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NA OKŁADCE: Oczywiście le
piej byłoby nie tworzyć skan
senów, ale jest to jedyny ratu
nek dla wielu zabytków. W 

skansenach bowiem znajdują 

stałą opiekę konserwatorską. 
Tak jest także w Muzeum Wsi 
Lubelskiej w Lublinie, z które
go prezentujemy kapliczkę 
przydrożną z Kalanówki z figu
rą Chrystusa Frasobliwego 
(XIX w.); pozostałe zdjęcia na 

IV stronie okładki.

(fot. Stanisław Trembecki)
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Od 
redakcji
W przedostatnim numerze z ubiegłego roku 
publikowaliśmy tezy do nowej ustawy o ochro
nie dóbr kultury i muzeach. W lipcu tego roku 
nastąpiła tzw. mała nowelizacja ustawy z 1962 
r. jako pierwszy etap jej całkowitej zmiany. 
Dyskusja w Sejmie trwała trzy godziny, nie 
była zbyt imponująca, niektóre głosy świadczy
ły o braku rozeznania, co sprowadzało debatę 
do ogólników i retorycznych frazesów. Noweli
zacja polega m.in. na utworzeniu Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków kierowanej przez 
generalnego konserwatora, wprowadzeniu za
pisu o konieczności uzgadniania planów za
gospodarowania przestrzennego z konserwa
torami wojewódzkimi i o obowiązku wojewo
dów oraz organów gminy dbania o dobra kul
tury, uwzględnianie ich ochrony w budżecie, 
przepisach gminnych itd. Ważny jest też zapis: 
„właściciel i użytkownik zabytku (...) obowią
zany jest dbać o jego zachowanie”. Za przyję
ciem nowelizacji głosowało 288 posłów, wstrzy
mało się czterech. Oczywiście uchwalenie tej 
nowelizacji - to jeszcze nie wszystko. Pamięta
my, że ustawa z 1962 r. była określana najno
wocześniejszą w Europie, lecz w praktyce - 
m.in. na skutek braku wielu aktów wykonaw
czych - pozostawała na papierze. Chodzi o to, 

aby ponownie nie okazało się, że dobrzy jeste
śmy jedynie w teorii, gdy tymczasem koniecz
na jest szybka realizacja przepisów. W terenie 
będzie to jednak trwało bardzo długo, choć 
twórcy nowelizacji liczą na demokrację i sa
morządy. Właśnie z terenu jeszcze dzisiaj sy
gnalizują nam Czytelnicy: „demokracja to 
może jest w Warszawie, bo u nas - bez zmian!” 
Nie zmienili się po prostu urzędnicy, nie zmie
niła się ich mentalność, w której mają zakodo
wane utrudnianie zamiast pomagania. Nie
stety - jest to podstawowa przeszkoda we 
wprowadzaniu wszelkich nowości. Dochodzi 
do tego fakt, że w samorządach na ogół nie ma 
ludzi zajmujących się kulturą, a ochroną za
bytków w szczególności. Może czasami zbytnio 
„kraczemy”, lecz przecież dobrze znamy pol
skie realia. Obyśmy tym razem się mylili!
W tym numerze prezentujemy zabytki i konse
rwatorskie problemy Lublina. Jeżeli miasto to 
uznawano za pierwszą stolicę PRL - to powin
no ono stanowić przykład dbania o zabytki w 
minionych czterdziestu pięciu latach...
Sygnalizujemy korzystne zmiany w naszym pi
śmie od nowego roku, ale także nową - niestety 
wyższą - jego cenę. Zmiany w wielu wypad
kach są efektem wypowiedzi uczestników na
szej ankiety na temat „Spotkań”; ostatnie głosy 
zamieszczamy w tym numerze wraz z odre- 
dakcyjnym podsumowaniem i listą osób na
grodzonych. Wszystkim Czytelnikom zapewne 
spóźnione, ale najlepsze życzenia Świąteczne i 
Noworoczne.



Spotkania 
z Czytelnikami (3)
Publikujemy ostatnią część wypowiedzi czytelników na temat naszego pisma. Opu
blikowana ankieta związana z wydaniem pięćdziesiątego numeru „Spotkań z Zaby
tkami” (nr 4, 1990) zawierała dwa pytania:
1) Jaką rolę według Pana(i) oceny odgrywają „Spotkania z Zabytkami” w kształto
waniu świadomości Polaków o kulturze narodowej, zabytkach i ich ochronie, 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?
Po wypowiedziach zamieszczamy krótkie podsumowanie i publikujemy listę nagro
dzonych Czytelników.

Józef Kędzierski (Bydgoszcz): 1) Mając na uwadze dziesiątki 
tysięcy zniszczonych po wojnie obiektów zabytkowych (zabu
dowania podworskie, stare cerkiewki, cmentarze, zdegradowa
na architektura i krajobraz małych miasteczek, obiekty prze
mysłowe itp.) - należy stwierdzić, że powodem tego stanu rze
czy jest niska kultura społeczeństwa. Przerażające jest to, że 
wiele szkód wyrządza się za przyczyną ludzi z dyplomem 
„wyższego wykształcenia”, a nawet konserwatorów - przykła
dem może być „rewaloryzacja” starego Krakowa, Lublina i 
innych miast. Szkoda, że działalność „Spotkań” nie rozpoczęła 
się 25 lat wcześniej. Obecnie bylibyśmy bogatsi o wiele tysięcy 
zabytków i to wcale nie pośledniej rangi. Reasumując - zasłu
gą „Spotkań" jest edukacja kulturalna społeczeństwa. „Spo
tkania” powinny być zalecone jako podręczniki szkolne od 7 
klasy szkoły podstawowej do szkoły wyższej włącznie, a także 
jako obowiązkowa lektura dla nauczycieli. Do nich i archite
któw mam bowiem największe pretensje, że nie rozbudzają 
wśród młodzieży zainteresowania ochroną dóbr kulturalnych, 
a także miłości do przyrody (młodzież masowo dewastuje jed
no i drugie). Żle się stało, że często nauczycielami, szczególnie 
historii, są ludzie przypadkowi. Dziwi mnie, że architekt pro
jektujący „bunkier” dla zabytkowego miasteczka nie ma wy
rzutów sumienia, że jest wandalem. Dawniej architektura za
wsze była związana ze sztuką, a architekt często był mala
rzem, grafikiem. Niezwykłą zasługą „Spotkań” jest zwrócenie 
powszechnej uwagi na zabytki skromniejsze, dotychczas nie 
dostrzegane i nie doceniane jako zabytki. Dam przykłady: kil
ka lat temu w Bydgoszczy zniszczono siedemnastowieczną 
kapliczkę, która była wymieniona w katalogu zabytków, znisz
czono wystrój dziewiętnastowiecznego sklepu masarskiego 
przy ul. Długiej z kafelkami typu holenderskiego i sztukateria
mi, w ubiegłym roku zniszczono secesyjną, unikatową posadz
kę w .Aptece pod Orłem" przy Starym Rynku. Paradoksem 
jest to, że wstawiono do tej apteki odzyskane stare secesyjne 
meble. Czyżby ślepota? Posadzka oryginalna została zastąpio
na marmurową. W wojewódzkim zarządzie aptek są ludzie z 
wyższym wykształceniem! Tuż obok ma siedzibę miejski kon
serwator zabytków! Dokonywane jest niszczenie starych pie
ców kaflowych przerobionych przez nowobogackich na ko
minki. W Bydgoszczy widać to po ogłoszeniach w prasie. Przy
kłady można mnożyć. 2) Odpowiedź na to pytanie jest kłopot
liwa, bo wszystkie cykle tematyczne były ciekawe. Dobrze by 
było, gdyby podejmowana tematyka - podobnie jak cmenta
rze, dwory - była potraktowana kompleksowo. Np. w numerze 
1, 1990, była mowa o zegarach, ale brakowało zegarów komin
kowych, wieżowych itp. Życzę Redakcji utrzymania wysokie
go poziomu i spełnienia posłannictwa w ratowaniu kultury 
materialnej.

★ ★ ★
Kazimierz Kisielewski (Kraków): Odpowiadając na apel Re
dakcji o wypowiedź, pozwalam sobie nazwać „Spotkania” n a - 

szym wydawnictwem, gdyż z jego publikacji korzystałem i 
korzystam w mojej amatorskiej działalności. Jako krakowia
nin od lat obserwowałem, jak nasze krakowskie zabytki, mimo 
licznych starań, ulegają niszczeniu. Po przejściu na emeryturę 
zainteresowałem się małymi, zapomnianymi, a nawet zanied
banymi obiektami, jak: portale starych kamienic, tablice i god
ła pamiątkowe czy inskrypcje na murach starego Krakowa. 
Toteż działając od 1980 r. w Obywatelskim Komitecie Ratowa
nia Krakowa, postanowiłem uaktywnić go w tym kierunku. 
Wtedy zainteresowałem się „Spotkaniami”, czerpiąc z pisma 
inspiracje do działania. Publikowałem wiele apeli w prasie 
krakowskiej o ochronę tych małych zabytków. Kilka artyku
łów opublikowały również „Spotkania”. Mieszkając przez 40 
lat w zabytkowym budynku Cechu Rzeźników i Masarzy w 
Krakowie, doprowadziłem do uznania go za zabytek (zob. 
„Spotkania”, nr 4, 1988).
Nie piszę tego dla chwalenia się, ale na dowód oddziaływania 
publikacji na opinię społeczną. Zresztą obie organizacje, do 
których należę (Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa i 
Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walk i Męczeńs
twa) prenumerują to wydawnictwo. Sądzę z moich doświad
czeń i obserwacji, że publikacje o różnych zabytkach naszej 
kultury narodowej pobudzają zainteresowania tymi obiekta
mi organizacji społecznych i młodzieżowych. Świadczą o tym 
publikowane listy do Redakcji. Osobiście uważam za cenne 
przypominanie przez Was o zapomnianych i zaniedbanych 
zabytkach, albowiem znane duże obiekty są w zasadzie objęte 
działalnością urzędowych konserwatorów zabytków. Stąd też 
takie działy w „Spotkaniach”, jak „Zabytki w krajobrazie” czy 
„To też są zabytki” oraz publikacje interwencyjne .Akcja dwo
ry”, .Akcja cmentarze” pobudzają świadomość społeczną w 
kierunku ich ratowania. Ważne i potrzebne są także artykuły 
instruktażowe o sposobach ochrony zabytków. Wydaje się, że 
po ustanowieniu samorządu terytorialnego sprawy ochrony 
zabytków uzyskają lepsze społeczne poparcie, np. przez pozy
skanie lokalnych organizacji dla ich ochrony, a ich opiekuno
wie winni korzystać z Waszego wydawnictwa.

★ ★ ★
Stefan Knapik (Kraków): Na wstępie chciałem podkreślić, że 
jestem stałym czytelnikiem Waszego czasopisma od pierwsze
go numeru. W końcu XX w. obserwuje się dehumanizację ży
cia w każdej niemal dziedzinie, przesunięcie podmiotowości 
człowieka w kierunku przedmiotowości, rodzenie się człowie
ka „nowego typu" o internacjonalistycznej i bardzo zmateria
lizowanej osobowości. Każdy naród ma własną historię, włas
ną odrębność kulturową, obyczajową, etniczną, etnograficzną, 
gospodarczą, polityczną, religijną, językową itp. Połączenie po
wyższych czynników w całość tworzy tożsamość narodu. Toż
samość ta trwa tak długo, dopóki wszystkie wymienione 
składniki są respektowane i kultywowane przez ludzi repre
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zentujących dany naród i z niego się wywodzących. O znacze
niu i wartości kultury i sztuki dla tożsamości narodu pisało 
wielu filozofów, historyków, pisarzy, poetów. W odniesieniu do 
Polski problem ten ujął pięknie Cyprian K. Norwid w swoich 
„myślach i aforyzmach". Oto trzy wybrane sentencje odnoszą
ce się do poruszanej problematyki: „Bez sztuki z pojęcia naro
dowego wywiniętej (...) zobaczycie jak to będzie trudno, i do 
pewnego stopnia niepodobna, pracę ręczną powiązać z pracą 
umysłową: to jest pracę mającą za punkt wyjścia siły fizyczne 
z pracą mającą za punkt wyjścia umysłową potęgę" (1851 r„ 
Pisma wierszem i prozą, Warszawa 1984). „Ani sztuk, ani rze
miosł, ani rękodzieł kolejami żelaznymi sprowadzić nie można 
do narodu, i można tylko do siebie, ale nie do narodu (...) do 
wszystkiego naród musi sam dojść, bo cokolwiek doń przyj
dzie, nie zapuści korzeni” (1851 r„ tamże). „Sztuka narodowa 
jako czas może być tylko wyrazicielką historycznej, że tak 
powiem, godziny, o której naród jaki poczuwa się do udziału w 
wyrobie ogólnym" (1858 r., tamże).
Zacznę od odpowiedzi na pytanie drugie. Jak wiadomo perio
dyk ma charakter popularnonaukowy. Adresowany jest do 
szerokiego grona czytelników, z reguły nieprofesjonalistów o 
zróżnicowanym zainteresowaniu oraz stopniu znajomości da
nego zagadnienia. Aby sprostać temu zadaniu, Redakcja przy
jęła określoną konwencję doboru omawianej tematyki i formy 
jej prezentacji, tj. konieczność zamieszczania artykułów z róż
nych dziedzin i na różnym poziomie. Konkretyzując moją od
powiedź na postawione drugie pytanie stwierdzam, że wszyst
kie problemy i sprawy poruszane w Waszym piśmie interesują 
mnie jednakowo i czytam je z prawdziwą przyjemnością. W 
tym miejscu muszę się zastrzec, że nie mam ściśle określonej 
„dyscypliny”, która w sposób szczególny by mnie frapowała, 
stanowiła moje „hobby”. Odpowiadając zatem na postawione 
pytanie twierdzę, że dotychczasowa tematyka, forma i zakres 
prezentowanych zagadnień w dwumiesięczniku są trafne pod 
każdym względem i winny być nadal utrzymane w niezmie
nionej postaci.
Przechodząc z kolei do pierwszego pytania i biorąc pod uwagę 
to, co napisałem we wstępie mojej wypowiedzi, nasuwa mi się 
jednoznaczna odpowiedź: periodyk „Spotkania z Zabytkami ’ 
kształtuje świadomość Polaków w zakresie kultury narodo
wej, jej dorobku, jej znaczenia, narodowej tradycji i pamięci 
oraz konieczności szacunku dla przeszłości. Krótko mówiąc ze 
wszech miar zasługuje na uznanie, bowiem spełnia bardzo 
istotną funkcję w społecznym życiu narodu.

★ ★ ★
Lech Krzyżanowski (Warszawa): Jestem przyjacielem i entuz
jastą „Spotkań” od pierwszego numeru. Przeżywałem, jak za
pewne wielu czytelników, pojawienie się pisma i jego drogę ku 
periodykowi. Przeżywałem z satysfakcją, bo proszę - od efe
merycznego zeszytu, gdy nie było wcale pewne, czy uda się 
przekształcić go w wydawnictwo ciągłe, przez jakże trafny 

wybór partnera, jakim jest lubelski Oddział Krajowej Agencji 
Wydawniczej - doczekaliśmy się wysoce profesjonalnego 
dwumiesięcznika, którego każdy numer raduje. Nie ma takie
go drugiego periodyku na świecie!
Mój punkt widzenia, a także i sposób oceny odbiega niewątp
liwie od trybu odbioru Waszego pisma przez liczne grono czy
telników. Konserwacja zabytków jest od kilkudziesięciu lat 
moim zawodem, by nie powiedzieć - powołaniem. Analizuję 
zatem koncepcję „Spotkań”, jak i wszystkie publikowane ma
teriały (listów do Redakcji nie wyłączając, bo jest to najbar
dziej wiarygodny i najważniejszy sprawdzian znaczenia pi
sma) głównie pod kątem, w jakim stopniu stanowi ono wspar
cie społecznej ochrony zabytków w Rzeczypospolitej. Daleki 
jestem od przeceniania znaczenia systemu prawnego w ochro
nie zabytków, także nie uznaję wysokości budżetu na konse
rwację i ochronę zabytków za główny motor naszych możli
wości. Poglądy te ugruntowałem sobie w czasach, gdy panowa
ło przekonanie, że tylko Ministerstwo Kultury i Sztuki może 
finansować wszystkie prace, kreować zabytki (tj. płacić za ich 
rekonstrukcje), skreślać z rejestru, bo tylko na Krakowskim 
Przedmieściu są znawcy. Tymczasem o losie zabytków decy
duje w głównej mierze świadomość społeczeństwa - czy uzna- 
je ono spuściznę historyczną za nieodzowną część składową 
swego otoczenia, czy tylko za rodzaj ornamentu, umilającego 
czy podnoszącego jakość środowiska, w którym bytujemy. Od 
początku pracy zawodowej jestem przekonany, że zabytki są 
naszą wspólną sprawą, a nie tylko „ich”.
Trzeba czegoś więcej niż hasła „ludzie, kochajcie zabytki", któ
re funkcjonowało w latach siedemdziesiątych, znacznie więcej 
niż rutynowa działalność służby konserwatorskiej. Gdy współ
czesne społeczeństwo zaczyna z własnej woli działania w obro
nie czystej wody, drzew, powietrza, przyczyna tego nie tkwi 
przecież głównie w nawoływaniach ekologów (choć to bardzo 
ważne), lecz w fakcie istniejącej już i rozbudowywanej zbioro
wej świadomości ekologicznej, którą zdołano uformować. A 
„Spotkania z Zabytkami” od początku działają mądrze i sku
tecznie w sferze pobudzania świadomości historycznej, do
starczając atrakcyjnej wiedzy o zabytkach (np. kapitalny po
mysł działu „To też są zabytki”). Ukazują niedostrzegane jak
że często przedmioty, dzieła sztuki i rzemiosł, nazwy histo
ryczne, i cierpliwie objaśniają na czym polegało i nadal polega 
ich znaczenie w historii, jak te przedmioty czy dobra niemate
rialne wzbogacają nasze życie codzienne, jak mogą podnosić 
jego jakość. W zaproszeniu do jubileuszowej dyskusji (nr 1, 
1990) zacytowano ocenę Stowarzyszenia Dziennikarzy przyz
nającego Redakcji „Spotkań” nagrodę m.in. „za konsekwent
nie budowany patriotyzm”. Całkowicie zgadzam się z tym ar
gumentem, lecz dodam, że od pierwszego numeru Redakcja 
ukazuje także walory użytkowe zabytków - różnorodne a bo
gate funkcje, jakie spełniają w naszym życiu, nawet gdy nie 
zdajemy sobie z tego sprawy.

PRZEPROWADZKI (pakowanie)

• OBIEKTY MUZEALNE
• DOBRA PRYWATNE
• MIENIE PRZESIEDLEŃCZE
• BIURA

Warszawa, teł. (0-2:
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Cenię „Spotkania" także i za to, że wypełniają zaniedbane pole 
edukacji historycznej. Od połowy lat siedemdziesiątych służba 
konserwatorska odstąpiła od szerokiego działania w sferze 
edukacji .historycznej, jakby wystarczały same rutynowe 
czynności konserwatorskie. Zabrakło tak skutecznych ongiś 
bodźców ze strony Ministerstwa Kultury i Sztuki, w którym 
kiedyś termin „polityka konserwatorska” nie był pojęciem ab
strakcyjnym. Zanikła harmonijna współpraca z organizacjami 
społecznymi i ze społecznymi opiekunami zabytków z komisji 
PTTK. Większość działaczy społecznych została w rezultacie 
zepchnięta ku działaniom interwencyjnym zamiast kontynuo
wać dobre tradycje działań pozytywnych. Chwała „Spotka
niom” za nieustępliwość w zaniedbanej dziedzinie edukacji 
konserwatorskiej. Aż czasami trudno uwierzyć, że występują 
trudności finansowe „Spotkań z Zabytkami”, gdy starcza środ
ków budżetu centralnego na efemeryczne cele.
Uważam też, że godną podkreślenia jest intencja prezentowa
nia czytelnikowi także tekstów wybitnych historyków sztuki. 
Tylko dzięki tej inicjatywie znakomite artykuły Jana Biało
stockiego mogą trafić do masowego czytelnika, który nie sięg
nie sam do specjalistycznych wydawnictw. Bardzo cenię cykl 
relacji właścicieli zabytków, którzy własnym sumptem, wspie
rani przez budżet, pokonują niemożność i remontują zabytki. 
Chciałoby się częściej o ich działalności czytać. Nic tak sku
tecznie nie działa, jak dobry przykład. A że przy okazji tych 
relacji budują sobie pomnik? A czy im się nie należy i kto jak 
nie „Spotkania” winny w tym brać udział?
Jest przy tym nasz periodyk faktycznie pismem popularno
naukowym. Udaje się Redakcji utrzymać kontakt z dużym 
zespołem najlepszych autorów, co owocuje wysokim pozio
mem materiałów. Zdarzają się oczywiście artykuły nie związa
ne z tematyką „Spotkań”, ale to nieodzowny atrybut na rzecz 
współczesności. Myślę, że udało się wypracować formułę pi
sma atrakcyjnego, o silnym walorze edukacyjnym, a przecież 
wolnego od nudy czy mentorstwa, pisma ambitnego i czytane
go z dużym zainteresowaniem przez szeroki krąg odbiorców, 
miłośników zabytków i profesjonalistów. Gratuluję jubileu
szowego numeru, życzę abyście utrzymali ten poziom w latach 
następnych.

★ ★ ★
Józef Liszka (Krzykawa): „Spotkania z Zabytkami” - to pla
styczna nauka historii narodu polskiego. Plastyczna, bo na
wiązuje nie tylko do czasu, wydarzeń, miejsca; ludzi, ale rów
nież, do konkretnych obiektów i przedmiotów z nimi związa
nych. Jest to z mojego punktu widzenia bardzo łatwy sposób 
poznawania historii. Postacie historyczne odchodzą, obiekty 
pozostają i często trwają kilka pokoleń, a w połączeniu z kraj
obrazem są jakby plenerem dziejów historycznych. Obiekty 
te zachęcają do kultywowania dawnych tradycji narodowych, 
umożliwiają poznanie kultury naszych przodków, dają prak
tyczny wykład jak budowali, w jakich żyli warunkach, czym 
się posługiwali.
Po systematycznym i dłuższym czytaniu „Spotkań z Zabytka
mi” człowiek zaczyna się coraz częściej rozglądać wokół siebie 
i zastanawiać się, co może mieć wartość historyczną, zabytko
wą, co może nam się przydać do poznania przeszłości, co prze
kazać następnym pokoleniom. W ten sposób rodzi się szacu
nek do otoczenia, budzi się troska o to otoczenie.
„Spotkania z Zabytkami” zachęcają do kolekcjonerstwa, wzbo
gacają zbiory informacji o zabytkach, są miernikiem służą
cym czytelnikowi do porównania wartości zabytków regiona
lnych z opisanymi przez fachowców i specjalistów. Dają moż
liwość wymiany doświadczeń i podzielenia się spostrzeżenia
mi w pracy nad społeczną i zawodową ochroną zabytków. Uczą 
prawa o ochronie zabytków i jej organizacji. Zachęcają do 
głębszego poznania również tych mniej znanych obiektów. 
Wzbudzają szacunek do wszystkiego, co stare, co może mieć 
wartość zabytkową.
Najbardziej ciekawe i pożyteczne wydają się AKCJE. Włącza
ją one do pracy nad ochroną zabytków ludzi w całej Polsce. 
Jest to jakby społeczna, bardzo szczegółowa inwentaryzacja 
zabytków: kapliczki przydrożne, cmentarze, dworki, domy ro
botnicze itp. Daje to skuteczny impuls do badań historycznych 
własnego, najbliższego otoczenia.
Dział „To też są zabytki” - ciekawy i pouczający, tu bowiem 
dowiadujemy się, jak szerokie pojęcie ma słowo zabytek i to w 
sposób również przykładowy: budynki przemysłowe, nawierz
chnie dróg, podłogi, parowozy, kafle, znaczki, fajki, a nawet 
stalówki. Ileż to zabytków tego typu niszczy się na naszych 
oczach, często może ostatnie egzemplarze. W tej rubryce wy
jątkowo interesujący jest cykl „Polskie herby na zabytkach”. 
Przecież to wspaniała zachęta do pogłębiania tego, co tu napi
sano, do sięgnięcia po herbarze, szukania rodowodów własnej 
rodziny i bliskich. Inny dział - „Zabytki w krajobrazie" - to 
demonstrowanie piękna naszej ojczyzny i jej historii, wszyst

kiego, co piękne, co człowiek kocha, a to już krok do miłości 
ojczyzny. Walki Legionów pod Laskami i pod Krzywopłotami 
(nr 5, 1988) - to przykład wspaniałej lekcji historii naszej 
ojczyzny. Również ciekawe są działy: „Zbiory i zbieracze”, „Z 
warsztatu konserwatora" oraz „Ilustrowany słownik elemen
tów architektonicznych” - krótki, ale dający podstawowe, 
gruntowne informacje dla zainteresowanych problematyką 
ochrony zabytków. „Gniazda rodzinne” i artykuły z numeru 5, 
1988 zaczynające się od słów: „Pierwsze polskie... (samochody, 
samoloty, okręty)" - to jakby danie do powąchania pysznej 
potrawy. Skłania to do poznania dalszej historii tych środków 
komunikacji.
Jubileusze zachęcają do komplementów dla Jubilata. To, co 
napisałem, to nie komplement jubileuszowy, to moje osobiste 

■ odczucia i przekonania. Życzenia jubileuszowe dla „Spotkań”: 
interesujących numerów, poczytności - tak jak dotychczas, a 
ponadto przetrwania okresu trudności ekonomicznych i służe
nia następnym pokoleniom, bo „Spotkania” - to też zabytek o 
zabytkach.

* * *
Lesław Oberc (Wrocław): Leży przede mną opasły tom „Spo
tkań z Zabytkami” z lat 1986-1987, tj. od czasu zmiany formatu 
dwumiesięcznika. Oprawiony w czerwone płótno, grzbiet opi
sany złotymi literami. Bardzo ładny tom, który zajmuje po
czesne miejsce w moim domowym księgozbiorze. Aczkolwiek 
jestem pracownikiem budownictwa, to z zabytkami nie mia
łem i nie mam do czynienia. Moje ogólne humanistyczne zain
teresowanie ukierunkowuje mnie również na zabytki. Jestem 
prenumeratorem „Spotkań z Zabytkami” i pismo to stanowi 
ważny rozdział moich zainteresowań. Wychodząc naprzeciw 
ogłoszonej ankiecie, chciałęm zabrać głos z moją oceną, rzecz 
jasna - oceną subiektywną. W trudnym okresie, jaki przeżywa 
nasz kraj nie wolno rezygnować z szeroko pojętej kultury, a 
tym samym rezygnować z druku dwumiesięcznika. Kultura i 
sztuka są stałymi częściami naszego życia. Poważny ubytek 
po drugiej wojnie światowej nakłada na społeczeństwo szcze
gólną troskę o ich zachowanie, odbudowę, konserwację i wzbo
gacanie o nowe dzieła. „Spotkania z Zabytkami” mają istotny 
wpływ na właściwe spojrzenie na wiele obiektów, które wyda
wać by się mogło nic nie znaczą dla narodowej kultury. Wśród 
zachowanych wartości materialnych nie tylko zabytki archi
tektury, rzeźby i malarstwa winny znaleźć należne im miejsce, 
lecz i pomniki historii, takie jak miejsca pamięci, zabytki tech
niki, historyczne ukształtowania osiedli, miast itp. Nieraz 
trudno ustalić źródła ich powstania, lecz jeszcze trwają i nale
ży je zachować dla potomności.
Zrozumiałe, że czasopismo nie jest w stanie ujmować kom
pleksowo całokształtu wiedzy o sztuce i kulturze. To materiał 
zbyt obszerny i nawet wydawana obecnie „Sztuka świata” w 
kilkunastu tomach nie jest w stanie ująć całości tematu. Na 
historię sztuki i kultury poszczególnych narodów składają się 
osiągnięcia lokalne i te powinny być przedmiotem zaintereso
wań Waszego dwumiesięcznika. Oczywiście należy szeroko u- 
względnić dokonania na terenach straconych (Lwów, Wilno, 
Ziemie Wschodnie) oraz działania rodaków na obczyźnie. 
Wszystko, co powyżej nakreśliłem, jest moją oceną roli, jaką 
odgrywają bądź powinny odgrywać „Spotkania”.
Co do drugiego punktu, tj. spraw i problemów, które wzbudza
ją rnoje największe zainteresowania - to stwierdzam, że pra
wie wszystko jest dobre i ważne. Żałuję, że czasopismo nie jest 
grubsze, aby można było zamieszczać więcej materiałów. 
Szczególny sentyment wzbudziły we mnie cykle: AKCJA 
DWORY i AKCJA CMENTARZE. Może dlatego, że obiekty te 
już od nas odchodzą. Może wbrew pozorom bardzo ważna jest 
akcja „Kupić, nie kupić...”. Do niedawna mało było możliwości 
odkupienia i odremontowania zabytkowych obiektów. Zbliża
jący się czas może być ratunkiem dla podupadłych obiektów. 
To, co się odbuduje, zostanie przecież zachowane, i to się właś
nie liczy. Może w końcu PGR-y przestaną być mecenasem 
sztuki. Akcja „Kupić, nie kupić...” właśnie teraz może być bar
dzo przydatnym kierunkowskazem dla chętnych. Proponował
bym wprowadzić na ostatniej stronie (okładka-kolor) cykl 
straconych dzieł sztuki (wojna, kradzież, zniszczenia itp.) w 
celu zapoznania czytelników ze stratami, a być może dzięki 
temu udałoby się niektóre pozycje odzyskać!
Patrząc teraz na mój oprawiony tom „Spotkań” myślę, że mam 
przed sobą - chociaż niedoskonałą - encyklopedię kultury i 
sztuki w formie nie spotykanej. Właśnie Wasze pismo tworzy 
na żywo nowe formy, w których zawarte treści nie znalazłyby 
miejsca w innych opracowaniach ze zwykłego powodu, że 
sprawy te nigdy nie trafiłyby do autorów lub uległyby całko
witemu zniszczeniu.
Kreśląc moje uwagi, chcę dodać otuchy Redakcji - robicie dob
rą rzecz! A ja, nieskromnie mówiąc, liczę na kolejne tomy, któ
re w miarę lat przybywać będą w mojej domowej bibliotece. 
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Szczęśliwy był pomysł z nowym formatem od 1986 r. Ślę po
zdrowienia redaktorom i życzę pomyślności w redagowaniu 
„Spotkań z Zabytkami”.

★ ★ ★
Andrzej Pasternak (Nysa): Truizmem jest stwierdzenie, że 
każde wydawnictwo służy zainteresowanemu odbiorcy. Nie
mniej jednak nie każdy interesujący się danymi zagadnienia
mi potrafi samodzielnie dotrzeć do niewątpliwie potrzebnego 
mu czasopisma. Tak też było w moim wypadku. Jako osoba 
interesująca się m. in. zabytkami, a szczególnie ich ochroną - 
jestem krajoznawcą i społecznym opiekunem zabytków z ra
mienia PTTK -- uzyskałem trzy lata temu informację o istnie
niu periodyku o nazwie „Spotkania z Zabytkami”. Gdy kupi
łem go po raz pierwszy - zorientowałem się (wstyd się do tego 
przyznawać), że zabytki to nie tylko to, co stoi i jest murowane, 
są nimi także przedmioty ruchome, np. stare pudełka od zapa
łek czy też nożyczki po prababci.
Oczywiście, zdaję sobie w pełni sprawę z faktu, że powyższe 
zdanie stawia mnie w kłopotliwej sytuacji, gdyż ujawniając 
wyżej, że jestem społecznym opiekunem zabytków, muszę się 
liczyć z tym, że mogę zostać wykpiony, że nie znam się na 
zabytkach, a opiekuję się nimi. Pocieszam się tym, że nikt roz
sądnie myślący tego nie powie - najwyżej te osoby, które w 
minionym okresie pracowały społecznie w godzinach pracy 
zawodowej, na wszystkim się znały, ale praktycznie do nicze
go konstruktywnego nie przykładały ręki. Otóż wcale by mnie 
takie stwierdzenie nie zmartwiło, gdyż czytając teraz regular
nie „Spotkania z Zabytkami” muszę wyznać, że podawane spo
soby konserwacji zabytków oraz ich opisy skutecznie ukazują, 
jaki ogrom wiedzy musi mieć zawodowy konserwator zabyt
ków. I to zarówno ten, który „tylko” administracyjnie opiekuje 
się nimi, jak i ten, który je praktycznie konserwuje.
Wracam jednak do sedna rzeczy. Otóż po przeczytaniu po raz 
pierwszy „Spotkań z Zabytkami” natychmiast wysłałem do 
Redakcji list z prośbą o odsprzedanie mi brakujących nume
rów za zaliczeniem pocztowym. Muszę teraz z zadowoleniem 
stwierdzić, że Redakcja spełniła wtedy moją prośbę. Nie mam 
także pretensji o to, że mały nakład periodyku i liczne grono 
zainteresowanych jego nabyciem nie pozwoliły na kompletne 
zrealizowanie mojego zamówienia. Ale to, co udało mi się do 
tej pory kupić, pozwoliło w sposób niezwykle przystępny po
szerzyć mój pogląd na temat zabytków i ich konserwacji. 
Udzielam odpowiedzi na postawione pytania ankiety.
1) Człowiek nieświadomy faktu, że coś jest obiektem lub 
przedmiotem wartościowym może go zniszczyć celowo (np.

przez złośliwość) lub nieświadomie (np. przez pomalowanie w 
dobrej wierze kamiennego krzyża pokutnego farbą olejną lub 
emulsyjną). Natomiast czytając literaturę fachową (zwłaszcza 
pisaną w sposób przystępny dla każdego) może wystrzegać się 
skutecznie tego typu błędów. Jednocześnie poszerza swoje ho
ryzonty myślowe dowiadując się, że istnieją nie tylko zabytki, 
dla których uznanie jest wpajane mu np. przez rodziców lub w 
szkole, ale również zabytki związane np. z inną wiarą czy też 
inną kulturą. Ponadto dowiaduje się niejako przy okazji, że 
każdy zabytek, nawet ten najbardziej niepozorny, ma swoją 
historię (czasem mniej lub bardziej tragiczną), że wiążą się z 
nim losy ludzi, którzy go posiadali, wznosili, mieszkali w nim, 
odnawiali go lub opiekowali się nim z poświęceniem, chroniąc 
go w złych, niesprzyjających czasach. Sam byłem świadkiem, 
jak pan Jęczmyk - społeczny opiekun zabytków, były więzień 
Oświęcimia, mieszkający w pałacyku w Pakoszowie koło Jele
niej Góry i opiekujący się nim przez długie lata - pokazywał 
społecznie turystom kafelki z Delft, którymi są oblicowane 
ściany łazienki w tym pałacu. Ale ów człowiek opowiedział też 
z goryczą, że musiał przepędzić „pseudoturystę”, który dosta
wszy się ukradkiem do zabytkowych kafli zaczął je odrywać. 
Podaję celowo ten chyba jaskrawy przykład udaremnionej na 
szczęście próby kradzieży zabytków, gdyż jednak na tzw. Zie
miach Odzyskanych wiele. obiektów i ruchomych przedmio
tów (które teraz można kupić za ciężkie pieniądze w sklepach 
„DESY”) napływowa ludność traktowała jako „barachło” po 
tych, którzy zostali przesiedleni i niszczyła, dewastowała ocho
czo pałacyki poniemieckie, używając drewnianych posadzek i 
boazerii na podpałkę oraz tłukąc zapamiętale znalezione w 
zakopanych w ziemi wannach w ogrodzie przydomowym 
szklane przedmioty i ceramikę. Nie wspomnę już, że niejeden 
osadnik oszczędził co prawda krzyż kamienny, postawiony 
przed 1945 r. przez pobożnego Niemca przed chałupą, ale skuł 
przezornie niemiecki napis na cokole krzyża, bo nie znał za
pewne tego języka. Gdyby taki „niszczyciel” śladów przeszłoś
ci czytał „Spotkania z Zabytkami”, miałby na pewno inaczej 
ukształtowany światopogląd. Ale są to truizmy i nie ma sensu 
dalsze podawanie takich lub innych niechlubnych przykładów 
z minionego okresu.
2) Szczerze mówiąc, interesuje mnie czasopismo „Spotkania z 
Zabytkami”, jak to można chyba powiedzieć - „od deski do 
deski”. Ale ponieważ jestem również przewodnikiem turystyki 
pieszej i czasem prowadzę społecznie wycieczki, z największą 
radością czytam słowniki tematyczne powozów, uzbrojenia, 
elementów architektonicznych. Również inne artykuły pozwa
lają mi pogłębić nie tylko wiedzę o zabytkach, ale także nadają 
odpowiedni pogląd na wiążące się z zabytkami wydarzenia 
historyczne, obyczajowe czy polityczne.
Kończąc moją wypowiedź (może naiwną) chciałbym wyrazić 
swoje zdanie, że każdy człowiek - czy to zawodowo zajmujący 
się zabytkami, czy też czyniący to społecznie, chociażby dla 
zaspokojenia swojej ciekawości - powinien czytać ten perio
dyk. Szczególnie polecałbym „Spotkania z Zabytkami” nau
czycielom i opiekunom Szkolnych Kół Krajoznawczo-Tury
stycznych, aby na zebraniach członków klubów mogli w spo
sób fachowy wpajać młodzieży zasady ochrony zabytków, co 
jest na pewno miarą szeroko pojętego patriotyzmu. Chrońmy 
zabytki, bo to świadczy o kulturze naszej epoki! Z krajoznaw
czym pozdrowieniem!
Piotr Worytkiewicz (Kraków): Jestem etnografem i miłośni
kiem zabytków i historii. Kilka lat temu kupiłem pierwszy nu
mer „Spotkań z Zabytkami”. Pamiętam, że zainteresował 
mnie wówczas fragment drewnianej, strzechą krytej zabudo
wy Podkarpacia, figurujący na ostatniej stronie okładki. I 
dzięki temu, że numer ów był w kiosku odwrócony tą właśnie 
stroną, stałem się raczkującym zwolennikiem (dopiero!) Wa
szego pisma. Niestety, problemy życia codziennego w krótkim 
czasie kazały mi zapomnieć na dwa lata o zabytkach. Na dobrą 
sprawę zacząłem regularnie kupować i czytać (!) Wasze pismo 
od 1987 r., a więc dosyć późno. Doświadczenia moje związane z 
pismem mogą się w tym kontekście okazać niewielkie, lecz na 
obronę wspomnę, że przez trzy lata pracowałem w Parku Et
nograficznym będąc tam przewodnikiem, a do przezwycięże
nia własnej słabości w pisaniu sprowokował mnie Wasz ostat
ni numer (1, 1990).
Po tym przydługim wstępie (proszę mi wybaczyć) przystępuję 
do meritum sprawy. Wasze pytania wydają mi się dość trudne. 
Pomijając zagadnienie, czy etnograf z dziesięcioletnim stażem 
muzealnym czytający od trzech lat „Spotkania z Zabytkami” 
ma prawo podejmować się odpowiedzi na pierwsze pytanie - 
jednak zaryzykuję. Szacunek dla kultury narodowej i przesz
łości, pamięć o zabytkach i ich ochronie - to kwestie wielkiej 
wagi. Trzeba by to rozważać w co najmniej trzech kategoriach: 
wieku, zawodu i stopnia zamożności. Otóż relacja między gru
pą wiekową a, ogólnie mówiąc, stosunkiem do kultury narodo
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wej (tj. zabytków przeszłości, ich ochrony oraz świadomości) 
wymaga uwzględnienia prostych badań nad czytelnictwem 
„Spotkań z Zabjdkami" przez ludzi w różnym wieku. Uważam, 
że muszą to być dane wyjściowe do określenia problemu rela
cji, a’co za tym idzie - poznania stosunku do kultury. Ja w tej 
chwili mogę jedynie stwierdzić, że każdy numer „Spotkań” w 
rejonie Krakowa, w którym się najczęściej obracam, znika 
dość szybko (myślę, że nie z „winy” niskiego nakładu).
Uwagę dotyczącą zawodu widziałbym na przykładzie siebie 
samego. Chodzi mi w tym wypadku o potrzebę zawodową ku
powania (prenumeraty, jaką np. zapewnia moje muzeum) Wa
szego pisma. W moim zawodzie dwumiesięcznik jest doskona
łym uzupełnieniem wiedzy o obecnym stanie zabytków, a więc 
często problemach ich ratowania. Myślę tutaj o uświadomie
niu sobie możliwości rozszerzenia horyzontów myślowych do
tyczących ochrony nie tylko przedmiotów ruchomych znajdu
jących się w muzeum, ale również obiektów zabytkowych, któ
re po odremontowaniu mogłyby w przyszłości pełnić z powo
dzeniem funkcje muzealne (dla wyjaśnienia - tylko 1% zbio
rów muzealnych jest eksponowany z braku odpowiednich po
mieszczeń). Co prawda o tym niżej, ale już. w tej chwili nasuwa 
mi się na myśl rubryka „Kupić, nie kupić...”.
Kategoria trzecia - to stopień zamożności. Nieraz czytam jakiś 
artykuł w Waszym piśmie i ogarnia mnie raz po raz fala bez
radności z powodu braku (notorycznego zresztą) pieniędzy i, 
co gorsza jeszcze, z powodu braku odpowiednich znajomości. 
A niestety często stopień zamożności idzie w parze z odpo
wiednimi znajomościami. Jest to dla wielu, obawiam się, barie
ra nie do przekroczenia. Dlaczego chcąc ochronić jakąś, dajmy 
na to kapliczkę, trafiam na mur niezrozumienia i bezdusznoś
ci? Niemniej świadomość istnienia danego zabytku rozbudzo
na przez lekturę „Spotkań” może ocalić go dla potomnych, cho
ciażby przez jego inwentaryzację opisową i fotograficzną, aby 
mieć przygotowaną dokumentację na odpowiednią chwilę. Co 
do zamożności, to otwierająca się ostatnio obiecująca perspek
tywa prywatnych sponsorów i opiekunów zabytków (znana 
akcja „Kupić, nie kupić...”) jest bulwersująca dla większości 
pracowników kultury, którzy generalnie są na końcu hierar
chii zamożności. Nie mogą więc kupić sobie jakiegoś obiektu i 
wyremontować go przeznaczając (co by było chwalebne) na 
cele publiczne.
Przechodzę do odpowiedzi na drugie pytanie. Oprócz wspania
łej oprawy graficznej pismo cechuje się walorami, które przy
ciągają potencjalnego nabywcę. Oto one: 1) anonsowanie cie
kawych artykułów na pierwszej stronie okładki, 2) artykuły 
problemowe razem ze słowem od redakcji, 3) artykuły mono
graficzne (myślę tu o wszelkiego typu „akcjach”, jak np. osied
la robotnicze, dwory, cmentarze oraz opisy jednego zabytku), 
4) artykuły o zabytkach ruchomych (muzealnych), 5) rubryka 
„Kupić, nie kupić...”, 6) artykuły terminologiczno-opisowe (np. 
słownik elementów architektonicznych, konserwacja różnych 
materiałów). Nie jest przesadą, że ostatnie numery „Spotkań” 
czytam prawie w całości, a wymienione rubryki stałe zaliczam 
do najciekawszych. Moje zainteresowania całością Waszej 
problematyki wzrastają, jedynie wołałbym więcej informacji o 
zabytkach drewnianych, problematyce ich ochrony w Parkach 
Etnograficznych czy o kapliczkach - pod kątem monografii 
wybranych obiektów.

★ ★ ★
Jarosław Zawadzki (Warszawa): Do dziś pamiętam, a mija już 
chyba 9 lat od tamtego czasu, że pierwszym numerem „Spo
tkań z Zabytkami", który „wpadł” mi w ręce była piątka (jesz
cze z podtytułem INFORMATOR POPULARNONAUKOWY). 
Za każdym razem, gdy kupowałem kolejne numery, cieszyłem 
się z wszechstronności tego wydawnictwa, obserwowałem e- 
wolucję sposobu podejmowania różnych tematów, a także, co 
uważam za bardzo ważne, liczenie się z czytelnikami.
Na początku lat osiemdziesiątych byłem uczniem liceum. Mło
dy człowiek w takim wieku musi zdecydować się co do wyboru 
przyszłej drogi życia, kierunku studiów, charakteru pracy. To 
ciekawe, lament nad smutnym losem polskich zabytków, któ
ry wciąż można było wyczytać w kolejnych „Spotkaniach” 
utwierdził mnie w potrzebie podjęcia w przyszłości pracy 
gdzieś, gdzie decyduje się o ochronie zabytków. Pomyślnie 
zdałem egzaminy na uczelnię i jestem teraz studentem trze
ciego roku historii sztuki. Mam oczywiście do dyspozycji wiele 
fachowych czasopism,np. „Biuletyn Historii Sztuki”, „Roczniki 
Historii Sztuki”, ale do „Spotkań” pozostał mi ogromny senty
ment z racji komunikatywnej i zwięzłej treści.
Nawiązując do pytań ankiety sądzę, że należy najpierw pogra
tulować zespołowi redakcyjnemu utrzymania tak szerokiego 
wachlarza problematyki i niezmiernie przystępnego sposobu 
przekazywania jej, a następnie wyrazić trochę obaw. Boję się, 
że mimo formalnej przystępności „Spotkania” docierają do 
zbyt małej liczby odbiorców. Po części chodzi tu o nakład, ale 

też - co ważniejsze - o brak systematycznej popularyzacji 
naszego pisma w audycjach historycznych, popularnonauko
wych, publicystycznych radia i telewizji. Sygnalizowanie, że 
pismo o takiej tematyce istnieje, z pewnością przysporzyłoby 
mu znacznej liczby nowych czytelników, a tym samym wzro
słoby pole jego społecznego oddziaływania. Poruszam tę kwes
tię, ponieważ żywię obawy, aby z czasem „Spotkania" nie do
cierały tylko do ciągle zmniejszającego się kręgu odbiorców. 
Warto też walczyć o młodych czytelników - to oni w przyszłoś
ci będą decydowali o Polsce. Trzeba do nich już teraz mówić, 
aby zapobiec ewentualnej sytuacji w Rzeczypospolitej dwu
dziestego pierwszego wieku, kiedy nieświadomi obywatele za
przepaszczą te okruchy naszego dziedzictwa, które z tak wiel
kim trudem ochroniono w najcięższych czasach. Realizację 
tego widziałbym w podjęciu przez Waszą redakcję stałej 
współpracy z kilkoma młodzieżowymi gazetami (np. „Świat 
Młodych”, „Razem”). Na tych łamach powinno się krótko pre
zentować od czasu do czasu pewne problemy, losy zabytków z 
informacją, że więcej na ten temat można znaleźć właśnie w 
„Spotkaniach”.
Moim zdaniem niemal wszystkie cykle „Spotkań" są interesu
jące. Warto zatrzymać się na chwilę przy AKCJI DWORY, bo 
jest ona doskonale pomyślana. Sądzę, że regułą powinno tu 
być samodzielne prezentowanie przez rodziny ich siedzib (ist
niejących lub nie). Jest to niezwykle zajmujące, gdy ludzie 
wspominają przeznaczenie, charakter poszczególnych po
mieszczeń i ich funkcjonowanie, a także sposób, w jaki histo
ria ocierała się o te siedziby. Taki cykl spontanicznego przed
stawiania swoich domów bardzo ożywia „Spotkania” i odda
la niebezpieczeństwo zimnej naukowości tekstów. Świetnie 
jest też realizowana seria „Kupić, nie kupić...” - są to doskona
łe, wstępne sygnały dla ewentualnych amatorów zagospodaro
wania zabytkowych murów. Cykl „To też są zabytki” zasługuje 
również na pochwałę, bo w moim przekonaniu otwiera on wie
lu ludziom oczy na obiekty, z którymi żyli przez tyle lat w 
domu, w pracy, w swojej wsi czy miasteczku i nagle okazuje 
się, że „to coś” jest uważane za zabytek, za coś wartościowego, 
co świadczy o kulturze mijających czasów. Cieszę się na myśl 
o nowych odcinkach „Spotkań na Wschodzie”. Trzeba mieć 
nadzieję na utrwalenie dzięki nim konkretnych wiadomości o 
tamtejszych zabytkach, a także na ich popularyzację.
O wielu rubrykach i cyklach mógłbym jeszcze napisać, bo nie
mal we wszystkich odnajduję coś ciekawego, coś niespodzie
wanego. Moim zdaniem „Spotkania z Zabytkami” pełnią waż
ną funkcję w przekazywaniu wiadomości o losie i stanie na
szego dziedzictwa kulturowego. Należy wierzyć, że czasopismo 
przetrwa obecne, bardzo trudne chwile dla polskiej prasy, a w 
przyszłości czytelnicy może będą otrzymywać 12 numerów 
rocznie, wzrośnie objętość, liczba barwnych, perfekcyjnych i- 
lustracji i znacznie powiększy się grono odbiorców... Czego 
życzę Redakcji z okazji wydania numeru jubileuszowego.

★ ★ ★
Krystyna Żmijewska (Poznań): Kultura i sztuka były zawsze 
czynnikami najbardziej integrującymi naród. I chociaż to 
truizm, to chyba nie do końca i nie przez wszystkich uświado
miony, jeśli zważyć stan zachowania naszych zabytków. Każ
dy z nich podlega oczywiście naturalnemu procesowi starze
nia się, ale nie to jest prawdziwym zagrożeniem. Jest nim 
przede wszystkim destrukcyjna działalność człowieka wyni
kająca głównie z niewiedzy, bezmyślności i wandalizmu oraz 
zmieniających się systemów doktrynalnych. W wyniku tych 
ostatnich zniszczono po wojnie ogromną liczbę zabytkowych 
pałaców i uroczych dworków, które stanowiły nieodłączny ele
ment polskiego pejzażu. Były swoistym fenomenem i jakby 
syntezą naszych narodowych obyczajów i mentalności, na
szych przywar, ale i zalet; naszej dumy, ale i zaściankowości. 
Nade wszystko jednak były ostoją polskości i głęboko rozu
mianego patriotyzmu. Dlatego gorące dzięki „Spotkaniom z 
Zabytkami", że w swych penetracjach podjęły i ten temat w 
obszernych cyklach ,Akcja dwory” i „Jam dwór polski” oraz 
poprzez informacje uzupełniające z zakresu „portretu sarma
ckiego” i „herbów na zabytkach".
Uważam, że właśnie cykliczne traktowanie ważkich zagad
nień pozwala na wieloaspektowe ich ujęcie, a długotrwała 
obecność na łamach pisma - na ciągły kontakt czytelnika z 
tematem. To nie tylko ogromnie wzbogaca, pobudza wyobraź
nię i rodzi refleksję, to często prowadzi też do podejmowania 
bardzo konkretnych działań społecznych, że wymienię tylko 
znane mi z autopsji akcje porządkowania i dokumentowania 
zabytków cmentarnych dzięki cyklowi artykułów na ten te
mat. Niezwykle interesujące i obszerne informacje o licznych 
nekropoliach polskich, zamieszczane w „Spotkaniach z Zaby
tkami", wypełniają niewątpliwie ogromną lukę istniejącą w 
tym temacie. Stała zaś pozycja „Wokół jednego zabytku” po
zwala na dokładne poznanie jego historii i dnia dzisiejszego.
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Inny ważny element obok informacji treściowych stanowi nie
wątpliwie materiał ilustracyjno-dokumentacyjny, czasami zu
pełnie unikatowy, wykonany na przysłowiowe pięć minut 
przed dwunastą. Tak więc pismo jakby przy okazji staje się 
dokumentacją współczesnego stanu zachowania naszych za
bytków, i to zarówno tych o dużej, jak i małej skali. Można 
jedynie ubolewać, że owa dokumentacja jest niedoskonała pod 
względem poligraficznym, co prowadzi niekiedy do drobnych 
nieporozumień.
„Spotkania z Zabytkami” konsekwentnie i bardzo skutecznie 
wpływają na stan wiedzy, a zatem i świadomości społeczeńs
twa na temat reliktów naszej przeszłości. Zmierzają różnymi 
drogami do przedstawiania różnorakiej roli sztuki w życiu 
narodu, jej bliższych i dalszych powiązań z jego losami. Two
rzą też pewien system wartościowania tego, co stanowi o na
szej kulturze materialnej i duchowej. One po prostu nas uczą! 
Każdy egzemplarz pisma jest widomym znakiem troski o czy
telnika, o to, by wypowiadane treści były w pełni komunika
tywne. Służą temu między innymi liczne informacje uzupeł
niające, np. słowniczki oraz zestawy artykułów korespondują
cych ze sobą pod względem tematycznym.
Tym, co w dużym stopniu decyduje o popularności pisma oraz 
rosnącej liczbie czytelników i sympatyków, jest prezentacja 
bardzo szerokiego wachlarza spraw i tematów, wśród których 
każdy może znaleźć coś szczególnie interesującego, co staje 
się przedmiotem osobistych niekiedy wspomnień i emocji. Bo 
czyż można oprzeć się wzruszeniu patrząc na zbiór fajek i 
tabakierek zamieszczonych na łamach pisma, które jak żywo 
przypominają wnętrze gabinetu myśliwskiego dziadka w uro
czym dworku na Kielecczyżnie? Czy nie kręci się łezka w oku, 
a na twarzy nie igra uśmieszek pobłażania, gdy czytam arty
kuł Od kapelusza do podwiązki i oglądam te zabawne już dziś 
akcesoria damskiej bielizny, pamiętając z dzieciństwa, że oj
ciec w przystępie dobrego humoru wkładał na siebie niektóre 
z nich budząc powszechną wesołość rodziny i zgorszenie na
szej kochanej gosposi, która mówiła z dezaprobatą „we. Pa
nie"...
Ta szeroka tematyka, obejmująca zarówno wielkie formy ar
chitektury, monumentalnej rzeźby i malarstwa, jak i drobne 
wyroby rzemiosła artystycznego, sięga aż po przedmioty użyt
kowe o szczególnych walorach estetycznych i funkcjonalnych, 
ale jak widać nie tylko... i to jest cenne. „Spotkania z Zabytka
mi” wielokrotnie bowiem dowiodły, że dla narodu, jego rozwo
ju i trwania, jego integracji i samostanowienia, ogromną war
tość mają nie tylko wielkie, uznane przez fachowców dzieła 
sztuki, nie tylko te bezpośrednio zaangażowane w społeczną 
służbę, światopoglądowe problemy i edukacyjny program - 
często większe znaczenie mają dzieła o niższej wartości arty
stycznej, ale za to obdarzone przez społeczeństwo tym szcze
gólnym ładunkiem emocjonalnym, który wynika ze wspom
nień i nadziei.
Dlatego gorąco wierzę, że pismo tak zasłużone w walce o rato
wanie naszej spuścizny kulturowej i artystycznej będzie nadal 
sumieniem narodu w sprawach dla niego najważniejszych, bo 
integrujących go. Chcę również wierzyć, że polska odmiana 
chińskiej rewolucji kulturalnej, polegającej na zmianie dla 
zmian, oszczędzi „Spotkania z Zabytkami”. W przeciwnym wy
padku skłonna jestem partycypować w finansowym podtrzy
maniu pisma.

★ ★ ★
Wszystkim Czytelnikom - uczestnikom naszej ankiety 
- wiele serdecznych podziękowań. Przez trzy kolejne 
numery „Spotkań z Zabytkami” publikowaliśmy ich 
wypowiedzi. W wielu wypadkach traktowały one nie 
tylko o naszym piśmie, ale były to poważne przemyśle
nia na temat kultury i miejsca w niej ochrony zabyt
ków. Niejedna wypowiedź miała charakter publicy
styczny i nadawała się na osobny artykuł - wszystkie 
zostały opublikowane.
W odpowiedziach na pierwsze pytanie ankiety panowa
ła całkowita jednomyślność: „Spotkania z Zabytkami” 
odgrywają bardzo ważną rolę w formowaniu świado
mości Polaków o kulturze narodowej, „wypełniają za
niedbane pole edukacji historycznej", są wręcz „pre
kursorem w uświadamianiu społeczeństwu szacunku 
dla przeszłości”. Istotna według uczestników ankiety 
jest wychowawcza rola pisma („ono po prostu nas 
uczy").
A więc pismo uczy: 1) patriotyzmu, 2) narodowej trady
cji, 3) właściwego spojrzenia na obiekty, które na pozór 
nic nie znaczą dla kultury narodowej, 4) romantyzmu. 
„Spotkania” humanizują społeczeństwo ucząc pamięci i 

szacunku dla przeszłości, nie tylko tej odległej. Czytel
nicy uważają za bardzo ważne wiązanie danych zabyt
ków z wydarzeniami politycznymi, społecznymi, oby
czajowymi itp., zaś za „nieodzowny atrybut współczes
ności” zamieszczanie tekstów niekoniecznie leżących w 
głównej linii tematycznej pisma.
Wszyscy uczestnicy ankiety są zdania, że na rynku pra
sowym jesteśmy niezbędni, ale: zbyt długie są odstępy 
czasowe w ukazywaniu się „Spotkań”, beznadziejna 
jest dystrybucja, za niska jakość wykonania. I proponu
ją: 1) wydawanie co najmniej miesięcznika, 2) zwięk
szenie nakładu, 3) wprowadzenie edycji obcojęzycznej. 
Chcemy tylko dodać, że o tych wszystkich sprawach 
myślimy od kilku lat, przeszkodą w ich zrealizowaniu 
jest brak funduszy.
Drugie pytanie ankiety było bardziej szczegółowe. Naj
większym powodzeniem wśród Czytelników cieszy się 
dział „To też są zabytki”, artykuły w ramach ,Akcji 
dwory” i „Akcji cmentarze”, rubryka „Kupić, nie ku
pić...” i utworzony równo rok temu dział „Spotkania- na 
Wschodzie”. W wypowiedziach pojawiają się szczegóło
we uzasadnienia tych ocen oraz wiele interesujących 
propozycji. Dotyczy to np. działu „Spotkania na Wscho
dzie”, w którym - według opinii uczestników ankiety - 
powinniśmy zamieszczać więcej publikacji o obecnym 
stanie zabytków, z jak największą liczbą ilustracji, „bo
wiem młode pokolenie nie zna tych obiektów”. W wy
padku rubryki „Kupić, nie kupić...” za mało jest ofert, a 
w .Akcji dwory” brakuje Czytelnikom opisu działań 
remontowych, podejmowanych przez obecnych właści
cieli dworów.
Z zamieszczanych w „Spotkaniach” artykułów najwięk
sze uznanie zyskały: cykl „Gniazda rodzinne”, teksty 
„zaczepne” i teksty wybitnych historyków sztuki i kon
serwatorów. Czytelnicy proponują publikowanie arty
kułów „rozrachunkowych” dotyczących minionych 
czterdziestu kilku lat, przedstawiających zniszczone 
lub zrabowane zabytki; ma to być forma przestrogi i 
jednocześnie lekcja dla obecnych i przyszłych pokoleń. 
Chcą także wywiadów z posłami, senatorami, ministra
mi, w których zawarte byłyby ich poglądy na ochronę 
zabytków. Dużym wzięciem cieszy się dział „Zabytki w 
krajobrazie” - jednak według Czytelników za mało jest 
ilustracji ukazujących piękno naszego krajobrazu z 
wtopionymi w niego zabytkami (dotyczy to także zdjęć 
na okładce). Najczęściej wymieniane są także: „Od re
dakcji”, „Nasz felieton” i ilustrowane słowniki.
Oprócz już wymienionych zarzuty wobec pisma spro
wadzają się do jego zbyt małej ekspansywności (żąda
nia masowego nakładu oraz szerokiej reklamy). We
dług Czytelników za mało pokazujemy zabytków ukry
tych „gdzieś w Polsce”. Warto też „z tak komunikatyw
ną i zwięzłą treścią walczyć o młodych czytelników" - 
czytamy w jednej z wypowiedzi.
Takie jest krótkie podsumowanie naszej ankiety. Dla 
Czytelników była to możliwość wypowiedzenia się o 
„swoim” piśmie, które gotowi się nawet wesprzeć fi
nansowo (pani Krystyna Żmijewska z Poznania - dzię
kujemy!), aby tylko ukazywało się nadal. Dla redakcji 
wypowiedzi Czytelników pozostaną wspaniałą lekcją i 
kierunkiem działań na najbliższą przyszłość. Było tak
że wzruszenie, że jesteśmy właśnie tacy, jacy chcieli- 
śmy być tworząc przed piętnastoma laty „Spotkania z 
Zabytkami” - po prostu potrzebni.

★ ★ ★
W wyniku losowania następujący uczestnicy na
szej ankiety otrzymali nagrody (alfabetycznie): 
PAWEŁ DOMACHOWSKI z Poznania 
ANDRZEJ PASTERNAK z Nysy
DARIUSZ WALERJAŃSKI z Zabrza 
JAROSŁAW ZAWADZKI z Warszawy 
KRYSTYNA ŻMIJEWSKA z Poznania
Nagrody w postaci książek związanych z tematy
ką ochrony zabytków - wysłaliśmy pocztą.
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Gniazda rodzinne

Willa „Waleria”
NX a podłodze co 

kilka kroków widnieje centymetrowy kopczyk 
świeżych wiórków, usypany przez korniki. Niesa
mowite wrażenie robią takie złote centki na sczer
niałych deskach, na powierzchni 70 metrów. Szy
ba w wielkim oknie stłuczona - ktoś wrzucił ka
mień z ulicy, zresztą nie pierwszy to już raz. Po
środku pracowni stoi gipsowy model sarkofagu 
Józefa Piłsudskiego, którego odkuwanie w grani
cie przerwała wojna. Spod warstwy kurzu troskli
wie odsłonięto twarz Marszałka.
Nóż sam otwiera się w dłoni, gdy poznajemy po
wojenne dzieje willi „Waleria” zbudowanej w Mi
lanówki! w 1910 r. przez Walerię z Kotowiczów i 
jej małżonka, popularnego aktora, Rufina Moro- 
zowicza. Ich córka Maria, znana aktorka i wzięta 
literatka, poślubiła artystę rzeźbiarza Jana 
Szczepkowskiego, który w wystawionej przy 
domu pracowni tworzył dzieła powszechnie znane 
z ulic Warszawy.

W 1978 r., po trzynastu latach walki, Hanna 
Szczepkowska-Mickiewiczowa otworzyła w ro
dzinnym domu muzeum rzeźb swego ojca. Jan 
Szczepkowski (1878-1964) należał do pokolenia 
witającego w czasach swej młodości oswobodzoną 
po 120 latach niewoli Polskę. Większość jego dzieł 
świadczy o żywym zainteresowaniu historią oj
czystą, zwłaszcza dziejami walk narodowowyzwo
leńczych. Bez cienia przesady można powiedzieć, 
że jest to muzeum niepodległości.
W muzealnym korytarzu na dłuższy czas przysta*-  
jemy naprzeciw rysunku przedstawiającego Łuk 
Triumfalny o wysokości 25 m, który przed wojną 
planowano wznieść przy ul. Marszałkowskiej w 
Warszawie na wysokości dzisiejszej Trasy Ła
zienkowskiej. W prześwicie Łuku miał być wi
doczny monumentalny pomnik Marszałka (model 
stoi w Milanówku), zlokalizowany w Alejach U- 
jazdows'kich obok Zamku Ujazdowskiego. Tuż 
przed wojną powołano zespół 56 rzeźbiarzy, któ-
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1.2. Elewacja willi od strony ogrodu (1) i podwórka (2)
3. Granitowy blok popiersia Marszałka w trawie (zdjęcia sarkofagu i maski 
pośmiertnej w nr. 4, 1988, s. 3)
4. Nie ma już pianoli, szaf z wałkami do niej i kompletu simlerowskich me
bli
5. W „Drewnianej sali” pod przeciekającym sufitem stoi ołtarz

rym zlecono wykonanie ponad stu nadnaturalnej 
wielkości kamiennych figur mających zdobić mo
nument, przedstawiających największych pol
skich artystów, pisarzy, przywódców narodu po
cząwszy od najdawniejszych czasów. Na rysunku, 
na najwyższym poziomie Łuku, rozpoznajemy 
Marszałka w otoczeniu świty. W 1957 r. Jan 
Szczepkowski powtórnie przedstawił ten projekt, 
gdy rozpisano konkurs na pomnik Bohaterów 
Warszawy, za co otrzymał nagrodę.
W rodzinnym muzeum oglądamy także Słup Pia
stowski - pomnik z 1951 r. symbolizujący powrót 
Ziem Odzyskanych. Na ścianach rozmieszczono 
modele płaskorzeźb, którymi Szczepkowski dwu
krotnie zdobił gmach Sejmu, w 1928 i 1955 r. Jest 
tu bodaj dziesięć wizerunków Marszałka. Jest 
przede wszystkim jego maska pośmiertna, na któ
rej widać, że z lewej strony twarzy od środka wy
golono wspaniałe wąsy, aby lepiej przylegała do 
ciała rurka, przez którą karmjono chorego w os
tatnich dniach jego życia. Jak relikwia przecho
wywane są okruchy rzeźbiarskiego tworzywa 
zdjęte bezpośrednio z twarzy zmarłego, z dobrze 
widoczną fakturą skóry.
Kiedy Jan Szczepkowski wygrał konkurs na sar
kofag Marszałka, na próbę odkuł w granicie część 
twarzową, rodzaj popiersia. Ten granitowy blok, 
twarzą do ziemi, leży w ogrodzie i skaczą po nim 
dzieci. W każdą okrągłą rocznicę odzyskania nie
podległości Hanna Szczepkowska-Mickiewiczowa 
marzyła o tym, by granit stanął w warszawskiej 
katedrze, lecz nikt nie był tą propozycją zaintere
sowany. W zamian ustawiono tam wizerunek 
Marszałka, którego poziom artystyczny każdy 
może ocenić.
Po czasach Wita Stwosza dopiero Jan Szczepko
wski przywrócił drewnu właściwą rangę arty
styczną. Jego kunszt wysoko oceniono w 1925 r. w 
Paryżu, gdzie otrzymał Grand Prix Międzynaro
dowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej za ołtarz 
„Kapliczka Bożego Narodzenia”. Rzeźba religijna, 
łącząca w sobie najdawniejsze tradycje ludowego 
snycerstwa skojarzone z wywodzącą się z kubiz- 
mu sztuką dekoracyjną, jest bogato reprezento
wana w milanowskim muzeum.
Jest tu około 200 dzieł: kolejne wersje pomników 
Moniuszki i Bogusławskiego, stojących przed 
Teatrem Wielkim, projekt pomnika Słowackiego 
dla Wilna, ale również lalki z kabaretu „Zielony 
Balonik” wyrzeźbione przez artystę, gdy na prze
łomie wieków mieszkał w Krakowie.
Zwiedzanie kończymy w tzw. Drewnianej sali. 
Jest to projekt wystroju przygotowany przed woj
ną z myślą o Zamku Królewskim (meble, boaze
rie, oświetlenie). Któż w tej sali nie bywał! Hanna 
Szczepkowska-Mickiewiczowa wspomina: „Kiedy 
przychodził gen. Wieniawa-Długoszowski, poda
wał mi swoją szablę i mawiał: zaopiekuj się Ha- ' 
neczko panią Wieniawową...”. Przy stole siadywa
li: pani Marszałkowa, gen. Sosnkowski, Reymon
towie, Witkacy, Osterwa, Anna i Monika Żerom
skie, Zofia i Karol Stryjeńscy. Franc Fiszer wyka
zał się tym, że pomagając matce pani Hanny
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nieść torbę z mandarynkami, w okamgnieniu, nie
postrzeżenie zjadł dwukilogramową zawartość... 
Wówczas zdawało się rzeczą całkiem zwyczajną, 
że zapraszano 30-50, a zwykle przyjeżdżało około 
70 gości. O siedemnastej podawano obiad, kolacja 
była niedługo przed północą. Goście tańczyli całą 
noc. Na taką okazję wystawiano beczkę wina do
mowej roboty i każdy obsługiwał się sam. Rodzi
nie towarzyszyło życiowe powodzenie. Zatrudnia
no dwie kucharki, dwie pokojówki, gosposię, 
praczkę, szofera, ogrodnika i dozorcę. Najpierw 
rodzina podróżowała buickiem, później talbotem. 
Maria Morozowicz-Szczepkowska (zm. 1968), au
torka kilkudziesięciu sztuk teatralnych i scena
riuszy filmowych, po wojnie swe szczęśliwe życie 
opisała w książce Z lotu ptaka. Zamieszczono w 
niej przedwojenną fotografię trzech przyjaciółek: 
Marysi Skoczylasówny (córki Władysława, arty
sty grafika), Moniki Żeromskiej (córki Stefana 
Żeromskiego) i Hanki Szczepkowskiej. Trzy 
świetne nazwiska w kulturze polskiej i jakże po
dobne dramatyczne losy w czasie okupacji. Ileż 
wspólnych walk stoczonych już po wojnie w obro
nie rodzinnej tradycji!
W 1987 r. Hanna Szczepkowska-Mickiewiczowa 
opisała okupacyjne losy domu (maszynopis w 
moim posiadaniu). Niestety we Wspomnieniach 
pominęła okres powojenny. Obydwoje z mężem 
Adamem Mickiewiczem żołnierze Armii Krajo
wej, narażeni byli po wojnie na częste rewizje i 
szykany. Parter domu zasiedlono przymusowymi 
lokatorami, którzy w lipcu 1990 r. za komfortowe 
mieszkanie o powierzchni 80 m2 płacą czynsz 12 
tysięcy, zaś za drugie, liczące 120 m2 aż 27 tysięcy 
(nadmetraż). Gdyby nie milicja i sąd, właścicielka 
nie osiągnęłaby consensusu z jednym z lokato
rów.
Władza ludowa podjęła ofensywę w 1968 r. Po 
śmierci Marii Morozowicz-Szczepkowskiej posta
nowiono odebrać rodzinie także piętro. Dom liczy 
ponad 600 m2 powierzchni, rodzinie pozostawiono 
więc pokój dwudziestometrowy. Dziś właścicielka 
wspomina, że wówczas serio wzięto jej groźbę, że 
poleje ukropem nieszczęśników, którzy dostali od 
kwaterunku przydział na jej dom. Przestraszyli 
się. Jednak rodzina nadal żyła w jednym pomiesz
czeniu, gdyż pozostałe zaplombowano.
Ludowa władza postanowiła pójść na ugodę. Po 
latach pastwienia się nad rodziną, postanowiono 
uczcić Jana Szczepkowskiego, tworząc na piętrze 
w jego domu przedszkole jego imienia... Córka ar
tysty zaprotestowała. Owszem, jej ojciec słynął z 
żywego temperamentu, ale nie był dzieciorobem! 
Wtedy z pomocą pospieszyły przyjaciółki.
Szczepkowscy przed wojną mieli w Jastarni willę 
„Morzany”, oczywiście skonfiskowaną po wojnie. 
Maria Skoczylasówna pomogła odzyskać „Morza
ny” .które sprzedano, aby za uzyskane pieniądze 
wyremontować „Walerię” i urządzić w niej mu
zeum. Z kolei Monika Żeromska, pozostająca w 
przyjaźni z prof. Lorentzem, zapewniła jego pa
tronat nad przedsięwzięciem. „Trybuna Mazo
wiecka”, organ Komitetu Warszawskiego PZPR 
zawzięcie broniła idei przedszkola (28 lutego 1969 
r.).
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6. Fragment pokoju Hanny Mickie
wiczowej
7. Ceramiczne rzeźby Hanny Mickie
wiczowej
8. Za obrazki wiszące w salonie Zo
fia Stryjeńska kupifa futro...
9. Popiersie córki Jana Szczepko
wskiego

(zdjęcia: Janusz Miliszkiewicz)



Kiedy byłem tu pierwszy raz w 1985 r., na sufitach 
i ścianach widniały zacieki po tzw. zimie stulecia 
z 1979 r. Dachy nadal ciekły. Była jeszcze wtedy w 
domu pianola „Angelus Emerson”, którą na prze
łomie stuleci Rufin Morozowicz importował z 
USA, były szafy mieszczące ponad 370 wałków z 
uwiecznioną grą najświetniejszych wirtuozów 
fortepianu. Był też komplet orzechowych simlero- 
wskich mebli. Część rodzinnych pamiątek została 

sprzedana, dzięki czemu wykonano drobne re
monty. Dziś w kuchni deszcz leje się do zupy oraz 
na orzechowy kredens w stylu Ludwika Filipa, 
należący niegdyś do prababki Hanny Mickiewi
czowej, Róży z Bylewskich Kotowiczowej.
Przez dziesięciolecia władze nie pozwalały Han
nie Mickiewiczowej sprzedać należących do niej 
placów. Próżno tłumaczyła, że dom popada w rui
nę i niezbędne są pieniądze na generalny remont. 
Na próżno przekonywała , że musi kupić córce 
mieszkanie, gdyż z rodziną (pięć osób) zajmuje w 
domu swych przodków jeden pokój. Sprawa pozo
stała nie rozwiązana do dziś.
Hanna Szczepkowska-Mickiewiczowa kilkadzie
siąt lat temu porzuciła swą własną rzeźbiarską 
twórczość, bez reszty poświęciła się tworzeniu i 
utrzymywaniu muzeum. Kilka razy do roku myje 
40 okien, odkurza rzeźby przed każdą wizytą mu
zealnych gości. Schody i podłogi myje codziennie. 
Mimo apelu o pomoc, zamieszczonego w nowojor
skim „Nowym Dzienniku”, losem pamiątek nie 
zainteresowały się córki Piłsudskiego ani nowo
jorski Instytut jego imienia. Nie była tu wnuczka 
Marszałka, choć mieszka w Polsce od 10 lat. Kra
kowscy Legioniści z ul. Oleandry dowiedzieli się o 
istnieniu tego prywatnego muzeum rzekomo do
piero w 1990 r., co sugerują w liście. To chyba nie
możliwe, żeby wcześniej bali się tu przychodzić? 
Był za to w Milanówku stołeczny konserwator za
bytków, który uśmiechnął się i bezradnie rozłożył 
ręce. Dobrze chociaż, że nowy burmistrz deklaru
je dobre serce. Tylko dobre serce.

Janusz Miliszkiewicz
ii



Praski 
jubileusz

NX ” a szczytowej śle
pej ścianie kamienicy przy ul. Ząbkowskiej 3 w Warsza
wie widnieje pokaźnych rozmiarów data: „1890”. W po
godne dni jej niezgrabne, podświetlone słońcem cyfry 
wyraźniej rysują się na zszarzałym tle ceglanego muru. 
Kamienica budziła ostatnio zrozumiałe zainteresowa
nie. Kilkakrotnie widziałem, jak w ciągnących ku pobli
skiemu bazarowi grupach przechodniów pokazywano 
sobie ścianę stuletniego domu niczym lokalną atrakcję. 
Wkrótce wspomniana budowla znów mijana będzie o- 
bojętnie, nadal dzieląc los wielu przeciętnych, zrujno
wanych czynszówek warszawskiej Pragi.
Miłośnicy praskich zabytków postanowili potraktować 
„jubileusz” kamienicy jako okazję do wystąpienia z ko
lejnymi apelami o ratowanie zabytkowej substancji 
jednego z najoryginalniejszych zakątków stolicy. Obok 
pytań o możliwości i metody ocalenia kamienicy przy 
ul. Ząbkowskiej 3 oraz wielu innych podobnych jej o- 
biektów, pojawiło się również zainteresowanie przesz-, 
łością tego budynku - najzwyklejszej praskiej czyn
szówki, zrośniętej od stu lat z dzielnicą i współtworzą
cej architektoniczne oblicze ul. Ząbkowskiej.
Dom nr 3 - podobnie jak pozostałe kamienice tej ulicy - 
zjawił się w jej krajobrazie wraz z falą wzmożonego 
ruchu budowlanego, widocznego na Pradze w ostatnich 
dwudziestu latach XIX w. Murowane domy dochodowe 
zaczęły wówczas stosunkowo szybko wypierać drew
nianą zabudowę Ząbkowskiej, pochodzącą niekiedy 
jeszcze z XVIII w. Znajdujący się w pobliżu wylotu ul. 
Ząbkowskiej w ul. Targową plac (nr hipoteczny 203), 
zajmowany dziś przez opisywaną kamienicę, należał od 
1888 r. do Berka Puszeta, który nabył go wtedy za sumę 
5800 rubli. W połowie 1890 r. Puszet odsprzedał plac za 
6000 rubli Władysławowi i Paulinie Sikorskim. O Wła
dysławie wiemy tylko tyle, że przyszedł na świat w 1856 
r. jako syn Marianny z Kabatników i Kazimierza Sikor
skiego (urodzonego w 1816 r. „obywatela z Pragi”), z 
zawodu zaś był rzeżnikiem.
Latem 1890 r. rozebrano stojący na działce murowany 
spichlerz i rozpoczęto budowę kamienicy. Mury nowej 
budowli wzniesiono w 1890 r., a następnie wykończono 
ją i oddano do użytku w sierpniu 1891 r. Kamienica była 
obiektem dwupiętrowym, dziewięcioosiowym, z dwoma 
dwuosiowymi ryzalitami na skrajach. Parter zdobiło 
boniowanie, a okna pierwszego piętra - wydatne gzym
sy. Nad bramą wjazdową (usytuowaną na środkowej 
osi budowli) umieszczony był balkon z żeliwną balu
stradą, wsparty na trzech żelaznych kroksztynach. W 

efekcie fasada miała spokojny, skromny wystrój. Dach 
kamienicy był dwuspadowy o konstrukcji jętkowej z 
dwiema ścianami stolcowymi, wzmocnionymi zastrza
łami.
Integralną część domu frontowego stanowiła dwupię
trowa oficyna o trzyosiowej elewacji, z jedną klatką 
schodową. Wykonano tu dębowe schody o poręczach 
wspartych na ozdobnych, drewnianych tralkach. Po
dobne schody zbudowane zostały również w kamienicy 
frontowej. Wejście na strych znajdowało się nie tylko w 
oficynie, lecz również na „frontowej” klatce schodowej, 
co było rozwiązaniem charakterystycznym dla czyn- 
•szówek powstających w dzielnicach robotniczych. Ską
py wystrój sztukatorski uzyskało wyłącznie mieszka
nie Sikorskich na pierwszym piętrze domu frontowe
go.
Równocześnie z kamienicą frontową i jej oficyną 
wzniesiono w podwórzu stajnię oraz wolno stojącą mu
rowaną oficynę mieszkalną. Była to budowla ośmioo- 
siowa, piętrowa, z jednym balkonem o żeliwnej balu
stradzie.
W 1897 r. na sąsiednim placu przy ul. Targowej 62 ukoń
czono budowę trzypiętrowego, okazałego domu docho
dowego. Ślepa ściana szczytowa tej kamienicy zetknę
ła się pod kątem prostym z analogiczną ścianą domu 
Sikorskiego. Wspomniane ściany otoczyły od północy i 
wschodu prostokątny plac u zbiegu ulic Targowej i Ząb
kowskiej, na którym znajdował się wówczas interesują
cy relikt z końca XVIII w.: drewniany dwór Korzenie
wskiego kryty gontowym łamanym dachem z facjatką i 
przylegający do kamienicy Sikorskiego parterowy, 
drewniany dom z podcieniami na słupach, o dwuspado
wym dachu pokrytym karpiówką. Od wschodu z czyn
szówką Sikorskiego sąsiadował parterowy, murowany 
dom z facjatami. Najprawdopodobniej po 1897 r. na 
podwórzu kamienicy przy ul. Ząbkowskiej 3 wzniesio
no jeszcze trzy obszerne, drewniane szopy. Wygląd tego 
podwórza na przełomie wieków odzwierciedla reprodu
kowany fragment planów Lindleya, wykonanych w 
1905 r. Można powiedzieć, że było to podwórze typowe 
dla omawianego rejonu Pragi zarówno z uwagi na 
znaczne zagęszczenie zabudowy, jak i połączenie w jej 
zespole funkcji mieszkalnych z gospodarczymi.
Ul. Ząbkowska na początku XX w. była przede wszyst
kim ulicą o „rzemieślniczo-robotniczym” charakterze, 
nie ominęły jej więc burzliwe wydarzenia lat 1905-1907. 
Szczególnie gwałtowny przebieg miały tu wypadki ma
jowe 1905 r. W styczniu 1907 r. Stowarzyszenie Spożyw-
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cze Robotników Chrześcijańskich przeniosło do kamie
nicy Sikorskiego pierwszy na terenie Pragi spółdziel
czy sklep spożywczy. Otwarty 4 kwietnia 1906 r. mieścił 
się początkowo w bardzo ciasnym lokalu, nie zapewnia
jącym tej placówce większych szans rozwoju. „14 stycz
nia 1907 r., o godzinie 12 i pół w południe, miejscowy 
proboszcz, ks. Prałat Dudrewicz, dokonał poświęcenia 
nowego lokalu przy ulicy Ząbkowskiej nr 3 (...). Obecnie 
sklep idzie znacznie lepiej; zaraz w pierwszym dniu 
było obrotu 96 rubli, 86 i pół kopiejki” - informowano 
czytelników na łamach „Pracownika Polskiego” w koń
cu stycznia 1907 r.
Lokatorzy domu przy ul. Ząbkowskiej 3 zyskali więc 
nowy sklep, ale też nie opuszczały ich kłopoty codzien
nego życia w zaniedbanej dzielnicy. „Mieszkańcy ul. 
Ząbkowskiej uskarżają się zupełnie słusznie na strasz
ny stan ulic, zamienionych na wieczystą kałużę błota - 
alarmowała w 1908 r. warszawska prasa. Chodników 
prawie nigdzie nie ma, a na Ząbkowskiej, gdzie chodni
ki istnieją, toną one pod grubą warstwą nigdy nie za
miatanego błota. Wszystkie brudy i śmieci są wylewane 
wprost na ulicę przed domy, śniegu i lodu nigdy się nie 
uprząta, śmieci nie wywozi. A jednak mieszkańcy (...) 
płacą podatki na równi z całym miastem”. Ul. Ząbko- 
wska brukowana była wówczas „kocimi łbami” i oświet
lana gazowymi latarniami, a bezpośrednio przed fron
tem kamienicy Sikorskiego przebiegał głęboki ryn
sztok, nad którym co kilkanaście metrów znajdowały 
się drewniane kładki.
Paulina Sikorska zmarła w 1922 r. Dziesięć lat później 
umarł Władysław Sikorski, a nieruchomość przy ul. 
Ząbkowskiej 3 stała się w równych częściach własnoś
cią ich córki - Marianny Magdaleny (od 1902 r. żony 
warszawskiego kupca, Czesława Pohoreckiego) i dwóch 
synów: Władysława Jana oraz księdza Saturnina Jana 
Sikorskiego. Jeszcze w 1934 r. Władysław Jan Sikorski 
odsprzedał rodzeństwu swoją część nieruchomości.

1. Fragment fasady kamienicy Sikorskiego w 1919 r.; zdjęcie Henryka Pod- 
dębskiego dotyczyło domu z podcieniem, przez przypadek znalazł się w 
kadrze wystrój kamienicy
2.3. Kamienica przy ul. Ząbkowskiej 3, stan obecny
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W latach trzydziestych ul, Ząbkowska stanowiła jeden 
z najruchliwszych handlowych punktów Pragi. Zatło
czona ulica rozbrzmiewała przez cały dzień turkotem 
przetaczających się wozów, a tzw. naganiacze ciągnęli 
niekiedy za rękaw przechodniów do żydowskich sklepi
ków, stłoczonych w parterach kamienic. Przy ul. Ząbko- 
wskiej, nazywanej wówczas także „praskimi Nalewka
mi", mieszkało sporo ludności żydowskiej, trudniącej 
się głównie rzemiosłem i handlem. Nie zabrakło jej 
również w kamienicy Sikorskiego, o czym świadczą 
liczne ślady po oderwanych mezuzach (zwitek pergami
nu z wersetami w futerale z metalu lub drewna, przy
twierdzonym do drzwi), zachowane na futrynach drzwi 
wejściowych do mieszkań (na drugim piętrze w budyn
ku frontowym i w oficynie).
Dom przy ul. Ząbkowskiej 3 nie uległ uszkodzeniom we 
wrześniu 1939 r. Podczas hitlerowskiej okupacji mie
szkańcy kamienicy urządzili na podwórzu skwer i usta
wili tam cokół z figurą Matki Boskiej, wokół którego 
zbierano się na wspólną modlitwę. W 1944 r. na dach 
czynszówki spadł pocisk artyleryjski. Eksplozja rozer
wała kilka belek więźby dachowej, lecz zniszczenia 
szybko usunięto.
Gdy w 1956 r. tytuł własności posesji przy ul. Ząbko
wskiej 3 przepisano na rzecz skarbu państwa, rozpoczął 
się trwający faktycznie do dziś proces systematycznej 
dewastacji obiektu i zabudowy okalającej jego podwó
rze. Na początku lat sześćdziesiątych wydano barba
rzyńską decyzję, w wyniku której doszczętnie zbito wy

strój fasady. Dziś warto wreszcie ustalić i podać do 
publicznej wiadomości nazwiska decydentów niszczą
cych dziedzictwo polskiej kultury i nakazujących przed 
laty „oczyszczanie z burżuazyjnych ozdóbek” najpięk
niejszych elewacji kamienic przy ulicach Wileńskiej, 
Targowej, Ząbkowskiej i wielu innych. Podczas usuwa
nia gzymsów i tynków nie zerwano na szczęście balko
nu. Pozostawiono także jeden z nielicznych detali 
świadczących o kunszcie dawnego rzemiosła: dekora
cyjne okno doświetlające frontową klatkę schodową, 
umieszczone nad drzwiami wejściowymi i przedzielone 
drewnianą, stylizowaną kolumną ujętą w wolutowe 
spływy.



4. Ślepa ściana szczytowa kamienicy Sikorskiego
5. Stajnia w podwórzu, przystosowana do mieszkania
6. Oficyna zamykająca podwórze kamienicy
7. Drzwi mieszkania w oficynie
8. Okno doświetlające klatkę schodową
9. Fragment zachowanego wystroju sztukatorskiego w dawnym mieszkaniu 
Sikorskich
10. Dzwonek ręczny z 1890 r. przy drzwiach mieszkania w oficynie

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

Kamienicę Sikorskiego skazano na powolną śmierć. 
Nie wykonywano żadnych remontów, ignorowano też 
liczne protesty lokatorów. W styczniu 1987 r. odsłonięta 
została na frontowej ścianie domu tablica, przypomina
jąca o uruchomieniu tu przed osiemdziesięciu laty 
wspomnianego sklepu spółdzielczego. Fasadę opryska
no „z tej okazji" tandetnym tynkiem, nie podejmując 
jednak żadnych innych prac zabezpieczających czy re
montowych.
W grudniu 1989 r. społeczni opiekunowie zabytków z 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy wręczyli lokatorom 
domu przy ul. Ząbkowskiej 3 ankiety dotyczące warun
ków życia w kamienicy. „Jest nas czworo, w tym dwoje 
dzieci w wieku 6 i 12 lat - pisał wówczas jeden z mie
szkańców czynszówki. Mamy pokój z kuchnią. Mie
szkanie ciemne, wilgotne (...). Stropy są w takim stanie, 
że w każdej chwili grożą zawaleniem. Gdy przejeżdżają 
tramwaje cały budynek się trzęsie, aż strach mieszkać. 
Na klatce schodowej też wszystko się sypie, schody 
dziurawe. W piwnicy koczują pijacy i taki brud, że nie 
można wejść. Stan instalacji elektrycznej krytyczny. W 
mieszkaniu nie ma WC, tylko na podwórzu. Zamknięte 
od lata z powodu remontu. Ale nikt tam nic nie robi. W 
administracji niczego nie można się doprosić. Przyjdą, 
popatrzą, popiszą sobie i tak dalej. A my gdzie mamy 
chodzić do WC? Ludzie załatwiają się do kubłów, ich 
zawartość wylewają do śmietnika, a śmietnik stoi pod 
oknami. Na podwórku smród; latem dziecka nie można 
wypuścić z domu. Okna i drzwi nie domykają się, 
wszystko do wymiany. Bliskość bazaru powoduje, że 
klatka schodowa wykorzystywana jest jako ubikacja, 
miejsce do grania w karty, picia alkoholu i spania (...). 
Proszę mi powiedzieć jak dalej mieszkać w takich wa
runkach?! Za co płacić komorne, które ciągle wzrasta?". 
Podobnych pytań pojawiało się więcej. Dziś coraz częś
ciej zadają je mieszkańcy wielu innych, chylących się 
ku upadkowi praskich zabytków.
Ostatnio Towarzystwo Przyjaciół Warszawy wystąpiło 
z wnioskiem o wpisanie kamienicy przy ul. Ząbko
wskiej 3 do rejestru zabytków. Generalny projektant 
centrum Pragi, inż. arch. Bogusław Chyliński, od lat 
opowiada się (postawa godna poparcia!) za maksyma
lnym zachowaniem zabytkowej substancji na całym 
obszarze dzielnicy. Jego zdaniem kamienicę Sikorskie
go również można uratować przed wyburzeniem, pod 
warunkiem pozbawienia jej - po remoncie kapitalnym 
- funkcji mieszkalnej i, co najważniejsze, znalezienia 
sponsora, który remont taki sfinansuje. Tymczasem 
chętnych do inwestowania nie widać, a stan praskich 
zabytków budzi rosnące przerażenie. Nadal nie mamy 
kompleksowego programu rewaloryzacji zabytków na 
tym terenie; nie zrealizowano także propozycji wysu
niętej w 1986 r. na łamach „Spotkań z Zabytkami”, aby 
Praga otrzymała własnego konserwatora zabytków 
wraz z odpowiednim biurem do prowadzenia dokumen
tacji poszczególnych obiektów.
W największym skansenie dawnej warszawskiej archi
tektury mijające lata wciąż przynoszą podobne do sie
bie, kolejne „jubileusze” dziewiętnastowiecznych ka
mienic. Dla opuszczonych zabytków oznaczają one je
dynie następny krok ku ruinie i dewastacji...

Janusz Sujecki
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loka
Obszar dzisiejszego Lublina liczy 15 tys. ha, średniowiecz^ 
rach obronnych obejmowało 10 ha. W ciągu siedmiu wieków 
cji sięgnęło dawnych wsi oddalonych o 10 km od ratusza, 
zabytki i historyczne struktury przestrzenne dawnych podlu 
majątków ziemskich.

JL^ ogato rzeźbiony 
krajobraz Wyżyny Lubelskiej kształtuje nie tylko ca
łościowy wizerunek naszego miasta, ale też ekspozycję 
poszczególnych jego fragmentów oraz perspektywy wi
dokowe z ulic i okien. Jak pajęczyna rozrastało się mia
sto na wzniesieniach, pozostawiając między obszarami 
i pasmami zabudowy rozległe przestrzenie łąk nad
rzecznych. Jedną z najpiękniejszych polskich (a może 
europejskich?) panoram miejskich zawdzięcza Lublin 
temu, że jego rozwój od średniowiecza po wiek XIX 
następował na wąskiej wyniosłości między dolinami 
Bystrzycy i Czechówki. Konfiguracja terenu łagodzi 
nawet śtereotypowość bloków w nowych osiedlach. 
Ostatnim kataklizmem, po którym miasto zmieniło wy
gląd, był wielki pożar w obrębie murów w 1575 r. Póź
niej nie wprowadzano poważniejszych przekształceń 
nawet na obszarach trwałego zainwestowania. Rozwój 
przestrzenny respektował - może wbrew regułom urba
nistyki - wykształconą wcześniej sieć dróg i podziałów 
własnościowych. Obecne rozplanowanie Lublina i jego 
zabudowa stanowią więc materialny zapis dziejów mia
sta, a tkanka historyczna przenika cały jego obszar. 
Zabudowa Lublina jest ilustracją historii polskiej ar
chitektury od średniowiecza po współczesność. Dostar
cza przykładów architektury obronnej i rezydencjonal- 
nej, sakralnej i przemysłowej, kamienic mieszczań
skich i czynszówek, gmachów użyteczności publicznej i 
konstrukcji inżynierskich. W skansenie na Sławinku 
można poznać nawet chłopską architekturę drewnia
ną.
Oryginalny wystrój zewnętrzny zachowany jest nie tyl
ko na znacznych obszarach zabudowy (zwłaszcza w 
śródmieściu), ale także we wnętrzach: dekoracje rzeź
biarskie fasad, odpowiednio dobrane faktury wypraw, 
stolarka, kraty, malowidła, balustrady, witraże w sie
niach i klatkach schodowych. Jest to bogactwo nie do 
ocenienia. Należą doń tfeż zachowane jeszcze miejsca z 
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intymnym nastrojem, jakby przeniesionym z dziewięt
nastowiecznej akwareli.

Problematyka konserwatorska Lublina jest obecnie 
zdominowana przez rewaloryzację Starego Miasta. 
Stare Miasto to dziś również lubelskie śródmieście. 
Przyzwyczajeni jesteśmy do mierzenia wartości zabyt
ków ich dawnością. Śródmieście ustępuje wiekiem ob
szarowi w obrębie dawnych murów obronnych, ale do
równuje mu różnorodnością tematów architektonicz
nych i wielością autentycznego wystroju.

Chcemy być w Europie. Europejskość - to także stosu
nek do wartości historycznych. Dziś w krajach, które 
chcemy doganiać, nowoczesność wyraża się m. in. w 
poszanowaniu tego, co stare. Postawienie najbardziej 
wyszukanej nowej budowli - to obecnie tylko kwestia 
pieniędzy. Autentyczny stary obiekt, choćby z początku 
naszego stulecia, podnosi prestiż każdego miasta.

Prawdą jest, że nie stać nas dzisiaj na kompleksową 
rewaloryzację wartości zabytkowych Lublina. Jest jed
nak sposób postępowania na czasy kryzysowe: przede 
wszystkim nie szkodzić! Rozumieć przez to należy nie 
tylko sprzeciw wobec niszczenia czegokolwiek, co war
tościowe. To również niedopuszczenie do niewłaści
wych lokalizacji, to również brak zgody na poczynania 
nawet nie niszczące, ale za to szpecące. Poza tym - 
wykorzystywać każdą sposobność do ochrony i rewalo
ryzacji wartości zabytkowych, choćby dotyczyła ona 
nawet rzeczy drobnych. Jakże często za te same pienią
dze można zamiar zrealizować albo źle, albo zadowala
jąco i z pożytkiem.

Miasto pełne zabytków, miasto, które potrafi zachwycić 
- to w naszych czasach nie tylko wartość kulturowa. To 
kapitał procentujący może nie szybko, ale niezawodnie, 
JEŻELI NIE ZOSTANIE ROZTRWONIONY.

(mk)



Nasze place

Plac Litewski 
w Lublinie
Jest to lubelska agora. Plac z pomnikami i skupiskami starych drzew, poło
żony przy głównej ulicy miasta, w oprawie monumentalnych budowli - sie
dzib instytucji poważnych a zarazem licznie odwiedzanych, jest miejscem 
uroczystości podniosłych i towarzyskich spotkań, politycznych wystąpień i 
kramarskiego handlu, dziecięcych zabaw i podejrzanych konszachtów tzw. 
marginesu. Tu świętuje się państwowe uroczystości, protestuje, agituje, roz
mawia, gra w karty, oczekuje na pojazdy komunikacji miejskiej. Tu w 
codziennym pośpiechu spotyka się „cały Lublin”.

pJŁ. oczątki placu jako 
reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej przypadają na 
okres konstytucyjny Królestwa Kongresowego. Jed
nakże już wcześniej historia wyznaczyła temu miejscu 
rolę szczególną. Tutaj podczas sejmu walnego w 1569 r. 
obozowała szlachta litewska i tu podobno odbył się w 
dniu 2 lipca akt przyjęcia unii Polski z Litwą (doniosłe 
wydarzenie zostało na polecenie króla upamiętnione 
kamiennym słupem wysokim na 12 łokci - zob. artykuł 
na s. 30). Tu 19 lipca 1569 r. na podmiejskim błoniu 
Zygmunt August przyjął hołd złożony przez Albrechta 
Fryderyka Hohenzollerna, drugiego księcia lennego 
Prus.
Jednakże to nie pamięć historycznych wydarzeń prze
sądziła o powstaniu placu, który stał się najważniej
szym miejscem Lublina.Zadecydowały potrzeby regu
larnego wojska i biurokratycznej administracji, a więc 
czynników wywierających zasadniczy wpływ na życie i 
kształtowanie miast w Królestwie Kongresowym. Wiel
ki książę Konstanty wymagał, aby każde miasto garni
zonowe miało miejsce do publicznego odbywania musz
try i przeglądów wojsk. Sam namiestnik Królestwa Pol
skiego Józef Zajączek wybrał w 1819 r. właśnie w tym 
celu teren stanowiący dziś zachodnią część pl. Lite
wskiego. Aby urządzić „Pole Marsowe”, rozebrano opu
szczony kościół i klasztor bonifratrów oraz różne inne 
zabudowania, a przy okazji zniszczono słup wystawio
ny na pamiątkę Unii. Skasowano też biegnący po prze
kątnej obecnego placu odcinek traktu ku Warszawie, 
gdyż drogę w tym kierunku wytyczono przedłużając 
Krakowskie Przedmieście w stronę koszar świętokrzy
skich (dziś KUL).
W tym samym czasie władze lubelskie i stołeczne po
szukiwały miejsca na ulokowanie Komisji Wojewódz
twa Lubelskiego (KWL), ówczesnego urzędu wojewódz
kiego. Minister spraw wewnętrznych Tadeusz Antoni 
Mostowski zasugerował namiestnikowi Józefowi Za
jączkowi, by dla potrzeb komisji przeznaczyć będący 
własnością rządową „gmach po Szeptyckich, dawniej 
Sanguszków zwany” na przedmieściu krakowskim i w 
tym rejonie skupić całość instytucji administracyjnych 

i sądowych. Decyzja zapadła i pałac sięgający począt
kami przełomu XVI i XVII w. odbudowano w latach 
1823-1824 „na stałe umieszczenie komisji wojewódzkiej 
i mieszkanie prezesa tejże komisji”.

Przed pałacem urządzono skwer z promieniście rozcho
dzącymi się alejami, będący pierwszym w Lublinie te
renem zieleni publicznej. Na osi środkowej alei usta
wiono na specjalnie usypanym kopcu obelisk na pa
miątkę unii lubelskiej. Realizując zamiar stworzenia 
centrum administracyjnego, przy drodze biegnącej 
wzdłuż zachodniej granicy placu musztry wzniesiono 
trzy budynki dla Komisji Obwodu Lubelskiego (urząd 
powiatowy) oraz komory celnej i wagami.

Wszystkie te przedsięwzięcia wykonane w latach 1820- 
1829 wytyczyły obwód placu, określiły charakter stoją
cych przy nim budowli, jak też funkcję samej przestrze
ni. Siedziby urzędów wyznaczyły północną i zachodnią 
pierzeję. Zaczątkiem pierzei wschodniej był dawny pa
łac Sieniawskich, usytuowany prostopadle do pałacu 
KWL, zrazu mieszczący fabrykę wyrobów tytoniowych, 
potem przeznaczony na cele sądownictwa. Przeprowa
dzenie wzdłuż południowego boku głównej arterii wylo
towej rozwijającego się miasta miało w przyszłości na
rzucić przyuliczny charakter zabudowy tej strony pla
cu. Początkowo znajdował się tu tylko kościół kapucy
nów z klasztorem i jednopiętrowa kamieniczka apteka
rza Góreckiego, w której w 1848 r. ulokowano pocztę. 
Skwer przed pałacem KWL był zalążkiem dzisiejszego 
na poły parkowego charakteru przestrzeni. Pomnik 
Unii Lubelskiej wniósł w obszar placu akcent symbo
liczny o historycznej treści; przy nim już wkrótce lubli
nianie poczęli wyrażać swe patriotyczne uczucia. Już w 
pierwszych dniach Powstania Listopadowego, w grud
niu 1830 r. przy pomniku odbyło się poświęcenie sztan
darów Gwardii Narodowej. Był to chyba jedyny w okre
sie rozbiorów monumentalny pomnik wzniesiony w za
borze rosyjskim poświęcony nie wybitnej postaci, lecz 
doniosłemu wydarzeniu z przeszłości Polski. Ciekawe 
jest, że ten pomnik tak wyraźnie oddziałujący na naro
dowe nastroje, strawny był zarówno dla rosyjskiego
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1. Szkic placu Litewskiego: 1 - pa
łac Sieniawskich, później Czartory
skich (ob. Lubelskie Towarzystwo 
Naukowe), 1725-1726, proj. Franci
szek Magier, barok; 2 - hotel „Euro
pejski" (ob. Dom Turysty, biura, han
del, gastronomia), 1865-1867, proj. 
Ludwik Szamota, eklektyzm; 3 - koś
ciół kapucynów p.w. ŚŚ. Piotra i Pa
wła z klasztorem, 1726-1733, proj. 
Karol Bay, barok; 4 - Dyrekcja Pocz
ty i Telekomunikacji, 1953-1958, proj. 
Jan Ogórkiewicz, realizm socjali
styczny; 5 - poczta, 1861, obecna 
bryła i fasada z lat 1921-1924, proj. 
Bohdan Kelles-Krauze, modernizm 
narodowy; 6 - Kasa Przemysłowców 
Lubelskich (ob. hotel „Lublinianka"), 
1899-1900, proj. Gustaw Landau- 
Gutenteger, neobarok; 7 - Bank 
Państwa (ob. NBP), 1912-1914, proj. 
W. Sołowiew, modernizm klasycyzu- 
jący; 8 - biuro techniczne i litografia 
komisji obwodowej (ob. NBP), 1830- 
1850, późny neoklasycyzm; 9 - Ko
misja Obwodowa (ob. stacja Sanepi
du), 1826, proj. Jan Stompf (?), ro
mantyzm narodowy; 10 - kamienica

zaborcy, jak i hitlerowskiego okupanta, którzy pozwoli
li mu egzystować.
Po Powstaniu Listopadowym przez prawie trzydzieści 
lat pi. Litewski - nazywany tak już w 1839 r. - zasadni
czo nie był zmieniany. Ważniejszym przedsięwzięciem 
stało się dopiero wzniesienie siedziby Rządu Guber- 
nialnego Lubelskiego w linii zabudowy dawnego pałacu 
KWL. Powstał wówczas bardzo interesujący projekt - 
prawdopodobnie autorstwa Henryka Marconiego - 
stworzenia monumentalnej kompozycji urbanistycz
nej. Plany przewidywały wzniesienie lustrzanego odbi
cia pałacu KWL i połączenie obydwu budowli wysokim 
pawilonem z loggiami i belwederem. Sprzed tej szero
kiej, zajmującej całą północną stronę placu budowli 
miały rozchodzić się promieniście aleje, przedłużone 
następnie ulicami. Dwie skrajne byłyby zamknięte op
tycznie akcentami architektonicznymi - fasadami koś

cioła pobrygidkowskiego i cerkwi lazaretu wojskowego, 
przebudowanej z kościoła powizytkowskiego. Nie wia
domo z jakich powodów odstąpiono od tego zamysłu, 
choć projekty były opracowane już w szczegółach. Po
wstał natomiast gmach wolno stojący, dwupiętrowy, za
projektowany bez liczenia się z istniejącym sąsiedz
twem. W rezultacie reprezentacyjny front placu, zwró
cony ku południowi i Krakowskiemu Przedmieściu, 
tworzą dwie budowle o odmiennym charakterze - star
sza rozłożysta, z portykiem i ryzalitami, podobna do 
wiejskiej rezydencji magnackiej, i nowsza, przypomi
nająca zwartą bryłą i wystrojem włoski pałac miejski. 
Oprawę od strony wschodniej plac otrzymał w 1867 r. 
Utworzyła ją elewacja bocznego skrzydła hotelu „Euro
pejskiego”, którego szata zewnętrzna jest uproszczoną 
wersją architektury warszawskiego hotelu o tej samej 
nazwie. Dwupiętrowa budowla, zbliżona w wyrazie do
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(ob. Kuratorium Oświaty i Wychowa 
nia), ok. 1910. secesja; 11 - kamieni
ca, ok. 1910, secesja; 12 - Rząd Gu- 
bemialny Lubelski (ob. Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej), 1859- 
1862, proj. Julian Ankiewicz, neore- 
nesans; 13 - patac Komisji Woje
wództwa Lubelskiego, zw. radziwiłto- 
wskim (ob. UMCS), 1829-1838, proj. 
Henryk Marconi, późny neoklasy- 
cyzm; przekształcony z dworu z XVI- 
XVII w., należącego m.in. do Firlejów, 
Sanguszków i Szeptyckich; 14 - 
pomnik Unii Lubelskiej, 1826; 15 - 
pomnik Poległych Żołnierzy Radzie
ckich, 1947; 16 - Grób Nieznanego 
Żołnierza, 1924, przekształcony 
1964; 17 - pomnik Konstytucji 3 
Maja, 1916

2.3. Kasa Przemysłowców Lubel
skich (2) i detale wystroju zewnętrz- 

,nego (3)

4. Fasada poczty; z prawej strony 
widoczna wyrwa po dwóch kamieni
cach rozebranych w 1978 r.

5. Kościół i klasztor kapucynów

gmachu rządu gubernialnego, stała się elementem har
monijnie współtworzącym ramy placu, ale wprowadziła 
też nowy czynnik funkcjonalny. Najlepszy hotel w 
mieście (od 1874 r. konkurujący do tego miana z „Victo- 
rią”), o rzeczywiście europejskim standardzie, stworzył 
w bezpośrednim otoczeniu placu atmosferę wielkiego 
świata, tego z odległych metropolii i tego z mniej odleg
łych siedzib ziemiańskich. Restauracja hotelowa, z 
wejściem z naroża pl. Litewskiego i Krakowskiego 
Przedmieścia, jeszcze na początku lat siedemdziesią
tych naszego wieku znana była w całej Polsce ze zna
komitej kuchni.
W latach 1860-1880 uformowana została północna ścia
na placu, stanowiąca odcinek parzystej Strony Krako
wskiego Przedmieścia. Tutaj zabudowa otrzymała wy
raźnie zwarty charakter przyuliczny. Wzniesiono tu e- 
klektyczne kamienice oraz gmach poczty, który tylko 

dwa razy większą szerokością oraz brakiem sklepów w 
parterze różnił się od okolicznych czynszówek.
W latach 1873-1876 wprowadzono w przestrzeń pl. Li
tewskiego dominantę architektoniczną w postaci usy
tuowanej centralnie cerkwi prawosławnej, zwanej so
borem. Wzniesiona w ramach pospiesznie realizowa
nego popowstaniowego programu rusyfikacyjnego, we
dług przystosowanego projektu „katalogowego”, pre
zentowała stereotypowe formy tzw. moskiewsko-bizan- 
tyjskiego stylu i przez lublinian odbierana była jedno
znacznie jako demonstracja polityczna zaborcy. Dlate
go też wkrótce po odzyskaniu niepodległości, w latach 
1924-1925 cerkiew rozebrano, przeznaczając materiał 
na budowę Domu Żołnierza. Usunięcie soboru, choć po
dyktowane względami politycznymi, było zabiegiem 
pomyślnym dla wartości urbanistycznych placu. Przy
wrócone zostały korzystne relacje przestrzeni i oprawy 
architektonicznej. Chociaż... Czy wypada konserwato
rowi tak oceniać usunięcie budowli, która - gdyby zo
stała zachowana - na pewno figurowałaby dziś w reje
strze zabytków?
Trwałą kulminacją architektoniczną placu stał się 
gmach Kasy Przemysłowców Lubelskich, choć tylko 
narożem wchodzi on w oprawę przestrzeni. Budowla ta, 
ukończona w 1900 r., prześcigająca okazałością wszyst
ko, co dotychczas w Lublinie wzniesiono, wnosząca 
nową skalę architektury w jego śródmieście, akcento
wała w otoczeniu placu znaczenie przemysłu jako czyn
nika decydującego wówczas o rozwoju miasta.
Ten nowy wymiar zabudowy ujawnił się także przy ul. 
wówczas Czechowskiej, dziś 3 Maja, biegnącej wzdłuż 
zachodniego obrzeża pl. Litewskiego. Wprawdzie Bank 
Państwa utrzymany został w skali wcześniejszej opra
wy przestrzeni, ale już secesyjne kamienice, trzypiętro
we o wysokich kondygnacjach, tylko przez ich usytuo
wanie, a nie wyraz architektury należą do otoczenia 
placu.
Gdy po wkroczeniu Austriaków podczas pierwszej woj
ny światowej zaistniała większa swoboda w manifesto
waniu uczuć patriotycznych, w 1916 r. wzniesiono na 
placu pomnik Konstytucji 3 Maja. W 1924 r. położono tu 
płytę Grobu Nieznanego Żołnierza, pod którą spoczęła
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6. Widok z pl. Litewskiego na Krakowskie Przedmieścietrumna ze szczątkami obrońcy Lwowa. Miejsce to prze
jęło funkcję spełnianą dotychczas przez pomnik Unii 
Lubelskiej, ale w Polsce Ludowej z kolei musiało dzielić 
honory z ustawionym w pobliżu Pomnikiem Poległych 
Żołnierzy Radzieckich (obecnie przeniesionym do Ka
zimierza). W czasach poprzedzających Sierpień 1980 
podnóże obelisku Unii zostało znów obrane za miejsce 
nielegalnych zgromadzeń opozycyjnych. Natomiast 
podczas stanu wojennego pod pomnikiem Konstytucji 
3 Maja, przywróconym z „wygnania” na poprzednie 
miejsce, składano kwiaty i zapalano świeczki.

.Ważnym przedsięwzięciem wnoszącym nowe wartości 
w oprawę pl. Litewskiego była przebudowa poczty w 
czasach Polski Odrodzonej. Gmach wyniesiony teraz 
ponad okoliczne czynszówki, z monumentalnymi porta
lami i attyką, usytuowany niemal osiowo, stał się domi
nantą północnej strony placu. Efekt ten został zniwe
czony po latach nowym niefortunnym sąsiedztwem od 
wschodu i szczerbą po dwóch wyburzonych kamieni
cach z drugiej strony.
Walor architektoniczny ram placu podniosło w latach 
1945-1950 wydobycie barokowej bryły pałacu Sienia- 
wskich, utopionej w poprzednich dziesięcioleciach w 
zabudowaniach kina „Corso”, spalonego w 1944 r. I było 
to ostatnie dokonanie przysparzające placowi wartości. 
Potem zaczął się regres.
W wyniku działań drugiej wojny światowej przy ul. 
Krakowskie Przedmieście powstała luka po dwóch ka
mienicach między ul. Kościuszki i pocztą, spalonych 9 
września 1939 r. i rozebranych w 1940 r. Trudno dziś 
dociec, jakimi względami kierowali się architekci pod
20
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czas projektowania w tym miejscu nowego gmachu, 
dopuszczając odstąpienie od linii zabudowy Krako
wskiego Przedmieścia. Czy chodziło o podjazd dla sa
mochodów, nazwany potem pl. Józefa Czechowicza? 
Ten wyłom w historycznie ukształtowanym ciągu głów
nej ulicy miasta pozostaje przykładem niewrażliwości 
na urbanistyczne walory pl. Litewskiego.
Kolejną szkodą wyrządzoną placowi stało się pospiesz
ne wyburzenie w 1978 r. dwóch kamienic między pocztą 
i ul. Kołłątaja, uzasadniane rzeczywistą awarią i rzeko
mym brakiem możliwości utrzymania tych zabytko
wych budowli. W prasowych wypowiedziach nie ukry
wano wówczas, że zamierzone jest poszerzenie ulic 
Kołłątaja i 3 Maja w celu usprawnienia ruchu północ- 
południe, a to oznaczałoby poważne okrojenie prze
strzeni placu, przybliżenie kołowego ruchu do jego dzi
siejszych stref spokoju i wypoczynku.
W pl. Litewskim wyraża się lubelski „genius loci” mi
nionych pokoleń, kształtujących przez całe stulecia 
jego oprawę i przestrzeń. Nie jest on przecież urzeczy
wistnieniem z góry określonej koncepcji urbanistycz
nej, lecz układem narastającym stopniowo. A jednak, 
mimo znacznego zindywidualizowania składników, ca
łość cechuje ład przestrzenny, niestety już naruszany. 
Chyba w żadnym innym dużym mieście w Polsce nie 
ma miejsca o tak dużej wartości kulturowej.

Mieczysław Kurzątkowski
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Mir - 
zamek na znaczku 

Tadeuszowi Dobrzenieckiemu

„Przed nami wypiętrza się z nagta zwał mu
rów. Zamek mirski. Prototyp zamku Hore- 
szków z «Pana Tadeusza”. Istotnie - mię
dzy dwoma jeziorami, w których przekrzyki
wały się żabie chóry. Pamiętacie ten za
mek?" - zapytuje Melchior Wańkowicz w 
pięknym reportażu Od księcia do szeptuna 
drukowanym tuż przed wojną w „Kurierze 
Porannym". Mógłbym na to pytanie odpo
wiedzieć: „Tak jest, pamiętam, ale znam 
ten zamek nie z autopsji, tylko ze znaczka 
pocztowego, który przed kilkudziesięciu 
laty miałem w swej kolekcji".
Zbieranie znaczków było z pewnością naj
większą pasją mego dzieciństwa i wieku 
pacholęcego. Pamiętam, jak z przejęciem 
odklejałem je z przychodzącej do domu 
korespondencji i usiłowałem skompleto
wać z nich serię. Najbardziej podobały mi 
się znaczki z widokami historycznych gma
chów znajdujących się na ziemiach Drugiej 
Rzeczypospolitej, będące w obiegu tuż 
przed wojną, a wśród nich czerwony zna
czek o nominale 30 gr z widokiem zamku w 
Mirze. Olbrzymia budowla z pięcioma wie
żami była na znaczku dokładnie widoczna. 
Od pierwszej chwili zainteresowałem się 
zamkiem i obiecywałem sobie, że jak tylko 
dorosnę, zaraz tam pojadę i obejrzę waro
wny gmach z bliska. Jak to zwykle bywa z 
postanowieniami tego rodzaju - pozostały 
w sferze marzeń. Od zakończenia wojny 
minęło prawie 45 lat, włóczyłem się trochę 
po świecie, ale do zamku w Mirze nie udało 
mi się dotrzeć. Może i zapomniałbym o 
przedmiocie moich dziecinnych fascynacji, 
gdyby nie powtórnie otrzymany niedawno 
w podarunku wspomniany przed chwilą 
czerwony znaczek za 30 gr. Dzieciństwo jak 
żywe stanęło mi przed oczyma i znów za- 1. Zamek w 1990 r.
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pragnąłem z całej siły odbyć podróż na 
Kresy północno-wschodnie i przede 
wszystkim odwiedzić Mir. Zdaję sobie 
sprawę, że nie będzie to zadanie łatwe. 
Mimo tytu zmian, jakie zaszły we wzajem
nych stosunkach między Rzeczpospolitą 
Polską i ZSRR, mało prawdopodobne, 
abym mógł pojechać samochodem, ot tak 
sobie, do Wilna przez Mir i Nieśwież. Na 
razie odbędę więc wizytę w Mirze w wyo
braźni, jestem już bowiem w wieku, kiedy 
nie należy niczego odkładać na później.

Odwiedźmy zatem Mir. Małe, zaniedbane 
miasteczko położone nad . rzeczką Miranką 
poza zamkiem niewiele mą atrakcji dla his
toryka sztuki. Aby wprowadzić Czytelnika 
we właściwy nastrój, sięgam po Wędrówki 
po moich niegdyś okolicach Władysława 
Syrokomli i kieruję się do zamku. „Zwróci
wszy się na lewo ulicą prowadzącą do Nie
świeża, staje przed oczami naszemi w całej 
świetności swych ruin zamek Mirski, o ja
kie tysiąc kroków od kościoła odległy. 
Spieszmy obejrzeć ten piękny pomnik bu
downictwa z pierwszych lat szesnastego 
wieku, położony nad małym strumykiem, 
obwiedziony wałem, lochem i fossą, któ
rych szczątki jeszcze gdzieniegdzie wi
dzieć można. Piękny to był zamek, szkoda 
tylko, że żadnem historycznem wspomnie
niem nie uświetniony. Brama w kształcie 
połowy walca, nad bramą i po rogach zam
ku pięknej budowy baszt pięć ze strzelni
cami mniejwięcej zniszczonemi, a dokoła 
mur obwodowy; oto cała pozostałość z 
pięknego gmachu. Ruiny z czerwonej cegły 
pięknie się odbijają od zielonego tła daw
nych wałów i bliskiego sadu; a bociany, 
które na basztach pozakładały swe gniaz
da, w sposób oryginalny a malowniczy u- 
bierają zgliszcza, którym pomimo ścian 
jeszcze krzepkich, nigdy już pono nie 
wskrzesnąć.
Jest to, jak widzimy, budowla gotycka, jesz
cze się w niej przebija coś feudalnego w 
rodzaju średniowiecznym, ale znać już 
wpływ włoskiego gustu, jaki w XVI wieku 
wypiętnował się u nas na wszystkich dzie
łach sztuki" - pisał Władysław Syrokomla

Badania nad historią zamku w Mirze nie
wiele posunęły się naprzód od czasów Sy
rokomli, a współczesnych uczonych biało 
ruskich nie interesują one zupełnie. Naj
wcześniejsza wzmianka o Mirze pochodzi z 
roku 1395. Wówczas to Krzyżacy wezwani 
przez Świdrygiełtę przeciw Witoldowi 
splądrowali osadę i okoliczne ziemie nale
żące do książąt litewskich. W 1434 r. ks 
Zygmunt Kiejstutowicz podarował Mir swe
mu ulubieńcowi, Siemionowi Giedygołdo- 
wiczowi, późniejszemu kasztelanowi wileń
skiemu, dziedzicowi Wiszniewa. Siemion 
zwany nawet w dokumentach zdrobniale 
Siemką, umierając bezpotomnie w 1451 r 
zapisał dobra przybranej (prawdopodobnie 
naturalnej) córce Annie Butrymównie, a 
ona z kolei testamentem z 1476 r. przeka
zała je w dożywocie żonie Siemki, MHoch- 
nie, zaś po jej zgonie swemu krewnemu. 
Jerzemu Iwanowiczowi llliniczowi herbu 
Korczak, zmarłemu w 1520 r. To on wybu
dował zamek.
Jerzy lllinicz, marszałek litewski i namiest
nik lidzki (1501), starosta brzeski i kowień
ski, a w końcu marszałek nadworny litewski 
(1518) był człowiekiem bardzo bogatym i
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2. Znaczek pocztowy za 30 gr z widokiem zam
ku
3. „Widok zamku mirskiego" - litografia W. Mal
kiewicza (1853 r.)
4. „Zwaliska zamku w Mirze" - drzeworyt K. Po- 
mianowskiego według rysunku Napoleona Ordy 
(1877 r.)
5.6. Widok zamku (5) i bramy wjazdowej (6) w 
dwudziestoleciu międzywojennym

stworzył solidne podwaliny dla przyszłej 
potęgi rodu. Nie na wiele się to zdało, bo
wiem ta linia llliniczów wygasła na jego 
wnuku. Po śmierci Jerzego dobra przeszły 
na czterech synów, z których Szczęsny - 
przeżywszy braci - stał się dziedzicem ca
łej fortuny. Ożeniony z Zofią Radziwiłłówną, 
córką Jana Brodatego, pozostawił tylko 
jednego syna - Jerzego. Ten, osierocony 
przez rodziców w wieku pacholęcym, zo
stał wzięty pod opiekę przez wuja, Mikołaja 
Radziwiłła Czarnego, i oddany na dwór 
Ferdynanda II, aby tam kształcić się v. 
miośle rycerskim. Jerzy II lllinicz. umierają^ 
w stanie bezżennym w 1568 r„ zapisał Mir 
synowi swego opiekuna, ks. Michałowi 
Krzysztofowi Radziwiłłowi „Sierotce" 
(1549-1618) i od tego czasu przez prawie 
300 lat zamek należał do Radziwiłłów. Ten 
sam Jerzy II lllinicz otrzymał od cesarza w 
1555 r. dziedziczny tytuł hrabiego $w. 
Państwa Rzymskiego na Mirze, którego 
później używali Radziwiłłowie. W 1589 r. Mir 
został włączony do ordynacji nieświeskiej. 
Po śmierci ks. Dominika Radziwiłła (1786- 
1813), ostatniego z linii ordynatów nieświe- 
skich, wyłączony z ordynacji Mir wraz z na

leżącym doń kluczem i innymi dobrami do
stał się na podstawie układu rodzinnego 
ks. Stefanii Radziwiłłównie, poślubionej ks. 
Ludwikowi zu Sayn-Wittgenstein-Berle- 
burg. Syn z tego małżeństwa, Piotr, zmarł 
bezpotomnie, Mir odziedziczyła zatem ich 
córka Maria, zamężna z ks. Chlodwigiem 
Hohenlohe-Schillingsfurst. W 1895 r. od ich 
syna Maurycego nabył Mir wraz z kluczem 
folwarków ks. Mikołaj Światopełk-Mirski 
herbu Białynia (1833-1898), pochodzący 
ze zrusyfikowanej gałęzi tego rodu. Po nim 
odziedziczył dobra wraz z zamkiem jego 
najmłodszy syn Michał, który władał Mirem 
do września 1939 r. Motywy nabycia Miru 
przez rodzinę Mirskich miały charakter czy
sto emocjonalny. Ks. Michał dowodził, że 
Mir jest dawnym gniazdem jego rodu, że 
od tej właśnie miejscowości Mirscy wzięli 
nazwisko i że siedzieli tu do czasów rozro
stu Litwy i stopniowego wypierania z ziem 
ruskich rodzimych książąt (Mirscy uważali 
się za Rurykowiczów). Pod naporem Litwy 
musieli uciekać na Bracławszczyznę i tam 
czekać długie wieki na możliwość powrotu 
do ojcowizny. „Forsę che si forsę che no“- 
powiedzieliby Włosi. Wypada jednak bez
stronnie stwierdzić, że podobne wypadki 
nie były w sferze ziemiańskiej odosobnio
ne. Wystarczy przypomnieć choćby fakt 
wejścia w posiadanie Horodyszcza na 
Podlasiu w 1915 r. przez rodzinę Horody- 
skich, której związki z tą miejscowością 
były równie iluzoryczne, co rodziny Mir
skich z Mirem. Nie można się jednak dzi
wić, że ks. Michał Światopełk-Mirski herbu 
Białynia podjął odbudowę zamku w Mirze i 
że poświęcił temu zadaniu szmat życia. Ten 
właśnie problem, jak również wizja odbu
dowanego żamku zainteresowała najbar
dziej piszącego te słowa.
Syrokomla na pewno słusznie nazwał za
mek w Mirze „pięknym pomnikiem budow

nictwa XVI wieku", była to poza tym jedna z 
najokazalszych siedzib magnackich na te
rytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Czas powstania zamku nie budzi wątpli
wości: budowę jego rozpoczęto najpewniej 
u schyłku XV (Jerzy lllinicz objął w posiada
nie Mir przypuszczalnie około 1490 r.) i 
kontynuowano w dwóch pierwszych dzie
siątkach XVI w. Czy w chwili śmierci Jerze
go lllinicza był ukończony? Na pewno nie. 
Roboty budowlane prowadzili pewno syn 
Szczęsny i wnuk Jerzy II lllinicz. Zamek 
wzniesiono z czerwonej cegły, a w dolnych 
partiach z kamienia. Ma on kształt czworo
boku zbliżonego do kwadratu, którego boki 
mają około 75 m długości, a mury w dol
nych partiach dochodzą do 3 m szerokoś
ci. Przypuszcza się, że najpierw wybudo
wano potężne mury z narożnymi basztami i 
z basztą bramną znajdującą się pośrodku 
boku zwróconego na zachód. Przypuszcza 
się również, że w połowie XVI w. przy ścia
nie północnej i wschodniej powstały dwa 
dwupiętrowe skrzydła mieszkalne, które 
pod koniec XVI lub na początku XVII w., 
czyli za czasów Michała Krzysztofa Radzi
wiłła „Sierotki", otrzymały skromny rene
sansowy wystrój. Oba skrzydła mieściły na 
pierwszym piętrze komnaty reprezentacyj
ne, niektóre z nich przekryte byty sklepie
niami. Niskie skrzydło wzdłuż muru połud
niowego miało charakter gospodarczy, po
dobnie jak przybudówki zewnętrzne wzdłuż 
ściany zachodniej pomiędzy wieżami, 
mieszczące stajnie i składy. Nie wiadomo 
kiedy wzniesiono przed basztą wjazdową 
barbakan widoczny na litografii Władysła
wa Walkiewtcza, zamieszczonej przed stro
ną tytułową Wędrówek po moich niegdyś 
okolicach Władysława Syrokomli. Cechy 
gotyckie najlepiej zachowała baszta wjaz
dowa i baszta południowo-zachodnia: 
czerwona cegła kontrastuje w nich wyraziś
cie z blendami tynkowanymi na biało. Łuk 
ostry występuje rzadko, a blendy zamknię
te są tukiem półkolistym lub koszowym. Ar
chitektura obu tych baszt przywodzi na 
myśl wystrój zewnętrzny cerkwi w Synko- 
wiczach, Supraślu. Małomeżejkowie i w 
Kodniu, powstałych bądź na przełomie XV i 
XVI w., bądź w pierwszej połowie stulecia 
XVI. Pozostałe baszty zamku mirskiego no
szą już cechy renesansu. Wszystkie one 
swym kształtem (czworoboczne u dołu, a 
wyżej ośmioboczne) urozmaicają złożoną 
strukturę tej wspaniałej budowli. Z czasem 
zamek uzyskał dodatkowe umocnienia w 
postaci wysokich wałów ziemnych z ba
stionami i fosami, które zabezpieczały go z 
trzech stron, z czwartej natomiast, od po
łudnia, chroniły go stawy.

Mir za rządów Radziwiłłów nie zyskał więk
szego znaczenia z powodu bliskości Nie
świeża, głównej rezydencji rodu. Zamek ut
rzymywano wprawdzie w porządku, ale ni
gdy przez dłuższy czas nie bywał zamiesz
kiwany. Wiemy, że od 1753 r. przemieszki
wał w zamku ks. Karol Stanisław Radziwiłł 
„Panie Kochanku", zwłaszcza z okazji polo
wań. a w 1785 r. podejmował tu króla Sta
nisława Augusta, powracającego z Nie
świeża. Co pewien czas zamek był pusto
szony przez barbarzyńców z północy i ze 
wschodu. W 1655 r. zdobyli go Szwedzi i 
spalili, w 1706 r. uczynili to ponownie, w 
1794 r. zdobyli go i zrujnowali Rosjanie, ci 
sami najeźdźcy w 1812 r. niszczyli zamek 
nawet dwukrotnie: raz. kiedy wycofywali się 
przed nadciągającym Napoleonem, a drugi 
raz przy okazji bitwy z resztkami powraca-

23



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

jącej z Rosji Wielkiej Armii. Po tych dwóch 
ostatnich kataklizmach z zamku pozostały 
tylko malownicze ruiny.
Władysław Syrokomla ubolewał, jak na ro
mantyka przystało, że z zamkiem w Mirze 
nie jest związane jakieś głośne wydarzenie 
czy legenda. „A szkoda tych pięknych ruin, 
że się do nich nie fączy żadne historyczne 
wspomnienie, szkoda, że imię jego nie złą
czone z imieniem jakiego rycerza, jakiej 
piękności, albo jakiej interesującej walki" - 
pisał Syrokomla. „Mały, ale żwawy stru
mień, co się wije ukryty poza resztkami wa
tów, mruczałby te interesujące przygody, a 
jakiś bard podsłuchałby je i wyśpiewał..." 
Tak pisał Syrokomla. Poeta mylił się jednak 
twierdząc, że nie ma żadnego historyczne
go zdarzenia związanego z zamkiem. Otóż 
było, mianowicie słynna bitwa pod Mirem 
w dniach 10—11 czerwca 1792 r., zakończo
na niesławną klęską Polaków. Było to jed
no z najtragiczniejszych wydarzeń nie
szczęsnej wojny polsko-rosyjskiej. Wojska 
polskie rozłożyły się obozem pod samym 
zamkiem, atak rosyjski je zaskoczył. Sta
nisław Kostka Potocki, generał artylerii ko
ronnej, po bezowocnych próbach pow
strzymania od ucieczki kawalerii narodo
wej, pomknął konno do Grodna. Miał do
syć dowodzenia, kanonady i silnych wra
żeń. Pierwszy polski historyk sztuki, kolek
cjoner i wytworny stylista za późno zrozu
miał, że niepotrzebnie przywdział mundur 
generała artylerii koronnej. Do Grodna do
tarł po 24 godzinach, chory i zniechęcony. 
Jeszcze gorzej wypadł głównodowodzący 
armii litewskiej, generał porucznik Józef Ju- 
dycki, który wycofał się w kierunku Nie
świeża. Bitwa pod Mirem przypieczętowała 
los Rzeczypospolitej, wojska rosyjskie za
lały kraj, a rzfądy objęła Targowica. Piszący 
te słowa jest przekonany, że bitwa ta speł
nia znakomicie postulat Władysława Syro
komli.
Ten sam poeta chyba najtrafniej scharakte
ryzował architekturę zamku: „... mury po
rządne z cegieł, rysunek budowy czysty i 
pełen wytwornego wdzięku, styl gotycki, 
ale złagodzony okrągłymi i prostokątnymi 
zarysy - słowem całość piękna, nosząca 
cechę przejścia od wieków średnich do 
nowych". Pod sformułowaniem tym może
my się podpisać bez zastrzeżeń. Jeśli za
mek w Mirze był rzeczywiście pierwowzo
rem zamku Horeszków w Panu Tadeuszu, 
to w pełni zrozumiały staje się fragment 
Mickiewiczowskiego poematu opowiadają
cy jak Hrabia zapragnął zamku: „przyjecha
wszy z wojażu upodobał mury, tłumacząc, 
że gotyckiej są architektury, choć Sędzia z 
dokumentów przekonywał o tern, że archi
tekt był majstrem z Wilna, nie zaś Gotem." 
Zamek w Mirze doskonale do tego cytatu 
pasuje. Jego architektura jest na pewno 
gotycka, choć zapowiada już renesans, zaś 
autorem zamku mógł być z powodzeniem 
„majster z Wilna". Zatem i Sędzia i Hrabia 
mogli mieć rację.
Najdziwniejszym epizodem w dziejach 
zamku mirskiego było z pewnością dwu
dziestolecie międzywojenne, kiedy toczyła 
się mozolna odbudowa jego ruin, podjęta 
przez ówczesnego właściciela, ks. Michała 
Światopełk-Mirskiego. Było to z pewnością 
przedsięwzięcie bez precedensu wśród 
ziemiaństwa kresowego. Pisano wiele o 
„szlachetnym kaprysie” księcia Michała i 
podziwiano jego upór i konsekwencję w 
realizacji tego zadania. „Ochrona Zabytków 
Sztuki”, fachowy organ środowiska konse
rwatorów, donosił z dumą o gruntownej

8

7. Widok zamku od południa przed rozpoczę
ciem rekonstrukcji skrzydła wschodniego

konserwacji baszt i częściowej rekonstruk
cji skrzydła wschodniego na mieszkanie 
właściciela według projektu architekta Teo
dora Burszego. Zamek w Mirze stał się w 
rezultacie zabytkiem bardzo znanym i dla
tego znalazł się na znaczku pocztowym. 
Melchior Wańkowicz w cytowanym już re
portażu tak scharakteryzował ostatniego 
pana na Mirze: „Książę Mirski, to rosyjski 
«barin», z tych, co to mają jakieś swoiste 
poczucie przynależności do ziem Wielkie-

8.9. Zamek od zachodu (8) oraz plan i przekroje 
baszty południowo-zachodniej (1985 r.) (9)

10-13. Projekty T. Burszego z 1924 r.: klatki scho
dowej (10), jadalni (11), gabinetu (12) i biblioteki 
(13)
(zdjęcie: Marek Świezewski, reprod.: 2, 3, 8, 9, 

10-13 - Jacek Borowik, 4,7 - T. Żółtowska)
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go Księstwa Litewskiego. Na dtugo przed 
wojną przyjął katolicyzm i pono rąbnął 
zgorszonym schizmatykom, że jako pan 
nie zamierza pozostawać w chamskim wy
znaniu." Książę Michał postanowił poświę
cić życie odbudowie zamku: „Zwolna dźwi
ga salę po sali, komnatę po komnacie, ba
sztę po baszcie. Sam projektuje wykony
wane na miejscu pod jego nadzorem, cięż
kie gotyckie meble z epoki najwcześniej
szego, najprymitywniejszego gotyku. Sam 
pilnuje odlewania glinianych postumentów 
do lamp, sam dobiera grubość, miąższ i 
smak dębowych desek"- pisał dalej Wań
kowicz, który zastał księcia w czerwonym 
kaftanie pięknie kontrastującym z jego sre
brzystą brodą, pochylonego nad jakimś fo
liałem (jak się później okazało, był to atlas 
geograficzny). Książę „wziął sobie za dewi
zę «struo dum vivo, dum vivo - struo». Ale 
cóż, kiedy ten jego zamek należy do kate
gorii przedmiotów, które Anglicy zowią «the 
black elephant». Tak nazywali wspaniały, 
ale niepraktyczny i kosztowny w utrzyma
niu pałac w Londynie, którego nikt nie 
chciał ani kupić, ani wynająć, z wyjątkiem 
emira afgańskiego, co go wynajął w czasie 
koronacji królowej Wiktorii na trzy tygod
nie" - ciągnął Wańkowicz.
Jak wyglądał ten „czarny słoń" po częścio
wej odbudowie pokazują zdjęcia z ostat
nich lat przed wybuchem drugiej wojny 
światowej. Odrestaurowano baszty i nakry
to je nowymi dachami, położono również 
dach nad dużą częścią skrzydła wschod
niego, uporządkowano otoczenie zamku i 
jego dziedziniec. Stara siedziba llliniczów i 

Radziwiłłów wracała do życia. Ks. Michał 
Światopełk-Mirski całkiem serio rozmyślał 
o całkowitej rekonstrukcji zamku, nie odbu
dował bowiem położonego opodal pałacu, 
wzniesionego przez jego ojca i spalonego 
w czasie pierwszej wojny światowej. Na 
tymczasową siedzibę wzniósł w parku par
terowy dwór ozdobiony gankiem kolumno
wym i mający charakter polskiej siedziby 
szlacheckiej.
Projektantem odbudowy zamku mirskiego 
był warszawski architekt Teodor Bursze 
(1893-1965), który ukończył studia na Wy
dziale Architektury Politechniki Warsza
wskiej w 1922 r. i w okresie dwudziestole
cia międzywojennego wsławił się przede 
wszystkim gmachem Związku Nauczyciel
stwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego 
(później Spasowskiego) w Warszawie, 
wzniesionym w latach 1930-1932 i zapro
jektowanym wspólnie z Antonim Kowal
skim. Projekt odbudowy zamku w Mirze 
powstał w latach 1923-1925, takie daty 
widnieją bowiem na karcie ewidencyjnej 
Burszego w Oddziale Warszawskim SARP, 
wpisane zresztą jego ręką. W obecnym 
stanie badań- znamy tylko cztery rysunki 
tego projeklu, opublikowane w 1924 r. w 
czasopiśmie „Południe". Przedstawiają 
one wizję niektórych wnętrz zamkowych i 
odwołują się przeważnie do form z XVII w. 
Mamy zatem widok klatki schodowej wi
docznej przez otwór w kształcie sesliany. 
W ścianę podtrzymującą podest schodów 
wprawiony jest wspaniały barokowy komi
nek, na którego półowalnym frontonie leżą 
dwie postacie męskie, jakby zapożyczone 

z medycejskich nagrobków Michała Anioła 
we Florencji. Drugi rysunek wyobraża skle
pioną kolebkowo salę jadalną, otwartą trze
ma arkadami do następnej, również skle
pionej kolebkowo i wyposażonej w komi
nek z potężnym okapem. Trzeci rysunek - 
to projekt gabinetu w baszcie południowo- 
wschodniej, wreszcie czwarty przedstawia 
bibliotekę, bardzo wysoką i nakrytą pła
skim kasetonowym stropem; miała się za
pewne mieścić na drugim piętrze skrzydła 
wschodniego. Teodor Bursze odwołał się 
tu do form klasycystycznych mimo baroko
wego portalu. Chyba żadna z tych wizji nie 
została zrealizowana, wszystkie cztery ry
sunki świadczą jednak o niezaprzeczalnym 
talencie malarskim autora, który zaprojek
tował znakomity pastisz nie szkodzący na 
pewno gotycko-renesansowej architektu
rze zamku. A swoją drogą szkoda, że ks. 
Michałowi Światopełk-Mirskiemu nie udało 
się doprowadzić do końca zaplanowanych 
robót w skrzydle wschodnim, mielibyśmy 
bowiem jeszcze jedną wspaniałą rezyden
cję kresową wraz z wnętrzami. Trzeba rów
nież przyznać, że w okresie dwudziestole
cia międzywojennego nieczęsto zdarzały 
się architektom podobne zamówienia.

Podróż do Miru skończona. Trzeba wracać 
do rzeczywistości i do rozbudzonych na 
nowo marzeń o wyprawie na Litwę. A może 
jednak uda się tam pojechać i zobaczyć 
zamek ze znaczka pocztowego za 30 gro
szy?

Tadeusz S. Jaroszewski
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Lwowski 
Fidiasz

Któż, kogo los rzucił do centrum Lwowa, nie 
wstrzymał kroku, by podziwiać piękną bryłę Tea
tru Wielkiego, dzieło polskiego architekta Zy
gmunta Gorgolewskiego? Na frontonie tego 
gmachu uwagę skupiają przede wszystkim o- 
gromne uskrzydlone rzeźby w brązie - brzemien
nej Sławy, niosącej wielki liść palmowy oraz per
sonifikacje frywolnej Komedii i zasępionego Dra
matu. Są to dzieła zapomnianego dziś niemal zu
pełnie Piotra Wojtowicza (1861-1936) - swego 
czasu nazywanego „lwowskim Fidiaszem", gdyż 
podobnie jak tamten starożytny grecki arcymistrz 
kochał monumentalizm i rzeźbę klasyczną.

Wojtowicz zasypał Lwów swymi klasycystyczny- 
mi rzeźbami. Za swoją twórczość dostąpił wiel- 
kiego'uznania i splendoru. Częstokroć nagradza
ny. doszedł do pewnej zamożności; los nie byt 
mu jednak przychylny. Zmart, podobnie jak No
rwid, w krańcowej nędzy i zapomnieniu w lwo
wskim przytułku dla starców im. Roberta Domsa 
przy ul. Św. Teresy. Wyrwijmy z zapomnienia tę 
piękną i tragiczną postać, która położyła wielkie 
zasługi dla Lwowa i polskiej kultury.

Piotr Wojtowicz urodził się w 1861 r. w Przemyślu 
i od najmłodszych lat przejawiał niezwykły talent 
rzeźbiarski. Jego pierwszym nauczycielem we 
Lwowie był artysta-rzeżbiarz i profesor Politechni
ki Lwowskiej Leonard Marconi, u którego podpa
trywał rzeźbę w marmurze. Marconi szybko spo
strzegł, że ma do czynienia z nieprzeciętnym mło
dzieńcem i po czterech miesiącach wysłał go do 
Wiednia, do znanego profesora tamtejszej Aka
demii Sztuk Pięknych - Weyera. Ten potwierdził 
diagnozę Marconiego mówiąc: „Talent, chłopcze, 
to nieoszlifowany brylant. Nie możesz ominąć tej 
znakomitej szlifiemi, którą nazywają tu Akademią 
Sztuk Pięknych". „Nie odstraszyły go - wspomi
nał później Wojtowicz - moje perswazje co do 
braku funduszów. Dat mi listy polecające do pol
skich arystokratów w Wiedniu. Zmusił mnie for
malnie do Akademii. Książę Czartoryski, przeko
nany co do mnie przez swojego sekretarza Miel
nickiego, wyznaczył mi 18 reńskich miesięcznie, 
korzystałem ponadto z zapomóg Akademii. Robi
łem lam początkowo antyki i portrety z natury i już 
wkrótce otrzymałem nagrodę za najlepszą głowę 
portretową. Później robiłem akty naturalnej wiel
kości z pamięci i z natury i szybko zdobyłem pier
wsze miejsce w tzw. Aklpreis, wyrażające się 
sumą 200 guldenów".

W ten sposób zaczęta się błyskotliwa kariera 
młodego Wojtowicza. W wiedeńskiej akademii 
trafił na Wydział Kompozycji Rzeźby do grupy 
słynnego wówczas bildhavera austriackiego, 
prof. Kaspra Zumbuscha. Wówczas powstała 
jego rzeźba „Perseusz z głową Meduzy", za którą 
otrzymał kolejną wysoką nagrodę pieniężną. Na
stępnie stworzył akt naturalnej wielkości zatytuło
wany „Po kąpieli", zakupiony przez hrabiego Cie
szkowskiego i przekazany do Muzeum Narodo
wego w Krakowie.

W klasie prof. Zumbuscha co dwa lata walczono 
o tzw. Ruhmpreis. Była to nagroda bardzo presti
żowa w wiedeńskim środowisku artystycznym. 
Wojtowicz w warunkach niemal konspiracyjnych, 
w wynajętym małym pomieszczeniu na przed
mieściach Wiednia, przygotował w ciągu 14 dni 
dwumetrową rzeźbę, którą nazwał „Porwanie Sa- 
binki" i ku zaskoczeniu wszystkich, włącznie z 
prof. Zumbuschem, który wrócił właśnie po dłuż
szym pobycie z Egiptu, sięgnął po pierwszą na
grodę. Było to 3 tysiące guldenów, za co można 
było odbyć dwuletnie studia w Rzymie. W ten
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1. Rzeźba Atlanta w pracowni Piotra Wojtowicza 
(1911 r.)
2. Atlanty podtrzymujące balkon kamienicy przy 
ul. Romanowicza (ob. ul. Saksagańskiego)
3. Ottarz św. Józefa w kościele Św. Elżbiety
4. Pomnik arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w 
katedrze łacińskiej
5. Rzeźba św. Floriana na frontonie budynku 
straży pożarnej przy ul. Wałowej
6. Rzeźby na frontonie Teatru Wielkiego

(zdjęcia: Marek Maruszak)

sposób Wojtowicz trafił do Italii. Studiując mie
szkał i miał pracownię w Palazzo Venezzia, gdzie 
mieściła się ambasada austriacka. Jego twór
czością żywo interesował się ambasador austria
cki, wielki koneser sztuki, hrabia Revertera.

Po studiach w Rzymie Wojtowicz wspólnie z 
Zumbuschem wykonał słynny wiedeński pomnik 
generała Johanna Radetzky’ego. Następnie'zo- 
stat zaproszony do Budapesztu, gdzie razem z 
węgierskim rzeźbiarzem Żalą pracował nad pom
nikiem wybitnego polityka hrabiego Gyuli Andras- 
sy’ego. Byt tam przyjmowany iście po królewsku, 
uczestnicząc m.in. w przyjęciach u hrabiego Ka- 
roly’ego.

Z Budapesztu do Lwowa sprowadził Wojtowicza 
arcybiskup Józef Bilczewski i ówczesny dyrektor 
Wydziału Budownictwa magistratu lwowskiego 
Juliusz Hochberger (budowniczy gmachu uniwer
sytetu). Trwała w tym czasie budowa kościoła Św. 
Elżbiety, który dzisiaj, zamieniając się z roku na 

rok w ruinę, tak mocno porusza każdego polskie
go turystę (zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 2, 
1990, s. 20). W kościele Św. Elżbiety Piotr Wojto
wicz wykonał wszystkie figury na frontonie, m.in. 
ogromnego Chrystusa wiszącego na krzyżu, któ
remu trzy lata temu oderwały się nogi i roztrza
skały na bruku przed wejściem do świątyni. We 
wnętrzu dziełem dłuta „lwowskiego Fidiasza" byt 
ołtarz Św. Józefa wykonany w białym marmurze, 
którym zachwycali się m.in. arcybiskup Bilcze
wski i znany mecenas sztuki, kolekcjoner, prof. 
Leon Piniński. W zdewastowanym kościele Św. 
Elżbiety nie ma dziś tego ołtarza i jego los jest mi 
nieznany. Zachowały się jednak przedwojenne 
widokówki przedstawiające jego kształt.

Następnie Wojtowicz wykonał fasadę wspomnia
nego już Teatru Wielkiego we Lwowie oraz wiele 
rzeźb i płaskorzeźb w hallu i foyer. Były to lata 
(przełom XIX i XX w.), kiedy Lwów przeżywał 
wprost nieprawdopodobny „boom" budowlany. 
Nowe, ogromne obiekty, które są dzisiaj ozdoba
mi miasta, rosły jak przysłowiowe grzyby po 
deszczu. Tuż po zakończeniu prac w Teatrze 
Wielkim Wojtowicz wykonał fronton gmachu Mu
zeum Przemysłowego (dziś Muzeum Lenina), na
stępnie wyrzeźbił figurę św. Floriana (patrona 
strażaków) na gmachu straży pożarnej przy ul. 
Wałowej. Wykonał też figury czterech aniołów do 
kościoła sakramentek, posąg papieża Leona XIII 
dla klasztoru bernardynów, medaliony świętych 
w marmurze dla kościoła dominikanów.

Kolejnym lwowskim zamówieniem, które Wojto
wicz zrealizował, byty rzeźby na frontonie Dworca
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Głównego okalające słynny, a zamazany dziś na
pis „Leopolis Semper Fidelis" oraz wszystkie 
płaskorzeźby w poczekalniach. Poza Lwowem 
Wojtowicz wykonał fronton ratusza w Jaśle, tym
panon w Krośnie, 60 figur z kamienia - przeważ
nie alegorycznych - dla ministra Długosza w jego 
majątku w Siarach koło Gorlic oraz wszystkich 
apostołów i 14 stacji mąk Chrystusowych dla 
kościoła w Jedliczu.
Ostatnimi pracami Wojtowicza we Lwowie byty: 
posąg arcybiskupa Bilczewskiego w białym mar
murze, który stoi dziś w Katedrze Łacińskiej, dwa 
atlanty podtrzymujące balkon w domu przy daw
nej ul. Romanowicza, skąd w 1941 r. wyprowa
dzono na śmierć Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
oraz trzy medaliony: Aleksandra Brucknera, Jó
zefa Bilczewskiego i Franciszka Biesiadeckiego. 

Nie sposób wymienić wszystkie rzeźby Wojtowi
cza. Zresztą wiele z nich pozostaje do dziś obiek
tami anonimowymi, wiele natomiast bezpowrot
nie zniszczono. Ale już przedstawiony tu wykaz 
obrazuje skalę i rozmiar twórczości „lwowskiego 
Fidiasza”. Niezrozumiałe jest milczenie literatury 
polskiej na temat tego artysty. Nie ma bowiem w 
Polsce żadnego opracowania, które obrazowało
by dorobek i zasługi tego rzeźbiarza Natomiast w 
literaturze ukraińskiej zaczynają pojawiać się gło
sy, że byt to twórca ukraiński - Petro Wijtowycz. 
Tam, gdzie brak solidnej wiedzy, rodzą się za
wsze spekulacje...

Wspomniałem już na początku, że ten wielki rzeź
biarz umart w nędzy w przytułku dla starców. I to 
jest najbardziej przykre. Kiedy zabrakło mecena
sów, a zwłaszcza Bilczewskiego, i zdrowia - po- 
padł w zapomnienie. W sztuce Polski międzywo
jennej zaczęły dominować inne tendencje i style. 
Starzejący się Wojtowicz nie chciat i nie umiał się 
na nie przestawić. Gdy zapytano go w latach trzy
dziestych: „Co mistrz myśli o rzeźbie nowoczes
nej", odpowiedział: „Nienawidzę wariatów, a cza
sem lituję się nad nimi, bo nowoczesna może być 
chyba tylko architektura, a człowiek nawet w rzeź
bie musi być tylko człowiekiem!... Nie uznaję bo
homazów i brzydzę się zarozumialstwem!". „Mó
wiąc to - relacjonował prowadzący z nim wywiad 
dziennikarz - podnosi wieko starego kufra, w któ
rym leżą niedbale porozrzucane fotografie i szki
ce jego prac, zdjęcia przepięknych modelek, listy 
i rozsypane książki oraz kolosalne ilustracje prac 
Michała Anioła i innych wielkich klasyków.
- A czemu pan nie dba o to, przecież to drogie 
pamiątki.
- A kto o mnie dba? (...) Chciałbym jeszcze ja
kieś zamówienie dostać, by zarobić choć na wy
malowanie pokoju, na pozbycie się pluskiew, na 
obiad i na jakieś lam buty. Ale co z tego. Zdaje 
się, że zdechnę już jak pies (sic!). Ściskam - 
pisze reporter ukrywający się pod pseudonimem 
Simsund - matą, pomarszczoną dłoń drobnego, 
wychudzonego 73-letniego starca. Odprowadza 
mnie aż do drzwi. Spogląda za mną przez okno. 
Uśmiechają się za szybami cicho i boleśnie 
ciemne oczy rzeczywiście ostatniego Mohikanina 
lwowskiego rzeźbiarstwa klasycznego"(cytat za
czerpnąłem z niedostępnej w Polsce lwowskiej 
„Gazety Porannej” z 24 września 1934 r„ s. 4).

Wojtowicz popadt w skrajną nędzę po śmierci 
żony Adeli (zmarłej 26 października 1929 r.J, która 
była wierną jego towarzyszką i opiekunką. Byt 
życiowo niezaradny. Musiat opuścić swe mie
szkanie przy ul. Gródeckiej 93 i przenieść się do 
domu starców. W ostatnich latach życia całe dnie 
spędzał przy grobie żony na cmentarzu Jano
wskim. Tam też pochowano go w 1936 r. Później 
przyszła wojna. Lwów znalazł się w granicach 
ZSRR. Zapomniano nie tylko o Wojtowiczu. Ale 
pamięć wraca...

Stanisław Sławomir Nicieja

Grodno
Dla historii Polski Grodno jest miastem tak 
znaczącym, że nie sposób pominąć ukaza
nia się przewodnika pt. Grodno. Encikło- 
piediczeskij sprawocznik (Mińsk 1989, 
wyd. Biełoruskaja Sowietskaja Encikłopie- 
dija, ark. wyd. 45.27, str. 438, ilustr. 379). 
Jest to pozycja dostępna w Polsce, doku
mentująca sposób manipulowania świado
mością ludzi tu zamieszkałych.

Przewodnik w alfabetycznie ujętych ha
słach z zakresu: historii, ekonomii, nauki, 
literatury i sztuki, architektury, geografii, 
zdrowia i kultury fizycznej uzupełniają: ob
szerne (67 stron!) wprowadzenie, chrono
logiczne zestawienie ważniejszych dla mia
sta dat i spis wykorzystanej literatury.

Rosyjski tekst czyta się trudno. Wyłowienie 
treści z powodzi słów wymaga znacznego 
nakładu pracy. W przewodniku jest to ewi
dentny mankament. Dobór haseł jest su
biektywny, przypadkowy. Przydatność ich 
w dużym stopniu dostosowano do potrzeb 
aparatczyka. Opracowanie tematów i sfor
mułowania tytułów haseł są typowe dla pi
śmiennictwa propagandowego. Utrudnia to 
dotarcie do informacji czytelnikowi, który 
szuka ich w hasłach merytorycznych i tylko 
w niewielkiej części haseł je znajduje. Po
wódź zbędnych słów jest tu powszechna, 
np. po nazwie fabryki (chociażby wałów 
korbowych) dodaje się: „imienia 50-lecia 
ZSRR", a w tekście umieszcza się informa
cje o przodowniku pracy z tej fabryki, jego 
wyróżnieniach, nagrodach itp. Wrażenie ro
bią hasła dokumentujące kadencje sekre
tarzy wymienionych z imienia i nazwiska, z 
datami panowania (s. 155-157) i opisujące 
funkcjonowanie organizacji partyjnych lub 
młodzieżowych. Są tu też niepotrzebnie 
rozbudowane hasła (np. „biblioteka” z za
pisem ewidencyjno-lokalizacyjnym) prze
pełnione skrótami nazw partyjnych i insty
tucjonalnych. Pozorów uszczegółowienia 
dopełniają dane liczbowe, a nawet tabele. 
Ważne treści z trudem można wyłowić i 
odczytać jak informacje znajdujące się w 
normalnych przewodnikach, zaś całe opra
cowanie robi na polskim czytelniku wraże
nie manipulacji. Ponieważ może to być 
„brzydkie posądzenie" - postaram się 
zweryfikować swe odczucia na materiale, 
którym manipulować trudno. Dotyczy to np. 
obiektów architektury.

Ich opracowania ujęte są w opisach, po 
części w ilustracjach, po części w nazwi
skach i datach. Takie ujęcie można by 
zaakceptować, gdyby dotyczyło innych 
miast, lecz nie Grodna! Grodno jest bo
wiem przesiąknięte historią. Tu znajdowało 

się jedno z centrów politycznych Rzeczy
pospolitej Obojga Narodów. Wymagało 
ono zaplecza technicznego, które tworzono 
na miarę potrzeb i możliwości. Rezultaty 
procentowały przez cały czas zaborów. 
Stąd właśnie wynika zainteresowanie 
przeszłością Grodna i jego obiektami ar
chitektury, które przez wieki przetrwały, aby 
dać świadectwo tamtym czasom. Tym kry
teriom przewodnik nie jest w stanie spro
stać. Zdanie to uzasadniam na przykładzie 
budownictwa sakralnego. W końcu XVIII w. 
w Grodnie było dziewięć kościołów katoli
ckich, w tym klasztory: dominikanów, fran
ciszkanów, jezuitów, bernardynów, karmeli
tów, brygidek, bazylianów, dwa kościoły u- 
nickie, dwie cerkwie i synagoga Stanowiły 
one zaplecze obsługi sejmów grodzień
skich, które odbywały się na zamku Bato
rego. Zważywszy, że w 1588 r. Grodno li
czyło zaledwie 4 tys. mieszkańców, jego 
rozkwit od unii lubelskiej byt bardzo znacz
ny. Podkreślenie tego przez uwidocznienie 
dokumentacyjne przeszłości jest koniecz
ne - to bowiem ponadczasowy i ponadre
gionalny dorobek kulturowy.

Siady historii w przewodniku można niby 
znaleźć, ale wymaga to znacznego nakładu 
pracy, a polski czytelnik napotka znaczne 
trudności. W 107 pozycjach wykazu litera
tury w ogóle nie ma współczesnego pi
śmiennictwa polskiego. W tym miejscu 
można wyrazić bardzo krytyczne uwagi 
pod adresem także naszych współczes
nych autorów: A. Mifobędzkiego (Zarys 
dziejów architektury w Polsce, Warszawa 
1989), B. Kaczorowskiego (Świątynie Rze
czypospolitej, Warszawa 1987), J. Kębło- 
wskiego (Dzieje sztuki polskiej, Warszawa
1987) , autorów cyklu opracowań pt. Sztuka 
sakralna w Polsce (Warszawa 1956), M. 
Karpowicza (Barok w Polsce, Warszawa
1988) . We wszystkich wymienionych książ
kach wprowadzono czytelnika w błąd po
mijając Grodno, w ten sposób pozwalamy 
zawłaszczyć polskie osiągnięcia.

W Mińsku ukazuje się dużo pozycji doty
czących terenów o polskim rodowodzie 
kulturowym. Manipulacyjne ujęcie przesz
łości, podporządkowane obecnie upra
wianej polityce, deformuje wkład zamiesz
kałej tu ludności do osiągnięcia współ
czesnego poziomu cywilizacji, jawnie jej 
szkodząc. Wymaga to przeciwdziałania. 
Proponuję zorganizowanie koniecznej tu 
pomocy naukowej, której jesteśmy w sta
nie udzielić, powołując do życia Instytut 
Wschodni. Na tych terenach mieszkają od 
niepamiętnych czasów Polacy i prosta 
przyzwoitość wymaga, byśmy ich dostrze
gali, a poprzez dokumentowanie dziedzic
twa kulturowego - dowartościowywali.

Ryszard Wojtowicz
za
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„Cześć cl, pomniku ducha prawego, Lublinie! 
Dwojaką sławą Polski stary gród twój słynie. 
W twych murach Jagiellonów potomek ostatni 
Między dwoma narody spod węzeł bratni..."

(K. Kożmlan, Stefan Czarniecki, Poznań 1858, s. 310)

Wokół 
jednego zabytku
Za panowania Jagiellonów jednym z ważniejszych 
problemów politycznych była sprawa litewska. Już 

w XIV w. opracowano program unii dynastycznej z 
Litwą, która miała polegać na inkorporacji, czyli 
wcieleniu tego księstwa do Polski. Jednak 2 lipca 
1569 r. zaprzysiężone w Lublinie innego rodzaju 
związek z Litwą - unię realną i od tej pory Rzeczpos
polita składała się z dwu państw o zachowanej od
rębności ustrojowej: Polski określonej jako Korona i 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. To doniosłe wyda
rzenie postanowiono uczcić wystawiając w mieście 
pomnik, inicjatorem przedsięwzięcia był sam twórca 
unii, król Zygmunt August. Nie wiadomo dokładnie, 
kiedy pomnik został zbudowany; nastąpiło to na
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pewno przed śmiercią Zygmunta Augusta, czyli 
przed 1572 r. Stanął w miejscu, w którym w XIX w. 
założono pl. Litewski, za muraml Lublina, przed pa
łacem zwanym dziś ks. Radziwiłłów. Była to czworo
boczna kolumna z kamienia i cegły, pokryta da
chówką, wysoka na około 7 m. Centralną część 
pomnika stanowiła głęboka nisza; znajdowały się w 
niej rzeźby dwóch postaci złączonych uściskiem. 
Jedni upatrywali w nich Polaka I Litwina w objęciu 
przyjacielskim, drudzy - Władysława Jagiełłę I kró
lową Jadwigę w uścisku miłosnym. W 1649 r., tuż 
obok pomnika ks. Mikołaj Świrski, sufragan chełm
ski, ufundował kościół Bożego Ciała z klasztorem i 
szpitalem bonifratrów. Z czasem pomnik Unii Lubel
skiej zaczęto w Lublinie nazywać pomnikiem pod 
kościołem bonifratrów lub w skrócie - „pod bonifra
trami”. To bliskie sąsiedztwo muru klasztornego nie 
okazało się szczęśliwe dla pomnika. Na przełomie 
XVIII i XIX w. gmachy bonifraterskie spaliły się i zo
stały zrabowane. W łatach 1819-1820 rozebrano rui
ny kościoła i klasztoru, przewracając przy okazji 
kolumnę. Z polecenia prezesa komisji województwa 
lubelskiego Jana Domańskiego pomnik został po
rozbijany na części. Światli ludzie skupieni w War
szawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk odebrali to 
jako cios zadany kulturze narodowej. Przejeżdżają
cy przez Lublin w 1820 r. Julian Ursyn Niemcewicz 
był tak wstrząśnięty całym wydarzeniem, że poświę
cił mu fragment Podróży historycznych: „wystawio
na niegdyś przeciwko kościoła Bonifratrów kolumna 
na pamiątkę najgłówniejszego w dziejach naszych 
zdarzenia, połączenia Polski z Litwą, wraz z kościo
łem tym zwaloną i zniszczoną została".

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk ze Stanis
ławem Staszicem na czele podjęli starania o ponow
ne wystawienie pomnika. Gdy w 1823 r. przejeżdżał 
przez Lublin car Aleksander I, przebywający wów
czas w mieście Staszic wystąpił z petycją w tej spra
wie. Ku zaskoczeniu wszystkich car dał pozwolenie 
na wzniesienie następnego obelisku. Było to nie
wątpliwie osobistą zasługą Staszica, o którego za
biegach wspomniał Joachim Lelewel w dziele Pol
ska, dzieje I rzeczy jej: „Staszic (...) dźwiga w Lubli
nie pomnik Unii narodowej" (Poznań 1858, t. I, s. 
528). 6 lutego 1825 r. gotowy był już projekt, opraco
wany przez członka Towarzystwa Feliksa Bentko
wskiego (1781-1852), redaktora „Pamiętnika War
szawskiego”, wydawanego w Warszawie w latach 
1815-1823 miesięcznika naukowo-literackiego, 
nieoficjalnego organu TPN. Bentkowski planował u- 
mieszczenie na pomniku płaskorzeźb symbolizują
cych najważniejsze zdarzenia w życiu narodów Pol
ski i Litwy: zawarte w Krakowie małżeństwo Jagiełły 
z Jadwigą (1386 r.), sejm horodeiskl (1413 r.; wpro
wadzający m. In. zasadę, że ważne dla obu państw 
sprawy będą załatwiane na wspólnych zjazdach, zaś 
na Litwie będzie wybierany oddzielny władca) i sejm 
lubelski (1569 r.), na którym została zawarta unia. Na 
ścianach pomnika miały być wyryte napisy: Kraków, 
Horodło, Lublin. Rysunki do płaskorzeźb polecono 
wykonać profesorowi malarstwa na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, członkowi 
TPN Antoniemu Brodowskiemu (1784-1832). Nie 
znamy przyczyn, dla których ostatecznie wykuto tyl

ko jedną płaskorzeźbę, przedstawiającą postacie 
dwóch kobiet podających sobie ręce: jedna ma na 
głowie koronę królewską, druga - mitrę książęcą; u 
ich stóp leżą tarcze z rysunkami Orła I Pogoni. Auto
rem pracy był Czech z pochodzenia Paweł Maliński 
(1790-1853), profesor rzeźby na Uniwersytecie War
szawskim, twórca m. in. fryzów na gmachu Teatru 
Wielkiego i pałacu Kazimierzowskiego w Warsza
wie. Wykonane przez niego klasycystyczno-alego- 
ryczne postacie miały symbolizować akt zawarcia 
unii polsko-litewskiej.

Nowy pomnik był gotowy w 1825 r., jednak odsłonię
to go 26 sierpnia 1826 r. Stanął on na pl. Litewskim, 
na wzgórku między pałacem Komisji Województwa 
Lubelskiego a kościołem kapucynów. Prawie dzie- 
więciometrowy czworoboczny obelisk, zwężający 
się ku górze, z ostro ściętym szczytem, wzniesiono 
na żelaznej kwadratowej podstawie o wysokości o- 
koło 2,5 m. Na piedestale od strony ul. Krakowskie 
Przedmieście umieszczono złoconą płaskorzeźbę 
dwóch kobiet autorstwa Malińskiego, po przeciwnej 
stronie, zwróconej ku pałacowi Radziwiłtowskiemu, 
napis: „Połączenie Litwy z Koroną”. Po bokach na
niesiono złocone napisy: „Epoka pomnika MDLXIX” 
I „Odnowiony roku MDCCXXV". Pomnik został odla
ny w hutach żelaznych skarbowych w Samsonowie, 
ważył około 8 ton. Z zachowanych akt budowy wyni
kało, że wykonanie obelisku kosztowało 22 tys. 638 
złp i 7 gr. Za materiał i odlanie pomnika zapłacono 
Wydziałowi Górnictwa Krajowego 14 tys. 168 złp, 
prof. Maliński otrzymał za wykonanie płaskorzeźby 
614 złp, pozostałą część sumy pochłonęły: przewie
zienie pomnika, murowanie fundamentów, osadze
nie pomnika, wzniesienie rusztowań; pieniądze wy
płacono z funduszu skarbowego. Z powodu niepo
rozumienia z Wydziałem Górnictwa o wynagrodze
nie za odlanie pomnika, ostateczne uregulowanie 
rachunków nastąpiło dopiero w 1829 r.

W 1857 r. pomnik Unii Lubelskiej po raz pierwszy 
został poddany remontowi pod kierunkiem Inż. Fe
liksa Bleczyńskiego; odnowienie obelisku koszto
wało 51 rubli i 61 kopiejek. Kolejne prace przepro
wadzono w 1905 r. pod przewodnictwem budowni
czego miejskiego H. Paprockiego za 425 rubli (więk
sza część tej sumy pochodziła ze składek lublinian, 
mniejsza - z kasy miejskiej). Wzmocniono wówczas 
fundamenty, odmalowano pomnik i odnowiono złote 
napisy. Ostatnio w latach 1985-1986 odnawiał pom
nik lubelski oddział PKZ-tów.

Dziś, otoczony drzewami I parkanem, pomnik Unii 
Lubelskiej jest bardzo słabo widoczny na pl. Lite
wskim. Próżno też szukać wiadomości o nim w opu
blikowanych w łatach siedemdziesiątych wydawnic
twach dotyczących Lublina.

Warto przypomnieć historię zabytku upamiętniają
cego więzi, które niegdyś tak mocno zespoliły na
sze państwa, teraz, gdy Polska I Litwa wkroczyły na 
drogę do niepodległości i tożsamości narodowej.

(eak)
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Dworzec w Lublinie
Dworzec kolejowy w Lublinie wy
budowany został w latach 1875- 
1877, równocześnie z pierwszą 
linią kolejową, która połączyła 
miasto z Warszawą i Kowlem. Li
nia ta stanowiła część wielkiej 
magistrali, zwanej „drogą żelaz
ną nadwiślańską”. Ogólny kieru
nek biegu kolei nadwiślańskiej z 
północy na wschód dawał na ob
szarze Lublina kilka możliwości 
poprowadzenia torów i usytuo
wania budynku dworca. Jeszcze 
w latach sześćdziesiątych XIX w. 
- kiedy zrodził się projekt budo
wy kolei w Lublinie - starły się na 
ten temat dwie, całkowicie od
mienne koncepcje. Jedna z nich, 
reprezentowana przez Towa
rzystwo budujące kolej, zakłada
ła poprowadzenie linii po pół
nocnej stronie Bystrzycy i usy
tuowanie dworca za rogatką lu
bartowską. Według drugiej, o- 
pracowanej w latach 1862-1863 
przez inż. gubernialnego F. Bie- 
czyńskiego, linię należało zloka
lizować po południowej stronie 
Bystrzycy, a dworzec - za rogat
ką zamojską, na gruntach folwar
ku Bronowice. Rada miejska za
twierdziła wprawdzie projekt 
Bieczyńskiego, jednak jego rea
lizacja nie doszła w tym czasie 
do skutku, uniemożliwiona przez 
wybuch Powstania Styczniowe
go i następujące po nim dalsze 
wydarzenia polityczne.

Całe przedsięwzięcie stało się po
nownie aktualne w połowie lat sie
demdziesiątych XIX w. Linię kolei nad
wiślańskiej wytyczono zgodnie z pro
jektem F. Bieczyńskiego, z tym że 
dworzec został ostatecznie usytuowa
ny nie na Bronowicach, ale na przed
mieściu Piaski. Zmiana decyzji co do 
szczegółowej lokalizacji budynku 
dworcowego nastąpiła na skutek in
terwencji wieczystego dzierżawcy fol
warku Bronowice i właścicieli rozpar
celowanych w tym czasie placów 
skarbowych.

W chwili obecnej nie mamy odpo
wiednich przekazów źródłowych, któ
re pozwoliłyby w sposób ostateczny 
określić autorstwo projektu dworca lu
belskiego. Prawdopodobna wydaje 
się sugestia M. Hortyńskiego („Sztan
dar Ludu”, nr 279, 1984, s. 4), który 
przypisuje opracowanie projektu Wi-, 
toldowi Lanciemu - w tym czasie 
głównemu budowniczemu linii nadwi
ślańskich. Budynek dworca miał zróż
nicowane gabaryty i składał się z dwu
kondygnacyjnego korpusu głównego i 
dwu skrzydeł bocznych, przylegają
cych do korpusu od strony wschod
niej i zachodniej, rozwiązanych analo
gicznie. Były one dwuczłonowe: jed
nokondygnacyjne (w częściach przy
legających do korpusu) i dwukondy
gnacyjne (w częściach skrajnych). Uk
ład przestrzenny i funkcjonalny wnętrz 
budynku dworcowego nie jest możli
wy do odtworzenia w obecnym stanie 

badań. W rozwiązaniu eklektycznych 
elewacji dominowały - typowe dla W. 
Lanciego - formy neorenesansowe i 
neobarokowe. Plac przydworcowy za
projektowany został jako zieleniec z 
pierwszą w Lublinie fontanną, zasilaną 
z wodociągu kolejowego.

Rola i znaczenie połączeń kolejowych 
oraz ich wpływ na rozwój miast w XIX 
w. są oczywiste i powszechnie znane. 
W wypadku Lublina lokalizacja linii i 
dworca po południowej stronie By
strzycy wpłynęła zasadniczo na kieru
nek dalszego rozwoju przestrzennego 
miasta.

Wkrótce po oddaniu dworca do użyt
ku miejscowa prasa donosiła, że bu
dynek ten „o ile zewnątrz pokaźnie się 
prezentuje, o tyle wewnątrz, jak się 
zdaje, grzeszyć będzie szczupłością 
swych wymiarów" (w 1877 r. Lublin li
czył ok. 27 tys. mieszkańców, zaś 
przepustowość stacji wynosiła 6 po
ciągów na dobę). Planując w przysz
łości rozbudowę sieci kolejowej, Za
rząd Kolei Nadwiślańskiej podjął de
cyzję o rozbudowie dworca lubelskie
go. Rozbudowa przeprowadzona w la
tach 1893-1894 pod kierunkiem inż. 
Jana Albrychta polegała na dostawie
niu do skrzydła zachodniego partero
wego budynku, do którego przenie
siono gabinet i kancelarię zawiadowcy 
stacji oraz telegraf.

W 1898 r. oddana została do eksploa
tacji druga po nadwiślańskiej linia ko
lejowa, która połączyła Lublin z Luko- 
wem. Przy okazji jej trasowania po
nownie rozgorzała dyskusja na temat
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wał się do chwili obecnej. Jednocześ
nie z przebudową dworca obniżony 
został poziom placu przydworcowego 
od strony podjazdu o około 1,20 m, co 
spowodowało konieczność wybudo
wania schodów przed wejściem głów
nym.

Do 1984 r. budynek dworca i jego oto
czenie podlegały bieżącym pracom 
remontowym i modernizacjom (pod
ziemne przejście na perony, wiaty 
nad peronami, zmiana wystroju pla
stycznego wnętrza). W 1975 r. 
Wschodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych w Lublinie i Zarząd Od
działu SARP ogłosiły konkurs na kon
cepcję urbanistyczno-architektonicz
ną zespołu dworców PKP i PKS w Lu
blinie. Za najlepszą uznana została 
koncepcja przygotowana przez zespół 
wrocławski. Opracowaniem objęty zo
stał teren ograniczony ulicami: Nowy 
Świat, Piaskowa, Kunickiego, pl. By- 
chawski, al. Świerczewskiego i plano
wana uliczka, łącząca ul. Nowy Świat z 
al. Świerczewskiego. Na obszarze tym 
miały zostać zlokalizowane budynki 
dworcowe PKP i PKS, administracyj
ne, hotele (kolejowy i miejski), przy
chodnia lekarska i apteka, posterunek 
policji, wielopoziomowy parking oraz 
liczne placówki gastronomiczne, 
handlowe, usługowe i kulturalne. Pro
jekt zakładał gruntowną przebudowę 
dworca, placu przydworcowego, ukła
du towarowego stacji Lublin, peronów

lokalizacji samej trasy oraz ewentual
nej budowy nowego dworca. Zakłada
no, że najbardziej korzystne dla mia
sta byłoby poprowadzenie toru od za
chodu, tj. przez Czechów i Sławinek 
oraz budowa za rogatką warszawską 
nowego dworca centralnego, który 
skupiałby ruch pasażerski z obu linii. 
Ostatecznie jednak do realizacji tego 
projektu nie doszło, zaś linia łukowska 
wytyczona została przez Tatary, uzys
kując połączenie z drogą nadwiślań
ską od strony wschodniej. Dalszej ro
zbudowy lubelskiego węzła kolejowe

go dokonano w 1915 r., kiedy ze 
względów strategicznych Lublin otrzy
mał połączenie z Krakowem (przez 
Rozwadów) i Lwowem (przez Rejo
wiec).

W okresie międzywojennym dworzec 
kolejowy w Lublinie poddany został 
gruntownej przebudowie i moderniza
cji. Autorem projektu był arch. Ro
muald Miller, naczelnik wydziału bu
dowlanego Warszawskiej Dyrekcji Ko
lei Państwowych. W latach 1924-1925 
rozbudowano skrzydła boczne i prze
projektowano wnętrza oraz elewacje, 
utrzymane w tzw. stylu dworkowym, 
stosowanym w budowie wielu dwor
ców kolejowych w Polsce w tym okre
sie. Wygląd zewnętrzny, jaki budynek 
wówczas uzyskał, w zasadzie zacho

1. Widok dworca od strony peronów przed 1893 r.
2.3. Dworzec na początku XX w.: od strony pero
nów (2) i placu przydworcowego (3)
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i podziemnych przejść. Opracowanie 
to, ze względu na zbyt wysokie koszta, 
pozostało w sferze projektów.

W 1984 r. zatwierdzony został do reali
zacji projekt na remont kapitalny bu
dynku dworca, połączony z obszerną 
modernizacją wnętrza, zakładający 
poprawę stanu technicznego i funk
cjonalnego obiektu. Projekt, opraco
wany przez zespół pod kierunkiem 
mgr. inż. arch. Jerzego Bortkiewicza z 
Biura Projektów Kolejowych w Lubli
nie, realizowany jest sukcesywnie od 
1984 r. W latach 1984-1986 przepro
wadzono gruntowne prace elewacyjne

4.5. Obecne widoki lubelskiego dworca
(reprod. i zdjęcia: Jan Bożek)

oraz zmodernizowano wnętrze budyn
ku głównego (hall operacyjny) i części 
parterowej skrzydła zachodniego. Pro
jekt wystroju plastycznego wnętrz wy
konany został przez artystę plastyka 
mgr. Leszka Dziekońskiego. Ostatnim 
etapem prac elewacyjnych była re
konstrukcja godła państwowego na e- 
lewacji głównej północnej, ukończona 
w roku bieżącym.

Ewa Bortkiewicz
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ZAKŁADY BUDOWY POMP 
I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Cenniki i katalogi
W zakresie badań nad historią kultury ma
terialnej żadna grupa drukowanych doku
mentów nie przybliża nam tak wyraźnie i 
pedantycznie pierwszej połowy XX w., jak 
katalogi oraz cenniki fabryczne i sklepowe. 
Co więcej, wobec niezachowania się zde
cydowanej większości archiwów pofa- 
brycznych, wydawnictwa typu katalogowe
go mogą być jedynym pełniejszym źró
dłem obrazującym zakres produkcji lub o- 
fertę handlową danej firmy.
W Polsce w okresie międzywojennym licz
bę ukazujących się cenników i katalogów 
można mierzyć tysiącami pozycji, zaś jed
norazowy nakład każdej z nich wynosił set
ki bądź tysiące egzemplarzy. Masa ta w 
skali kraju przetrwała do dziś w stanie 
szczątkowym i w niezmiernym rozprosze
niu, uniemożliwiającym rozleglejsze studia i 
wykorzystanie - choćby w monografiach 
przedsiębiorstw i miejscowości. Z jednej 
strony większość mniej lub bardziej przy
padkowych posiadaczy cenników i katalo
gów potraktowała je jako makulaturę,z dru
giej - przez całe dziesięciolecia biblioteki 
nie wykazywały dostatecznego zaintereso
wania nimi, a nawet pozbywały się ich. Po
dobny los spotkał zresztą wiele archiwów 
pofabrycznych i sklepowych. Możemy 
przypuszczać, że nakłady cenników i kata
logów wielu firm uległy całkowitemu znisz
czeniu. Naturalne jest w takiej sytuacji spo
strzeżenie, że prawdopodobnie niektóre z 
katalogów dochowały się w kraju do chwili 
obecnej tylko w jednym egzemplarzu - co 
gorsza dotychczas nie mamy świadomości 
które.
Na wartość cenników i katalogów stosun
kowo wcześniej, zwróciło uwagę PP DESA, 
powielając ich wybraną grupę dotyczącą 
przedmiotów uznawanych w środowisku za 
dzieła sztuki, np. jako informatory ukazały 
się: katalogi Spółki Akcyjnej Fabryk Meta
lowych Norblin, Spółki Br. Buch i T. Werner 
w Warszawie, firmy Józef Fraget w Warsza
wie, katalog asortymentowy Huty Szkła 
„Hortensja" w Piotrkowie Trybunalskim, 
cennik Fabryki Wyrobów Srebrzonych i 
Złoconych A.B.Schiffers i S-ka w Warsza
wie i inne. Tylko nieliczne muzea i placówki 
naukowe wykorzystywały je w swojej pra
cy, np. obszerną kolekcję druków i broszur 
reklamowych zgromadziło Muzeum Tech
niki w Warszawie. W tej sytuacji opracowa
nie ogólnopolskiego wykazu cenników i 
katalogów fabrycznych i sklepowych wyda
nych przed 1950 r„ znajdujących się w bi
bliotekach, różnego rodzaju instytucjach i 
w zbiorach prywatnych, byłoby wspaniałym 
przedsięwzięciem torującym drogę do po
znania historii kultury materialnej schyłku 
XIX i pierwszej połowy XX w.
Papier firmowy, ogłoszenie prasowe, list 
reklamowy, ulotka, afisz, plakat, broszura- 
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informator, etykieta, nalepka, opakowanie 
firmowe - to różne formy reklamy drukowa
nej, do której zaliczamy również cenniki i 
katalogi. Różnica między terminami „kata
log” i „cennik" jest w dużym stopniu u- 
mowna. „Katalog- cytuję tu Stanisława Ze
nona Zakrzewskiego, autora wspaniale wy
danej książki Reklama. Cele. Środki. Ro
dzaje. (Warszawa 1942) - jest najpoważ
niejszym drukiem reklamowym, mającym 
niejednokrotnie cechy wydawnictwa perio
dycznego. Ukazuje się w czasokresach, 
wymagających pracy katalogu dla poparcia 
i uaktywnienia sprzedaży. (...). Katalog ma 
przejrzyście i dostępnie zobrazować możli
wości wytwórcze przedsiębiorstwa. (...)" 
Ten sam autor pisze o cennikach: „Dogru
py periodycznych druków zaliczymy cenni
ki. Zjawiają się one poprzedzając sezon na 
dany artykuł. (...). Cennik, a ściślej mówiąc 2 
cena, stanowi ważny czynnik reklamowy 
Ujawnianie cen świadczy chlubnie o firmie 
Dowodzi, że kalkulacja przedsiębiorstwa o- 
parta jest na zdrowych, rzetelnych podsta
wach".
Trudno tu więc o jakiś uniwersalny podział 
między tym, co jest katalogiem a tym, co 
jest cennikiem - w istocie oba te terminy 
używane były zamiennie. Sytuacja jest jas
na w wypadku firm ogrodniczych, które ty
tułowały swoje doroczne lub sezonowe wy
dawnictwa ilustrowane słowem „cennik".

1. Efektowna okładka katalogu na 1938-1939 r. 
Zakładów Budowy Pomp i Urządzeń Przeciwpo
żarowych T.S. Trębickiego w Warszawie
2. Zbiór katalogów sprzętu elektrotechnicznego
3. Katalogi odlewni: Towarzystwa Akcyjnego J. 
Johna w Lodzi z drugiej połowy lat dwudziestych 
i Fabryki Pędni, Maszyn i Odlewni Żelaza Kraw
czyk i S-ka w Zawierciu z początku XX w.

POMPY
I NARZĘDZIA

K** .ot G 5
... 1938 39
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Często natomiast mamy do czynienia z ta 
kim wypadkiem, kiedy firma wydawała raz 
na kilka lat katalog nie zawierający cen, a 
do tego katalogu, przynajmniej dorocznie 
dodrukowywata cennik. O takiej edycji de
cydowały zarówno ogólne koszty druku 
jak i wieloletnia stabilizacja asortymentowa 
przedsiębiorstwa w zakresie produkcji. W 
niniejszym artykule,'wobec szczątkowego 
zachowania się tego typu wydawnictw i dla 
uproszczenia (mimo przekonania, że kata
logiem należałoby nazwać wydawnictwo i- 
lustrowane prezentujące przynajmniej kilka 
artykułów, a cennikiem wydawnictwo niei- 
lustrowane poświęcone przynajmniej kilku 
artykułom i podające ich ceny), tam gdzie 
będzie chodziło jednocześnie o obie formy 
stosujemy skrótowo termin „katalog". 
Katalogi miały swoją numerację, aczkol
wiek nie było to regułą. W większości wy
padków firma nadawała kolejny numer

6
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MASZYN I NARZĘDZI 
ROLNICZYCH

Spó&j Akcyjnej

Brenikowski, Grodzki i Wasilewski
WARSZAWA,S3. SENATORSKA

POZNAŃ. nroerrowA-
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wszystkim swoim wydawnictwom reklamo- 8 
wym, niezależnie od tego, czy były to nie
wielkie broszury - informatory, cenniki 
działowe, czy też solidne katalogi główne. 
Katalogi fabryczne rozsyłane były do 
przedstawicielstw firm, fabryk, hurtowni i 
sklepów, które umieszczały na nich swoje 
pieczątki.

Katalogi sklepowe rozsyłane były także do 
osób prywatnych, przy czym głównym-ad
resatem było tu ziemiaństwo i bogatsze 
sfery mieszczańskie. Dom towarowy Braci 
Jabłkowskich w Warszawie reklamował 
się, że przed pierwszą wojną światową miał 
około 15 tysięcy stałych odbiorców na pro
wincji, którzy załatwiali listownie prawie 
wszystkie swoje sprawunki.

Katalogi obejmują olbrzymi zakres wytwo
rów: od surowców, np. węgla, prezentowa
nego przez wydany tuż przed wybuchem 
drugiej wojny katalog Związku Kopalń Gór
nośląskich „Robur", poprzez prezentację

CENTRALA NARZĘDZI*  

B-cia I. i R. RUBINSTEIN 
WARSZAWA. PL. GRZYBOWSKI 1 
TELEFONY; 293-7 1, 610-94

CENNIK 1937 R.

DZIERŻAWCA;

WYTWÓRNI NARZĘDZI PRECYZYJNYCH

Inż. M. WOLSKI i M. CZERWIŃSKI 
i» r oc«. tur.

W LUBLINIE

1929
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FABRYKA ŚRUB I WYROBÓW METALOWYCH 

BIELSKO, ŚLĄSK CIESZ.

FABRYKA OKUĆ BUDOWLANYCH 
BIAŁA koło BIELSKA.

OKUCIA BUDOWLANE 
1936

Prredruk wrSroniony:

4. Cenniki (katalogi główne) firmy ogrodniczej E- 
mila Freege w Krakowie z lat: 1929, 1930, 1931, 
1932, 1935 (jubileuszowy), 1938 oraz (stosownie 
do czasów) skromny cennik z 1949 r.
5. Katalog formatu gazetowego hodowli nasion 
t. Tomaszewskiego w Toruniu z 1930 r.
6. Okładka jubileuszowego katalogu Wytwórni 
Blach Dziurkowanych „Sito" w Warszawie z 1938r.
7. Przykład ozdobnej okładki: katalogu maszyn i 
narzędzi rolniczych S.A. Bronikowski, Grodzki, 
Wasilewski w Warszawie z 1929 r.
8. Przykład standardowej okładki katalogu Cen
trali Narzędzi B-ci I. i R. Rubinstein w Warszawie z 
1937 r.
9. Okładka katalogu Parlophon z 1931 r.; sklep 
Fr. Borowieckiego mieścił się przy ul. Królewskiej 
6 w Lublinie i miał jeszcze wyposażenie z począt
ku wieku, kiedy w 1988 r. został zlikwidowany...
10.11. Przykład standardowej strony tytułowej 
katalogu z 1936 r. (10) i jego fragment (11)
12. Fragment katalogu narzędzi firmy Brevillier- 
Urban T.A. Ustroń z 1939 r. 

rozmaitych półproduktów, aż po reklamę 
całej gamy produktów finalnych, od spo
żywczych poczynając na obrabiarkach 
kończąc. Wobec takiej różnorodności ofert 
pojawiły się informatory, które możemy ok
reślić jako „katalogi katalogów" lub prze
wodniki po katalogach. Np. „Społem” w 
komunikacie handlowym nr 1 przeznaczo
nym dla swoich spółdzielni, wydanym w 
Warszawie 2 stycznia 1937 r„ powołuje się 
na dziesiątki katalogów i cenników z wielu 
branż, w miarę potrzeb zalecając je swoim 
klientom. Katalogi ukazują również rozmai
tość produkowanych asortymentów. Nie 
potwierdzają tego żadne istniejące kolek
cje muzealne lub prywatne, przeciwnie - to 
właśnie katalogi ukazują nam rozległe luki 
w.zbiorach i są jedyną informacją na temat 
zakresu produkcji. Niejednokrotnie przypo
minają, że dany wyrób, oznaczony w kata
logu jako jedna pozycja, zamawiający mógł 
zażyczyć sobie w różnym kolorze, wymia
rze, z rozmaitymi dodatkami i wykończe
niem. Tę różnorodność oferty znakomicie 
ilustruje np. „Cennik łóżek i mebli metalo
wych Towarzystwa Akcyjnego Zakładów 
Wyrobów Metalowych Konrad, Jarnuszkie
wicz i S-ka w Warszawie” z 1904 i 1911 r. 
Dzięki katalogom poznajemy także zapom
nianą już terminologię wyrobów. Któż dziś 
wie, że emaliowane wewnątrz garnki żeliw
ne dzieliły się (podział ten stosowały za
równo częstochowska „Metalurgia” jak i 
„Kamienna” w Skarżysko-Kamiennej) na: 
polskie, pruskie, horzowickie, hamburskie, 
śląskie, czeskie, z kręgiem, angielskie, ro
syjskie, małopolskie, rumuńskie, donice, 
saganki, góralskie na nóżkach, jasielskie, 
stanisławowskie.

W ogólnej charakterystyce katalogów i 
cenników polskich sprzed 1939 r. można je 
podzielić pod względem zasadniczej treści 
na główne i działowe. Główne obejmowały 
całość produkcji fabryki lub oferty sklepu 

czy hurtowni, ewentualnie dawały jakiś o- 
gólny reprezentatywny przekrój. Działowe 
stanowiły wybrane fragmenty katalogu 
głównego bądź byty jego istotnym u- 
szczegółowieniem w wybranych partiach. 
Przykładem może być tu katalog Grzejniki 
elektryczne z 1937 r. stanowiący wyciąg z 
Ogólnego katalogu elektrotechnicznego 
Zakładów Elektrotechnicznych Braci Bor
kowskich S.A. Niektóre firmy znane z boga
tego asortymentu towarów, np. wspomniany 
już Konrad, Jarnuszkiewicz i S-ka, przed 
pierwszą wojną nie wydawały katalogu 
głównego, ale obszerne katalogi działowe, 
dotyczące np. łóżek i mebli żelaznych do 
użytku domowego i hotelowego, łóżek i u- 
rządzeń szpitalnych, lewarów i innych arty
kułów techniczno-kolejowych.

Można również dokonać podziału katalo
gów ze względu na okoliczność wydania; 
były to mianowicie: doroczne, sezonowe 
(np. ogrodnicze i sklepowe), periodyczne 
(np. ukazujące się raz na kilka lat) i jubileu
szowe, np. cennik główny E. Freege z Kra
kowa na 1935 r„ zaopatrzony w omówienie 
75-tetniego okresu prosperowania firmy. 
Objętość katalogów waha się od jednej 
(rodzaj ulotki) do kilkuset stron, przy czym 
najczęściej spotyka się edycje liczące 5- 
240 stron. Dla przykładu, wydany na po
czątku stulecia Cennik części pędnianych 
Fabryki Pędni, Maszyn i Odlewni Żelaza 
Krawczyk i S-ka w Zawierciu liczy 360 
stron. Znacznie obszerniejsze w owych 
czasach były katalogi zachodnioeuropej
skie, zwłaszcza amerykańskie. Np. znany 
mi katalog Machinery, Tubular Goods, 
Tools and Supplies for Oil, Gas and Water 
Wells Nr 30 National Supply Companies z 
1921 r. liczy 1092 strony!
Wydawnictwa tego typu odznaczają się du
żym zróżnicowaniem pod względem forma
tu i objętości. Zdarzają się cenniki wielkoś
ci gazety, często spotyka się katalogi zbli-
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13.14. Ozdobna okładka katalogu tóżek i mebli 
metalowych z 1904 r. (13) i bogatej oferty w zakre
sie wykończenia łóżka (14)
15.16 Fragmenty sezonowego katalogu domu 
towarowego Braci Jabłkowskich w Warszawie z 
1937 r.: rn.in. naczynia kuchenne (15) i sukienki 
dla małych klientek prezentowane przez Shirley 
Temple (16)

(zdjęcia: Krzysztof Wasilczyk)

Kotoksg wyfyowdt dla n-emowlgi priytyłomy na tadnn.e

żonę do formatu A-4 i mniejsze, aż do ta
kich, które określić można jako kieszonko
we; występują w postaci ulotek, sktadanek, 
broszur i książek. Najczęściej mają oprawę 
broszurową - kartonową lub papierową. 
Do rzadkości należy oprawa trwała tekturo
wa lub płócienna. Najczęściej spotykanym 
sposobem broszurowania jest szycie dru
tem z boku, zwane również szyciem na 
sztych i przyklejanie kartonowej okładki do 
zszytego bloku. Innym często występują
cym rozwiązaniem jest szycie drutem przez 
grzbiet, zwane również szyciem zeszyto
wym. Stosunkowo często zamiast szycia 
drutem używano spinaczy skrzydełkowych 
wprowadzanych w otwory wykonane dziur- 
kaczem. Bardziej luksusowe wydania miały 
kolorowy sznureczek zawiązany w kokar
dę, przewleczony przez kartki i okładkę 
perforowaną z boku przy grzbiecie.
Okładka zawierała zwykle następujący ze
staw informacji: nazwę i adres firmy, czego 
dotyczy katalog lub cennik, ewentualnie 
jego numer kolejny i rok, na który został 
wydany, ponadto znak towarowy (markę fa
bryczną). Strpna tytułowa powtarza infor
macje z okładki lub je rozszerza, np. o nu
mer telefonu lub konta bankowego przed
siębiorstwa. Na okładkach lub stronach ty
tułowych zdarzały się wizerunki medali o- 
trzymanych przez firmę na wystawach kra
jowych i zagranicznych, a także widok o- 
gólny zabudowań fabrycznych lub sklepu 
oraz data założenia przedsiębiorstwa. Na
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jednej z pierwszych stron (lub na końco
wych) zamieszczano zwykle spis treści. Ka
talogi i cenniki zawierają zazwyczaj kilku- 
punktową klauzulę o warunkach sprzedaży, 
wysyłki i reklamacji wyrobów, np. Warsza
wska Fabryka Wyrobów Ołowianych i Cy
nowych W. Kemnitz zwraca uwagę, że 
„ceny na wyroby firmy nie są w katalogu 
podane. Zależne są one od notowań metali 
na Giełdzie Londyńskiej, które to notowa
nia ulegają częstym wahaniom. Wobec nie
możności wykalkulowania stałych cen, słu
ży fabryka, w razie zapytania, każdorazowo 
najniższą ofertą, opartą na notowaniu meta
li z dnia poprzedzającego nadejście zapy
tania". Tu dołączano również klauzulę w ro
dzaju ,z chwilą wydania niniejszego cenni
ka - poprzednie tracą swe znaczenie". 
Domy towarowe zamieszczały kierowaną 
do „W.P". reklamę swej działalności, np. 
„Ominięcie zbędnego pośrednictwa. Poro
zumieliśmy się z poważnemi fabrykami, 
skąd bezpośrednio otrzymujemy na skład 
towary. Odbiorcy nasi nie opłacają - jak to 
często bywa, 4-ro krotnego pośrednictwa: 
hurtownika, detalisty, ajenta, kupca prowin
cjonalnego itp. - Jesteśmy wprost repre
zentantami fabryk sprzedając możliwie 
przystępnie ich wyroby". Na pierwszych 
stronach ambitniejszych katalogów dawa
no historię i charakterystykę przedsię
biorstwa, ostatnie strony mogły przynosić 
informację o nowościach polecanych przez 
firmę, niekiedy również informacje, wzbo
gacone ilustracjami z zakresu innych dzia
łów produkcji lub sprzedaży.

Strony numerowane są przeważnie cyframi 
arabskimi, ale też wiele tego typu wydaw
nictw nia ma żadnej numeracji stron, którą 
najczęściej zastępuje numeracja prezento
wanych wyrobów. Numeracja ta, ułatwiają
ca dokonanie zamówienia, w wielu firmach 
była stabilna, nie zmieniana w kolejnych 
wydaniach katalogów. Oferta' większych 
katalogów firm polskich wynosiła kilka ty
sięcy pozycji. Często występuje numeracja 
ciągła z przeskokami (czyli elementami o- 
miniętymi). Jednak niektóre katalogi nie 
mają numeracji, zwłaszcza te spinane spi
naczami lub wiązane sznureczkiem. Bro
szura stanowiła tu jak gdyby zbiór luźnych 
kartek, każda z nadrukiem nazwy firmy mo
gła stanowić samoistną całość lub służyć 
jako osobna reklamówka. Z tych kartek fir
ma mogła kompletować katalog o innym, 
pożądanym dla danego kontrahenta skła
dzie.
Do druku katalogów i cenników używano 
najczęściej papieru dziełowego, rzadziej 
kredowego. Papier był bezbarwny lub bar
wiony, w tym wypadku najczęściej jedno
kolorowy, żółty, np. w Cenniku farb Zakła
dów Przemysłowych Jan Krause Sp. z o.o. 
w Andrespolu k/Lodzi. Niekiedy na papie
rze zamieszczany był - wykonany w innym 
kolorze niż główny tekst - dyskretny spe
cjalny nadruk nazwy firmy. W około 1/4 ka
talogów i cenników brak jakiejkolwiek 
stopki wydawniczej. Nie wiemy przez kogo 
i gdzie były drukowane. W większości jedy
ną informacją jest nazwa i adres drukarni, 

niezmiernie rzadko spotyka się jakieś inne 
dane, np. datę druku. Do zupełnych wyjąt
ków należy podanie nakładu. W okresie 
międzywojennym katalogi i cenniki druko
wały setki drukarń w całej Polsce, często 
spotyka się stopkę firm warszawskich: 
Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka, Zakł. Graf. 
„Drukarnia Polska" S.A., Zakł. Druk. F. Wy
szyński i S-ka i „Rotofot". Jeżeli zdarzały 
się kolorowe okładki, to dodrukowywano je 
w zakładach o odpowiednim poziomie 
technicznym.

W katalogach dominują fotografie i rysunki, 
rzadziej tylko rysunki lub tylko fotografie. 
Ilustracje są czarnobiałe, czasem jednoko
lorowe, wyjątkowo wielokolorowe. Niekie
dy rysunki są podkolorowywane, jak np. 
meble w katalogach firmy Konrad, Jarnusz
kiewicz i S-ka, dla ukazania elementów mo
siężnych i lakierowanych na różne kolory. 
Polskie firmy użytkowały także katalogi z 
próbkami, np. katalog Seiden-Beuteltuch- 
Fabrik. Albert Wydler. Zurich, Schweiz dla 
wyłącznego przedstawicielstwa na Polskę 
„Techebu" Kraków zawierał próbki siatek 
do urządzeń młyńskich, zaś katalog Ge
sellschaft fur Chemische Industrie in Basel 
z pieczątką „Pabianicer Actien-Gesell- 
schaft fur Chemische Industrie" na pa
skach tkaniny prezentował barwniki.

Wśród elementów wzbogacających funkcję 
katalogów można wymienić kalendarze, 
występujące zwłaszcza w cennikach o- 
grodniczych. Rzadko uzupełniano katalog 
informatorem technicznym lub pewną licz
bą kartek przeznaczonych na notatki.
Jako elementy dodatkowe występują 
wklejki, np. informujące o przedłużeniu 
ważności cennika lub o zmianach zaszłych 
w czasie druku, oraz rozmaite wkładki, np. 
cenniki do katalogów, uzupełnienia i zmia
ny cen, erraty, ulotki reklamujące nowości. 
Koperty firmowe i takież karty pocztowe 
spotykamy załączone luźno zwłaszcza do 
cenników ogrodniczych i sklepowych, dla 
udogodnienia dokonania zamówienia w fir
mie.
Już wówczas reklamy firmowały swoim na
zwiskiem krajowe, a nawet światowe 
gwiazdy. W pięknie wydanym katalogu 
Gwiazdy sceny i ekranu, wydawnictwie fir
my Henryk Żak, Poznań. Fabryka Perfum, 
Kosmetyków, Mydeł i Przetworów Che- 
.micznych, wodę i<olońską „Przemystawka" 
reklamują Ewa Bandrowska-Turska i Jan 
Kiepura, perfumy „Daj-Go" Ada Sari i Mira 
Zimińska, a kilka innych sław poleca wiele 
wyrobów tej firmy.

Niektóre katalogi zamieszczają dziesiątki 
listów od nabywców i użytkowników z po
dziękowaniem i rekomendacją. Połowę ob
jętości cennika firmy Jan Sudhoff we Lwo
wie z lat 1933-1934 zajmują listy pochwal
ne „rewelacyjnej" Bajcy Sudhoffa. Przyta
czam jeden z lapidarniejszych: „Wielmożny 
Panie! Proszę pocztą zaraz wysłać 40 pa
czek dużych pańskiej bajcy. Z powa
żaniem" itd.

Grzegorz Miliszkiewicz |

Pustelnia 
kamedułów
Pustelnia kamedułów w Bieniszewie poło
żona jest na wzgórzu wśród lasów, około 8 
km na północny zachód od Konina i 6 km 
na południowy wschód od Kazimierza. Z 
daleka wzrok przyciągają dwie otynkowane 
na biało wieże kamedulskiego kościoła 0- 
fiarowania Najświętszej Marii Panny. Wejś
cie do pustelni prowadzi przez piętrową 
bramę z pierwszej połowy XVIII w. (przebu
dowana w latach 1925 i 1938). Głównymi 
inicjatorami fundacji pustelni kamedulskiej 
w Bieniszewie byli: o. Sylwan Bosselli, we- 
necjanin, ówczesny wikary generalny ka- 
medułów w Polsce i pochodzący z Litwy o. 
Hieronim Krasowski. 1 sierpnia 1663 r. król 
Jan Kazimierz wydał we Lwowie dekret ze
zwalający na nową fundację i przeznaczył 
na nią 2000 florenów. 7 czerwca następne
go roku prymas Wacław Leszczyński ery
gował klasztor. W 1665 r. ojcowie kameduli 
wystawili pierwszy erem w Bieniszewie, na
stępnego zaś roku w osiemnastą niedzielę 
po Zesłaniu Ducha Świętego, 17 paździer
nika, o. Robert eremita odprawił pierwszą 
mszę św. Brali w niej udział wierni, a wśród 
nich także kobiety za specjalnym stałym 
zezwoleniem Stolicy Apostolskiej.
W 1669 r. zmarł o. Paryzjusz Kozielski, pier
wszy superior na Bieniszewie. Nie ustała 
jednak dalsza budowa pustelni. Z biegiem 
czasu klasztor zmieniał swoją formę, przy
bywały budynki dla służby i gości, wybudo
wano z drewna spichlerze i gumna. Prawie 
w tym samym czasie powstało osiem sa
motnych domków drewnianych. W 1671 r. 
wzniesiono dom dla gości i poświęcono 
kamień węgielny pod drewniany kościół; 
budowa trwała do 1675 r.
W 1678 r. Sejm Rzeczypospolitej zatwier
dził nową fundację kamedulską. Dopiero 
jednak w 30 lat później pustelnia osiągnęła 
taki stan, że można ją było usamodzielnić 
(dotychczas bowiem podlegała pustelni na 
Bielanach krakowskich). Stało się to przez 
erygowanie przeoratu w Bieniszewie w 
1708 r.; pierwszym przeorem został o. Fau
styn Wojciechowski z Krakowa.
Od czasu założenia pustelni w Bieniszewie 
rozwinął się w niej znacznie kult Matki Naj
świętszej, którego początek sięga 1662 r. 
Od 1672 r. kameduli tutejsi posiadali cenną 
ikonę grecką namalowaną w 1520 r. Obraz 
przedstawiał Matkę Bożą z Dzieciątkiem 
Jezus na prawej ręce. Święte Osoby ota
czał wieniec drobnych obrazków ze scena
mi głównych tajemnic odkupienia. Obraz 
ten cieszył się wielką czcią zarówno u ludu, 
jak i u samych zakonników. Nazywano go 
„Delicium Eremi" („Rozkoszą Pustelni"). 
Był umieszczony w chórze za wielkim ołta
rzem.
Budowę murowanego kościoła rozpoczęto 
dopiero około 1760 r. Główną przyczyną 
tego opóźnienia byt brak funduszy.
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1. Kościół kamedułów w 1863 r. (reprod. z „Ty
godnika Ilustrowanego")
2. Zachodnia fasada kościoła
3. Dwa eremy

Wszystkie pustelnie kamedulskie znajdo
wały się w nędzy z powodu fatalnego poło
żenia politycznego i wielkiego wyniszcze
nia kraju. Jedna tylko pustelnia nad jezio
rem Wigry, która przy pomocy dzielnego 
przeora o. Serafina Sebastiana Andrycho- 
wicza z Warszawy doszła do wielkiej za
możności, dopomogła w budowie nowego 
kościoła - można go oglądać do dziś. Bu
dowa jego trwała przeszło 20 lat, a konse
kracji tej pięknej świątyni dopełnił 14 maja 
1797 r. Michał Kościesza Kosmowski, bis
kup martylopolitański.
Razem z upadkiem Rzeczypospolitej w 
końcu XVIII w. przestały istnieć pustelnie 
kamedulskie, z wyjątkiem bielańskich pod 
Warszawą i Krakowem. We wrześniu 1819 
r. rząd carski zamknął klasztor bienisze- 
wski i usunął kamedułów. Kościół opusto
szał i nie konserwowany ulegał coraz więk
szemu zniszczeniu. Tylko kilka razy do 
roku, a w końcu tylko na uroczystość Naro

dzenia Matki Bożej dnia 8 września groma
dzili się tu licznie wierni wraz z kapłanami. 
Wyremontowana w 1932 r. wieża kościoła 
stała się jakby symbolem przywrócenia 
dawnego życia w pustelni. Państwo Mań
kowscy, właściciele Bieniszewa, idąc w 
ślady dawnych fundatorów klasztorów w 
Rzeczypospolitej, oddali w 1937 r. oo. ka- 
medułom kościół wraz z pozostałymi jesz
cze w całości dwoma budynkami oraz o- 
śmioma hektarami gruntu, w większej 
części zalesionego. Do 1939 r. kameduli 
odbudowali hełm na drugiej wieży, bramę 
wjazdową, klasztor i trzy domki pustelni
cze.
W czasie drugiej wojny światowej ojcowie 
zostali wywiezieni do obozu koncentracyj
nego w Dachau. Przed odejściem zdołali w 
pośpiechu zakopać w ziemi obraz Matki 
Boskiej Bieniszewskiej. W klasztorze gos
podarowali młodzi ludzie z Hitlerjugend, 
niszcząc wszystko, co zniszczyć się dało z

(zdjęcia: Jacek Urban)

wyposażenia kościoła. Ocalał tylko sam 
budynek, stalle w kaplicy Św. Krzyża, poli
chromia Jana Petri przedstawiająca Sąd 0- 
stateczny, szafy intarsjowane w zakrystii i 
freski dotyczące dawnych eremów kame
dulskich. Również zabudowania klasztorne 
szczęśliwie nie zostały zbyt zniszczone. Po 
ustaniu walk, wiosną 1945 r., do klasztoru 
wrócili mnisi z Bielan. Obóz koncentracyjny 
przetrwał tylko o. Florian Niedźwiadek. Ob
raz Matki Boskiej Bieniszewskiej po odko
paniu go z ziemi okazał się zupełnie znisz
czony. Wierną jego kopię namalował ks. 
Józef Kaczmarczyk, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Nie zadowoliła ona jednak 
o. Floriana Niedźwiadka, który kazał spo
rządzić nową artystce z Poznania pani Marii 
Porębskiej i ta kopia znajduje się obecnie 
w ołtarzu, a kopia wykonana przez ks. 
Kaczmarczyka - w kaplicy domowej o. 
przeora.
Powojenną restaurację kościoła zakończo
no w 1955 r. W latach 1974-1975 wykona
no prace blacharsko-dekarskie. Wielkim 
dobrodziejem klasztoru okazał się pan 
Franciszek Wardyński z Buffalo w Stanach 
Zjednoczonych, rodem z Kazimierza Bisku
piego. Widząc trudne położenie mnichów 
w Bieniszewie wystawił w 1975 r. piętrowy 
budynek dla ośmiu z nich: na parterze tego 
budynku znajdują się izby użytkowo-po- 
mocnicze. Obecnie jest tu także pięć dom- 
ków pustelniczych. Pustelnia kamedułów w 
Bieniszewie jest jedną z dwóch czynnych 
w Polsce pustelni kamedulskich. Drugą 
jest pustelnia na Bielanach pod Krako
wem.

Jacek Urban
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Mieszkać 
na Starym Mieście
Irena Szychowa nie jest rodowitą lu- 
blinianką, pochodzi z Wołynia, ale w 
Lublinie spędziła dzieciństwo. Tu 
przy ul. Wieniawskiej stał dom jej 
babci, tu chodziła do szkoły. Po woj
nie, w czasie której walczyła w armii 
gen. Władysława Andersa, związała 
się na dobre i złe z Lublinem. W tym 
mieście m.in. przez 14 lat kierowała 
pracą Wojewódzkiego Domu Kultury 
na Zamku Lubelskim. W latach 
sześćdziesiątych zajęła się pracą 
społeczną. Przez 22 lata działała w 
samorządzie mieszkańców Starego 
Miasta, obecnie wiele czasu poświę
ca pracy w Społecznym Komitecie 
Odnowy Zabytków Lublina, Rodzinie 
Katyńskiej i Towarzystwie Miłośni
ków Lublina. Od 17 lat mieszka na 
Starym Mieście, tę dzielnicę zna naj
lepiej, problemy tej części Lublina 
są więc szczególnie bliskie jej ser
cu.

■ Lubelskie Stare Miasto, pełne kontra
stów w zestawieniu stylów i epok, powód 
do zaliczania Lublina do najznakomit
szych miast Europy, od lat wymaga rewa
loryzacji. Pierwszy poważny program od
nowy opracowano w 1972 r. Zakładał on 
nadanie temu zespołowi funkcji centrum 
turystycznego i kulturalnego przy zacho

waniu dotychczasowego układu archi
tektonicznego i poszanowaniu wartości 
stylowej kamienic. Wstępne zamierzenia 
zakładały wykonanie całości prac w cią
gu 20 lat. W jakim stopniu projekt ten 
został do dziś zrealizowany?
- Trudno jest obliczyć procentowo stopień 
prac wykonanych na Starym Mieście przez 
te 18 lat. Trzeba raczej ustalić liczbę zakrę
tów, które musiat pokonać nasz projekt, za
nim zaczęto go realizować. Mówię: „nasz 
projekt", ale trzeba pamiętać, że jego autor
ką była inż. arch. Jadwiga Jamiołkowska. 
To był bardzo dobry projekt, zdobył duże 
uznanie na świecie, jednak zabiegi poprze
dzające przystąpienie do konkretnych prac 
trwały dość długo. Roboty budowlano- 
konserwatorskie zaczęty się dopiero w 
1976 r. i od razu napotkały duże trudności. 
Po pierwsze - bardzo trudno było „dopa
sować” przyszłego użytkownika do obiektu 
poddawanego remontowi. Po drugie - za
częły się kłopoty z tzw. mocami przerobo
wymi, czyli wykonawcami i sprzętem. Poza 
tym przyjęta koncepcja zakładała przystę
powanie do .działań rewaloryzacyjnych ze
społami, blokami. Jednak już w trakcie wy
konywania prac w jednym bloku okazywało 
się, że wymagany jest natychmiastowy re

1. Irena Szychowa - z Lublinem na dobre i zte
2. Gtówne wejście na lubelskie Stare Miasto - 
Brama Krakowska z potowy XIV w.; z prawej stro
ny widoczna Wieża Trynitarska (w XVIII w. byta to 
furta w zabudowaniach klasztoru jezuitów)
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mont w innym rejonie, czekającym dopiero 
na podjęcie rewaloryzacji, bo właśnie coś 
tam się zaczyna walić. Było to dużym ob
ciążeniem, wymagało ciągłej gotowości 
podjęcia dodatkowych robót.
■ Życie zweryfikowało więc piany...
- Tak to zwykle bywa. W projekcie nie mo
żna było przewidzieć np. tego, że poza ko
lejnością zostanie wyremontowana kamie
nica przy ul. Grodzkiej 14, gdzie bardzo 
szybko wprowadziło się Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych, którego kolebką i o- 
gólnopolskim centrum jest Lublin. Nie bra
no też pod uwagę przeprowadzki Domu 
Dziecka z przeznaczonego do remontu bu
dynku przy ul. Klonowica i całej batalii o 
nowego użytkownika, która opóźniała pod
jęcie prac ze względu na zmianę programu 
użytkowego. W szybszym tempie przygo
towały też sobie siedzibę Pracownie Kon
serwacji Zabytków przy ul. Grodzkiej 7. Na
tomiast o wiele wolniej postępowały prace 
przy Rynku 7-8 i przy ul. Grodzkiej 1-3.

■ Kiedy w ciągu tych 18 lat Istniały naj
lepsze warunki do realizowania projektu 
rewaloryzacji?
- Dobre czasy dla rewaloryzacji to lata 
1977-1980. Prezydentem miasta był wtedy 
Longin Zieliński. Powołał on specjalną ko
misję nadzorującą prace, na czele której z 
ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki sta
nął inż. Jacek Cydzik. Komisja ta nadawała 
ton i tempo rewaloryzacji. Prezydent byt 
niesłychanie zainteresowany pracami, do
konywał comiesięcznych lustracji. W 1979 
r. zaczęli na Starym Mieście pracować gór
nicy. Pani pewno wie, że w Lublinie Stare
go Miasta jest więcej pod niż nad ziemią.

■ Pod Rynkiem znajduje się cały labi
rynt starych piwnic, miejscami głębokich 
na kilka kondygnacji. IV dodatku gleby 
lessowe, na których Stare Miasto jest 
zbudowane, sprzyjają erozji gruntu.
- Do tego jeszcze doszła nietrafna eksper
tyza fachowców z Miejskiego Przedsię
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którzy 
w końcu lat siedemdziesiątych orzekli, że 
instalacja wodno-kanalizacyjna jest spraw
na, co okazało się nieprawdą. Niedosta
tecznie zabezpieczono też Stare Miasto 
przed wodą opadową. Głęboko w ziemi za
częły pękać rury kanalizacyjne, doszło do 
awarii wodociągu, w mieście powstały wy
kroty i zapadliny; największe rozciągały się 
między ulicami Grodzką i Olejną. Górnicy 
wykonywali mrówczą pracę zabezpieczają
cą piwnice staromiejskich kamienic, byli 
bardzo dobrze zorganizowani, na czele ich 
grupy stał inż. Telenga. Tak, był to dobry 
okres dla rewaloryzacji. Potem zaczęty się 
ogromne trudności z pieniędzmi, przestoje 
w pracach.
■ W 1980 r. nadzór nad całością prac 
przejął Zarząd Rewaloryzacji Zabytkowe
go Zespołu Miasta Lublina (obecnie zlik
widowany). Poszukując pieniędzy człon
kowie Zarządu wpadll na pomysł, aby za
bytkowe budowle odstępować w zamian 
za solidną opłatę I remont bogatym fir
mom poszukującym siedziby. IV ten spo

sób na własny koszt odnowił całą dużą 
kamienicę lubelski oddział KAW. Projekt 
ten miał też swoje ujemne strony...
- Tak, bo powodował odpływ stałych mie
szkańców ze Starego Miasta. Poza tym in
stytucje nie zawsze tak dbają o lokale, jak 
robiliby to mieszkańcy. Ale niewiele budyn
ków udało się sprzedać przedsiębiors
twom. Natomiast jedną z najpiękniejszych 
kamienic w Rynku zajęto Stronnictwo De
mokratyczne. Wiadomo, że i ta kamienica, i 
budynki zajęte przez przedsiębiorstwa 
będą po południu takimi „martwymi zęba
mi" na Starym Mieście, bo przecież zanik
nie tu wtedy jakikolwiek ruch.
■ Przeciwdziałać temu chclała powsta
ła w 1989 r. Lubelska Fundacja Ochrony

tym rejonem spółdzielni mieszkaniowej, a 
w latach siedemdziesiątych proponowano 
to dwóm spółdzielniom; niestety bez po
wodzenia. Gdyby spółdzielnie „kupiły" 
wówczas ten projekt, losy Starego Miasta, 
a zwłaszcza Rynku, potoczyłyby się ina
czej. Tę odmowę spółdzielni uważam za 
klęskę dla programu rewaloryzacji. Sprawę 
mieszkaniową na Starym Mieście utrudnia 
też to, że wiele budynków należy tam do 
właścicieli prywatnych, a rozstrzygnięcie 
stanów prawnych jest bardzo trudne.

■ Maśn/e Fundacja zamierzała speł
niać organlzatorsko-koordynacyjną funk
cję pośrednika, polegającą na uporząd
kowaniu stanu prawno-własnośclowego 

Zabytków. Zamierzała rozpocząć remon
ty staromiejskich mieszkań, a potem 
sprzedawać je na licytacji I spowodować 
w ten sposób powrót mieszkańców na 
Stare Miasto.
- W tej chwili nie ma jeszcze czego sprze
dawać. Fundacja miała trochę szersze za
łożenia, planowała kontakty zagraniczne, 
poszukiwanie za granicą kontrahentów do 
działalności dochodowej. Członkowie Fun
dacji opracowali projekt powołania takiej 
grupy remontowej, która zarabiałaby na re
waloryzację. Obecnie projekt ten znajduje 
się w fazie realizacji, ale ze względu na nie
dobrą sytuację ekonomiczną realizacja ta 
posuwa się bardzo powoli. Napływ mie
szkańców na Stare Miasto spowodowało
by natomiast co innego - zainteresowanie 

substancji lokalowych, kontaktowaniu 
właścicieli kamienic z nabywcami...
- Fundacja - jak wspomniałam - skoncen
trowała się teraz głównie na szukaniu pie
niędzy na prowadzenie remontów. Uwa
żam, że rozstrzygnięcia - komu który budy
nek - powinny odbywać się pod dużym 
społecznym nadzorem. Właśnie w tych naj
lepszych czasach rewaloryzacji prezydent 
Zieliński powołał komisję, która rozstrzyga
ła los każdego budynku, rozważając 
wszystkie za i przeciw. Niestety, sytuacja 
ekonomiczna często decydowała o zmia
nie tego losu. I tak np. słuszny projekt, aby 
część Biblioteki im. Hieronima Lopaciń- 
skiego, o ogromnych tradycjach, ogromnej 
prężności, przeniosła się z ul. Narutowicza 
w centrum miasta do jednej z kamienic w
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3. Plan Starego Miasta
4. Kamienica nr 6 przy narożniku Rynku i ul. 
Grodzkiej - zatrzymana odbudowa

Rynku, upad! ze względów ekonomicz
nych. A taki użytkownik z pewnością oży
wiłby Stare Miasto, czytelnie Biblioteki są 
przecież otwarte do wieczora.

■ Wląże się to z problemem rewitaliza
cji, wprowadzenie do zabytku niewłaści
wie użytkowanego nowego użytkownika 
ożywia ten zabytek I pozwala na wydoby
cie jego wartości. Szkoda więc, że w o- 
becnej sytuacji jest to podporządkowane 
ekonomii I sprawom finansowym. A co 
teraz dzieje się na Starym Mieście, w Ilu 
obiektach trwają prace?
- Tego dokładnie nie potrafię powiedzieć. 
W tej chwili trwa zastój, prace koncentrują 
się raczej na zabezpieczaniu budynków 
przed większym zniszczeniem.

■ Największą z niedokończonych prac 
jest chyba remont Trybunału Koronnego. 
Słyszałam, że była Pani pomysłodawczy
nią adaptacji tego budynku na Urząd Sta
nu Cywilnego.
- Inicjatorką była nasza nieoceniona inż. 
arch. Jadwiga Jamiołkowska, autorka kon
cepcji rewaloryzacji. Po prostu nas obie 
niesłychanie gniewało to, że tak piękny bu
dynek jest w tak opłakanym stanie i w do
datku jeszcze służy jako siedziba kolegiów 
orzekających i komisji poborowych. We 
dwie pokonywałyśmy wszelkie opory: pani 
inżynier przedkładała argumenty historyka 
sztuki i architekta, a ja - zajadłego społecz
nika. Oba rodzaje argumentów okazały się 
skuteczne. Ile razy przechodzę przed Try
bunałem, jestem podniesiona na duchu, że 
jednak w tak trudnych latach osiemdziesią
tych udało się coś załatwić. Przyjemne też 
było to, że już w fazie realizacji tego pomy
słu wszystkich: i Zarząd Rewaloryzacji, i 

władze miejskie, i wykonawców poniósł 
entuzjazm, że jednak można, jeśli się bar
dzo chce, osiągnąć cel.
■ Parter I pierwsze piętro Trybunatu są 
Już w tej chwili użytkowane. Jednak brak 
środków na konserwację polichromii o- 
póżnla prace na drugim piętrze.
- Tak. Niektóre wykonane teraz w Trybu
nale prace nie zostały jeszcze zapłacone. 
Istnieje jednak nadzieja na znalezienie pie
niędzy. Rodowici lublinianie ęiieszkający 
za granicą, zorganizowani w Polonijnym 
Klubie Lublinian, zaproponowali przekaza
nie funduszy na dokończenie remontu Try
bunału.
■ Rozpoczęte I niedokończone remonty 
szpecą Stare Miasto. Rozumiem, że do
póki nie ma pieniędzy na ostateczne 
zrealizowanie projektu rewaloryzacji, 
zmienić nic tu nie można. Ale kontenery 
ze śmieciami nie powinny chyba stać pod 
zabytkowymi kamieniczkami?
- Pani i tak trafiła na dobry moment. Teraz 
przynajmniej te straszne kontenery są w 
miarę regularnie opróżniane, a przedtem... 
Oczywiście sprawa zachowania czystości 
była bardzo utrudniona wtedy, kiedy praco
wali pod ziemią górnicy. Liczne kretowiska 
uniemożliwiały wjazd samochodom MPO. 
Utrzymanie porządku w trakcie remontów 
jest o tyle trudniejsze, że Stare Miasto jest 
ciasne, nie można tu znaleźć miejsca na 
bazę sprzętową, magazyn. Trudno też u- 
kryć te kontenery. Przeciąganie się prac 
sprzyja bałaganowi, ale cóż - brakuje pie
niędzy. Do dziś nie ukończono podstawo
wych robót przy ul. Kowalskiej 5, a tędy 
będzie przebiegał węzeł ciepłowniczy na 
Starym Mieście, jest to bardzo newralgicz
ny punkt, na te prace też brakuje środ
ków.
■ IV przyszłym roku miasto nie otrzyma 
z budżetu centralnego pieniędzy na re
monty. W 1978 r. wyceniono koszty pla

nowanych prac na 4 mid zł. Teraz trudno 
podać nawet orientacyjną sumę, jaką 
trzeba będzie przeznaczyć na dokończe
nie rewaloryzacji. W kwietniu br. wojewo
da lubelski z powodu braku funduszy za
wiesił decyzje dotyczące remontów kapi
talnych wszystkich, nie tylko zabytko
wych obiektów. Skąd więc miasto zdobę
dzie środki na dokończenie obecnych I 
przyszłe remonty? Czy ograniczy się tyl
ko do odstępowania obiektów użytkow
nikom prawnym I fizycznym, obarczając 
ich kosztami prac? Widziałam na Starym 
Mieście wielką skarbonkę, do której 
przechodnie wrzucają pieniądze prze
znaczone na odnowę kamienic, ale prze
cież to tylko symbol...
- Tak. Ale z tymi symbolami bywa różnie. 
W latach siedemdziesiątych Społeczny Ko
mitet Odnowy Zabytków Lublina uzbierał 
100 min zł, wtedy była to suma znacząca. 
Obecnie wiążemy duże nadzieje z nowym 
prezydentem miasta panem Sławomirem 
Janickim. W Lublinie jest wielu ludzi, którzy 
rzeczywiście chcą działać, są zaangażowa
ni, pełni zapału. Myślę, że wygramy nie na 
sprzedawaniu kamienic, lecz na podejmo
waniu sensownych decyzji i działalności 
zarobkowej, która przyniesie fundusze na 
dokończenie rewaloryzacji. ’ •
■ W Lublinie dość prężnie działa też 
społeczny ruch na rzecz ochrony zabyt
ków. Nie wiem, czy znam wszystkie orga
nizacje, które są tu czynne, proszę więc 
Panią o uzupełnienie. Wspomniała już 
Pani o Społecznym Komitecie Odnowy 
Zabytków Lublina, w którym zresztą Pani 
działa od chwili jego powstania...
- Społeczny Komitet znajduje się teraz w 
stadium reorganizacji. Myślę, że odniósł on 
chyba pewne niepowodzenie w porówna
niu z podobnymi komitetami w Krakowie i 
Zamościu. Lublin nie dotrzymał tamtym 
miastom kroku w zabiegach o rewaloryza
cję. Uważam, że trochę źle zorganizowali
śmy Społeczny Komitet w 1984 r. Władze 
miejskie położyły wtedy ogromny nacisk 
na to, by do pracy w Komitecie zaprosić 
ministrów z Warszawy. W rezultacie połowę 
składu Społecznego Komitetu stanowili 
warszawscy prominenci. Na czele komitetu 
stanął prof. Bohdan Suchodolski. Ale War
szawa leży daleko od Lublina, Komitet w 
takiej formie nie mógł więc działać tak, jak 
wymagał tego zabytek tej rangi, jakim jest 
Stare Miasto. Brakowało w samym Lublinie 
zarządzającego, „maszynisty”. Lublin na 
pewno potrzebuje rad specjalistów z War
szawy, ale niekoniecznie powinni oni 
wchodzić w skład Społecznego Komitetu. 
Teraz będziemy organizować się bez oglą
dania się na stolicę i zaczniemy zbierać 
fundusze na wsparcie rewaloryzacji. Ostat
nio wiele kłopotów przysporzyła nam spra
wa kina „Staromiejskiego" przy ul. Trybu
nalskiej, które ma bardzo skomplikowaną 
sytuację własnościową. Obecnie prężnie 
działa wyodrębniony Komitet Ochrony Za
bytków Cmentarnych. Skoncentrował się 
on głównie na cmentarzu przy ul. Lipowej, 
który ze względu na historyczną i artystycz
ną wartość nagrobków jest dla lublinian
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tym, czym Powązki dla warszawiaków. Ze 
Społecznego Komitetu wyłonił się też nie
dawno Komitet Upamiętnienia Ofiar Katy
nia. Na cmentarzu przy ul. Lipowej wznosi
my symboliczną mogiłę poległych w Katy
niu lublinian.
■ Dziafa Pani również w Towarzystwie 
Miłośników Lublina.
- Mamy za sobą sporo dokonań typu wy
dawniczego - dwa albumy poświęcone Lu
blinowi, ryciny starego Lublina, tomiki 
poezji Józefa Czechowicza. Organizujemy 
konkursy dla młodzieży z dziedziny znajo
mości Lublina i jego zabytków, przyzwy
czajamy dzieci do tego, żeby umiały być 
dumne ze swego miasta. Zamierzamy też 
rejestrować na wideo sylwetki ludzi Lubli
na. Mieszka w mieście wielu ludzi sędzi
wych, np. prof. Aniela Chałubińska, prof. 
Sergiusz Riabinin, którzy pamiętają jeszcze 
Lublin lat trzydziestych. Myślę, że w ten 
sposób uda nam się powiązać wartościo
we obiekty zabytkowe z ludźmi, którzy 
wśród tych obiektów wyrośli.

■ Czy będziecie Państwo rejestrować 
tylko sylwetki ludzi, czy nie zamierzacie 
utrwalać ciekawych wydarzeń, które roz
grywają się w Lublinie?
- Oczywiście, nawet już utrwaliliśmy dwa 
bardzo ważne wydarzenia. Wspomniałam o 
mogile ofiar Katynia; 22 kwietnia br. odbył 
się symboliczny pogrzeb tych ofiar, z ape
lem poległych i salwami honorowymi; prze
mówienie wygłosił syn gen. Smorawińskie

go poległego w Katyniu. Natomiast na 
KUL-u wmurowano tablicę poświęconą 20 
studentom, którzy też tam zginęli.

■ Bardzo cenne jest utrwalanie tej kul
tury niematerialnej, której wartości są 
przecież trudno uchwytne. Oprócz orga
nizacji społecznych, o których już Pani 
mówiła, działa w Lublinie także oddział 
TOnZ.
- I przewodnicy PTTK, wspaniali ludzie, 
rozmiłowani w mieście. Towarzystwo Mi
łośników Lublina organizuje cykl spotkań z 
interesującymi ludźmi zatytułowany „Barwy 
dawnego Lublina”, przewodnicy należą na 
pewno do tych, dzięki którym tytułowe bar
wy nabierają blasku.

■ Jak układa się współpraca tych orga
nizacji z miejskim konserwatorem zabyt
ków Jadwigą Janiuk?
- Przez ostatnie lata zajmowałam się tylko 
sprawami „czysto" społecznymi. Nie mia
łam bezpośredniej styczności z działalnoś
cią mkz. Trudno jest mi więc odpowiedzieć 
na to pytanie.

■ Pani w swojej pracy wyspecjalizowała 
się w problemach socjologicznych, po
znając Stare Miasto od strony społecz
nej, z punktu widzenia mieszkańca tej 
dzielnicy. Rzadko wiąże się rewaloryza
cję z socjologią, zwykle rozważa się ten 
temat w kontekście historii, sztuki, poli
tyki. A przecież remontowane obiekty za
mieszkują ludzie...

- W latach siedemdziesiątych w PKZ-tach 
zajmowano się problemami socjologiczny
mi, odwiedzano mieszkańców, prowadzo
no badania środowiskowe. Korzystaliśmy z 
nich w samorządzie mieszkańców Starego 
Miasta, kiedy jeszcze tam pracowałam. Te
raz takich badań się nie przeprowadza, a 
szkoda.

■ Z problemami mieszkańców stykano 
się chyba od początku realizowania pro
jektu rewaloryzacji.
- Oczywiście, przede wszystkim trzeba 
było ich wykwaterować z kamienic, prze
znaczonych do remontu. Niektórzy, bardzo 
emocjonalnie związani ze Starym Miastem, 
gdzie długo mieszkali, nie wyobrażali sobie 
życia gdzie indziej. Byt to problem i dla 
mieszkańców, i dla tych, którzy zajmowali 
się wykwaterowaniem. Część dawnych lo
katorów przeczekiwała remont w mieszka
niach zastępczych, a część już nie wracała
- tak właśnie stało się z mieszkańcami ka
mienicy przy ul. Złotej 6. Jeden z budynków 
na Starym Mieście zajmowali ludzie z mar
ginesu społecznego. Wykwaterowano ich 
na stałe do budynku w nowej dzielnicy Lu
blina.

■ Kłopoty z „przedstawicielami" margi
nesu społecznego chyba najbardziej dają 
się we znaki właśnie na Starym Mieś
cie?
- Istotnie, wytworzyła się taka opinia, że 
strach tam chodzić po zmierzchu, ale to

44



SYLWETKI

jest mit. Z badań statystycznych wynika, że 
grabieży, włamań, zabójstw jest na Starym 
Mieście w przeliczeniu na liczbę mieszkań
ców tej dzielnicy wcale nie więcej niż w 
innych rejonach miasta. Już w latach 
sześćdziesiątych wyprowadzili się stąd lu
dzie bardziej energiczni, lepiej zarabiający, 
lepiej zorganizowani. Ale ten margines 
społeczny nie stanowi tu największego 
problemu. Problemem jest natomiast los 
starych, niezaradnych ludzi, którzy mie
szkają samotnie czy znajdują się w nieza
winionej biedzie.
■ Każda dzielnica ma takich mieszkań
ców...
- Owszem, ale właśnie na Starym Mieście 
mają oni szczególnie trudne życie. W tym 
rejonie już w latach sześćdziesiątych za
częto likwidować sklepy spożywcze, pie
karnię, punkty usługowe, i tym samym Sta
re Miasto znacznie oddaliło się od centrum, 
bo mieszkańcy z-innych dzielnic po prostu 
nie chcieli tu przychodzić. Był tu jeden 
sklep mięsny - zrobiono z niego punkt 
zaopatrzenia dla stołówek zakładów pracy, 
szkół, i przedszkoli. Na Stare Miasto wjeż
dżały ogromne ciężarowe samochody zao
patrzeniowe, przejeżdżały Bramą Rybną i 
uszkadzały ją, a mieszkańcy nie mieli gdzie 
kupować mięsa. Aby Stare Miasto żyło, po
trzebna jest tu sieć placówek handlowych i 
usługowych, niebezpieczne jest otwieranie 
tu samych muzeów, galerii i kawiarni. Brak 
sklepów, miejsc, gdzie można szybko coś 

zjeść bardzo utrudnia życie wszystkim mie
szkańcom, ale starym, samotnym ludziom 
szczególnie.
■ Wielu lokatorom staromiejskich ka
mienic dokuczają przede wszystkim bar
dzo złe warunki mieszkaniowe.
- Już w projekcie rewaloryzacji podkreśla
no, że na Starym Mieście jest wiele takich 
lokali, które są tak niedoświetlone, że nie 
powinny spełniać funkcji mieszkaniowych. 
Zamieszkane były strychy, piwnice, w któ
rych ludzie żyli na głębokości dwóch pię
ter. Te badania socjologiczne, o których 
wspominałam, pozwoliły nam wyłowić takie 
wypadki. Za punkt honoru postawiliśmy 
sobie, aby tych ludzi wyprowadzić z takich 
pomieszczeń. Wprowadziliśmy - zresztą 
‘bezprawnie - zakaz meldowania się na 
Starym Mieście, bo kiedy zaczęło się wy
kwaterowanie lokatorów z kamienic prze
znaczonych do remontu, momentalnie mel
dowali się tam nowi mieszkańcy. Zoriento
waliśmy się, że jeśli nie postawimy temu 
tamy, niesłychanie osłabimy tempo rewalo
ryzacji. Walczyliśmy też o zakaz wjazdu 
ciężkich pojazdów na Stare Miasto - zakaz 
ten istnieje formalnie, ale w praktyce nie 
jest przestrzegany. Wracając do meldowa
nia się w tej dzielnicy - był zakaz, ale wpro
wadzali się dzicy lokatorzy - część z bez
czelności, część z rozpaczy. Mieszkali w 
okropnych warunkach. Stali lokatorzy opu
szczali te pomieszczenia, bo nadawały się 
tylko do remontu, a zajmowali je inni ludzie.

5. Stary Ratusz zwany Trybunatem (od 1578 r. 
siedziba Trybunatu Koronnego, przebudowany w 
stylu klasycystycznym pod koniec XVIII w.)
6. Malowniczy zautek z kościołem dominikanów 
z 1342 r„ przebudowanym w stylu renesansowym 
pod koniec XVI w.
7. Najbardziej znany widok ze Starego Miasta na 
zamek; w nim do 1954 r. znajdowało się więzie
nie

(zdjęcia: Krzysztof Nowiński)

Złe warunki mieszkaniowe istnieją też w 
tych budynkach, które czekają na końcu 
kolejki do rewaloryzacji. Tam bieżące re
monty nie mają sensu, bo są to już ruiny 
kamienic - szczególnie przy ulicach Ryb
nej, Olejnej i Grodzkiej. Wilgoć, pęknięte 
ściany, popsuta kanalizacja - to codzienna 
rzeczywistość. Jeśli wykonuje się rewalory
zację planowo, skazuje się mieszkania z 
końca kolejki na dekapitalizację, a ludzi - 
nażycie w podłych warunkach. Nie spotka
łam dotychczas kogoś z pomysłem, jak 
rozwiązać ten problem. Ale to musi się 
zmienić. Zrobimy wszystko, by Stare Mia
sto żyło i odgrywało rolę reprezentacyjnej 
dzielnicy Lublina. Są ku temu możliwości i 
wykorzystamy je.
■ Życzę wytrwałości, cierpliwości i po
wodzenia. Mamy nadzieję, że kiedy wró
cimy za kilka lat do tematów lubelskich - 
sprawa Starego Miasta będzie rozwiąza
na.

Rozmawiała: Ewa A. Kamińska
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Usta Światowego Dziedzictwa

Jugosławia
Kraj ten słynie z niezwykle urozmaico
nego, malowniczego środowiska na
turalnego i jednocześnie wielkiego 
bogactwa zabytków architektury i 
sztuki, ukształtowanej przed wiekami 
przez wpływy Zachodu i Wschodu. Do 
„Konwencji w sprawie ochrony świa
towego dziedzictwa kulturalnego i na
turalnego’’ (zob. „Spotkania z Zaby
tkami", nr 5,1990) Jugosławia przystą
piła już w 1975 r. i znalazła się wśród 
pierwszych państw-sygnatariuszy 
tego dokumentu UNESCO. Do chwili 
obecnej na Listę Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
wpisano dziewięć obiektów z terenu 
Jugosławii, przy czym trzy - to obiekty 
dziedzictwa przyrodniczego (parki na
rodowe Plitvice i Durmitor oraz jaski
nie w Skocjan), a pozostałe sześć - 
dziedzictwa kulturalnego (w dwóch 
wypadkach - Ohrid i Kotor - jedno
cześnie dziedzictwa kulturalnego i 
przyrodniczego).

Dubrownik - Stare Miasto. Uchodzi za 
jedno z piękniejszych miejsc na świecie, a 
na pewno jest najpiękniejszym miastem tu
rystycznym Jugosławii. Założony został w 
VII w., a w XV w. uzyskał status niezależnej 
republiki. Okres rozkwitu Dubrownika prze
rwały kilkakrotne trzęsienia ziemi (najsil
niejsze w 1667 r.) i w końcu utrata suweren
ności wraz z wkroczeniem w 1806 r. wojsk 
Napoleona; do 1918 r. ppzostał pod włada
niem Austrii. W okresie IX—XVII w. wokół 
miasta powstały liczne fortyfikacje i mury 
obronne (obecnie należą do najlepiej za
chowanych w Europie), dzięki czemu prze
trwał w Dubrowniku średniowieczny cha
rakter urbanistyczny, wspaniałe zabytki, 
cenne dzieła sztuki. Między innymi są to: 
31-metrowa wieża zegarowa z 1444 r., re
nesansowa studnia tzw. Wielka Studnia 0- 
nofori z 1438 r., romańsko-gotyckie zespo
ły klasztorne z XIV w. (franciszkanów i do
minikanów), liczne kościoły (Św. Spasa - z 
1520 r.; Velika Gospe - wzniesiona w la
tach 1672-1713 na miejscu świątyni ro
mańskiej, w jej ołtarzu głównym znajduje 
się duży poliptyk „Wniebowzięcie Bogaro
dzicy" autorstwa Tycjana; Św. Vlaha - z 
1706-1714 r.) oraz pałace (pałac Sponza 
wzniesiony w 1516 r. z arkadowym dzie
dzińcem przypominającym dziedzińce pa
łaców weneckich; pałac Rektorów, kilka
krotnie przebudowywany, którego architek
tura wykazuje cechy późnego gotyku i re
nesansu, w skarbcu pałacu przechowywa

na jest korona św. Vlaha - patrona Du
brownika).

Kotor - region kulturalno-historyczny I 
przyrodniczy. Miasteczko-port położone 
na terenie Czarnogóry, w rejonie o suro
wych warunkach naturalnych, który w od
różnieniu od innych terenów Jugosławii ni
gdy nie utracił suwerenności, nie podpo
rządkował się panowaniu Turcji, co wpły
nęło na wojowniczy i dumny charakter za
mieszkujących tu ludzi i ich odrębną kultu
rę. W przeszłości Kotor silnie związany był 
z Wenecją. Ślady tych związków widoczne 
są do dziś, m. in. pałac namiestnika Wene
cji wzniesiony w XVI w. i wieża zegarowa 
zbudowana przez Wenecjan w 1602 r. Do 
cennych zabytków w Kotorze należą śred
niowieczne mury obronne oraz liczne koś
cioły, a wśród nich wspaniała romańska 
katedra Św. Tripuna, wzniesiona w 1116 r., 
słynąca z bogatego wyposażenia oraz 
skarbca, w którym znajdują się m. in. obra
zy szkoły weneckiej z XVI w., złote przed
mioty kultu z XIV—XVII w., wczesnochrześci
jański sarkofag. Kotor doznał skutków licz
nych trzęsień ziemi w XVI—XVIII w. i ostat
niego - w 1979 r„ które zamieniło w ruinę 
wiele cennych obiektów.

Ohrld - zespół zabytkowy I rezerwat 
przyrody. Miasteczko to usytuowane jest 
na północnym brzegu Jeziora Ohrydzkie- 
go, najgłębszego jeziora Jugosławii, które 
słynie z niespotykanych już nigdzie gatun
ków flory i fauny. W IX-X w. Ohrid stanowił 
centrum kulturalne słowiańskiego Połud
nia; w 893 r. uczeń Cyryla i Metodego bis
kup Klement zbudował tu pierwszy kla
sztor, a w obrębie niego pierwszy słowiań
ski uniwersytet. W końcu X w. Ohrid ogło
szony został stolicą Macedonii. Najświet
niejszy okres rozwoju gospodarczego 
przeżywał w końcu XVIII i na początku XIX 

w. Do dzisiaj przetrwały w mieście mury 
potężnej twierdzy, wzniesionej w XI w.; do 
budowy niektórych jej części użyto płyt z 
grobowców greckich. Z tego samego wie
ku pochodzi także cerkiew Św. Zofii, wielo
krotnie w późniejszych okresach przebu
dowywana. Cerkiew ta słynie ze znakomi
tych fresków z XI i XIV w. W Ohrydzie za
chowały się jeszcze inne cenne zabytki 
cerkiewne: cerkiew Św. Pantalejmona z IX 
w., cerkiew Św. Klimenta z XIII w. (ze wspa
niałymi freskami z 1296 r.), czternasto
wieczna cerkiew Św. Jovana Kaneo.

Sopoćanl - klasztor. Klasztor ten, wznie
siony około 1260 r., należy do najstarszych 
klasztorów serbskich. W cerkwi klasztornej 
Św. Trójcy zachował się zespół fresków z 
XIII w., najcenniejszy zabytek średnio
wiecznego serbskiego malarstwa ścienne
go. Najpiękniejszy z fresków „Zaśnięcie 
Bogarodzicy" (o powierzchni ponad 40 m2) 
świadczy o wielkim mistrzostwie jego twór
ców. Fascynuje kolorytem, ekspresją i zna
komitą techniką wykonania. Przedstawiona 
na fresku kompozycja figuralna w istocie 
rzeczy ukazuje śmierć królowej Anny Dan- 
dato, otoczonej postaciami świętych, pro
roków, męczenników, przy czym twarze 
niektórych z nich są twarzami osób rea
lnych - m. in. króla, jego żony, dzieci.

Studenlca - zespół cerkwi. Klasztor Stu- 
denica jest najwcześniejszą fundacją dyna
stii serbskich właców Nemanjiciów. W jego 
obrębie usytuowany został zespół trzech 
cerkwi: Św. Mikołaja z XIII w., cerkiew Kró
lewska z 1314 r. i najpiękniejsza, najstarsza 
- Matki Boskiej, ufundowana w XII w. przez

1. Rozmieszczenie obiektów wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa w Jugosławii
2. Rekonstrukcja pałacu Dioklecjana w Splicie
3. Obecny widok zespołu pałacowego Dioklecja
na
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Split - zabytkowe centrum. Miasto u- 
sytuowane jest nad zatoką Adriatyku, 
a jego powstanie wiąże się z osobą 
rzymskiego cesarza Dioklecjana, który 
w 305 r. złożył władzę i osiadł w Dal
macji. Ale już wcześniej,, około 290 r„ 
rozpoczął tu budowę wielkiego pała- 
cu-twierdzy, gdzie później spędził sta
rość. W VII w. - kiedy to znalazła w 
pałacu schronienie ludność zburzonej 
w 615 r. Salony - w obrębie murów 
pałacowych narodziło się miasto, któ-

Stefana Nemanję, założyciela dynastii; we 
wszystkich zachowały się cenne freski. 
Cerkiew Matki Boskiej jest budowlą jedno- 
nawową z kopułą i narteksem, a znajdujące 
się w niej malowidła ścienne pochodzą z 
początku XIII w.
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ma Złota (Porta Aurea); w XI w. nadbu
dowana została kopułą kościółka Św.

re powoli rozrastało się i należało ko
lejno do Bizancjum, Węgier, Wenecji,
Austrii, a od 1918 r. do Jugosławii.
Stare centrum Splitu skupiło się wokół 
pałacu Dioklecjana, który należy do 
najznakomitszych zabytków okresu 
rzymskiego (zgodnie z przyjętą w tym 
cyklu zasadą obiekt ten obdarzymy 
nieco szerszą informacją i zdjęciami).

Marcina, który przetrwał do dzisiaj. W 
części wewnętrznej kompleksu pała
cowego znajdowały się ulice, przy któ
rych mieściły się pomieszczenia gwar
dii cesarskiej oraz obiekty rezydencji 
Dioklecjana. W okresach późniejszych 
część zajmowana przez rezydencję

Wzniesiony został jako rozległy zespół 
budowlany na planie nieregularnego 
prostokąta (dwa boki miały długość 
po 214 m, a następne dwa: 175 i 181 
m), otoczony grubym murem, w któ
rym znajdowały się liczne bramy i ba
szty; do chwili obecnej przetrwały tyl
ko trzy baszty, przy czym dwie zostały 
przebudowane na domy mieszkalne, 
jedynie jedna częściowo zachowała 
wygląd pierwotny. Z czterech bram 

cesarską zamieniona została w domy 
mieszkalne, a nie opodal wybudowa
no ratusz (1443 r.), piękne pałace i 
świątynie (m. in. pałac Papalić w XV w., 
pałac Agubio Ivello w XV-XVI w., pałac 
Cindro w XVII w., pałac Cambi w XV 
w., pałac Karepić w XVI w.).
Pałac Dioklecjana, zbudowany na za
sadzie wojskowego obozu rzymskie
go, od strony morza nie miał obwaro
wań. Na całej szerokości budowli
znajdował się tu kolumnowy portyk zpałacowych najwspanialsza była Bra-

4. Jeden z dwóch lwów stojących przed romań
ską dzwonnicą katedry Św. Dujama
5. Dziedziniec wewnętrzny zespołu pałacowego, 
tzw. Perystyl

(repr. Emanuela Cissowska, 
rys. Bolesław Kobielski)

galerią - miejsce służące cesarzowi 
do spacerów zimą. W obrębie rezy
dencji zlokalizowane były: komnaty 
cesarza, mauzoleum, świątynia Jupite
ra, rozległe piwniczne magazyny.
Mauzoleum, u którego wejścia stały 
cztery granitowe posągi sfinksów 
sprowadzone z Egiptu, miało być 
miejscem spoczynku zwłok Dioklecja
na, później zostało zamienione w ka
tedrę, która otrzymała wezwanie św. 
Dujama. Ta wspaniała świątynia prze
trwała do dziś. Jest budowlą ośmio- 
boczną, a jej dach wspiera się na 24 
kolumnach. We wnętrzu znajdują się 
dwa rzędy kolumn korynckich, a nad 
nimi - fryz z medalionami Dioklecjana i 
jego żony. Z 1214 r. pochodzą drew
niane wrota pokryte rzeźbą ze scena
mi z życia Chrystusa. Z tego samego 
okresu jest też marmurowa kazalnica i 
drewniane stalle. W wyposażeniu ka
tedry znajduje się jeszcze wiele innych 
cennych dzieł sztuki, a wśród nich 
piękny drewniany krucyfiks z XIV w. na 
ołtarzu głównym, gotycki ołtarz św. 0- 
sipa z 1427 r., ołtarz św. Stasa z 1448 
r.; w skarbcu mieszczą się obiekty z 
okresu romańskiego, gotyku i baro
ku.
Naprzeciw katedry znajduje się świą
tynia Jupitera; w XV w. zamieniona zo
stała na baptysterium. Do obecnych 
czasów przetrwał portal i wnętrze z ka
setonowym sklepieniem.
Miejsce pomiędzy świątynią Jupitera i 
katedrą wypełnia otwarty dziedziniec, 
tzw. Perystyl - obecnie centrum Stare
go Miasta w Splicie. Z dwóch stron 
(wschodniej i zachodniej) otaczają go 
wsparte na kolumnach arkady, a od 
południa ustawiony na czterech ko
lumnach - wielki fryz. Między kolum
nami tego fryzu znajdują się dwie kap
liczki Matki Boskiej - z XVI i XVII w.
Wszystkie te cenne pozostałości sta
rego Splitu wtopione są w tętniącą ży
ciem codzienność obecnego miasta.

L.B.

W tekście m. in. wykorzystano: M. Krukowska, 
Jugosławia, Warszawa 1985.
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją Hanny Krzyżanowskiej)

STRABLA
(gm. Wyszki, woj. białostoc
kie)

ZESPÓL PAŁACOWY

Barokowe założenie patacowo- 
-parkowe w Strabli, usytuowane 
malowniczo nad doliną Narwi i 
rzeczką Strabelką, otoczone po
lami i łąkami, przechodziło różne 
koleje losu. Historia majątku się
ga lat dwudziestych XVI w., cza
sów króla Zygmunta I, który ob
darzył swego nadwornego leka
rza Macieja z Krajny kilkoma 
wsiami, w , tym Szczechłow- 
szczyzną, późniejszą. Strablą, 
Maciej założył rezydencję na 
wzór włoski - z dworem i ota
czającym go ogrodem.
Po bezpotomnej śmierci córki 
Macieja Barbary, Strabla stała 
się majętnością dożywotnią hu
manisty i dyplomaty królewskie
go Stanisława Fogelwedera, a 
przed 1617 r. przeszła w posia
danie stolnika wiskiego Adama 
Turowskiego i jego syna Kazi
mierza, fundatora istniejącego 
do dziś w bliskim sąsiedztwie 
kościoła. W drugiej połowie XVII 
w. znajdowała się we władaniu 
Kurzenieckich, z których Michał 
sprzedał ją supraskim bazylia
nom.
W drugiej ćwierci XVIII w. dobra 
strabelskie stały się własnością 
Macieja Starzeńskiego, starosty 
brańskiego, związanego silną 
przyjaźnią z hetmanem wielkim 
koronnym Janem Klemensem

łowi Hieronimowi i jego małżon
ce, Barbarze z Kuczyńskich, na 
zgromadzenie bogatego zbioru 
dzieł sztuki i biblioteki, a także 
na organizowanie zjazdów, na
rad politycznych i spotkań kultu
ralnych.
Spadkobiercy Michała Hieroni
ma Starzeńskiego - syn Maciej 
Ignacy i wnuk Wiktor Wacław, 
marszałek szlachty guberni gro
dzieńskiej, uczestnik Powstania 
Styczniowego - wzbogacali do
bra strabelskie nowymi inwesty
cjami. Jednak za udział w po
wstaniu Wiktor Wacław został 
zesłany do Rosji, a majątek 
skonfiskowano i oddano w ręce 
księcia Dymitra Obolańskiego. 
W 1897 r. Strabla ponownie sta-

1. Plan sytuacyjny zespotu: 1 - pa
łac, 2 - lamus, 3 - kuźnia, 4 - obora,
5 - czworak, 6 - budynek mieszka
lny
2.3. Patac w trakcie remontu (2) i 
.drewniany lamus (3)

(rys. Anna Drewnowska)

Brańickim. Następnie Strablą 
zarządzał jego syn Michał Hiero
nim, również starosta brański, 
poseł na Sejm Czteroletni, u- 
czestnik Powstania Kościuszko
wskiego. On to zajął się uregu
lowaniem spraw ekonomicz
nych i gospodarczych majątku 
oraz przebudową założenia na 
wielkopańską rezydencję. Po
wstał dzięki temu barokowy uk
ład z dworem o zwartej syme
trycznej bryle, otoczony na 
nowo rozplanowanym ogrodem 
z kanałem, a także dwukondyg
nacyjny drewniany lamus wznie
siony w 1792 r. Dokonane 
przeobrażenia pozwoliły Micha-

ła się własnością Starzeńskich i 
była nią niemal do czasów refor
my rolnej.
W okresie drugiej wojny świato
wej pałac został zdewastowany. 
Po remoncie mieścił w swych 
murach szkołę podstawową, 
Gminną Radę Narodową, biuro 
PGR oraz mieszkania prywatne. 
Opuszczony przez użytkowni-
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ków ulegał dalszej dewastacji, 
podobnie jak park, którego 
część zamieniono na łąki i pola 
uprawne.
Niepomyślne losy Strabli do 
dziś nie zmieniły zasadniczo o- 
siemnastowiecznego układu 
przestrzennego ani barokowo- 
-klasycyzującej bryły budowli. 
Dlatego też pałac wraz z wyjąt
kowo interesującym ogrodem, 
urozmaiconym stawami i kana

łami, a także budynkami towa
rzyszącymi, zasługuje na szcze
gólną uwagę i godne użytkowa
nie. Zespół ten należy do naj
cenniejszych założeń baroko
wych w regionie północno- 
wschodniej Polski.
Położony ok. 30 km od Białego
stoku i ok. 10 od głównej trasy 
Białystok - Lublin, składa się z 
kilku budynków: pałacu, lamusa, 
czworaka, obory, kuźni.

Pałac w... smrodzie
W rubryce „Kupić, nie kupić...” (nr 2, 1989) ukazała 
się oferta sprzedaży pałacu w Jakubowicach Muro
wanych koło Lublina. Tam odsyłamy Czytelników, 
którzy chcieliby poznać dzieje tego obiektu. Tam też 
można przeczytać w „Informacjach szczegóło
wych”, że „pafac zrujnowany, w trakcie remontu za
bezpieczającego”.

Informacje szczegółowe

Materiał:

Kubatura:

Powierzchnia użyt
kowa:

Liczba kondygna
cji:
Właściciel:
Użytkownik:
Proponowany ro
dzaj zagospodaro
wania:
Stan zachowania:

Zakres robót:

Sposób załatwie
nia sprawy:

pałac, kuźnia i czworak z cegły, lamus 
z drewna, obora z kamienia
pałac 5000 m3, lamus 1040 m3, kuźnia 
588 m3, czworak 1056 m3, obora 3215 
m3
pałac 990 m2, lamus 180 m2, kuźnia 
160 m2, czworak 264 m2, obora 674 
m2, park 8,73 ha
pałac i lamus po 2, kuźnia, czworak i 
obora po 1
Urząd Gminy w Wyszkach 
brak
luksusowy ośrodek wypoczynkowy 
połączony np. z nauką jazdy konnej, 
cele mieszkalno-wypoczynkowe itp. 
pałac - w latach osiemdziesiątych 
przeprowadzono remont konstrukcji 
budynku, wykonano tynki wewnętrzne, 
pokryto dachówką, wymieniono sto
larkę okienną i drzwiową, częściowo 
wykonano instalacje wewnętrzne; od 
1987 r. prace są przerwane z powodu 
braku środków finansowych; lamus - 
konstrukcja drewniana częściowo 
zaatakowana przez szkodniki; kuźnia 
- dach częściowo zniszczony; czwo
rak - zniszczone podłogi, stolarka; o- 
bora - stan dobry; park - zaniedbany i 
częściowo zniszczona kompozycja 
pałac - uzupełnienie pokrycia dacho
wego, wykonanie obróbek blachar
skich, tynkowanie i malowanie elewa
cji, wykonanie tarasów, zakończenie 
prac instalacyjnych, konserwacja i 
częściowa rekonstrukcja malowideł, 
kominków i dekoracji klatki schodo
wej; lamus, kuźnia i czworak - remont 
według dokumentacji projektowej i 
wytycznych Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków; park - uporząd
kowanie i rewaloryzacja
obiekt może być sprzedany; decyzję 
podejmie wójt gminy w Wyszkach, 
wartość określi rzeczoznawca; tel. 
wójta: 1196; adres Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków: Białystok, ul. 
Dojlidy Fabryczne 23, tel. 412-191 w. 
49, 50.
W zbiorach Biura Badań i Dokumenta
cji Zabytków w Białymstoku znajdują 
się dokumentacje projektowe opraco
wane przez PP PKZ - Oddział Biały
stok w 1985 r.

(opracowafy: Janina Hościtowicz i Maria Szkitądź)

1. Tak obecnie wygląda pałac w Ja
kubowicach
2. Jeden z pawilonów - bażantarnia

Minęły zaledwie dwa lata i ta in
formacja okazała się już nieak
tualna. Prowadzony przez właś
ciciela - Muzeum Okręgowe w 
Lublinie - remont został zatrzy
many z prozaicznej przyczyny 
braku funduszy. Pałac zaczyna 
walić się znacznie szybciej 
właśnie dzięki... remontowi. Po 
prostu przez odgruzowanie 
wnętrza na dużą głębokość za
chwiana została statyka ścian. 
Do drugiej, zewnętrznej strony 
murów przystawione są drew
niane rusztowania, których ele
menty są obecnie rozkradane i 
w związku z tym mury tracą pod
parcie. Wyremontować do koń-

ca udało się jedynie bramę 
wjazdową z około 1850 r.

Obok pałacu stoją dwie niewiel
kie oficyny: dawna bażantarnia i 
dawna kuchnia. Zajęte są od lat 
przez „dzikich” lokatorów i efek
ty ich zamieszkiwania a właści
wie - dewastowania widoczne 
są doskonale. Z dawnego an
gielskiego parku utworzonego
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PRACOWNIA 
WITRAŻY
ADAM MARIAN 
GOŁEMBOWSKI 
mistrz rzemiosł artystycznych
POZNAŃ, ul. KRAŃCOWA 6, 
tel. 324-758

WYKONUJE:
• renowacje
i rekonstrukcje 
witraży zabytkowych,
• kopie dawnych 
witraży,
• nowe witraże 
wg własnych
i powierzonych 
projektów,
• oszklenia 
artystyczne,
• plafony 
witrażowe.

UWAGA!!!
MAŁY SŁOWNIK 

OCHRONY ZABYTKÓW
M. Kurzątkowskiego

jeszcze do nabycia 
w redakcji!!!

Jest to pierwsze w Polsce kompendium 
wiedzy o zabytkach, ich ochronie i or
ganizacji. Zamówienia prosimy kiero
wać pod adresem redakcji „Spotkań z 
Zabytkami”, tu również odbywa się 
sprzedaż (poniedziałki, środy, piątki w 
godz. 9.00-14.00).

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Fortron” 
istniejące od 1985 r. poleca renowację i konserwację:

• MEBLI STYLOWYCH,
• DREWNIANYCH ELEMENTÓW 

WYSTROJU WNĘTRZ.
WYKONUJEMY OPRACOWANIA KONSERWATOR
SKIE.
Zatrudniamy doświadczonych fachowców.
Stosujemy wysokiej jakości naturalne materiały.
Krótkie terminy realizacji.
Nasz adres: P.Z. „Fortron", 93-526 Łódź, Beskidzka 45. 
Telefon: 34-80-41

po 1803 r. pozostały nieliczne 
drzewa, które powinny być ściś
le chronione.
Czy ten zabytek ma szansę na 
ratunek? Jakubowice położone 
są 7 km od centrum Lublina, są 
do niego od niedawna włączone 
(ulica prowadząca do pałacu na
zywa się... Zabytkowa) i przybli
żone dzięki linii autobusowej. 
Poza tym pałac stoi na wzgórzu 
dominującym nad okolicą. 
Wszystko to powinno ściągać tu 
wielu potencjalnych nabywców, 
którzy - oprócz mieszkania dla 
siebie - mogliby stworzyć w Ja
kubowicach wspaniały obiekt 
hotelowy. Jednak tak nie jest, a

tajemnica niepowodzenia tej o- 
ferty leży w... smrodzie. Otóż po
niżej pałacu, od jego strony pół
nocno-wschodniej, znajdują się 
spływy kanalizacyjne, które - na 
skutek rozkradzenia materiałów 
uszczelniających - od -czasu do 
czasu dają znać o sobie. Jeśli 
więc obecny właściciel chce 
sprzedać ten obiekt, musi prze
de wszystkim zlikwidować 
smród, a w każdym razie „dołą
czać go” do oferty jako prze
szkodę do usunięcia. Bo jeśli 
już ktoś zdecyduje się na zakup 
i remont pałacu, to uszczelnie
nie kanalizacji jest naprawdę 
drobiazgiem, (k)

REKLAMA

Wszystkie usługi 
i towary
- niekoniecznie 
związane
z ochroną 
zabytków
- można 
znakomicie 
sprzedać 
prezentując je na 
łamach „Spotkań 
z Zabytkami”. 
Sądząc z efektów 
osiąganych przez 
reklamujące się 
u nas firmy:

JEŚLI
- TO TYLKO U NAS!!!

Szczegółowe informacje na s. 55.

/ P UWAGA! UWAGA!
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Wiatrak 
w Lesznie
Ulica Zacisze w Lesznie w 
Wielkopolsce; na prostopa
dłej do niej polnej, ubitej 
drodze stoją obok siebie 
dwa bliźniacze wiatraki. Na 
obu widnieją tabliczki z .napi
sami „obiekt zabytkowy”. 
Jeden z nich nadal pracuje, 
jako ostatni w Lesznie i je
den z niewielu w regionie.
Od kilkudziesięciu lat gos
podarzem wiatraka jest An
toni Prałat. Mimo swoich o- 
siemdziesięciu jeden lat 
dzielnie broni honoru mły
narskiego rzemiosła. Fach 
odziedziczył po ojcu, młyna
rzu z Osiecznej. „Już jako 
miody chłopak byłem cze
ladnikiem u coraz bardziej 
niedomagającego ojca. Na
wet zimą spałem we młynie, 
a rano budził mnie do pracy 
świst wiatru" - wspomina 
pan Antoni.
W 1934 r. wiatrak stał się 
jego własnością. Wkrótce 
jednak wybuchła wojna i pan 
Prałat powołany został do 
wojska. Przydzielono go do 
artylerii, walczył pod Jaro
sławcem, pod koniec kam
panii wrześniowej dostał się 
do niewoli, był w obozie je
nieckim. Stamtąd w czerwcu 
1940 r. zwolniony został do 
przymusowej pracy jako 
młynarz u Niemca w okoli
cach Szczecina. Potem trafił 
do młyna wodnego koło Bia
łogardu, gdzie zastał go ko
niec wojny. Wrócił do O- 
siecznej, ale po wiatraku zo
stały jedynie fundamenty. 
„Ojciec wtedy mi poradził: tu 
nie masz czego szukać, jedź 
do Leszna, tam stoi nieczyn
ny wiatrak. Pojechałem. Wia
trak stał daleko za miastem, 
zupełnie na pustkowiu. Po
czątkowo nie było mi łatwo -

1.2. Wiatrak (1) i jego właściciel An
toni Pratat (2)

(zdjęcia: Waldemar Kaczorowski)

wiatrak bowiem wymagał 
gruntownego remontu".
Los jednak uśmiechnął się 
do pana Prałata i wydzierża
wiony przez niego wiatrak 
zaczął wkrótce pracować. 
Tymczasem powojenne 
Leszno szybko roz
budowywało się i wiatrak o- 
toczyty nowe budynki. Z nie
zbędnym do napędu wia
trem było coraz gorzej. W 
1957 r. Antoni Prałat podjął 
decyzję o zainstalowaniu sil
nika elektrycznego i w tym 
samym roku został pełno
prawnym właścicielem mły
na. „Do września 1986 r. 
mieliłem mąkę z sąsiadem 
Kazimierzem Kasprzyckim. 
Po jego śmierci zostałem 
sam1’.
Klientów nie brakuje. Pan 
Prałat z dumą dodaje, że 
każdy gospodarz wydający 
córkę za mąż na pięć tygod
ni wcześniej zamawia u nie
go mąkę. Większość prac 
związanych z konserwacją 
wiatraka wykonuje sam. 
Wiatrak ma obrotowe zawie
szenie pozwalające młyna
rzowi na orientowanie obiek
tu do kierunku wiejącego 
wiatru. Czteroramienne 
skrzydła pokryte są cienkimi 
i lekkimi „dranicami". Prze
kazywały one napęd na wał 
skrzydłowy, koło palczaste i 
pionowy wał napędzający 
górny kamień młyński, który 
ocierając się o dolny kamień 
w prymitywny, ale skuteczny 
sposób mielił zboże.
W 1795 r. w Lesznie znajdo
wały się osiemdziesiąt czte
ry wiatraki, do 1916 r. zacho
wało się ich zaledwie sześć. 
Wiatrak pana Prałata zbudo
wano około 1836 r. i do 1957 
r. pełnił funkcję młyna wietrz
nego. W tym czasie dokony
wano pewnych przeróbek i 
udoskonaleń, które umożli
wiły wiatrakowi pracę do dzi
siaj i przyczyniły się do tego, 
że wysłużony obiekt kultury 
materialnej stał się nieod
łącznym elementem archi
tektury Leszna.

Waldemar Kaczorowski
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„Europa Nostra” 
dla franciszkanów

W dniu 9 lipca 1990 r. w kla
sztorze oo. franciszkanów w 
Poznaniu, przy pl. Bernar
dyńskim prof, dr hab. Zy
gmunt Świechowski - świa

towej sławy mediewista pol
ski, członek zarządu poza
rządowej organizacji Rady 
Europejskiej o nazwie „Eu
ropa Nostra” - dokonał uro
czystego wręczenia dyplo
mu uznania przyznanego 
przez tę organizację klaszto

rowi oo. franciszkanów za 
wybitne osiągnięcia w odbu
dowie i rewaloryzacji zespo
łu zabytkowych zabudowań 
klasztoru i kościoła. Jest to 
pierwszy i jak dotychczas je
dyny obiekt w Polsce wyróż
niony tak wysokim odzna
czeniem europejskim za o- 
gromny zakres prac konse
rwatorskich wykonanych w 
tym zespole.
Kościół barokowy zbudowa

ny został w latach 1658— 
1668 i 1673-1674 przez 
Krzysztofa Bonadurę i Jerze
go Catenazzi. Nowa elewa
cja frontowa i nowe hełmy 
wież pochodzą z lat 1730- 
1738. W czasie drugiej wojny 
światowej Niemcy urządzili 
w kościele warsztaty deko- 
ratorskie opery, co w konse
kwencji doprowadziło do 
prawie całkowitej dewastacji

1.2. Kościół franciszkanów: fasada 
główna (1) i wnętrze (2)

(zdjęcia: Brunon Cynalewski) 

wnętrza. Dalsze zniszczenia 
kościoła i klasztoru nastąpiły 
podczas walk o wyzwolenie 
miasta, kiedy runęły dachy i 
hełmy wież, sklepienie nad 
prezbiterium, a także wypali
ły się całkowicie wnętrza.
Ojcowie franciszkanie (ber
nardyni) przejmując zespół 
na przełomie 1947-1948 r. 
stanęli przed trudnym zada
niem odbudowy zniszczone
go w 95% kościoła i klaszto
ru. Rozpoczęte w 1948 r. pra
ce budowlane i konserwa
torskie trwały nieprzerwanie 
do 1988 r. Należy podkreślić, 
że wszystkie zostały wyko
nane przez oo. franciszka
nów systemem gospodar
czym i częściowo z włas
nych środków finansowych. 
Podczas kompleksowych 

' prac pieczołowicie odbudo
wano cały zespół, zrekon
struowano barokowe wypo
sażenie kościoła, przywró
cono całość wystroju sztu- 
katorskiego i wykonano po
lichromie. W 1982 r. zostały 
zamontowane hełmy wież, 
dzięki czemu charaktery
styczna dwuwieżowa sylwe
tka kościoła znowu ukazała 
się w panoramie miasta.
Troska oo. franciszkanów o 
świątynię, ich długoletnia 
praca i trud włożone w od
budowę zespołu, pozwoliły 
na przywrócenie miastu cen
nego zabytku architektury 
sakralnej, związanego od lat 
z historią i kulturą Poznania.

Henryk Nowakowski

Tartak 
po raz drugi

Od co najmniej dwóch lat zabyt
kowy - wedle powszechnego 
mniemania także specjalnie 
chroniony - tartak w Kacwinie 
na Spiszu popada w coraz więk
szą ruinę. Moja notatka w „Spo

tkaniach" nr 2, 1990, była - jak 
się okazało - kolejnym głosem 
wołającego daremnie na biuro
kratycznej puszczy. Wcześniej 
interwencję w tej sprawie podjęli 
działacze Ośrodka Kultury Tury

styki Górskiej PTTK w Pieni
nach. Okazało się po prostu, że 
tartak nie był zabytkiem 
(formalnie), gdyż nie znajdował 
się w rejestrze Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w No
wym Sączu!!! Interwencję przy
jęto jako wniosek i obiekt wpi
sano na tę listę dopiero 22 listo
pada 1988 r. (decyzja nr 383/88). 
Brawo - zawołajmy - ale to było 
dwa lata temu, a tartak w Kacwi- 
mie nadal niszczeje. Wiadomo: 

drewno, wpływy atmosferyczne, 
brak troskliwej ręki cieśli i buda- 
rza. Ile czasu ten obiekt - w co
raz gorszym stanie technicznym 
- wytrzyma? Tym bardziej że 
władze lokalne, te najnowsze, 
jeszcze „nie czują sprawy”. A 
przecież to właśnie one powinny 
zadziałać jak najszybciej. Oby 
potrafiły i zajęły się kacwińskim 
wiatrakiem. Jak swoim.

Tomasz Kowalik
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PRZYPOMINAMY
Fundacja PRO AUXILIO Popularyzacji Ochrony i Inicjatyw Ratowania Zabyt
ków ma już konto: PBK III O/Warszawa nr 370015-971658-132-3. Nie posia
damy zaktadów produkcyjnych ani spółek, dysponujemy natomiast wiarą, że 
nie pozostaniemy sami - oczekujemy więc na sponsorów krajowych i zagra
nicznych. Jednym z celów Fundacji jest utrzymanie „Spotkań z Zabytkami" na 
rynku wydawniczym, aby mogły m.in. realizować zadania Fundacji. Mamy 
nadzieję, że hojność sponsorów - którym na życzenie zapewniamy bezpłatną 
reklamę w naszym piśmie oraz wpis na Listę Ofiarodawców Fundacji - spo
woduje powrót „Spotkań" do poprzedniej objętości i nakładu, do zdjęć kolo
rowych wewnątrz pisma, do dobrego papieru i kartonu, jednym słowem - do... 
Europy. Z odpowiedzi Czytelników na naszą ankietę związaną z wydaniem 
pięćdziesiątego numeru pisma wynika, że chętnie widzieliby „Spotkania" w 
edycji obcojęzycznej jako formę promocji ochrony polskich zabytków za gra
nicą - i ten krok uzależniony jest od funduszy.

■ DOBRO KULTURY POLSKIEJ
■ RATOWANIE NARODOWYCH PAMIĄTEK I TRADYCJI
■ ROZWÓJ „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
- to podstawowe zadania Fundacji PRO AUXILIO.

Zarząd Fundacji mieści się w siedzibie redakcji „Spotkań z Zabytkami": 00- 
052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 17, tel. 27-64-77.

REMEMBER
The PRO AUXILIO Foundation for the Popularization of Historical Monument 
Protection and Rescue Initiatives has its bank account already: PBK III 
O/Warszawa nr 370015-971658-132-3. We have no production establish
ments or companies, but we do have faith that we shall not be alone - we await 
domestic and foreign sponsors. One of the aims of the Foundation is to keep 
“Encounters with Monuments" on the publishing market so that it can help in 
carrying out the Foundation’s tasks. We hope that the generosity of sponsors 
- for whom we provide gratuitous advertising in our magazine on request and 
whom we enter on the list of the Foundation’s Contributors - will make it 
possible for "Encounters" to return to its former volume and circulation, the 
colour photographs inside, the good-quality paper and cardboard, in a word - 
to... Europe. From our Readers' answers to our questionnaire concerning the 
publication of the fiftieth issue of the magazine, it appears that they would be 
glad to see “Encounters” in a foreign-language version, as a form of promo
ting the protection of the Polish historical monuments abroad - and this step 
depends on funds.

■ THE BENEFIT OF POLISH CULTURE
■ THE RESCUE OF NATIONAL MEMENTOES AND TRADITIONS
■ THE DEVELOPMENT OF “ENCOUNTERS WITH MONUMENTS”
- are the basic aims of the PRO AUXILIO Foundation. The managing board 

of the Foundation is located in the editorial office of “Encounters with Monu
ments”: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 3rd floor, room 17, tel. 27-64- 
77.

Poznańskie kapliczki
Szkolne Koło Krajoznawczo-Tury
styczne im. Wincentego Pola w Po
znaniu założone zostało 17 wrześ
nia 1963 r. Od 1979 r. - jako jedyne 
w Polsce - wydaje własne pisemko 
krajoznawcze pt. „Orli lot”. Koło 
zorganizowało już 14 obozów węd
rownych, ponad 400 pieszych wy
cieczek, wykonuje wiele prac krajo
znawczych związanych z różnymi 
tematami, np. „Nasze ulice”, 
„Pomniki Poznania”, „Drewniane 
kościoły okolic Poznania”, a także 
opracowania poszczególnych tras

turystycznych. Koło jest samowy
starczalne, gromadzi fundusze, a 
członkowie rekrutują się z kilku 
szkół podstawowych dzielnicy Św. 

Łazarza w Poznaniu. Kieruje nim od 
27 lat pan Jerzy Sobczak.

★ ★ ★
Jednym z rzadkich elementów 
krajobrazowych Poznania są 
dawne kapliczki przydrożne. 
Któż dziś na nie patrzy? A kto 
modli się przy nich jak dawniej? 
Wystarczy zapytać niektórych 
proboszczów parafii, na terenie 
których znajdują się kapliczki, a

okaże się, że nie wiedzą o 
nich!
Kapliczki stawiano niegdyś na 
niedostępnych uroczyskach, 
przy rozstajnych drogach, przy 
starych drzewach. Te zabytki a 
zarazem obiekty kultowe giną na 
naszych oczach, nieraz zupełnie 
opuszczone i zapomniane. Do-

1. Z XIX w. przy ul. Złotowskiej
2. Najstarsza kapliczka z ok. 1667 r. 
przy ul. Dolna Wilda
3. Z XIX w. przy ul. Sikorskiego
4. Kapliczka na Winiarach z XIX w.
5. Przylegająca do budynku przy ul. 
Głównej 64 kapliczka z 1884 r. (na
pis: „Fundowała Petronela Czarnec
ka 1884")
6. Na Ratajach (osiedle ZWM) z 1894 
r. (napis: „A. 1894 R.")

(zdjęcia: Jerzy Sobczak)

póki jednak istnieją - powinni
śmy je chronić i przypominać o 
nich. Powinniśmy wreszcie na 
fotografiach lub rysunkach u- 
trwalać ich wygląd i w ten spo
sób przyczyniać się do doku
mentowania tych uroczych, a tak 
zapomnianych i ginących zabyt
ków.
W roku szkolnym 1989-1990 na
sze Szkolne Koto Krajoznaw
czo-Turystyczne podjęto się ko
lejnej pracy krajoznawczej pt. 
„Kapliczki przydrożne na terenie 
miasta Poznania". Była to praca 
trudna, bowiem wiedzieliśmy za
ledwie o kilku takich obiektach, 
a przecież teren miasta jest bar
dzo rozlegty. Udało się nam od
naleźć 21 kapliczek. Trzeba było 
przemierzyć wszystkie dzielnice 
peryferyjne, bowiem tylko tam 
można jeszcze coś znaleźć. 
Wszystkie kapliczki zostaty sfo
tografowane i opisane. Nad o- 
statecznym opracowaniem po
szczególnych kapliczek praco
wał zespół: Renata Adamska, 
Marlena Chrabąszcz, Dorota i
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Grzegorz Hatasikowie, Agnie
szka Kempa, Sylwia Łukowska, 
Joanna Matuszewska, Małgo
rzata Mucha, Mirosław Staw- 
niak, Joanna Waligóra i Monika 
Wienskowska. Całością kiero
wał opiekun SKKT, który wyko
nał wszystkie ilustracje do tego 
opracowania, zaś wymienione 
osoby dokonały ostatecznego 
opisu poszczególnych kapli
czek. Czy są to wszystkie tego 
typu obiekty na terenie Pozna
nia? Tego nie wiemy, być może 
gdzieś jeszcze kryją się takie za
bytki. Jeśli jednak dowiemy się 
o nich lub sami na nie trafimy - 
uzupełnimy naszą pracę.
Na zakończenie warto podzielić 
się jedną uwagą. Otóż podczas 
penetrowania Poznania stwier
dziliśmy, że stoi jeszcze bardzo 
dużo różnych figur lub krzyży. 
Są to prawdopodobnie także o- 
biekty nigdzie nie opisane i nie 
zinwentaryzowane. Może ktoś 
się tym zajmie, bo obiekty te 
również giną. Ratujmy to 
wszystko, by nie stało się już tyl
ko wspomnieniem, lub jak to na
zywa prof, dr Wiktor Zin: „pięk
nem utraconym"!

Jerzy Sobczak

Przedstawiamy

„Old-House Journal” - to amerykań
ski dwumiesięcznik wydawany przez 
Old-House Corporation. Dziewięć- 
dziesięciostronicowy- kolorowy ma
gazyn kosztuje 3 doi. 95 centów i ma 
charakter typowo poradniczy, o czym 
świadczy już jego podtytuł - „Tech
niki konserwacji”. W piśmie można 
wyróżnić dwie części. W pierwszej 
zamieszczane są artykuły, w odróż
nieniu od pozostałych tekstów pod
pisywane pełnymi imionami i nazwi
skami autorów; najciekawsze z nich 
sygnowane są już na okładce. Więk
szość artykułów traktuje o elemen
tach wyposażenia wnętrz mieszka
lnych, w każdym numerze opisywany 
jest tylko jeden wybrany element, za 
to bardzo dokładnie. Jeśli jest to np. 
kominek - najpierw przybliża się 
jego historię, potem pokazuje, jak 

wyglądały pierwsze kominki, opisuje 
się wynalazek kominka ze sztucznym 
światłem, a następnie w artykułach 
poradniczych autorzy dają czytelni
kom instrukcje, gdzie i jak zamonto
wać kominek, jak go czyścić i kon
serwować. W ten sam sposób 
przedstawia się lampy (również ga
zowe), wanny, kuchenki itp. Pozosta
łe artykuły - to rozważania o możli
wościach wykorzystania historycz
nych stylów architektonicznych we 
współczesnym budownictwie jedno
rodzinnym.
Druga część pisma - to stałe działy. 
„Od redakcji” stanowi zapowiedź 
najważniejszych pozycji w numerze i 
przegląd planów redakcyjnych. „Lis
ty” zawierają opinie czytelników o pi
śmie; pod każdym z nich opubliko
wana jest odpowiedź redakcji. „Po
rady OHJ" - to zestaw pytań od czy
telników i krótkie komentarze redak
cji, która stara się na nie odpowie
dzieć. Pytań jest sporo - od naj
prostszych: jak skonstruować klatkę 
dla parki papug, czym wyczyścić 
srebrną cukiernicę, w jakim stylu 
zbudowany jest dom przyjaciół 
(przedstawiony na załączonym zdję
ciu) - po nieco trudniejsze. Oto pew
na zrozpaczona żona, od niedawna 
mieszkająca w zabytkowym wikto
riańskim domu z 1880 r. skarży się, 
źe mąż kupił jej co prawda rękawicz
ki ochronne do wykonywania prac 
domowych, ale dołączył do nich 
strzelbę i nakazał jej pilnować po
siadłości, i prosi redakcję o wska
zówki, jak powinna postąpić w tej sy
tuacji.

Dział „Spoza tematyki Old House" 
prezentuje sposoby urządzenia o- 
grodów. Można tu znaleźć szczegó
łowe instrukcje siania trawy i kwia
tów, sadzenia drzew i krzewów, ukła
dania kamieni, a nawet wysypywania 
ścieżek ogrodowych żwirem i pia
skiem. W „Notatniku remontujących" 
konserwatorzy-hobbiści dzielą się z 
dumą swoimi osiągnięciami w odno
wie lub przebudowie domu dokona
nej własnymi siłami (co najwyżej z 
pomocą żony!), czy też zdradzają 
metody skutecznej walki z gołębiami, 
które chętnie zakładają gniazda mię
dzy skrzydłami okien zabytkowych 
domów. Dowodem wykonania prac 
są opublikowane zdjęcia i rysunki. W 
rubryce „Plany historycznych budo
wli" przedstawiane są oryginalne 
projekty domów budowanych w his
torycznych stylach architektonicz
nych, z których to projektów można 
korzystać i dzisiaj. Dział „Ciekawe 
książki" zawiera krótkie recenzje wy
dawnictw z dziedany architektury, 
malarstwa, rzeźbiarstwa, budownic
twa, zdobnictwa. W rubryce „Efekty 
konserwacji" opisywane i ilustrowa
ne są sposoby konserwacji obie
któw ruchomych stanowiących wy
posażenie mieszkań. Dział „Maga

zyn" - to zestaw ofert sprzedaży his
torycznych budynków, natomiast „In
deks ogłoszeniodawców" jest listą 
firm, które zamieszczają reklamy w 
piśmie. Reklam tych jest sporo, prze
ważają małe, zajmujące najwyżej 
ćwierć strony. Reklamuje się meble, 
wyposażenie łazienek, lampy, par
kiety, witraże, elementy dekoracyjne, 
farby z naturalnych barwników, środ
ki do konserwacji drewna, lakiery, u- 
rządzenia wentylacyjne, drewniane

żaluzje, kominki, dachówki. Ogłosze
nia dają też firmy oferujące swe usłu
gi w zakresie remontów i konserwa
cji „tylko za szylinga" - w praktyce za 
tysiące dolarów.
Tytułem odpowiadającym „Old-Hou
se Journal" na naszym rynku praso
wym jest dwumiesięcznik „Dom”. 
Choć ustępuje amerykańskiemu pi
smu szatą graficzną, raczej przewyż
sza je poziomem intelektualnym.

E.K.

Redakcja „Spotkań z Zabytkami"
(...) Z zainteresowaniem przeczy

tałem artykuł Jana Samka „Drzewo 
Jessego"(nr 1, 1990. s. 49), dotyczą
cy naszej henrykowskiej monstrancji 
z 1671 r. - dzieła wielkiej klasy mi
strza sztuki złotniczej Chrystiana 
Menzla z Wrocławia. Słusznie zaraz 
na wstępie Sz. Autor zauważa, że 
„rzadko jest oglądana - przechowy
wana w opactwie w Henrykowie - 
monstrancja...” Jest to prawda; o- 
becnie - po zuchwałym włamaniu do 

naszego kościoła w Henrykowie w 
nocy z 31 maja na 1 czerwca br. i 
skradzeniu 5 obrazów na płótnie, 
przedstawiających świętych (dzieło 
malarza J. Kretschmera) - monstran
cji już się w ogóle nie pokazuje, 
zgodnie z poleceniem władz kościel
nych i policji. Dzięki wielkiemu zaan
gażowaniu i operatywności policji i 
przy wsparciu telewizji obrazy zosta
ły odzyskane w dobrym stanie, tylko 
jeden był pocięty na cztery części i 
wrzucony do nieczynnego kamienio
łomu. Sprawcy zostali ujęci. Autorowi 
artykułu „Drzewo Jessego" należy 
się wielkie uznanie, gdyż dzięki bo
gatemu materiałowi ikonograficzne
mu zaprezentował arcydzieło sztuki 
złotniczej i kultu religijnego. Ale też, 
co się zdarza, wkradł się do-artykutu 
chochlik drukarski. Na stronie 49, w 5 
wierszu od prawej w tekście łaciń
skim: „Virga lesse Florawit" winno 
być „ Virga lesse Floruit" oraz w na
zwie „Propethia Issaiae XI" winno 
być „ Prophethia Isaiae XI".

P.T. Zespołowi Redakcyjnemu w 
Ich znojnym trudzie w ratowaniu i u- 
kazywaniu bogactwa sztuki minio
nych wieków - Szczęść Boże!

Ks. Karol Wojnar
Henryków

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: 2400 zł za jedno słowo w wypadku ogłoszeń tekstowych 
ze składu drukarskiego albo 600 000 zł za reklamę zajmującą 1 
stronę druku, 300 000 - 0,5 strony, 150 000 - 0,25 strony oraz 
120 000 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%.

WARUNKI PRENUMERATY

Cena: 7500 zł, półrocznie 22500 zł, rocznie 145 000 zł.
Prenumerata na kraj według ogólnie obowiązujących zasad. Prenu
merata ze zleceniem wysyłki za granicę jest o 50% droższa dla 

zamawiających indywidualnie i o 100% droższa dla instytucji i zakła
dów pracy.
Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można na
bywać w redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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KSZTAŁTY DACHÓW

DACH (starop.: strzecha) - przekrycie, ograniczające budy
nek*]^  budowlę od góry i chroniące przed czynnikami atmo
sferycznymi (w szczególności przed wodą opadową). Składa 
się z konstrukcji dachowej (zob. cz. 10) i pokrycia, tj. zewnę
trznej warstwy izolującej z podkładem. Pokrycie zwane jest 
też poszyciem lub pobiciem (zwłaszcza w budownictwie ludo
wym).’Dach: 1) może być umieszczony nad stropem lub skle
pieniem, 2) może stanowić bezpośrednie przekrycie wnętrza,

* Określenia podane kursywą w tej części Słownika i następ
nych są oddzielnie definiowane

3) w budownictwie współczesnym - może być złączony ze stro
pem; wówczas nosi nazwę stropodachu.
Elementy dachu
połać - część powierzchni dachu, nachylona w jednym kierun
ku; może być prosta, załamana lub zakrzywiona;
okap - dolna krawędź połaci; także część połaci wysunięta 
poza lico ściany;
kalenica - górna krawędź połaci; linia przecięcia przeciwleg
łych połaci, zazwyczaj pozioma;
naroże - pochyła krawędź przecięcia dwu przyległych połaci, 
tworzących kąt wypukły;
kosz (starop.: hultaj) - pochyła krawędź przecięcia dwu przy
ległych połaci, tworzących kąt wklęsły (zagłębienie dachu); 
szczyt - pionowa część dachu, pokryta deskami, gontem lub 
innym materiałem pokryciowym; pionowe zamknięcie prze
strzeni dachu może stanowić również górna część ściany, zw. 
ścianą szczytową (por. cz. 4);
krawędź szczytowa - krawędź połaci i szczytu;
daszek okapowy, przystrzeszek, podstrzesze, daszek przyzbo- 
wy, obdaszek - wąski, jednospadowy daszek umieszczony za
zwyczaj między szczytem i ścianą w celu osłony tej ostatniej; 
może również osłaniać skarpę, uskok ściany, podwalinę - 
wówczas odpowiednio nosi nazwę kapnika lub fartucha; 
dymnik - otwór w dachu pod kalenicą, pierwotnie służący 
odprowadzeniu dymu (stąd nazwa), później wentylacji stry
chu.
Rodzaje dachów
płaski, tarasowy - o nieznacznym .pochyleniu połaci; 
pogrążony - o połaciach ze spadkiem ku środkowi budynku; 
woda odprowadzana jest przez kosze i koryta na zewnątrz; 
zazwyczaj stosowany w połączeniu z attyką (zob. cz. 4); 
strome - o wyraźnym pochyleniu połaci; rozróżnia się: jedno
spadowy - o 1 połaci; jeśli połać ta jest prosta używa się rów
nież nazwy: pulpitowy; ściana tylna na wysokości poddasza 
nazywa się ścianą pulpitową;
dwuspadowy, siodłowy - o 2 połaciach, tworzących nad bocz
nymi ścianami budynku trójkątne szczyty;
naczółkowy - powstaje z dwuspadowego przez dodanie przy 
kalenicy małych trójkątnych połaci zwanych naczółkami; 
szczyt ma wówczas kształt trapezu; czasem używa się nazwy: 
dwuspadowy z naczółkami;
półszczytowy - z trójkątnymi półszczytami w górnej części 
dachu; poniżej półszczytów znajdują się trapezowe połacie 
boczne. Forma dachu charakterystyczna dla Podhala, stąd 
czasem nazywana dachem podhalańskim. Inne nazwy: przy
czółkowy, czterospadowy z półszczytami, czterospadowy z, 
przyczółkami. Przy małych półszczytach, mających charakter 
dymników, używana jest nazwa: dach dymnikowy. W niektó
rych opracowaniach nazwy dachu półszczytowego i dymniko
wego używane są wymiennie;
przyczółkowo-dymnikowy - przykład bardziej skomplikowa
nej formy dachu, wyprowadzonej z dachu dwuspadowego; z 
trapezowymi szczytami, dużymi naczółkami, powyżej których 
znajdują się trójkątne dymniki;
czterospadowy - o 4 połaciach prostych, z czego dwie mają 
kształt trapezu (przy dłuższych ścianach), a pozostałe dwie - 
trójkąta (przy ścianach bocznych). Niekiedy dach czterospado
wy nazywany jest nieściśle brogowym; 

mansardowy - o połaciach załamanych: część dolna połaci ma 
większe nachylenie, górna - mniejsze. Forma wynaleziona w 
XVII w. przez francuskiego architekta F. Mansarta (stąd na
zwa) w celu wykorzystania poddasza na pomieszczenia użyt
kowe, dlatego też w dolnej części połaci znajdują się zazwy
czaj lukarny. Nad ścianami bocznymi budynku mogą być 
szczyty lub również połacie załamane;
polski, łamany krakowski - o połaciach załamanych uskoko- 
wo w około połowie wysokości; obie części połaci mają to samo 
lub zbliżone nachylenie -(w odróżnieniu od dachu mansardo
wego). Pomiędzy dolną i górną częścią połaci, w uskoku, może 
znajdować się ścianka z małymi okienkami lub gzyms (zazwy
czaj drewniany);
brogowy - o 4 trójkątnych połaciach zbiegających się w jed
nym punkcie; nazywany też dachem namiotowym (ta ostatnia 
nazwa stosowana jest także do dachów o większej liczbie trój
kątnych połaci zbiegających się w jednym punkcie);
wieżowy - dach namiotowy o wysokości wyraźnie większej od 
wymiarów podstawy; stosowany do nakrycia wież;
pilasty, szedowy - składa się z ciągu dachów jednospadowych 
lub segmentów dwupołaciowych; między połaciami umiesz
czone są okna dające górne oświetlenie; stosowany od XIX w. 
w budownictwie przemysłowym;
kopulasty - dach o kształcie kopuły (czaszy), zazwyczaj prze- 
krywający budynek, budowlę lub ich część na planie koła lub 
zbliżonym.
HEŁM - ozdobne zwieńczenie wieży, wieżyczki, latarni itp. W 
odniesieniu do dużych hełmów o konstrukcji drewnianej uży
wa się też określenia: dach hełmowy (np. dach baniasty, dach 
cebulasty - zależnie od kształtu).
IZBICA - najwyższa kondygnacja wieży drewnianej (np. 
dzwonnicy), umieszczona bezpośrednio pod dachem, poszerzo
na (nadwieszona) w stosunku do części niższej. Uwaga: izbica
mi nazywane są też elementy konstrukcji mostu lub wczesno
średniowiecznych wałów drewniano-ziemnych.
LUKARNA - okno lub okienko umieszczone w połaci dacho
wej, ujęte w obudowę (czasem ozdobną) z małym daszkiem. W 
budownictwie ludowym (głównie na Podhalu) okienko w poła
ci, nakryte jednospadowym daszkiem, nosi nazwę: wyględ. 
Zob. też: wole oko (cz. 5).
MANSARDA - pomieszczenie mieszkalne na poddaszu utwo
rzonym przez dach mansardowy, oświetlone lukarnami.
FACJATKA - pomieszczenie mieszkalne na poddaszu, z częś
cią ściany zewnętrznej z oknem lub oknami wysuniętą przed 
połać dachową, ujętą w ścianki i daszek prostopadłe do kale
nicy dachu. W dworach polskich często umieszczane na osi 
budynku (nad wejściem, gankiem), z ujęciem ścianki okiennej 
w ozdobne obramienie. Facjatka może być uzupełniona balko
nem. Czasem (nieściśle) nazywana jest mansardą.
MUR OGNIOWY (nieprawidłowo: fajermur) - mur dzielący 
połać dachową, wysunięty ponad nią, zazwyczaj prostopadły 
do kalenicy; jego funkcją jest ograniczanie rozprzestrzeniania 
się ognia w razie pożaru (stąd nazwa). ;
KOZUBEK - umieszczona u góry szczytu osłona dymnika w 
kształcie połówki stożka lub ostrosłupa, zazwyczaj wykonana 
z gontów w połączeniu z pokryciem połaci.
PAZDUR - zwieńczenie dachu w formie pionowego, ozdobnie 
wyciętego słupka, umieszczonego na krańcu kalenicy (np. w 
szczycie).
ŚPAROGI, rogowniki, rogacze - zwieńczenie szczytu utworzo
ne przez skrzyżowanie wysuniętych poza kalenicę końcówek 
desek umieszczonych wzdłuż krawędzi szczytowych (deski 
wiatrowe); końcówki te są zazwyczaj ozdobnie wycinane.
KROKIEWKI - skrzyżowane żerdki, umieszczane na kalenicy 
dachu pokrytego słomą lub trzciną, jako zabezpieczenie tego 
pokrycia przed oderwaniem i ozdoba.

W następnym numerze: konstrukcje dachowe.
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Muzeum Wsi Lubelskiej ma 25 ha po
wierzchni; pokazanych będzie tu oko
ło 160 obiektów z XVIII-XX w. wraz z 
wyposażeniem^ Dziś prawie całkowi
cie zgromadzono zabytki z Roztocza i 
Powiśla, realizowane są rejony Podla
sia i Nadbuża. Muzeum usytuowane 
jest na przedmieściu Sławinek, 4 km 
od centrum Lublina. Prezentując zimo
we widoki z Muzeum polecamy Czytel
nikom jego zwiedzanie przede wszyst
kim wiosną i latem. Wtedy dopiero wi
dać krajobrazowe otoczenie zabudo
wy. Należą do niego odpowiednio do
brane tradycyjne uprawy rolne czy o- 
grodowe, nawet dzika zieleń porasta
jąca miedze czy pobocza dróg. Dziś 
przykrył to wszystko śnieg.

krajowa 
agencja 
wydawnicza

1.2. Najstarsze chałupy: z 1773 r. (Tarnogóra 
koło Krasnegostawu) (1) i z końca XVIII w. (Żu
kowo koto Krzczonowa) (2)
3.4. Sto lat później mieszkano w takich chału
pach: z 1890 r. (Niemce koło Lublina) (3) I z 1895 
r. (Żabno koło Turobina) (4)

(zdjęcia ze zb. Muzeum Wsi Lubelskiej; 
fot. CAF - Stanisław Trembecki)

Cena 2500 zł


