostockiego na rynek 
trafiał bogaty asortyment tkanin. Zachowa
ne rachunki sklepowe z tamtych lat pozwa
lają zorientować się w ofercie ówczesnego 
przemysłu. Na przykład w wielobranżo
wym, prowincjonalnym sklepiku na Lu- 
belszczyżnie wiejski klient mógł w latach 
trzydziestych kupić: bawełniane nansuki, 
batysty, madampolamy, nankiny, nankine- 
ty, szyrtingi, kloty, piki, epinagle, perkale, 
kretony, satyny, popeliny, drelichy, barcha
ny, adamaszki, różne gatunki płócienek, 
m.in. jubileuszowe, bułgarskie i doskonałej 
jakości „Płótno Dobrej Gospodyni”. Do 
najpoważniejszych dostawców należały tu 
fabryki łódzkie: Zakłady Włókiennicze K. 
Scheiblera i L. Grohmana, Spółka Akcyjna 
Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznański, za
kład L. Geyera oraz firma J. Babad. Asorty
ment tkanin wełnianych stanowiły dobrej 
jakości welwety, kaszmiry, szewioty z fa
bryk łódzkich i doskonałe sukna bielskie, 
ze słusznym entuzjazmem zachwalane jako 
lepsze od importowanych angielskich. 
Charakterystyczne dla mody przedwojen
nej wełny samodziałowe, bardzo popularne 
w całym kraju i uznane na rynkach świato
wych, pochodziły z zakładu R. Żurowskie
go w Leszczkowie (woj. lwowskie). Chlu
bą naszego przemysłu włókienniczego 
była produkcja tkanin jedwabnych i jedwa

biu sztucznego. Fabryki okręgu łódzkiego i 
warszawskiego, m.in. Ruda Pabianicka, To
maszów, Myszków, Chodaków dostarczały 
na rynek duże ilości materii jedwabnych, 
niemal całkowicie pokrywając krajowe za
potrzebowanie. Z tych samych fabryk po
chodziła dobra przędza na taśmy pasman
teryjne, wyroby trykotażowe, pończochy, 
skarpetki. Z krajowych włóczek: „Łowi
czanka” (Warszawa), „PDM" (Łódź) i firmo
wanych znakiem „trójkąt w kole" (Bielsko) 
dziergano modne w okresie międzywojen
nym dzianiny. Znajdujące się w naszym 
handlu nici, w tym dobry gatunkowo jed
wab do szycia i haftu, opatrzone markami: 
„IKM", „CMS", „KPN", reklamowane jako 
„całkowicie wyrabiane w kraju” pochodziły 
z fabryk warszawskich, łódzkich i bielskich. 
Stawały się one coraz bardziej konkuren
cyjne dla długo panujących na naszym ryn
ku wyrobów pasamonictwa francuskiego, 
głównie dla znanych powszechnie nici 
„DMC" firmy Dollfus-Mieg & C'e w Pa
ryżu. Przybory i dodatki krawieckie: igły, 
agrafki, haftki, naparstki, klamerki metalo
we, szpilki krawieckie, szpilki do kapeluszy 
produkowane byty przez liczne wytwórnie, 
z których należy odnotować najpotężniej
szego producenta: Fabrykę Spinek i Wyro
bów Metalowych w Częstochowie. Nato
miast guziki z orzecha kamiennego, mączki 
rogowej, masy perłowej, szkła, skóry, gala- 
litu, bakelitu, drewna, metalu i nici pocho
dziły z częstochowskiej i warszawskiej wy
twórni oraz z licznych małych fabryk w ca
łym kraju.
Przeciętne potrzeby ludności zaspokajane 
były przez istniejące w każdej miejscowoś
ci liczącej około 2000 mieszkańców pra
cownie: krawieckie, szewskie, kamaszni- 
cze, a w większych także kapelusznicze, 
kuśnierskie, pończosznicze i rękawiczni- 
cze. Natomiast bogaty klient często ubierał

1. Kupon „Ptótno Dobrej Gospodyni" z oryginal
nymi, firmowymi etykietami Zakładów Włókienni
czych K. Scheiblera i L. Grohmana
2. Nici do haftu „DMC" firmy Dollfus-Mieg & Cle w 
Paryżu i „CMS” firmy Mez. S. A. w Bielsku
3. Guziki niciane do bielizny z fabryki M. Zylber- 
bauma w Wyszogrodzie

się w miastach dużych, gdzie wśród licz
nych zakładów rzemieślniczych i salonów 
miał swoje wybrane o uznanej renomie. Za
można prowincja tradycyjnie jeździła do 
stolicy. I tak Warszawa przyciągała dosko
nałą konfekcją Domu Mód Hersego, świe
tnymi wyrobami czapniczymi Mieszko- 
wskiego, obuwiem z pracowni Hiszpań
skiego czy Leszczyńskiego. W latach dwu
dziestych wytworne panie kupowały suknie 
m.in. w Maison de Couture Zmigridera, w 
latach trzydziestych np. w salonie Ludwik. 
Zamożny, wyrobiony klient korzystał też, 
bezpośrednio lub w formie wysyłkowej, z 
oferty zagranicznych magazynów. Spojrze
nia tradycyjnie kierowano na Paryż jako 
stolicę mody oraz na Londyn i Wiedeń. Pa
ryskie domy handlowe typu Printemps, Ga- 
leries Lafayette, za pośrednictwem ilustro
wanych katalogów, proponowały różnorod
ne towary odzieżowe - od kompletnych
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kreacji po drobiazgi wykończeniowe. Poza 
tym z europejskich stolic sprowadzano 
właściwie wszystkie liczące się publikacje 
o charakterze żurnalowym. Modę paryską 
w wydaniu polskim lansowały również ro
dzime czasopisma: „Przegląd Mody", 
„Świat Mody”, „Pani", „Teatr i Życie Wy

tworne", „Kobieta w świecie i w domu”.
Zabytki z zakresu ubiorów, przetrwałe przy
padkowo na dnie szaf, w kufrach i na stry
chach, trudno jest odnieść do obrazu wy
twórczości istniejącego w przeszłości. U- 
żytkowe przeznaczenie takich wyrobów i 
wynikające stąd ich naturalne niszczenie, 
także nietrwałość marek firmowych na wy
robach fabrycznych i częsty brak oznako
wań na wyrobach rzemiosła ograniczają w 
znacznej mierze możliwość ich identyfikacji 
z konkretnym producentem. Najczęściej 
wytwórca pozostaje dla nas anonimowy 
zarówno gdy chodzi o przedmiot drobny, 
jak i kompletnie zachowaną kreację, tym 
bardziej, że brak już informacji od ich bez
pośrednich użytkowników. Zachowane u- 
biory mogą jedynie świadczyć o charakte
rze ówczesnej produkcji, o rzeczywiście 
panujących modach, o indywidualnych u- 
podobaniach i poziomie życia.
Z dawnych ubiorów najlepiej i najliczniej 
przetrwały stroje reprezentacyjne zamoż

niejszych grup ludności szyte na różne u- 
roczyste okazje. Z męskich zuniformizowa- 
nych ubiorów zachowały się: fraki, smokin
gi i stroje żakietowe, czyli tzw. jaskółki. Te 
ostatnie były typowym strojem wizytowym, 
bez którego żaden mężczyzna z „pozycją” 
nie mógł się obejść. Ubiór taki składał się z 
długiego, czarnego żakietu z okrągłymi po
łami, sztuczkowych spodni i czarnej kami
zelki. Obowiązywały do niego: biała koszu
la ze sztywnym gorsem i wysokim kołnie
rzykiem o zagiętych rożkach oraz szeroki 
krawat tzw. plastron, przepięty szpilką o 
główce z perły. Stroje frakowe, bardziej u- 
roczyste niż żakietowy, zachowały się w 
wersji białej i czarnej. Frak czerwony, jesz
cze w pierwszym dwudziestoleciu naszego 
wieku zakładany np. na polowanie z charta
mi, przetrwał już tylko, jak się wydaje, we 
wspomnieniach.
Reprezentacyjne kreacje kobiece pokazują 
naturalnie większą różnorodność. Zacho
wane suknie wizytowe są raczej skromne. 
Zazwyczaj czarne, imponują dobrym kro
jem i, już nie znanym w dziesiejszym kra
wiectwie, doskonałym wypracowaniem 
szczegółu. Jedna z ładniejszych, uszyta z 
czarnej crepe de Chine ma bardzo prosty 
woreczkowaty fason. Dół sukienki harmo
nijnie rozszerzają przepięknie wszyte go

dety, z których każda jest „odciążona” ażu
rem czarnej koronki połyskującej haftem 
drobnych koralików. Takie same elementy 
dekorują dół rękawów i dekolt. Wieczorowe 
suknie zdobią atłaskowe hafty, pracowite 
aplikacje, bezbłędnie poprowadzone szczy- 
panki czy wymyślne pasmanterie. Balowe 
suknie są bardzo efektowne, chociaż o ich 
dekoracyjności niekoniecznie decyduje 
wymyślny fason czy obfitość ozdób. Przy
kładem tego jest krótka sukienka z czarne
go jedwabiu o rurkowatej linii lansowanej 
wówczas przez projektantów, pochodząca 
z lat dwudziestych. Niepozorny fason bez 
rękawów, z półokrągłym gładkim dekoltem 
ożywa w świetle haftem fryzujących korali
ków w pasowym układzie. Szykowna lek
kość tej kreacji z pewnością zadowoliłaby 
gust także współczesnej elegantki. Moda 
balowa następnego dziesięciolecia jest 
bardzo wytworna. Mniej w konkretnych za
bytkach, więcej w żurnalach, na fotogra
fiach i we wspomnieniach żyją piękne krea
cje wzorowane na propozycjach paryskiego 
haut couture - suknie z mięsistych taft, 
lśniących lam, zdobione draperią miękkich 
kokard, luźno puszczonymi szarfami i róż
nymi wersjami falban. Dużo było kloszów i 
przeróżnych cięć wydobywających wdzięk 
kobiecej sylwetki.
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4 Karta katalogu Galeries Lafayette, oferta obuwia
5. Kostium karnawałowy „Comete", karta z żurnala „Le Carnaval Parisien” i 
fotografia kreacji uszytej w salonie krawieckim w Lublinie, około 1925 r.
6. Strój gimnastyczny, fotografia z Lublina
7. Bielizna damska z Cycowa (woj. chełmskie)
8. Trzewiki damskie z Cycowa (woj. chełmskie)
9. Torebki sportowe z Lublina
10. Komplet plażowy z Lublina

^oszukiwania dawnych ubiorów naprowa
dzają czasami na ślady międzywojennych 
kostiumów karnawałowych. Najlepiej za
chowują się dodatki: diademy, maski, opa
ski; wszystko obficie obsypane koralikami, 
cekinami, sztrasami, dżetami i wielobarw
nym haftem. Zdarza się, że ze starych, pod
niszczonych, miejscami rozsypujących się 
kreacji wycięto kawałki lepszych materii lub 
interesujące partie dekoracyjne. Tak właś
nie przetrwały dwa karnawałowe kostiumy z 
Lublina dokładnie powtarzające żurnalowe 
wzory Egyptienne i Comele z „Le Carnaval 
Parisien". Strój egipski, uszyty z białego, sa
tynowego jedwabiu zdobiły na całej po
wierzchni haftowane wielobarwną atłasko- 
wą nicią motywy w stylu malarstwa egip
skiego. Kostium „kometa" o prostym, (uni
kowym kroju z fantazyjnym, wysoko posta
wionym kołnierzem i wiązką długich wstą
żek puszczoną od talii ornamentowały 
„gwiezdne" motywy ze sztucznych pereł i 
szklanych koralików.
Dwudziestolecie międzywojenne przynosi 
dalszą ewolucję form ubiorów codziennych 
przeznaczonych na różne okazje. Powstają 
praktyczne i wygodne stroje do pracy, pod
różne, spacerowe, sportowe, plażowe, gim
nastyczne, a także domowe. Oczywiście, 
taki pełny program jest adresowany do 

klienteli zamożnej, w dużej części ze śro 
dowisk wielkomiejskich. Jednakże nie po- 
zostaje on bez wpływu na wygląd gardero
by uboższych grup ludności, także z mia
steczek i wsi. Jak można sądzić na podsta
wie zachowanych zabytków i fotografii, pro
wincja na długo zaadaptowała dla swoich 
potrzeb praktyczną i.wdzięczną wersję su
kienki - „koszulki” wylansowanej w latach 
dwudziestych przez O. Chanel. Spotykane 
przykłady prezentują prostą gładką górę o 
przedłużonej talii z dołem szerszym, często 
plisowanym. Model ten jest właściwy za
równo letniej sukience z perkalu i batystu, 
jak i bardziej eleganckiej z czarnej żorżety. 
Drugą wersją ubioru charakterystycznego 
dla mniej zamożnych środowisk, spotyka
ną równie często jak „koszulki”, są dawne, 
wyjściowe komplety złożone z wąskiej 
spódnicy i bluzki. Egzemplarze zachowa
nych bluzek: z piki, szyfonu, żorżety, baweł
ny, lnu, wykonane są w zasadzie według 
tego samego fasonu. Przypasowane, zapi
nane z przodu na dekoracyjne guziczki, z 
bufiastymi rękawami o długości trzy czwar
te. Przody urozmaicają szczypanki, plisy, 
koronki. Modele takie publikowały żurnale 
w latach trzydziestych.
Z męskich codziennych ubiorów przetrwały 
najczęściej koszule płócienne i popelino-
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we o tradycyjnym fasonie ze stójką lub z 
dopinanym kołnierzykiem, z zakładką na 
brzuchu i zapięciem na piersi. Wierzchnia 
odzież wiejska - to typowe sukienne kami
zele, na zimę watowane i spodnie brycze
sy. Z miejskich ubiorów, poza zwykłymi 
garniturami, można jeszcze odnaleźć garni
tury letnie, sportowe, z rękawami do łokci i 
krótkimi spodenkami.
W wielu domach przechowały się także 
dawne wyroby bieliźniarskie. Wśród nich 
spotyka się tradycyjne, męskie i kobiece 
koszule lniane i bieliznę bardziej luksuso
wą, kobiecą, szytą z delikatnych bawełnia
nych i jedwabnych tkanin, takich jak: ba
tyst, perkalina, toil de soie, crepe de Chine, 
linon. Wielkie kreacje wymagały bielizny 
dobranej w tym samym kolorze, ale i na co 
dzień przeważała bielizna kolorowa jako 
praktyczniejsza i nie brudząca się. Nato
miast pisma kobiece propagowały „de
ssous” szyty z higienicznych, białych tka
nin. Typowe dla okresu międzywojennego 
są komplety bielizny składające się z halek 
odcinanych w talii, z podmarszczonym do
łem i górą o angielskim fasonie na ramiącz- 
kach, oraz z szerokich spódniczkowych 
majtek. Zdobią je fabryczne koronki i ręcz

ne hafty, najczęściej mereżka i richelieu, 
rzadziej misterne toledo. Komplety o takim 
fasonie wychodziły m.in. z wyspecjalizowa
nych pracowni bieliżniarskich i niejedno
krotnie powtarzały wzory żurnalowe. Prze
trwałe do dzisiaj damskie, bieliżniane 
„kombinacje”, stanowiące zazwyczaj połą
czenie koszulki z majtkami, należą do wy
jątków, uznane były niegdyś za bardzo wy
godne i praktyczne. W zimowej bieliżnie 
trykotowej, wełnianej i bawełnianej, zacho
wały się czasami, niestety wyblakłe metki. 
Popularne wyroby bieliźniarskie tego typu, 
firmowane znakiem obrazowym „słoń" lub 
słownym „Ripella”, produkowała łódzka 
Fabryka Wyrobów Trykotowych J. Reicher i 
S-ka (zob. też. A. Sieradzka Wstydliwa gar
deroba, „Spotkania z Zabytkami", nr 5, 
1986, s. 27).
Zabytki z dziedziny obuwia dokumentują 
przede wszystkim wytwórczość rzemieślni
czą. W dwudziestoleciu międzywojennym 
rzemiosło szewskie dawało na nasz rynek 
większość towaru. Obuwie fabryczne, po
chodzące z 34 polskich wytwórni i z impor
tu, m.in. od czeskiego Bata i szwajcarskiej 
firmy Bally, stanowiło dużo mniejszą część 
przedwojennego rynku obuwniczego - fl

koto 1/3 według danych z 1929 r. Solidną 
rzemieślniczą wytwórczość tradycyjnie ob
darzano pochlebnymi ocenami. Jeszcze 
dziś z uznaniem wskazuje się, że np. buty 
do konnej jazdy od Hiszpańskiego ciągle 
doskonale się noszą. Dużą część spotyka
nych wyrobów rzemiosła szewskiego sta
nowią zimowe męskie buty z cholewami, 
obecnie popularnie nazywane oficerkami. 
Trzeba tu dodać, że w wypadku uboższych 
mieszkańców miasteczek i wsi były one e- 
lementem garderoby świątecznej. Często 
obstalowane raz służyły przez całe życie. 
Damskie obuwie tamtych czasów dobrze 
charakteryzują pantofle z poprzecznym pa
skiem przy kostce, z lekko wydłużonymi 
noskami, na szerokim, skórzanym tzw. sze
wskim obcasie. Pantofle o takim fasonie 
przeciętnie zamożna kobieta nosiła na 
wszystkie okazje. Buty kobiece zimowe 
występują w formie tradycyjnych trzewi
ków. Wysokie do pół łydki, na szewskim 
obcasie, przypasowane sznurowaniem z 
przodu lub zapięciem bocznym na za
trzask. Natomiast kobieta zamożna dyspo
nowała obuwiem o różnych fasonach od
powiednich do stroju i pory dnia. Przed 
południem obowiązywały buciki sportowe,
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płaskie na tzw. angielskim obcasie lub tro
chę masywniejszym crepe. Dobrą sławą 
cieszyły się te kupowane w salonie Lesz
czyńskiego, ale podobno najlepiej nosiły 
się szwajcarskiej firmy Bally. Popołudnio
we, luksusowe pantofle, np. molierki, na 
wciętym francuskim obcasiku, szyto z deli
katnych, gatunkowych skórek. Z przyjem
nością słucha się opowiadań o egzempla
rzach ze skórki giemzowej, renifera, zgrab
nych i podobno bardzo wygodnych. Wie
czorowe okazje dawały możliwość założe
nia lekkich czółenek z atłasu lub weluru 
dekorowanych aplikacjami, metalowymi i 
szklanymi ozdobami. W garderobie oczy
wiście nie mogło zabraknąć gumowych ka
loszy nazywanych wówczas deszczówkami 
lub śniegowcami. Kalosze damskie w for
mie wysokich botków na obcasie, z cho
lewką zapinaną z boku na guziczki produ
kowała w Lodzi angielsko-polsko-szwedz- 
ka firma „Dżentelmen", a jako „śniegowiec 
wytwornej pani" popularyzował je nasz 
mistrz w dziedzinie sztuki reklamowej T. 
Gronowski. Dziś rzadko udaje się trafić na 
ich ślad, podobnie jak trudno jest odnaleźć 
dawne sportowe, płócienne obuwie na gu
mowej podeszwie.
Stosunkowo dobrze zachowały się różne 

dodatki do ubiorów: nakrycia głowy, toreb
ki, rękawiczki, parasolki, przykłady dam
skiej i męskiej biżuterii, w tym modnej biżu
terii sztucznej, a także krawaty, szaliki, szel
ki, itp. Były atrybutem mody zmieniającym 
się częściej niż zasadnicze elementy gar
deroby, nie wszystkie noszono codziennie. 
Niektóre przeznaczone były na specjalne 
okazje. Przebrzmiałe, niemodne chowano 
głęboko do szuflad, aby dać miejsce nowo 
lansowanym. W zamożnych domach wielo
pokoleniowych, gdzie wypadki losowe nie 
naruszyły zasobów materialnych, spokoj
nie mogły doczekać dzisiejszych czasów. 
Nakrycia głowy w przeszłości odgrywały 
rolę dużo większą niż obecnie. Stanowiły 
nie tylko oczywiste dopełnienie stroju, ale 
mogły też świadczyć o pozycji społecznej, 
a nawet o dobrych obyczajach. Kapelusze 
damskie wykonane są z filców z wełny kró
liczej i zajęczej. Najlepsze i najdroższe, jak 
podkreślają użytkowniczki, były te z sierści 
merynosa. Z lat dwudziestych pochodzą 
tzw. klosze z wysoką główką i bardzo ma
łym rondem. Często spotyka się również 
kapelusze z rondem większym, w typie ka- 
notiera, kapelina, pasterki i bardzo dziew
częcej bretonki z rondem wywiniętym do 
góry. Do ozdoby kapelusza przeznaczony 

był cały arsenał środków. Oprócz typo
wych, rypsowych wstążek gros-grain (nie
kiedy przepięknie drapowanych), spotyka 
się szerokie wzorzyste szarfy i przemyślne 
taśmy utkane z ptasich piórek. Fantazyjne 
punktowe motywy dekoracyjne: pompony, 
pędzelki, kwiaty, płomienie formowane były 
z piór strusia, czapli, pawia i bardziej pos
politych - przepiórczych i gęsich. Znajduje
my także przeróżne ozdobne szpilki, małe 
kilkucentymetrowe o główkach ze sztucz
nych pereł, korali i kamieni szlachetnych 
oraz szpile duże, o długości dochodzącej 
do 30 cm, z główkami ze szkła, galalitu itp. 
Kapelusze zdobiono wreszcie woalkami: 
grubszymi, plecionymi z bawełnianych 
merceryzowanych nici i bardzo delikatnymi, 
jedwabnymi, np. chantilly. Popularne, 
zwłaszcza w latach dwudziestych, były też 
metalowe brosze i klamry wysadzane ka
mieniami szlachetnymi lub tańszymi 
sztucznymi. Beret filcowy - jako nakrycie 
głowy bardziej popularny od czasu, gdy 
włożyła go Greta Garbo - przyjęty został 
głównie przez młodsze pokolenia kobiet. 
Przybierał różnorodne formy, od najbar
dziej kanciastych i płaskich wzorowanych 
na marynarskich po formy miękkie i krągłe 
beretów baskijskich. Zachowane przykłady
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pokazują egzemplarze gładkie lub ozdob
ne, np. z wszytą wzdłuż obwodu plecionką 
lub komponowane z kolorystycznie róż
nych tkanin. Natomiast najpowszechniej
sze kobiece nakrycie głowy, zarówno na 
wsi jak i w mieście, stanowiły tradycyjne 
chustki. Dużemu zapotrzebowaniu na nie 
starała się sprostać wytwórczość fabrycz
na. Przemysł wypuszczał na rynek duże i- 
lości chustek bawełnianych i wełnianych, a 
także bardziej luksusowe jedwabne. Wśród 
nich spotykamy chustki tanie, zdobione 
tandetnym drukiem. Można je było kupić z 
„metra" i obszyć ręcznie lub maszynowo. 
Niektóre wyroby fabryczne powielały wzory 
ludowego rękodzieła.
Męskie nakrycia głowy prezentują często 
jedwabne, składane szapoklaki, meloniki, 
rzadziej oryginalne, włoskie borsalina i ich 
krajowe naśladownictwa, m.in. „huckle”, 
czyli kapelusze wykonane w znanej fabryce 
J. Huckla w Skoczowie. Modę swobodniej
szą i sportową pokazują kaszkietówki i róż
ne wersje czapek z daszkiem, a modę śro
dowisk małomiasteczkowych i wiejskich - 
czapki sukienne „maciejówki".
Bogato i różnorodnie prezentują się toreb
ki. Te, które zachowały się w naszych do
mach, mogą dobrze zadokumentować o

fertę międzywojennego rynku. Spotykamy 
je w wersji spacerowej i plażowej. Zamożna 
kobieta miała do dyspozycji co najmniej 
trzy z wymienionych rodzajów torebek. Naj
wykwintniejsze i najdroższe były ze skórki 
jagnięcej giemzowej i safianowej. Częściej 
do klientek trafiały wyroby ze skórki kroko
dyla, foki, bawołu, barana, cielęcia. Produ
kowano też licznie torby z przeróżnych tka
nin, słomek, drewna, metalu. Zachowane 
zasoby pokazują różnorodne fasony tore
bek. Prostokątne, m.in. kopertówki, i trape- 
zowate są charakterystyczne dla torebek 
spacerowych. Wieloboczne i woreczki po
jawiają się najczęściej przy balowych i wie
czorowych. Fasony wałka i kuferka są typo
we dla podróżnych. Torebki plażowe i 
sportowe są trapezowate z klapą lub w for
mie wałka. Niektóre z tych wyrobów deko
rowane są ładnymi plakietkami metalowy
mi lub szylkretowymi z monogramem bądź 
motywami zdobniczymi. Swoistą ozdobę w 
wielu wypadkach stanowią zamki metalo
we. Kolor torebki zależał od pozostałych 
elementów dopełniających ubiór: kapelu
sza, butów, rękawiczek. Za najlepiej skom
ponowaną toaletę uważano tę, której doda
tki były w jednym kolorze. W świecie mody 
i elegancji oczywiście nieobojętna też była

11-14. Modele z „Almanachu Świata Kobiecego”. 
1926

(zdjęcia: 1-10 - Krzysztof Wasitczyk,
11-14 - Emanuela Cissowska)

pora dnia. Przed południem noszono do
datki jaśniejsze, po południu ciemne. 
Wdzięk dawnych czasów i fantazja projek
tantów ujawniła się najpełniej w torebkach 
balowych. Wykonywano je z atłasu, broka
tu, aksamitu, złoconych skórek, z korali
ków, cekinów, sztucznych kwiatów, srebr
nej plecionki, a podobno i z ptasich piórek. 
Tam, gdzie było można, zdobiono je po
łyskliwymi haftami, aplikacjami i sztrasami. 
Torebki balowe występowały czasami w 
komplecie z sakiewką i puderniczką, a na
wet z pantofelkami. Dziś niektóre zachowa
ne egzemplarze torebek balowych można 
zobaczyć w „Desach", gdzie sprzedaje się 
je jako „antyki”.
Ostatecznym dopełnieniem garderoby no
szonej przez zamożne grupy ludności były 
rękawiczki. Równie niezbędne jak i pozo
stałe dodatki do ubioru, także musiały być 
odpowiednie do sytuacji i pory dnia. Inne 
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zabierano na spacer, inne służyły do jazdy 
samochodem, inne do sportów konnych, 
itd. Wykonane z miękkich, ciągliwych skó
rek - glase lub zamszowych, były idealnie 
dopasowane do dłoni. Aż trudno uwierzyć 
przy obecnie maksymalnie uproszczonym 
asortymencie takich wyrobów, że i tutaj 
moda miała wiele do powiedzenia. Zazna
czała się w różnym akcentowaniu poszcze
gólnych części rękawiczki, w zdobnictwie, 
w rozwiązaniu zapięcia. Niekiedy ekspono
wała mankiety nadając im formę np. musz- 
kieterską, innym razem gubiła je na rzecz 
kolorystycznej gry zestawień różnobarw
nych skórek, haftu netek czy aplikacji. Dziś 
zwracają uwagę zwłaszcza te o specjalnym 
przeznaczeniu. Długie do łokci, zapinane 
na wysokości przegubu dłoni, z brzegiem 
ściąganym ozdobnym sznureczkiem uzu
pełniały balowe kreacje kobiece. Spotyka
my również balowe rękawiczki męskie do 
stroju frakowego. Do dobrego tonu należa
ło bowiem zabieranie przez panów przynaj
mniej dwóch par rękawiczek (oprócz zapa
sowych kołnierzyków i mankietów) tak, aby 
nieskazitelnie czyste toalety pań pozostały 
po tańcach w dobrym stanie. Ach, gdzie te 
czasy...

Łucja Kondratowicz

Od redakcji: Właśnie takie już czasy, że niektóre 
nazwy trzeba przypomnieć!

aplikacja - wzór z materiału naszytego na tło in
nego materiału
bakelit - tworzywo, sztucznie prasowany feno- 
plast o barwie ciemnej
borsalino - rodzaj kapelusza z filcu
chantilly - koronka z białej lub czarnej nici lnianej 
z bogatą dekoracją
dżet (jet) - czarny bursztyn, gagat
galalit (sztuczny róg) - tworzywo sztuczne po
dobne do kości, z kazeiny utwardzonej formali
ną
godet - klin wstawiony dla poszerzenia dolnej 
części sukni lub rękawa
gros-grain - rodzaj ciężkiej materii jedwabnej z 
lekkimi prążkami wzdłuż
kanotier - kapelusz letni z rafii lub słomki 
kapelino (kaplin) - surowa filcowa forma, z której 
na mokro kształtuje się kapelusz 
merceryzowane (nici) - poddane działaniu stężo
nego ługu sodowego, dzięki czemu włókna stają 
się grubsze, wytrzymalsze i łatwiej przyjmują far
bę
mereżka - haft ażurowy wysnuwany
richelieu - haft o wzorze ażurowym wycinanym, 
brzegi wzoru obrzucane są ściegiem dzierga
nym
szapoklak - sztywny męski cylinder o konstrukcji 
sprężynowej, umożliwiającej składanie go 
sztras - szkło służące do wyrobu imitacji brylan
tów i drogich kamieni
toledo - haft ażurowy wycinany

Tatarzy 
polscy
W pobliżu granicy polsko-radzieckiej, na 
południe od Krynek, rozciąga się malowni
cza dolina rzeczki Nietupy toczącej swe 
wody do Świsłoczy, a następnie - Niemna. 
Tu w drugiej połowie XVII w. król polski - 
Jan III Sobieski osadził skośnookich wo
jowników spod znaku półksiężyca. Rot
mistrz tatarski - Samuel Murza Krzeczo- 
wski otrzymał wieś Kruszyniany, tworząc 
zalążek wyznawców islamu, którzy ponad 
trzysta lat ze zmiennym przywiązaniem słu
żyli swej nowej ojczyźnie.
W Kruszynianach i wielu innych miejsco
wościach1 powstało osadnictwo wojsko
we, składające się ze zorganizowanych od
działów wojowników, które wraz ze swymi 
dowódcami znajdowały się w ciągłej dy
spozycji bojowej. Na pobliskich łąkach pa
sły się stada niedużych, zwinnych koni ta
tarskiej jazdy. Męska młodzież pilnie ćwi
czyła jeździeckie umiejętności i sztukę wo
jenną, służba wojskowa była bowiem pod
stawowym zawodem nowych osadników. 
Wkrótce po zasiedleniu przyznanych im 

ziem Tatarzy polscy dali dowód wierności 
przybranej ojczyźnie, biorąc udział w wie
deńskiej wyprawie Jana Sobieskiego prze
ciw Turkom. Według rodowych przekazów, 
wspomniany wcześniej Samuel Krzeczo- 
wski, dowodząc muzułmańską chorągwią 
w bitwie pod Parkanami, uratował królowi 
życie. Znana powszechnie w Kruszynia
nach legenda głosi, że król jadąc na sejm 
grodzieński w 1688 r. dwukrotnie odwiedził 
Krzeczowskiego. Potomkowie rotmistrza 
do końca XIX w. z niemałą czcią przecho
wywali krzesło, na którym siadywał monar
cha. Po wiedeńskiej wiktorii Tatarzy brali 
udział w Insurekcji Kościuszkowskiej, wal
czyli u boku Napoleona, a także w powsta
niach - listopadowym i styczniowym. W 
1939 r. muzułmanie w polskich mundurach 
dzielnie zmagali się z niemieckim najeźdź
cą. Wielu z nich otrzymało wysokie stopnie 
wojskowe.
Przed pierwszą wojną światową Kruszynia
ny zamieszkiwało 18 rodzin pochodzenia 
tatarskiego. Była to drobna szlachta zajmu
jąca się uprawą roli, hodowlą bydła, owiec, 
gęsi, a dodatkowo trudniąca się garbars
twem. Ze spisu ludności przeprowadzone
go przez sołtysa Kruszynian w 1981 r. wyni
ka, że we wsi znajdowało się 96 domów
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1. Dom mieszkalny Romana Talkowskiego w Kru
szynianach
2. Muzułmański dom parafialny
3. Mohiry, czyli malowane wersety Koranu
4. Meczet w Kruszynianach
5. Fragment wnętrza meczetu
6. Kruszyniański mizar - cmentarz

zamieszkanych przez 240 mieszkańców. 
Jest to wieś trójwyznaniowa: 70% stanowią 
prawosławni, 20% - rzymsko-katolicy i tyl
ko 10% - Tatarzy. Społeczność wsi żyje w 
niezwykłej harmonii i zgodzie. „Gdzie znaj
dziesz pan w Polsce taką wieś - mówi 
mieszkaniec Michał Rybak - żeby prawo
sławne i katoliki, i Tatary razem żyli, i jeden 
drugiemu nie powiedział nigdy złego sło
wa".

Budownictwo mieszkalne i ubiory 
ludności
Kruszyniany mają formę ulicówki. Po obu 
stronach stoją domy zwrócone szczytem 
do drogi. Budynki inwentarskie i stodoły są 
umiejscowione na przedłużeniu linii domu 
mieszkalnego. Działki budowlane obejmują 
w szeregu dwie lub trzy zagrody. Wynika to 
z podziału terenu dla nowo powstałych ro
dzin. Zabudowania mieszkalne i gospodar
cze były wznoszone z sosnowego drewna 
przez miejscowych cieśli. Nie mają one 
szczególnych cech architektonicznych, a 
ich wystrój zależy głównie od zasobów ma
terialnych właścicieli. W Kruszynianach nie 
pozostał żaden z kilku dawnych dworków 
należących do zamożniejszych rodzin, któ
re w znacznym stopniu kształtowały kulturę 
muzułmańską. Z istniejących obecnie bu
dynków tatarskich na uwagę zasługuje 
dom Romana Talkowskiego i muzułmański 
dom parafialny. Tradycyjnie życie rodzinne 
Tatarów ogniskuje się w kuchni. Przygoto
wuje się w niej i spożywa posiłki, a także 
pierze, odrabia lekcje, a nawet prowadzi 
życie towarzyskie. Jeśli mieszkanie jest 
wieloizbowe, wówczas jedna lub dwie izby 
są starannie urządzone i wykorzystywane 
wyłącznie „od święta”. Tam też w dowód 
szacunku przyjmuje się niecodziennych 
gości. Izby mieszkalne i kuchnie mają z re

guły podłogi z sosnowych desek, nierzad
ko pokryte olejną farbą.
Jeszcze w XVIII w. Tatarzy wyróżniali się 
spośród pozostałej społeczności orienta
lnym strojem. Kobiety okrywały się dużymi 
chustami, nosiły rodowe naszyjniki, uszy 
przyozdabiały srebrnymi obręczami, ich 
głowy okrywały jaskrawe chustki wiązane 
nad czołem. Na nogach nosiły krótkie buty 
z czerwonymi szpicami i metalowymi pod- 
kówkami, mężczyźni zaś najczęściej długie 
buty. Bogatsi Tatarzy przyodziewali aksa
mitne lub atłasowe szuby podbite skórami 
kun. Biedniejsi natomiast nakładali białe, 
czarne lub pstre kożuchy wełną do góry. 
Na głowach nosili turbany lub kołpaki. Star
si zapuszczali długie brody. Obecnie tatar
ska ludność nie wyróżnia się niczym spo
śród mieszkańców miast i wsi regionu pół
nocno-wschodniej Polski.
Na ścianach muzułmańskich domów wiszą 
tzw. muhiry, czyli zdobnie wypisane werse
ty Koranu. Pełnią one podobną funkcję jak 
obrazy w mieszkaniach chrześcijan, bo
wiem islam nie uznaje przedstawiania istot 
żywych w malarstwie czy rzeźbie. Tradycja 
muzułmańska przekazuje stosowną wy
rocznię Allaha: „Biada temu, kto malował 
istotę żywą. W dniu sądu ostatecznego o- 
soby, które on przedstawiał, wyjdą z grobu, 
by zażądać duszy dla siebie. Wtedy czło
wiek niezdolny dać życie swemu dziełu bę
dzie palił się w wiecznych płomieniach".

Tatarski meczet
Osobliwymi elementami kultury materialnej 
Tatarów w Kruszynianach są meczet i 
cmentarz. Piotr Borawski i Aleksander Du- 
biński w pracy Tatarzy polscy. Dzieje, o- 
brzędy, legendy, tradycje podają, że me
czet w Kruszynianach został wzniesiony o- 
koło 1680 r.2, a więc po upływie zaledwie 
roku od czasu zasiedlenia wyznawców is
lamu. Wybudowany na otwartym placu, stoi 
wśród wysokich drzew, które rzucając 
mroczny cień wywołują nieodparte wraże
nie religijnego kultu i trwałego związku z 
ziemią, tak od stuleci bliską ludności tatar
skiej. „Pośród tych drzew - pisze Wiktor 
Zin - olbrzymich i złotych kwiatów dzie-
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7. Pamiątkowe stare groby na kruszyniańskim mi- 
zarze
8. Nagrobek z 1744 r.
9. Nagrobek jednego z rodu Krzeczkowskich z 
1866 r.
10. Pamiątkowy kamień postawiony w 300 roczni
cę obchodów osadnictwa tatarskiego

(zdjęcia ze zbiorów Lejii Majewskiej)

wanny, stoi w Kruszynianach meczet. Dziw
ne jest nawet skojarzenie dwóch słów - 
staropolski meczet - i to, że w tym pejzażu 
bez reszty naszym, ojczystym znalazła się 
budowla zwieńczona złotymi półksiężyca
mi'3. Architektonicznie kruszyniański me
czet jest raczej ilustracją dawnego budow
nictwa kościelnego na tych terenach. Jego 
anonimowi budowniczowie - prawdopo
dobnie katolicy - wprowadzili dwie szczy
towe wieże i posługując się tradycyjną cie
siołką, ograniczyli architekturę budynku do 
nieskomplikowanej bryły.
Budynek, wsparty na niskiej kamiennej 
podmurówce o planie prostokąta (8,45 x 
12,8 m), składa się z dwóch pomieszczeń 
kultowych: przedziału kobiecego, usytuo
wanego od strony północnej, i męskiego - 
od południowej. Do obu tych pomieszczeń 
prowadzą niezależne od siebie wejścia. 
Przy ścianie południowej znajduje się wy
sunięta obsada - mihrab. Ściany meczetu 
o konstrukcji wieńcowej wykonane zostały 
z sosnowych belek o przekroju 22 x 20 cm, 
wiązanych w narożach na zamki. Strony ze
wnętrzne ścian pokryte są pionowymi de
skami, wewnętrzne - poziomymi. Przy 
drzwiach wejściowych - północnych i za
chodnich - wybudowano niewielkie ganki z 
oknami w ścianach bocznych. Okna świą
tyni mają dwojaką formę: w budynku głów
nym oraz obu wieżyczkach szczytowych 
występują sklepienia łukowe, a w gankach 
i szczycie dachu - prostokątne. Belki stro
powe są powiązane z górnymi belkami 
ścian jednostronną nakładką prostą. Trzy- 
spadowy dach o konstrukcji jętkowo-krok- 
wiowej jest pokryty gontem. W obu naro
żach dachowego szczytu widnieją wieżycz
ki pokryte ośmiokątnymi kopułami zwień
czonymi metalowymi półksiężycami. Trze
cia wieżyczka znajduje się na kalenicy da
chu i imituje minaret świątyń wschodu. 
Mihrab przyległy do południowej ściany 
meczetu wskazuje wiernym kierunek mo
dłów ku Mekce.
Zasadniczym elementem wnętrza kruszy- 
niańskiej świątyni jest minbar pełniący 
funkcję kazalnicy w chrześcijańskich koś
ciołach. Na jego szczycie zauważamy czte
ry trójkuliste podstawki zakończone pół
księżycami. Metalowe osłony górnych 
świateł kojarzą się z kształtem kołczanów 

na strzały. Końskie włosie oplatające opra
wy świateł nawiązuje do tradycji jazdy woj
skowej. Obok minbaru na półce leżą księgi 
liturgiczne, a na ścianach wiszą muhiry. 
Niezwykle cennym zabytkiem tureckiego 
pochodzenia jest kunsztownie rzeźbiony w 
egzotycznym drewnie pulpit pod Koran. 
Jest to dar metropolity wrocławskiego, ar
cybiskupa Henryka Romana Gulbinowicza. 
Pokrywające podłogę barwne tkaniny przy
pominają o obowiązku zdejmowania obu
wia przed wejściem do świątyni. W okresie 
niemieckiej okupacji meczet został zamie
niony na wojskowy szpital. Perskie dywany 
i makaty wywieziono, a meczet zdewasto
wano. Na podmurówce świątyni widnieje 
data kapitalnego odnowienia z 1840 r. Os
tatnio przeprowadzono dwa kolejne re
monty: w 1957 r. i w latach 1976-1977. O- 
becny stan techniczny meczetu uważany 
jest za bardzo dobry. Jako obiekt unikato
wy w skali kraju znajduje się w rejestrze 
zabytków.

Tatarski cmentarz - mizar
Nie opodal meczetu, na piaszczystym 
wzniesieniu umiejscowiono tatarski cmen
tarz - mizar. Spowity cieniem wysokich so
sen skłania do zadumy nad bogatą historią 
Tatarów polskich i ich zasług dla przybra
nej ojczyzny. Mizar jest otoczony niskim 
murem z kamieni polnych. Na jego teren 
prowadzi drewniana brama z półksiężycem 
u szczytu. Data założenia cmentarza nie 
jest znana. Jednak konieczność grzebania 
zmarłych przemawia za tym, że mizar - ze 
względu na odmienny kult pogrzebowy - 
powstał w okresie wczesnego osadnictwa 
tatarskiego. Świadczą o tym bardzo stare 
groby anonimowych zmarłych, po których 
pozostały pamiątkowe polne kamienie. 
Groby te znajdują się po lewej stronie 
cmentarza i uwiecznione są dwoma kamie
niami nagrobkowymi: większy u głowy - od 
strony zachodniej, mniejszy u nóg. Nie
boszczyka należy bowiem ułożyć w grobie 
głową ku zachodowi, aby powstawszy z 
grobu w dniu Sądu Ostatecznego mógł 
skierować się prosto na wschód.
Najstarszy grób z wyrytymi wersetami Ko
ranu pochodzi z 1744 r. Na uwagę zasługu
je rówńież nagrobek jednego z rodu Krze- 
czowskich z 1866 r. Nagrobki, oprócz wer-
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setów z Koranu, mają napisy w języku pol
skim lub nierzadko rosyjskim. Mogiły z re
guły nie są ogrodzone. Tatarzy podkreśla
ją, że wszyscy ludzie są sobie równi i nikt 
nie powinien izolować się od współbraci. 
Nowsze mogiły, rozłożone po prawej stro
nie cmentarza, przypominają swym kształ
tem groby chrześcijan. U góry nagrobków 
widnieją półksiężyce z gwiazdami, a niżej 
stylizowane wersety Koranu, często łączo
ne z napisami polskimi lub rosyjskimi. Jed
na ze współczesnych mogił kryje prochy 
zmarłego w 1973 r. Tymoteusza Aleksand
rowicza, wybitnego znawcy tatarskiej spo
łeczności i kolekcjonera śladów pamięci 
po swych pobratymcach. Umieszczone na 
nagrobkach imiona: Fatyma, Lejla, Dżemila, 
Aladyn, Emir, Ismaił, nieodparcie przywołu
ją bogactwo wschodnich legend.
„Naturalny proces unifikacji kulturowej 
społeczności lokalnej Kruszynian - pisze 
prof. Zbigniew Jasiewicz - mimo wyraźne
go jeszcze obrazu zróżnicowania, jest tu 
daleko zaawansowany. Należy dołożyć sta
rań, aby bogata tradycja tatarska nie uległa 
zapomnieniu. Wszystko co ocalało z dzie
dzictwa polskich wyznawców islamu, po
winno być utrwalone i ukazane bądź w mu
zealnym kształcie, bądź też za pomocą róż
nych imprez. Prezentując ten wątek przybli
żylibyśmy naszemu społeczeństwu jeden z 
bardzo oryginalnych fragmentów narodo
wej kultury".4
W trzechsetną rocznicę osiedlenia Tatarów 
na ziemi białostockiej odbyły się uroczy
stości jubileuszowe, w czasie których uka
zano historię osadnictwa Tatarów, ich losy, 
udział w walkach niepodległościowych 
Polski, dorobek kulturalny i społeczny oraz 
zapoczątkowano zagospodarowanie tatar
skiego szlaku turystycznego. Wydarzenie 
to zostało utrwalone pamiątkowym kamie
niem w Kruszynianach. Na czarnej tablicy 
rodzimego głazu wyryto napis: W 300 LE- 
CIE / OSIEDLENIA PRZEZ / KRÓLA JZMMA 
SOBIESKIEGO / TATARÓW W MIEJSCO
WOŚCIACH / KRUSZYNIANY, NIETUPA I 
LUŻANY / CZERWIEC 1976

Mieczysław Pawlik

Przypisy
1. Od 1979 r. zaczęto osiedlać Tatarów w 
niektórych wsiach w ekonomiach: brze
skiej, kobryńskiej i grodzieńskiej. Chorą
gwie pułkownika Samuela Murzy Koryckie
go ulokowano w Lebiedziewie i Małaszewi
czach w ekonomii brzeskiej oraz Litwin
kach, Kleszczach, Połatyczach, Piaskach, 
Żabinach i Ruchowiczach w ekonomii kob
ryńskiej. Chorągwie rotmistrza Romano
wskiego rozlokowano w Studziance w eko
nomii brzeskiej. Pułkownikowi Samuelowi 
Murze Krzeczowskiemu przyznano: Kru- 
szyniany, Lużany i Białogorce. Rotmistrzo
wie Bohdan Kiliński i Gazy Sielecki zagos
podarowali Podlipki, Bochoniki, Drachle i 
Małaszewicze (zob. P. Borawski, A. Dubiń- 
ski, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legen
dy, tradycje, Warszawa 1986, s. 100).
2. Ibidem, s. 61.
3. W. Zin, Malwy i minarety, „Panorama 
Śląska", nr 42, 1969.
4. Z. Jasiewicz, Tatarzy polscy. Grupa et
niczna czy etnograficzna? „Lud", t. 64, 
1980. s. 156

Między 
Mławą 
i Żurominem
Zawkrze - to część Mazowsza Płockiego, 
„patrząc" od Płocka położona za Wkrą. Te
reny dawnych powiatów mławskiego i żu- 
romińskiego stanowią znaczną część tego 
regionu, a zachowane na dawnej ziemi 
zawkrzeńskiej zabytki, choć nie imponują 
swoją liczebnością, warte są zarówno od
notowania, jak i obejrzenia. Najwcześniej
sze z nich - to charakterystyczne dla tego 
obszaru grodziska (pozostałości po gro
dach), przypominające o swojej strażniczej 
funkcji pełnionej na pruskim pograniczu 
formującego się Państwa Polskiego. Z po
wstałych przeważnie w XI w. grodzisk, ta
kich jak: Szreńsk, Stupsk, Bogurzyn, Wola 
Szydłowska czy Grzebsk - najlepiej zacho
wane jest to ostatnie, położone wśród ba
giennych łąk, w widłach rzeki Orzyc i jej 
dopływu. Grodzisko to porośnięte drzewa
mi uformowane jest na narysie pierścienia, 
otaczają je wały zachowane do wysokości 
około 10 m.
Usytuowana przy nim mała, ośmioboczna, 
drewniana kapliczka Św. Leonarda z XVIII 
w. potwierdza istnienie grodowej kaplicy 
pod tym właśnie wezwaniem. Kult św. Leo
narda, żywy tu i w okolicy po dzień dzisiej
szy, podtrzymywany jest odpustem odby
wającym się 6 listopada. Przetrwał on także 
w wezwaniu późniejszego kościoła para
fialnego we wsi, a wreszcie znalazł wyraz w 
pochodzącej z XV w. gotyckiej figurze św. 
Leonarda, stojącej w bocznym ołtarzu koś
cioła. Tytuł do sławy tej niewielkiej wioski 
sięga XVI w.; tu bowiem urodził się wybitny 
humanista Stanisław Grzebski, znawca

1. Grodzisko z XI w. w Grzebsku 

greki, profesor Uniwersytetu Krakowskie
go, autor wydanej w 1566 r. Geometrii - 
pierwszej polskiej książki technicznej, bę
dącej wykładem geometrii Euklidesowej i 
zasad praktycznego miernictwa.
Gród w Szreńsku zniszczony został już w 
XIII w., a ślady po nim zatarła powstała na 
jego miejscu szesnastowieczna rezydencja 
obronna wzniesiona przez Feliksa Szreń
skiego, wojewodę płockiego, fundatora 
szreńskiego kościoła. „Na całym Mazo
wszu nie ma drugiego takiego zamku, który 
mógłby się z nim zmierzyć pod względem 
kosztowności, kunsztownego wykonania i 
wytworności"- pisano o zamku szreńskim 
u schyłku XVI w. Rezydencja ta składała się 
z obwodu obronnego, o czterech kolistych 
wieżach narożnych, widocznego do dziś 
oraz z murowanych budynków w obrębie 
obwodu, z czasem rozbudowywanych, 
przerabianych, niszczonych i rozbieranych 
przez kolejnych właścicieli. (W 1974 r. roz
poczęto badania archeologiczno-architek- 
toniczne, które kontynuowane w latach o- 
siemdziesiątych odsłoniły mury budynku 
bramnego, fundamenty tych wież i inne fra
gmenty pierwotnej zabudowy). Czas i użyt
kownicy łaskawiej obeszli się z drugą fun
dacją wojewody - kościołem parafialnym w 
Szreńsku. Jest to jedyny na omawianym 
terenie kościół gotycki „... formą i strukturą 
staroświecką postawiony przy rynku, po
środku miasteczka... bez wieżów..." - jak 
opisywano go w osiemnastowiecznej wizy
tacji diecezjalnej. Schodkowy szczyt pre
zbiterium ożywia biel tynkowanych wnęk 
wypełnionych dekoracją z ceglanych wał
ków formujących „bliźnie", nadwieszone 
arkadki, a gwiaździste sklepienie prezbite
rium oraz kryształowe sklepienie później
szej kaplicy należą do rzadkości w mazo
wieckich kościołach z tego okresu. Nie u- 
legł też przekształceniom ostry tuk tęczy 
(przejście między nawą i prezbiterium) 

37



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

spięty gotyckim krucyfiksem, pochodzący 
z czasu budowy kościota, tj. z około 1530 r. 
We wspomnianej już kaplicy zachował się 
renesansowy nagrobek fundatora - Feliksa 
Szreńskiego (wykonany w 1546 r., wysta
wiony za życia wojewody), z leżącą posta
cią zmarłego w zbroi ze wspartą na ręce 
głową w hełmie ozdobionym bogatym pió
ropuszem, a także z kilkakrotnie powtórzo
nym rodowym herbem Dołęga. Zwlekano 
jednak z wykuciem napisu wyjaśniającego

kogo przedstawia figura na nagrobku, toteż 
oglądający go u schyłku XVI w. Jędrzej 
Święcicki, autor Opisu Mazowsza, uznał 
nagrobek - wskutek mylnie odczytanego 
panegirycznego, łacińskiego napisu - za 
grobowiec dziada Feliksa - Stanisława, co 
budziło przez wieki podziw dla długości ży
cia (140 lat!) przodka wojewody. W siedem
nastowiecznym epitafium na ścianie pre
zbiterium zwraca uwagę portret trumienny 
nieznanego szlachcica z drugiej połowy 
XVII stulecia.
Przykładem gotyckiej tradycji budowlanej 
jest położony niedaleko Szreńska kościół 
parafialny w Kuczborku, wzniesiony w koń
cu XVII w., w którego mrocznym, sklepio
nym wnętrzu obejrzeć można ciekawe ba
rokowe i rokokowe wyposażenie, zaś na 
cmentarzu małą, drewnianą kapliczkę z 
przełomu XVII i XVIII w., krytą stromym, na
miotowym daszkim dachówkowym.
Pierwotny gotycki kościół parafialny w Mła
wie został gruntownie przerobiony na prze
łomie XVII i XVIII w. oraz znacznie rozbudo
wany i przekształcony w latach 1882-1886. 
Niewątpliwie najwybitniejszymi obiektami 
architektury na tym terenie są dwa założe
nia klasztorne z XVII! w.: pobernardyńskie 
w Ratowie oraz poreformackie w Żuromi
nie. Wzniesiony w latach 1739-1749 z fun
dacji Tomasza Narzymskiego, chorążego 
chełmińskiego, zespół w Ratowie, syme
tryczny w planie i bryle, obejmuje: ogro
dzony dziedziniec przed fasadą kościoła, 
jednonawową bryłę kościoła oraz prosto
kątny, czteroskrzydłowy, piętrowy klasztor, 

przyległy od strony prezbiterium i ujmujący 
dwoma piętrowymi skrzydłami korpus 
świątyni. W stosunkowo niewielkim, skle
pionym, jasnym wnętrzu zdumiewa bogac
two i poziom artystyczny biało-złotego, ro
kokowego wyposażenia. W ołtarzu głów
nym z 1762 r. znajdują się dynamiczne w 
ruchu, obdarzone wyrazistymi rysami, rzeź
bione figury świętych bernardyńskich: Lud
wika króla, Ludwika biskupa, Bernarda ze 
Sieny i Jana Kapistrana, oraz otoczony 
wielkim kultem siedemnastowieczny obraz 
Św. Antoniego Padewskiego z Dziecią
tkiem na tle bogatej architektury. Według 
tradycji był to obozowy, „połowy” wizeru
nek należący do chorągwi pancernej Pawła 
Niszczyckiego, towarzyszący wojskom pol
skim w czasie odsieczy wiedeńskiej, a na
stępnie ofiarowany kościołowi przez jedne
go z Niszczyckich. Zachowany w zakrystii 
zbiór ornatów, kap i dalmatyk, nierzadko z 
tkanin szesnasto- i siedemnastowiecz
nych, należy do najcenniejszych w diecezji 
płockiej.
Budowę drugiego zespołu klasztornego 
staraniem Andrzeja Zamoyskiego, kancle
rza wielkiego koronnego, autora słynnego 
uniwersału o reformie rolnej i Zbioru praw 
sądowych, rozpoczęto około 1760 r. dla je
zuitów, a po kasacie zakonu w 1773 r. koń
czono w latach 1782-1784 dla reformatów. 
Kościół ten - to bodaj największa baroko
wa świątynia na terenie płockiej diecezji. 
Potężne filary dzielą wnętrze na trzy nawy, 
zaś wykonane z ciemnego drewna rokoko
we ołtarze, zapewne dzieła klasztornego
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warsztatu snycerskiego, skromne i osz
czędne w dekoracji, podtrzymują charakte
rystyczny dla reformackich wnętrz nastrój 
powagi, umiaru i wstrzemięźliwości. Wśród 
rzeźb zwraca uwagę swym artystycznym 
poziomem wytworna figura Św. Katarzyny 
w bocznym ołtarzu.
Pozostałe kościoły na tym obszarze - ma
lowniczo usytuowany na cmentarnym 
wzgórzu drugi kościół mławski z 1786 r. i 
parafialny w Bieżuniu z lat 1766-1768 (rów
nież powstały z fundacji kanclerza Andrzeja 
Zamoyskiego) - reprezentują skromny ba
rok; późniejsze, jak Bońkowo z 1810 r. - 
równie uproszczony klasycyzm. Liczne nie
gdyś kościoły drewniane zastąpione zosta
ły w drugiej połowie XIX w. neogotyckimi i 
neobarokowymi świątyniami, nie zawsze 
interesującymi pod względem artystycz
nym. Wśród zachowanych drewnianych 
warte są obejrzenia kościoły w Strzegowie 
(z pięknym, manierystycznym ołtarzem 
głównym z pierwszej ćwierci XVII w.), Kukli- 
nie i Zurominku Kapitulnym - wszystkie z 
potowy XVIII w. oraz w Chamsku, Lubowi
dzu i Poniatowie - z początku XIX w. Ten 
ostatni, z 1805 r., naśladuje w drewnie ba- 
rokowo-klasycystyczne formy murowanych 
kościołów.

2. Kościół parafialny (ok. 1530 r.) w Szreńsku
3. Nagrobek Feliksa Szreńskiego (1546 r.) w 
Szreńsku
4. Portret trumienny szlachcica (druga potowa 
XVII w.) w Szreńsku
5. Kaplica cmentarna z przełomu XVII i XVIII w. w 
Kuczborku
6. Wnętrze kościoła (1739—1749) w Ratowie 

Do czołowych obiektów architektury świe
ckiej należy barokowy, piętrowy ratusz w 
Mławie. Do jego wzniesienia w latach 
1782-1786 przyczynił się Stanisław Krok- 
wiński, mławski burmistrz, obrońca praw 
obywatelskich, bohater mławskich miesz
czan, nazywany „mławskim Dekertem". Hit
lerowscy okupanci zniszczyli dobudowane 
w 1836 r. kramy, wznosząc w ich miejscu 
piętrowe skrzydło oraz zatynkowali łaciński 
napis na gzymsie wieńczącym pod man
sardowym dachem, głoszący m.in. piękne 
przesłanie: „... niech będzie jednakowa 
sprawiedliwość dla biednych i bogatych 
tak mieszkańców jak i przybyszów..." Rów
nież ciekawym i charakterystycznym dla 
miasta obiektem jest dawny spichlerz, tzw. 
Lelewelówka, z końca XVIII w., stojący przy 
ul. Warszawskiej. Jest to niewielki, drew
niany budynek kryty łamanym dachem, na
leżący po 1876 r. rzekomo do Prota Lele
wela (brata Joachima), a dziś mieszczący 
punkt informacyjny PTTK. O wielkomiej
skich ambicjach Mławy świadczy też zabu
dowa mieszkalna z początku XX w., z jedy
nym na Mazowszu zespołem kilku secesyj
nych kamienic, wśród których wyróżnia się 
oznaczona nr 6 w rynku, o niezwykle cieka
wej, bogatej dekoracji z motywami drzewa 
z korzeniami, nagiej półpostaci kobiecej 
falistych wstęg, główek kobiecych i... nieto
perzy.
Położony niedaleko Mławy w Uniszkach 
Zawadzkich, siedemnastowieczny drew
niany dawny dwór Krajewskich, niszczony i 
dewastowany od 1977 r„ o pięknych pro
porcjach, kryty potężną czapą mansardo
wego dachu, już w latach 1981-1982 nie 
rokował dużych nadziei na przetrwanie. 
(Przeprowadzana była wówczas inwentary-
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zacja zabytków tego powiatu, a jej wyniki 
opublikowane zostały w Katalogu Zabyt
ków Sztuki d. pow. mławskiego, T.X, z.9, 
woj. warszawskie pod red. I. Galickiej i H. 
Sygietyńskiej, 1985). Większe szanse ma 
dawny dwór w Mdzewku z pierwszej poło-
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7. Wnętrze kościoła (1782-1784) w Żurominie
8. Rzeźba św. Katarzyny (czwarta ćwierć XVIII w.) 
w Żurominie
9. Kościół (1805 r.) w Poniatowie
10. Ratusz (1782-1786) w Mławie
11. Secesyjna kamienica rynkowa (pocz. XX w.) w 
Mławie
12. Dwór z XVIII w. w Uniszkach Zawadzkich
13. Rzeźba Matki Boskiej (pocz. XVI w.) w Wyszy- 
nach
14. Pieta (XV w.) z Lutocina (obecnie Muzeum 
Etnograficzne w Sierpcu)
15. Ludowa kopia z przełomu XVIII i XIX w. obrazu 
Matki Boskiej w kaplicy w Dębsku
16. Ornat (1719 r.) w Zieluniu
17. Portret kasztelanowej Heleny Sierakowskiej 
(ok. 1800 r.) w Lubowidzu

(zdjęcia: 1-4, 6-8, 10—14, 16 - Jerzy Langda,
5, 17 - Stanisław Stępniewski,

9, 15 - Stefan Deptuszewski)

wy XIX w., drewniany z gankiem na czte
rech słupach; zadbany, oszalowany i po
kryty blachą jest od 1978 r. siedzibą nad
leśnictwa.
Do czasu wspomnianej inwentaryzacji nie 
znana pozostawała póżnogotycka rzeźba 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku 
XVI w. w kościele parafialnym w Wyszy- 
nach. Szczelnie opięta metalową, dziewięt
nastowieczną sukienką, umieszczona jest 
wysoko w neogotyckim ołtarzu. Trudna do 
zauważenia pomnaża ona jednak zasób 
gotyckiej rzeźby na Mazowszu. Warto też 
wspomnieć o restaurowanej ostatnio Pie
cie ze Szreńska, pochodzącej z pierwszej 
połowy XV w., figurze Matki Boskiej z Dzie

ciątkiem z końca XV w. z ołtarza głównego 
kościoła w Grzebsku, a także o Piecie z 
Lutocina. Ta ostatnia znajduje się obecnie 
w Muzeum Etnograficznym w Sierpcu, a jej 
miejsce w przydrożej kapliczce zajęła ko
pia wykonana przez ludowego rzeźbiarza - 
Wincentego Krajewskiego z Zawidza w 
dawnym powiecie sierpeckim. Natomiast w 
kaplicy w Dębsku obejrzeć można pocho
dzącą z przełomu XVIII i XIX w. kopię szes- 
nastowiecznego obrazu Matki Boskiej 
Zdzieszewskiej, znajdującego się w Zdzie- 
szu pod Borkiem w odległym powiecie go
styńskim, w Poznańskiem (obecnie Zdzież 
- przedmieście Borku). Nieznany artysta 
„odmalował" na nim wiernie i drobiazgowo 
nie tylko sukienki postaci, sznury korali i 
inne ozdoby, ale również wota zawieszone 
pod obrazem, po których dziś w tym koś
ciele nie pozostało już śladu.
W każdym z dwunastu kościołów dawnego 
powiatu żuromińskiego czy dwudziestu 
trzech kościołów dawnego powiatu mła
wskiego znajduje się coś ciekawego, god
nego obejrzenia lub chwili zadumy, lecz nie 
wszystko może być udostępnione zwie
dzającym, jak w wypadku szat liturgicznych 
czy naczyń kościelnych.
A zatem na zakończenie spójrzmy na owe 
trudniej dostępne zabytki, jak atłasowy or
nat z Zielunia z datą 1719, urzekający pięk
nem płaskiego, cieniowanego haftu, czy 
portret z Lubowidza pełnej wdzięku kaszte
lanowej Sierakowskiej - tajemniczo uś
miechniętej „mazowieckiej Giocondy".

Hanna Sygietyńska
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Zaczęło się 
od lejki
Warszawscy kolekcjonerzy za
bytków związanych z techniką 
spotykają się w każdą trzecią so
botę miesiąca w Muzeum Tech
niki NOT w Pałacu Kultury i Nau
ki. Jest to godna odnotowania 
zasługa wieloletniego dyrektora 
tej placówki inż. Jerzego Jasiu- 
ka. W trzecią listopadową sobo
tę 1989 r. spotkaliśmy na tej pre
zentacji zabytkowych zbiorów 
Zdzisława Ruszkowskiego - ko
lekcjonera aparatów fotograficz
nych, którego poprosiliśmy o 
rozmowę.

■ Co zainspirowało Pana do upra
wiania takiego - chyba dość ko
sztownego - hobby?
- Trudno jest mi podać jeden bezpo
średni powód. Interesowałem się w 
życiu wieloma sprawami, ale jako mło
dy chłopak - najbardziej fotografią, o- 
czywiście amatorsko. To zaintereso
wanie fotografią przerodziło się z cza
sem w zainteresowanie sprzętem, 
dzięki któremu ona powstaje. Naj
pierw kupiłem na raty kodaka, a tuż 
przed samą wojną - lejkę standard - 
również na raty, w sklepie bardzo zna
nej firmy Kregier w Poznaniu (miała 
ona swoje filie również we Lwowie, 
Wilnie i Warszawie). Ta lejka koszto
wała w 1939 r. około 700 zł; wybuchła 
wojna i nie zdążyłem już spłacić rat.
■ Wojna przerwała pańskie zainte
resowania...
- Wręcz przeciwnie. Nasi wrogowie 
byli „uzbrojeni" nie tylko w pistolety i 
karabiny maszynowe, ale i w aparaty 
fotograficzne - głównie lejki - bo zdję
cia ich „sukcesów" wspierały przecież 
goebbelsowską propagandę. W cza
sie wojny niemieckie fabryki produko
wały lejki dla Kriegsmarine, Luftwaffe i 
Wehrmachtu. Aparaty dla Luftwaffe na
zywano potocznie „robotami”, były 
one niewielkie, z wysuwanym, nacią
ganym na sprężynę obiektywem. 
Zdjęcia robiono podczas pikowania 
samolotów zwiadowczych. Aparaty 
dla Kriegsmarine - pokryte skórą, 
chromowane, co chroniło je przed 
rdzą - służyły do robienia zdjęć nad 
powierzchnią wody. Oficerowie Wehr
machtu dostawali w nagrodę za wyko

nanie zadania lejki z napisem „Wehr
macht”, wygrawerowanymi inicjałami, 
czasem z dedykacją - „Od Fuhrera za 
wyczyn bojowy”. Niedawno lejkę z 
taką dedykacją sprzedano na aukcji w 
Warszawie za 3 min 200 tys. zł. Zapew
niam Panią, że to wcale nie tak drogo! 
Właśnie lejkę należącą do oficera 
Wehrmachtu udało mi się zdobyć 
podczas wojny.
■ Czyżby w wyniku bitwy?
- Tak, jest to trofeum wojenne. Zdo
byłem ją służąc w stopniu porucznika 
w VI Pomorskiej Dywizji Piechoty, 
gdzie bytem dowódcą 6. kompanii, 2. 
batalionu, 16. pułku piechoty. W cza
sie walk w lutym 1945 r. moi żołnierze 
wzięli do niewoli oficera Wehrmachtu, 
który miał ze sobą czarną lejkę, wy
produkowaną w 1932 r. (model „B”, z 
dalmierzem). Nie zdążył jej zniszczyć, 
gdyż nie miał na to czasu. Niemcy 
wzięci do niewoli niszczyli zwykle 
wszystko, co mieli przy sobie. Ten a- 
parat mam do dziś, jest moją zdoby
czą, a zarazem i pamiątką wojenną. 
Niedługo potem jak go zdobyłem, 4 III 
1945 r„ Niemcy zrobili na moją kom
panię zasadzkę we wsi Rzepowo, mię
dzy Jastrowem a Wałczem. Szliśmy 
wtedy na Kołobrzeg, Niemcy nas za
skoczyli, ale uratował nas stanowiący 
zasłonę, położony na wysokości po
nad czterech metrów cmentarz. Gdyby 
nie ten cmentarz, Niemcy wysiekliby 
nas. Zostałem wtedy ciężko ranny, u- 
znano mnie za zabitego (w jednej z 
książek opisujących tę bitwę napisano 
wprost, że zginąłem na polu chwały). 
Moi żołnierze zlikwidowali wtedy 

sześćdziesięciu esesmanów, a trzy
nastu wzięli do niewoli.
■ Kiedy zaczął Pan zbierać aparaty 
fotograficzne z myślą o stworzeniu 
kolekcji?
- Pasja kolekcjonerska ogarnęła 
mnie już dobrych kilka lat po wojnie. 
W latach sześćdziesiątych kupiłem z 
ogłoszenia również lejkę, z 1936 r. (jak 
Pani zdążyła się zorientować, tę markę 
najbardziej cenię, z nią związane są 
moje największe przeżycia, choć jest 
ona bardzo kosztowna), za 4,5 tys. zł - 
wówczas tyle wynosiła miesięczna 
pensja. Inne aparaty kupowałem na 
giełdach, od znajomych, wymieniałem 
się z innymi kolekcjonerami. Kolekcjo
nuję aparaty fotograficzne od trzydzie
stu lat, a przez ten czas uzbierałem ich 
trochę.

■ Do naszej rozmowy wybrał Pan 
dziewięć modeli. Proszę więc przed
stawić je bliżej Czytelnikom.
- Pierwszy - to firmy Eastman Kodak 
Co, model „B”, lata produkcji 1902- 
1906, kupiłem go w 1989 r. na giełdzie 
w warszawskiej „Stodole”. Nikt z ku
pujących nim się wówczas nie zainte
resował, a przecież jest to antyk w bar
dzo dobrym stanie, nawet dziś można 
tym aparatem robić zdjęcia, bo pasuje 
do niego .film o wymiarach 6x9 cm. 
Aby wykonać kilka zdjęć, wystarczy 
nastawić aparat jeden raz - wtedy robi 
zdjęcia co 0,25 lub 0,50 sekundy. Do
datkową zaletą jest jego obiektyw fir
my Codieye. Następny - to aparat fir
my Parolla Telescoping l-HAGEE, rok 
produkcji 1930, otrzymałem go w wy-
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1. Kolekcjoner Zdzisław Ruszkowski prezentuje 
aparat firmy Supper Nettel II Zeiss Ikon, produko
wany w latach 1936-1938, z obiektywem typu Te- 
ssar
2. To tylko część zbioru kolekcjonera, tworzone
go przez 30 lat
3. Amerykański aparat firmy Eastman Kodak Co. 
z obiektywem typu Codieye, rok produkcji 1908
4. Oryginalnej budowy, niklowany aparat firmy 
Veigtlander-Bergheil z 1933 r.
5. Model firmy Derby-,.Foth" z 1930 r.. z obiekty
wem typu Elmar

produkuje się obecnie na świecie. Ten 
aparat nie jest specjalnie drogi, ponie
waż został wykonany z bakelitu i meta
lu. Ciekawy eksponat - to aparat firmy 
Derby-„Foth”, lata produkcji 1930- 
1931, niklowy, kupiony z ogłoszenia w 
1977 r. Ma on migawkę, tak jak lejka i 
specjalny wizjer - ustawiany wysoko, 
gdy robimy zdjęcie z perspektywy, 
nisko - gdy wykonujemy zbliżenie.
■ Który eksponat z Pana kolekcji 
jest najciekawszy pod względem wy
konania, a który najmłodszy?
- Ciekawej produkcji jest aparat firmy 
Supper-Nettel II Zeiss Ikon, lata pro
dukcji 1936-1938, kupiłem go w 1969 
r. Już przed wojną mogli sobie na jego 
kupno pozwolić tylko ludzie bogaci - 
kosztował wówczas ponad tysiąc zł. 
Wartość aparatu podnosi cenny o- 
biektyw firmy Tessar, jeszcze dziś mo
żna nim robić zdjęcia. Najmłodszy, bo 
trzydziestoletni, jest japoński aparat 
firmy Kalimara, wyprodukowany w 
1955 r., kupiony w 1987 r. To niedrogi 
aparat, produkowany taśmowo, mo
żna nim robić zdjęcia na dostępnych 
dziś filmach. Starszy, ale szczególnie 
cenny, bo produkowany w czasie woj
ny, jest aparat firmy Tenax I Compur 
Zeiss Ikon z 1940 r.. kupiony w 1979 r. 
Sprzed wojny, z roku 1938, pochodzi 
aparat firmy Billy-Clack, do którego 
można było używać tylko filmu Rolix 
Agfa. Kupiłem go na giełdzie w 1977 r. 
Jest zrobiony z bakelitu, ale ma mi
gawkę, taką jak lejka.

niku wymiany z innym kolekcjonerem 
w 1986 r. Zanim nastawi się ten aparat, 
przed wykonaniem zdjęcia włącza się 
automatycznie przycisk blokujący, o- 
pada klapka, która uniemożliwia omył
kowe zrobienie zdjęcia. Takie aparaty 
są już dzisiaj unikatowe, tym bardziej 
cenne, że zbudowane z tzw. gwintem 

ślimakowym, systemem pazurka lejki i 
teleskopem. Również z gwintem śli
makowym skonstruowany został w 
1934 r. aparat firmy Ruberg-Roden- 
stock, kupiony przeze mnie w 1974 r. 
To znana firma, aparat doskonałej kla
sy, z peryskopem. Pasował do niego 
film o wymiarach 4x6 cm, jakich nie

■ Przyniósł Pan również lejkę, ale 
chyba nie tę zdobyta podczas woj
ny?
- Egzemplarz lejki standard, który 
Pani prezentuję, pochodzi z 1938 r. 
(jak już wspominałem, mam w swych 
zbiorach kilka aparatów tej marki). 
Jest to chromowany model „E”, ku-
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6. W latach 1930-1941 produkowany byt aparat 
firmy Tenax I Compur Zeiss ikon
7. Ten model firmy Ruberg-Rodenstock pochodzi 
z 1934 r.
8. Bakelitowy aparat firmy Billy-Clack zostaf wy
konany w 1935 r.
9. Najmłodszy w zbiorach, trzydziestoletni japoń
ski aparat firmy Kalimara
10. Egzemplarzfirmyl-HAGEEParollaTelescoping 
z 1930 r.

(zdjęcia: Zdzisław Ruszkowski)

piony w 1985 r. Lejka - to pierwszy 
małoobrazkowy (24x36 mm), precyzyj
ny aparat fotograficzny, skonstruowa
ny w 1924 r. w zakładach Leitza w 
Wetzlar przez Oskara Barnacka. Ten 
model zapoczątkował rozwój fotografii 
małoobrazkowej. Wykonywane przed
tem aparaty przypominały drewniane 
pudła o wymiarach 13x18, 24x36 cm, 
na drewnianych stojakach. Do lejki 
produkuje się oddzielnie specjalne o- 
biektywy - Elmary, Sumitary i Hektory. 

Skonstruowano czwarty - Summar, 
ale okazało się, że podczas zmian po
gody odklejały się w nim soczewki. 
Podobne typy - aparaty firm FED i 
Zorka - wyprodukowano też w ZSRR. 
W Polsce jest mało tego typu apara
tów, są one drogie.
■ Należy Pan do Warszawskiego 
Klubu Kolekcjonerów przy Warsza
wskim Ośrodku Kultury. Z Inicjatywy 
prezesa, Inż. Jana Oleńskiego, 
członkowie klubu prezentują swoje 
zbiory na giełdach staroci. Od ilu lat 
odbywają się te spotkania?
- Pierwsze miało miejsce w 1987 r. w 
zakładach Norblina. Po dwóch latach 
przenieśliśmy się do Muzeum Techni
ki. Niestety, niewielu kolekcjonerów 
odpowiedziało na apel prezesa.
■ Szkoda, bowiem mimo oczywis
tej prywatności tego rodzaju zbio
rów, są to przecież dobra kultury na
rodowej. Tym większa więc Pana za
sługa w popularyzowaniu unikato
wego sprzętu.

Rozmawiała: Ewa A. Kamińska
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Zabytki Tirany
Stolica Albanii jest u nas miastem 
mato znanym, nie ma w nim wielu za
bytków i obiektów o wartości histo
rycznej. Początki miasta nia są znane. 
Legenda mówi, że jeden z bejów zo
baczywszy w pielgrzymce do Mekki 
Teheran postanowił założyć miasto, 
które nazwał Małym Teheranem. Stąd 
nazwa, którą od biedy z Teheranem 
można skojarzyć. Nazwę stolicy wiąże 
się też niekiedy z zapisaną przez bi
zantyjskiego historyka Prokopa w VI 
w. nazwą Tirkan.
Miasto zostało założone najprawdo
podobniej na początku XVII w. W odle
głości 10 km od dzisiejszego centrum 
Tirany wznosi się maleńka twierdza 
Petrel, sięgająca swymi początkami IV 
w. Twierdza ta znana jest stąd, że w XV

Najstarszym zabytkiem Tirany, oprócz 
ruin twierdzy znajdującej się poza mia
stem, jest sunnicki meczet w narożni
ku głównego placu stolicy Albanii. Z 
kilku starszych meczetów ocalał tylko 
ten, nowsze przeznaczono na inne 
cele po proklamowaniu w 1967 r. Al
banii pierwszym państwem ateistycz
nym. Meczet Ethem Beja budowano w 
latach 1794-1830. W 1830 r. wzniesio
no obok zegarową wieżę o czworokąt
nym przekroju. Ethem Bej byt przed
stawicielem bogatej i wpływowej ro
dziny tirańskiej i z jego inicjatywy roz
budowano centrum miasta. Sam me
czet jest typowym przykładem albań-

1. Tirana - pomnik Jerzego Kastrioty - Skander- 
bega (1968 r.), w głębi meczet Ethem Beja 
(1794-1830)
2. Fragment jednej z zewnętrznych ścian meczetu 
pokrytej malowidłami
3. Pozostałości grobu tureckiego (1817 r.)

w. schroniła się tu siostra bohatera 
narodowego Albanii Skanderbega - 
bojownika o wolność Albańczyków. 
Twierdza o dwóch wieżach miała za
ledwie 100 m długości. Służyła ona 
później tureckim bejom, a jeden z 
nich, Sulejman Pasza Bargjiu, w 1614 
r. założył w pobliżu twierdzy na nizinie 
pod górą Dajti osadę, która dała po
czątek Tiranie. Zbudował meczet, 
sklepy i piekarnię, w latach później
szych utworzyło się tu małe centrum 
handlowo-rzemieślnicze z bazarem. 
Handlowano jedwabiem, bawełną, ce
ramiką i wyrobami ze srebra. Do koń
ca XVIII w. osada pod górą Dajti była 
jednym z wielu tureckich miasteczek o 
małym znaczeniu i jeszcze na począt
ku XX w. zamieszkiwało ją zaledwie 
15 000 ludności. 

skiej architektury islamskiej. Budynek 
sali modlitw nakrywa kopulasty strop. 
Od wschodu i północy dobudowane 
jest zadaszenie wsparte na kolum
nach i zamknięte ażurowymi ścianami 
z kutej kraty. Od zachodu stoi wy
smukły minaret. Zewnętrzne ściany 
meczetu skryte pod dachem, podob
nie jak całe wnętrze budowli, wypeł
niają malowidła o bogatej ornamenty
ce roślinnej. Według prowadzącej ba
dania historyczne dr Fatbardha Shku- 
pi jest to przykład bałkańskiej szkoły 
artystycznej, z elementami zachodnie
go baroku i rokoka przetworzonymi 
przez miejscowych artystów. W kopu
le występują motywy trzech współ- 
środkowych okręgów z dziesięcioma 
słońcami na obrzeżach największego. 
Oznaczają one kolejne godziny od 8 

rano do 5 po południu, a więc czas 
rozpoczęcia i zakończenia modlitw. 
Znajdujące się wśród roślinnych mo
tywów dzbany - to wpływ ornamentyki 
islamskiego odłamu Bektaszów, sekty 
rozpowszechnionej na terenie Albanii. 
We wnętrzu zachowało się wyposaże
nie w postaci galerii dla kobiet (mafii), 
ambony do czytania Koranu w dniu u- 
rodzin Mahometa (mimbar) oraz mih- 
rab - miejsce modłów hodży. Wszyst
kie te elementy są bogato rzeźbione w 
drewnie i polichromowane. W oknach 
umieszczono kute, ozdobne kraty.
Meczet stanowi oddział muzeum, zo
stał odrestaurowany i umieszczony na 
liście zabytków. Praktycznie jednak 
jest zamknięty i niedostępny dla tury
stów. Wraz ze stojącą obok wieżą ze
garową tworzy najbardziej charaktery-
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4. Kamienny most z pierwszej połowy XIX w.
5. Fragment zabudowy starej Tirany

(zdjęcia: Adam Bartosz)

obiektów architektury z lat dwudzie
stych. Stanowi ona najbardziej cha
rakterystyczny obraz bałkańskiej ar
chitektury miejskiej. Jest to plątanina 
uliczek, które tworzą ściany wysokich 
kamiennych murów grodzących pod
wórza i domostwa kryte czerwoną da
chówką. Pośród tej parterowej zabu
dowy przy głównych ulicach zachowa
ły się nieliczne piętrowe budowle 
sprzed wojny, a wśród nich budynek 
banku, jeden hotelik, kilka skromnych 
budynków o charakterze pałacowym 
czy raczej willowym i znany z literatury 
(J. Kadare, Generaf martwej armii) ho
tel „Dajti”, zbudowany w 1940 r. przez 
okupantów włoskich.
Parterowa zabudowa Tirany skazana 
jest na wyburzenie. Proces ten postę
puje gwałtownie w ostatnich latach. 
Władze konserwatorskie uznały za po
trzebne uchronienie fragmentów tego 
budownictwa i wytypowano w tym 
celu jedną z dzielnic północnych (III 
dzielnica) jako żywy rezerwat dawnej 
architektury. Jako pretekst posłużyło 
istniejące tu Muzeum Założenia Partii 
- piętrowy budyneczek, w którym 
8 X11941 r odbyło się inauguracyjne 
zebranie Partii Komunistycznej Alba
nii. Dzielnica ta będzie w całości chro
niona, widać zresztą dbałość o jej wy
gląd, a mieszkańcy będą musieli do
stosować się do konserwatorskich 
wymogów.

Adam Bartosz

styczny zespół architektoniczny cen
trum Tirany. Obok znajduje się spiżo
wy pomnik bohatera albańskich walk 
o wolność Jerzego Kastrioty - Skan- 
derbega (Skanderbeja), wykonany w 
1968 r. przez rzeźbiarza Odhisy Pa- 
skali.
Z ubiegtowiecznych pamiątek pozo
stały ponadto jeszcze dwie. Jedną z 
nich jest znajdująca się również w 
centrum miasta pozostałość grobu tu
reckiego, zbudowanego w 1817 r. - 
arkadowa budowla na planie ośmio- 
boku, wykonana z kamienia wapien
nego. Nieco dalej od centrum, na po
boczu ulicy stoi kamienny most, z na
wierzchnią z płyt kamiennych. Obec
nie nie pełni pierwotnej funkcji, nadal 

jednak jest okazjonalnie użytkowany 
przez pieszych. Fundatorem mostu 
była rodzina Tabakę, co uwiecznia ta
bliczka informacyjna umieszczona na 
zabytku, podająca ponadto, że zbudo
wany on został w pierwszej połowie 
ubiegłego stulecia. Poza wymieniony
mi obiektami z wcześniejszej zabudo
wy miasta nie zachowało się nic. W 
1926 r. Tiranę zniszczyło silne trzęsie
nie ziemi. Wcześniej, bo w 1920 r. mia
sto zostało ogłoszone stolicą niepod
ległej Albanii, która niezależność uzy
skała formalnie w 1912 r., po 500—let
niej niewoli tureckiej.

Dzisiejsza zabudowa Tirany zawiera 
ponadto jeszcze wiele historycznych

Witrażowe okna 
wraz z projektem 
i remonty wykonuje 
pracownia
T. M. Kasperkiewicza 
OFERTY: 0-241 Gdańsk 
ul. Grunwaldzka 61 m 11, 
tel. 41-39-46
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NASZE AKCJE •
Na życzenie Czytelników przypominamy zasady trzech 
prowadzonych przez redakcję akcji:
AKCJA CMENTARZE (ogłoszona w numerze 4,1980) 
ma na celu odnotowanie wszystkich najcenniejszych 
nagrobków na terenie kraju. W kręgu naszych zainte
resowań znajdują się nie tylko zabytkowe cmentarze, 
mogiły poległych w czasie powstań i wojen, groby w 
kościelnych kryptach, lecz i tablice epitafijne w kościo
łach, na ulicach i budynkach, księgi administracji

cmentarzy, kaplice cmentarne, zabytkowe ogrodzenia 
cmentarzy i nagrobków. Prosimy o wszelkie informacje 
dotyczące zaniedbanych, zagrożonych likwidacją, a 
także otaczanych opieką zabytkowych zespołów 
cmentarnych, o ich fotografie lub rysunki.
AKCJA DWORY (ogłoszona w numerze 4,1986) była 
kontynuacją ukazującego się w „Spotkaniach” w la
tach 1984-1986 cyklu „Jam dwór polski". Dwory są

częścią naszej narodowej historii, naszej tradycji, dla
tego tak dużą wartość mają wiadomości o ich losie. 
Interesują nas wszystkie wiadomości o istniejących i 
nie istniejących, dobrze zachowanych i zniszczonych 
dworach. Szczególnie cenne są tu opisy, fotografie, 
dokumenty (ich kopie) sprzed-1945 r. Rodzinne archi
wa i albumy pozwolą odtworzyć wygląd dworów, ich 
wnętrza, otoczenie (parki, oficyny, czworaki, stajnie, 
wozownie), ożywią związanych z nimi ludzi, historyczne 
wydarzenia, dawne obyczaje, legendy.
AKCJA DOMY ROBOTNICZE (ogłoszona w numerze 
6,1987) powinna przybliżyć nam wszystkim dzieje do
mów i kolonii robotniczych oraz rzemieślniczych z koń
ca XIX i początku XX w. Dziś te budynki - stojące na 
uboczu, ukryte w zwartej zabudowie osiedli - są z 
reguły bardzo zaniedbane, grozi im rozbiórka, remonty 
zdają się nieopłacalne. Czasem dewastują je obecni 
mieszkańcy, nieświadomi ich przeszłości i znaczenia. 
Prosimy o wiadomości o tych obiektach i zdjęcia do
kumentujące ich historię oraz stan obecny.
Wszystkie akcje zmierzają do: po pierwsze - przypom

nienia tych właśnie zabytków kultury, po drugie - u- 
trwalenia ich drukiem i na ilustracjach, po trzecie - uka
zania ich stanu wymagającego interwencji konserwa
torskiej, bądź po prostu dobrej ludzkiej woli i chęci ich 
ratowania.
Wierzymy, że nasi Czytelnicy dysponują bogatą doku
mentacją i wspomnieniami, których udostępnienie na 
tamach pisma pozwoli kontynuować nasze akcje jesz
cze przez wiele lat.
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Kupić, nie kupić...

Śladami 
naszych 
ofert
Pod tym tytułem po raz pier
wszy, jak może Czytelnicy pa
miętają, ukazała się w numerze 
6,1987 „Spotkań” relacja o lo
sach zabytków oferownych do 
zagospodarowania w pier
wszym roku istnienia rubryki Ku
pić, nie kupić..., tj. w 1986 r. 
Wówczas, poza wzmożonym 
zainteresowaniem ewentual
nych nabywców oraz próbami 
przejęcia niektórych obiektów, 
nie odnotowaliśmy większych 
sukcesów. Obecnie pragniemy 
przekazać informacje o zaby
tkach prezentowanych w okre
sie trzech lat - od początku 1986 
do końca 1988 r.
Zacznijmy od dobrych wiado
mości.
W 1987 r. inżynier z Gliwic zaku
pił pawilon ogrodowy wraz z 
parkiem w Woskrzenicach Du
żych w woj. bialskopodlaskim 
(nasza oferta w nr. 1,1986 „Spo
tkań”). Ale to nie wszystko. W 
następnym roku wojewódzki 
konserwator zabytków umożliwił 
mu nabycie przeznaczonego do 
rozbiórki drewnianego dworu z 
połowy XIX w. w Białej Podla
skiej, w celu przeniesienia go do 
parku w Woskrzenicach i usta
wienia na miejscu dawnego, nie 
istniejącego dworu. Właściciel 
wykonał już podmurówkę i przy
stąpił do demontażu dworu.
Pałac Morstinów w podkrako
wskich Pławowicach („Spotka
nia”, nr 3,1986) też podobno ma 
już nowego właściciela, ale ze 
względu na to, że wiadomość 
nie jest całkiem pewna, nie mo
żemy podać bliższych informa
cji-
Wielkim zainteresowaniem cie
szył się zespół dworsko-parko- 
wy w Krzesku Majątku w woj. 
siedleckim („Spotkania", nr 
1,1987) - do urzędu konserwa
torskiego zgłosiło się aż 300 
osób i instytucji, ale podań 
wpłynęło tylko dziewięć. Wybra
no jedno, osoby fizycznej, która 
zamierza zorganizować dom 
spokojnej starości. Od czerwca 
1989 r. trwają pertraktacje w 
sprawie przejęcia obiektu. Oby 
skończyły się jak najszybciej i 
pozytywnie!
Należy sądzić, że również dwór 
w Dziurdziowie w woj. krośnień-

1.2.3. Obiekty zabytkowe, które cze
kają jeszcze na właścicieli: pałac w 
Karwowie, woj. szczecińskie, przed
stawiony w naszej rubryce w nr. 4, 
1986 (1); oranżeria w Lubartowie, 
woj. lubelskie - bliższe informacje w 
nr. 5,1988 (2); pałac w Jakubowicach 
Murowanych, woj. lubelskie - infor
macje w nr. 2, 1989 (3) 

skim został już zagospodarowa
ny. Jeśli tak się stało, nie nasza 
w tym zasługa. Oferta zamiesz
czona w numerze 3,1987 „Spo
tkań" zawierała, jak się okazało, 
nie sprawdzone informacje - o- 
biekt nie był przeznaczony do 
sprzedania, gdyż właścicieli Ku
ratorium Oświaty i Wychowania 
w Krośnie, zamierzał urządzić w 
nim dom nauczyciela. Minęło od 
tamtej pory przeszło dwa lata, 
dwór był w niezłym stanie, więc 
chyba nic nie stanęło na prze
szkodzie realizacji planów...
Natomiast z całą pewnością 
przejęty został na początku 1989 

r. zespół dworski w Rokietnicy w 
Przemyskiem (nr 4, 1987 „Spo
tkań"). Właściciele przeznaczyli 
dwór na mieszkanie i częściowo 
na hotel, w spichlerzu ma być 
prowadzone przetwórstwo owo
cowo-warzywne, a stajnia znów 
będzie stajnią. W szybkim tem
pie rozpoczęto i w ciągu kilku 
miesięcy znacznie zaawanso
wano prace remontowe; dach 
już jest pokryty, wymieniono 
większość stropów i wykonano 
część stolarki. Życzymy dal
szych sukcesów.
Wreszcie nasza faworytka, ba
szta obronna w Sielcu w woj. 
chełmskim - pierwszy obiekt z 
prezentowanych w rubryce, któ
ry znalazł właściciela. Wydarze
niu temu poświęcona była o- 
sobna relacja w numerze 5,1989 
„Spotkań".
Teraz parę słów o zabytkach, 
które nie zostały jeszcze przeję
te, ale mają duże szanse na od
mianę losu. W lipcu 1989 r. roz
poczęto starania o zmianę tytułu 
własności zamku w Kamieniu 
Śląskim w woj. opolskim na 
rzecz Wojewódzkiego Przedsię
biorstwa Rolno-Przemysłowego 
PZZ w Opolu, z przeznaczeniem 
na dom wypoczynkowy lub ho
tel. Może coś z tego wyjdzie.
Pałac w Krzyżowej w Wafbrzy- 

.skiem, ostatnio bardzo popula
rny dzięki spotkaniu premiera 
Tadeusza Mazowieckiego z 
kanclerzem Helmutem Kohlem, 
zwiększone zainteresowanie za
wdzięcza nie ofercie „Spotkań” 
z 1987 r„ lecz licznym informa
cjom mass mediów od początku 
1989 r. W* tym też czasie ofertę 
przejęcia pałacu złożył Klub In
teligencji Katolickiej z Wrocła
wia. Klub rozważa możliwość 
zorganizowania, przy pomocy 
partnerów zagranicznych, o- 
środka rozwoju kultury rolnej. 0- 
ferent zainteresowany jest prze
jęciem całego zespołu, co jest 
słuszne zarówno ze względów 
ekonomicznych, jak i z punktu 
widzenia konserwatorskiego. 
Istnieje jednak pewna trudność 
- większość budynków mie
szkalnych i gospodarczych u- 
żytkuje PGR, nie wiadomo więc 
jak i kiedy sprawa będzie roz
wiązana.
Pozostałe obiekty nie znalazły 
nowych właścicieli mimo znacz
nego zainteresowania, przynaj
mniej niektórymi, potencjalnych 
nabywców. Czasem jedyną 
przeszkodą w przejęciu zabyt
ków jest brak możliwości, zda
niem miejscowych władz, wy
prowadzenia lokatorów. Często 
są to tzw. dzicy lokatorzy. Tak
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jest z dworem w Nowej Wsi 
Czadeckiej w woj. rzeszowskim 
i zajazdem w Puławach. Gdyby 
nie to, oba zabytki byłyby już z 
pewnością w dobrych rękach, 
gdyż zgłaszano w stosunku do 
nich poważne zamiary.
Również poważni oferenci inte
resowali się nabyciem dwóch o- 
biektów w Lubelskiem - oranże
rii w Lubartowie i pałacu w Jaku
bowicach Murowanych, ale z 
nieznanych przyczyn zrezygno
wali. Może z finansowych? Oba 
zabytki są obiektami dość duży
mi, ich remont i adaptacja wy
magają znacznych nakładów. 
Ale nie traćmy nadziei, może 
zgłoszą się osoby lub instytucje 
gotowe stawić czoło trudnoś
ciom. Nawiasem mówiąc, o pa
łacu w Jakubowicach nie powin
niśmy wspominać, bo wychodzi 
poza założony okres relacji - 
prezentowany był bowiem w 
1989 r, ale otrzymaliśmy o nim 
informację, więc chętnie ją prze
kazujemy.
Małe zainteresowanie odnoto
wała służba konserwatorska 
dwoma obiektami w woj. lubel
skim - papiernią w Celejowie i 
wiatrakiem w Woli Osińskiej 
oraz dwoma w woj. opolskim - 
kościołem ewangelickim i Wieżą 
Ziębicką w Grodkowie. Trzeba 
przyznać, że są to obiekty niety
powe i pewno trudniejsze do a- 
daptacji niż pałace czy dwory: 
może jednak ktoś z dużą wyo
braźnią podejmie się tego zada
nia?...
Znaczne ożywienie na polu za
gospodarowania zabytków na
stąpiło w woj. szczecińskim. Co 
prawda oferowany przez nas 
pałac w Karwowie nadal nie jest 
użytkowany, ale zakupiono inne: 
pałac w Otoku, zamek w Swob- 
nicy, dwór w Dobropolu, wiatrak 
holenderski w Tywicy.
Ze względu na to, że brak wia
domości o dwóch obiektach w 
woj. legnickim - wieży mieszkal
nej w Dalkowie i pałacu w Naro- 
czycach, a także o dworze w 
Siedmiorogowie Drugim w woj. 
leszczyńskim, należy sądzić, że 
ich sytuacja nie uległa zmianie, 
A szkoda, bo wszystkie są cen
nymi i pięknymi zabytkami.
Serdecznie dziękujemy biurom 
dokumentacji zabytków za do
tychczasowe informacje i gorą
co apelujemy o dalsze propozy-' 
cje. Nowym właścicielom Tyczy
my natomiast jak najmniej kło
potów w prowadzeniu remon
tów, a także satysfakcji z posia
dania i uratowania przed znisz
czeniem zabytków,

Hanna Krzyżanowska

AKCJA
DWORY

Wspomnienia 
o Białyszewie 
..Jestem stałym czytelnikiem Waszego pisma. 
Bardzo podobają mi się artykuły w nim za
mieszczane. Szczególnie interesujące są ma
teriały o dworach i rezydencjach, cmentarzach 
i miastach. Zwłaszcza seria o polskich dwo
rach i ich mieszkańcach jest mi bliska.
Na lamach Waszego pisma publikują wspom
nienia o swych dawnych rezydencjach potom
kowie ziemiańskich rodów. Jest to powodem 
mego listu; postanowiłem bowiem napisać do 
Was o siedzibie rodzinnej Dołęgów-Zakrze- 
wskich - rodu, którego jestem potomkiem. 
Niech będzie to jeszcze jeden mały krok do 
ocalenia pamiątek przeszłości. Istnieją wpraw
dzie instytucje, które się tymi problemami zaj
mują, ale myślę, że warto byłoby powołać 
Związek Byłych Ziemian Polskich, który zająłby 
się badaniem tej warstwy społecznej i wszyst
kiego, co z nią było związane. Może wypowie
dzieliby się na ten temat Czytelnicy pisma. 
Może my wszyscy razem zajmiemy się tą spra
wą i stworzymy prężną organizację ludzi do
brej woli (...)

★ ★ ★
Pośród licznych majątków, którymi przez ostat
nich 270 lat władali Zakrzewscy, znajdowało 
się Biatyszewo. Wieś i dobra prywatne należa
ły terytorialnie do gminy o tej samej nazwie; 
znajdowały się w ówczesnej guberni płockiej, 
w odległości 12 km od Sierpca; pod względem 
administracji kościelnej należały do parafii Go- 
leszyn, gdzie znajdował się kościół ufundowa
ny w 1762 r. przez braci Miszewskich, ówczes
nych właścicieli Goleszyna.
Na przełomie 1862 i 1863 r. dobra biatysze- 
wskie zakupił mój prapradziad Szczepan Za
krzewski. Pochodził on z linii płocko-mazowie- 
ckiej rodu Zakrzewskich. Założycielem tej linii 
był Antoni Zakrzewski herbu Dołęga, chorąży 
zawskrzyński, starosta płocki i poseł z woje
wództwa płockiego na sejmy 1750 i 1754 r. Był 
też właścicielem wielu majątków ziemskich: 
Zakrzewa, Krzcanowa, Rudawy, Giżyna, Giżyn- 
ka i części wójtostwa na Bielsku. Jego syno
wie: Bartłomiej, kapitan wojsk królewskich, 
Franciszek, łowczy zawskrzyński, Józef, nota
riusz płocki oraz Michał i Piotr - dali początek 
nowym gałęziom tego domu. Wnukiem Anto
niego był Jan (ur. 1781), pan majątku Sokołów 
w powiecie przasnyskim, którego synem był 
właśnie wspomniany wyżej Szczepan (1827- 
1892).
Dobra białyszewskie składały się z trzech fol
warków: Białyszewa, Szczepanek, Warzewa- 
-Kmiece, osady młynarskiej i karczemnej zwa
nej Piaski Białyszewskie oraz stawu. Cała po
siadłość liczyła około 750 ha.
W relacjach mych dziadów zachował się na
stępujący obraz dworu: dwór był obszerny, 
drewniany, z kilkoma dobudówkami, gankiem 
na słupach, kryty gontem. Znajdowały się w 
nim dwie kuchnie - jedna dla państwa, druga 
dla służby folwarcznej. W tyle rósł duży sad 

owocowy, przed dworem był obszerny objazd, 
kwietniki i duży klomb z liliami. Za podwórzem 
znajdował się staw i koryta dla pojenia krów i 
koni. Do dworu należał młyn, który dzierżawił 
pan Bojanowski. Dworem opiekował się wete
ran z 1831 r., kulawy rezydent, waszmość Hoff
man (była to jedna z najbardziej szanowanych 
postaci w białyszewskim dworze).
W Białyszewie znajdowała się duża biblioteka 
z dziełami w obcych językach. Część tych 
książek posiada obecnie prof. Rytel z Ciecha
nowa, daleki krewny Zakrzewskich.
Przejęcie dóbr białyszewskich nastąpiło tuż 
przed Powstaniem Styczniowym. Ta tragiczna 
insurekcja miała wpłynąć znacznie na losy 
moich dziadów. Biatyszewo odgrywało na tym 
terenie, pokrytym przeważnie wioskami drob
nej szlachty, rolę poważnego ośrodka. Ta rola 
miała się uwypuklić właśnie w czasie Powsta
nia Styczniowego. Dwór białyszewski udzielał 
bowiem znacznej pomocy działającym na tym 
terenie partiom powstańczym. Zaopatrywał je 
w produkty żywnościowe, dostarczał konie i 
wozy. Przede wszystkim zaś ukrywał ściga
nych przez Moskali powstańców. Zresztą sam 
Szczepan brał udział w walkach, na koszt włas
ny stworzył oddział kawalerii, składający się z 
najbardziej zaufanych ludzi folwarcznych. Wraz 
z nim dołączył do powstańczej partii Tomasza 
Kolbego. Partia ta działała na terenach powia
tów mławskiego, ciechanowskiego i przasny
skiego. Krótko żyt jednak nadzieją wywalcze
nia ojczyźnie wolności białyszewski powsta
niec. W pierwszych dniach maja 1863 r. w la
sach pod Ojrzeniem, nad rzeczką Lydynią, od
dział Kolbego został otoczony i rozbity. W bi
twie zginął Tomasz Kolbe i wielu powstańców. 
Natomiast Szczepan wraz z ocalałym jednym 
ze swoich ludzi po kilkutygodniowym ukrywa
niu się w okolicznych dworach - wrócił do Bia- 
tyszewa. Podejmując taką decyzję zdawał so
bie sprawę, że ryzykuje życiem. Wierzył jednak, 
że rodacy nie wydadzą go Rosjanom i nie za
wiódł się - nie dowiedzieli się nigdy o tym, że 
dziedzic z Białyszewa brał udział w powstaniu. 
Jednak zaczęli rujnować go dużymi karami 
pieniężnymi za sprzyjanie powstańcom i 
wspomaganie ich środkami materialnymi. Te 
duże sumy pieniężne Szczepan musiał odda
wać rezydującym w Sierpcu i Płocku przedsta
wicielom władz carskich. Prowadziło to do po
wolnego upadku dóbr białyszewskich. Taki 
stan trwał do 1892 r., kiedy Biatyszewo zostało 
sprzedane. Sprawą tą zajmował się z woli ro
dziców mój pradziad Jan Zakrzewski (1866- 
1936). Dobra rozparcelowano, ponoć pokazali 
się tam Żydzi. Obecnie nie ma już dworu - nie 
wytrzymał zawieruchy dziejowej i rozleciał się. 
Szczepan wraz z żoną Józefą ze Smoleńskich 
przeniósł się do Ciechanowa, gdzie zakończył 
życie. Jego dzieci daty początek nowym gałę
ziom rodu. Syn Szczepana - Tymoteusz 
(1864-1934) był z zawodu rolnikiem, Czesław 
(1865-1923) - radcą prawnym Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, Jan (1866-1936) - 
działaczem Ligi Narodowej, Centralnego To
warzystwa Rolniczego, Centralnego Komitetu 
Obywatelskiego, głównym rzeczoznawcą do 
spraw komasacji wsi w Królestwie Polskim, 
zaś w Polsce Niepodległej komisarzem ziem
skim i burmistrzem Ostrowi Mazowieckiej.
Zakrzewscy herbu Dołęga związani byli węzła
mi pokrewieństwa ze Smoleńskimi herbu Za
głoba z majątku Setropce, Humięckimi herbu 
Junosza z Bielina, Bojanowskimi herbu Juno
sza z Włók, Lasockimi z Biernabów i innymi 
rodami Mazowsza Płockiego.

Leszek Zakrzewski
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Akcja cmentarze

Nagrobek 
Jana Mincla
Na zabytkowym cmentarzu w 
Lublinie przy ul. Lipowej w dniu 
19 maja 1989 r. odbyta się skro
mna uroczystość ponownego u- 
stawienia po renowacji histo
rycznego nagrobka Jana Minc
la.
Jan Mincel - kupiec, właściciel 
sklepu w Lublinie został uwiecz
niony w Lalce przez Bolesława 
Prusa, choć akcja powieści to
czy się w Warszawie. Faktycznie 
Jan Mincel, urodzony w 1795 r. 
w Oberprechau w Czechach fi
guruje w spisach kupców lubel
skich w połowie XIX w. Pocho
dził z rodziny niemieckiej, był w 
latach 1838 - 1864 właścicielem 
kamienicy i sklepu przy ul. Kra
kowskie Przedmieście nr 6 w 
Lublinie. Jak wspominał ów
czesny aktor lubelski Stanisław 
Krzesiński, odbywał się tam 

„handel korzenny z rozmaitymi 
przy tym galanteriami". Długie, 
wąskie i ciemne wnętrze sklepu
- opisane szczegółowo w Lalce
- pozostało nie zmienione do 
dziś. Prus w taki sposób przed
stawiał postać Mincla w powieś
ci - „...właścicielem sklepu byt 
Jan Mincel, starzec z rumianą 
twarzą i kosmykiem siwych wło
sów pod brodą. każdej porze 
siedział on pod oknem na fotelu 
obitym skórą, ubrany w niebie
ski barchanowy kaftan, biały far
tuch i takąż szlafmycę. Przed 
nim na stole leżała wielka księ
ga, w której notował dochody..." 
Kupiec pracował w swoim skle
pie do śmierci w 1864 r.
Autor Lalki Aleksander Głowa
cki związany był z Lubelszczyz
ną od urodzenia, przyszedł bo
wiem na świat w Hrubieszowie, 
a następnie wychowywał się u 
babki w Puławach. W latach 
1856-1861 uczęszczał w Lubli
nie do szkoły realnej, blisko 
sklepu Mincla. Lata szkolne wry
ły się w pamięć pisarza, co zna
lazło niejednokrotnie odbicie w 
jego książkach i wspomnie
niach. Jedną z takich, popular
nych w Lublinie, upamiętnio
nych przez Prusa postaci, był 
właśnie Jan Mincel.

Nagrobek Jana Mincla na cmentarzu 
w Lublinie

(fot. Jan Trembecki)

Związki Jana Mincla z Lublinem 
odszukał w archiwach (nie żyją- 
cy już) zasłużony działacz PTTK, 
innych organizacji i stowarzy
szeń społecznych, autor wielu 
przewodników i artykułów o Lu
blinie - mgr inż. Henryk Gaware- 
cki. Przywrócenie do dawnego 
stanu pomnika-obelisku doko
nane zostało staraniem Komite
tu Ochrony Zabytków Cmentar
nych Lublina, który niedawno 
rozwinął swą działalność. 
Szczególne zasługi położył tu 
Janusz Cieśliński, były wybitny 
sportowiec lubelski, który sam 
zebrał na ten cel sumę 722 000 
zł, głównie wśród lubelskich

Naczynia 
na etrog J 
Wykonane zawsze ozdobnie, 
przeważnie ze srebra, czasem 
złocone, a wśród biednych 

warstw żydowskich robione tak
że z drewna - służyły do zano
szenia specjalnego owocu cy

trusowego „etrog" do bożnicy w 
czasie święta Sukkot (święto 
Szałasów, święto Kuczek).
Święto to należy do grupy tzw. 

świąt pielgrzymich (szalasz re- 
galim), razem ze świętem Pe- 
sach i Szawuot (Zielone Święta). 

Obchodzone jest przez siedem 

dni we wrześniu, kiedy to czci 
się plony zebrane z pól, a po
równywać je można z obchoda

mi dożynkowymi. W czasie 
święta Kuczek panuje radość i 
wesołość, do białego rana trwa

ją zabawy, ale ostatnie dwa dni 
ma cechować spokój i powaga. 
Starożytni przynosili z gór do 
Jerozolimy gałęzie drzew z owo
cami i całe kiście owoców. Na 
płaskich dachach domów, na 
placach, ulicach, budowali sza
łasy „sukki", wewnątrz zdobione 
barwnymi makatami, drogimi 
tkaninami, wieszali też kiście 
różnych owoców południowych, 

stawiali kłosy zboża. Istnieje 
dość obszerna i bardzo ciekawa 

literatura na temat święta Suk
kot’.
Żydzi polscy do 1939 r. bardzo 

uroczyście obchodzili święto 

kupców i rzemieślników. Prac 
przy renowacji nagrobka podjął 
się znany kamieniarz-artysta Wi
told Marcewicz.
Po tym pierwszym sukcesie ko
mitet rozpoczął starania o reno
wację kolejnych pięciu, tym ra
zem najstarszych nagrobków 
tego zabytkowego cmentarza, 
pochodzących z lat 1800-1882, 
ze środków społecznych uzy
skanych w trakcie zbiórki w Dni 
Zaduszne w latach 1987 - 1988. 
Sporządzono już dokumentację, 
która uzyskała aprobatę woje
wódzkiego konserwatora zabyt
ków.

Marek Wyszkowski

Kuczek, a i teraz na dziedzińcu 

obok bożnicy Remu i Templum 
w Krakowie buduje się szałas z 
desek i jedliny. Wśród narodu 

żydowskiego żyjącego w dia
sporze wytworzyły się różne od

miany terytorialno-regionalne 
obchodzenia tego święta, np. 
Żydzi wileńscy po zakończeniu 

święta palili dachy swoich sza
łasów, a Żydzi w Polsce Połud

niowej zostawiali je z roku na 
rok. Według Talmudu wskazane 
było wznoszenie sukki (na bal
konach, werandach, podwór

kach, strychach), przeważnie z 
gałęzi, rzadziej z desek. We
wnątrz szałasów w dzień musiał 
panować mrok, a w nocy przez 
dach powinno być widać gwiaz
dy. Ściany przyozdabiano malo

widłami o symbolicznej tematy
ce żydowskiej (dwie ręce, jedna 
trzyma lulab, a druga etrog2) 
oraz zawieszano owoce (po 
skończeniu świąt smażono z 
nich konfitury), barwne tkaniny, 
wstążki. W szałasach ucztowali 
tylko mężczyźni „na słodko". 

Potrawy podawały kobiety na 
ładnej zastawie.
Ważnym obrzędem święta Suk
kot było przynoszenie do bożni

cy „etrogu" - rodzaju owocu cy
trusowego (citrus medica mac- 
rocarpa), zwanego też jabłkiem 
rajskim; owoc musiał być pięk
ny, zawsze świeży i bez naj
mniejszej skazy. Owoc ten przy

noszono do bożnicy w specjal
nych naczyniach, wykonanych 
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ze srebra, czasem wewnątrz zło
conych, w zależności od zamoż
ności rodzin żydowskich. Bywa- 

ty one bardzo ozdobne, nada
wano im też różne kształty - naj
częściej owocu. Znane są rów

nież naczynia wykonane z drew
na w formie wielobocznej skrzy
neczki lub zamykanego pucha
ru. Zanoszono też etrog do boż
nicy po prostu w srebrnych cu
kiernicach.

W żydowskim muzeum w Pra
dze znajduje się kilka niskich 
czarek z ozdobnymi uchwytami, 
określanych jako naczynia na e- 

trog. Jak wskazują znaki złotni
cze, wykonano je w Augsburgu, 
a pochodzą z XVII i XVIII w.
W kolekcji znanego warsza
wskiego kolekcjonera judaików 
Michała Zagayskiego, konty
nuowanej obecnie przez syna w 
Nowym Jorku, znajduje się na

czynie na etrog z 1710 r., srebr

ne, o kształcie przypominającym 
owoc umieszczony na wysokim 
nodusie i okrągłej stopie. Jest to 
dzieło stosunkowo mniej znane
go wrocławskiego mistrza Ma
teusza Jackmana, który ozna
czył swą pracę inicjałami M I i 
cechą złotniczą3. Do kolekcji Le- 
ssera Gieldzińskiego z Gdań
ska, uratowanej w 1939 r. należy 
naczynie w formie owocu cytru
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sowego, sygnowane przez 
gdańskiego złotnika Abrahama 
Schródera (1754-1783); obec

nie znajduje się w muzeum ży
dowskim w Nowym Jorku4.

1-3. Naczynia na etrog: Augsburg, 
XVII w. (w zbiorach Statni Zidovske 
Muzeum w Pradze) (1), Wroclaw, 
1710 r„ ztotnik Mateusz Jackman (2) 
i Naumburg, XVII w. (w zbiorach Mu
zeum w Chrzanowie) (3)

Najstarsze znane w Polsce na

czynie na etrog przechowywane 
jest w małym muzeum w Chrza
nowie, niegdyś silnym ośrodku 
żydowskim. Ma ono kształt owo

cu granatu o podzielonej na 
cząstki skórce, który dojrzał już i 
pękł, ukazując wnętrze pełne 
pestek. Uchwyt do trzymania 
wykonany został w formie skrę

conej gałązki z trzema okalają
cymi owoc listkami. Naczynie 
otwiera się na dwie części, w 
górnej, nakrytej listkiem, znajdu

je się kilka małych otworków, 
przez które wchodzi do środka 
powietrze. To niezwykle piękne 
naczynie zostało wykonane, jak 
wskazuje znak miejski, w zna
nym środowisku złotniczym w 
Naumburgu i datowane jest na 
wiek XVII5.
Z gdańskiego środowiska arty-
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stycznego, które w wyrobach 
złotniczych wyróżniało się w e- 

poce baroku, znamy dotychczas 
zachowane w Polsce dwa srebr
ne naczynia na etrog. Mają one 
kształt wydłużonego owocu cy

trusowego, z plastycznie u- 

11,2 cm; tacki 22 cm). Jak poda- 

je sygnatura, naczynie zostało 
wykonane w warsztacie złotnika 
Fryderyka Wilhelma Sponholtza 
(1763-1789). Drugie gdańskie 
naczynie na etrog znajduje się w 
Muzeum Narodowym w Gdań- 

to podobno naczynie na święto 
Kuczek.
W czasie prowadzonych prac 
do Katalogu Zabytków Sztuki m. 
Krakowa odkryte zostało w boż
nicy Remu w Krakowie piękne, 
srebrne naczynie na etrog, we

wnątrz złocone. Reprezentuje 

ono nowy typ, nawiązujący do 
cukiernic z XIX w. Owalne, 
przyozdobione skromną deko
racją ma oryginalnie wygięte 
nóżki - jakby gałązki zakończo

ne dużymi listkami i drobnymi 
kwiatkami, na pokrywce - uch

wyt z motywem gałązki. Naczy
nie oznakowane jest pełną sy

gnaturą warszawskiego złotnika 
Antoniego Riedla z datą 1880 i 
znakiem złotniczym.
Niezwykle interesująco prezen
tuje się srebrne naczynie z Mu
zeum Diecezjalnego w Płocku 
(średnica 20 cm, wys. 21 cm -

4-8. Naczynia na etrog: Gdańsk, 
1769 r., złotnik F.E. Sieber (w zbio
rach Muzeum Narodowego w Gdań
sku) (4), w bóżnicy Remu w Krakowie, 
1880 r„ złotnik warszawski A. Riedel 
(5), Polska (?), XIX-XX w. (w zbiorach 
Muzeum Diecezjalnego w Rocku) (6). 
Poznań, koniec XIX w., firma „Stark" 
(w zbiorach Muzeum Historycznego 
m. Krakowa) (7) oraz drewniane na
czynie na etrog z XX w. (w zbiorach 
Muzeum Historycznego m. Krakowa) 
(8)

(zdjęcia: 1-3 - Mariusz T. Samek, 
4 - Ryszard Petrajtis, 5-8 - Jerzy 

Langda)

kształtowanymi liśćmi przy ga
łązce, służącej jako uchwyt. Do 

muzeum uniwersyteckiego w 
Krakowie etrog wraz z innymi ju
daikami zakupił jeszcze prof. 
Karol Estreicher. W tym naczy
niu owoc umieszczony jest na 
tacce (średnica naczynia 18,2 x

sku. Jak wskazuje sygnatura, 
wykonane zostało przez innego 
znanego złotnika gdańskiego - 
F.E. Siebera (T B. 1769). Nie
dawno zakupiono do tego mu
zeum dość oryginalne naczynie 
- cynową skrzyneczkę z leżącą 
figurką baranka na wieczku. Jest
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obecnie wzbogaca ekspozycję 
w Starej Bożnicy w Krakowie), 
nawiązujące do niemieckich e- 
trogów z XVI i XVII w. Ma kształt 
owocu zbliżonego do gruszki, u- 
stawionej i połączonej z okrągłą 
tacką. Ryty napis w języku he
brajskim mówi: Jest to owoc 
drzewa cytrusowego. Skromna i 
uproszczona dekoracja pozwala 
datować to naczynie na przełom 

XIX i XX w.
W Muzeum Historycznym m. 
Krakowa znajdują się dwa iden
tyczne srebrne naczynia na e- 
trog (średnica 14 x 12 cm). Są 
one kontynuacją gdańskich e- 
trogów cytrusowych, a wykona
no je w Poznaniu w wytwórni 
„Sztark" w końcu XIX w. Bied
niejsza ludność wykonywała na
czynia na etrog z drewna. Jedno 
takie naczynie zachowało się w 
muzeum krakowskim. Jest to 
sześcioboczna skrzyneczka 
(wym. 16,7 x 11 cm, wys. 8,8 cm), 
pokryta skromnymi rytami o mo

tywach architektonicznych. Na 
płaskim wieczku umieszczona 
jest otwarta księga z tekstem 
błogosławieństwa w otoczeniu 
liści, na krawędzi wieczka napis: 
/ weźmiesz sobie owoc z drze
wa, piękne gałęzie palm i wierzb 
i będziesz się cieszy! przed obli
czem Pana, Waszego Boga, sie
dem dni.
Przechowywane i wykonane w 
Polsce naczynia na etrog mają 
bardzo dużą wartość. Można je 
porównywać z najlepszymi ek
sponatami znajdującymi się w 
żydowskich muzeach w Nowym 
Jorku, Jerozolimie i Tel -Awi
wie.

Izabela 
Rejduch-Samkowa

Przypisy

1. R. Lilientalowa, Święta żydo
wskie w przeszłości i teraźniej
szości, Rozprawy Wydziału Filo
logicznego, seria II, t. 30,1909, s. 

199-200; M. Naimska, Judaizm i 
święta żydowskie, „Znak", XXXV 
(2-3), 1983 - autorka bardzo la
konicznie i w sposób uprosz
czony omawia święta żydo
wskie, ich bogatą symbolikę i o- 
brzędy.
2. M. Bataban, Zabytki historycz
ne Żydów w Polsce, Pisma In
stytutu Nauk Judaistycznych w 
Warszawie, Warszawa 1929, s. 
148. Jako ozdoby „sukki” uży
wano też tkaniny pożyczane z 
bożnicy.
3. The silver and Judaica Collec
tion of Mr. and Mrs. Michael M.

Zagayski, Nowy Jork 1963, po
zycja katalogu 101.
4. Katalog wystawy ,,Danzig”, 
Nowy Jork 1979.
5. I. Rejduch-Samkowa, Judaika 
w ztotnictwie polskim czasów 
nowożytnych - srebra synago- 
galne; praca doktorska w posia
daniu autorki; taż, Polskie sre
bra synagogalne w druku; taż, 
Judaika w muzeach polskich, 
złożone do druku; taż, Naczynia 
na etrog, nieznane judaika w 
zbiorach muzealnych, „Biuletyn 
Żydowskiego Inst. Hist.”, nr 3-4, 
1984.

Tartak 
w Kacwinie
Unikatowy zabytek wiejskiego rze
miosła czy nawet przemysłu - tartak 
na koło wodne nad Kacwińskim Po
tokiem w Kacwinie na Spiszu już nie
mal popadłw ruinę. Przestało się ob
racać koło, woda nie płynie młynów
ką. Niewiele brakuje, aby ruina wpa- 
dła do nurtu bystrego górskiego po
toku, a w szumie sąsiedniego wodo
spadu nikt pewnie nawet nie usłyszy 
tego upadku...
Kacwin leżący w zakątku polskiego 
Spiszą od lat uchodził za perełkę 
krajobrazu i ostoję specyficznej kul
tury ludowej. To tutaj znajdowały się 
oryginale „sypańce” - spichlerzyki 
drewniane oklejane gliną, zastąpione 
dziś przez betonowe piwnice pod 
murowańcami i chłodziarki lub za
mrażarki.
Tartak należał do ostatnich spraw
nych warsztatów nie tylko nad tym 
potokiem. Choć ledwie wspomniany 
kilkoma słowami w przewodnikach i 
folderach, był wspaniałością, której 
stawa sięgała daleko. Co jednak naj
ważniejsze - działał bez przerwy 
przez wiele lat. Konstrukcja obiektu 
składała się z kamiennej naturalnej 
podwaliny, wspartej dodatkowo na 
kamiennych słupach, drewnianej 
szopy z drewnianym dachem, pode
stu i mechanizmu wodnego.Ten os
tatni zespól uruchamiało drewniane 
koło zamachowe, nasiębierne, wielo- 
łopatkowe, o średnicy ponad 3 m - 
także dzieło rąk cieśli.
Konstrukcja od strony potoku pora
sta już bujną trawą. Butwieje koryto 
doprowadzające wodę na koło, 
wsporniki koła też ledwie trzymają 
jego ciężar. W szopie obok znajdują 
się nowoczesne, napędzane prądem 
elektrycznym piły. Powstające przy 
pracy tego nowego tartaku stosy tro
cin, częściowo zużywane jako ściół- 

Tartak w Kacwinie 
(fot. Tomasz Kowalik)

ka dla bydła i trzody w chlewach i 
oborach, zrzucane są wprost do nur
tu Kacwińskiego Potoku, który niesie 
je w dół, ku Dunajcowi, poniżej beto
nowego molocha-zapory w Niedzi
cy.
Okolicznym mieszkańcom, mimo 
kompletnej przemiany stylu budow
nictwa, nadal potrzebne jest drewno. 
Dłużyce smrekowe z okolicy zwożo
ne do Kacwina tnie szybko nowa 
maszyna. Mato kto pamięta o starym 
mechanizmie. Co gorsza, nikt się o 
zabytek nie upomina, choć nadal 
tkwi on w spisach, nadal uchodzi za 
obiekt o dużej wartości. Owszem, 
resztki można będzie jeszcze przez 
pewien czas podziwiać, domyślać 
się formy i funkcji, oczami wyobraźni 
wracać do czasu, gdy koło obryzga
ne wodą napędzało mechanizm sta
rego tartaku, latem dawało poczucie 
ochłody, zimą parowało w znojnym 
trudzie.
Kacwiński tartak - zabytek techniki - 
dogorywa. Czy ktoś zagra mu re
quiem? Odchodzą też ci, którzy pa
miętają ten mechanizm w ruchu.

Tomasz Kowalik
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Z przeszłości 
Sochaczewa 
i okolic
Jest w Sochaczewie ulica zwana po 
dziś dzień Famą, choć kościół farny, 
od którego wzięła swą nazwę, nie ist
nieje od prawie dwustu lat. Ulica ta 
zaczyna się w północno-zachodnim 
narożniku Rynku, opada łagodnie ku 
ul. Toruńskiej (dawniej Mostowej), a 
przeciąwszy ją pnie się stromo w 
górę, skręca w prawo i dochodzi do 
ul. Staszica. Tu, na skraju pola u- 
prawnego, będącego własnością pa
rafii św. Wawrzyńca, znajduje się nie
wielki pomnik zwieńczony krzyżem. 
Napis na nim głosi: MIEJSCE PO
ŚWIĘTNE / KOŚCIOŁA ŚW TRÓJCY 
I KLASZTORU 00 BENEDYKTY
NÓW / W KTÓRYM ZMARL W 
ROKU 1138 KRÓL POLSKI / BOLE
SŁAW KRZYWOUSTY / ORAZ / 
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO ŚW 
WAWRZYŃCA I ŚW MARII MAGDA
LENY / KONSEKROWANEGO W 
1257 R / SPALONEGO W WALCE 
WOJSK POLSKICH Z NAJAZDEM 
PRUSKIM / W 1794 R.

Wiadomość o tym, że Krzywousty 
zmart w Sochaczewie, została zapi
sana w jednej z wersji Rocznika 
Świętokrzyskiego Nowego. Powstała 
ona dopiero w latach sześćdziesią
tych XV w„ toteż niektórzy badacze 
wątpią w prawdziwość zawartego w 
niej przekazu. Badania historyczne 
nie przyniosły jak dotychczas i za
pewne już nie przyniosą rozstrzy
gnięcia tej kwestii. Natomiast wyniki 
prac wykopaliskowych zdają się 
przeczyć informacji z Rocznika... Po 
prostu ani na Poświętnem, ani ni
gdzie indziej nie odnaleziono śladów 
Sochaczewa starszych niż z przeło
mu XII i XIII w.

Pole przy ul. Farnej kryje w sobie jed
nak nadal wiele tajemnic, o czym 
przypomniało raz jeszcze odkrycie 
dokonane 13 września 1988 r. Tego 
dnia na zakręcie ulicy, w trakcie kła
dzenia nowej nawierzchni znaleziono 
na głębokości 30-50 cm chrzcielnicę 
z głazu narzutowego. Ma ona kształt 
walca, lekko spłaszczonego z jednej 
strony, o wysokości 60 cm, średnicy 
55-60 cm. Ścianki wydrążonego w 
górnej części kamiennego walca za
głębienia na wodę święconą został 
w bliżej nie znanym czasie utrąco 
ne.
Jako pierwsze nasuwa się nam przy
puszczenie, że chrzcielnica ta po
chodzi z kościoła farnego, którego 
fundamenty znajdują się nie opodal, 
pod powierzchnią pola uprawnego. 
Kościół ten był budowlą późnogo- 
tycką, wzniesioną z cegły w drugiej 
połowie XV w. (w 1478 r. świątynia 
bliska była ukończenia). Ale gdy w 
1927 r. odkopano jego fundamenty, 
okazało się, że w ich obrębie zacho
wały się fragmenty murów z kamie
nia. Nie opodal znaleziono kilka pa
ciorków szklanych oraz czaszkę ko
biecą z brązowym kabłączkiem skro
niowym. Prowadzący badania Ro-

1. Chrzcielnica odnaleziona przy ul. 
Farnej w Sochaczewie
2. Kościół w Kozłowie Biskupim
3. Chrzcielnica przy kościele w Koz
łowie Biskupim
4. Najstarszy napis na kościele w 
Kozłowie Biskupim

(zdjęcia: Paweł Fijałkowski)

man Jakimowicz datował to ostatnie 
znalezisko (będące resztką ze znisz
czonego grobu) na XI w. i uznał na tej 
podstawie, że właśnie na Poświęt
nem znajdował się klasztor benedyk
tynów. Kilka lat później, w 1933 r„ 
wzniesiono informujący o tym pom
nik. Ponowne badania archeologicz
ne w 1959 r. wykazały jednak, że naj
starsze ślady osadnictwa na Po
świętnem pochodzą dopiero z XIII 
lub z przełomu XII i XIII w. Powtórna 
analiza zabytków znalezionych w 
1927 r. pozwoliła stwierdzić, że po
wstały one w tym właśnie czasie. Za
gadkowe fundamenty kamienne są 
zapewne reliktami jednego z dwóch 
kościołów wyświęconych w Socha
czewie w 1257 r. przez biskupa płoc
kiego. Możemy więc przypuszczać, 
że znaleziona ostatnio chrzcielnica 
została wykonana około potowy XIII 
lub dopiero w drugiej połowie XV 
w.

Nie przyniosło rozwiązania problemu 
porównanie chrzcielnicy z innymi za
bytkami tego typu. Kamienne 
chrzcielnice o kształcie walca wyko
nywano zarówno w wiekach XII i XIII, 

jak i w XVI. Najbliższą geograficznie 
analogią do chrzcielnicy z Sochacze
wa jest chrzcielnica z odległego o 6 
km Kozłowa Biskupiego. Chrzcielni
ca ta może pochodzić jeszcze z ok
resu wczesnośredniowiecznego, bo
wiem pierwsza wzmianka o parafii w 
Kozłowie datowana jest na 1226 r. 
Najprawdopodobniej jednak wyko
nano ją dopiero w latach czterdzie
stych XV w., kiedy wzniesiono obec
nie istniejący kościół. Ta póżnogo- 
tycka, niewielka budowla o trójbocz- 
nie zamkniętym prezbiterium, z do
budowaną w XIX w. wieżą, zasługuje 
na bliższą uwagę ze względu na po
krywające jej zewnętrzne ściany ins
krypcje.

Wyryte w gotyckich cegłach napisy 
grupują się na południowej i 
wschodniej ścianie prezbiterium 
oraz na południowej ścianie korpu
su. Najstarsze z nich pochodzą z XVII 
w. Niejaki Andreas Mrowicki wyrył 
swoje nazwisko i datę „1645”. Nie 
opodal czytamy: CASIMIr CANTOr 
Die /DĄBIENSKI... AD/ 1669. Z trze
ciego napisu zachowały się tylko 
słowa: DIEM 1666 AD / DOMINIC... 
Napisy z XIX w. są znacznie dłuższe, 
a ich treść świadczy o tym, że mie
szkańcy Kozłowa i okolic umieszczali 
swe nazwiska na ścianach kościoła 
tylko w wyjątkowych okolicznoś
ciach, chcąc upamiętnić ważne dla 
nich wydarzenia. Oto pierwszy przy
kład : FRANCISCUS Malin / oski Or- 
ganoriu... / 1816 1821. Daty powyż
sze oznaczają zapewne początek i 
koniec muzycznej służby Malinow
skiego w tutejszym kościele. Roch 
Pawłowski wyrył w cegle następują
ce słowa: Roch Pawlowski in uxore/ 
sua Suha villa Habitavit / ad annum 
1880 die 26/Augusto... Wieś Sucha, 
o której mowa w tej inskrypcji, spo
rządzonej zresztą w bardzo niepo
prawnej łacinie, znajduje się w odle
głości 5 km od Kozłowa.

Najmłodsze napisy, podobnie jak 
najstarsze zawierają same tylko na
zwiska lub imiona i daty, np.: K. 
Wentkowski 1909, Jaś 1921. Zacho
wały się także trzy zegary słoneczne. 
Każdy z nich mieści się na jednej 
cegle i ma postać kilku wyrytych linii 
prostych, zbiegających się ku górnej 
krawędzi cegły, gdzie znajdował się 
gnomon. Tkwił on w wywierconym w 
zaprawie otworku. Środkowe kreski 
na najbardziej dopracowanym zega
rze oznaczono cyframi: 10,11,12,1 i 
2. Część napisów jest już zupełnie 
zatarta, inne stają się z roku na rok 
coraz mniej czytelne. Stara cegła 
wietrzeje szybko i za kilka lat jedy
nym dowodem istnienia tych orygi
nalnych śladów przeszłości będą 
powyższe słowa.

Paweł
Fijałkowski
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tkami" - omawiane były konkretne 
obiekty, był też cykl artykułów A. 
Gruszeckiego o nowożytnych fortyfi
kacjach. W numerze 4, 1989 osiem 
artykułów - blisko połowa objętości 
- poświęconych było Poznaniowi. 
Ponieważ nowożytne fortyfikacje po
znańskie są dość znane z racji udzia
łu w drugiej wojnie światowej, a w 
ubiegłym roku ukazały się akurat 
dwie książki: Z. Pilarczyka „Obron
ność Poznania w latach 1253-1793"i 
praca zbiorowa „Poznańskie fortyfi
kacje", postanowiłem zabawić się w 
analizę tekstu i sprawdzić, na ile pro
blematyka ta została uwzględniona 
we wspomnianym bloku tematycz
nym.

Szanowni Państwo!
Waszym piśmie często spoty

kam informacje o zapomnianych i 
zniszczonych cmentarzach z pier
wszej wojny światowej. Wynika z 
nich, co potwierdzają również moje 
obserwacje z podróży po Polsce, że 
większość z tych cmentarzy jest 
mocno zaniedbana, a często wręcz 
zdewastowana. Przykładem może 
być niemiecki cmentarz wojenny w 
Rudzie Pabianickiej pod Łodzią. W 
rozmowie ze znajomym z RFN do
wiedziałem się, że istnieje tam towa
rzystwo społeczne zajmujące się o- 
pieką nad niemieckimi cmentarzami 
wojennymi. Organizacja ta doskona
le współpracuje z podobną we Fran
cji, dzięki czemu niemieckie cmenta
rze we Francji i francuskie w RFN 
otoczone są stałą opieką. Towarzys
two to ponoć próbowało nawiązać 
kontakt z władzami polskimi w celu 
uzyskania zezwolenia na opiekę nad 
niemieckimi cmentarzami wojennymi 
w Polsce. Próba ta spotkała się po
dobno z odmową władz. Pragnę do
wiedzieć się, czy w obecnej, tak 
zmienionej sytuacji, istnieją jakieś 
możliwości nawiązania kontaktu z tą 
organizacją w celu uzyskania pomo
cy w ratowaniu cmentarzy wojennych 
oraz przez jaką organizację czy urząd 
w Polsce można to uczynić. Może 
mógłby to być urząd konserwatora.

Z poważaniem
Zbigniew Pruski

Łódź

Szanowna Redakcjo!
Od kilku lat interesuję się historią 

architektury obronnej i jej zabytkami 
w Polsce. Temat ten staje się coraz 
bardziej popularny, wielokrotnie też 
pojawiał się w „Spotkaniach z Zaby

Z ośmiu artykułów tylko dwa mó
wią o fortyfikacjach: H. Kondzieli 
„Poznań - dzieje i problemy" oraz J. 
Skuratowicza „Dziedzictwo dwóch 
epok" (...) Jeśli chodzi o umocnienia 
średniowieczne, daje się zauważyć 
zrozumienie autora (H. Kondzieli) dla 
ich wartości historycznej i roli w ży
ciu miasta. Opisane są poszczegól
ne etapy rozwojowe (gródek strażni
czy, silny gród na Ostrowie, miasto 
warowne), wymienione elementy for
tyfikacji: fosy, wały, „drewniane blan
ki", mury. Dużo uwagi poświęcono 
sprawie modernizacji i rozbudowy 
murów miejskich - wymienionych 
jest 30 baszt, mury zewnętrzne, bra
my, zamek i kościoły obronne. Tekst 
uzupełnia reprodukcja obrazu Po
znania z lotu ptaka. Wydaje się, że 
autor pisząc tak obszernie o umoc
nieniach, chciałprzedstawić potęgę i 
znaczenie miasta, dostrzegając tu 
ścisłą zależność. Można przypu
szczać, że również J. Skuratowicz ma 
pozytywny stosunek do średnio
wiecznych fortyfikacji, pisząc o ich 
rozbiórce: „Ofiarą padły (...) mury 
miejskie".

Fortyfikacje z XVII-XVIII w. zostały 
całkowicie pominięte, co może być 
usprawiedliwione ich prowizorycz
nym raczej charakterem. Jeśli chodzi 
o dziewiętnastowieczne umocnienia 
pruskie, H. Kondziela kwituje je 
dwiema krótkimi wzmiankami. Wy
mienia „potężne obwarowania (...) 
zamykające miasto dookoła pasem 
wałów, fos i fortów", mówi o ograni
czeniu przez nie rozwoju miasta i za
raz potem - o ich wyburzeniu. Sze
rzej potraktował tę sprawę J. Skura
towicz, który wymienia też Cytadelę i 
„surowe neoromańskie bramy" oraz 
wzniesione w latach późniejszych 

zewnętrzne forty i system dróg for- 
tecznych. Pisze przy tym o „ograni
czeniu powierzchni pod zabudowę" i 
„zniszczeniu pierwotnej (...) kompo
zycji urbanistycznej" oraz o „żywioło
wym rozwoju zabudowy" po likwida
cji umocnień, podkreślając pozytyw
ne zagospodarowanie części tere
nów pofortecznych na parki i budo
wę gmachów publicznych. Równo
cześnie przyznaje jednak, że począt
kowo miasto wewnątrz fortyfikacji 
„nie było jeszcze nadmiernie zabu
dowane" i że „znaczne jego partie 
zajmowały tereny zielone". Stwierdza 
też, że dawne drogi forteczne do dzi
siaj organizują układ komunikacyjny" 
i uznaje fortyfikacje za element krajo
brazu miasta, pisząc, że „wizytówką 
miasta-twierdzy" była przedstawiona 
na ilustracji Brama Berlińska oraz 
dworzec kolejowy „o charaktery
stycznych »warownych« ceglanych 
formach" (a formy te miały związek 
ze strategicznym znaczeniem dwor
ca).

Podsumowując: wydaje się, że 
autorzy odnoszą się z szacunkiem 
do umocnień średniowiecznych, na
tomiast na fortyfikacje z ubiegłego 
wieku patrzą głównie przez pryzmat 
ograniczenia przez nie rozwoju mia
sta, mimo że dostrzegają i inne as
pekty. Warto zauważyć, że nie było 
ani słowa żalu lub krytyki w sprawie 
zburzenia pruskich fortyfikacji, a o 
powojennej akcji rozbiórkowej w o- 
góle nie wspomniano. Co więcej, w 

żadnym z ośmiu artykułów nie było 
ani słowa o konserwacji lub zagos
podarowaniu pozostałości fortyfika
cji, o ich miejscu w krajobrazie 
współczesnego Poznania, nie było 
ani słowa o ich wartości zabytkowej. 
Nie mam o to pretensji ani do auto
rów, ani do zespołu redakcyjnego. 
Taki sposób przedstawienia poznań
skich fortyfikacji traktuję jako od
zwierciedlenie ogólnej sytuacji, a 
konkretnie - niedostatecznego zain
teresowania historyków i konserwa
torów zabytkami architektury obron
nej. Myślę, że warto się nad tym za
stanowić.

Z poważaniem
Stefan Fuglewicz

Warszawa

Pilnie poszukuję fotografii następują
cych zabytków: 1) obrazu „Śmierć 
Ludwika Narbuta", autor Elwiro And- 
riolli; 2) olejnego obrazu „Śmierć L. 
Narbuta", namalowanego przez J. 
Berkmanna we Lwowie w 1913 r; 3) 
obelisku z 1933 r, wystawionego 
staraniem 76. pułku piechoty im. L. 
Narbuta (z Lidy), w miejscu zniszczo
nego przez Moskali grobu bohatera 
Powstania 1863 r.

Mój apel ma związek z przygoto
wywanym esejem o Narbucie. Będę 
wdzięczny za każdą wiadomość.

mgr Mirosław Narbutt
ul. Lyskowskiego 3a/13 

87-100 Toruń

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich u- 
sług związanych z ratowaniem zabytków, a także 
wszystkie Inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsy
łać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma< 
zowlecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w 
wypadku Instytucji podpis głównego księgowego). 
Po przyjęciu zamówienia przez redakcję należy 
wpłacić odpowiednią sumę na konto Ośrodka Do
kumentacji Zabytków w Warszawie: NBP V O/M nr 
1052-1137-131. Ceny: 1600 zł za jedno słowo w wy
padku ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego 
albo 280 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę dru
ku, 140 000 zł - 0,5 strony, 70 000 zł - 0,25 strony 
oraz 60 000 zł za pozostałe rodzaje reklam; w wy
padku koloru zwyżka o 100%. UWAGA: przy stałym 
rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub reklam) przy
sługuje zniżka 20%, przy zamówieniu półrocznym (3 
ogłoszenia lub reklamy) - zniżka 10%.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 2500 zł, półrocznie 7500 zł, rocznie 15000 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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OTWORY:
WYKRÓJ otworu - kontur, obrys otworu,
ŚWIATŁO otworu - przestrzeń zawarta między wewnętrznymi krawę
dziami otworu.
OTWÓR DRZWIOWY - otwór w ścianie służący do przechodzenia ludzi; 
duży otwór w ścianie, służący także do przejazdu, nosi nazwę otworu 
bramnego.
ościeże - wewnętrzna powierzchnia muru, okalającego otwór drzwiowy' 
lub okienny: rozróżniamy ościeże boczne - wewnętrzne powierzchnie 
węgarów i ościeże górne - dolna powierzchnia nadproża lub luku prze- 
krywającego otwór;
glif, rozglifienie - ościeże skośnie ścięte ku wnętrzu lub na zewnątrz (glif 
pojedynczy); przy ścięciu ościeży na obie strony mówimy o glifie podwój
nym;
szpalety - ościeża wyłożone boazerią;
framuga - wnęka w ścianie, w której znajduje się otwór drzwiowy lub 
okienny.
DRZWI - ruchoma przegroda, zamykająca otwór drzwiowy, wraz z kon
strukcją do jej umocowania. Ruchoma część drzwi nosi nazwę skrzydła 
zależnie od liczby skrzydeł w jednej płaszczyźnie mówimy o drzwiach 
jedno-, dwuskrzydłowych itd. Skrzydło z zawiasami po stronie prawej 
(patrząc od strony, w którą drzwi otwierają się nosi nazwę skrzydła pra
wego; z zawiasami po lewej - lewego. Skrzydło może być zawieszone bez
pośrednio na węgarach lub na ramie zw. ościeżnicą. Drzwiami nazywa 
się też całość otworu drzwiowego z obramieniem i zamknięciem, sam 
otwór lub (nieściśle) portal.
Ważniejsze rodzaje konstrukcji drzwi:
drzwi spągowe - skrzydło z pionowych desek, połączonych poziomymi 
listwami zw. spągami, wpuszczonymi w deski;
drzwi klepkowe - z deseczek (często profilowanych) zw. klepkami, nabi
tych na ramę lub podkład z desek;
drzwi płycinowe (niewłaściwie filunkowe, filongowe) - skrzydło w formie 
ramy z podziałem na mniejsze pola, wypełnione gładkimi lub profilowa
nymi płycinami;
nadświetle (czasem: naświetle) - okienko w drzwiach, umieszczone nad 
skrzydłem: poziomy element ościeżnicy wydzielający to okienko nosi 
nazwę: ślemię;
przeziernik - otwór w drzwiach, wrotach służący do wyglądania; także 
mała krata w tym otworze.
WROTA - ruchome zamknięcie otworu bramnego, rodzaj wielkich drzwi; 
często dwuskrzydłowe, stąd inna nazwa: podwoje. Wrota bez zawiasów, 
umieszczone na czopach obracających się w gniazdach, noszą nazwę: 
wierzeje.
PORTE-FENETRE (franc, drzwi - okno) - okno sięgające poziomu pod
łogi lub posadzki i spełniajce funkcję drzwi;charakterystyczne dla archi
tektury XVII-XIX w.
PORTAL, odrzwia - ozdobne obramienia otworu drzwiowego lub bram
nego. Występują w nim następujące elementy:
nadproże - poziomy element konstrukcyjny, przekrywający otwór 
drzwiowy (lub okienny);
węgary - pionowe elementy konstrukcyjne, ujmujące po bokach otwór 
drzwiowy (lub okienny). Węgarami nazywa się czasem części muru po 
bokach otworu pozbawionego obramienia;
próg - poziomy element, zamykający otwór drzwiowy od dołu (tworzący 
dolną krawędź otworu), zazwyczaj podwyższony w stosunku do podłogi 
lub posadzki;
gzyms - poziomy, profilowany, wysunięty przed lico ściany element wień
czący;
naczółek - maty fronton wieńczący portal, utworzony z gzymsu poziome
go i dwu pochyłych; czasem naczółkiem nazywa się również pojedynczy 
gzyms wieńczący portal;
fryz - płaskie lub dekorowane pole między nadprożem i gzymsem lub 
naczółkiem;
tympanon - pole, zazwyczaj zdobione rzeźbą, pomiędzy nadprożem i 
lukiem zamykającym portal u góry (archiwolta); charakterystyczny dla 
portali średniowiecznych (romańskich i gotyckich); tympanonem nazy
wa się również pole środkowe frontonu - zob. cz. 4;
supraporta, naddżwierk, naddżwiernik - dekoracyjna płycina z obramie
niem (zdobiona płaskorzeźbą, freskiem lub malowidłem na płótnie), u- 
mieszczona nad otworem drzwiowym, charakterystyczna dla baroku, ro
koka i klasycyzmu.
Szczególne formy portali:
portal uskokowy (rzadziej: panoramiczny) - portal o szerokich rozglifie- 
niach, przy których uskokowo ustawione są kolumienki i filarki, przecho
dzące u góry (również uskokowo) w łuki (archiwolty); charakterystyczny 
dla średniowiecznej architektury sakralnej;
portal uszaty - portal, którego naroża zaakcentowane są występami, 
utworzonymi przez załamanie profilu obramienia pod kątem prostym; 
występy te noszą nazwę: uszaki; charakterystyczny dla baroku, wraz z 
analogicznym typem obramień okiennych.
NAŚWIETLNIA - umieszczone pod portalem i łączące się z nim kompo
zycyjnie obramienie okienka; w naświetlni umieszczano często ozdobną 
kratę.
OTWÓR OKIENNY - otwór w ścianie lub konstrukcji dachowej, służący

DRZWI, OKNA
do oświetlenia pomieszczeń światłem bocznym.
OBRAMIENIE OKIENNE - ozdobne ujęcie otworu okiennego; występu
ją w nim następujące elementy: 
nadproże - jak w portalu;
węgary - jak w portalu;
ława - poziomy, czasem wysunięty przed lico ściany element zamykający 
otwór okienny od dołu; potocznie ławę nazywa się parapetem; 
nadokiennik - gzyms lub mały fronton wieńczący obramienie okienne; 
podokiennik - kompozycyjne przedłużenie obramienia okiennego poni
żej ławy, odpowiadające podokniu;
słupki - pionowe i ślemiona - poziome elementy, dzielące światło obra
mienia okiennego na mniejsze pola; słupek i ślemię zastosowane razem 
tworzą krzyżownice;
fryz - gładkie lub dekorowane pole pomiędzy nadprożem i nadokienni
kiem.
PODOKNIE, parapet - ścianka poniżej otworu okiennego (pomiędzy pod
łogą lub posadzką a dolną krawędzią otworu).
OKNO - stałe lub ruchome, przezroczyste zamknięcie otworu okiennego, 
wraz z konstrukcją służącą do umocowania; oknem nazywa się również 
całość otworu okiennego z obramieniem i zamknięciem, sam otwór lub 
(nieściśle) samo obramienie okienne.
skrzydło - ruchoma część okna, składająca się z ramiaków tworzących 
ramę, szczeblin (niewłaściwie szprosów) dzielących ją na mniejsze pola i 
oszklenia. W oknach o skrzydłach podwójnych skrzydła zewnętrzne no
szą nazwę letnich, wewnętrzne - zimowych. Zależnie od liczby skrzydeł 
w jednej płaszczyźnie, w poziomie, mówimy o oknach jedno-, lub dwu
dzielnych itd. Skrzydła mogą być zawieszone bezpośrednio na węgarach 
lub na obokniu;
oboknie - rama, zamocowana na stałe w otworze, służąca do zawieszenia 
skrzydeł; formy obokni: krosno - rama z elementów o dłuższym wymia
rze przekroju równoległym do powierzchni ściany; ościeżnica - jw., lecz 
prostopadłym do powierzchni ściany; skrzynka - połączenie ościeżnicy i 
krosna; półskrzynka - połączenie ościeżnicy i poziomych listew - kroś- 
niaków; ślemię - poziomy element, dzielący światło oboknia; część okna 
nad ślemieniem nosi nazwę: nadślemię, poniżej: podślemię;
przymyk - styk dwu skrzydeł okiennych, wraz z uszczelniającymi listwa
mi;
wywietrznik, wietrznik - samodzielna, ruchoma część skrzydła lub okna 
stałego, umożliwiająca przewietrzanie pomieszczenia.
Rodzaje konstrukcji okien:
okno krosnowe - pojedyncze skrzydła zawieszone na krośnie;
okno ościeżnicowe - skrzydła zawieszone na ościeżnicy; okno ościeżnico
we z podwójnymi skrzydłami, otwierającymi się w przeciwne strony (na 
zewnątrz i do wewnątrz) nosi nazwę okna polskiego;
okno skrzynkowe - podwójne skrzydła, zawieszone na skrzynce, otwiera
ją się wyłącznie do wewnątrz;
okno półskrzynkowe - jw., lecz na półskrzynce;
okno zespolone, szwedzkie - współczesny typ konstrukcji okna, w któ
rym podwójne skrzydła złączone są razem i poprzez zawiasy skrzydeł 
wewnątrz zawieszone na ościeżnicy.
PRZEZROCZE - nieoszklony otwór w ścianie, zwykle o dekoracyjnym 
wykroju.
MONÓFORIUM, monofora - okno lub przeźrocze o wykroju prostokąta 
zamkniętego u góry półkoliście; charakterystyczne dla architektury ro
mańskiej.
BIFORIUM, bifora - okno lub przeźrocze bliźniacze (dwudzielne), prze
kryte dwiema arkadkami wspartymi na środkowej kolumience; przy po
dziale dwiema kolumienkami, tj. na 3 części: triforium (trifora), na 4 - 
quadriforium itd., charakterystyczne dla architektury romańskiej.
ÓCULUS - okrągły otwór o prostym obramieniu, umieszczony w ścianie 
lub sklepieniu.
ROZETA - okrągłe okno, z dekoracyjnym podziałem o układzie koncen
trycznym; charakterystyczne dla średniowiecznej architektury sakral
nej; inne znaczenia terminu zob. cz. 12.
MASWERK - dekoracyjne, ażurowe wypełnienie gotyckiego otworu o- 
kiennego, zasadniczo jego górnej części (pod ostrołukiem), łączące się 
często z lakowaniem; wykonywany był najczęściej w kamieniu, a jego 
wzór (trójliście, czworoliście, „rybie pęcherze" itd - zob. cz. 12) wyznacza
no cyrklem; analogiczne formy stosowano do dekoracji ślepych otworów 
(blend) i płycin.
LASKA - laskowanie - pionowe wąskie elementy dzielące światło goty
ckiego okna.
WIATROWNICE - poziome żelazne pręty w oknie, usztywniające (przed 
parciem wiatru, stąd nazwa) przeszklenie, zwłaszcza witrażowe i lasko
wanie.
WOLE OKO - okienko w dachu, zamknięte u góry lukiem, czasem o 
podwójnym wygięciu i nakryte krzywą, płynną połacią.
OKIENNICA - ruchome, nieprzeźroczyste zamknięcie otworu okiennego, 
zabezpieczające przed światłem słonecznym i włamaniem. Może być za
wieszona na murze, węgarach lub obokniu, od zewnątrz lub wewnątrz.
W następnym numerze: podpory.
* Określenia podane kursywą w tej części Słownika i następnych są 
oddzielnie definiowane.
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Cena 2500 zł

KRAJOWA 
AGENCJA 
WYDAWNICZA

Opactwo w Sulejowie
1. Widok baszty mauretańskiej i południowego skrzydła 
obwodu obronnego
2. Baszta attykowa i fragment baszty rycerskiej
3. Zachodnia fasada kościoła i fragment południowego skrzydła 
klasztoru
4. Piec centralnego ogrzewania (hypocaustum) odkryty w 1989 r. 
pod wschodnim skrzydłem klasztoru

(zdjęcia: Jerzy Augustyniak)


