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NA OKŁADCE: Obraz Leonar
da da Vinci (1452-1519) 
„Dziewczyna z gronostajem”, 
zwany też „Dama z łasiczką”, 
z lat 1483-1484 (zb. Muzeum 
Narodowego w Krakowie), 
zdobił okładkę pierwszego 
numeru „Spotkań z Zabytka
mi” w 1977 r. Wtedy pokazali
śmy tylko fragment obrazu w 
odcieniu brązowym, widoczny 
na IV stronie okładki (w środ
ku).

(fot. Stanisław Michta)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków

4 (50) XIV Warszawa 1990

Od redakcji: Pięćdziesiąty!
Z okazji wydania w 1986 r. dwudziestego piąte
go numeru „Spotkań z Zabytkami” na okładce 
przedstawiona została ludowa rzeźba pociesz
nego aniołka, którego prosiliśmy o czuwanie 
nad naszym pismem. Minęły cztery lata, które 
przyniosły olbrzymie zmiany - w polityce, gos
podarce, kulturze. Czy aniołek z naszej okładki 
zawsze tak nam pomagał, jakbyśmy sobie tego 
życzyli?...
Przez pięćdziesiąt numerów pisma i prawie od 
piętnastu lat staramy się uczestniczyć we 
wszystkich ważnych wydarzeniach związa
nych z ochroną zabytków oraz szeroko pojmo
waną kulturą. W 1981 r. pisaliśmy: „proces od
nowy nie jest i nie może być procesem szybkim 
i jednorazowym (...) Zarówno odnowa społecz
na, jak i odnowa każdego obiektu zabytkowego 
wymaga spełnienia trzech podstawowych wa
runków: 1) dobrej woli wszystkich zaintereso
wanych, 2) odpowiednich funduszów oraz 3) 
cierpliwości i spokoju. Powinniśmy także zda
wać sobie sprawę, że na pierwszym miejscu 
musi być postawiona odnowa naszej gospodar
ki, dopiero po jej odbudowie można będzie do
magać się większego niż dotychczas priorytetu 
dla spraw ochrony zabytków.’’ Nie mogliśmy 
wówczas przewidzieć stanu wojennego, wszyst

kich związanych z nim zahamowań i słowa te 
aktualne są także dzisiaj. W tym samym 1981 r. 
wydaliśmy numer 8 poświęcony niszczeniu za
bytków w naszym kraju od 1945 r. Po omówie
niu dotychczasowych oficjalnych raportów o 
stanie zabytków zamieściliśmy komentarz: 
„Na stanie zabytków zaważyły przede wszyst
kim: niegospodarność, beztroska i obojętność 
wobec dóbr kultury, niepraworządność i poczu
cie bezkarności za rabunkową eksploatację, 
niszczenie bądź pozostawianie bez opieki obie
któw zabytkowych (...)’’ Postulowaliśmy „takie 
zabezpieczenie wszystkich zabytków (...), aby 
przetrwały w obecnym stanie do lepszych cza
sów." Ten postulat powtarzaliśmy jeszcze wie
lokrotnie, przedstawiając go nawet w formie 
apelu do Sejmowej Komisji Kultury, Ministra 
Kultury i Sztuki i Narodowej Rady Kultury (nr 
4,1983). Chodziło nam o zaniechanie wielkich 
inwestycji konserwatorskich na rzecz drob
nych napraw, zabezpieczeń i ścisłego nadzoro
wania niszczejących obiektów. Jest to, niestety, 
nadal aktualne, choć nie dotyczy już tylu zabyt
ków, co przed dziewięciu laty, ponieważ ich za
sób uległ dalszemu uszczupleniu.
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Wielokrotnie poruszaliśmy w poprzednich nu
merach sprawę zrozumienia gospodarczej war
tości zabytków, powtarzaliśmy to aż do znudze
nia w wielu artykułach i komentarzach. W1985 
r. (nr 1) w wywiadzie z ówczesnym generalnym 
konserwatorem zabytków po raz pierwszy uży
liśmy pojęcia „policja konserwatorska”, propo
nując tworzenie jej w każdym województwie 
na wzór Inspekcji Ochrony Środowiska i mają
cej na celu wspomożenie służb konserwator
skich w nadzorowaniu obiektów. Od początku 
istnienia „Spotkań” wiązaliśmy sprawy ochro
ny zabytków z ochroną środowiska i krajobra
zu, uważając, że cele obu tych dziedzin są w 
wielu punktach identyczne. Z okazji rozpoczę
cia ogłoszonej przez UNESCO Dekady Rozwo
ju Kulturalnego zastanawialiśmy się (nr 4, 
1988), czym w dziedzinie ochrony zabytków 
możemy udokumentować swoją obecność w 
kulturalnym życiu narodów świata pod koniec 
XX w. Odpowiedź nie była radosna i propono
waliśmy, aby w trakcie trwania Dekady „przy
najmniej zmienić nasz sposób myślenia na te-

Pięćdziesiąt numerów „Spotkań z Zaby
tkami” - to przy przeciętnej grubości jed
nego egzemplarza około 0,5 cm i nakła
dzie 15 000 egz. - ułożonych jeden na dru
gim daje „wzgórze” o wysokości 375 m.

mat kultury a zabytków w szczególności". Wie
le było takich i podobnych działań oraz propo
zycji. W ich precyzowaniu często pomagali nam 
Czytelnicy przedstawiając w listach własne 
przemyślenia. W czasie tych prawie piętnastu 
lat ukazywania się pisma wielu spraw nie mo
żna było jednak prezentować w sposób wyraż- 

. ny i jednoznaczny (o tym traktuje nasz felie
ton).
Pewnej satysfakcji doznaliśmy w latach 
1988-1989. Okazało się, że poruszane, podkreś
lane i drążorie przez nas oprawy zostały jednak 
wzięte pod uwagę! Prawnie usankcjonowana

upartych

została wartość ekonomiczna zabytków, przy
szedł czas ulg dla przejmujących obiekty za
bytkowe, dzięki porozumieniu o współpracy 
między resortem kultury a resortem ochrony 
środowiska wysiłek obu tych działów staje się 
coraz bardziej spójny, tworzona jest Państwo-

2



wa Inspekcja Ochrony Zabytków („policja kon
serwatorska”) itd.
Chcemy zwrócić uwagę Czytelników na jeszcze 
jedną związaną z pismem sprawę. Chodzi o na
szą Fundację PRO AUXILIO Popularyzacji 
Ochrony i Inicjatyw Ratowania Zabytków (zob.

Jeden numer zawiera przeciętnie 35 arty
kułów i informacji - było ich więc dotych
czas około 2000.

nr 2,1990, s. 2). Utworzona została pod koniec 
1989 r. m.in. dla ratowania „Spotkań z Zabytka
mi” i przyniosła już efekty, choć znajduje się w 
stadium organizacyjnym. Jako pierwsze zarea

gowało Przedsiębiorstwo Zagraniczne RENO- 
POL z Legnicy, które wpisaliśmy na Listę Ofia
rodawców Fundacji pod numerem 1. Chcemy 
jak najszybciej osiągnąć cel Fundacji - ratowa
nie zabytków, co zależy oczywiście od fundu
szy.

Czego nauczyło redakcję pięćdziesiąt wyda
nych numerów pisma? Przede wszystkim 
cierpliwości i konsekwencji. Uporczywie pow
tarzane przez nas propozycje i postulaty - choć 
zawsze budziło w nas zdziwienie, że mimo lo
gicznej argumentacji wynikającej z konkret
nej rzeczywistości tak długo dana sprawa musi 
„dojrzewać” - dały jednak rezultaty. Starali
śmy się więc - w miarę naszych „dwumiesięcz- 
nikowych” możliwości - wyprzedzać czas i 
przybliżać przewidywane rozwiązania, ukazu
jąc jednocześnie drogi wyjścia z różnych trud
nych sytuacji i zakrętów. Tego właśnie jako 
jubilaci życzymy sobie na następne „dziesiąt” 
numerów. Ale chcemy trochę więcej. W co
dziennej udręce ludzie coraz bardziej mają do
syć komercji i tandety, chcą wartości niedoraź- 
nych, odrobinę przyjemności i zapomnienia.

Jeden numer zawiera przeciętnie 110 ilu
stracji - było ich więc około 6000.

Pragniemy im w tym dopomóc (czasami już 
nam się to udawało!), więcej uwagi przykłada
jąc do podstawowych a tak łatwo zapomina
nych pytań o sens życia, kondycję człowieka, o 
strukturę świata humanistycznego, o znacze
nie przemijania - przede wszystkim w różnych 
gałęziach sztuki.
Na zakończenie tego „rozliczenia z przeszłoś
cią” pragniemy podziękować Zakładom Wklęs
łodrukowym przy ul. Okopowej w Warszawie 
za wieloletnią już współpracę i duży wysiłek, 
aby nasze pismo ukazywało się jak najpięk
niej. Zależało to zawsze od wielu czynników: 
rodzaju papieru i kartonu, gatunku farb, ale 
przede wszystkim od dobrych chęci drukarzy. 
Jak dotychczas ten trzeci czynnik zawodził naj
rzadziej. DZIĘKUJEMY!

Wydaliśmy około 4000 stron druku, co 
przy łącznym przeciętnym nakładzie 
750 000 egz. daje tych stron około 30 mi
lionów.

UWAGA: Podajemy konto Fundacji PRO AUXILIO Popularyzacji Ochrony i Inicjatyw Ratowania 
Zabytków (zob. nr 2,1990, s. 2): PBK III O/Warszawa nr 370015-971658-132-3
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Pięćdziesiąty

Spotkania 
z Czytelnikami

W numerze 6, 1989 (niestety, ukazał się ze znacznym opóźnieniem, co nie 
było bez znaczenia dla naszej ankiety) zamieściliśmy dwa pytania: 1) Jaką 
rolę według Pana(i) oceny odgrywają „Spotkania z Zabytkami” w kształto
waniu świadomości Polaków o kulturze narodowej, zabytkach i ich ochro
nie, o narodowej tradycji, pamięci i szacunku dla przeszłości? 2) Które 
poruszane przez nas sprawy i problemy, a także artykuły, działy lub akcje, 
wzbudziły (wzbudzają) u Pana(i) największe zainteresowanie i dlaczego? 
Poniżej publikujemy ułożone alfabetycznie odpowiedzi, a ze względu na 
wspomniane opóźnienie numerów 6, 1989 i 1, 1990, gdzie pytania zostały 
powtórzone - inne zamieścimy w następnych numerach. Losowanie nagród 
książkowych przeprowadzimy po napłynięciu do redakcji wszystkich wypo
wiedzi.

p
eorg v. Chmara 

(Wangerland - RFN): 1) Moim zdaniem „Spotkania z Zabytka
mi” powinny ukazywać się również w języku niemieckim i 
angielskim. Dałoby to cudzoziemcom pozostającym pod wra
żeniem kultury polskiej, a nie znającym języka tego kraju, 
możliwość śledzenia bieżących problemów ratowania zabyt
ków i ewentualnego przychodzenia z pomocą. Pismo Wasze 
odgrywa bowiem wielką rolę w upowszechnianiu polskiej tra
dycji i kultury, szczególnie w dziedzinie ochrony zabytków. 
Wydawanie go w kilku językach byłoby zatem wielką korzyś
cią dla wszystkich pełnych inicjatywy, zainteresowanych cu
dzoziemców, np. tych, którzy noszą się z projektem zakupu 
historycznych, wymagających zabezpieczenia budynków oraz 
ich użytkowania. Pozwolę sobie tutaj postawić za przykład 
wynikający z takich właśnie prywatnych zamysłów projekt 
ośrodka niemiecko-polskiego w pałacu pod Lądkiem Zdrojem 
(bliższych informacji w tej sprawie udziela pan Bernhard 
Naujoks, Krefelder Str. 6, 5000 Koln 1, tel. 0221-735-596). Uwa
żam, że gdy o wspaniałych, znanych w świecie dokonaniach 
polskich konserwatorów dowiadujemy się drogą pośrednią z 
prasy obcej, a nie z pisma „Spotkania z Zabytkami”, językowo 
niedostępnego wszystkim zagranicznym entuzjastom ochrony 
zabytków - mija się to z celem.
„Spotkania z Zabytkami” są bardzo potrzebne i nie wydaj e mi 
się możliwe, aby jakikolwiek rozsądny, kulturalny człowiek 
temu zaprzeczył. To przecież jedyne polskie pismo - a czytam 
ich wiele - którego znaczenia dla upowszechniania wiedzy o 
zabytkach i ich ochronie nie można nie docenić. Dlatego właś
nie powinno ono być znane również poza granicami Polski, co 
będzie możliwe wówczas, gdy ukazywać się będzie w kilku 
językach. I stąd kilka moich uwag co do strony językowej 
Waszego pisma.
2) Szczególnie interesują mnie artykuły i informacje traktują
ce o strategii ochrony zabytków, to znaczy o tym, w jaki spo
sób konserwatorzy ustalają, że dany obiekt podlega specjalnej 
ochronie pod kątem prawnym. Róy/nież dział „Z warsztatu 
konserwatora” uważam za interesujący, ponieważ objaśnia 
się tu metody konserwacji zabytków, informuje o bieżących 

problemach w tej dziedzinie oraz o ich możliwych rozwiąza
niach. Pozostaję z przekonaniem, że niedługo już doczekamy 
się „Spotkań z Zabytkami”, którymi będzie można delektować 
się bez językowych przeszkód.

★ ★ ★
Paweł Domachowski (Poznań): Trudno jest podsumowywać 
działalność takiego czasopisma jak „Spotkania z Zabytkami”, 
można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby funkcjonowało 
ono pod jakąkolwiek inną postacią - zawsze byłoby dobre. Jest 
to oczywiście twierdzenie przesadzone. Cieszy chyba jednak 
wszystkich czytelników wysoki poziom „Spotkań”, cieszy za
pewne różnorodność prezentowanych zagadnień, gwarantują 
one zaspokojenie nawet tych najbardziej wyszukanych po
trzeb. Usiłując odpowiedzieć na dwa postawione w ankiecie 
pytania chciałbym ze swojej strony przedstawić również i to, 
czego mi brakuje w „Spotkaniach", chciałbym, aby nie było to 
odebrane jako krytyka całości, lecz jako propozycja rozszerze
nia problematyki poruszanej w „Spotkaniach". O tym jednak 
na końcu.
O roli „Spotkań” można powiedzieć najkrócej: jest to jedyne, 
ogólnie dostępne wydawnictwo, które w sposób opisowy, popu
larny mówi o zabytkach. Dzięki tej formie (odrobinę zahacza
jącej o formę naukową) dociera zapewne do wielu osób i nie 
jest nudne! Jest to obecnie jedyne wydawnictwo, które pisze o 
zabytkach, porusza więc problematykę naszej kultury narodo
wej oraz historii. Dla nikogo chyba nie jest rzeczą wątpliwą, że 
znajomość własnej historii i kultury jest podstawą do stworze
nia silnego i zdrowego społeczeństwa. To, co przez czterdzieści 
lat próbowano z nas wykorzenić, musi przetrwać i musi się 
wreszcie głośno upomnieć o swoje prawa. Kapitalną w tym 
względzie rolę odgrywa akcja ratowania dworów (wraz z ich 
historią) oraz cmentarzy. Jest to niezaprzeczalnie wspaniała 
akcja wychowawcza.
Obawiam się jednak, że jeszcze zbyt mały jest zasięg tego 
magazynu. „Spotkania” powinny (z braku innego wydawnic
twa) spełniać funkcję ABC... w wychowaniu młodzieży. Być 
może wprowadzenie „Spotkań” do szkół podstawowych (w nie
których wypadkach), a już z pewnością do szkół ponadpodsta-
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wowych wszelkich typów uchroniłoby nas w przyszłości przed 
głupotą i brakiem tolerancji w stosunku do pamiątek przesz
łości. Powinny „Spotkaniami” dysponować wszystkie czytelnie 
szkolne, powinni się nimi posługiwać również nauczyciele his
torii - o ile te lekcje byłyby ciekawsze?! Kształtowanie świado
mości - mądre i stopniowe - powinno rozpoczynać się wcześ
nie i „Spotkania z Zabytkami” są w tej mierze wydawnictwem 
niezastąpionym, doskonale uzupełniając nasze wiadomości. 
Kolejna sprawa dotyczy kształtowania świadomości społe
czeństwa starszego wiekiem - należy naprawić wiele błędów i 
krzywd wyrządzonych naszym skarbom kultury narodowej. 
Pojawiające się wielokrotnie artykuły dyskusyjne, atakujące 
ludzi nieodpowiedzialnych czy też poszczególne instytucje - 
są wspaniałą lekcją odwagi. Najpierw uczono nas niszczyć, 
później kazano milczeć, zastraszono nasze społeczeństwo do 
tego stopnia, że chętniej przybiera ono pozę obojętności niż 
chęci naprawienia czegokolwiek. Dzięki temu wiele obiektów 
ginie nadal, a w opinii wielu ludzi nie jest to wcale zjawiskiem 
negatywnym. Polemiki, kłótnie, ukazywanie opieszałości u- 
rzędniczej, nonsensów w sposobach działania naszej admini
stracji - zamieszczanie tego typu artykułów daje wiele saty
sfakcji. Potwierdza to moje wyobrażenie o naszej małości i o 
tym jak bezsensowny system rządzenia może zawrócić w gło
wie wielu prymitywnym ludziom. A przecież żeby o czymś 
decydować, trzeba się na tym znać i trzeba coś sobą reprezen
tować, a nie tylko obstawiać się rzędem pieczątek, odpowied
nich druków czy też zasłaniać się ważnością pełnionej funkcji. 
Problemowość i dyskusyjność tych „zaczepnych” artykułów 
jest ich silną stroną i dostarcza z pewnością wielu emocji. Mia
ły one moim zdaniem szczególne znaczenie zwłaszcza wtedy, 
gdy władzy nie na rękę było wykazywanie jej błędów i słaboś
ci. Chciałbym, żeby pojawiły się artykuły rozrachunkowe - 
mówiące o stosunku władzy do zabytków w latach pięćdziesią
tych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Szczególnie cenne 
byłyby przykłady negatywne o tym, co bezpowrotnie zniszczo
no lub zrabowano. Chciałbym, żeby to była przestroga dla tych, 
którzy pragną powrotu do starego porządku (lub raczej bała
ganu), a jednocześnie żeby to była lekcja dla naszego społe
czeństwa, które moim zdaniem nadal jeszcze trwa w zamroże
niu lat ubiegłych.
Ukształtowanie szacunku dla przeszłości jest zadaniem nie
zwykle trudnym. Jeśli nie ma się tego we krwi, jeśli nie pielęg
nuje tego dom i szkoła - to jest to już z reguły strata nieod
wracalna. I tu znów niestety służy nam przykładem ostatnie 
czterdziestolecie, gdy robiono wszystko, by podważyć autory
tet rodziny, domu, nauczycieli i szkoły - wydaje się, że czynio
no to dość skutecznie. Dziś trzeba koniecznie rozpocząć od 
nauki młodego pokolenia Polaków na zupełnie innych zasa
dach. Więź z krajem, z jego tradycjami i kulturą może rozbu
dzić tylko i wyłącznie dobre poznanie własnej historii. Oczy
wiście nie mogą to być nudne wykłady, to muszą być wyciecz
ki krajoznawcze, nauka historii w terenie, wykłady i prelekcje 
z przezroczami, filmami video itp. Wszystkie inne przedmioty 
szkolne nie są tak ważne, jak historia własnego kraju i krajo
znawstwo. Tego jeszcze u nas niestety nie zrozumiano. „Spo
tkania z Zabytkami” są tu z pewnością ogniwem, które może 
być pomocne w budzeniu szacunku do własnych tradycji, pa
mięci i szacunku dla przeszłości - ale w żadnym wypadku nie 
mogą przejąć tego ciężaru na siebie w całości.
Na drugie postawione w ankiecie pytanie można udzielić rów
nie prostej odpowiedzi: wszystkie sprawy, problemy, artykuły, 
działy i akcje są bardzo ważne. Nic właściwie nie można wy
rzucić, z niczego nie można zrezygnować, należy je kontynuo
wać i być może rozszerzyć. Niezwykle cenne są akcje rejestro
wania dworów - pięknych, typowo polskich zabytków archi
tektury, które powinny być naszą wizytówką, a tymczasem 
właściwie doprowadzono do ich zagłady. Dwór z krajobrazem 
polskim jest nierozerwalny i dlatego każdemu odwiedzające
mu nasz kraj powinien się kojarzyć jako symbol, jako charak
terystyczny element naszej architektury. Równie pożyteczna 
jest akcja cmentarze; wiele z nich ginie ze względu na przyna
leżność do innych wyznań lub narodowości, zupełnie niesłusz
nie, gdyż są to najlepsze, zachowane jeszcze przykłady tego, co 
miało miejsce na naszych zierniach.
„Zabytki w krajobrazie” - to najciekawszy dział „Spotkań”, 

pozwala on na poznanie architektury, historii miejsca, jego 
właścicieli. Jest to rzecz niezwykle ważna, gdy dotarcie do 
informacji o danym obiekcie w wielu wypadkach bywa trudne 
lub czasami niemożliwe. „To też są zabytki" - piękny dział, 
dzięki któremu wielu czytelników dowiaduje się, że to, co nie
którzy wyrzucają na strychy, lub co gorsza, na śmieci - to też 
mogą być cenne pamiątki z przeszłości. Ileż to razy społeczni 
poszukiwacze skarbów przynosili cenne przedmioty do mu
zeów, znajdywane w dziwnych miejscach?
W 1989 r. pojawiły się w „Spotkaniach” artykuły poświęcone 
angielskiemu modelowi ochrony zabytków i krajobrazu. Dzia
łalność National Trust czy‘też „English Heritage” jest mi zna
na od kilku już lat, utrzymuję z tymi organizacjami kontakty 
listowne i dlatego cieszę się, że zamieszczono obszerne infor
macje na temat ich sposobów ratowania zabytków. Można 
śmiało powiedzieć, że to my wymyśliliśmy dobrą ustawę „O 
ochronie dóbr kultury i o muzeach”, ale kto inny zajął się jej 
realizacją. Zarówno Anglicy, jak i np. Holendrzy, zastosowali 
moim zdaniem to, co najlepsze w naszej ustawie w rzeczywis
tości. Zamiast dyskutować, kłócić się o kompetencje, po prostu 
przystąpili do dynamicznych działań, które przyniosły już 
konkretne efekty, chyba nieco ciekawsze od naszych. Ich za
bytki żyją i wiele z nich zarabia na siebie, nasze tak jakby po 
wyremontowaniu trochę zawisły w próżni. Nie zawsze ich wy
korzystanie bywa ciekawe i nie zawsze spełniają one nasze 
oczekiwania.
Bardzo wysoko oceniam ilustrowany słownik, zamieszczany 
na dwóch ostatnich stronach. Jest to wspaniały podręcznik 
wiedzy podstawowej z zakresu architektury, wyposażenia, bu
dowy itp.
Podsumowując odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie, 
chciałbym raz jeszcze wyrazić uznanie i podziw dla Waszego 
pisma. Od początku jego istnienia wypełniało ono lukę w po
pularyzacji idei ochrony zabytków. Trudno mi było kiedyś 
uwierzyć, że „Spotkania” uzyskały zgodę na druk, w pewnym 
sensie było to przecież pismo niewygodne, może liczono na to, 
że mały nakład dotrze tylko do wybranych? Za Waszym po
średnictwem wielu ludziom otworzyły się oczy na problemy 
już nie tylko ochrony, ale niszczenia i dewastacji zabytków. 
Mam nadzieję, że mimo głębokiego kryzysu w kraju, mimo 
pogoni za chlebem i pieniądzem, Wasze pismo obroni się i 
będzie nadal dostarczało wiele ciekawego materiału i informa
cji.
Jest jeszcze jedna bardzo ważna, choć osobista strona znacze
nia „Spotkań”. Jest to ów romantyzm - chęć przeniesienia się 
w przeszłość na spotkanie z historią, ucieczka od rzeczywistoś
ci i jej kłopotów, odpoczynek i odprężenie. Myślę, że warto 
także o tak niezwykłej, pobudzającej wyobraźnię roli „Spo
tkań z Zabytkami” pamiętać.
Na zakończenie pozwalam sobie dołączyć parę moich uwag, 
które proszę traktować jako sugestie, a nie krytykę:
1. Sprawa okładki. Tak ważne czasopismo musi nie mniej niż 
inne wydawnictwa dbać o przyciąganie wzroku przyszłego 
klienta. Czy chcemy, czy nie, wszyscy działamy podobnie - 
reagujemy na rzeczy ładne lub oryginalne. Cały normalny 
świat opiera się na ładnym opakowaniu! Dlatego zdjęcie na 
okładce powinno przyciągać. To np. z numeru 6,1989 jest mało 
czytelne i nic nikomu bez opisu nie mówi, a szkoda! Moim zda
niem ta pierwsza strona powinna być opatrzona fotosami 
pięknych polskich obiektów zabytkowych, zatopionych w na
szym krajobrazie. Powinny to być zamki, pałace, dwory, koś
cioły, kościółki, wiatraki itp. „Spotkania” trafiają przecież i do 
odbiorców za granicą.
2. Wiele można znaleźć w „Spotkaniach” artykułów ciekawych, 
ale ich zasięg terytorialny jest zbyt ograniczony. Brak dobrze 
rozwiniętej współpracy z terenem. Zbyt mało jest informacji o 
zabytkach mało znanych lub wcale nie znanych z powodu bra
ku publikacji na ich temat. Zaprezentowano kiedyś prawie 
cały numer „Spotkań" poświęcony Poznaniowi. Dobór artyku
łów i ich zawartość była dość przypadkowa, mało ciekawa i 
pozostawiła wrażenie niedosytu. Zabrakło kontaktu z innymi 
środowiskami i dlatego materiał był trochę jednostronny. 
Brak mi opisów działalności ludzkiej, tych, którzy nie dbają o 
sławę a robią bardzo dużo, by ratować najmniejsze nawet 
skarby naszej kultury. Mimo że ich praca ogranicza się często 
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tylko do jednej miejscowości lub jednego obiektu - warto ich 
prezentować.
3. „Kupić, nie kupić” - piękna akcja prezentowania zabytków 
do uratowania, ale brakuje mi informacji na temat tego, czy 
ktoś kupił, czy ktoś już coś zaczął robić? Kiedyś „Dziennik 
Ludowy” prowadził identyczną rubrykę (mam dużo wycinków 
prasowych), ale niestety nigdy nie podsumowano tej akcji.
4. Brakuje mi wypowiedzi, informacji czy artykułów o działal
ności takich grup społecznych, jak: Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami, komisje opieki nad zabytkami, działające przy Za
rządach Wojewódzkich PTTK czy komitety ochrony pomni
ków, cmentarzy, miłośnicy krzyży pokutnych itp. Być może 
przy obecnych trudnościach wydawania pism regionalnych o 
tematyce związanej z zabytkami znalazłoby się miejsce dla 
społeczników na łamach „Spotkań”? W wielu krajach Europy 
Zachodniej dużo miejsca poświęca się nawet najmniejszym 
działaniom społecznym. A u nas?
5. Dlaczego na łamach „Spotkań” nie umieszcza się reklam 
biur turystycznych, które mogłyby prezentować propozycje 
wycieczek krajoznawczych, w których zabytki odgrywają bar
dzo ważną rolę? Takie wycieczki na terenie Wielkopolski orga
nizuje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK - Oddział w 
Poznaniu.
6. Czy „Spotkania” nie mogłyby się pokusić o patronat nad 
organizacją lub przedsiębiorstwem działającym na rzecz rato
wania zabytków, zgodnie z prezentowanym wzorcem angiel
skim?
Składam serdeczne życzenia wielu lat dalszej tak pożytecznej 
działalności popularyzatorskiej.

★ ★ ★
Jerzy Grzegorczyk (Warszawa): Na pierwsze pytanie ankiety o 
rolę „Spotkań z Zabytkami” w kształtowaniu świadomości Po
laków o kulturze narodowej, chciałoby się odpowiedzieć - o- 
gromna! Ale czy tak jest w istocie? Mam pewne wątpliwości. 
Żeby jednak nie było nieporozumień - uważam, że pismo reda
gowane jest znakomicie z wielu względów. Przede wszystkim 
daje szerokie spojrzenie na sprawę zabytków. To, że walczy o 
zamki i pałace jest sprawą oczywistą, nawet dla przypadkowe
go czytelnika, ale jeśli mówi np. o zabytkowym nazewnictwie, 
wotach szewskich, stalówkach, wstydliwej garderobie czy sta
rych naparstkach - to otwiera niejednemu oczy na to, co może 
mieścić się w pojęciu „zabytek” i uwrażliwia na wszystko, co 
stare, co dawno spełniło swoją funkcję użytkową, a teraz staje 
się drogocenną pamiątką, wzruszającym pomostem między 
nami a światem pradziadów.
Poza tym niejednokrotnie z zapartym tchem czytam o samo
tnych, zdawałoby się beznadziejnych bojach, staczanych przez 
różnych zapaleńców w obronie „jakichś tam” zabytków w ro
dzaju krzyża pokutnego z Białej Prudnickiej (nr 3, 1987). Są to 
przykłady budujące, dodające otuchy ewentualnym następ
com.
Skąd zatem moje wątpliwości odnośnie roli „Spotkań z Zaby
tkami"? Głównie stąd, że według moich obserwacji jest to w 
dalszym ciągu pismo trafiające do rąk stosunkowo niewielu 
czytelników, zwłaszcza takich, którym omawiane sprawy leżą 
na sercu. Wszystko ma swój czas - jak mówi stare porzekadło i 
truizmem jest stwierdzenie, że rzeczywistość nie sprzyja myś
leniu o szacownej przeszłości. Osobiście wierzę, że kiedyś bę
dzie lepiej, ale zanim to nastąpi kolejne np. dwory legną w 
gruzach i zarosną pokrzywami. Niestety!
Wiele obiecuję sobie po lekturze nowego działu pt. „Spotkania 
na Wschodzie”. Kresy - czy ktoś chce, czy nie - funkcjonują w 
świadomości, a może bardziej w podświadomości Polaków i 
ponieważ nie można odwrócić się do naszej historii plecami - 
wyjdźmy jej naprzeciw. Nie są to tylko romantyczne, ckliwe 
resentymenty - jak chcą niektórzy. Mamy moralny obowiązek 
przypominać i utrwalać w naszej pamięci to, czego dokonali 
przodkowie, a dokonali wiele, także na Kresach Rzeczpospo- 
tej. Nie zawsze musi to być wyważanie otwartych drzwi, czego 
przykładem jest przypomniany artykuł Stanisława Wasyle- 
wskiego pt. Oblicze miasta (nr 6, 1989). Pomysł znakomity, 
wart kontynuacji. Polecam świetne, syntetyczne, udokumento
wane zdjęciami artykuły Antoniego Urmańskiego, drukowane 
w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach dwudziestych pod 
wspólnym tytułem Kresowe siedziby polskie, które uległy za

gładzie. Niech zatem ożyją w naszej pamięci za sprawą „Spo
tkań z Zabytkami”!

★ ★ ★
Tadeusz S. Jaroszewski (Warszawa): „Spotkania z Zabytkami” 
są moim ulubionym pismem, które czytam od deski do deski. 
W moim przekonaniu jest to niezwykle potrzebny magazyn 
popularnonaukowy poświęcony sztuce i ochronie zabytków, 
jedyny tego rodzaju periodyk wychodzący w Polsce. Redago
wany jest znakomicie, wydawany nie najgorzej, trafia bez
błędnie do każdego czytelnika. Artykuły pisane są na ogół 
przystępnym językiem, toteż mogą być czytane nie tylko przez 
specjalistów, ale i przez szeroką rzeszę miłośników sztuki i 
ochrony zabytków. Za niezwykle ważne i wartościowe uwa
żam rubryki „dydaktyczne", do nich zaliczam m.in. cykl arty
kułów o herbach na polskich zabytkach i niedawno rozpoczęty 
Ilustrowany słownik elementów architektonicznych. Dzięki 
nim czytelnik nie będący specjalistą łatwiej zrozumie trud
niejsze problemy. Wielkie uznanie dla Redakcji za ustrzeżenie 
się hucznej propagandy i taniej dydaktyki, a można się było 
tego obawiać, jeśli się zważy, że sponsorem „Spotkań” było i 
jest Ministerstwo Kultury i Sztuki.
A teraz postaram się odpowiedzieć na dwa pytania postawione 
w ankiecie:
1) „Spotkania z Zabytkami” odgrywają na pewno coraz istot
niejszą rolę w procesie kształtowania się postaw Polaków wo
bec narodowej tradycji, wobec polskiego dorobku kulturalne
go, wreszcie wobec zabytków i ich ochrony. Jeśli ktoś ma 
wątpliwości w tym względzie, niech zabierze się do lektury 
kierowanych do Redakcji listów. Przekona się wówczas, że 
czytelnicy niezwykle żywo reagują na wszystkie problemy po
ruszane przez pismo, wypowiadają się śmiało i odważnie w 
najtrudniejszych sprawach.
2) Najbardziej zainteresowała mnie „Akcja dwory”, może dla
tego, że sam zajmuję się siedzibami ziemiańskimi. Bardzo 
lubię działy „Zabytki w krajobrazie”, „Polskie zabytki na świę
cie” i „To też są zabytki” - zawsze znajdę w nich coś interesu
jącego dla siebie. Bardzo cenię cykl „Kupić, nie kupić...” i uwa
żam, że jest to cenny wkład Redakcji „Spotkań” w ratowanie 
zabytków. Ceniłem wysoko „Nasz felieton” poruszający od
ważnie najdrażliwsze sprawy (przypomnę słynny już felieton 
„Bylejakość” w numerze 2 z 1985 r.); szkoda, że felieton poja
wia się nie w każdym numerze.
To chyba wszystko. Życzę z całego serca dalszych sukcesów.

★ ★ ★

Piotr Łoś (Wołomin): „Spotkania z Zabytkami” są jedynym 
pismem w Rzeczypospolitej, które z taką determinacją trwa w 
tych ciężkich dla kultury, nauki i pamiątek przeszłości cza
sach i walczy o ogólnonarodowe dobro, jakim są zabytki. Właś
nie dlatego, że jest to jedyne tego rodzaju pismo, pismo popu
larnonaukowe, a jednocześnie bardzo specjalistyczne - jego 
wartość i rola, jaką odgrywa w sprawach zawartych w pytaniu 
jest ogromna.
Przede wszystkim „Spotkania z Zabytkami” są prekursorem 
powojennego uświadamiania całego społeczeństwa o koniecz
ności szacunku dla zabytków naszej przeszłości. Prekursors- 
two to jest tym cenniejsze, że trwa od pierwszego do pięćdzie
siątego numeru, zajmując już stałe miejsce w środkach maso
wego przekazu. Przez co najmniej 25 lat próbowano Polakom 
udowodnić, że resztki burżuazyjno-ziemiańskiego świata są 
szkodliwe dla ustroju, a więc dla społeczeństwa. Niszczono 
wszystko, co było związane z „tamtym światem”. „Spotkania” 
odkręciły ten paradoks w odpowiednim i już, miejmy nadzieję, 
nieodwracalnym kierunku. I to jest zasadnicza rola, jaką pis
mo odegrało w kształtowaniu świadomości Polaków o potrze
bie sięgania do przeszłości. Dwumiesięcznik uświadomił spo
łeczeństwu (jeszcze nie całemu), że obojętnie z jakiej epoki 
pochodzący zabytek jest przede wszystkim świadectwem his
torii ziem polskich i polskiego narodu. Cały świat przechowuje 
świadectwa swojej przeszłości, obojętne czy była ona różowa, 
czy ponura. „Naród szlachetny i wielkoduszny nie wyrzeka się 
swej przeszłości, lecz odżywia się nią wierząc w jej twórczą 
moc". Te słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, choć nie 
znalazłem ich w „Spotkaniach”, są jakby dewizą pisma, które 
działa w myśl wyobrażeń Prymasa Tysiąclecia. Oprócz tego 
„Spotkania z Zabytkami” spowodowały, że inicjatywy w zakre
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sie opieki lub odbudowy zabytków podjęli ludzie, którzy mają 
ku temu powołanie, a do tej pory nie mogli w swobodny sposób 
działać.
Jest także i inny aspekt roli, jaką pismo to odgrywa. Otóż natu
ralną rzeczą było w czasie wojny, że pozbawieni wolności Po
lacy ratowali wszystko, co polskie, w tym również zabytki i 
dzieła sztuki. Ale w czasie pokoju nie ma instytucji czy ludzi, 
którzy stale i z przekonaniem pilnują naszych dóbr. „Spotka
nia z Zabytkami” podjęły się takiej misji i jako czasopismo od 
zaledwie 50 numerów starają się uświadomić, że właśnie w 
czasie pokoju należy zbierać, odnawiać, powiększać historycz
ne pamiątki narodu. Ale najlepszą formą uświadomienia jest 
praktyka. I do tego celu służą Wasze akcje czy poszczególne 
rubryki wewnątrz pisma.
Niestety, mimo usilnych działań świadomość konieczności 
pielęgnowania przeszłości jest ciągle za mała, a to z kilku 
powodów. Otóż „Spotkania z Zabytkami” są w tej chwili czyta
ne przez grupę czytelników-hobbistów bądź specjalistów - lu
dzi głęboko zainteresowanych problematyką pisma. Pismo 
stworzyło sobie pewnego rodzaju krąg czytelniczy, co wydaje 
się być dobrym znakiem, ale przecież „Spotkania z Zabytka
mi” mają (a na pewno powinny mieć) aspiracje szerzenia 
swych programowych tez w całym społeczeństwie. Niestety, 
jeszcze tak nie jest. Ponadto pismo ukazuje się w zbyt długich 
odstępach czasowych, jest słabo rozreklamowane w innych 
środkach masowego przekazu (radio, TV), nie ma go w biblio
tekach, świetlicach, szkołach, klubach, na wsi i w mieście. Fa
talna jest również dystrybucja. Przykładowo - w kiosku, w 
którym kupuję Wasze pismo, jestem jedynym jego nabywcą. 
Drugi egzemplarz, który przychodzi do kiosku jest zwracany, 
a np. w mojej szkole nigdy go nie widziałem. Przy czym trzeba 
przyznać, że mimo niewygórowanej ceny pismo jest ciągle 
atrakcyjne - zarówno treściowo, jak i graficznie, co zdarza się 
coraz rzadziej na naszym rynku prasowym. Oczywista jest 
natomiast rola „Spotkań”, jaką odgrywają dla specjalistów, 
studentów konserwatorstwa, urzędników administracji pań
stwowej, architektów, twórców planów urbanistycznych, itp. 
Ale uwaga stałego czytelnika przykuta jest do poszczególnych 
spraw, całych zagadnień, o których piszą „Spotkania”, a także 
podejmowanych akcji czy spraw pojedyncznych. W ten oto 
sposób przejdę do odpowiedzi na Wasze drugie pytanie. Po
czątkowo „Spotkania z Zabytkami" zainteresowały mnie 
szczególnie dzięki jednemu cyklowi, a mianowicie „Polskie 
herby na zabytkach”. Interesując się po trosze heraldyką zna
lazłem trochę tych spraw w „Spotkaniach”. Cykl ten uważam 
za bardzo ciekawy i ważny, gdyż bywa często, że zabytek jest 
jedynym miejscem, w którym heraldyk może znaleźć herb, 
który go interesuje. Bywa, że herb związany z jakimś dworem 
czy pałacem wiele mówi o historii obiektu i jego mieszkań
ców.
Inną akcją, która rozbudza moje zainteresowanie jest ,Akcja 
dwory”. Dzięki niej można poznać wiele pięknych i ciekawych 
domów szlacheckich, w których historia śpi w każdym kącie. 
Pisząc o dworach budzicie tę historię, aby dała ona świadec
two przeszłości narodu. Szczególnie pożyteczna i bardzo kon
kretna jest akcja „Kupić, nie kupić...” Kalejdoskop propozycji 
dla potencjalnych kupców jest jednak za mały. W każdym 
numerze pisma można np. przedstawić dwie, trzy takie propo
zycje. Szansa ich zakupu zwiększa się wtedy, co jest korzystne 
dla obiektu, a o niego przede wszystkim chodzi. Oprócz tego 
bardzo zainteresowała mnie idea „rodzinnych gniazd", o któ
rej ostatnio w „Spotkaniach z Zabytkami” jakby cicho. To 
szczególnie piękna idea, choć trzeba przyznać, że w dzisiej
szych czasach trochę romantyczna. Trudno dziś bowiem zgro
madzić w jednym miejscu całą, często rozległą rodzinę. Ale 
gdyby się to choć w części udawało, to byłby to wspaniały 
powrót do tradycyjnych funkcji polskiego dworu czy pałacu - 
domu będącego ostoją polskiej kultury i religii. Realizacja tej 
idei byłaby powrotem do ogólnoludzkich, humanitarnych war
tości, o powrót do których walczy nasz obecny Rząd i Kościół, 
a których to wartości przeżywamy wspaniały renesans.

★ ★ ★

Maciej Łubocki (Wrocław): Choć jestem młodym czytelnikiem 
(mam 24 lata) Waszego pisma, chciałbym korzystając z okazji 

złożyć Redakcji życzenia dalszej owocnej pracy, „przeskocze
nia” obecnych problemów i wydania 50,100,150 nowych nume
rów „Spotkań z Zabytkami”. Chcę również odpowiedzieć na 
pytania zawarte w ankiecie. Najbardziej budująca byłaby w 
tym miejscu krytyka, ale... czy można krytykować ogromny 
trud dziennikarski? Można by powiedzieć, że generalnie . 
wszystkiego jest mało, aczkolwiek czy można w jednym czaso
piśmie zaledwie pięćdziesięciostronicowym zmieścić ogrom 
tego wszystkiego dotkniętego piętnem czasu, co nas otacza? 
Przyznam się, że jestem studentem V roku Wydziału Architek
tury Politechniki Wrocławskiej i jestem pełen podziwu i uzna
nia za popularnonaukowy sposób pokazywania zabytków tak, 
by to nie nużyło czytelników. I rzecz chyba najważniejsza w 
Waszej działalności: dzięki Wam wielu ludzi - jak i ja - pod 
hasłem zabytki widzi teraz nie tylko budowle, obrazy, rzeźby, 
ale wiele innych rzeczy - fajki, kosy, lokomotywy, nalepki od 
płyt gramofonowych, butelki. Dzięki Wam pojęcie zabytku, 
dobra kultury narodowej jest szerzej rozumiane i chyba o to 
chodzi. Laik nie związany zawodowo z zabytkami może się od 
Was wiele dowiedzieć, jesteście takim inicjatorem, zapalni
kiem do dalszych poszukiwań, rozszerzania wiadomości, ot
wieracie oczy na te przyprószone kurzem sprawy.
Szkoda, że macie .tak mało miejsca na tak wiele spraw waż
nych dla każdego myślącego - nie tylko o teraźniejszości - 
człowieka. Szkoda również, że jest Was coraz trudniej dostać, 
nie wiem czy jesteście bardziej rozchwytywani, czy nakład 
jest coraz mniejszy (osobiście wołałbym to pierwsze).

★ ★ ★

Tadeusz Polak (Warszawa): Zanim odpowiem na zadane pyta
nia, kilka refleksji. Jak wiele można zdziałać, niezależnie od 
czasu, przeszkód, wszelkich braków itp. trudności, jeżeli ist
nieje wiara w sens pracy! To, że otrzymujemy jubileuszowy, 
pięćdziesiąty numer „Spotkań”, jest osobistym sukcesem Re
daktora Naczelnego. Gratulacje! Oby było wielu naśladowców 
w dobrej robocie, w ratowaniu dóbr kultury, opuszczonych, 
oczekujących pomocy!!
Oto odpowiedzi na pytania:
1) Czynione wysiłki nad kształtowaniem świadomości społe
czeństwa na rzecz ochrony dóbr kultury prowadzone są od 
dawna. Wszystkie organizacje .społeczne, stowarzyszenia za
wodowe związane ze sztuką, kulturą, oświatą w swoich założe
niach działalności przyjmują potrzebę ratowania spuścizny 
narodowej, dorobku człowieka. Uważam, że „SzZ” kontynuują 
skutecznie czynione od lat wysiłki, aby kształtować świado
mość Polaków o potrzebie chronienia kultury narodowej, jej 
zabytków, tradycji i pamięci dla przeszłości:
Powstało pismo, które wbrew trudnościom istnieje i coraz le
piej spełnia oczekiwania autorów i odbiorców. Jest bardzo do
bre, ciekawe, różnorodne, wciąż na granicy pisma popularno
naukowego i profesjonalnego. Pokazuje przedmioty i sprawy 
nas otaczające, których na co dzień nie zauważamy, które ist
nieją i godne są ochrony, zachowania. W coraz bardziej zurba
nizowanym świecie znaczenie „SzZ” będzie wzrastać, winno 
ono stać się obowiązkowe dla szkół średnich. Należy znacznie 
zwiększyć nakład, powinno być dotowane, aby było ogólnie 
dostępne.
2) Zawsze oczekuję, biorąc do ręki nowy numer „Spotkań z 
Zabytkami”, że wstęp „Od redakcji” trafnie wskaże kolejny 
problem, kolejną propozycję. Krótkie, redakcyjne wstępy Re
daktora Naczelnego określają trafnie sytuację w ochronie 
dóbr kultury, przynaglają, nigdy jednak nie w tonie pesymi
stycznym. I to jest główna zaleta tego tak potrzebnego pisma - 
nieustanna walka o wszystko, co jest do uratowania.
Życzę dalszych sukcesów Naczelnemu Redaktorowi, zespoło
wi Redakcji - jesteście potrzebni, wiem, że przekonanie to jest 
największym uznaniem jakie można uzyskać - jesteście po
trzebni!

★ ★ ★

Bohdan Stypułkowski (Warszawa): 1) Rola „SzZ” jest ogromna 
a przy tym niewymierna, nie ma bowiem podobnego czasopi
sma do porównania. „Spotkania” są jedynym czasopismem 
poświęconym tej tematyce. Ich rola jest ogromna dlatego, że 
zawierają niemal wszystko, co pisma tego typu powinny za
wierać. „Spotkania” są przy tym swoistym fenomenem, potra- 
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■ fią bowiem w sposób właściwie idealny godzić rzetelną wiedzę 
z talentem popularyzatorskim. Podkreślam słowo talent, bo
wiem jest o niego o wiele trudniej niż o wiedzę. Czytając uważ
nie „Spotkania” czytelnik spotka właśnie to, o co Redakcja 
pyta - kulturę narodową. Spotka niemal pełną wiedzę o zaby
tkach i sprawach z nimi się łączących. Numery „Spotkań" nie 
są przy tym drukami ulotnymi: ich zbiór stanowi niezmiernie 
cenne dzieło, którego - przynajmniej obecnie - nie da się 
niczym zastąpić.
2) Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Lista tego, co 
budzi największe zainteresowanie byłaby zbyt długa i wyglą
dałaby na pochlebstwo. Spróbujmy jednak wymienić niektóre 
cykle - przede wszystkim: .Akcja dwory”, cykl M. Rydla pt. 
„Jam dwór polski...”, cykl „Zabytki na co dzień” i działy „Pol
skie zabytki na świecie” lub „To też są zabytki”, dalej - dział 
„Zabytki w krajobrazie” - rzecz zupełnie nowatorska i całoś
ciowa, jeśli chodzi o tę problematykę, no i stały felieton - celny 
i cięty zarazem. Uzasadnienie wymagałoby wielu stron maszy
nopisu. Proszę wierzyć na słowo!
Wątpliwości wzbudził u mnie natomiast cykl „Polskie herby 
na zabytkach”. Rzecz była wątpliwej wartości, nic w gruncie 
rzeczy nie wnosiła. Był to niejako częściowy przedruk z herba
rza Niesieckiego, jak wiadomo, źródła nie tylko bałamutnego, 
ale i niepełnego. Z. Gloger określał jego dane jako brednie. 
Jedyna wartość tego herbarza - jest bardzo stary. Uważam, że 
miejsce tego cyklu można było śmiało wykorzystać na coś 
innego.
I na koniec - rubryka niezwykle cenna praktycznie: „Kupić, 
nie kupić...” Wiem, ilu ludzi zwracało się po podobne informa
cje do mnie - nie umiałem im odpowiedzieć nie dysponując 
odpowiednią dokumentacją. Trzeba jednak przy tym brać pod 
uwagę, że stan „oferowanych" obiektów zmienia się niemal z 
miesiąca na miesiąc. Przydałoby się stałe wracanie do niektó
rych obiektów i ich losów. Oto przykład: „Spotkania” dokład
nie zrelacjonowały losy pałacu Morstina w Pławowicach. Po
dały, iż pałac doczekał się po latach gospodarza. I cisza! Aż się 
prosi, by podać np. czy i co ów sponsor robi. Temat trzeba nie
kiedy łapać i nie popuszczać - aż do jakiegoś wymiernego 
efektu. Można by także wprowadzić rubrykę poświęconą o- 
biektom, które znalazły opiekunów przed laty - co się teraz w 
tych obiektach dzieje? Czy nie ulegają ponownej degradacji?

★ ★ ★

Jerzy Waldorff (Warszawa): Na zadane w Waszej ankiecie dwa 
pytania odpowiadam chętnie, a postaram się, żeby i zwięźle.
1) „Spotkania z Zabytkami1’ w kształtowaniu historycznej 
świadomości Polaków nie grają żadnej roli, a to dlatego, że są 
wydawnictwem do tyła mało znanym, iż niemal tajnym, choć 
tak ciekawie i pięknie redagowanym. Minione, nieszczęsne 
półwiecze oduczyło nas - między innymi koniecznymi umie
jętnościami -propagandy.W wypadku „Spotkań z Zaby
tkami” ta propaganda winna być rozwinięciem i wbijaniem do 
głów społeczeństwu dwóch haseł-aksjomatów: a) poszerzone
go napisu znad bramy starego cmentarza w Zakopanem: „Oj
czyzna, to ziemia, groby i zabytki historii. Naród, tracąc pa
mięć, traci życie", b) zawołania Goebbelsa: „Odbierzmy Pola
kom ich historię, a przestaną być narodem". Ma pono ulec lik
widacji około setka periodyków nikomu i na nic niepotrzeb
nych. W ich miejsce na pierwszy plan winno się wysunąć „Spo
tkania z Zabytkami”. Tym konieczniej, że „dorobiliśmy” się już 
kilku młodych pokoleń, dla których samo pojęcie „zabytek” 
stało się mgliste, raczej pejoratywne, najchętniej łączone ze 
starymi ludźmi - „wapniakami”.
2) Za najcenniejszą akcję „Spotkań z Zabytkami”, a także 
rubryki B. Stypułkowskiego „Zabytkom na odsiecz” w „Życiu 
Warszawy”, uznaję próby ratowania tej resztki dworów pol
skich, jaka w Ojczyźnie jeszcze ocalała. Należy się cieszyć z 
prowadzonej dość konsekwentnie odnowy polskich zamków i 
pałaców, nawet takich, które od wieków polegały w ruinie, jak 
Pieskowa Skała czy Wiśnicz. Jednak podobnych rezydencji, o 
wiele jeszcze paradniejszych, w Europie jest dużo i nasze 
niczym szczególnym się nie wyróżniają. Dla polskiego nato
miast krajobrazu i dziejów odrębne, a charakterystyczne są 
skromne dwory i dworki szlacheckie z gankami o dwóch kolu
mienkach, z dwuspadowymi dachami krytymi gontem, z alkie

rzami. Pisałem wielokrotnie - bijąc grochem o ścianę! - że z 
takich dworów czy dworków wyszła niemal cała wielka polska 
kultura: Kochanowscy, Mickiewicze, Sienkiewicze, Żeromscy; 
Michałowscy i Chełmońscy; Kościuszkowie i Langiewicze. W 
roku 1945 dworów wypełnionych starymi portretami, mebla
mi, archiwami, zbroją było w Polsce około 20 000. Dzisiaj dogo
rywa około 600.
Boże, zmiłuj się nad nami!

★ ★ ★

Wiktor Zin (Kraków): W związku z ankietą ogłoszoną przez 
„Spotkania z Zabytkami” pragnę i ja ustosunkować się do 
zawartych w niej dwu pytań. Pierwsze, podstawowe dotyczy 
roli, jaką pismo to odgrywa w kształtowaniu świadomości Po
laków. Sądzę, że w samym pytaniu tkwi istota sprawy. Właści
wie wystarczyłoby jedno słowo - „wielką”, by przesądzić spra
wę. Rzecz wymaga jednak pewnego komentarza. Jeśli zamia
rem naszym jest obecnie wypełnienie pustych obszarów na
szej historii, którą fałszowano lub celowo przemilczano nagi
nając prawdę do doktryny, to zabytki najszerzej pojęte stają 
się osobliwym katalizatorem poznania prawdy, rodzimej his
torii, polskiej tradycji i narodowej pamięci. „SzZ" w sposób 
kapitalny przybliżają młodemu pokoleniu i każdemu Polako
wi przebrzmiały czas.
Nie odkryję niczego nowego przypominając, że słowo zabytek 
wywodzi się od podstawowej formy „być” i dalej idąc według 
Aleksandra Brucknera Jestem” i „będę” - to przecie ten sam 
pień. A zabytek to coś, o czym zapominać - „zabywać” nie wol
no, właśnie w ramach suwerennego bytu narodowego. Ostat
nio, w dobie kryzysu, sprawy zabytków - nie wstydźmy się - 
zeszły na plan dalszy. Przecie one giną milcząc. „Spotkania” - 
to niekiedy dosłownie „głos wołającego na puszczy”, o olbrzy
miej sile społecznego oddziaływania. Dla niektórych pismo 
stanowi jedyną bramę wiodącą do trudnego świata konserwa
cji, który kojarzy problemy nauki i sztuki. Tam każdy przypa
dek jest jedyny i niepowtarzalny. Tam każdego dnia trwa wal
ka z niszczącym działaniem czasu i postępu. Tam w imię 
przyszłości należy utrwalić przeszłość.
„Spotkania z Zabytkami” są redagowane znakomicie. Tę wy
soką ocenę mogę poszerzyć twierdząc, że rzadko które pismo 
potrafi z taką konsekwencją i siłą oddziaływania prowadzić 
humanizację całego społeczeństwa, ludzi młodych i starych, 
tych, którzy dobijają się o ostatni numer pisma na prowincji i 
tych, którzy nie mogą go kupić w ważnych centrach kultury. Z 
okazji jubileuszu mogę jedynie pogratulować kolegium redak
cyjnemu dotychczasowych osiągnięć i życzyć, aby pismo stało 
się miesięcznikiem o podwojonym nakładzie. To należy sta
wiać jako postulat.
W ankiecie znalazło się i drugie, niejako pomocnicze pytanie: 
idzie o selekcję publikowanych materiałów. Rozumiem, że Re
dakcji zależy na ukierunkowaniu dalszej działalności. Odpo
wiem po marynarsku: „tak trzymać”. Pismo prezentuje szero
ką gamę problemów. Od ochrony rodzimego krajobrazu i czo
łowych polskich pomników kultury po gramofony i guziki. Ta 
kaligrafia jest wspaniała, poszerza kręgi czytelnicze. Dostrze
gam i inną modulację. Są artykuły trudniejsze i bardziej popu
larne. To też zaleta. Myślę, że korzystając z możliwości przed
stawienia tu swoich przemyśleń mam prawo doradzić Redak
cji coś własnego - pismo winno znaleźć swe „przedłużenie” w 
Polskim Radiu i Telewizji. W poruszanych sprawach winny 
ścierać się poglądy. Pluralizm - to nie tylko sfery polityki, sfe
ry kultury również. Bardzo przydałyby się takie „wejścia”, bę
dące przedłużeniem publikacji. Jest to działanie nowoczesne, 
nie wymagające dodatkowego przydziału papieru. Co więcej, 
pozwala ono na interwencyjne reagowanie. Oto zręby moich 
poglądów dotyczących „SzZ”.
I jeszcze jedno na zakończenie. To pismo, kiedyś gdy pracowa
łem w ministerstwie - de nomine - podlegało właśnie mnie. 
Pozostawiłem mu pełną autonomię i swobodę, nie ingerowa
łem nigdy. „Spotkania z Zabytkami” powinny być zupełnie 
niezależne od konserwatora generalnego i ministerstwa. Tyl
ko ta niezależność zagwarantuje pismu właściwe spojrzenie 
na ocalenie resztek tego, co zniszczyły nam klęski wojenne, 
polityczne zmiany i ekologiczne katastrofy, a poza tym zwykła 
ludzka... głupota, z którą niekiedy najtrudniej walczyć.
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Pięćdziesiąty

Mazowiecka 11
D om przy ul. Mozo- 

wieckiej 11 w Warszawie nie wyróżnia się niczym 
szczególnym. Wygląda raczej skromnie w zestawieniu 
z przylegającą do niego z lewej strony dziewiętnasto
wieczną stylową kamienicą i sąsiednim, okazałym 
gmachem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Do
piero piękna sztukatorska oprawa list lokatorów zacho
wana w bramie domu uświadamia przechodniowi, że 
oglądany budynek jest czymś więcej niż tylko jedną z 
wielu zwykłych, powojennych „plomb”...
Na placu zajmowanym obecnie przez opisywany dom 
znajdowała się w połowie XIX w. murowana komórka i 
trochę większa, drewniana szopa. Nie zabudowana 
działka należała wówczas do Anny i Ludwika Daniel. W 
kilkanaście lat po ukończeniu budowy siedziby Towa
rzystwa Kredytowego Ziemskiego (1858 r.) nowy właś
ciciel terenu, Wilhelm Emmel, wzniósł tu dwupodwó- 
rzową, czynszową kamienicę. Niewiele wiemy o dacie 
powstania owego obiektu. Z planów Lindleya wynika,

1.2. Kamienica przy ul. Mazowieckiej 11 w latach dziewięćdziesiątych XIX w. 
oznaczona strzałką) (1) i obecnie (2)

że w 1887 r. kamienica już istniała. Można więc przypu
szczać, że została wzniesiona - podobnie jak część obie
któw położonych po parzystej stronie ulicy - w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Była obiektem 
czterokondygnacyjnym, o kompozycji fasady nie odbie
gającej od ówcześnie stosowanych rozwiązań. Od pół
nocy ślepa ściana czynszówki łączyła się z murem bra
my należącej do gmachu Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego. Podwórza kamienicy Emmla były dość ob
szerne. Na pierwszym (licząc od ul. Mazowieckiej) urzą
dzono nawet spory skwer i wprowadzono zieleń. U 
schyłku XIX w. ul. Mazowiecka znalazła się w gronie 
najbardziej eleganckich ulic Warszawy. Zabudowana 
była już wówczas okazałymi domami dochodowymi, 
mieszczącymi w parterowych częściach luksusowe 
sklepy.
W styczniu 1893 r. spadkobiercy Wilhelma Emmla 
sprzedali kamienicę przy ul. Mazowieckiej 11 Gustawo
wi hr. Przezdzieckiemu. Po śmierci Przezdzieckiego, w 
listopadzie 1909 r., właścicielką czynszówki została jego 
córka - Zofia z Przezdzieekich ks. Światopełk-Czetwer- 
tyńska. Na jej zlecenie przygotowane zostały w 1910 r. 
plany przebudowy domu. Nowa właścicielka powierzy
ła wykonanie projektu utalentowanemu architektowi 
Czesławowi Przybylskiemu (1880-1936). Po ukończeniu 
szkoły realnej i politechniki w Warszawie, Przybylski 
studiował przez dwa lata w Ćcole de Beaux Arts w 
Paryżu, a następnie - przez okres kolejnych dwóch lat - 
w Karlsruhe. Jego projekty spotykały się z uznaniem i 
wysoką oceną współczesnych. Przybylski przejawiał 
znaczną aktywność zawodową; działał m.in. w Wydziale 
Konserwatorskim Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości.
Prace związane z przebudową kamienicy rozpoczęły 
się u schyłku 1910, a ukończone zostały ostatecznie w 
1911 r. W wyniku realizacji projektu Przybylskiego o- 
biekt rozbudowany został znacznie w głąb posesji, się
gając aż do linii ul. Jasnej. Zasadniczym przekształce
niom uległa również kamienica przy ul. Mazowieckiej
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3. Rysunek fasady wypalonej kamienicy, wykonany przed jej rozebraniem w 
1946 r.
4. Kamienica po odbudowie w 1948 r.
5. Elewacja parteru i pierwszego piętra; w bramie widoczne zachowane odbo
je żeliwne
6. Brama z widokiem na podwórze
7.8. Dekoracyjne obramienia list lokatorów w bramie
9.10. Przejście łączące starą klatkę schodową z częścią dobudowaną (9) i 
zamurowane, owalne okno pomieszczenia dla dozorcy (10)
(zdjęcia: 3 - Archiwum Państwowe, 4 - IS PAN, 6-10 - Jacek Marczuk)

11. Podwyższono ją (najprawdopodobniej o dwie kon
dygnacje w stosunku do stanu pierwotnego) i zmienio
no całkowicie plastyczną kompozycję fasady, która 
zwieńczona została trójkątnym szczytem oraz uzyskała 
siedem balkonów z żelaznymi balustradami na ka
miennych płytach. Zachowana do dziś oprawa list loka
torów pochodzi właśnie z okresu przebudowy kamieni
cy. Przebudowa i rozbudowa domu dochodowego ks. 
Światopełk-Czetwertyńskiej jest przykładem nawiązy
wania do stylów historycznych i wyraźnego preferowa
nia klasycyzmu, charakterystycznego dla twórczości 
Przybylskiego przed 1914 r. Kamienica przy Mazowie
ckiej 11 stała się po przebudowie jednym z piękniej
szych domów, przyciągając uwagę elegancją fasady i 
okazałością.
Od początku 1917 r. w kamienicy bywał regularnie Jó
zef Piłsudski, pracujący wówczas w biurze Komisji 
Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, które mieściło 
się pod numerem 11. W latach międzywojennych Mazo
wiecka utrzymała, a nawet umocniła swą pozycję „jed
nej z wykwintniejszych ulic Warszawy”. Parzysta stro
na oceniana była przez warszawiaków jako „bardziej 
handlowa”. Mieścił się tu bank, liczne sklepy, znana 
księgarnia Mortkowicza, skład fortepianów, nad któ-
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rym właściciel urządził salon, będący miejscem wie
czornych spotkań artystycznych „bardzo cenionych 
przez ówczesne towarzystwo” i - legendarna kawiarnia 
„Ziemiańska”, odwiedzana systematycznie przez Julia
na Tuwima, Antoniego Słonimskiego, Jana Lechonia i 
Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego.
Wiosną 1932 r. w pobliżu kamienicy nr 11 miało miejsce 
zdarzenie, w następstwie którego przez kilka tygodni 
pisano o Mazowieckiej na łamach prasy. Gdy 26 kwiet
nia naczelny dyrektor Towarzystwa Zakładów Tka
ckich „Żyrardów" Gaston Koehler-Badin opuścił po za
kończeniu pracy biuro i szedł ul. Mazowiecką, drogę 
zastąpił mu nagle nieznajomy mężczyzna. Po krótkiej 
rozmowie wyjął z kieszeni pistolet i oddał kilka strza
łów do Koehlera, który zdążył tylko przebiec na drugą 
stronę ulicy, po czym upadł na chodnik. Zmarł wkrótce, 
mimo prób udzielenia mu pomocy w pobliskiej aptece. 
Zabójca nie próbował uciekać. „Nienawidziłem go” - 
rzucił krótko policjantom i zgromadzonym przechod
niom. Jak się wkrótce okazało, Koehler zginął z ręki 
żyrardowskiego robotnika Juliusza Blachowskiego. 
Proces Blachowskiego, rzucający wiele światła na dzia
łalność Koehlera i stosunki panujące w Żyrardowie, 
zbulwersował opinię publiczną i śledzony był w Polsce 
z ogromnym zainteresowaniem.
W marcu 1933 r. kamienica przy ul. Mazowieckiej 11 
zmieniła właściciela. Nabyli ją za sumę 750 tysięcy zł 
Halina i Edmund Gaede. W budynku znajdowały się już 
wówczas od kilku lat siedziby różnych zakładów, m.in. 
drukarnia „Rola” J. Buriana.
Nadeszła wojna. We wrześniu 1939 r. kamienica nie 
została uszkodzona. Przetrwała także początki Powsta
nia Warszawskiego, choć właśnie na Mazowieckiej sto
czono pierwsze walki. 2 sierpnia 1944 r. powstańcy zdo
byli Arbeitsamt, mieszczący się w sąsiednim gmachu 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Na drugim 
piętrze kamienicy przy Mazowieckiej 11 znajdowała 
się w pierwszych dniach Powstania kwatera ppłk. Ed
warda Pfeiffera - „Radwana”, dowódcy I Obwodu Śród
mieście. 3 sierpnia odbyła się tu narada na temat spo
sobów zdobycia gmachu PAST-y. Kamienica uległa 
zniszczeniu zapewne dopiero we wrześniu 1944 r. 7 
września rozpoczęło się w tym rejonie natarcie Dirle- 
wangera, wspierane przez bardzo silny ogień artylerii i 
moździerzy oraz bombardowania nurkowców. W na
stępstwie walk wnętrza kamienicy i jej oficyn zostały 
niemal całkowicie zburzone. Pozostała tylko fasada z 
pustymi oczodołami okien.
W lutym 1946 r„ w wyniku ustaleń Biura Odbudowy 
Stolicy, przystąpiono do wyburzania wypalonych mu
rów fasady, zagrażającej - jak stwierdzono - „bezpie
czeństwu publicznemu”. Roboty rozbiórkowe poprze
dzono wykonaniem rysunku fasady. W rezultacie mury 
fasady rozebrane zostały do poziomu podłogi drugiego 
piętra. Rozbiórka pozostałości budynku była zapewne 
uzasadniona; szkoda tylko, że nie podjęto wtedy decyzji 
umożliwiającej odbudowę kamienicy w formie, którą 
nadał jej Przybylski w 1911 r. Jak słusznie zauważył 
przed laty Andrzej Jeżewski, urok ulicy Mazowieckiej 
tkwił w „wielkiej rozmaitości" sąsiadujących ze sobą 
kamienic, tworzących - pomimo różnic - „harmonijną i 
miłą dla oka całość”. „Działał tu chyba urok właściwy 
budowlom, które powstają z biegiem czasu, zaspokaja
jąc rodzące się stopniowo potrzeby” - stwierdzał Jeże
wski. Decyzje powojennych architektów zniszczyły w 
•znacznym stopniu klimat dawnej Mazowieckiej przez 
wprowadzenie zunifikowanych, ukształtowanych w 
myśl wymogów socrealizmu elewacji. Tylko szczęśliwe
mu zbiegowi okoliczności zawdzięczamy fakt, że działa
jący po wojnie „esteci” nie usunęli również dekoracji w 
bramie, które mogli przecież potraktować jako przejaw 
„burżuazyjnego złego smaku”.
W1947 r. Biuro Odbudowy Stolicy postanowiło, że odbu
dowywany dom przy Mazowieckiej 11 „musi mieć wy
sokość dowiązaną ściśle do wysokości gzymsu wieńczą

cego gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, to 
jest maksymalnie pięć kondygnacji”. Odbudowę kamie
nicy zakończono w kwietniu 1948 r. Ostatecznie wznie
siono dom sześciokondygnacyjny o bardzo przeciętnej 
architekturze. Podczas odbudowy oszpecono nawet tyl
ną elewację przez nieumiejętne powiększenie obu kla
tek schodowych (dobudowanie szybów dla wind). Pra
wą klatkę schodową mającą niegdyś formę przylegają
cej do budynku okrągłej, wieżowej dobudówki rozbudo
wano, co spowodowało, że kamienica nabrała ostatecz
nie od podwórza „koszarowego” wyglądu. Jej tylna ele
wacja nie jest już tak interesująca, jak np. zachowana 
analogiczna elewacja kamienicy przy Mazowieckiej 7. 
W latach odbudowy kamienica pozostawała w admini
stracji Spółdzielni Administracyjno-Mieszkaniowej 
Pracowników Ministerstwa Przemysłu i Handlu. W 
1956 r. dom przejęty został przez skarb państwa. Po 
roku 1956 rozebrano też resztki dawnych oficyn. Dziś w 
kamienicy przy Mazowieckiej 11 znajdują się - oprócz 
mieszkań prywatnych - siedziby instytucji i organiza
cji. Jeden z lokali na drugim piętrze zajmuje Wydaw
nictwo Ośrodka Dokumentacji Zabytków z redakcją 
„Spotkań z Zabytkami”.

Janusz Sujecki
I

Ważniejsza literatura
1. APW Warszawa. Zespół Biura Odbudowy Stolicy, sygn. 
4364.
2. A. Jeżewski, Warszawa na starej fotografii, Warszawa 
1961.
3. L. Królikowski, Warszawskie adresy Marszałka, „Stolica", 
nr 13, 1989.
4. I. Kwiatkowska, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Warsza
wa 1982.
5. B. Lubicz-Nycz, Batalion „Kiliński" AK 1940-1944, (pod red. 
T. Strzembosza), Warszawa 1986.

WSPÓLNE 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. Ttomackie 3/5
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Osiemnasta 
decydująca

1920 r. kapitan Stefan Pogonowski, dowódca 28 
pułku strzelców kaniowskich, dysponując siłami 
batalionu piechoty zatrzymał uderzenie wojsk ra
dzieckich w rejonie Wólki Radzymińskiej. Ciężko 
ranny kapitan Pogonowski zmarł, pochowany zo
stał w rodzinnej Łodzi, natomiast jego żołnierze, a 
także inni obrońcy stolicy spoczywają na cmenta
rzach w Radzyminie, Ossowie, Markach, Tłu
szczu, Warszawie.
Przygotowania do obrony Warszawy w trójkącie: 
Modlin-Zegrze-Warszawa trwały od lipca 1920 r. 
Ostatecznie jednak pierwsza linia obronna wysu
nięta została przed Radzymin, Wołomin i Wiązow
nę. Obszar obrony wykorzystywał rosyjskie forty 
oraz ziemne fortyfikacje poniemieckie. Wobec 
wyraźnej decyzji Józefa Piłsudskiego z 6 sierpnia 
(„przeniesienie frontu półn. wsćh. na linję Wisły z 
jednoczesnem przyjęciem wielkiej bitwy pod 
Warszawą"), następowało przegrupowanie wojsk 
polskich. 13 sierpnia dowództwo 1 armii polskiej 
przejęło depeszę dowódcy 16 armii radzieckiej o 
rozpoczęciu frontalnego ataku w celu zajęcia Pra
gi. Trzy dni wcześniej głównodowodzący gen. Mi-

1. Bitwa warszawska w dniach 16-20 sierpnia 1920 r. (linie grube - wojska 
polskie, linie cienkie skośne - wojska radzieckie): A - armie, DS - dywizje 
strzeleckie, DP - dywizje piechoty; strzatki oznaczają kierunki ruchów wojsk

chaił Tuchaczewski wydał rozkaz forsowania Wi
sły na północ od stolicy. Ruchy te spowodowały, że 
12 sierpnia nastąpiła pierwsza styczność obu 
wojsk pod Radzyminem: 21 dywizja radzieckich 
strzelców maszerowała szosą radzymińską przy 
dźwiękach muzyki, nie spodziewając się żadnego 
oporu ze strony polskiej. 13 sierpnia rozpoczął się 
wstępny bój o Radzymin. Siły radzieckie uderzyły 
na najsłabszy odcinek obrony (I batalion 104 pułk 
piechoty) i stało się to tak błyskawicznie, że od
działy wroga dostrzeżono 300 metrów od granic 
miasta. Radzymin przechodził teraz z rąk do rąk: 
14 sierpnia zdobyli go Polacy (1 dywizja litewsko- 
-białoruska), następnie ponownie bolszewicy, 15 
sierpnia około południa wkroczył do miasta polski 
pułk wileński, odrzucony z kolei do wsi Cegielnia. 
Dopiero po południu nastąpiło główne uderzenie 
zadecydowane przez gen. Żeligowskiego: po przy
gotowaniu artyleryjskim i wprowadzeniu do wal
ki pociągów pancernych „Mściciel” i „Padere
wski” - Radzymin został ostatecznie zdobyty wie
czorem.
Jednocześnie toczyły się ciężkie walki o Wólkę 
Radzymińską, pod Nieporętem, w rejonie Ossowa, 
gdzie poległ kapelan ks. Skorupka i pod wsią Mo
kre, gdzie zginął major Stefan Walter osobiście 
prowadzący natarcie.
W tych dniach z Puław: „zawiadomiłem Warsza
wę, że zaczynam uderzenie 16 sierpnia o świcie - 
pisał Piłsudski. Zadecydowałem (...) uderzać szyb
ko (...) Zakazałem najzupełniej nie dbać o skrzy
dła (...) Spodziewając się zaś generalnego boju nie 
gdzie indziej, jak pod Warszawą, nakazałem jak 
najszybszy marsz 1 Dywizji Legionowej, która 
musiała być zachodzącym prawym ramieniem 
skrzydłowym (...)” Atak polski szedł od Wieprza w 
kierunku północnym, zlikwidował lewe skrzydło 
16 armii radzieckiej i spowodował jej klęskę. 
Francuski generał Weygand napisał o bitwie war
szawskiej, że „wykorzystanie powodzenia było 
prowadzone mistrzowską ręką z diabelskim roz
pędem i z namiętną energią przez Marsz. Piłsud
skiego, który nie dał zaskoczonemu nieprzyjacie
lowi ochłonąć i na miejscu go unicestwił”. „Gdzież 
więc jest 16 Armia (radziecka)? - pytał Piłsudski - 
Gdy jechałem do Mińska, świadczyły o niej arma
ty, zostawione bez zaprzęgów i bez obsługi, świad
czyły o niej dość liczne trupy ludzi i koni obok 
szosy, świadczyła wreszcie ludność, która z za
chwytem opowiadała mi, zatrzymując auto gdy 
mnie poznawano, że »bolszewiki« uciekały w bez-
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2-5. Cmentarz wojskowy w Radzyminie: jedna z tablic na bramie wejściowej 
(2), zbiorowe mogiły (3,4,5)
6. Pomnik przy szosie Struga-Nieporęt poświęcony kapitanowi S. Pogono
wskiemu i jego żołnierzom (stan z maja 1990 r.; obecnie odnawiany)
7.8. Mogiły obrońców stolicy nfwarszawskim cmentarzu wojskowym

bardziej trwała okazała się ludzka pamięć. Na 
bramie wojskowego cmentarza w Radzyminie za
chowały się tablice: „Przechodniu! - powiedz Oj
czyźnie, że wierni jej prawom - tu spoczywają 
(...)”, „Poległym pod Radzyminem w dniach chwa
ły 1920 roku (...)”, „Tyśmy się mężnie prze Ojczyz
ny bili/ i na ostatek gardła położyli /nie masz 
przechodniu łzy nad-nami tracić/ taką śmierć 
mógłbyś sam drogo zapłacić”- ten fragment wier
sza Jana Kochanowskiego znajduje się na tablicy 
poświęconej żołnierzom 81 pułku strzelców gro
dzieńskich.

ładzie i popłochu w różne strony”. A jeszcze nie 
tak dawno - 30 kwietnia 1920 r. - Lenin i Trocki 
podpisali odezwę, w której m.in. czytamy: „Czer
wonoarmiści, czerwoni marynarze, czerwoni ko
zacy! Musicie zadać takie uderzenie polskim ob
szarnikom i kapitalistom, aby jego echo zadźwię
czało na ulicach Warszawy i na całym świecie 

-(■■■)”■
Po bitwie warszawskiej pozostało niewiele śla
dów: żołnierskie mogiły, zdewastowane pomniki, 
zarysy okopów w podradzymińskich lasach. Naj- 

Armia Czerwona dąży „na spotkanie europejskie
go proletariatu”, jak w maju 1920 r. powiedział w 
Moskwie Lew Trocki. I dlatego właśnie, że do tego 
„spotkania” nie doszło dzięki obronie Warszawy, 
angielski dyplomata Edgar Vincent d’Abernon 
określił tę obronę „osiemnastą decydującą bitwą 
w dziejach świata”, (kmn)

Większość cytatów i mapka pochodzi z wydanej w 1989 r. 
książki Rok 1920 J. Piłsudskiego.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

„Wychowaniec 
pojętny Gradywa”
„Kto gajów Tuskulańskich smakował 

ochłody, 
Kto uwieńczał Tyburu spadające wody, 
Kto straszne Pauzylipu przebywał

wydroże, 
Jeszcze i w Zofijówce zadziwiać się

może.
I przyzna, jeśli szczerość usty jego

włada, 
Czem tamte w częściach słyną,

ta razem posiada".

Tak Stanisław Trembecki pisał o słynnym 
parku Potockich położonym niegdyś o 
dwie wiorsty od Humania, a teraz ogarnię
tym przez miasto. Zachwyt Trembeckiego 
nie był odosobniony. Juliusz Słowacki na
zwał Zofiówkę drogocennym kamieniem 
zagubionym wśród stepów i zlokalizował w 
niej akcję swej niedokończonej powieści 
Le roi de Ladawa. Z podziwem pisali o par
ku m.in. Seweryn Goszczyński i Lucjan Sie- 
mieński, Franciszek Ksawery Giżycki i Ed
ward Raczyński, Krystyn Ostrowski i Eusta
chy Helleniusz Iwanowski, Sylwester Groza 
i Kazimierz Władysław Wójcicki, Bolesław 
znad Dniepru i Korabita, a z cudzoziemców 
przede wszystkim hr. Auguste-Louis- 
-Charles de Messence de Lagarde - 
Chambonas oraz Theodore Themery. Uroki 
parku starali się również oddać malarze i 
rysownicy, m.in. William Allan, Feliks Brzo
zowski, Stanisław Kaczor-Batowski, Józef 
Rapacki, Napoleon Orda, Jan Stanisławski 
i Walery Starykoń-Wielogłowski, a wymie
niamy tylko najważniejszych. Nie ulega naj
mniejszej wątpliwości, że Zofiówka weszła 
na stałe do kultury polskiej.
W powodzi uniesień nad malowniczym u- 
ksztaftowaniem parku Potockich na dalszy 
plan zeszła osoba jego twórcy, kapitana 
artylerii Ludwika Chrystiana Metzlla, o któ
rym właściwie zapomniano, a nieraz ten
dencyjnie przemilczano jego nazwisko, jak 
to miało miejsce w niektórych opracowa
niach radzieckich. Trembecki tak o nim pi- 
sze w swym poemacie: „Metzell, uczony 
zamki wystawiać i walić, tęgiego wychowa
niec pojętny Gradywa", a z objaśnienia wy
dawcy dowiadujemy się, że Metzell „kapi
tan od artylerii polskiej, nazwany stąd wy- 
chowańcem Gradywa, to jest Marsa, podał 
plan Zofiówki i dyrygował egzekucją". Któż 
to był? Gdzie się kształcił? Czy rzeczywiś
cie tylko on jest autorem Zofiówki? Spró
buję odpowiedzieć na te pytania.
Przypomnę najpierw wiadomości o życiu Ludwi
ka Chrystiana Metzlla (dalej będę używał tylko 
pierwszego imienia). Nie był Belgiem, jak chce

literatura radziecka, ale gdańszczaninem. Urodził 
się 2 lipca 1764 r. w Gdańsku. Oficjalnie ojcem 
jego był Franciszek Metzell, ale według po
wszechnie panującej opinii był naturalnym synem 
hr. Fryderyka Alojzego Bruhla, starosty warsza
wskiego i generała artylerii koronnej. Otrzymał 
podobno bardzo staranne wychowanie, a jego 
zainteresowania od samego początku skoncen
trowały się na matematyce i naukach przyrodni
czych. W 1781 r. Ludwik Metzell wstąpił do korpu
su artylerii koronnej jako podoficer, w latach 
1782-1783 przydzielony do komisji regulującej 
sporną granicę pomiędzy Rosją a Rzeczpospoli
tą „zrobił wymiar i plan rzeki Dniepr". W 1786 r. 
odkomenderowano go do Tulczyna „dla odlewa
nia po części, a ulawetowania i zupełnego wysta
wienia w szyku bojowym 24 dział wraz z wozami 
amunicyjnymi", które Stanisław Szczęsny Potocki 
ofiarował Rzeczypospolitej na sejmie grodzień
skim w 1784 r. 20 stycznia 1790 r. Ludwik Metzell 
awansował na podporucznika, a w następnym 
roku został porucznikiem. Dr Antoni J. (Rolle) 
twierdził, że Metzell był adiutantem Stanisława 
Szczęsnego Potockiego, gdy fen byt generałem 
artylerii koronnej. Przebywał w każdym razie w 
Tulczynie i tu wykonał most wojskowy składający 
się z 16 płóciennych pontonów, za co otrzymał w 
kwietniu 1792 r. pochwałę od naczelnego wodza, 
ks. Józefa Poniatowskiego. Stanisław Szenic pi
sał, że Metzell niechętnie wykonał rozkaz wyda
nia arsenału tulczyńskiego polskim jednostkom 
w czasie nieszczęsnej wojny polsko-rosyjskiej w 
roku 1792. Metzell udał się następnie do Poton- 
nego, gdzie zajął się budową mostów i przygoto
waniem dział do użytku bojowego. Uczestniczył w 
bitwie pod Zieleńcami, która toczyła się w dniu 18 
czerwca tegoż roku, a w siedem dni później zo
stał mianowany kapitanem i odznaczony ustano
wionym wówczas Krzyżem Virtuti Militari. W tym 
samym 1792 r. w nagrodę zasług wojennych o- 
trzymał nobilitację z herbem „Trójgwiazd”. Szenic 
sugeruje, że zawdzięczał ją wpływom ojca, hr. 
Fryderyka Alojzego Bruhla.
W latach 1793-1795 Metzell przebywał wraz ze 
Stanisławem Szczęsnym Potockim i jego uko
chaną żoną, Zofią Wittową, w Hamburgu; podob
no podróżował wraz z nimi po Niemczech i Wło
szech. W mśju 1795 r. Potocki zdecydował się na 
powrót do kraju, w końcu czerwca wsiadł w Lube
ce na statek płynący do Petersburga, a we wrześ
niu był już w Tulczynie. W październiku przeniósł 

się do Humania i zamieszkał w klasztorze bazy- 
liańskim; był teraz poddanym rosyjskim. Zofia 
Greczynka wróciła do Polski osobno. Koniec 
1795 r. spędziła we Lwowie zajęta sprawą rozwo
dową z generałem Józefem Wittem, do Humania 
wyruszyła dopiero w styczniu 1796 r. Kiedy 
wreszcie znalazła się tam u boku Stanisława 
Szczęsnego, oboje na jakiś czas zajęli się zakła
daniem parku, którym zakochany wciąż pan na 
Tulczynie chciał uczcić wybrankę swego serca. 
Zofia, zafascynowana Arkadią Nieborowską 
(zwiedziła ją w lipcu 1795 r. w czasie podróży z 
Hamburga do Lwowa), żywo zainteresowana była 
procesem powstawania parku, nazwanego na jej 
cześć Zofiówką. Zdawała sobie niewątpliwie 
sprawę, że dzieło to unieśmiertelni jej imię. Ślub 
jej ze Stanisławem Szczęsnym nastąpił dopiero 
17/28 kwietnia 1798 r„ po otrzymaniu przez Po
tockiego rozwodu ze swoją drugą żoną, Józefiną 
z Mniszchów.
Zadanie stworzenia parku powierzono Lud
wikowi Metzllowi, przebywającemu od 
dłuższego czasu u boku Stanisława 
Szczęsnego Potockiego. Postanowiono 
wykorzystać w tym celu malowniczy jar 
rzeczki Kamionki, do którego przylegał te
ren usiany wielkimi głazami. Wszystko to 
znajdowało się tuż koło Humania. Jerzy Ło
jek, bodaj jedyny z polskich historyków, 
który korzystał z archiwum Potockich z Tul
czyna znajdującego się w Kijowie, zapew
nia z całym przekonaniem, że Ludwik Met
zell był autorem projektu topograficznego i 
architektonicznego parku, jak również nie
zwykle skomplikowanego systemu hydrau
licznego całego założenia. „Machiny hyd
rauliczne" zamawiał za granicą. Metzell kie
rował także robotami, a jego najbliższym 
współpracownikiem i uczniem był Niemiec 
Oliwa, nie znany dotąd z imienia. Sylwester 
Groza wspomina, że Metzlla „wezwano na 
miejsce Włocha i Francuza", nie znamy 
jednak ich nazwisk. Może byli to ogrodnicy 
tulczyńscy, którzy nie chcieli podjąć się za
kładania parku, przewidując ogromne trud
ności. Wysuwana przez niektórych uczo
nych radzieckich postać tajemniczego Za
remby, ogrodnika - poddanego Potockich, 
obdarzonego ponoć wielkim gustem i uwa
żanego nawet za właściwego twórcę Zo
fiówki, wymaga jeszcze wielu wyjaśnień. 
Najprawdopodobniej był to nadzorca zgo
nionych do pracy pańszczyźnianych chło
pów. Naczelną rolę Metzlla w procesie two
rzenia Zofiówki zgodnie podkreślają 
wszyscy autorzy polscy piszący o tej miejs
cowości.
Roboty przy zakładaniu parku toczyły się 
przez dziewięć lat, tj. od 1796 do 1805 r. i 
zostały przerwane przez śmierć Stanisława 
Szczęsnego Potockiego. Koszty tego 
przedsięwzięcia były astronomiczne. Histo
rycy wymieniają sumy 15 min zł, a nawet 
19,5 min. Jeśli się zważy ogrom robót hyd
raulicznych, przesuwanie skał, przewoże
nie i sadzenie drzew, czyli formowanie zu
pełnie nowego krajobrazu, to sumy te wy
dają się prawdopodobne. Rzecz interesu
jąca, domu mieszkalnego w Zofiówce nie 
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było, choć zamierzano jego budowę. Julian 
Ursyn Niemcewicz, który zwiedził park w 
1818 r. oglądał „zaczęty przez Szczęsnego 
dom mieszkalny”. Wiemy skądinąd, że Po
toccy, kiedy odwiedzali Zofiówkę, zatrzy
mywali się w Humaniu. Obszar parku miał 
wynosić około 150 hektarów.
Wspaniałe dzieło Metzlla nie zostało prze
zeń ukończone. Sylwester Groza pisał, że 
„Zofiówka podobną będzie nie ukończone/ 
Wenerze budzącej Endymiona, którą po
tomność lękając się zeszpecenia, ną więk
sze uwielbienie Apellesa w pierwotnej nie
doskonałości przechowywała". Tak się jed
nak nie stało, zmiany i upiększenia doko
nane w parku w drugiej tercji XIX w. przez 
Rosjan zmieniły niekorzystnie pierwotny 
charakter parku.
Zanim scharakteryzuję, choć z grubsza, uk
ład i osobliwości Zofiówki, spróbuję zasta
nowić się jak doszło do jej powstania. Są 
dwie wersje odpowiedzi na to pytanie: pro
zaiczna i poetycka. Według wersji prozaicz
nej, nader prawdopodobnej, w dolinie 
rzeczki Kamionki znajdowało się źródło da
jące znakomitą wodę. Potocki z Zofią Gre- 
czynką pospieszyli tam śladem mieszkań
ców Humania i zachwycili się pięknością 
tego miejsca. Zofia chciała bywać tam co
dziennie, Stanisław Szczęsny kazał zatem 
urządzić zdrój oraz wytyczyć doń dogodną 
drogę. Polecenie to wykonano jesienią 
1796 r. pod kierunkiem Metzlla. Zofia za
pragnęła następnie ozdobić drogę klom
bami i kwietnikami, i tak powstała myśl za
łożenia parku, który usytuowano notabene 
nieco dalej, w pewnej odległości od źródła. 
Wersja ta, podana przez Kazimierza Włady
sława Wójcickiego, trafia do przekonania 
polskiego czytelnika.
Wersja poetycka jest na pewno znacznie 
piękniejsza. Stanisław Szczęsny Potocki 
zapędził się na polowaniu w jar rzeczki Ka
mionki. Tam Amor ugodził go strzałą i na
kazał założyć park w tym właśnie miejscu. 
Trembecki tak o tym napisał:

„Pan sam w dzikie przesmyki między skaty 
spieszył; 

Wtem bett puszczony tukiem śród piersi 
mu przeszył, 

Gdy chcąc spostrzedz mordercę, spojrzy w 
koło z jękiem 

Strzelczyk się na powietrzu uśmiechnął 
z uwdziękiem,

I mówi: «Nie narzekaj, przyjazna
to rana,

Dla pełności twojego szczęścia jest zada
na.

Dostojne masz honory, mnogie masz do
statki,

Miej i tę, co przyjemność mojej
zrówna matki.

Gdzie Silnica z Tulczynką strugi czyste są-

’ czy,

Hymen Twoje z Zofiją przeznaczenie złą
czy, 

Imię jej tym dasz miejscom, gdziem ci 
się objawił, 

Słusznie byś je z tych przyczyn wiekopom

nie wstawił; 
A na powinny dla mnie dodatek ofiary, 

W rozkoszne zamień sady te
niezgrabne jary, 

Własnej ku budownictwu nie żatując
dłoni, 

Poznaczę ciabrysy grotem mojej broni...".

Trembecki sugeruje w tym urywku, że Zo
fiówka - to przede wszystkim twór Amora 
powstały za jego sprawą. To samo twierdzi 
hr. de Lagarde, tłumacz poematu Trembe
ckiego na język francuski. Przekład swój 
dedykuje pięknej Zofii w następujący spo
sób:

„Sur les arides bords de la Kamionka 
L Amour crea les jardins de Sophie, 
En vers harmonieux Trembecki les 

chanta,
Et TAmitie Vous le dedie”.

Stary zbereźnik Julian Ursyn Niemcewicz 
sprowadził ten wysublimowany nastrój na 
ziemię i z satysfakcją podał informację, że 
w jednej z jaskiń przyszłego parku uwień
czona była jakoby po raz pierwszy miłość 
Stanisława Szczęsnego do Zofii Wittowej.

1. Plan parku w Zofiówce, stan obecny (opr. inż. 
arch. E. Bergman wg A.P. Rogotczenko, Umansko- 
jeCzudo, Kiev 1977, s.8—9): 1 — wejściedoparku,2- 
aleja gtówna, 3 - „Skała Tarpejska”, 4 - „Pawilon 
Flory", 5-fontanna „Żmija", 6-„Kamień Śmierci", 7
- posąg Zimy, 8 - posąg Eurypidesa, 9 - posąg 
Merkurego, 10- „Źródło Hippokrene", 11 - „Plac 
Zebrań", 12-„WielkaKaskada",’!3-posąg Pary
sa, 14- „Grota Strachu i Zwątpienia", 15- „Dolina 
Gigantów", 16 - „Groza Zachodnia”, 17 - „Belwe
der", 18 - „Grota Łokietka", 19 —„Grota Orzeszek", 
20- „Biały Mostek", 21 - „Trzy Łzy”, 22- „Jezioro 
Martwe" i „Rzeka Styks". 23 - kanał idący do 
„Wielkiej Kaskady", 24 - „Pola Elizejskie”, 25 - 
„Labirynt Kreteński”, 26-„Grota Kalipso" („Lwia”, 
„ Grzmotów", „ Gromowa”), 27 - posąg Apollina 
Florenckiego, 28 - „Tetidion" („Świątynia Wene- 
ry ”), 29 - Bażantarnia, 30- „Śluza Amsterdamska", 
31 - „Wyspa Anti-Circe” („Miłości"), 32 - „Różowy 
Pawilon",33-„FontannaSiedmiu Strużek"(„Sied- 
miostrużka"), 34-„Obelisk", 35-„Terasa Muz", 36
- „Altana Chińska"

2. System hydrologiczny parku w Zofiówce (opr. 
inż. arch. E. Bergman wg Z A. Nikotajevskaja, Wo- 
dojemy w landszafte parka, Moskwa 1963. s. 
173)

3. „SkałaTarpejska” (rys. pomiarowy w książce I.A. 
Kosarewskiego, Gosudarstvennyj zapovednik So- 
fievka, Kiev 1951, II. 11)
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Włosi powiedzieliby w tym miejscu: „Certa- 
mente non e vero ma ben trovato".
Wracajmy do Metzlla. Jak pisze Wójcicki, 
najpierw zasadził drzewkami płaszczyznę 
przy drodze z Humania do Białej Cerkwi, 
który to fragment Potocki „na pamięć rodu 
swej żony nazwał greckim lasem". Wójcicki 
twierdzi również, że Metzell „tworząc Zo
fiówkę nie miał(...) gotowego planu szczegó
łów urządzenia ogrodu; wykonywał tylko 
roboty stosując się zawsze do odkrywają
cych się widoków coraz nowszych, coraz 
piękniejszych". Czy tak było w istocie, trud
no wyrokować w obecnym stanie badań, 
sądzę jednak, że musiał mieć przynajmniej 
ogólną koncepcję komponowanego przez 
siebie parku. Stworzony przez niego sys
tem wodny w Zofiówce polegał przede 
wszystkim na ujarzmieniu Kamionki i in
nych źródeł biorących tu początek. Kazał 
ponadto uformować dwa duże stawy. Staw 
górny zwany „Słodkim Morzem” z uformo
waną na nim wyspą położony jest w wyż
szej części parku i zabezpieczony solidną 
groblą. Stanowi on główny zbiornik wody w 
Zofiówce i dzięki niemu mogą funkcjono
wać m.in. „Wielka Kaskada", „Rzeka 
Styks" oraz spad wody przesłaniający 
„Świątynię Tetydy". Wszystkie te atrakcje 

wodne można było dowolnie regulować, 
otwierać lub zamykać, aby utrzymać rów
nowagę wody w zbiorniku głównym. Staw 
dolny - to miejsce, do którego spływały 
wody w Zofiówce i następnie zeń wypływa
ły poza obręb parku korytem rzeczki Ka
mionki.
Trudno dziś zaproponować określone iti- 
nerarium po Zofiówce, każdy z opisujących 
park w stuleciu XIX oglądał jego osobli
wości w innym porządku. Niektórym miejs
com poświęcano więcej uwagi, innym zaś 
mniej, a były i takie zakątki, które pomijano 
milczeniem. Nieraz relacjonujący swe wra
żenia turyści mylili nazwy poszczególnych 
obiektów lub przeinaczali ich historię. Pi- 
szący te słowa jest tego świadom i stara 
się poruszać po Zofiówce z wielką ostroż
nością. Na początku przedstawię te atrak
cje parku, które związane są na pewno z 
Metzllem.
Wchodząc do parku pamiętajmy, że był on 
pierwotnie mniejszy niż obecnie. Turysta 
zwróci najpierw uwagę na „Skałę Tarpej- 
ską", znajdującą się na prawo od alei wjaz
dowej, uformowaną z trzech ogromnych 
bloków różowego granitu. Głazy są tak 
wielkie, że wywołują natychmiast zacieka
wienie, jakim sposobem Metzell zdołał je 
ustawić jeden na drugim. Turysta kroczy 
dalej aleją wjazdową wzdłuż rzeczki Ka
mionki i dociera do stawu dolnego. Nie 
zwraca na razie uwagi na późniejszy, klasy- 
cystyczny „Pawilon Flory” i zachwyca się 
wspaniałą fontanną na środku stawu, wy
rzucającą wodę na wysokość 20 m. Fon-
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tanna ta zaopatrywana jest w wodę ze sta
wu górnego, dostarczaną przez specjalny 
rurociąg (różnica pomiędzy poziomem sta
wu górnego i dolnego wynosi 23 m). W 
latach dziewięćdziesiątych XIX w. na głazie 
ustawiono rzeźbę wielkiego węża i odtąd 
woda strzela do góry z jego rozwartej pasz
czy. Fontanna nosi teraz nazwę „Zmieja". 
Turysta udaje się w dalszą drogę lewym 
brzegiem stawu dolnego i uważnie przyglą
da się przeciwległemu brzegowi. Uwagę 

jego przykuwa ogromny blok granitu, no
szący nazwę „Kamień Śmierci”; nazwa 

wzięła się stąd, że w czasie kształtowania 
prawego nadbrzeża stawu dolnego głaz 
ten niespodziewanie obsunął się i wielu 
pańszczyźnianych chłopów zatrudnionych 
przy jego przesuwaniu miało wówczas 
stracić życie. Zaraz obok znajduje się „Bel
weder", tj. taras uformowany na ogrom
nych blokach granitu. Roztacza się stąd 
piękny widok na dolny staw. W czasach 

późniejszych ustawiono tu marmurowy po
sąg Apolla, znajdujący się podobno w par
ku od czasów jego założenia. Turysta idzie 
dalej i podziwia położoną na prawym brze
gu „Skałę Leukadejską”. Przed nim „Tera
sa Muz”, skąd również roztacza się piękny 
widok. Staw gwałtownie skręca w prawo, 
zwęża się i niknie w „Dolinie Gigantów", 
skąd spływają doń wody rzeczki Kamionki. 
Turysta, zerkając na „Wielką Kaskadę", 
przez żelazny mostek wchodzi na okrągły
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4. Belweder na prawym brzegu stawu dolnego 
(wg I.A. Kosarevskiego. op. cit., il. 24)
5. J. Richter, Widok „Placu Zebrań”, po lewej 
„Wielka Kaskada”, po prawej fontanna później 
zwana „Zmieja", w głębi „Pavilion Rustique", ok. 
1840 r. (rys. ołówkiem podmalowany sepią i a- 
kwarelą; Muzeum Narodowe w Warszawie, zb. 
graf. sygn. 128491)
6. N. Orda. Widok „Placu Zebrań", po lewej 
„Wielka Kaskada", po prawej fontanna później 
zwana „Zmieja". w głębi „Pawilon Flory", 1870 r. 
(rys. ołówkiem podmalowany akwarelą: Muzeum 
Narodowe w Krakowie. III - r.a 2865)
7. „Grota Łokietka", drzeworyt („Tygodnik Ilustro
wany”, t. 4, nr 79, 1869, s. 5)
8. „Grota Łokietka" (rys. pomiarowy wg I A. Ko- 
sarevskiego, op. cif., II. 41)
9. „Grota Krynica”, później zwana „Zwierciadłem 
Diany”. 1815 r. (akwatinta W. F. Schlotterbecka 
wg rys W. Allana)
10. „Grota Kalipso" („Grota Lwia", „Grota Grzmo
tów") („Tygodnik Ilustrowany", t. 4. nr 79, 1869, s. 
5)
11. „Grota Strachu i Zwątpienia" (rys. pomiarowy 
wg I.A. Kosarevskiego, op. cit., il. 42)
12. „Tetidion" („Świątynia Wenery") (rys. pomia
rowy wg I. A. Kosarevskiego, op. cit., il. 62)
13. „Tetidion" („Świątynia Wenery") przy za
mkniętej śluzie (rys z natury wg I.A Kosarevskie
go, op. cit., il. 61) 

placyk na półwyspie, zwany „Placem Ze
brań" lub „Kołem Wazonu". Jest to punkt 
centralny całego założenia.
Najwięcej atrakcji zlokalizował Metzell na 
zboczu wzgórza kryjącego staw górny. Na 
pierwszy plan wysuwa, się „Dolina Gigan
tów”, zwana również „Doliną Skalną”, peł
ną wielkich głazów poukładanych tu przez 
Metzlla. Zdumiewa w Zofiówce wielka licz
ba grot uformowanych ręką ludzką: „Grota 
Łokietka", grota zwana „Krynicą” (później
sza jej nazwa to „Zwierciadło Diany"), dalej 
„Grota Kalipso", zwana później „Grotą 
Lwią” lub „Grotą Grzmotów". Są jeszcze 
„Grota Strachu i Zwątpienia", „Grota Za
chodnia". Czymś pośrednim między grotą 
a pawilonem parkowym jest „Tetidion”, 
zwany również „Świątynią Kanopa” lub 
„Świątynią Wenery”, przesłonięty w dni 

świąteczne zasłoną z wody.
Największą atrakcją dla zwiedzających Zo
fiówkę jest podróż łodzią przez „Rzekę 
Styks". Łódź znajdująca się na stawie gór

nym przy pomocy „Śluzy Amsterdamskiej” 

wpływa do podziemnego tunelu, liczącego 
224 m i wypływa na dużą sadzawkę zwaną 
„Jeziorem Martwym” (podróż tę można od
być również w przeciwnym kierunku). Z 
„Jeziora Martwego" woda wypływa specja
lnym siedmiostopniowym otwartym kana
łem w kierunku „Wielkiej Kaskady”, będą
cej najmocniejszym akcentem całej kom
pozycji parku. „Jezioro Martwe” dostarcza 
również wody za pomocą rurociągu „Fon
tannie Siedmiu Strużek", znajdującej się 
ponad „Terasą Muz".
Ważną częścią parku są „Pola Elizejskie”, 
stanowiące „rai dla pragnących spoczyn
ku". Płynący tędy strumyk zaraz na począt
ku „Pól" rozdziela się na trzy strugi tworzą
ce małe kaskady. To „Trzy Łzy” ukształto
wane na pamiątkę trojga nieślubnych dzie
ci Stanisława Szczęsnego i Zofii Greczynki, 
zmarłych w bardzo młodym wieku. Stojącą 
obok złamaną kolumnę Polacy zamieszku
jący Humań w XIX i XX w. nazywali pomni
kiem utraconej ojczyzny. Na „Polach Elizej
skich” znajdziemy ponadto „Akademię A- 
teńską" (głazy, na których zasiadać mieli 
filozofowie) i „Labirynt Kreteński”. Niegdyś 
byt tu pomnik Trembeckiego. Spójrzmy 
jeszcze na „Wyspę Anti-Circe", zwaną póź
niej „Wyspą Miłości" na stawie górnym. 
Dlaczego „Anti-Circe”? Wiemy, że znana z 
„Odysei” Circe zwabionych do siebie ludzi 
zamieniała w zwierzęta, tu w Zofiówce było 
inaczej: złe zwierzęta zmieniały swoje nie
dobre charaktery (zwierzęta opisane przez 
Trembeckiego były personifikacją rozmai
tych przywar ludzkich). Pominęliśmy m.in. 
„Źródło Hipokrene”, zwane również „Źró

dłem Wężów”, znajdujące się tuż koło groty 
zwanej „Krynicą”, dostarczające znakomi
tej wody.
Mamy tu zatem niesłychane bogactwo po
mysłów. Metzell starał się wywołać u zwie-
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dzającego silne wrażenia. Cisza tajemni
czych grot, łoskot „Wielkiej Kaskady", nie
samowita przejażdżka „Rzeką Styks" i ła
godny nastrój „Pól Elizejskich” pozostawa
ły na długo w pamięci. Wszystko to zostało 
tak zróżnicowane, aby ukryć działalność 
człowieka. Ważnym elementem Zofiówki 
były rozmaite gatunki drzew, nieraz sprowa-
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dzanych z daleka w stanie rozrośniętym i tu 
wkopywane w specjalnie przygotowany 
grunt. Kiedy piszący te stówa błądził po 
Zofiówce, nasuwały mu się mimo woli po
równania z innymi ogrodami, powstającymi 
w Polsce na przełomie XVIII i XIX w. Stało 
się dlań oczywiste, że Zofiówka - to nie 
czułostkowe Powązki z ich zabawami w 
prace wiejskie, ani podziwiana przez Zofię 
Greczykę Arkadia Niebrowska, pełna anty
ków i sztucznych ruin. Oba te ogrody w 
porównaniu z Zofiówką wydają, się mdłe i 
sztuczne. Może tylko park w Puławach 
skomponowany na nowo przez ks. Izabelę 
Czartoryską po roku 1796 wytrzymuje, ale 
tylko pod pewnymi względami, porównanie 
z parkiem humańskim. Metzell objawił się tu
taj jako mocarz tworzący od nowa krajob
raz i świadomie poprawiający naturę. Jakże 
to znamienna dla romantyzmu postawa!

14. Wylot „Rzeki Styks” na „Jezioro Martwe” (wg
I.A.  Kosarevskiego, op. cit., il. 51)
15. Kanał dostarczający wodę z „Jeziora Martwe
go" do „Wielkiej Kaskady" (wg I.A. Kosarevskie
go, op. cit., il 56)
16. „Wielka Kaskada", po prawej „Plac Zebrań" 
(staloryt A. F. Alesa wg jego własnego rys. w La 
Pologne historique, littćraire, monumentale et pit- 
toresque..., t. 3, Paris 1839-1843, il. po s. 474)
17. „Trzy Izy", 1815 r. (akwatinta W.F. Schlotter- 
becka wg rys. W. Allana)
18. „Wyspa Anti-Circe", 1815 r. (akwatinta W. F. 
Schlotterbecka wg rys. W. Allana)
19. „Pawilon Flory", drzeworyt („Tygodnik Ilustro
wany", t. 4, nr 79, 1869, s. 4)
20. „Pawilon Flory" (rys. z natury wg I. A. Kosarev
skiego, op. cit., il. 17)
21. „Pavilion Rustique" stojący na miejscu „Pawi
lonu Flory", wzniesiony w 1820 r„ rys. tuszem 
podmalowany akwarelą (zb. prywatne w Warsza
wie)
22. Pawilon przy bramie wjazdowej do parku (rys. 
z naturywg I. A. Kosarevskiego. op. cit., il. 3)

Co wiemy o dalszych losach Ludwika 
Metzlla! Niewiele. Po śmierci Stanisława 
Szczęsnego Potockiego roboty w Zofiówce 
ustały, a sam Metzell w 1806 r. opuścił Hu
mań i udał się do Warszawy. Pozostawił na 
straży Zofiówki swego ucznia, Oliwę, i wie
rzył, że wkrótce powróci na Ukrainę, aby 
ukończyć rozpoczęte dzieło. Tak się jednak 
nie stało, Zofii Potockiej zaczynało brako
wać pieniędzy. „Piękna fanariotka" zmarła 
w 1822 r„ a-humańszczyzna wraz z Zofiów
ką dostały się jej synowi, Aleksandrowi Po
tockiemu. Ten ostatni nie miał pieniędzy 
nie tylko na prowadzenie dalszych robót, 
ale nawet na utrzymanie pięknego parku. 
Wspaniałemu dziełu Metzlla groziła zatem 
ruina. Na domiar złego, w 1827 r. zmarł Oli
wa. Po Powstaniu Listopadowym hu- 
mańszczyzna na polecenie cara Mikołaja I 
została skonfiskowana, w dziejach Zofiówki 
rozpoczął się wówczas nowy okres, z 
Metzllem nie mający nic wspólnego. Sam 
park podarował car swej małżonce, a na

zwę jego zmieniono niebawem na Carycyn 
Sad. W 1836 r. park przeszedł we władanie 
Zarządu Kolonii Wojskowych i obszar jego 
znacznie powiększono. W latach 1846— 
1852 wzniesiono pod kierunkiem architekta 
I. Makutina, a według projektu akademika 
Andreja Iwanowicza Stackenschneidera, 
„Pawilon Flory" nad stawem dolnym, „Ró
żowy Pawilon” na „Wyspie Miłości" oraz 
bramę wjazdową, wszystkie trzy skompo
nowane z motywów klasycystycznych i 
neorenesansowych. Budowle te wraz z 
szeregiem altan zmieniły gruntownie do
tychczasowy charakter parku, w którym 
działalność człowieka była starannie ukry
ta.

Odbiegliśmy znowu od dalszych losów 
Metzlla. „Pojętny wychowaniec Gradywa" 
po utworzeniu Królestwa Polskiego wstąpił 
do służby państwowej i w 1816 r. objął za
rząd robót komunikacji lądowych i wo
dnych w Komisji Spraw Wewnętrznych. 
Rozwinął na tym stanowisku ożywioną 
działalność. Pod jego kierownictwem zbu
dowano w latach 7816—1819 drogę bitą z 
Warszawy przez Bielany do Zakroczymia, 
odrestaurowano zdrój na Bielanach, skon
struowano drugi most łyżwowy na Wiśle, w 
Łazienkach połączono mostem wiszącym 
widownię ze sceną na wyspie. Najwięk
szym jego sukcesem było wymyślenie 
„statku do holowania pod wodą", opisane
go w 1832 r. przez Macieja Bajera w „Ty
godniku Polskim". Antoni Magier wspomi
na, że w 1822 r. Metzell przedstawił projekt, 
„aby obok teraz pomnika Kopernika na 
Krakowskim Przedmieściu, jako w najwyż
szym gruntu miasta położeniu, wykopana 
została obszerna skrzynia rurmusowa, z 
które/ woda przez rury pod znaczniejszymi 
ulicami przechodzić miała do kilkunastu 
fontann, czyli wodotrysków, po różnych 
przestrzeniach miasta wystawionych. 
Wodę zaś do wspomnianej skrzyni miała 
dostarczać z Wisły machina parowa... " Pro-
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jekt Metzlla pozostał, niestety, na papier
ze,
W 1827 r. Ludwik Metzell został przyjęty w 
poczet członków Towarzystwa Królewskie
go Warszawskiego Przyjaciół Nauk, a w 
1833 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 21 
listopada 1848 r. Rodzina pochowała go w 
katakumbach cmentarza powązkowskiego. 
Napis na płycie nagrobnej wspomina m.in., 
że był „twórcą budowy Zofijówki", i że sła
wiony był przez Trembeckiego. Widać, że 
zmarły przywiązywał za życia do tych fak
tów wielką wagę. Z relacji Antoniego 
Chrząszczewskiego, oficjalisty Potockich w 
Tulczynie, wynika, że Metzell był niewiary: 
godnym sknerą. Był podobno surowym, 
ale sprawiedliwym zwierzchnikiem. Zda
niem piszącego te słowa najgorsze u 
Metzlla było to, że wszystkich nie-matema- 

tyków nazywał bydłem. Kiedy o tym piszę, 
robi mi się niewyraźnie.
Pora teraz na uwagi końcowe. Ludwik Met
zell jawi nam się jako jeden z najzdolniej
szych inżynierów czynnych w Polsce na 
przełomie XVIII i XIX w. Z całą pewnością 
był twórcą niesłychanie skomplikowanego 
systemu wodnego Zofiówki i to on dokonał 
gigantycznych prac inżynierskich, zmienia
jących krajobraz i korygujących naturę. Nie 
wiemy w obecnym stanie badań na pewno, 
kto dostarczał pomysłów do intelektualnej 
koncepcji Zofiówki. Ostateczna odpowiedź 
na to pytanie może .być udzielona po prze
badaniu archiwum tulczyńskiego, a zwłasz
cza korespondencji Stanisława Szczęsne
go Potockiego. Na razie nie ma powodu, by 
wątpić, że sam Ludwik Metzell mógł być 
pomysłodawcą ogólnej koncepcji parku,

23. „Różowy Pawilon” (rys. pomiarowy wg I. A. 
Kosarevskiego, op. cit., II. 80).
24. Bażantarnia (rys. z natury wg I. A. Kosarev
skiego, op. cit., il. 72)
25. G.L. Le Rouge, Ogrody w Neuilly; widok skat i 
kaskad, za którymi znajdują się łaźnie (Les. Jar
din's Anglo-Chinois a la mode, t.' 3, z. 20, Paris 
1788, pl. 13)
(zdjęcia: 1—4, 8, 11-16, 21-24-Jacek Borowik, 5, 
9, 17, 18 - Henryk Romanowski, 6 - Zygmunt 
Malinowski, 7, 10, 19, 20 - Prac. Reprogr. BUW, 
25 - Ewa Koztowska-Tomczyk)

byt przecież człowiekiem wykształconym i 
obytym. To on opowiedział Trembeckiemu 
historię Tetis, wnuczki Oceanu, miał rów
nież dostęp do zasobnej w wydawnictwa 
ilustrowane biblioteki tulczyńskiej. Domyś
lamy się, że miał w ręku kompendium 
Georges'a Louis’a Le Rouge pt. Les Jar
dins Anglo-Chinois a la mode, ukazujące 
się w Paryżu pomiędzy 1775 a 1790 r. Prze
konuje nas o tym plansza przedstawiająca 
grotę w parku w Windsorze oraz plansza z 
wyobrażeniem kaskad i skał w parku w 
Neuilly. Niektóre pomysły z tych plansz od- 
najdziemy z łatwością w Zofiówce. Sądzę, 
że Metzell mógł znać projekt konstrukcji 
trzech zbiorników na wodę na zboczu 
wzgórza, z których wypływają kolejne ka
skady tworzące schody wodne; projekt ten 
datowany „1767" znajdował się i znajduje 
do dziś w zbiorze rysunków architektonicz
nych Stanisława Augusta. Jestem przeko
nany, że Metzell słyszał o „Grocie Fingala” 
na wyspie Staffa i o „Uchu Dionizosa" w 
Syrakuzach, a akwedukt i „Grotę Plutona” 
w Weilsenstein pod Kassel zapewne od
wiedził osobiście. Pomysłów do kompozy
cji Zofiówki chyba nie mógł dostarczać mu 
pryncypał, Stanisław Szczęsny Potocki, 
słynący z ociężałości umysłowej.
Afera z Zarembą, powtórzmy to raz jeszcze, 
wymaga wyjaśnienia. Człowiek tak się na
zywający nie mógł chyba być pańszczyź
nianym chłopem, nosił bowiem dobre pol
skie nazwisko szlacheckie. Nie przywiązy
wałbym również wagi do roli Bondarenki, 
Dibrowy, Zakurenki i Strajgorodskowo, po
staci lansowanych ostatnio przez literaturę 
radziecką. To byli chyba pańszczyźniani 
chłopi, którzy nie mogli mieć wpływu na 
koncepcję parku. Namawiam kolegów z Ki
jowa do starannego i metodycznego zba
dania znajdującego się tam archiwum Po
tockich z Tulczyna, a jeśli nie są w stanie 
tego zrobić, do udostępnienia nam tego 
archiwum. Dopiero wtedy zostanie zrobio
ny porządek z Zofiówką.

Tadeusz Stefan Jaroszewski

Wypowiedź niniejsza zawiera tylko tezy du
żej pracy autora poświęconej Zofiówce 
pod Humaniem i jej twórcy, Ludwikowi 
Chrystianowi Metzllowi, która ukaże się w 
„Roczniku Historii Sztuki PAN”.
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Tarnopol - 
pomnik Piłsudskiego
Jeszcze za swojego życia Józef Piłsudski, 
pierwszy Marszałek odrodzonej Polski, cie
szył się ogromną estymą w społeczeńs
twie. W niektórych środowiskach graniczy
ło to nawet z kultem jego osoby. Nastroje 
te bardzo wyraźnie stały się widoczne po 
śmierci Marszałka 12 maja 1935 r„ kiedy w 
uroczystościach pogrzebowych uczestni
czyły nieprzebrane rzesze mieszkańców 
całego kraju.
Zaraz po śmierci Piłsudskiego w wielu 
miejscowościach mieszkańcy samorzutnie 
organizowali społeczne komitety uczczenia 
jego pamięci. Aby nadać temu żywiołowe

mu ruchowi ramy organizacyjne, prezydent 
RP Ignacy Mościcki powołał 6 czerwca 
1935 r„ podczas specjalnego posiedzenia 
w Zamku Królewskim w Warszawie, Na
czelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszał
ka Józefa Piłsudskiego. Komitet był ciałem 
kolegialnym, którego członkami oprócz 
prezydenta byli jeszcze m.in.: wdowa po 
Marszałku Aleksandra Piłsudska, premier, 
marszałkowie sejmu i senatu, kardynało
wie, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, 
wszyscy ministrowie i wielu innych przed
stawicieli różnych grup społecznych i za
wodowych. W sumie liczył on około 130 

osób. Jego organem wykonawczym był 
Wydział Wykonawczy liczący 11 członków 
pod przewodnictwem gen. Wieniawy-Dłu- 
goszowskiego, a następnie od 1938 r. gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego. Komitet po
przez Wydział Wykonawczy kontrolował 
oraz często pobudzał inicjatywy mające na 
celu uczczenie pamięci Marszałka. Bez 
zgody Wydziału Wykonawczego nie można 
było nadać szkole imienia Józefa Piłsud
skiego, nie można było wmurować pamiąt
kowej tablicy czy ustawić pamiątkowego 
głazu, a tym bardziej wybudować pomnika. 
Wydawać by się więc mogło, że przy tak 
ogromnym zapale społeczeństwa i dobrej 
organizacji ze strony państwa, powinno 
było powstać po 1935 r. przynajmniej kilka 
okazałych monumentów ku czci Józefa Pił
sudskiego. Jak się jednak okazało, poza 
jednym wyjątkiem, w żadnym mieście pol
skim nie stanął pomnik godny takiej oso
bistości, jak Piłsudski.
Bardzo szybko, bo już w grudniu 1935 r. ze 
względu na ograniczone fundusze Naczel
ny Komitet musiał zawęzić krąg swoich ini
cjatyw do: budowy kopca w Krakowie, 
krypty lub mauzoleum na Wawelu, pomnika 
w Warszawie, budowy mauzoleum i prze
budowy cmentarza na Rossie w Wilnie, 
kompletowania materiałów potrzebnych do 
realizacji projektu upamiętnienia Marszałka 
specjalnymi tablicami pamiątkowymi w 
miejscach historycznych związanych z jego 
życiem, oraz przejęcia i utrzymania istnieją
cej już fundacji stypendialnej im. Józefa Pił
sudskiego.1 Wyznaczenie tych priorytetów 
automatycznie blokowało inicjatywy budo
wy monumentalnych pomników Piłsud
skiego w każdym innym mieście niż War
szawa. Jednak pomnik taki stanął poza 
Warszawą i - jak się później okazało - był 

1. Pomnik Józefa Piłsudskiego w Tarnopolu
2.3. Rzeźby: Piłsudskiego (1) i żołnierza 54p.p. (2) 
w pracowni A. Głowińskiego
4. Autoportret Apolinarego Głowińskiego
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to nawet jedyny zrealizowany, monumen
talny, konny pomnik Józefa Piłsudskiego w 
przedwojennej Polsce.
Wzniesiono go w Tarnopolu, gdzie chęć 
postawienia takiej budowli miała zapewne 
swoje źródło w pragnieniu obywateli nada
nia swojemu miastu większej rangi, więk
szej reprezentacyjności. Tym bardziej mu 
potrzebnej, że od września 1921 r. stało się 
ono stolicą województwa i siedzibą woje
wody, a więc i z tego względu potrzebowa
ło odróżnienia od pozostałych miast regio
nu.
Głównym inicjatorem wzniesienia pomnika 
było dowództwo 54 p.p., które miało swoją 
siedzibę właśnie w Tarnopolu. Specjalny 
Wojewódzki Komitet Budowy Pomnika 
Marszałka w Tarnopolu z Wacławem Że- 
borskim na czele powołany został w 1932 
r., czyli jeszcze za życia Piłsudskiego. Nie 
było to jednak w tym czasie czymś nad
zwyczajnym, w innych miastach, szczegól
nie w środowiskach wojskowych, też orga
nizowano takie komitety. Na przykład 7 p. 
art. lekkiej z Częstochowy wystawił w 1934 
r. pomnik ku czci Marszałka w swoich ko
szarach na Zaciszu - było to popiersie u- 
stawione na niewielkim cokole. Tarnopol
ską inicjatywę odróżniała jednak od innych 
zamierzona forma przyszłego pomnika - tu 
od samego początku myślano o wspania
łym monumencie. Komitet traktował swoją 
działalność bardzo ambicjonalnie, stąd 
pewnie i jego bardzo efektywne działanie. 
W krótkim czasie mieszkańcy Podola swoi
mi drobnymi, ale licznymi składkami stwo
rzyli pokaźny (fundusz, na którego koncie 
znalazło się 134 046 zł i 26 gr, przeznaczo
ny na sfinansowanie budowy pomnika.
Dla pozyskania odpowiedniego projektu 
Komitet rozpisał konkurs wśród artystów 
polskich. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w 
1933 r„ pierwszą nagrodę zdobył projekt 
Bazylego Wojtowicza i Józefa Proszo
wskiego z Warszawy. Zgodnie z decyzją 
jury nagrodzony projekt został zakwalifiko
wany do realizacji2. Jednak nie według nie
go zbudowano tarnopolski pomnik. Z trud
nych do ustalenia dzisiaj przyczyn organi
zatorzy zrezygnowali ostatecznie z pracy 
Wojtowicza i Proszowskiego, a na to miejs
ce przyjęto do wykonania projekt innego 
warszawskiego artysty, pochodzącego z 
Tarnopola Apolinarego Głowińskiego. 
Rzeźbiarz ten, mający za sobą studia w 
Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem tak znakomitych twórców, jak 
Laszczka, Wyspiański i Wyczółkowski, a 
następnie pobyt we Francji i we Włoszech, 
w momencie, gdy przyjęto jego projekt do 
realizacji, był już w Tarnopolu znany i ce
niony. W grudniu 1923 r. stanął w tym mieś
cie pomnik Adama Mickiewicza, którego 
autorem był właśnie Głowiński.
Ze współczesnych notatek prasowych wia
domo, że prace nad pomnikiem Piłsud
skiego we wrześniu 1934 r. były już bardzo 
zaawansowane.3 Gotowe były projekty i 
modele w glinie wszystkich postaci prze
znaczonych na pomnik, pozostawało tylko 
wykonanie modeli potrzebnych do odle
wów z brązu. Zgodnie z projektem na pię

ciometrowym cokole miała być umieszczo
na figura Piłsudskiego na koniu o wyso
kości 3,40 m. Nieco niżej, po obu stronach 
cokołu, na tle gładkiej ściany miano usta
wić dwie naturalnej wielkości postacie: z 
lewej strony legionisty, z prawej żołnierza 
54 p.p. Cała ta kompozycja miała stanąć na 
pl. Sobieskiego, naprzeciwko barokowego 
kościoła dominikanów, i stanowiłaby za
mknięcie placu z tej strony.
Początkowo planowano dokonać uroczys
tego odsłonięcia pomnika na wiosnę, 19 
marca 1935 r„ czyli w dniu imienin Marszał
ka. Jednak z przyczyn niezależnych od Ko
mitetu musiano tę uroczystość odłożyć na 
później. Następnym planowanym terminem 
był dzień 3 maja, ale tego też nie udało się 
dotrzymać. Śmierć Piłsudskiego 12 maja 
jeszcze bardziej pomieszała szyki organi
zatorom, teraz trzeba było najpierw uporać 
się z uroczystościami żałobnymi, które 
przeprowadzano w całym kraju, a dopiero 
po tym myśleć o odsłonięciu pomnika. 0- 
statecznym terminem stał się wreszcie 11 
listopada 1935 r„ dzień obchodów 17 rocz
nicy odzyskania niepodległości przez Pol
skę.
W trakcie uroczystości, w której uczestni
czyły tysiące mieszkańców Podola, woje
woda Dziewałtowski dokonał aktu odsło
nięcia monumentu. W imieniu miasta opie
kę nad nowym pomnikiem przejął prezy
dent Tarnopola płk Stanisław Widacki.4 
Tak więc krótko po śmierci Józefa Piłsud
skiego stanął w Polsce prawdziwie monu
mentalny pomnik ku jego czci, zbudowany 
dzięki inicjatywie ludności Podola i tylko za 
jej własne pieniądze, bez dotacji ze strony 
władz centralnych. Z zachowanych do dzi
siaj zdjęć widać, że tarnopolanie mieli na
prawdę czym się pochwalić. Zamiast jed
nak zbierać pochwały od władz w Warsza
wie, prezydent Tarnopola musiał się przed 
nimi tłumaczyć. Naczelny Komitet Uczcze
nia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
interesowało głównie tworzenie wojewódz
kich i powiatowych Komitetów Uczczenia 
Pamięci Marszałka. I właśnie w tej dziedzi
nie w końcu 1935 r. Tarnopol nie mógł się 
niczym wykazać. Organizatorzy Komitetu 
Budowy Pomnika postanowili nie nakła
niać ludzi do składek i pracy na rzecz no
wych inicjatyw, zanim nie skończy się 
wcześniej podjętych zobowiązań. Dopiero 
więc po uroczystym odsłonięciu pomnika 
powołano w Tarnopolu odpowiedni komi
tet, który rozpoczął działalność według wy
tycznych z Warszawy oraz zaczął inicjować 
zakładanie komitetów powiatowych, które 
miały się zajmować uczczeniem pamięci 
Marszałka na swoim terenie. Aby zniwelo
wać opóźnienie w stosunku do pozosta
łych miast wojewódzkich w kwestiach or
ganizacyjnych, Tarnopol wystąpił do Komi
tetu w Warszawie o uznanie swojego pom
nika „za monument o znaczeniu ogólno
narodowym" oraz o uznanie działalności 
prowadzonej przez tutejszy komitet od 
1932 r. za pracę w ramach powołanego te
raz Komitetu Naczelnego Uczczenia Pa
mięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.5
Na początku 1936 r. wszystko się w tej 

sprawie unormowało i życie w mieście po
toczyło się dalej swoimi starymi torami. 
Sprawa pomnika pojawiła się ponownie 
dopiero w sierpniu 1938 r. Chodziło teraz o 
to, że Komitet Budowy Pomnika w Tarno
polu przewidywał umieszczenie na ścia
nach między cokołem a postaciami legioni
sty i żołnierza specjalnych tablic z nazwi
skami członków POW pochodzących z Po
dola i żołnierzy miejscowego 54 p.p., którzy 
polegli w walkach za ojczyznę. 11 listopada 
1935 r. nie można było jeszcze umieścić 
tych tablic ze względu na to, że brakowało 
wtedy wielu nazwisk poległych. W 1938 r. 
tablice były już gotowe, jednak ewentualne 
ich umieszczenie na pomniku wymagało 
zgody Wydziału Wykonawczego z Warsza
wy. Spowodowało to oczywiście ożywioną 
korespondencję między Tarnopolem a 
Warszawą. Po wyjaśnieniu wszystkich 
wątpliwości zadecydowano w stolicy, że po 
uzyskaniu zgody autora pomnika można 
takie tablice na nim umieścić.
I na tym właściwie można by było zakoń
czyć przedstawianie historii pomnika Józe
fa Piłsudskiego w Tarnopolu, gdyby nie wy
darzenia z 17 września 1939 r. Miasto zo
stało zajęte przez Armię Czerwoną tegoż 
dnia o godz. 17, właściwie bez oporu ze 
strony wojska polskiego. Doszło jedynie 
do starcia z kilkoma zdesperowanymi pol
skimi oficerami i żołnierzami, którzy ostrze
liwali się z jednej z wież kościelnych w cen
trum miasta.6 Ten brak większych walk w 
mieście uchronił je przed znacznymi znisz
czeniami. Nie pomogło to jednak pomniko
wi. W stosunku do niego zapadł nieodwo
łalny wyrok - monument ku czci „wroga 
ludu nr 1 "musiał być zniszczony. Tak więc 
zaraz po wkroczeniu do Tarnopola Armii 
Czerwonej zniknął z miasta jeden z cieka
wszych pomników przedwojennej Polski. 
Teraz nie ma tu już nawet śladu po pomni
ku Piłsudskiego, na jego miejscu znajduje 
się pomnik Lenina.

Aleksander Srebrakowski

Autor artykułu prosi wszystkich, którzy są posia
daczami materiałów (zdjęć, wycinków z lokalnej 
prasy przedwojennej itp.) poświęconych polskim 
pomnikom na Kresach o skontaktowanie się z 
redakcją. Bardzo mile będą widziane relacje o 
losach tych pomników po 17 września 1939 r.

Przypisy
1. Archiwum Akt Nowych (AAN), Naczelny Komi
tet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsud
skiego, sygn. 9, segregator Tarnopol: pismo in
formacyjne Wojewódzkiego Komitetu Wykonaw
czego Uczczenia Pamięci Marszałka J, Piłsud
skiego w Tarnopolu skierowane do komitetów 
powiatowych.
2. „Sztuki Piękne", nr 8/9,1933, s. 340.
3. m.d.d. (Marian Dienstl-Dąbrowa), W pracowni 
Apolinarego Głowińskiego, „Światowid”, nr 40, 
1934, s. 21.
4. „Echo Nauczycielskie” (Tarnopol), nr 9, 1935, 
s. 259-260 i „As” nr 3, 1936, s. 26.
5. ANN, Naczelny Komitet..., sygn. 9, segregator 
Tarnopol: sprawozdanie za rok 1935 z działalnoś
ci Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego 
Uczczenia Pamięci Marszalka Józefa Piłsudskie
go w Tarnopolu.
6. K. Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939 r, 
Londyn 1986, s. 149.
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NASZ FELIETON

Pięćdziesiąty

Ku pokrzepieniu
Ww W ostatnich nume

rach „Spotkań” nietrudno nie zauważyć pewnego odcienia 
pesymizmu - odnoszącego się do losów pisma i losów zabyt
ków. Czytelnikom i redakcji muszę przypomnieć, że był czas, 
gdy losy pisma były bardziej zagmatwane i trudne niż obecnie, 
a losy zabytków nigdy w powojennej historii naszego kraju nie 
mogły nastrajać optymistycznie. Wobec tego, że żadne opty
mistyczne deklaracje, najmądrzejsze zarządzenia czy naj
wspanialsze akty prawne nie uratowały i nie uratują zabyt
ków, i wobec tego, że jest to numer jubileuszowy - właśnie 
pismu poświęcam ten felieton.
„Spotkania z Zabytkami” miały już kilka ostrych zakrętów. 
Pierwszy na początku, gdy w 1977 r. ukazał się zeszyt z „Damą 
z łasiczką” na okładce i nie wiadomo było, co to właściwie jest 
- biuletyn, książka czy czasopismo. W podtytule nazywało się 
to „informatorem”, co oczywiście o niczym nie decydowało. 
Dopiero później okazało się, że był to zakręt, który redakcja 
wzięła na „kontrolowanym poślizgu”. Ciągnął się ten poślizg 
bardzo długo, prawie sześć lat. Chodziło zaś o załatwienie 
sprawy statusu czasopisma, do którego „Spotkania” zmierzały 
z uporem: nie otrzymując kilkakrotnie od 1977 r. zezwolenia z 
Ministerstwa Kultury i cenzury na wydawanie regularnego 
periodyku, pierwszy i następne zeszyty „Spotkań” były właś
nie owymi „informatorami”, wychodzącymi bez określonej 
częstotliwości, ale w formacie takim, w jakim ukazuje się dzi
siejsze pismo. Mało tego - w 1980 r. „Spotkania” ukazały się z

(rys. Małgorzata Tabaka)

numerem 3, chytrze ukrytym wewnątrz, czego - bez odpo
wiedniego zezwolenia - robić nie było wolno i co groziło spo
rymi kłopotami, przede wszystkim likwidacją publikacji. W 
toczonej przez długi czas walce o czasopismo nie pomagały 
ani odpowiedni dla pisma format i sposób redagowania, ani 
nagroda przyznana redakcji przez resort kultury. Argumen
tem drukowanego pod okładką numeru nikt zapewne nie 
chciał się chwalić! I to był zakręt nr 1 - najważniejszy, bo 
decydujący o piśmie. Skończył się zwycięstwem w roku 1983.

•
Zakręty składały się często z wielu ostrych wiraży. Raz był to 
papier, którego— nie było, drugi raz nie taka farba, trzeci - zła, 
beznadziejna dystrybucja pisma, co zresztą było i jest co
dziennością. Nie było mowy o braniu wiraży metodą „pośliz
gów kontrolowanych” w wypadku potyczek z cenzurą. Na 
przykład w felietonie o „Solidarności” w Pracowniach Kon
serwacji Zabytków (nr 6, 1981) nazwę związku polecono re
dakcji zastąpić pojęciami: „pracownicy” i „Rada Naukowa” 
(sic!). Przede wszystkim zaś był „czarny numer” (8, 1982) 
„Spotkań” traktujący o świadomym niszczeniu zabytków w 
naszym kraju od 1945 r. Numer ten - choć mocno okrojony 
przez cenzurę - zachował swoją główną ideę: obraz katastro
falnego stanu; za ten numer redakcja była zresztą „na dywa
niku” w resorcie kultury. Kłopoty m.in. z zamieszczeniem 
artykułu o cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w 1985 r„ o 
warszawskim Klubie Myśliwskim, którego autor zbyt wyraź
nie (sic!) ukazał towarzyskie życie przedwojennej Warszawy 
(nr 4,1983) czy z publikacją o dewastowanym cmentarzu żoł
nierzy polskich z 1920 r. w Dęblinie (nr 2,1986) - przeszły już 
do historii. Tak samo jak „niezbyt fortunne” zamieszczenie w 
numerze 7 (ukazał się nomen omen w grudniu 1981 r.!) wier
sza Kazimierza Wierzyńskiego ze słowami:

„Z nich kiedyś proroczy,
Mścicielski krzyk uderzy, upiora spod darni 
Żywi ludzie usłyszą podziemne wołanie,
Na wiatr sztandary wyjdą, grot błyśnie u drzewca,
I wolność z czarnej ręki podźwignie się szewca...”

I chyba na tym ostatnim przykładzie oparł się niecały rok 
później cenzor, od którego redakcja usłyszała zwięzłą ocenę 
swoich poczynań: „rewolwerowcy od zabytków”. Przypu
szczam, że redakcje innych czasopism mają życiorysy barw
niejsze, ale jak na taki „niewinny” temat, jakim jest ochrona 
zabytków i tego wystarczy.
Ku pokrzepieniu trzeba także pamiętać, że redakcja składa 
się obecnie z trzech etatowych redaktorów, którzy oprócz re
dagowania pisma zajmują się tysiącem innych spraw, o któ
rych „normalny” dziennikarz nawet nie ma pojęcia. Na po
czątku było jeszcze gorzej - dwa etaty redakcyjne „zrobiły” to 
pismo i - ukazało się! Bez obsługi administracyjnej i finanso
wej (tylko wypłaty honorariów odbywają się poza redakcją) i 
bez piszącej na maszynie sekretarki. I tak jest do dzisiaj. 
Żaden szanujący się dziennikarz nie załatwiałby papieru wo
żąc go z magazynu do drukami, nie pisałby list honoraryjnych 
poprzedzonych obliczeniami, nie wypisywałby zleceń czy ra
chunków, nie pracował nad korektami, nie wyszukiwał każde
go drobiazgu potrzebnego pismu w bibliotekach czy archi
wach. A robią to wszyscy - od naczelnego począwszy. I pismo 
wychodzi!
„Ku pokrzepieniu serc” Czytelników i redaktorów w dzisiej
szych, trudnych dla pisma czasach, trzeba było to wszystko 
przypomnieć.

Felietonista
PS. Fakty opisane w tym felietonie Felietonista zebrał w re
dakcji.
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(fot. Jerzy Langda)

Wokół 
jednego zabytku
W XV w. przy drodze prowadzącej ze Skępego do Lipna 
w ziemi dobrzyńskiej leżał ogromny kamień oznaczony 
licznymi wyżłobieniami w kształcie krzyży. Krzyże te widać 
było na zewnątrz i - po odłupaniu mniejszych kawałków - 
wewnątrz kamienia, ale nie tylko to czyniło ów głaz nie
zwykłym. Gdy zatrzymywali się przy nim ludzie cnotliwi i 
pobożni - otrzymywali niezliczone łaski od Boga; niedo
brzy i grzeszni doznawali zaś szkód i nieszczęść. Mato 
tego, prości pasterze widywali tu tajemnicze światło, a 
jednemu z nich ukazała się Matka Boska i oświadczyła, że 
miejsce to od dawna jest Bogu miłe. Od tej pory czczono 
kamień i otaczano szczególną opieką. Wieść o objawie
niu rozeszła się szybko. Do cudownego kamienia piel
grzymowały rzesze wiernych.

W latach 1495-1496 w ziemi dobrzyńskiej panowała zara
za. Chorych w nadziei uzdrowienia przywożono do Skę
pego. Spełniając wolę pielgrzymów, obok kamienia po
stawiono wkrótce drewniany krzyż, na którym uzdrowieni 
zawieszali dziękczynne wota. W tym czasie przywędrował 
do Skępego Jan Kuśnierz z Pobiedzisk koło Gniezna, 
człowiek znany z głębokiej wiary i szlachetności, który 
zeznał pod przysięgą, że objawiła mu się Matka Boża i 
nakazała, aby nakłonił władającego Skępem do wybudo
wania w miejscu krzyża kaplicy. Jan przekazał to polece
nie ówczesnemu właścicielowi Skępego, kasztelanowi 

kruszwickiemu Mikołajowi Kościeleckiemu; ten - po
słuszny woli Bożej - w 1495 r. wzniósł za miastem drew
nianą kaplicę Zwiastowania NMP. Pewnego dnia do kap
licy niesiono w lektyce córkę Kościeleckiego Zofię, spa
raliżowaną od lat po upadku z konia. W połowie drogi 
Zofia odzyskała władzę w nogach i do świątyni weszła już 
o własnych siłach. Uzdrowiona kasztelanka zapragnęła w 
podzięce ozdobić kaplicę figurą Matki Boskiej; w poszu
kiwaniu odpowiedniej postanowiła pojechać do Pozna
nia. W nocy poprzedzającej wyjazd miała Zofia widzenie: 
objawiła się jej modląca się Maria w dziecięcej postaci. 
Kościelecka odwiedziła w Poznaniu pracownie wszyst
kich znanych rzeźbiarzy, ale nigdzie nie mogła znaleźć 
takiej figury, jakiej szukała. W końcu trafiła do warsztatu 
nikomu nieznanego artysty, tam - ku jego zdumieniu, bo 
nie był to twórca rzeźb religijnych - znalazła figurkę 
przedstawiającą dokładnie taką Marię, jaką widziała we 
śnie. Mistrz ów nie wiedział, skąd statua ta trafiła do jego 
pracowni; widząc w tym wolę Opatrzności podarował 
rzeźbę kasztelance, nie biorąc w zamian zapłaty.

Tak oto skępska kapliczka zyskała patronkę. Pielgrzy
mów przybywało, cuda zdarzały się coraz częściej. Stryj 
fundatora kaplicy, również Mikołaj Kościelecki, późniejszy 
biskup chełmiński, postanowił sprowadzić bernardynów z 
Koła dla sprawowania opieki duszpasterskiej nad groma
dzącymi się tu rzeszami wiernych. Z jego funduszy w 
latach 1508-1510 wzniesiono klasztor i kościół, którego 
kamieniem węgielnym stał się ów cudowny przydrożny 
głaz znaczony krzyżami. Świątynia otrzymała wezwanie 

Zwiastowania NMP, a statua z kapliczki, zwana Matką 
Boską Skępską, została umieszczona w ołtarzu głów
nym.

Legendę o cudownej figurze - przekazywaną z pokolenia 
na pokolenie - zna każdy mieszkaniec Skępego. Nikomu 
nic nie wiadomo natomiast o twórcy statui; zapewne był 
to któryś z anonimowych rzeźbiarzy ludowych.

Gotycka figura Matki Boskiej Skępskiej jest wykonana 
z drewna, ma 96 cm wysokości, a na cokole wyrytą datę 
„1496” (według tradycji w tym właśnie roku Zofia Koście
lecka przywiozła ją z Poznania). Ideowe i artystyczne po
krewieństwo łączy rzeźbę z grupą Madonn występują
cych w całej Europie, ilustrujących temat ikonograficzny 
„Maria - służebnica w świątyni”, wywodzący się z wczes
nochrześcijańskich tekstów apokryficznych. Według po
dania trzyletnia Maria została przyprowadzona przez ro
dziców do świątyni jerozolimskiej i pozostawiona tam do 
służby Bogu wraz z innymi dziewicami. Literatura 
wschodnia zainteresowała się tym wątkiem już w VII w. i 
wówczas też stał się on podstawą obrzędu liturgicznego. 
W literaturze łacińskiej wykorzystywano go od X w., a trzy 
wieki później Kościół Zachodni ustanowił święto Ofiaro
wania Marii w świątyni (Repraesentatio figurata), w czasie 
którego odgrywano apokryficzne wydarzenie.

Najstarszą rzeźbą „Marii Służebnicy w świątyni" była 
czternastowieczna figura mediolańska. Jej kopie zacho
wały się m.in. w Landesmuseum w Bonn (z drugiej poło
wy XIV w.), Bayerisches Nationalmuseum w Monachium 
(z 1490 r.), Germanisches Nationalmuseum w Norymber
dze (z 1495 r.). W Polsce najbardziej znane figury z tej 
grupy występują we wrocławskim kościele Św. Elżbiety, 

w Starym Wielisławiu, w płockim Muzeum Diecezjalnym 
(przeniesiona tu z kościoła w Sarbiewie) i w kościele 
skępskim.
Wszystkie te figury ilustrujące tekst apokryficzny przed
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stawiają Marię w dziecięcej postaci, z rękami złożonymi 
do modlitwy, wzrokiem skierowanym na widza, wysmukłą, 
o długich włosach spadających na plecy, w długiej sukni. 
O tym, jak wielką rolę w wartościowaniu rzeźb odegrała 
ich funkcja kultowa, świadczą dzieje figur z Sarbiewa i ze 
Skępego. Nie reprezentująca wielkich walorów artystycz
nych, czczona jako cudowna, Matka Boska Skępska 
przewyższała znacznie sławą Marię Służebnicę z Sarbie
wa, stanowiącą wybitne dzieło sztuki, do której jednak nie 
wędrowały pielgrzymki. Tak oto przedstawiona została 
rzeźba ze Skępego w Encyklopedii Powszechnej Orgel
branda z 1866 r.: „Pod względem sztuki niewiele ona pola 
do uwag przedstawia, wyrobiona jest bowiem w ciężkiej i 
zbyt mało fałdującej się kapie, która całą figurę osłaniając, 
twarz tylko i ręce do modlitwy złożone widocznemi czyni. 
Pomimo to przecież nie jest to dzieło bez zalety, a jak 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej odznacza się wyra
zem nadzwyczajnej powagi, tak statua tutejsza tchnie wy
razem anielskiej niewinności."(t. 23, s. 519). Gwoli spra
wiedliwości trzeba też przytoczyć i taką opinię na temat 
figury: „Kto zna rzeźby Wita Stwosza z tej epoki, może 
uznać, że w niczem mu nie ustępujej a może i przewyż
sza; sama twarzyczka tchnie wyrazem niepospolitej aniel
skiej dobroci i niewinności." (J. Zieliński, O Skępem i o 
cudami słynącej NMP, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 33, 
1860, s. 651). Tym, co w zasadniczy sposób wyróżnia 
Matkę Boską Skępską spośród innych rzeźb tego rodza
ju, jest płaskie opracowanie sfałdowań sukni i włosów, 
ujętych w spiralnie skręcone loki, spiętych nad wysokim 
czołem wąską opaską, oraz silnie uwydatnione wysunię
cie prawej nogi.

Na początku XVII w. Rzeczpospolita toczyła wojnę ze 
Szwecją. Wojska wroga rabowały dwory, zamki i kościoły. 
Aby zdobiąca ołtarz w kościele skępskim statua nie stała 
się łupem najeźdźców, gwardian klasztoru bernardynów 
Franciszek Radoński wywiózł ją w 1629 r. do Łowicza. Po 
wojnie figura wróciła do Skępego. Wówczas to bernardy
ni, od wieków już dysponujący ważnymi argumentami kul
tu, postanowili doprowadzić do koronacji cudownej figu
ry. W imieniu mieszkańców ziemi dobrzyńskiej starał się 
też o to syndyk klasztorny Mikołaj Podolski. W 1754 r. 
biskup płocki Józef Eustachy Szembek delegował do 
Skępego księży Marcina Strachockiego i Franciszka Wiś
niewskiego, kanoników katedralnych płockich i chełmiń
skich, aby zbadali miejsce kultu i orzekli o prawdziwości 
dokonanych tu cudów. Komisja przesłuchała 45 świad
ków niezwykłych wydarzeń, m.in. przełożonego klasztoru, 
księdza Felicjana Gizińskiego i osoby, które doświadczy
ły działania Opatrzności, obejrzała dokładnie figurę i 
dziękczynne wota, i wysłała do papieża notę z prośbą o 
pozwolenie na koronację. Kapituła Watykańska przychyli
ła się do tej prośby i ówczesny papież Benedykt XIV 
udzielił zezwolenia na koronację. Pozłacaną, wysadzaną 
drogimi kamieniami koronę wykonano dzięki składkom 
okolicznych mieszkańców.

W przeddzień koronacji okryto figurę barokowym, srebr
nym płaszczem, przetykanym złotą nicią i przewieziono ją 
na wozie triumfalnym, ciągnionym przez trzy pary koni do 
specjalnie wybudowanej kaplicy w sosnowym borku nie
daleko klasztoru, gdzie wcześniej przeniósł już koronę 
infułat Luczycki. Tutaj całą noc czuwali i modlili się wierni. 
Uroczystości koronacyjne rozpoczęły się rano, 18 maja 
1755 r. Przez bogato udekorowane bramy przewieziono 
rzeźbę do kościoła, gdzie ks. biskup Fabian Pląskowski, 
sufragan chełmiński, dopełnił koronacji i rozpoczął nabo

żeństwo dziękczynne, które trwało osiem dni. Aby upa
miętnić to wydarzenie wybito dziewięć medali z wizerun
kiem Matki Boskiej Skępskiej z jednej, a kościoła i kla
sztoru z drugiej strony.

Z okazji tak doniosłej uroczystości brat zakonny Walenty 
Żebrowski ozdobił wnętrze kościoła polichromią. W ołta
rzu głównym, wspartym na sześciu kolumnach i ośmiu 
pilastrach, z korynckimi kapitelami, umieszczono rzeźby 
ośmiu świętych; figura Matki Boskiej stanęła pośrodku, w 
niszy ołtarza wybitej purpurowym aksamitem. Wokół rzeź
by zawieszono dwanaście srebrnych gwiazd, zaś u jej 
stóp półksiężyc z blachy srebrnej, podtrzymywany przez 
dwóch aniołów, barokowy, wykonany prawdopodobnie w 
XVIII w. przez złotnika toruńskiego Jana Letyńskiego. W 
ołtarz wmontowane zostały lustra, które wzmacniały blask 
płonących podczas nabożeństwa świec, co dawało wra
żenie okalającej figurę poświaty. W niszy ołtarza zawie
szono też wota dziękczynne, z których najstarszy byt ob
razek Matki Boskiej w srebrnej oprawie z 1509 r.

W 1767 r. kosztem wojewody płockiego Ignacego Zboiń- 
skiego dobudowano za ołtarzem chór zakonny, a w 1791 
r. staraniem ks. Liszewskiego wykonano nowy ołtarz 
główny; nie wpłynęło to na usytuowanie figury w kościele. 
Pewna zmiana nastąpiła o wiele później: niszę, w której 
stała statua, zasłonięto malowanym na płótnie obrazem 
olejnym, przedstawiającym scenę Zwiastowania NMP. 
Twórcę obrazu, Tadeusza Łęskiego, sprowadził do Skę
pego w 1857 r. - porozumiawszy się przedtem z gwardia
nem klasztoru, ks. Bonifacym Baryłkiewiczem - ówczesny 
właściciel miasta, Gustaw Zieliński. Malarz wykonał więk
szość obrazów zdobiących ołtarze kościoła. Od tej pory 
figurę odsłaniano tylko w czasie nabożeństw.

Cudowna Matka Boska przetrwała kasatę zakonu w 1864 
r„ obie wojny światowe, doczekała się powrotu bernardy
nów w 1945 r. i obchodów dwusetlecia koronacji w 1955 r. 
Rok wcześniej, 2 lutego, podczas ceremonii odprawianej 
przez biskupa płockiego Piotra Dudzieca ubrano figurę w 
nowy haftowany płaszcz. I pewnie dotrwałaby w niezmie
nionej postaci do dziś, gdyby nie pewien przykry wypa
dek. Otóż w 1980 r„ w nocy z 14 na 15 sierpnia, w nie 
wyjaśnionych dotychczas okolicznościach została skra
dziona oryginalna korona z 1755 r., której nie odnaleziono 
do tej pory. Dwaj kolejni gwardiani klasztoru skępskiego 
- księża Leoncjusz Cyronik i Waldemar Batorski rozpo
częli starania o wykonanie nowej korony. Tak też się sta
ło. 8 września 1984 r. obrzędu rekoronacji figury dopełnił 
ordynariusz płocki, biskup Bogdan Sikorski.

O sile kultu, jakim otaczano Matkę Boską Skępską, 
świadczą osiemnastowieczne, ludowe kopie cudownej fi
gury, ustawione w kilku miejscach kompleksu kościelno- 
-klasztornego: w wieżyczce na sygnaturkę nad dachem 
prezbiterium, we wnęce nad bramą przejazdową dzie
dzińca odpustowego, w pomieszczeniu na piętrze wieży 
bramnej tegoż dziedzińca, w kaplicy Św. Barbary i dwie 

rzeźby z przełomu XIX i XX w., stojące w kaplicy w sosno
wym borku pod klasztorem.

Kult Maryjny dotrwał do dnia dzisiejszego w postaci na
bożeństwa do Matki Boskiej Skępskiej, Pani Mazowsza i 
Kujaw. Co roku wędrują do Skępego pielgrzymki na o- 
siem odpustów, organizowanych tu przez bernardynów. 
Cudowna Matka Boska Skępska stoi nadal na straży wie
lowiekowej tradycji.

Ewa A. Kamińska
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Twórczość obozowa
„ Wiemy, że gdzieś tu, na lewo, przed 
wejściem do obozu, jest cmentarz 
naszych. Leżą już poza zoną. Tak. 
Tylko ten kto umrze może bezkarnie 
przekroczyć jej granice."
(Beata Obertyńska, W domu niewoli, Londyn 
1982)

Twórczość artystów polskich are
sztowanych i więzionych przez wła
dze radzieckie zasługuje na głębsze 
zainteresowanie. Związek uczucio
wy z twórczością w niewoli powodu
je, że wielu autorów nie publikuje 
swoich szkiców czy obrazów. Ich 

wewnętrzne przemyślenia - rzucone 
na papier, chowane przed rewizją, u- 
krywane przed współwięźniami - są 
czymś więcej niż zamalowanymi 
skrawkami papieru. Te kroniki wyda
rzeń tworzono za pomocą prymityw
nych materiałów, co spowodowało, 
że zachowało się ich tak niewiele. 
Specyficzne warunki, w jakich po
wstawały te szkice czy rzeźby, pa
mięć o tych, którzy je tworzyli każę 
nam zaliczyć je do pamiątek narodo
wych. Zupełnie Innym zagadnieniem 
jest całkowity zakaz ich publikowa
nia w kraju po wojnie - dlatego uwa
żam, że dziś, gdy mamy możliwość 
mówić na ten temat, należy szukać 
wszelkich pamiątek z owych lat i u- 
dostępniać je szerokiemu ogółowi 
społeczeństwa.

stępcy komisarza spraw zagranicznych 
ZSRR) do wybuchu wojny niemiecko-ra- 
dzieckiej uwięziono i zesłano 387 932 oby
wateli polskich2, natomiast według danych 
szacunkowych władz polskich liczba 
osób deportowanych wynosiła ponad 
1 500 0003

Z liczby tej 880 tys. wywieziono podczas 
czterech deportacji w lutym, kwietniu i 
czerwcu 1940 (w tym roku mija pięćdziesiąt 
lat od tych wydarzeń) oraz czerwcu 1941 r., 
około 180 tys. zostało jeńcami wojennymi, 
ponad 150 tys. zmobilizowano do Armii 
Czerwonej, natomiast blisko 20 tys. wyje
chało dobrowolnie w poszukiwaniu pracy. 
Ponad 500 tys. znalazło się w więzieniach i 
obozach pracy, resztę zmuszono do osied
lenia się w różnych częściach ZSRR. Z tej 
liczby jedną czwartą zesłanych (220-250 
tys.) stanowiły dzieci do lat 144.

Wśród aresztowanych przez wojsko ra
dzieckie i NKWD znaleźli się malarze i rzeź-

Od 17 września 1939 do 22 czerwca 1941 r. 
Polska podzielona była między dwóch za
borców- - hitlerowskie Niemcy i stalino
wską Rosję. Władze radzieckie drastycznie 
zmieniły skład demograficzny i sytuację 
polityczną na zajętych terenach. Już 6 paź
dziernika 1939 r. okupant przeprowadził 
„głosowanie", w wyniku którego ziemie 
polskie włączone zostały do terytorium 
ZSRR, a wszyscy obywatele je zamieszku
jący otrzymali narzucone obywatelstwo ra
dzieckie'. Wcześniej, bo zaraz po wkrocze
niu wojsk radzieckich rozpoczęły się de
portacje ludności polskiej do wschodnich i 
północnych części Związku Radzieckiego. 
Dokładnie nie jest znana liczba rodaków 
wywiezionych w głąb Rosji. Według o- 
świadczenia Andrieja Wyszyńskiego (za-

1-3. Rysunki Antoniego Kleina, żołnierza z Białe
gostoku, złapanego przez radziecką straż przy 
przekraczaniu granicy: szkice z przejściowego o- 
bozu NKWD „Iwdiel" (1), obóz pracy „Nowoje” w 
okręgu swierdłowskim (2). brama obozu pracy 
„Toloknianka" (3)
4. Matka Boska Kozielska - płaskorzeźba por. 
Tadeusza Zielińskiego wykonana w obozie w Ko- 
zielsku
5. Akwarela ppłka Piotra Wożniaka przedstawia 
jedną z narożnych wież obozu w Kozielsko
6.7. Rysunki satyryczne Mieczysława Kuczyń
skiego
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biarze polscy. Do niewoli sowieckiej pod 
Chmielnikiem dostali się m.in. Józef Czap
ski oraz Marian Bohusz-Szyszko. Pierwszy

ciuszkowskiej), Włodzimierz Zakrzewski, 
Ignacy Witz, Bronisław Linke, Wojciech 
Kula.

Swoją wędrówkę przez więzienia i łagry ilu
strowali również artyści amatorzy - ich 
twórczość jest przede wszystkim doku
mentem, odkryciem tragicznego losu tysię
cy rodaków będących na zesłaniu. Zupeł
nie inną wymowę ma płaskorzeźba Matki 
Boskiej Kozielskiej, wykonana przez por. 
Tadeusza Zielińskiego. Stała się ona sym
bolem męczeństwa oficerów polskich za
mordowanych przez NKWD. Przez cały 
szlak bojowy 2. Korpusu ozdabiała ołtarze 
połowę, aby znaleźć miejsce w Instytucie 
Polskim im. Władysława Sikorskiego w 
Londynie6.

Drugi okres wielkich deportacji rozpoczął 
się z chwilą wkroczenia Armii Czerwonej 
na terytorium Polski w 1944 r. Aresztowano 
i zsyłano głównie żołnierzy Armii Krajowej; 
w przybliżeniu deportowano w latach

trafił do grupy oficerów internowanych w 
Griazowcu5, drugi na Łubiankę. Z innych 
malarzy wymienić należy: Leopolda i Zyg
munta Haarów, Stanisława Westwalewicza 
- jednego z ilustratorów pisma „Orzeł Bia
ły" w ZSRR, Tadeusza Wąsa, Krystynę Do
mańską, Adama Kiliana, Władysława Lama, 
Tadeusza Kersena czy Zygmunta Turkiewi
cza - autora szkiców z walk 2. Polskiego 
Korpusu pod Monte Cassino. Wśród rzeź
biarzy wymienić trzeba Adolfa Gletta i Ed
munda Szada. Wszyscy opuścili tereny 
ZSRR z armią gen. Władysława Andersa. Z 
ich twórczością spotykamy się ponownie 
na Środkowym Wschodzie i we Włoszech; 

organizują wystawy w Teheranie, Bagda
dzie czy w Rzymie, lecz przede wszystkim 
ilustrują ukazującą się tam prasę polską. W 
szeregach Ludowego Wojska Polskiego o- 
puścili Związek Radziecki: Aleksander Ra- 
fałowski (plastyczny kronikarz Dywizji Koś- 

1944-1945 około 100 tys. obywateli pol
skich7. W wyniku ewakuacji Armii Polskiej z 
ZSRR wyjechało do Persji 114 462 obywa
teli polskich, w latach 1945-1948 wróciło 
do kraju 263 413 osób, z Dywizją Tadeusza 
Kościuszki - 35 000 osób, a w latach 1955- 
1959 około 50 tys. osób8. Jeszcze w ostat
nich miesiącach 1965 r. powróciło do Oj
czyzny 50 osób z obozów za Uralem8. 
Przyjrzyjmy się więc kilku zachowanym pa
miątkom - narodowym zabytkom z tak 
przecież niedawnych lat.

Zbigniew Dunin-Wilczyński

Przypisy
1. Polskie Sity Zbrojne, t. III, s. 29-30; Wł. 
Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia po
lityczna Polski, t. III, s. 106.
2. DPSR - Documents of Polish-Soviet 
Relations, vol. 1, 1939-1943, Heinemann, 
London 1961.

3. Istnieją rozbieżności co do liczby depor
towanych. Obecne badania podają liczbę 1 
500 tys., a nie 1 200 tys. podawane w latach 
siedemdziesiątych.

4. J. Gross, I. Grudzińska-Gross, „14/ czter
dziestym nas Matko na Sibir zestali", Lon
dyn 1981, s. 8.
5. Grupa 400 oficerów, którzy uniknęli wy
syłki do Katynia.
6. Do wykonania płaskorzeźby użyto deski 
z drzwi cerkwi w Kozielsku. Narzędzia autor 
wykonał z drutu. Rzeźba ukończona 3 maja 
1941 r. długo wędrowała po więzieniach, 
ukryta pod fałszywym dnem walizki. 25 
sierpnia 1941 r. obraz ten, wtedy pod na
zwą Matki Boskiej Zwycięskiej, znalazł się 
na ołtarzu potowym w czasie pierwszej 
mszy św. Wojska Polskiego w Griazowcu.
7. J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w 
latach 1939-1986, Londyn 1987, s. 207.
8. Ibidem, s. 240.

9. „Dziennik Polski", 6.08.1965 r„ Londyn.
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Znaki miejskie 
na srebrach 
szczecińskich
Znaki miejskie bite. niegdyś w 
poszczególnych miastach jako 
cechy probiercze na wyrobach 
srebrnych podlegały w ciągu 
wieków różnym mutacjom i są 

dziś nie tylko podstawą lokaliza
cji miejsca powstania tych zabyt
ków, lecz także umożliwiają ich 
datowanie. Poniżej drukujemy o- 
mówienie znaków szczecińskich 
pochodzące z opracowania zna
ków złotniczych w Polsce, przy
gotowywanego w Ośrodku Do
kumentacji Zabytków przez au
tora tego artykułu. Dla każdego 
znaku podano uzasadnienie jego 
datowania i wskazano podstawę 

wykonania rysunku. Mamy na
dzieję, że ten nigdy jeszcze nie 

publikowany materiał będzie cie
kawy nie tylko dla badaczy sztuki 
złotniczej.

Port leżący u ujścia Odry w 1478 r. został 
przez księcia Bogusława X kreowany na 
stolicę zjednoczonego Księstwa Pomorza 
Zachodniego i pełnił tę funkcję aż do 
śmierci ostatniego z rodu Gryfitów - Bogu
sława XIV w 1637 r. Niebawem też na mocy 
pokoju westfalskiego w 1648 r. Szczecin 
dostał się w ręce Szwedów, aby w czasie 
wojny północnej przejść pod panowanie 
Prus (1713 r.). Największy rozkwit miasta 
przypadł na wiek XV i pierwszą połowę XV! 
w., toteż powstanie tam cechu złotników 
odnotować można już na początku XV w. 
(najstarszy zachowany zapis z 1420 r. mó
wiący o istniejącym już cechu). Książę Bar
nim XI nadał mu nowy statut w 1549 r. Ża
den z nielicznie zachowanych dokumentów 
nie wspomina o obowiązku sygnowania 
tamtejszych sreber przez probierzy cecho
wych znakiem miejskim. Dało to asumpt 
domniemaniu', że może był on używany 
przez złotników indywidualnie. Moim jed
nak zdaniem cecha miejska występująca 
na srebrach szczecińskich od potowy XVI 
w. musiała być bita przez probierza cecho
wego, na co wyraźnie wskazuje odcisk 
tego samego znacznika na wyrobach kilku 
różnych artystów (przykładowo zob. Ro
senberg2, poz. 4582-4587). innym nieza
przeczalnym argumentem jest występowa
nie na zabytkach wężyków probierczych, 
co wyraźnie świadczy o działaniu kontroli 
probierczej, której oczywiście nie dokonuje 
ztotnik-wytwórca, lecz probierz cechowy.

Godłem znaku miejskiego w Szczecinie 
była zapożyczona z herbu tego miasta gło
wa gryfa. Na podstawie zgromadzonego 
materiału można hipotetycznie wydzielić 
trzy typy znaków z tym godłem - za pano
wania książąt pomorskich znaki wyobraża
ją głowę gryfa w okrągłym polu, za pano
wania Szwedów w drugiej połowie XVII w. 
spotyka się takież godło (początkowo z od
wróconą głową) w pionowym owalu, nato
miast pod władzą króla pruskiego na zna
kach obok głowy gryfa pojawia się zawsze 
oznaczenie próby srebra w postaci liczby 
„12”. W czwartej ćwierci XVIII w. (najwcześ
niej stwierdzone w 1780 r.) obok powyż
szych oznaczeń pojawia się kolejna litera 
alfabetu oznaczająca zapewne, jak w in
nych miastach, kolejnych probierzy3.
Przed ostatnią wojną E. Bronisch i W. Ohle 
- inwentaryzatorzy zabytków w powiecie 
kamienieckim - odnaleźli na srebrach w 
kościele ewangelickim w Kozielicach (wieś 
położona na północ od Szczecina) dwa 
znaki miejskie, których nie rozpoznali, lecz 
opublikowali ich staranny przerys - przed
stawiają one postać siedzącą na tronie4. 
Udało mi się odnaleźć przerys nie zacho
wanej pieczęci miejskiej Szczecina wyko
nanej jeszcze w XIII w., a powtórzonej w 
srebrze w wieku XVII5. Widnieje na niej w 
trójlistnej arkadzie postać księcia siedzą
cego na tronie, z odstawionymi łokciami i 
wyraźnie zaznaczonymi stopami - przed
stawienie na omawianych znakach miej
skich jest bez wątpienia powtórzeniem wi
zerunku z tej pieczęci. Znakom tym towa
rzyszą cechy imienne, które udało się przy
pisać złotnikom szczecińskim, co w sumie 
pozwala uznać, że mamy tu do czynienia ze 
znakami miejskimi Szczecina o nie znanym 
do tej pory godle. Pochodzą one z czasów 
panowania pruskiego, kiedy to przy głowie 
gryfa umieszczono na znaku oznaczenie 
próby „12", zaś na kielichu obok cechy z 
postacią księcia wybito liczbę „13”, co wy
raźnie wskazuje na równoczesne używanie 
dwu różnych znaków dla oznaczenia dwu 
różnych prób srebra. Na niektórych sre
brach z czwartej ćwierci XVIII w. pojawiają 
się bite puncyną daty - znana jest data 
„1780" wybita przy znaku nr 9 oraz cyfra 
„81", stanowiąca zapewne skrót daty 1781, 
wybita w negatywie przy znaku nr 13. Znaki 
miejskie w Szczecinie zanikają na początku 
XIX w. - zapewne w związku z upadkiem 
cechu. G. Stephani przypuszcza, że istniał 
też jeszcze inny znak miejski Szczecina z 
wyobrażeniem gotyckiej litery „S" i krzyża 
łacińskiego6.

Znak nr 1 - rysunek i datowanie według 
kielicha mszalnego z fundacji ks; Barnima 
XI z 1558 r. wykonanego przez A. Wegene- 
ra (1530-1565)7, własność prywatna, depo
zyt w Muzeum Narodowym w Szczecinie6. 
M. . Rosenberg odnotowuje analogiczny 
znak na kielichu opatrzonym nierozpozna
nym gmerkiem i inskrypcją z 1613 r.s Znak 
nr 2 - rysunek i datowanie według puszki 
datowanej inskrypcją na 1615 r., znak maj
stra nierozpoznany, w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, nr inw. MNS/Rz 

3305. Znak nr 3 - rysunek i datowanie we
dług pateny datowanej inskrypcją funda
cyjną na 1634 r„ wykonanej przez J. Kampf- 
fersa (1615-1645), znajdującej się przed 
wojną w kościele w Łożnicy, publikowanej 
przez E. Bronischa i W. Ohlego'0. Znak nr 4
- rysunek i datowanie według konwi dato
wanej inskrypcją fundacyjną na 1659 r., ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Warsza
wie, obecnie zdeponowana w Muzeum Na
rodowym w Szczecinie. Znak nr 5 - rysu
nek i datowanie według kielicha mszalne
go i pateny datowanych inskrypcją funda
cyjną na 1672 r„ wykonanych przez J. Wet- 
tersteina (1667-1672), znajdujących się 
przed wojną w kościele w Kopicach, publi
kowanych przez E. Bronischa i W. Ohle
go". Znak nr 6 - rysunek i datowanie we
dług kielicha mszalnego wykonanego 
przez E. A. Alma (1704-1726), znajdującego 
się przed wojną w kościele w Buku Ka
mieńskim oraz kielicha mszalnego datowa
nego inskrypcją fundacyjną na 1704, wyko
nanego przez Ż. Polsky’ego (1694-1709), 

znajdującego się przed wojną w kościele w 
Jaroszewie; oba obiekty publikowane 
przez E. Bronischa i W. Ohlego'2. Znak nr 7
- rysunek według łyżki wazowej (własność 
prywatna), datowanie według puszki z ins
krypcją fundacyjną na 1714 r., wykonanej 
przez O. Novosadiego (1696-1732), znaj
dującej się przed wojną w kościele w Kopi
cach oraz kielicha mszalnego datowanego 
inskrypcją fundacyjną na 1751 r., wykona
nego przez J. F. Timma (1728-1782), znaj
dującego się przed wojną w kościele w 
Stepnicy; oba obiekty publikowane przez 
E. Bronischa i W. Ohlego’3. Jest prawdo
podobne, że wymienione wyżej trzy obiekty 
miały wybite nieco odmienne w formie zna
ki miejskie, jednakże na tyle podobne, że 
nie można obecnie na podstawie posiada
nego przeze mnie materiału uchwycić isto
tnych różnic. M. Rosenberg opublikował a- 
nalogiczny znak'4, datując go ogólnie na 
wiek XVIII, również i ja reprodukowałem ry
sunek podobnego znaku'5, wykonany nie
stety ze słabo zachowanej odbitki, a więc 
zapewne odbiegający nieco od rzeczywis
tej formy, notabene błędnie datowany na 
1780 r. Znak nr 8 - rysunek i datowanie 
według pudełeczka (własność prywatna) 
wykonanego przez P. Mierkego (1743— 
1784). Znak nr 9 - rysunek i datowanie 
według kielicha mszalnego datowanego 
inskrypcją fundacyjną na 1780 r., wykona
nego przez C. F. Mierkego (1777-1810), 
znajdującego się przed wojną w kościele w 
Żarnowie, publikowanego przez E. Broni
scha i W. Ohlego16; datowanie to potwier
dzają sztućce (własność prywatna), wyko
nane przez R. A. Giesego (1771-1782), na 
których obok znaków widnieje wybita pun
cyną data „1780". Znak nr 10 - rysunek i 
datowanie według puszki wykonanej przez 
C. F. Mierkego (1777-1810), znajdującej się 
przed wojną w kościele w Kopicach oraz 
według kielicha mszalnego opatrzonego 
inskrypcją z 1786 r„ roboty W. G. Melina 
(1764-1786), przechowywanego do wojny 
w kościele w Dobropolu, a także według 
puszki datowanej inskrypcją fundacyjną na
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Znaki miejskie opisane w artykule: nr 1 - 1558 r„ 
nr 2- 1615 r„ nr 3 - 1634 r„ nr 4- 1659 r„ nr 5 - 
1672 r.. nr 6 - 1704 r„ nr 7 - 1714-1751. nr 8 - 
trzecia ćwierć XVIII w., nr 9-1780 r„ nr 10 - 1786- 
1793, nr 11 -przed 1812 r„ nr 12- 1737 r, nr 13- 
zapewne 1781 r.

1793 r„ wykonanej przez G. G. Pohla 
(1764-1803), znajdującej się przed wojną w 
kościele w Stepnicy - wymienione obiekty 
publikowali E. Bronisch i W. Ohle'7. Znak 
nr 11 - rysunek i datowanie według kieli
cha mszalnego wykonanego przez L. Paul- 
sona młodszego (1775-1817), opatrzonego 
cechą kontrybucyjną pruską w latach 
1809-1812, znajdującego się do wojny w 
kościele w Stepniczkach, publikowanego 

.przez E. Bronischa i W. Ohlego'8 Znak nr 
12 - rysunek i datowanie według kielicha (z 
inskrypcją fundacyjną z 1737 r.) i pateny 
wykonanych zapewne przez Oh. Nurnber- 
ga (czynny od 1712 r.), znajdujących się 
przed wojną w kościele w Kozielicach, pu
blikowanych przez E. Bronischa i W. Ohle
go'9. Znak nr 13 - rysunek i datowanie 
według puszki wykonanej zapewne przez 
J. F. Stabego (czynny od 1750), znajdującej 
się przed wojną w kościele ewangelickim 
w Kozielicach, publikowanej przez E. Bro
nischa i W. Ohlego20. Obok znaków wybito 
tam w negatywie liczbę „81 ”, którą hipote
tycznie odczytuję jako datę 1781, bowiem 
nie widzę wśród znaków złotniczych jakie
gokolwiek innego dla niej uzasadnienia, a 
znane są obiekty z wybitą datą 1780 (zob. 
znak nr 9).

Michał Gradowski

Przypisy
1. G. Stephani, Die Goldschmiedekunst in 
Stettin, (w:) Monatsblatter - Herausgege- 
ben von der Geselschaft fur Pommersche 
Geschichte und Alterthumskunde, z. 2, 
1896, s. 19.
2. M. Rosenberg, Der Goldschmiede Mark- 
zeichen. t. III, Frankfurt a/M. 1922-1928.
3. Być może w Szczecinie - wzorem innych 
miast - bito literowe znaki probierzy jako 
cechy oddzielne; M. Rosenberg (op. cit.. 
poz. 4580) publikuje literę „O” lub „Ó" bitą 
w pozytywie i datuje ją ogólnie na wiek 
XVIII, nie podając jednak żadnych innych 
znaków towarzyszących.
4. E. Bronisch, W. Ohle, Die Kunst und Kul- 
turdenkmaler der Provinz Pommern-Kreis 
Kammin (Land), Stettin 1939, s. 262.
5. M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie 
miast polskich XIII i XIV wieku, „Rocznik 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu". R. 62, 
1957, z. 2, s. 218 oraz tabl. XLVI, Toruń 
1960.
6. G. Stephani (op. cit., s. 19) wyraził przy
puszczenie, że niezależnie od znaku miej
skiego z wyobrażeniem głowy gryfa używa
no w Szczecinie jeszcze innej wersji cechy 
miejskiej - z literą „S" i umieszczonym 
obok krzyżem łacińskim. Nie podał przy 
tym ani rysunku tego znaku, ani supozycji 
co do czasu jego użycia. Ja także nie spot
kałem takiej cechy, ale przypuszczam, że 
domniemany krzyż łaciński, dla którego nie 
widzę szczególnego uzasadnienia w heral
dyce Szczecina, należy raczej interpreto
wać jako literę „t". Jest prawdopodobne, 
że szczecinianie, nie chcąc umieszczać w 
swym znaku samej litery „S" (ta bowiem od 
dawna stanowiła godło znaku miejskiego 
innych miast, np. potężnego ośrodka w 
Salzburgu), dodali do niej małą literę „t", 
stanowiącą następną głoskę w niemiecko
języcznej wersji nazwy miasta. Podobna 
sytuacja miała miejsce na Śląsku, gdzie li
terą „S” znakował swe srebra Strzelin i kie
dy Żagań chciał przyjąć znak złotniczy po
wstały z inicjału ówczesnej nazwy miasta 
(Sagan), musiał sięgnąć po dwie kolejne 
litery - „SA", zaś Kowary Śląskie (Schmie- 
deberg) znakowały swe wyroby literami 
„SB".
7. Wykaz złotników pozwalający rozszyfro
wać znaki imienne oraz daty działalności 
złotników oparto na pracy: H. Bethe, Stetti- 
ner Goldschmiede und ihre Werke, (w:) 
Monatsblatter..., nr 3, 1933, s. 3-12 oraz nr 
1-3, 1940, s. 16-20.
8. Znak ten publikował w niezbyt dobrym 
przerysie H. Lemcke, Die Bau und Kunst- 
denkmaler des Regirunksbezirks Stettin, z. 
XIV, cz. I, s. 88.

9. M. Rosenberg, op. cit., poz. 4586.

10. E. Bronisch, W. Ohle, op. cit., s. 243.
11. Ibidem, s. 257.
12. Ibidem, s. 125, i 234.
13. Ibidem, s. 195 i 257.
14. M. Rosenberg, op. cit., poz. 4587.
15. M. Gradowski, Znaki probiercze na za
bytkowych srebrach w Polsce, Warszawa 
1988, poz. 47.
16. E. Bronisch, W. Ohle, op. cit., s. 93.
17. Ibidem, s. 145, 195, 257.
18. Ibidem, s. 250.
19. Ibidem, s. 262.
20. Ibidem, s. 262.

Akcja domy robotnicze

Kolonia 
górnicza 
w Wieliczce 
„Jakże się ta Wieliczka, której zupełną 
przepowiadano ruinę, zmienia z rokiem 
każdym i coraz piękniejszą się staje! (...) 
Salina stawia mieszkania robotnicze, salina 
postawiła stylowe łaźnie, z których i miasto 
także korzystać może; niebawem zostanie 
usunięte to. co najbardziej było dotkliwe, t.j. 
brak wody, bo salina buduje wodociągi. 
Zda się, że żupa solna znowu, jak dawniej 
uważa miasto za swą umiłowaną siostrzy- 
cę, z którą ją od wieków łączy wspólna dola 
i niedola".
Tak pisał w 1909 r. na tamach „Biblioteki 
Warszawskiej" Zdzisław Kamiński, inżynier 
górnik a zarazem poeta i publicysta, i aż łza 
się w oku kręci, że nie dotyczy to obecnych 
czasów. Zdzisław Kamiński zarejestrował 
po raz pierwszy fakt założenia w 1908 r. 
kolonii górniczej na terenie Lednicy Dolnej, 
pradawnej wsi należącej od kilku wieków 
do miasta. Osiedle robotnicze zbudowano 
na pięciomorgowym gruncie pomiędzy uli
cami: Lednica Dolna (obecnie Obrońców 
Stalingradu), Górniczą i Zyblikiewicza. 
Grunt ten był określony na planie Wieliczki 
Marcina Germana z 1638 r. jako „niwa chle
bowa Pana Skalskiego"} widocznie do po
czątku XX w. tradycja ta przetrwała, bowiem 
na pierwszych planach osiedla wprowa
dzono nazwę: Kolonia Robotnicza „Niwa". 
Budowa wielickiej kolonii (1908—1910) 
zbiegła się z ważnymi wydarzeniami spo
łecznymi w Galicji. Od połowy lat dziewięć
dziesiątych XIX w. rząd wiedeński musiał 
czynić poważne ustępstwa społeczne wo
bec narastania w monarchii austro-węgier- 
skiej coraz potężniejszych sit demokratycz
nych. „Na początku 1907 roku weszła w 
życie nowa ustawa wyborcza. W dziejach 
Galicji byt to moment przełomowy. Kończy 
się panowanie konserwatystów - napisał 
prof. Henryk Wereszycki w Historii politycz
nej Polski w dobie popowstaniowej 1864- 
1918 - ruch socjalistyczny stał się realną 
siłą polityczną, z którą należało się liczyć, a 
w razie potrzeby i wchodzić w kompromi
sy".
Niemal w tym samym czasie (w 1905 r.) kie
rownikiem galicyjskiego kopalnictwa sol
nego został Stanisław Kuczkiewicz, wywo
dzący się z górniczego rodu bocheńsko- 
-wielickiego. Doskonale rozumiał koniecz
ność kompromisów i oprócz opracowywa
nia programów przebudowy oraz unowo
cześniania krajowych salin (od Bochni po 
Lacko i Kałusz) usprawniał system wyna
grodzeń i awansów załóg robotniczych 
oraz doskonalił wszechstronnie pojętą o- 
piekę socjalną. Z jego inicjatywy powstały 
szpitale zakładowe, zaprowadzono wodo
ciągi oraz przygotowano projekty realizacji 
kolonii mieszkalnych dla robotników.
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Koncepcję kolonii można uznać za dalekie 
odbicie idei miasta-ogrodu Ebenezera Ho
warda. W Wieliczce nie było to może tak 
szokujące jak w kontraście z przeludniony
mi dzielnicami i slumsami wielkich miast 
przemysłowych, bowiem Wieliczka zawsze 
wyróżniała się wśród innych miast luźnym 
rozlokowaniem domów wśród zieleni sa
dów i ogrodów.
Kolonia Robotnicza „Niwa" ma geome
tryczne rozplanowanie i składa się z dwu
dziestu dwu domów dwu- i czterorodzin- 
nych, zrealizowanych według powtarzal
nych projektów. Te dwie cechy (geometria 
układu i typowość) odróżniały osiedle od 
dotychczasowej zabudowy wielickiej.
Wśród wspomnianych dwudziestu dwu do
mów piętnaście budynków jest czteroro- 
dzinnych, a siedem dwurodzinnych. Domy 
usytuowano na jednakowych, znormalizo
wanych działkach z osobnymi budynkami 
gospodarczymi (zwanymi „budynkami u- 
bocznymi”) oraz ogródkami warzywnymi 
dla każdej rodziny. Poszczególne domy są 
murowane, parterowe i podpiwniczone, ze 
skromnym wystrojem kamieniarskim w ob
rębie ciosowego cokołu i ze sztukatorskim 
detalem secesyjnym w szczytach ryzalitów 
(medaliony z numerami domów). Plany bu
dynków są dwutraktowe i obejmują dwie 
lub cztery jednostki mieszkalne. Każda jed
nostka złożona była z dużej, centralnej 
kuchni o powierzchni 23 m2 i jednego, wą
skiego pokoju o powierzchni 15 m2, do
stępnego przez kuchnię. W składzie jed
nostki mieszkalnej była jeszcze tylko spi
żarka oraz schody na poddasze i do piwni
cy.
Układ wnętrz budynków - w przeciwieńs
twie do urbanistyki i zewnętrznej formy - 
nie przetrwał próby czasu i całkowicie 
przestał odpowiadać współczesnym po
trzebom oraz aspiracjom zamieszkujących 
kolonię rodzin górniczych. Do czasu, gdy 
całe osiedle było własnością Kopalni Soli, 
nie dochodziło do zmiany wyrazu architek
tonicznego poszczególnych domów. Błąd 
popełniono w latach siedemdziesiątych, 
sprzedając budynki według układu jednos
tek mieszkalnych dwu lub czterem rodzi
nom. Należało domy zaprojektowane jako 
dwurodzinne sprzedać jednej rodzinie, a 
czterorodzinne - dwu rodzinom. Przy takim 
potraktowaniu sprzedaży można by zapro
jektować nowy układ wnętrz, zachowując w 
stanie nienaruszonym bryły zewnętrzne. 
Od momentu sprzedaży rozpoczęły się wy
muszone rozbudowy powtarzalnych obie
któw, dokonywane bez projektów i uzgod
nień. W wielu budynkach wymieniono sto
larkę na jednopolową, zespoloną, dostęp
ną wówczas w składzie materiałów budo
wlanych, przebudowano „budynki ubocz
ne", wymurowano obszerne garaże.
W dniu 22 czerwca 1977 r. wojewódzki kon
serwator zabytków w Krakowie wpisał do 
rejestru zabytków historyczny zespół urba
nistyczny Wieliczki. W dziale strefa ochrony 
pośredniej „B” wymieniono, że ochronie 
konserwatorskiej podlega jako wartość ur
banistyczna także „założenie przestrzenne 
kolonii górniczej".
Od dwunastu lat kolejni właściciele, za
wsze tłumacząc się trudnymi warunkami, 
mieszkaniowymi, zgłaszają projekty ko
niecznych - ich zdaniem - rozbudów bu-
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1. Plan Kolonii Górniczej „Niwa" w Wieliczce
2. Jeden z nielicznych domów wielickiej kolo
nii robotniczej, których bryły i wystrój pozostały 
niemal bez zmian
3. Plan parteru domu dwurodzinnego według 
projektu z pierwszych lat XX w.
4. Projekt bocznej elewacji domu dla dwóch ro
dzin
5. Fragment czterorodzinnego domu, który znacz
nie wydłużono; wprowadzając nowe otwory o- 
kienne stolarkę dostosowano do pierwotnej, 
zniszczono natomiast secesyjny wystrój bocznej 
elewacji
6. Fragment jednego z powtarzalnych pierwotnie 
domów podczas rozbudowy; pomimo wcześniej
szych uzgodnień wyrzucono dawną stolarkę w 
całym budynku i wprowadzono typowe okna ze
spolone oraz zestawy balkonowe

(zdjęcia: 2, 5, 6 - Filip Kalwajtys)

er dynków. Z jednej strony za późno już było 
na opracowanie „typowego" projektu po
większania domów, bowiem nie było możli
wości wymuszenia korekt samowolnie 
wprowadzonych wtórnych przekształceń, z 
drugiej - przy próbach ujednolicenia zmian 
realizacje odbiegają od uzgodnionych pro
jektów. Decydują: zły smak, moda na pse- 
udonowoczesność i chęć zaimponowania 
sąsiadom. Jednolity charakter Kolonii Gór
niczej „Niwa” został bezpowrotnie znisz
czony, pozostała regularna sieć ulic i kilka 
nienaruszonych jeszcze domów. Do nie
licznych należą udane adaptacje (np. ul. 
Chopina 7).

Według powtarzalnych projektów zastoso
wanych w Wieliczce zbudowano też nie
wielkie osiedle górnicze w Bochni-Gorzko- 
wie, jednak pod względem urbanistycznym 
jedną z najlepszych realizacji budownictwa 
patronackiego dla robotników na terenie 
Małopolski w pierwszych latach XX w. była 
wielicka Kolonia Górnicza „Niwa".

Andrzej Gaczof
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Spichrze 
podworskie
W ziemi sieradzkiej, gdzie domi
nowały niewielkie majątki szlache
ckie i gospodarstwa chłopskie, a 
plebanie powszechnie uposażano 
ziemią, szczególnie dużo było róż
nego rodzaju spichrzy, lamusów, 
stodół, które przez setki lat stano
wiły element rodzinnego krajobra
zu. Po drugiej wojnie światowej 
spichrze podzieliły losy dworów, 
wiatraków, młynów...
Spichrze i stodoły chłopskie - 
mniej trwałe, kryte słomą, budowa
ne z gorszego materiału - zniknęły 
niemal całkowicie z krajobrazu 
wsi. Niewiele też pozostało spi
chrzy dworskich. W rejestrze wo
jewódzkiego konserwatora zabyt
ków figuruje ich tylko kilkanaście. 
Wykaz ten prędko się dezaktuali
zuje, ponieważ z roku na rok nie 
remontowane obiekty ulegają roz
biórce. I tak, mimo pozornego ist
nienia w rejestrze, brak jest w rze
czywistości spichrzy w Małkowie, 

Wodzieradach, Karszewie, Ustko- 
wie, Dąbrowie Wielkiej. Bywa, że 
rejestr wojewódzkiego konserwa
tora nie obejmuje spichrzy zasłu
gujących na ochronę, jak np. w 
Niewieszu, Sędziejowicach czy 
Dębołęce. Prawna ochrona tych 
zabytków (jak zresztą i innych) w 
warunkach województwa sieradz
kiego nie istnieje. Świadczą o tym 
chociażby losy spichrza we wsi 
Wrząca (gm. Błaszki). Ten piękny 
obiekt pochodzący z początku XIX 
w. spełniał funkcje użytkowe do 
końca lat siedemdziesiątych. O- 
becnie już go nie ma, a byt to o- 
biekt unikatowy ze względu na 
podcień naroża wspartego na jed
nej kolumnie.
Przed kilku laty sprzedano „na ce
głę” wspaniały spichrz (był to 
prawdopodobnie pierwszy dwór 
mieszkalny) z przełomu XVII i XVIII 
w. w Kliczkowie Wielkim (gm. 
Brzeżnio). Spichrz ten, wyeksploa
towany przez miejscową Spół
dzielnię Kółek Rolniczych, został 
po prostu porzucony przez użyt
kownika przy całkowitej bierności 

tak wojewódzkiego konserwatora, 
jak i naczelnika gminy. Na podda
szu tego spichrza jeszcze w 1985 
r. podziwiać można było wspania
łe wiązania belek - dowód mi
strzostwa dawnych cieśli, a w 
beczkowo sklepionych piwnicach 
- rozbite kolorowe kafle z dwor
skich pieców. Taki sapn los zapew
ne czeka dawną oficynę dworską 
(obecnie spichrz), zbudowaną w 
stylu klasycystycznym w Niechmi- 
rowie (gm. Burzenin). Właściciel o- 
biektu - Państwowe Gospodars
two Rolne w Rychłocicach - obo
jętnie przyglądał się przez lata 
przeciekającemu dachowi; w koń
cu potężne wiązania przegniły. Z 
podobnego powodu zaczęło się 
niszczenie spichrza z 1825 r. w 
Małkowie koło Warty. Był to budy
nek piętrowy, zbudowany na pla
nie kwadratu, z czterema rzędami 
otworów wentylacyjnych, kryty 
czterospadowym dachem o rów
nych połaciach; zawalił się w 1973 
r.
Spichrze ziemi sieradzkiej pocho
dzą głównie z XVIII i XIX w. Noszą
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1. Tego spichrza z XIX w. w Ustkowie koto Warty 
już nie ma
2. Spichrz z 1852 r. we Wrzącej (gm. Błaszki) w 
trakcie rozpadania się

WITRAŻOWE OKNA 

wraz z projektem 
i remonty 
wykonuje pracownia 
T.M. Kasperkiewicza 
OFERTY: 80-241 Gdańsk 
ul. Grunwaldzka 61 m 11 
tel. 41-39-46

one wyraźne piętno epoki, uwi
docznione zwłaszcza w klasycy- 
stycznych elementach skromnego 
zewnętrznego wystroju. W okresie 
wcześniejszym budowano spi
chrze wyłącznie z drewna. Opiera-. 
jąc się na wielowiekowych rodzi
mych tradycjach uważano, że 
drewno gwarantuje najlepsze wa
runki dla przechowywania ziarna. 

W spichrzu zbudowanym z drew
na było sucho i utrzymywała się w 
nim stale niemal jednakowa tem
peratura. Owe termostatyczne wa
lory łączyły się z zaletami kon
strukcyjnymi. Drewno, będąc ma
teriałem trwałym i elastycznym, 
nadawało się do wznoszenia bu
dowli o imponujących niejedno
krotnie rozmiarach. Drewniany 
spichrz stawiany był na planie pro
stokąta, na fundamencie z kamieni 
polnych. W przeciwieństwie do 
stodół, większe spichrze budowa
no na łątki i sumiki; węgły budowli 
stawiane były na zrąb. Ściany fron
towe z reguły poprzedzano pod
cieniami lub gankami. Dachy na 
spichrzach, kryte słomą, gontem, 
później dachówką, były zazwyczaj 
bardzo strome, co zapobiegało 
niebezpieczeństwu przeciekania 
wody. Silnie wysunięte okapy, któ
re w budownictwie drewnianym u- 
kształtowane były jak galerie, da
szki na kroksztynach itp. chroniły 
ściany od opadów i działania pro
mieni słońca. Niewielkie otwory w 
ścianach zapewniały przewiew. 
Stropy były płaskie, oczywiście 
drewniane. Zboże usypywano lu
zem w kopce, zostawiając wąskie 
przejścia do kontrolowania i prze
sypywania. Stwierdzono, że w 
dawnych spichrzach ziarno kon
serwowało się doskonale przez 
wiele lat, a i do dziś w tych, które 
się zachowały, zboże można prze
chowywać z takim samym dobrym 
skutkiem.
Drewnianych spichrzy w woje
wództwie sieradzkim pozostało 
zaledwie kilka. Wśród nich należy 
wymienić przede wszystkim 
spichrz w Skomlinie z 1777 r. Jest 
to budynek o planie wydłużonego 
prostokąta, z drewna modrzewio
wego, o wymiarach 34 x 14 m, 
trójkondygnacyjny, o ładowności 
720 ton. Dwie kondygnacje od
dzielone są od siebie daszkiem 
okapowym, trzecia znajduje się 
bezpośrednio pod dachem. Pod
walina budynku oparta jest na
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podmurówce. Spichrz stanowi 
przykład konstrukcji łączonej: 
zwęgłowania na zrąb, ściany ze 
względu na długość sumikowo- 
łątkowe. Więżba dachowa ma 
konstrukcję krokwiową, starannie 
obmyśloną i usztywnioną. Przy 
wejściu do spichrza wisi bardzo 
stary dzwonek alarmowy, obok u- 
mieszczono cynową tabliczkę z 
datą „1835” i napisem w języku 
rosyjskim, stanowiącym dowód u- 
bezpieczenia budynku od ognia w 
czasach zaboru. Sposób utrzyma
nia spichrza dobrze świadczy o 
jego właścicielu - miejscowej 
spółdzielni gminnej.
Jeszcze do niedawna w Brodni 
koło Lasku stał drewniany spichrz 
zbudowany w 1746 r. Wzniesiony 
na planie prostokąta, z wnętrzem 
podzielonym na cztery pomiesz
czenia, dwukondygnacyjny, byt o- 
zdobiony galeryjką podwieszoną 
od zewnątrz na kroksztynach na 
wysokości piętra. Budynek miał 

kubaturę 472 m3, a wymiary: 8,53 
x 6,75 m. Kryty był dachem cztero
spadowym, gontowym. Spichrz 
ten - jako przeznaczony do sie
radzkiego skansenu - został roze
brany i przewieziony w jego pobli
że, gdzie zniszczał w okolicznoś
ciach obciążających pracowników 
Muzeum Okręgowego w Siera
dzu.
Ciekawym przykładem konstrukcji 
zrębowej i sumikowo-łątkowej jest 
drewniany spichrz z Mikotajewic 
nad Wartą. Został zbudowany w 
końcu XVIII w., zdobiony jest pod
cieniami wspartymi od frontu na 
belkach okapu. Budynek wieńczy 
dach naczółkowy kryty gontem z 
trzema ujętymi półkoliście świetli
kami. Spichlerz ten, z oczywistą 
szkodą dla krajobrazu nadwar
ciańskiego, w 1975 r., już po zmia
nie granic administracyjnych wo
jewództw, bez wiedzy władz miejs
cowych, został przeniesiony do 
Parku Etnograficznego nad Jezio

rem Lednickim koło Gniezna. Tam, 
opatrzony tabliczką wskazującą na 
inne pochodzenie, reprezentuje 
budownictwo drewniane Wielko
polski (sic!).
Do 1980 r. obok plebanii w Złocze
wie stał, choć bardzo zniszczony, 
spichrz przypominający obszerną 
stodołę, pochodzący z drugiej po
łowy XVIII w., zbudowany na planie 
wydłużonego prostokąta, jedno- 
traktowy, z dachem naczółkowym 
krytym gontem; dach na osi zdo
biony był półkolistą lukarną.
Ciekawym przykładem budowli w 
połowie z drewna, a w połowie z 
cegły był do niedawna lamus z XIX 
w. w Wodzieradach. Budynek ten 
o wymiarach 8,50 x 16,00 m i ku
baturze 410 m3, a powierzchni u- 
żytkowej 136 m2, zbudowany byt 
na planie prostokąta z czterospa
dowym dachem krytym gontem.

3. Spichrz - dawna oficyna dworska z XIX w. w 
Niechmirowie koło Burzenina
4. Zadbany spichrz z 1777 r. w Skomlinie
5. Spichrz z drugiej połowy XVIII w. w Złoczewie
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chowały się fragmenty urządzeń 
dźwigowych oraz dużej wartości 
zabytkowej, bogato zdobione or
namentami roślinnymi metalowe 
drzwi z umieszczoną w górnej 
części datą „1792”. W Zakrzewie 
koło Jeziorska, na terenie prze
znaczonym pod zalew, w pobliżu 
klasycystycznego dworu stał do 
1988 r. murowany spichrz z XIX w. 
Był to budynek dwupoziomowy,

6. Biskupice koto Sieradza - dobrze zachowany 
spichrz z XIX w.
7. Przatów Górny koto Szadku - spichrz z pier
wszej potowy XIX w.
8. Zdobione drzwi spichrza z 1792 r. w Lututo
wie
9. Spichrz z XIX w. w Raczynie koto Wielunia
10. Walący się spichrz w Inczewie (gm. Wrób
lew)

(zdjęcia: 1, 2, 4, 6, 7 - Zbigniew Miziak)

Część drewniana zdobiona była 
głębokim użytkowym podcieniem, 
wspartym na trzech stupach. La
mus ten, stanowiący ostatnio 
własność miejscowej spółdzielni 
produkcyjnej, po wyeksploatowa
niu - mimo wpisu do rejestru za
bytków - został samowolnie roze
brany po 1970 r.
Wspomnieć też należy o spichrzu 
w Piaskach koło Szadku. Wybudo
wany na podmurówce przy użyciu 
belek łączonych na wpust (kon
strukcja sumikowo-tątkowa), kryty 
dwuspadowym stromym dachem, 
stanowi jedyną pozostałość po 
istniejącym tu do niedawna zało
żeniu dworskim.

W Sieradzkiem najliczniej repre
zentowane są spichrze murowane 
z XIX w. Wśród nich wymienić na
leży dobrze zachowany dwukon
dygnacyjny spichrz w Biskupicach 
koło Sieradza, zdobiony potężnym 
czterokolumnowym portykiem i 
dwoma rzędami wywietrzników o- 
biegających symetrycznie cały bu
dynek. Spichrz w Przatowie Gór
nym koło Szadku zachował ele
menty klasycyzmu. Oryginalnym 
wyjątkiem na tym terenie jest 
spichrz w Konopnicy nad Wartą, 
nawiązujący wraz ze stojącym w 
pobliżu dworem do neogotyku. W 
piętrowym, zbudowanym na planie 
kwadratu spichrzu w Lututowie za- 

zdobiony pilastrami oraz trójkąt
nym zwieńczeniem portyku; dach 
miał wysoki, dwuspadowy, z na
czółkami. W Raczynie koło Wielu
nia stoi jeszcze dwukondygnacyj
ny spichrz podworski z XIX w., w 
którym zachowały się ciekawe, u- 
kryte w głębokiej wnęce, nabijane 
ćwiekami, dwuskrzydłowe klepko
we drzwi. Niestety, spichrz ten zo
stał zeszpecony fatalnie prezentu
jącym się dachem z eternitu.
W dobie obecnych przemian nie 
słyszy się już głosów odmawiają
cych budownictwu dworskiemu 
wartości kulturowych. W dalszym 
ciągu jednak niezwykle trudno 
przekonać większość współczes-
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nych użytkowników o koniecznoś
ci zachowania starych spichrzy, 
zwykle niezbyt wielkich, a więc 
mato przydatnych w warunkach u- 
spotecznionego gospodarstwa. 
Wpisanie budynku do rejestru za
bytków pociąga za sobą pewne u- 
trudnienia w wypadku, gdy użyt
kownik chce na miejscu takiego 
spichrza postawić np. blaszany 
pawilon kryty eternitem. Jak wyka
zuje doświadczenie, nie jest to 
jednak przeszkoda trudna do po
konania. Wystarczy po prostu na 
pewien czas wstrzymać wszelkie 
prace remontowe i po kilku latach 
zamierzony cel jest osiągnięty. 
Tego rodzaju praktyki są bardzo 
częste mimo pozornie groźnie 
brzmiących przepisów w Ustawie 
o ochronie dóbr kultury i o mu
zeach z 1962 r. grożących temu, 
kto niszczy zabytek karą więzienia 
do lat 5. Przepisy tej Ustawy są 
lekceważone, bowiem nie zdarzyło 
się jeszcze, żeby w woj. sieradz
kim byty choć raz skutecznie za
stosowane.*

Andrzej Ruszkowski

* O stosunku sieradzkiej prokuratury do ochrony 
zabytków zob. M. Padulski, A. Ruszkowski, Prawo 
i zabytki, „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 1987, s. 
18-21.

UWAGA!

MAŁY SŁOWNIK 
OCHRONY ZABYTKÓW

M. Kurzątkowskiego
jeszcze do nabycia w redakcji!!!

Jest to pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o zabytkach, ich ochronie i orga
nizacji. Zamówienia prosimy kierować na adres redakcji „Spotkań z Zabytkami”, 
tu również odbywa się sprzedaż (poniedziałki, środy, piątki w godz. 9OO-14O°).
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Po prostu 
nietolerancja 

Zabytki Dolnego Śląska nie od 
dzisiaj wzbudzają różne emocje. 
Od 1945 r. niszczone były całe his
toryczne ośrodki miejskie (np. w 
Nysie), władze tych miast prześci
gały się w rocznych „odzyskach” 
cegieł pochodzących z rozbiera
nych kamienic, uchwała Prezy
dium Rządu z 20 lipca 1955 r. w 
sprawie usuwania zniszczeń wo
jennych tylko usankcjonowała ten 
proceder, wobec uprawiania któ
rego służba konserwatorska była 
bezsilna. Jednocześnie poza mia
stami rozsypywały się wspaniałe
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rezydencje pałacowe i dworskie o 
wielkiej wartości artystycznej. Za
zwyczaj obiekty te były użytkowa
ne przez PGR-y, które nie wykonu
jąc bieżących napraw doprowa
dzały je do. skrajnej ruiny, a na
stępnie opuszczały. Z parków roz- 
kradano i wywożono rzeźby, m.in. 
do Warszawy (zob. „Spotkania z 
Zabytkami”, nr 1, 1988, s. 63). Na 
wsi ginęła tradycja regionalna i 
sztuka ludowa. Niszczenie tych 
wszystkich elementów kultury ślą-

1. Barokowy pałac z XVIII w. w Brzezince koło 
Oleśnicy
2. Renesansowy zamek z XVI-XIX w. w Mieszko
wicach koło Strzelina
3. Barokowy dwór z 1806 r. (przebudowany w 
1903 r.) w Kamionnej koło Milicza
4. Renesansowy dwór z XVI—XVIII w. w Słupicach 
koło Łagiewnik
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skiej argumentowano najczęś
ciej... „junkrami pruskimi". Była to 
zaś po prostu „zwykła” nietoleran
cja.
Tragiczny los dolnośląskich zabyt: 
ków zmusza obecnie do działań 
szybkich, zdecydowanych i sku
tecznych. To nie jest zabawa w 
szczytne hasła i slogany, bowiem 

sprawa ta - zawsze balansująca 
na krawędzi polityki - nabiera zna
czenia międzynarodowego. Pro
ponujemy więc zwrócić się o po
moc do UNESCO - te obiekty 
warte są tego.
Obok przedstawiamy zdjęcia kilku 
zabytkowych rezydencji z terenu 
woj. wrocławskiego. Autorem foto-

5. Barokowy patac z lat 1529, 1700 i z XIX w, w 
Komorowicach koto Żurawiny
6. Klasycystyczny dwór z XVII w., przebudowany 
w 1713 r., w Wierzchowicach koto Krośnic

(zdjęcia: Andrzej Winiarz)

gramów jest Andrzej Winiarz z O- 
ławy; były one pokazane na wy
stawie Towarzystwa Opieki nad 
•Zabytkami we Wrocławiu w roku 
ubiegłym.
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Jestem 
tradycjonalistą...
Artysta malarz, konserwator dzieł sztuki, grafik użytkowy, miniaturzysta, fotografik 
Stanisław Korczak-Komorowski należy do grona najstarszych konserwatorów pol
skich. Ma za sobą prawie 50-letnl dorobek konserwatorski. Działalność zawodową 
rozpoczął jako początkujący malarz, uczeń Tadeusza Pruszkowskiego, także Adama 
Rychtarskiego i Lucjana Jagodzińskiego. Wojnę przeżył w Warszawie, uczestniczfTw 
pracy konspiracyjne] przeciw okupantowi oraz brał udział w Powstaniu Warszawskim 
jako żołnierz Armii Krajowej. Po zakończeniu działań wojennych wstąpił na Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie, którą ukończył uzyskując dyplom artysty malarza; uczył 
się malarstwa u Wojciecha Weissa, Zbigniewa Pronaszki, a u Jana Hoplińskiego - 
konserwatorstwa. Pierwsze nieśmiałe kroki jako konserwator poczynił już w okresie 
okupacji hitlerowskiej. Później, w czasie studiów na krakowskiej ASP pracą konserwa
torską zdobywał środki na utrzymanie. I tak się zaczęło - bardzo prozaicznie, po pro
stu dla Chleba. Po powrocie w 1950 r. do Warszawy stał się już wytrawnym konserwa
torem. Po wojnie zamilkł jako malarz, okres socrealizmu nie sprzyjał jego twórczości, 
objawiającej się głównie w malarstwie abstrakcyjnym. Tak naprawdę do malowania 
wrócił dopiero po wystawie w 1974 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie dzieł Frie- 
denrelcha Hundertwassers - malarza, profesora malarstwa w wiedeńskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, który w 1985 r. zasłynął jako współtwórca baśniowego domu-zam- 
czyska w centrum Wiednia. Stanisław Korczak-Komorowski nie przestał jednak upra
wiać konserwatorstwa. Rezultatem prawie 50-letniej działalności jego pracowni jest 
wykonanie konserwacji około 5 tys. obiektów - głównie malarstwa sztalugowego i 
kilkudziesięciu rzeźb drewnianych. Dopiero ostatnio ogranicza pracę konserwatorską 
na rzecz twórczości malarskiej. Jego obrazy, reprezentujące sztukę abstrakcyjną, 
znane są nie tylko w Polsce, trafiły już do wielu krajów Europy Zachodniej (Szwecji, 
Anglii, Belgii, Francji, Austrii), a także Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Stanisław Korczak-Komorowski jest również czynnym członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków, członkiem Rady Prymasowskiej, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- 
Amerykańskiej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

■ Malarstwo jest aktem twórczym - 
to jest oczywiste, Jak natomiast ok
reśliłby Pan działanie konserwator
skie - czy również Jest to proces 
twórczy, czy rzemiosło? Bezpośred
nio z tym pytaniem łączy się wielo
krotnie już rozważany problem za
wodowego przygotowania konse
rwatora - czy powinien to być bar
dziej technik, czy artysta. Prot. Ta
deusz Dobrowolski wymagał od kon
serwatora przede wszystkim kultury 
historyczno-artystycznej I taktu, o- 
becnle wielkie znaczenie przywiązu
je się też do zagadnień technicz
nych, technologicznych...
- Profesjonalne działanie konserwa
torskie łączy w sobie wszystkie te as
pekty i to pozostające w określonej 
równowadze. Zbyt duże przywiązywa
nie wagi np. do zagadnień technicz
nych i technologicznych w konserwa
cji może znacznie osłabić wartości ar
tystyczne dzieła. Z kolei niewłaściwe 
użycie środków technicznych może 
spowodować jego zniszczenie. Istotną 
sprawą jest także odpowiednie przy
gotowanie programu konserwacji od 
strony naukowej - przeprowadzenie 

studiów nad historią obiektu, jego i- 
dentyfikacja i uściślenie datowania. 
Podobne studia należy przeprowadzić 
w odniesieniu do budowy technolo
gicznej dzieła. Aby móc np. dokonać 
uzupełnień i rekonstrukcji brakujących 
partii obrazu, trzeba odtworzyć meto
dę jego budowania zastosowaną 
przez autora.
Jeżeli miałbym porównywać zawód 
malarza z zawodem konserwatora - to 
zdecydowanie twierdzę, że ta druga 
profesja jest znacznie trudniejsza i 
bardziej odpowiedzialna. Wymaga 
wiedzy z różnych dziedzin (historii 
sztuki, fizyki, chemii, biologii itp.), ,u- 
miejętności manualnych i dyscypliny. 
Ale zasada uszanowania autentyzmu 
dzieła nie wyklucza indywidualnego 
podejścia do jego opracowania kon
serwatorskiego, oczywiście przy za
chowaniu określonych uwarunkowań. 
A zatem konserwator nie może być 
tylko technikiem, ani tylko artystą.

* Jakie kryteria przyjmuje Pan jako 
podstawowe w swojej pracy konse
rwatorskiej? Czy - mając na uwadze 
zasady etyki konserwatorskiej - na 
pierwszym miejscu stawia Pan usza

nowanie autentyczności obiektu, czy 
czasami korci Pana jako artystę-ma- 
larza chęć „poprawienia” dzieła 
konserwo wanego ?
- Wręcz niepokoi mnie drugi człon 
pytania. Żadnemu konserwatorowi nie 

wolno poprawiać konserwowanego 
dzieła. Byłoby to całkowicie sprzeczne 
z zasadami etyki konserwatorskiej. 
Konserwator może tylko poprawić po
przednią konserwację. Podstawowym 
kryterium w tej pracy jest bezwzględny 
respekt dla całości dzieła sztuki, który 
wyraża się nie tylko w doborze odpo
wiednich zabiegów technicznych, ale 
także w zaakceptowaniu treści dzieła i 
jego wyrazu artystycznego. Jako ma
larz mogę dać się ponieść inwencji 
twórczej i namalować własne dzieło, 
nie wolno mi natomiast poprawiać in
nego twórcy.

■ Czy wypracował Pan jakieś włas
ne sposoby konserwatorskie?
- W kilku sprawach technicznych to
warzyszących procesowi konserwa
torskiemu mam nieco inne podejście 
niż większość polskich konserwato
rów, a mianowicie:
- ubytki warstwy malarskiej uzupeł
niam za pomocą punktowania nie far
bami olejnymi, które z upływem czasu 
ciemnieją, lecz pigmentem wiązanym 
z malowidłem werniksem rozcieńczo
nym w alkoholu; dzięki temu schnięcie 
przebiega bardzo szybko, co pozwafa 
na korygowanie już po około 15 minu
tach nawet minimalnie nie trafionych 
kolorystycznie lub walorowo plam, po
nadto po kilku godzinach obraz mo
żna kolejno zawerniksować;
- punktowanie rzadkim werniksem 
wykonuję wielokrotnie, bardzo cienki
mi warstwami;
- po zawerniksowaniu obrazu stosuję 
matowanie przy użyciu pasty wosko
wej na terpentynie z dodatkiem nie
wielkiej ilości werniksu; zabieg ten do
datkowo chroni warstwę malarską i 
jednocześnie usuwa nadmierny po
łysk, zapobiega opalizacji i przedłuża 
trwałość werniksu;
- każdy obraz zabezpieczam przed 
szkodliwymi wpływami środowiska z 
dwóch stron: zarówno lico, jak i od
wrocie.

■ Czy wykonuje Pan w czasie pracy 
szczegółową dokumentację konse
rwatorską?
- Tak, wszystkie konserwowane o- 
biekty opracowuję fotograficznie i opi
sowo. Precyzyjność tego opracowania
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Obrazy po konserwacji wykonanej 
przez St. Korczak-Komorowskiego:
1. Peter Paul Rubens (1577-1640), 
portret Heleny Fourment
2. Szkota holenderska (druga pot. 
XVII w.), martwa natura z kwiatami
3. Szkoła włoska (manieryzm, XVI w.), 
scena religijna

zależy jednak od klasy obiektu, te bar
dziej cenne staram się udokumento
wać bardzo szczegółowo. Chyba jako 
jedyny w Polsce mogę pochwalić się 
zbiorem około 5 tys. negatywów doku
mentujących mój dorobek konserwa
torski. Zbiór ten wymaga jednak upo
rządkowania i segregacji. Chętnie u- 
dostępnię go osobom, które chciałyby 
z niego korzystać w pracy naukowej.

■ Czy w dotychczasowej praktyce 
konserwatorskiej wystąpiły sytua
cje, które zaskoczyły Pana? Jeżeli to 
były jakieś zagadki - to czy udało się 
je Panu rozwiązać?
- Oczywiście, były takie sytuacje. 
Jako przykład może tu posłużyć kon

serwacja portretu (o wymiarach 68 x 
53 cm) Konstancji Rzewuskiej pędzla 
Marcelego Bacciarellego (1731-1818). 

W momencie przystąpienia do wstęp
nej fazy pracy moje podejrzenia wzbu
dził fragment obrazu przedstawiający 
górną część sukni portretowanej. Wy
konałem w tym miejscu odkrywki. Tak, 
nie pomyliłem się - pod wierzchnią 
warstwą znajdowała się druga wars
twa malarska. Musiałem teraz podjąć 
decyzję - czy usunąć cały fragment, 
aby odsłonić spodnie malowidło. Po
winienem skontaktować się w tej 
sprawie z właścicielem obrazu. Nie
stety, nie było go w tym czasie w Pols
ce. Postanowiłem działać samodziel

nie. Po zdjęciu wierzchniej warstwy 
malarskiej całego fragmentu ujrzałem 
wyobrażenie niemowlęcia. Okazało 
się, że właściwą wersją obrazu jest 
portret Konstancji Rzewuskiej trzyma
jącej na ręku małego Wacława Rzewu
skiego (1785-1831), który zasłynął 
później jako podróżnik, poeta, w Egip
cie zyskał tytuł emira i zginął w Po
wstaniu Listopadowym. Do dziś jed
nak nie wiem - kto i kiedy zamalował 
małego Rzewuskiego, natomiast do
myślam się, że zrobił to ktoś przez 
pruderię, prawdopodobnie raziła go 
nagość ukazanego dziecka.

■ Z tą historią łączy się problem u- 
suwanla przemalować. Zdarza się
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przecież, że pod zewnętrzną wars
twą - nowszą znajduje się warstwa 
wcześniejsza - starsza i np. obydwie 
mają wartość artystyczną i doku
mentacyjną, czy w takiej sytuacji 
zdecydowafby się Pan na odsłonię
cie malowidła wcześniejszego?
- Jest to problem bardzo złożony. Je
żeli mamy do czynienia z istnieniem 
dwóch cennych malowideł na jednym 
podobraziu, to pozostawiłbym oby
dwa w dotychczasowym związku. Sły
szałem wprawdzie o podejmowanych 
próbach rozwarstwienia malowideł 
polegających na oddzieleniu obydwu 
warstw malarskich i przeprowadzeniu 
konserwacji każdej oddzielnie, dzięki 
czemu zyskać można dwa samodziel
ne dzieła sztuki. Jest to jednak zabieg 
bardzo trudny i jak na razie bardzo 
rzadko stosowany. Ja w takim wypad
ku pozostawiłbym obydwie warstwy 
łącznie do chwili upowszechnienia się 
dobrej i przede wszystkim bezpiecz
nej - dla malowideł oczywiście - me
tody rozwarstwiania.
Inaczej ma się sprawa w wypadku 
przemalować fragmentarycznych, 
zniekształcających oryginał - te na 
ogół zdejmuję, przy zachowaniu 
wszelkich środków ostrożności i uży
ciu skomplikowanej metody. Decyzja 
o usunięciu każdego przemalowania 
wymaga jednak precyzyjnych przemy
śleń i wielu zabiegów przygotowaw
czych, a przede wszystkim doświad
czenia. Stosowałem też w kilku wy
padkach trudny zabieg całkowitej wy
miany podobrazi - drewnianego i płó
ciennego.
■ Jakie najcenniejsze dzieła - 
Pana zdaniem - trafiły do Pana pra
cowni konserwatorskiej?
- Było ich tak wiele, że trudno mi do
konać wyboru. Konserwowałem obra
zy takich wybitnych malarzy obcych, 
jak Annibale Carracci, Peter Paul Ru
bens, Bonifacio Veronese, Diego Ve
lazquez, Wilhelm Kalf, Gerard Ter- 
borch, Jan Steen oraz późniejsi - Jean 
Corot, Honore Daumier, Jules Dupre, 
Maurice Vlaminck. Spośród twórców 
polskich gościło w mojej pracowni o- 
koło 50 obrazów Jacka Malczewskie
go, tyleż samo Wojciecha Kossaka, o- 
koło 20 Józefa Brandta. Konserwowa
łem też najpiękniejszy - moim zda
niem - niewielki (24x45,4 cm) obraz 
Jana Matejki „Zamoyski pod Byczy
ną". Przeszły przez moje ręce obrazy 
Aleksandra Gierymskiego, Jana Nor- 
blina, Juliusza Kossaka, Maurycego
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Gottlieba, Henryka Siemiradzkiego, 
Władysława Czachórskiego, Leona 
Wyczółkowskiego, Konrada Krzyżano
wskiego, Józefa Pankiewicza... Nie ma 
ważniejszego muzeum w Polsce, w 

którego zbiorach nie byłoby konser
wowanych przeze mnie obrazów. 
Spośród obiektów rzeźby konserwo
wałem m.in. słynny krucyfiks Barycz- 
kowski (specjalny artykuł na jego te

mat opublikowały „Spotkania z Zaby
tkami", nr 3,1990), krucyfiks Władysła
wa IV w kościele jezuitów w Warsza
wie, postać św. Józefa w kościele sa- 
kramentek (również w Warszawie).
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4. Jacek Malczewski (1854-1929), portret symbo
liczny
5. Wojciech Kossak (1857-1942), scena batali
styczna
6. Władysław Czachórski (1850-1911), studium 
głowy chłopca
7. Julian Fałat (1853-1929), pejzaż
8. Józef Pankiewicz (1866-1940), martwa natura
9. Konrad Krzyżanowski (1872-1922), portret

(reprod. Emanuela Cissowska) 

Wszystkie wymienione obiekty - to 
zaledwie cząstka cennych, dzieł, któ
rym starałem się przywrócić' pierwotny 

wygląd i urodę.

■ Jak określiłby Pan stosunek 
właścicieli do swoich obiektów? Czy 
traktują je głównie jako dobra o o- 
kreślonej wartości materialnej, czy 

mają też do nich stosunek emocjo
nalny, wynikający z walorów este
tycznych lub dokumentacyjnych 
dzieła?
- Jest to niewygodne dla mnie pyta- 

' nie. Stosunek ten zależy od tego, kim 
jest właściciel i jakiego rodzaju obiek
tu. Jeżeli np. obraz stanowi pamiątkę 
rodzinną - to oczywiście mamy do
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czynienia ze stosunkiem emocjona
lnym wynikającym z pobudek osobi
stych, często nawet niezależnie od 
wartości estetycznych dzieła. Nato
miast jeżeli właścicielem jest np. mar- 
szand, to on widzi w obrazie przede 
wszystkim wartość handlową. Kiedyś 

pewien antykwariusz moją sceptyczną 
uwagę odnoszącą się do pokazanego 
mi obrazu skwitował taką oto odpo
wiedzią: „to się nie ma podobać, z 
tego mają być pieniądze". Przedstawi
łem tu dwie skrajne postawy. Inny sto
sunek do dzieł sztuki mają ich miłośni
cy, kolekcjonerzy, znawcy - na ogół 
jest to uczucie czyste i bezinteresow
ne.

■ Jakie wskazówki i rady przeka
załby Pan młodym konserwatorom? 
Przecież i w tym względzie ma Pan 
osobiste doświadczenia - syn, cór
ka, synowa też są konserwatora
mi...
- Nie chcę nikomu udzielać rad. Każ
dy początkujący konserwator ma za 
sobą studia specjalistyczne, możność 
korzystania z literatury fachowej, a z 
czasem w kontakcie z wybitnymi dzie
łami sztuki osiągnie wysoki stopień 
wrażliwości artystycznej, przyjdzie też 
doświadczenie. Ja jestem tradycjona
listą - stosuję w konserwacji tylko 
środki sprawdzone i polecałbym in
nym - poza oczywiście przestrzega
niem podstawowej zasady, którą jest 
uszanowanie oryginału - zachowanie 
wielkiej ostrożności przy stosowaniu 
nowych materiałów i środków. Na ryn
ku pojawia się bardzo wiele nowości, 
których skład chemiczny stanowi jed
nak tajemnicę firmową, w związku z 
czym użycie ićh jest ryzykowne, może 
bowiem spowodować czasem nawet 
nieodwracalne uszkodzenie konser
wowanego obiektu. A przecież w kon
serwacji, podbnie jak w medycynie, o- 
bowiązuje zasada: primum non noce- 
re. Pamiętajmy, że średnio konserwa
cja obiektu powinna wystarczyć na 50 
lat, nie spieszmy się zatem przy po
dejmowaniu wszelkich decyzji konse
rwatorskich oraz przestrzegajmy przy
jętych w tej profesji prawideł.

■ Dziękuję za rozmowę I życzę 
Panu jeszcze wielu przeżyć konse
rwatorskich, a także radości z włas
nego malarstwa.

Rozmawiała: 
Lidia Bruszewska

Z ZAGRANICY

Drewniany 
zegarek
Tego zabytkowego zegarka nie ma w zbio
rach żadnego z polskich muzeów. Pocho
dzi ze zbiorów Muzeum Techniki w Mo
skwie i pokazany został w 1989 r. w war
szawskim Muzeum Techniki na wystawie 
poświęconej zegarom rosyjskim. Jego o- 
sobliwością jest to, że został niemal całko
wicie wykonany z drewna. Korpus zegarka i 
jego kółka zębate zostały zrobione z drew
na o nazwie kap - jest to rodzaj narośli na 
pniu lub na korzeniu brzozy; narośl taka 
stanowi gatunek pasożyta. Kap charaktery
zuje się niezwykłą spoistością tkanki i od
powiednią twardością, dzięki czemu można 
z niego wykonywać tak precyzyjne elemen
ty, jak kółka zębate do zegarka. Wskazówki 
zegarka wykonano z drewna wiciokrzewu. 
Jedyne elementy stalowe w zegarku - to 
sprężyna napędowa mechanizmu oraz 

włos kółka balansowego i osie kółek. Ze
garek nie odbiega wymiarami od znanych 
nam dzisiaj zwykłych zegarków kieszonko
wych.

Sygnatura umieszczona na drewnianej ko
percie informuje, że eksponat pochodzi z 
pracowni rosyjskiego zegarmistrza M.S. 
Bronikowa i jego syna, którzy w połowie 
XIX w. mieszkali w miejscowości Wijatka na 
Uralu (obecnie Kirów). Zegarek datowany 
jest w literaturze przedmiotu na około 1870 
r. W pracowni mistrza Bronikowa wykona
no więcej egzemplarzy podobnych zegar
ków, które obecnie są ozdobą zbiorów mu
zealnych zarówno w ZSRR, jak też w mu
zeach niektórych krajów europejskich. 
Warto też zwrócić uwagę na drewniany łań
cuszek zegarka. Jego ogniwa zostały wy
konane z jednego kawałka drewna, przy 
czym nie są one przecinane, lecz wszystkie 
razem tak wyrzeźbione, że utworzyły łań
cuch, przy zachowaniu swobody ruchów.

Ryszard Kreyser

(fot. Ryszard Kreyser)

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE „FORTRON” 
istniejące od 1985 r. poleca renowację I konserwację:
• mebli stylowych,
• drewnianych elementów wystroju wnętrz. 
Wykonujemy opracowania konserwatorskie. 
Zatrudniamy doświadczonych fachowców.
Stosujemy wysokiej jakości naturalne materiały. 
Krótkie terminy realizacji.
Nasz adres: P.Z. „Fortran” 93-526 Łódź, Beskidzka 45. 
Telefon: 34-80-41
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją Hanny Krzyżanowskiej) 
WIERBKA
(gm. Pilica, woj. katowickie)
PAŁAC

Wierbka położona jest na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej, w po
łudniowo-wschodniej części woj. ka
towickiego, blisko Pilicy, Ogrodzień- 
ca i Zawiercia, nad górnym biegiem 
rzeki Pilicy. Teren falisty, wzniesienia 
do ok. 350 m n.p.m.; w okolicy łąki, 
pola, trochę lasów.
Zespół pałacowo-parkowy znajduje 
się w północno-wschodniej części 
miejscowości, poza jej zabudową, na 
zboczu wyniesienia tarasowato opa
dającego w kierunku północnym. 
Od czasu założenia do końca lat 
czterdziestych rezydencja była włas
nością rodziny Moesów, następnie, 
aż do chwili obecnej, rodziny Mora
wskich. Pałac wzniesiony w 1889 r. 
przez Juliana Edwarda Moesa (archi
tekt nieznany) po niedługim czasie, 
tj. na początku XX w., postanowiono 
rozbudować przez dostawienie 
skrzydła wschodniego, które nigdy 
nie dokończone stopniowo rozbiera
no do końca drugiej wojny.
Budowla, założona na planie dwóch 
przesuniętych względem siebie pro- ,

(rys. Wojciech Jankowski, 
fot. Lech Narębski)

stokątów, ma rozczłonkowaną bryłę i 
bogate, urozmaicone formy architek
toniczne.
Po wojnie majątek nie był rozparce
lowany. W latach pięćdziesiątych pa
łac służył jako hotel dla robotników 
pobliskiej fabryki, a od ok. 1985 r. był 
użytkowany na ośrodek rehabilitacji 
osób uzależnionych od leków. Do 
1987 r. znajdował się w dość dobrym 
stanie technicznym, z zachowanym 
wyposażeniem: posadzkami, stolar
ką, schodami, stiukami, piecami. 
Zimą 1987 r. wszystko to przestało 
istnieć zniszczone wielkim pożarem. 
Zostały tylko mury.
W rozległym parku (ok. 2,5 ha) uroz
maicony drzewostan: klony, kaszta
nowce, jesiony, nieliczne sosny i 
dęby; niektóre okazy o charakterze 
pomnikowym. Jest też polana i oś 
widokowa, a także kopiec z resztka
mi altany.

Odkrycia 
w Poznaniu

Epitafium?
W krużganku prowadzącym do za
krystii kościoła farnego (dawniej je
zuickiego) w Poznaniu wmurowana 
jest kamienna płyta zdobiona cha
rakterystycznym ornamentem, na 
podstawie którego każdy historyk 
sztuki łatwo określi czas jej powsta
nia na przełom XVI i XVII w. Potwier
dza to zresztą napis z datą: AD/D.O. 
M./LAVDEM ET HONO/REM AC A- 
NIMAE SVB/SIDIVm SAL/TARE 
HOC /OPVS/ L.B.C.C. /FEZ A.D. 
1606.
Dobrze pamiętam tę płytę z czasów 
dzieciństwa, gdy fara była moim koś
ciołem parafialnym. Jest to płyta 
dość skromna, z trzema prostymi 
gzymsami ujmującymi i dzielącymi 
dwa spiętrzone pionowo pola, obra
mowane wąską dekoracją ornamen
talną. Dolne pole zawiera tablicę z 
napisem, otoczoną małymi, płaskimi 
zwojami akantu, natomiast górne - 
poza skromnym zwieńczeniem - uję
te jest ornamentem okuciowym. 
Szczególnie ta część płyty przyciąga 
uwagę. Znajduje się tu płaskorzeź
biony herb Szreniawa w rollwerko- 
wym kartuszu, przytrzymywany przez 
dwa anioły. Postacie te, rzeźbione 
poprawnie, przyciągają uwagę 
szczególnie w partiach twarzy i głę
boko żłobionych fałd. Zadziwia pre
cyzja wykonania, mimo że materiał - 
piaskowiec - nie sprzyja wcale bo
gatemu i szczegółowemu opracowy
waniu detalu.
Obiekt ten nie został zauważony 
przez pierwszego inwentaryzatora 
sztuki Wielkopolski, Juliusza Kohte, 
pod koniec ubiegłego wieku,' ani 
przez Nikodema Pajzderskiego w 
przeglądzie najbardziej wartościo
wych dzieł sztuki Poznania u progu 
Polski Odrodzonej.1 2 Dopiero Alfred 
Brosig w Materiałach do historii sztu
ki wielkopolskiej z 1934 r. opubliko
wał fotografię obiektu i podał jego 
identyfikację.3

1. Plan sytuacyjny pałacu
2. Elewacja południowa (przed pożarem)

Płyta jest starsza niż ściana, w której 
się znajduje. Zespół kolegium po
wstał dopiero w XVIII w. Sąsiadujący

Materiał:

Kubatura:
Powierzchnia użytkowa: 
Liczba kondygnacji: 
Właściciel:
Użytkownik: 
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania: 
Stan zachowania: 
Zakres robót:
Sposób załatwienia 
sprawy:

Informacje szczegółowe 

ściany murowane z cegły i tynkowane, ze
wnętrzna okładzina i skarpy z kamienia
ok. 6500 m3
ok. 850 m2
2
Paweł Morawski 
brak 
rezydencja, dom pracy twórczej itp.

zniszczony pożarem 
odbudowa 
z właścicielem, Pawłem Morawskim, zam. ul. 
Smoleńsk 46 m 1,30-112 Kraków lub za po

średnictwem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, ul. Jagiellońska 25,40-032 Katowi
ce, tel. 513-358 (lub 516-621 czy 516-421), w. 
492.
Dokumentacja obiektu: inwentaryzacja archi
tektoniczno-budowlana, ewidencja parku, 
karta ewidencyjna pałacu, inwentaryzacja 
pieców.

(na podstawie karty ewidencyjnej opracowa
nej przez zespół: Magdalena Róziewicz, Kry
styna Bastowska i Lech Narębski)
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1. Plac Kolegiacki w Poznaniu, w głę
bi zabudowania pojezuickie, na zdję
ciu z końca XIX w.
2. Epitafium czy tablica fundacyjna? 

trep rod. Brunon Cynalewski, 
fot. Witalis Wolny)

z nim kościół jest co prawda wcześ
niejszy - budowę rozpoczęto w po
łowie XVII w., a ukończono, po wielu 
perypetiach, na początku następne
go stulecia. Tak więc płyta została w 
tym miejscu umieszczona wtórnie. 
Brosig twierdzi, że jest to niezwykle 
rzadki w Wielkopolsce przykład epi
tafium z przełomu XVI i XVII w, po
chodzącego ze Starej kolegiaty Św. 
Marii Magdaleny, wielkiego goty
ckiego kościoła, który od początku 
ubiegłego wieku stał na sąsiadują
cym z zabudowaniami jezuickimi pl. 
Kolegiackim. Po kilku pożarach u 
schyłku XVIII w. władze zaborcze u- 
niemożliwiły odbudowę świątyni. 
Przed rozbiórką do pobliskiego koś
cioła pojezuickiego (zakon jezuitów 
był wówczas przejściowo skasowa
ny) przeniesiono niektóre zabytki ru
chome, jak obrazy, rzeźby, przedmio
ty liturgiczne itp. Do zespołu tych 
niewielu uratowanych obiektów Bro
sig włączył omawianą płytę w przyza- 
krystyjnym krużganku, identyfikując 
ją jako epitafium ks. Łukasza Brzeź- 
nickiego, kanonika kaliskiego, pro

boszcza farnego. Od tego czasu i- 
dentyfikacja ta nie była podważana. 
W wydanej ostatnio pierwszej części 
monografii historycznej Poznania Te
resa Jakimowicz sygnalizuje niepew
ność tego ustalenia, pisząc, że ta 
skromna płyta „...utrzymana jest w 
konwencji niemal świeckiej tablicy 
fundacyjnej".4 To wrażenie nieocze
kiwanie potwierdziło się, gdy prze
glądałem bardzo interesujące zbiory 
fotograficzne wojewódzkiego konse
rwatora zabytków dotyczące Pozna
nia. Znalazłem tam starą fotografię pl. 
Kolegiackiego z dziewiątego dziesię
ciolecia ubiegłego wieku. Widoczny 
jest na niej budynek (nie istniejący 
już) w południowo-wschodniej pie
rzei placu, gdzie nad niewysokim 
wejściem widnieje dwudzielna tabli
ca podobna do wyżej omówionego 
„epitafium". Sprawdziłem nieocenio
nego Marcelego Mottego, który opi
suje ten budynek następująco: 
„...jednopiętrowy, skromny z kamien
ną tablicą nad drzwiami z herbem i 
napisem łacińskim salutare hoc 
opus ku chwale Bożej i uldze duszy 

wystawiono sześćsetnegoszóstego 
roto".5 Budynek ten za czasów dzie
ciństwa pisarza był siedzibą mans- 
jonarzy kościoła farnego, nazywa
nych kanonikami kożuszkowymi.
Nie może być wątpliwości, że tablica 
w farnym krużganku jest płytą funda
cyjną ks. Łukasza Brzeźnickiego (ten 
szczegół Brosig odczytał bezbłęd
nie: litery Ł.B.na końcu napisu), któ
ry w czasie gdy był proboszczem ko
legiaty farnej (1603-1607) ufundował 
dom, na pewno nie mansjonarski, 
gdyż - jak podaje ks. Nowacki - ko
legium mansjonarzy przy tym koś
ciele nie istniało.6 Budynek mógł być 
przeznaczony dla kanoników lub wi
kariuszy dawnej fary. Zrozumiały sta
je się tekst: AD Deo Optimo Maximo 
- dla Boga Najlepszego Najwyższe
go, ...HOC OPUS - to dzieło, w do
myśle - ten dom - ofiaruje Łukasz 
Brzeźnicki, kanonik kaliski.
Jest mało prawdopodobne określe
nie, kto był twórcą płyty. Należy są
dzić, że powstała ona w Poznaniu. 
Na przełomie XVI i XVII w. wykształci
ło się w tym mieście środowisko 

rzeźbiarskie. Osiadł tutaj np. przybyły 
ze Lwowa doskonałej klasy rzeźbiarz 
Henryk Horst, powstawały dzieła na 
dobrym poziomie. Nie ma 
podstaw sądzić, że to w gruncie rze
czy drobne dzieło mogłoby powstać 
w innym mieście.

Andrzej Kusztelski

Przypisy
1. J. Kohte, Verzeichnis der 
Kunstdenkmaler der Provinz Po
sen, Bd II, Der Stadtkreis Posen, 
Berlin 1896, s. 55.
2. N. Pajzderski, Poznań-Lwów, 
b.r„ s. 78-88.
3. A. Brosig, Materiały do historii 
sztuki wielkopolskiej, Poznań 
1934, s. 51.
4. T. Jakimowicz, Sztuka rene
sansu i manieryzmu w Poznaniu, 
(w:) Dzieje Poznania, t. 1 (pod 
red. J. Topolskiego), Warszawa 
1988, s. 594.
5. M. Motty, Przechadzki po 
mieście, t. 2, Warszawa 1957, s. 
294.
6. J. Nowacki, Dzieje Archidie
cezji Poznańskiej, t. 2, Poznań 
1964, s. 609-610, 624.

Tablica 
nagrobna
Od dwudziestu lat poszukuję w kraju 
i za granicą (Niemcy, Francja, Wło
chy) pozostałości dzieł Karola Cep- 
towskiego, mego stryjecznego 
dziadka (druga ćwierć XIX w.)1. Od
wiedzając ostatnio cmentarz zasłu

żonych na wzgórzu Św. Wojciecha w 
Poznaniu2, zwróciłem uwagę na płytę 
nagrobną, poświęconą Mariannie z 
Kolskich Grandke (1774-1842). Płyta 
ta ocalała przed zniszczeniami wo
jennymi 1945 r. oraz dewastacjami 
powojennymi i po przejęciu cmenta
rza na własność przez władze muni
cypalne (1971 r.) została w ramach 
jego porządkowania odnowiona i 

wraz z naczółkiem na nowo osadzo
na w odbudowanym murze od strony 
posesji klasztoru karmelitów bosych. 
Obfita ornamentacja w naczółku oraz 
górnej i dolnej części płyty (krzyż o- 
toczony wieńcem liści bluszczowych, 
woluty, wić roślinna w formie kima- 
tionu) ma wyraźne cechy spotykane 
w dziełach Karola Ceptowskiego. 
Przypuszczenie to znajduje potwier

dzenie w jego sygnaturze na kamien
nej podstawie płyty: „K. CEPTO- 
WSKI, F.E.C. 1843". Przebywał on 
właśnie wtedy blisko pół roku w Po
znaniu z powodu choroby i - współ
pracując zapewne ze swoimi przy
rodnimi braćmi Konstantym i Józe
fem - wykonał zlecenie rodziny 
Grandke. W ten sposób Poznań o- 
trzymał jedyne szczęśliwie ocalone
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1, Płyta w odrestaurowanym murze (1-984 r.)
2. Fragment płyty z zaznaczoną sygnaturą K. Ceptowskiego

dzieło swego krajana. Jestem prze
konany, że także na terenie Krakowa 
i jego okolic można by - penetrując 
tamtejsze stare cmentarze - odna

leźć niejedno nie ujawnione dotych
czas dzieło naszego artysty.

Józef Ceptowski

Przypisy
1. Źob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 1, 1986, s. 42. Z zadowo
leniem mogę poinformować, że 
wspaniała waza Karola Cepto
wskiego została na miejscu od
nowiona i ustawiona przed gma
chem Staatsgalerie Stuttgart.

2. M.A. Smoczkiewiczowa, 
Cmentarz zasłużonych na wzgó
rzu św. Wojciecha w Poznaniu, 
Poznań 1982. W tejże publikacji 
umieszczono m.in. fotografię 
wspomnianej płyty (il. 8), nie 
znanego podówczas wykonaw
cy.

Pergamin 
bez tajemnic 
Pergamin odegrał doniosłą rolę 
w dziejach cywilizacji. Przez wie
le stuleci używany w pisarstwie, 
umożliwił utrwalenie i przekaza
nie nam tekstów starożytnych i 
średniowiecznych filozofów, 
poetów, teologów czy władców. 
Najstarsze zachowane zabytki 
pergaminu pochodzą z III w. 
p.n.e. (zwoje znalezione w Syrii). 
Do nas trafił wraz z dorobkiem 
kultury chrześcijańskiej. W pol
skich bibliotekach, archiwach i 
muzeach przetrwały wieloty
sięczne zwoje i kodeksy, zwykle 
bogato iluminowane.
Pergamin robiono ze skór zwie
rzęcych. Najpierw moczono 
świeżą skórę przez kilka dni w

1. Niemiecka miniatura z ok. 770 r. 
przedstawiająca-św. Mateusza piszą- 
cego Ewangelię

stawie albo kadzi napełnionej 
wodą. Później usuwano z grub
sza sierść, posługując się tę
pym nożem (czasem drewnia
nym), aby nie przeciąć rozmięk
czonej skóry. Napęczniały płat 
zanurzano na kilka dni w wapni
cy, czyli wodnym roztworze 
wapna. Celem wapnowania było 
dokładne odwłosienie i usunię
cie tłuszczu. Rozszerzone kapi- 
lary wsysały pewną ilość wapna 
do skóry, a kolagen (substancja 
białkowa) - zasadniczy jej budu
lec - łączył się chemicznie z 
wapnem. Impregnowanie wio
tkiej skóry wapnem było ko
nieczne dla jej częściowego u- 
sztywnienia. Aby jednak nie do
puścić do przewapnowania, co 
w przyszłości powodowałoby 
„kamienienie" pergaminu, sto
sowano kąpiel neutralizującą 
wodorotlenek wapnia. Nadawały 
się do tego naturalne płyny za
wierające słabe kwasy organicz-

(zdjęcia: Roman Konikowski)

51



ROZMAITOŚCI

cw

lAira atiHiiinarn 
ivtiaaw? ivcnitbiT 
Tuptam abyffmr 
ftrclwur (up aquas 
ty deus. Fiar Ujx.€ 
eft Uix.Ecu«tircŁ< 
qd (cc bona-ft ditut 
acKiicbuisAppctla 
lu«di(in<«’ttntbt 
cton.faaumqitfti 
a- mant: dies iinus.

\lvtcquoqid.<F 
.^/nwrinuinintni 
quarii:cfdiuiel«TCai 
aqtns.ecfrardSfii 
tum. Diutfirquiqua 
crane ftiVfirnwifiro: 
quecianr Cup firma 
Ectaimeft ira.Vo 
iłś firmamaitn-iyW ( 
cft uefpcit «• mańce 

Wir nero deus
/, Congiicpinir 

qtic fiibcdoftinrml 
unii'it apparent an 
chnnq>clttra. Er iw 
diusandam-trnnm 
qncvinoiicfqiaquan 
iauit mana iRrui

2. Miniatura z Kodeksu Behema 
przedstawiająca pergaministę pod
czas pracy
3. Całostronicowy inicjał z Biblii z 
Clervaux

(reprod. Mirostaw Narbutt)

ne: serwatka, skwaśniałe piwo i 
wino. Niekiedy traktowano per
gamin sfermentowanymi otręba
mi, posiekanymi jelitami świń
skimi, ekskrementami zwierząt 
domowych. Produkty te zawie
rają enzymy, czyli fermenty, u

trzymujące elastyczność skóry. 
Ostatnim zabiegiem „mokrego” 
warsztatu było płukanie w wo- 

. dzie, usuwające z pergaminu 
nadmiar substancji wprowadzo
nych w poprzednich zabiegach. 
Mokry płat rozpinano na kros
nach za pomocą sznura lub rze
mienia. Po wyschnięciu naprę
żony pergamin szlifowano pu
meksem dla uzyskania wyma
ganej cienkości i gładkości oraz 
nacierano obustronnie kredą 
(„blichowanie"); która wsysała 
resztki tłuszczu, rozjaśniała ton, 
maskowała plamy i żyły.

Zależnie od pochodzenia perga
miny dzielą się na: południowe 
(włoskie) - ze skór owczych i 
kozich, odznaczające się deli
katnością, przygotowane do 
jednostronnego pisania, oraz 
północne (niemieckie) - z cieląt, 
grubsze i wykorzystywane obu
stronnie. Z embrionów i nowo 
narodzonych jagniąt wytwarza
no welin (velin) - cienki i jasny 
pergamin najlepszej jakości.

Szczególnie ceniono pergaminy 
barwione. Barwiono je metodą 
strukturalną lub powierzchnio
wą. Pierwsza polegała na zanu
rzeniu pergaminu w barwnym 
roztworze tak, aby barwnik na
sączył go w całej masie. Stoso
wano barwniki organiczne po
chodzenia roślinnego i zwierzę
cego. Najdroższym była purpu
ra, otrzymywana ze śródziemno
morskich ślimaków rozkolców. 
Bardzo efektowne są połączenia 
barwne purpurowego tła (codex 
purpureus) z tekstem złotym 
(codex aureus) albo srebrnym 
(codex argenteus). Powierz
chniowe barwienie polegało na 
kryciu lica pergaminu warstwą 
farby złożonej z pigmentu i spoi
wa (klej skórny). Czasem po
przestawano na podbarwieniu 
prostokątnego pola pod tekst, 
zostawiając wolne marginesy na 
karcie. Zdolność przenikania 
ziaren pigmentów w głąb perga
minu jest znikoma, dlatego po
wierzchniowe barwienia są nie
co mniej trwałe od struktura
lnych i dają się identyfikować po 
ubytkach złuszczonej farby od
słaniających podłoże.

Gotowy pergamin posyłano do 
skryptorium w złożonych arku
szach o pobieżnie wyrówna

nych krawędziach. Tam dokład
nie go obcinano do formatu i 
rozmiarów projektowanego ko
deksu. Granice i linijki tekstu za
znaczano przez przekłucie zło
żonych arkuszy. Kaligrafowie łą
czyli te punkty liniami kreślony
mi kostką, stylusem albo atra
mentem. Kostka używana we 
wczesnym średniowieczu zosta
wiała na pergaminie dyskretny 
ślad (wgłębienie). Stylus był 
prętem z miękkiego metalu (sre
bro, ołów, stop cyny z ołowiem), 
który ścierając się na szorstkim 
podłożu zostawiał ciemnoszarą 
linię. W późnym średniowieczu 
liniowano czerwonym i czarnym 
atramentem, z tym że linie pod 
tekst były w kolorze odmiennym 
niż obramowanie.

Pisano odpowiednio przyciętą 
trzciną lub piórem gęsim, uży
wając różnego rodzaju atramen
tu, czyli inkaustu. Dosyć trwałym 
i najstarszym była mieszanina 
sadzy z wodnym roztworem 
gumy roślinnej. Często stoso
wano wyciągi z roślin, np. soki z 
galasówek, tarniny, wiciokrze- 
wu, które połączone z gumą a- 
rabską dawały atramenty barw
ne, odpowiednio: brunatny, cza
rny, zielony. Atramenty złoty i 
srebrny sporządzano przez 
zmieszanie proszków tych me
tali z roztworem gumy arabskiej. 
Łącząc cynober z ubitym biał
kiem jajka otrzymywano atra
ment czerwony.

Skończony rękopis (manus
krypt) był kierowany do pracow
ni pozfotniczej, malarskiej i in
troligatorskiej. Tam kompono
wano teksty z inicjałami (duże, 
ornamentowane, barwne litery), 
bordiurami (ozdobne obrzeże
nia tekstów i iluminacji), drole- 
riami (motywy dekoracyjne w 
postaci scenek figuralnych lub 
zwierzęcych) i przerywnikami. 
Malowano też całostronicowe 
miniatury o zachwycającej pre
cyzji form i świeżości barw.

Jako deficytowy materiał pisar
ski, pergamin często wykorzy
stywano po raz- drugi. W tym 
celu zeszlifowywano pumeksem 
dawny tekst; wtórnie zapisane 
podłoże nazywa się „palim
psest”.

Mirosław Narbutt
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PRACOWNIA 
WITRAŻY
ADAM MARIAN 
GOŁEMBOWSKI
mistrz rzemiosł artystycznych 
POZNAŃ, ul. KRAŃCOWA 6, 
tel. 124-758
WYKONUJE:
• renowacje i 
rekonstrukcje 
witraży zabytkowych,
• kopie dawnych 
witraży,
• nowe witraże wg 
własnych i 
powierzonych 
projektów,
• oszklenia 
artystyczne,
• plafony 
witrażowe.

Polemiki
Szanowny Panie Redaktorze!

Artykuf „Detektor i prawo" w 
numerze 4, 1989 „Spotkań z Za
bytkami" dość dokładnie przed
stawia problemy prawne, jakie 
powstają podczas poszukiwań 
„skarbów” za pomocą wykrywa
czy metali. Należy zauważyć jed
nak, że dotychczasowe prawo 
jest nieżyciowe, nie dostosowa
ne do obecnej sytuacji upo
wszechniania się amatorskich 
poszukiwań za pomocą wykry
waczy metali. Jak się orientuję, 
nie jest to wyłącznie problem 
polski. Wydaje się, że kompe
tentne instytucje i stowarzysze
nia powinny w jakimś stopniu 
zalegalizować te poszukiwania. 
W jednym z tygodników dyrek
tor Muzeum Ziemi Sochacze- 
wskiej określił ludzi poszukują
cych pozostałości po bitwie nad 
Bzurą „hienami". Przecież gdy
by nie było tych nielegalnych 
poszukiwań, to wydobyte przed
mioty nigdy by inaczej nie wysz
ły na światło dzienne!

Nie można tez zapominać, że 
kolekcje muzealne powstają 
przede wszystkim w oparciu o 
zbiory prywatne. W mojej opinii 
poszukiwacze, jeśli przestrzega
ją pewnych zasad kodeksu e- 
tycznego, nie stanowią zagroże
nia dla profesjonalnych badaczy 
przeszłości. IV pewnych sytua
cjach tylko amatorzy są w stanie 
spenetrować teren, który na 
skutek działań budowlanych i 
przemysłowych zostanie bezpo
wrotnie zniszczony. Przykład: 
stare koryto Warty w pobliżu 
Starego Miasta w Poznaniu zo
stało zasypane bez przeprowa
dzenia badań archeologicz
nych.

Bardzo uprzejmie proszę o 
podanie podstaw prawnych a- 
matorskich poszukiwań archeo
logicznych, o których pisze au
tor artykułu, ale ich nie przyta
cza. Oczekuję też od Redakcji 
następnego, ale wyważonego 
artykułu na temat amatorskich 
poszukiwań za pomocą wykry
waczy metali. W załączeniu 
przesyczy metali. W załączeniu 
przesyłam kodeks etyczny po
szukiwaczy skarbów załączony 
do pół-profesjonalnego wykry
wacza metali znanej firmy ame
rykańskiej White's Electronics.

(imię i nazwisko 
znane redakcji)

Kodeks Etyczny Poszukiwaczy 
Skarbów (tłum. P. Albrzycho- 
wski):
1. Przestrzegać praw i własnoś

ci innych;
2. Przestrzegać wszystkich 

praw, zarówno narodowych.
' stanowych i lokalnych;

3. Pomagać organom władzy, 
kiedykolwiek to możliwe;

4. Nigdy nie niszczyć bezcen
nych historycznych czy ar
cheologicznych skarbów;

5. Pozostawić ziemię i roślin
ność w stanie nienaruszo
nym; zasypać wszystkie 
dziury;

6. Usuwać wszystkie odpadki i 
śmieci po opuszczeniu 
miejsca;

7. Wszyscy poszukiwacze skar
bów mogą być oceniani na 
podstawie twojego postępo
wania; zawsze zachowaj się z 
kurtuazją i miej wzgląd na in
nych.

Szanowna Redakcjo!
Pan Piotr Dobosz zakończył 

swój artykuł „Remonty prywa
tnych kamienic" („Spotkania z 
Zabytkami", nr 1, 1988) słowami: 
„Dura lex sed lex, ale nawet 
twarde prawo nie powinno roz
mijać się ze zdrowym rozsąd
kiem". Szkoda więc, że ten sam 
Autor w artykule „Detektor i pra
wo" („Spotkania z Zabytkami", 
nr 4, 1989) rozminął się nie tylko 
ze zdrowym rozsądkiem, ale i z 
prawem. Przede wszystkim 
chciałbym p. Doboszowi uświa
domić pewną sprawę elemen
tarną: otóż zgodnie z art. 90 
Konstytucji, obywatel obowiąza
ny jest przestrzegać przepisów 
ustaw. Wszelkie zatem zakazy i 
nakazy dotyczą obywatela tylko 
w wypadku, gdy tak stanowi u- 
stawa, bądź też inny akt wydany 
z upoważnienia ustawy. Tym
czasem z artykułu p. Dobosza 
wynika, że ważniejsze od usta
wy jest „widzimisię" urzędnika. 
Wydawałoby się, że takie nacią
ganie obowiązujących przepi
sów do założonej przez siebie 
tezy (w tym wypadku brzmiącej: 
„Amatorskie poszukiwania przy 
pomocy detektora są nielegal
ne") bezpowrotnie skończyło 
się gdzieś około 1956 r. A co w 
1989 r. zaprezentował p. Do
bosz?
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7. P. Dobosz pisze: „Ustawa 
formułuje bowiem obowiązek u- 
zyskania zezwolenia na „wszel
kie prace i roboty«, nie wyłącza
jąc z tego zakresu poszukiwań 
za pomocą wykrywaczy metali". 
Pomijając już fakt, że w 1962 r. 
(tj. roku uchwalenia Ustawy) ra
czej mało się słyszało o detekto
rach, chciałbym zauważyć, że z 
zakresu „wszelkich prac i robót" 
ustawa nie wyłącza niczego, a 
więc nie wyłącza również na 
przykład fotografowania, czy też 
sporządzania opisu zabytku. 
Czy p. Dobosz uważa, że te 
czynności - wykonanie fotografii 
przez turystę czy też zamiesz
czenie opisu zabytku w prze
wodniku - wymagają zezwole
nia wkz? Wykaz prac, których 
wykonywanie bez zezwolenia 
jest zabronione, zawarty jest w 
art. 27 Ustawy. W wykazie tym 
nie wymieniono jakichkolwiek 
poszukiwań. Wykaz ten może o- 
czywiście być zmieniony, ale 
przez Sejm, a nie przez p. Dobo
sza.

2. Na jakiej podstawie p. Do
bosz twierdzi, że użycie detekto
ra jest pracą wykopaliskową?
3. P. Dobosz pisze: „Nielegalne 
poszukiwania za pomocą detek
torów - to nie tylko łamanie pra
wa, ale także krok do dalśzej ko
lizji z literą prawa, gdy ewentua
lny znalazca zechce wydobyć 
bez powiadomienia konserwa
tora odkryte dobra i nie odda ich 
państwu". Przypomina się w tym 
miejscu stary dowcip o góralu, 
którego skazano za bimbrow- 
nictwo, bo co prawda na pędze
niu go nie przyłapano, ale posia
dał aparaturę, na co on stwier
dził, że trzeba go skazać rów
nież za gwałt, bo też posiada 
stosowny aparat. A mówiąc po
ważnie, dobrze by było, aby p. 
Dobosz wiedział, że polskie pra
wo nie zna wykroczenia o na
zwie „przygotowanie”. Istnieje 
pojęcie przestępstwa przygoto
wania, ale tylko wtedy, gdy usta
wa tak stanowi (patrz art. 14 § 2 
kk). W interesującym nas wy
padku akurat nie stanowi. Chy
ba, że urzędnik zmieni ustawę, 
co dla p. Dobosza nie powinno 
stanowić problemu. Przy tej 
okazji wrócę do sprawy fotogra
fii. Otóż - idąc tokiem rozumo
wania p. Dobosza - fotografo
wanie obiektów jest nie tylko 
nielegalne, jako nie wyłączone z 
zakresu „wszelkich prac i ro

bót", ale jest zapewne również 
czynem, który powinien być po
traktowany na równi z kradzieżą 
z włamaniem. Przecież na pod
stawie zdjęć można opracować 
plan włamania do obiektu!

4. P. Dobosz cały czas bazuje na 
sformułowaniu „wszelkie prace i 
roboty przy zabytkach". A o ja
kie zabytki właściwie chodzi? 
Bo mnie się cały czas wydawa
ło, że detektory służą do wykry
wania przedmiotów, które prze
cież mogą w ogóle nie istnieć, a 
dopiero gdy okaże się, że istnie
ją i zostaną wydobyte, będzie je 
można ewentualnie uznać za za
bytki w rozumieniu art. 4 Ustawy. 
Jest niesporne, że wykopaliska i 
znaleziska archeologiczne sta
nowią własność państwa, wia
domo też, że w pewnych wypad
kach poszukiwania będą wyma
gały uprzedniej zgody właści
ciela obiektu, po którym poszu
kiwacz ma zamiar się poruszać, 
ale z tego naprawdę nie wynika, 
że na użytkowanie detektora wy
magana jest zgoda wkz.

5. Na zakończenie swego arty
kułu p. Dobosz pisze, że nie na
leży tolerować nonszalancji po
legającej na akceptowaniu nie
legalnych prac poszukiwaw
czych. Zgadzam się z tym, pod 
warunkiem, że prace te są istot
nie nielegalne, ale nie należy 
również tolerować nonszalancji 
w interpretacji obowiązujących 
przepisów.

Z poważaniem 
dr Aleksander Stukowski

Poznań

Odpowiedź autora
Nadesłane listy dotyczą 

kwestii sprowadzającej się do 
ustalenia, czy w obecnym stanie 
prawnym dopuszczalne jest nie- 
reglamentowane administracyj
nie prowadzenie amatorskich 
poszukiwań materialnych śla
dów przeszłości za pomocą wy
krywaczy metali. Na tę kore
spondencję pozwolę sobie od
powiedzieć łącznie.

Poszukiwania za pomocą detek
tora mają w swojej istocie doprowa
dzić do ustalenia miejsca, w którym 
może znajdować się metalowy 
przedmiot, a następnie do wydoby
cia go z ziemi. Składają się one za 
tern z dwóch faz, które można trakto
wać łącznie, gdyż w zdecydowanej 
większości wypadków zlokalizowa

niu obiektu towarzyszy jego niez
włoczne wydobycie (bez udziału or
ganów konserwatorskich). Udział 
tych organów może nie być koniecz
ny w wypadku np. płytkiego wykopu 
ziemnego na polu bitewnym z cza
sów ostatniej wojny, ale niezbędne 
będzie uzyskanie zezwolenia konse
rwatorskiego np. w razie zamiaru 
przekopania ruin zamkowych wpisa
nych do rejestru zabytków, czy wy
kopów na polu bitewnym ujętym w 
takim rejestrze. Art. 27 ust. 1 Ustawy 
z 15111962 r. o ochronie dóbr kultury 
i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z 
późniejszymi zmianami) formułuje 
bowiem jednoznacznie obowiązek u- 
zyskania zezwolenia konserwator
skiego w razie zamiaru rozkopywa
nia zabytku wpisanego do rejestru 
zabytków. 0 ile można, z uwagi na 
pominięcie wprost w Ustawie z 1962 
r. sprawy poszukiwań za pomocą de
tektorów, bronić tezy, że poruszanie 
się z detektorem nie jest reglamento
wane administracyjnie (wymagana 
tylko zgoda właściciela lub posiada
cza zależnego), o tyle druga faza ta
kich poszukiwań (rozkopanie) jest 
obwarowana koniecznością uzyska
nia zezwolenia konserwatora, o ile 
nieruchomość, na której prowadzo
ne są poszukiwania, jest ujęta w reje
strze zabytków. Jeżeli charakter wy
kopów wskazywałby na to, że mogą 
one przyjąć formę prac wykopalisko
wych, to przed ich rozpoczęciem na
leży uzyskać zezwolenie niezależnie 
od tego, czy prace prowadzone mają 
być na terenie nieruchomości wpisa
nej do rejestru zabytków, czy też nie 
wpisanej (art. 21 ust. 1 cyt. Ustawy z 
1962 r). W świetle powyższego nie 
można zatem przyjmować, że całe a- 
matorskie poszukiwania prowadzo
ne przy użyciu detektora i obejmują
ce w swej istocie także rozkopywa
nie nieruchomości wpisanej do reje
stru zabytków są legalne w wypadku 
nieuzyskania zezwolenia konserwa
torskiego.

Przepisy Ustawy z 1962 r. nie za
wierają przepisów odnoszących się 
bezpośrednio i wyłącznie do niepro
fesjonalnych poszukiwań za pomocą 
detektorów. Zresztą urządzeń takich 
w kraju wówczas nie produkowano, 
a i na Zachodzie byty stosunkowo 
drogą nowością. Stąd też analiza 
przestanek formalnoprawnych doty
czących takich poszukiwań może 
być dokonywana w oparciu o aktual
ne rozwiązania prawne, o ile stwarza
ją one taką możliwość, co ma miejs
ce w wypadku poruszanej tutaj spra
wy. Najlepiej byłoby jednak, aby 
kwestia ta została jednoznacznie u

normowana w przyszłej Ustawie o 
zabytkach. Proponuję wprowadzenie 
wymogu uzyskania zezwolenia na 
obie fazy poszukiwań amatorskich za 
pomocą detektora. Zezwolenie mo
głyby uzyskiwać poszczególne oso
by fizyczne, jak również organizacje 
-co w tym ostatnim wypadku człon
ka organizacji zwalniałoby z obo
wiązku uzyskiwania indywidualnie 
zezwolenia. Zezwolenie mogłoby być 
udzielane na określony czas lub bez
terminowo i dotyczyłoby albo kon
kretnego obiektu, albo określonego 
rejonu poszukiwań. Czynności obej
mujące rozkopywanie mogłyby być 
limitowane zakresem, jak również 
charakterem. Zezwolenie mogłoby 
być w każdym czasie cofnięte w razie 
stwierdzenia naruszeń prawa regulu
jącego zasady prowadzenia takich 
poszukiwań. Powyższe jest uzasad
nione tym, że poszukiwacze-amato- 
rzy rzeczywiście mogą niekiedy od
grywać znaczącą rolę w uzupełnianiu 
badań profesjonalnych. Na pewno 
nie są „hienami", ale niekiedy traktu
ją detektor jako narzędzie umożliwia
jące szybkie wzbogacenie i prowa
dzą nie kontrolowane konser
watorsko wykopy na terenach wpi
sanych do rejestru zabytków. Na 
szczęście są to wyjątki.

Pan A. Stukowski utrzymuje, że „wy
kaz prac, których wykonywanie bez 
zezwolenia jest zabronione, zawady 
jest w artykule 27 Ustawy. W wykazie 
tym nie wymieniono jakichkolwiek 
poszukiwań". Autor listu sugeruje, że 
katalog działań wymagających u- 
przedniego zezwolenia konserwator
skiego ma charakter zamknięty, co 
jest założeniem całkowicie błędnym. 
Prawodawca określa bowiem jakich 
czynności nie należy podejmować w 
stosunku do zabytku, ale na koniec 
przepisu zaznacza, że w zabytkach 
bez zezwolenia konserwatora nie 
wolno także „dokonywać żadnych 
innych zmian". Ewentualna „zmiana" 
może być wynikiem jakiejś czynnoś
ci. Wcale nie jest powiedziane, że 
muszą to być tylko takie czynności, 
które zostały enumeratywnie wymie
nione wart. 27 ust. 1 Ustawy z 1962 r.

Poruszanie się z detektorem po za
bytku nieruchomym raczej obiektowi 
nie zaszkodzi, ale połączone z rozko
pywaniem może spowodować zmia
ny w jego stanie. Ta druga część 
„poszukiwań" wymaga już zgody 
konserwatorskiej, chyba że ideali
stycznie i w oderwaniu od rzeczywis
tości przyjmie się, że poszukiwania 
skończą się na zlokalizowaniu miejs
ca, w którym prawdopodobnie znaj-
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dować się będzie przedmiot metalo
wy.

Wspomnieć trzeba także o sprawie 
fotografowania zabytków. Oczywiś
cie art. 27 ust. 1 fotografowania bez
pośrednio nie obejmuje, chyba że 
wykażemy, iż czynność taka powo
duje zmianę w stanie fotografowane
go zabytku. I wcale nie jest to takie 
absurdalne założenie, jeżeli zważy
my, że byty już organizowane takie 
prestiżowe międzynarodowe wysta
wy filatelistycżne, na których ograni
czano możliwość fotografowania 
przy sztucznym świetle znaczków (w 
tym także zabytków), nie tyle ze 
względu na obawę kradzieży, co z 
uwagi na możliwość wystąpienia ne
gatywnych zmian w stanie znaczków 
wywoływanych sztucznym oświetle
niem. Z tych też względów zaczęto 
stosować specjalny, mniej szkodliwy 
dla znaczków rodzą] oświetlenia. Pan 
A. Stokowski wskazuje na rzecz nie
sporną, że trudno jest z góry przesą
dzać, iż znaleziony ewentualnie 
przedmiot będzie zabytkiem, zdając 
się w ogóle nie dostrzegać, że w 
moim artykule nie zajmowałem się tą 
kwestią, lecz miejscem poszukiwań, 
gdzie ewentualnie może zostać zna
leziony przedmiot będący zaby
tkiem.

W moim artykule podawałem, że 
były już prowadzone pierwsze ama
torskie badania archeologiczne pod 
profesjonalnym nadzorem. Teraz 

ROZMAITOŚCI

nieco szerzej. W' 1986 r. Tarnowskie 
Muzeum Okręgowe w Gorzycach 
zorganizowało obóz dla młodych ar- 
cheologów-amatorów. Uczestniczyła 
w nim grupa uczniów ze szkół śred
nich woj. tarnowskiego. W czasie 
prowadzonych na spornym obszarze 
wykopalisk odnaleziono ślady osady 
łużyckiej z około 600-700 lat p.n.e., 
dokonując ciekawego odkrycia w 
postaci chaty z niemal kompletnym 
wyposażeniem. Mieszkańcy tej chaty 
opuścili ją w popłochu, na co wska- . 
zywaty m.in. garnki z zawartością, 
przykryte glinianymi pokrywkami.

Na koniec chciatbym podzięko
wać Autorowi pierwszego listu za na
desłany „Kodeks Etyczny Poszuki
waczy Skarbów". W pozostałych 
kwestiach, które poruszył p. A. Stu- 
kowski (uwagi i pouczenia) nie będę 
zabierał głosu, gdyż nie uważam to 
za konieczne, skoro dotyczą one 
spraw ubocznych. Pragnę jednak u- 
dzielić p. Stokowskiemu pewne/ 
przyjacielskiej rady, aby w kwestii in
terpretowania przepisów prawnych 
zechciał zapoznać się z jakimkolwiek 
elementarnym podręcznikiem o pod
stawach wiedzy o prawie.

Piotr Dobosz

ŁUKI 
I SKLEPIENIA

ŁUK - krzywa geometryczna, wyznaczająca ksztait łęku*, sklepienia, 
otworu lub innych elementów architektonicznych.
tuk pełny - pólokrąg;
luk odcinkowy - odcinek okręgu (mniejszy od pólokręgu):
luk eliptyczny - połówka elipsy lub jej odcinek (luk eliptyczny odcinko
wy);
luk koszowy - połączenie odcinka okręgu o większym promieniu (w 
środku) z dwoma odcinkami okręgów o mniejszym promieniu (po bo
kach); może być także złożony z większej liczby odcinków okręgów o 
różnych (kolejno rosnących lub malejących) promieniach;
luk ostry, ostrołuk - połączenie dwóch przecinających się odcinków 
okręgów; forma charakterystyczna dla architektury gotyckiej i neogo
tyckiej;
łuk nadwieszony - luk pełny lub odcinkowy mniejszy od szerokości 
otworu (rozstawu podpór itp.); różnica wyrównana jest poziomymi od
cinkami prostymi;
łuk Tudora (Tudorów) - dwa odcinki okręgu (po bokach) przedłużone 
przecinającymi się odcinkami prostymi (lub bardzo łagodnie zakrzy
wionymi); charakterystyczny dla architektury angielskiej końca XV - 1 
poł. XVI w. (okres panowania dynastii Tudorów);
„ośli grzbiet” - łuk stanowiący połączenie odcinków okręgów o prze
ciwnej krzywiźnie, w szczytowym punkcie przecinających się pod o- 
strym kątem; występuje w architekturze póżnogotyckiej;

łuk trójlistny - połączenie półkola i dwóch ćwiartek okręgu lub zbliżona 
forma zbudowana na trzech okręgach; analogicznie łuk cztero-, pięcio-, 
ogólnie wielolistny;

łuk podkowiasty - odcinek okręgu większy od półokręgu; stosowany w 
architekturze arabskiej i wzorowanej na niej, stąd nazywany też lu
kiem mauretańskim. Występuje też łuk podkowiasty ostry.
ŁĘK - konstrukcja z kamienia naturalnego, sztucznego lub cegły, o 
kształcie luku (tj. zakrzywiona i podparta na końcach), stanowiąca 
zamknięcie (przekrycie) otworu, element sklepienia (gurt, żebro) lub 
innej konstrukcji nośnej. W prawidłowo skonstruowanym łęku wystę
pują główne naprężenia ściskające; ciężar łęku przenoszony jest na 
podpory jako obciążenie pionowe i tzw. rozpór - obciążenie poziome, 
równoważone grubością ścian, dodatkowym obciążeniem pionowym, 
ściągiem, specjalnym elementem konstrukcyjnym (przypory - zob. cz. 
4, luki przyporowe) lub rozporem innego łęku. Potocznie (obecnie także 
w literaturze fachowej) lęk nazywany jest lukiem, tak samo jak opisu
jąca go krzywa geometryczna (zob. wyżej);

Reklama rzetelna I tania - tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich usług związanych 
z ratowaniem zabytków, a także wszystkie inne spoza tej dziedziny 
- prosimy nadsyłać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w wypadku Insty
tucji podpis głównego księgowego). Po przyjęciu zamówienia 
przez redakcję należy wpłacić odpowiednią sumę na konto Ośrod
ka Dokumentacji Zabytków w Warszawie: NBP V O/M nr 1052-1137- 
131. Ceny: 1600 zł za jedno słowo w wypadku ogłoszeń tekstowych 
ze składu drukarskiego albo 280 000 zł za reklamę zajmującą 1 
stronę druku, 140 000 zł - 0,5 strony, 70 000 zł - 0,25 strony oraz 
60 000 zł za pozostałe rodzaje reklam; w wypadku koloru zwyżka o 
100%. UWAGA: przy stałym rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub 
reklam) przysługuje zniżka 20%, przy zamówieniu półrocznym (3 
ogłoszenia lub reklamy) - zniżka 10%. 

nasada, wezgłowie, opór - powierzchnia bloków lub muru, na której 
opierają się końce łęku;

klińce - elementy (bloki) o kształcie klinowym, z których składa się 
lęk;

zwornik, klucz - szczytowy kliniec, często wyróżniony wysunięciem, 
większymi wymiarami, zdobieniem itp.;
nóżka, wspora - najniższy kliniec, oparty bezpośrednio na nasadzie; 
podlucze - dolna (spodnia) powierzchnia lęku;
lęk (łuk) pozorny - konstrukcja o kształcie luku, lecz utworzona nie z 
klińców, a przez wysunięcie elementów w kolejnych, poziomych wars
twach, lub z jednego elementu (belka z łukowo podciętą dolną krawę
dzią);

lęk (łuk) płaski - konstrukcja z klińców, lecz tak ułożonych i przycię
tych, że dolna krawędź jest linią prostą;
lęk (łuk) odciążający - łęk umieszczony w murze powyżej otworu za
mkniętego innym łękiem lub nadprożem, dla przejęcia i przeniesienia 
ciężaru muru nad tym otworem;
łęk (łuk) przyporowy - element konstrukcyjny przenoszący rozpór 
sklepień (np. nawy głównej kościoła) na przypory zewnętrzne (np. przy 
nawach bocznych); stosowany w arch, gotyckiej i neogotyckiej.

cd. na s. 56

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 2500 zł, półrocznie 7500 zł, rocznie 15 000 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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SKLEPIENIE - konstrukcja budowlana, stanowiąca przekrycie po
mieszczenia lub innej przestrzeni w budynku lub budowli (przegroda 
pozioma - zob. cz. 1 - podział na kondygnacje), o przekroju krzywoli
niowym (w przeciwieństwie do płaskiej konstrukcji stropu - zob. cz. 8); 
zasadniczo wykonana z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły, beto
nu, współcześnie także żelbetu. Konstrukcja sklepienia oparta jest na 
zasadzie analogicznej do łęku.
elementy sklepienia:
wezgłowie, nasada, opór - płaszczyzna podpory (ściany, filara itd.), na 
której opierają się skrajne części sklepienia;
podniebienie - dolna (spodnia) powierzchnia sklepienia; 
grzbiet - górna powierzchnia sklepienia (cała!);
czoło sklepienia - powierzchnia pionowa (lub zbliżona do pionu), ogra
niczona krawędziami podniebienia, grzbietu i wezgłowi; często niewi
doczna przez zasłonięcie ścianą poprzeczną lub innym sklepieniem; 
pacha - przestrzeń pomiędzy grzbietem sklepienia i ścianą, na której 
opiera się sklepienie (ściślej - częścią tej ściany ponad wezgłowiem); 
rozpiętość w świetle - odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami 
wezgłowi (od lica do lica ścian, filarów itd.);
strzałka sklepienia - odległość między płaszczyzną oparcia (wezgłowi) i 
najwyższym punktem podniebienia;
grubość sklepienia - odległość podniebienia i grzbietu; może być 
zmienna w obrębie tego samego sklepienia;
oś sklepienia - prosta przechodząca przez środki odcinków łączących 
wewnętrzne krawędzie wezgłowi;
szczyt - najwyższa część (punkt, linia, pole) podniebienia;
gurt, łęk (luk) jarzmowy - wzmocnienie sklepienia (głównie kolebko
wego) w formie łęku o grubości większej od sklepienia, wystającego z 
grzbietu lub podniebienia; część podsklepienna gurtu nazywana jest 
pasem sklepiennym;
koleba - część sklepienia kolebkowego, ograniczona wezgłowiem i li
niami przekątnymi;
kozuba - część sklepienia kolebkowego, ograniczona czołem sklepienia 
i liniami przekątnymi;
żebro - wyodrębniony ze sklepienia element jego szkieletu konstruk
cyjnego, przenoszący obciążenie na podpory; najczęściej profilowany; 
wysklepka - pole sklepienia pomiędzy żebrami.
rodzaje sklepień:
kolebkowe, walcowe - w kształcie połówki walca; przekrój prostopadły 
do osi jest półkolisty (kolebkowe pełne); linia szczytowa jest linią pro
stą. Najstarsza i najprostsza forma sklepienia. Przy przekroju prosto
padłym do osi opartym na łuku ostrym, eliptycznym, koszowym itd. - 
mówimy odpowiednio o sklepieniu kolebkowym ostrołukowym, elip
tycznym, koszowym itd. Sklepienie zbliżone do kolebkowego, lecz o 
przekroju opartym na luku odcinkowym, nazywa się odcinkowym. Cię
żar tych sklepień przenoszony jest na ściany podłużne (równoległe do 
osi sklepienia). Sklepienie kolebkowe wzmocnione gurtami widoczny
mi od dołu nazywane jest kolebkowym na pasach;
beczkowe - odmiana kolebkowego z podniesioną linią szczytową (linia 
ta jest lukiem, najczęściej odcinkiem okręgu);
stożkowe - odmiana kolebkowego, którego rozpiętości i strzałki na obu 
końcach różnią się, przez co powierzchnia sklepienia jest wycinkiem 
stożka;
kolebkowe z lunetami - sklepienie kolebkowe przecięte poprzecznie 
wycinkami mniejszych kolebek (kozuby), które noszą nazwę lunet;
krzyżowe - złożone z kozub dwu przecinających się pod kątem prostym 
sklepień kolebkowych; ciężar przenoszony jest na naroża;
kolebkowo-krzyżowe - sklepienie kolebkowe przecięte poprzecznie 
wycinkami kolebek o takiej samej strzałce i zbliżonej rozpiętości;
klasztorne - sklepienie złożone z koleb dwu przecinających się pod 
kątem prostym sklepień kolebkowych; ciężar przenoszony jest na cały 
obwód sklepienia (kwadrat lub czworokąt zbliżony do kwadratu);
nieckowe - połączenie sklepienia kolebkowego z dwoma prostopadłymi 
do niego kolebami; zbliżone do sklepienia klasztornego, lecz na rzucie 
prostokąta;
zwierciadlane - odmiana sklepienia klasztornego lub nieckowego, po
wstała przez zastąpienie jego górnej części płaszczyzną poziomą; to 
szczytowe pole sklepienia nosi nazwę zwierciadła. Stosowane głównie 
w architekturze barokowej z wykorzystaniem zwierciadła dla dekora
cji malarskiej lub rzeźbiarskiej;
krzyżowo-żebrowe - odmiana sklepienia krzyżowego, w którym krawę
dzie kozub (na ich przecięciu, czasem także na obwodzie) wzmocnione 
są żebrami, stanowiącymi konstrukcyjny szkielet sklepienia, przejmu
jący obciążenie i przenoszący je na podpory. W wezgłowiach żebra 
oparte są zazwyczaj na wspornikach (zob. cz. 6) lub służkach - profilo
wanych, pionowych elementach stanowiących przedłużenie żeber na 
powierzchni ściany. Czasem występuje jednocześnie wspornik i służka. 

Na przecięciu żeber występują zworniki, często o dekoracyjnej formie. 
Konstrukcja taka pozwala na zmniejszenie grubości i ciężaru pozosta
łej części sklepienia (wysklepki). Charakterystyczna dla architektury 
gotyckiej w połączeniu z lukiem ostrym (który z kolei pozwala na 
zmniejszenie rozporu);
gwiaździste - odmiana sklepienia krzyżowo-żebrowego, powstała przez 
dodanie dodatkowych, dekoracyjnych żeber tworzących rysunek 
gwiazdy; występuje w rozwiniętym i późnym gotyku. Także nazwa 
innego sklepienia, w którym żebra tworzą rysunek gwiazdy;
trójdzielne, piastowskie - z dodatkowym punktem podparcia pośrodku 
jednego z boków, który umożliwia podział przęsła sklepiennego żebra
mi na trzy pola trójkątne, również podzielone żebrami zbiegającymi się 
w zwornikach na trzy wysklepki; występuje m.in. w architekturze pol
skiej XIV w., czasem zw. też kazimierzowskim;
palmowe - sklepienie, w którym promieniste żebra oparte są na filarze 
usytuowanym w środku pomieszczenia;
kryształowe - sklepienie utworzone z licznych wysklepek (najczęściej 
bez żeber), których krawędzie przecięcia tworzą geometryczny, dekora
cyjny rysunek; występuje w architekturze póżnogotyckiej;
sieciowe - z siatką przecinających się licznych żeber;
wachlarzowe (czasem zw. też lejkowym) - gęsta sieć dekoracyjnych 
żeberek, promieniście (wachlarzowe) rozchodzących się z punktów 
podparcia, wyznacza stożkowe (lejkowate) kształty sklepienia; charak
terystyczne dla późnego gotyku angielskiego;
stalaktytowe - z dekoracyjnymi formami „zwieszającymi się” z podnie
bienia na podobieństwo stalaktytów; nazwa stosowana do: 1. odmiany 
sklepienia wachlarzowego, ze „zwieszakami” kamiennymi, 2. sklepień 
występujących w architekturze mauretańskiej, z dekoracyjnymi for
mami opisanego typu wykonanymi w stiuku.
KOPUŁA - koncentryczne sklepienie na planie koła lub zbliżonym 
(wielokąt foremny, elipsa itp.), o powierzchni wyznaczonej przez obrót 
linii krzywej (ściśle: odcinka krzywej płaskiej) wokół osi pionowej ko
puły. Podstawową formą kopuły jest kopuła półkolista (hemisfera), 
której przekrój pionowy jest półkolem (strzałka równa promieniowi 
podstawy, tj. połowie rozpiętości); zw. niekiedy banią.
kopuła podwyższona - o strzałce większej od połowy rozpiętości; 
kopuła spłaszczona - o strzałce mniejszej od połowy rozpiętości; 
kopuła półeliptyczna - o przekroju w kształcie połówki elipsy; 
kopuła ostrołukowa - o przekroju w kształcie łuku ostrego;
kopuła cebulasta - o przekroju w kształcie łuku cebulastego;
kopuła żebrowa - wzmocniona koncentrycznymi żebrami, zbiegający
mi się w szczycie kopuły; pozostała powierzchnia ma charakter wyskle
pek;
koncha - półkopuła, sklepienie na planie półkola, stosowane nad absy
dą (zob. cz. 1) lub niszą (zob. cz. 4).
Wraz z właściwą kopułą, tj. czaszą (kalotą) mogą występować dodatko
we elementy:
tambur, bęben - ściana w kształcie walca, stanowiąca podstawę czaszy; 
zazwyczaj z oknami;
latarnia - nadbudówka w szczycie kopuły, z licznymi otworami oświet
lającymi (stąd nazwa) wnętrze kopuły; zwieńczona własną, małą kopu
łą lub hełmem;
żagielki, pendentywy, wrożniki (nieściśle: żagle) - sklepienia sferyczne, 
stanowiące wycinki kopuły o rozpiętości większej od czaszy, stosowane 
jako element pośredni pomiędzy ścianami pomieszczenia (zazwyczaj 
na rzucie kwadratu) i czaszą lub tamburem;
trompy, wnętrzki - narożne sklepionka stożkowe, utworzone z jednego 
lub szeregu kolejno zmniejszających się łuków (łęków;) o zastosowaniu 
tym samym co żagielki. W czaszę kopuły mogą być wcięte lunety - 
wycinki małych sklepień kolebkowych, dla uzyskania otworów oświet
lających. Stosowane były przekrycia złożone z dwu kopuł o różnej krzy- 
wiżnie - wewnętrzna jako zamknięcie przestrzeni pomieszczenia, ze
wnętrzna jako osłona i element kompozycji bryły budynku; czasem 
takie dwie kopuły miały wspólne żebra.
kopuła pozorna - przekrycie o kształcie kopuły, lecz skonstruowane 
nie jako sklepienie, lecz przez wysunięcie kolejnych warstw muru (por. 
łęk pozorny) lub podwieszenie do stropu, konstrukcji dachu itp.; 
sklepienie żaglowe, kopuła czeska - sklepienie utworzone przez „obcię
cie” kopuły półkolistej płaszczyznami pionowymi (zazwyczaj na planie 
kwadratu). Części ścian powyżej najniższego punktu sklepienia nazy
wa się dościeniami. Niekiedy rozróżnia się:
sklepienie żagielkowe - jeśli średnica geometrycznej kuli jest równa 
przekątnej planu (dościenie są zamknięte lukiem pełnym);
sklepienie źaglaste (pruskie, kapa czeska) - jeśli średnica jest większa 
od przekątnej planu (dościenie są zamknięte lukiem odcinkowym).

* Określenia podane kursywą w tej części Słownika i następnych są 
oddzielnie definiowane.

W następnym numerze: stropy i schody.
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