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Od redakcji
W artykule Kryzys sztuki czy kryzys społeczeńs

twa ?(s. 2) Mirosław Borusiewicz szuka odpowiedzi 
na tytułowe pytanie i znajduje je w konstatacji, że 
oba te zjawiska sa ze sobą ściśle związane i choć 
przyczyny ich są różne w różnych krajach - stały 
się faktem. W Polsce zaś są faktem bardzo wyraź
nie widocznym w codziennym życiu i postępowa
niu. Statystyka 1990 r. ukazuje przerażająco niski 
udział społeczeństwa w różnych dziedzinach kultu
ry. Niektórzy tłumaczą to społecznym, politycznym 
i gospodarczym zamieszaniem w minionych mie
siącach, lecz faktem jest także, że wskaźniki „u- 
czestniczenia w kulturze” spadają już od co naj
mniej lat dziesięciu. Tragiczne jest to, że nie zna
lazł się nikt, kto by potrafił (chciał?) proces ten 
przynajmniej zahamować (na takie „hamowanie” 
składać się musi wiele znaczących i odważnych 
decyzji, podejmowanych nie tylko przez resort kul
tury). Efekt jest taki, że choć w ustrojach demokra
tycznych właśnie kultura przeżywa swój stabilny 
rozwój, w naszej demokracji wygląda ona tak, jak 
na felietonowym rysunku (s. 27). Jedyna nadzieja, 
że to dopiero początki demokratyzacji życia, choć 
z drugiej strony żadne to przecież usprawiedliwie
nie...

Większe nadzieje pokładamy w ludziach, u któ
rych w postrzeganiu świata jest miejsce na kulturę 
i związane z nią Piękno (przez duże „p”!). Bo pro
szę - czy ktoś z nas przechodząc ulicą zwraca uwa
gę na „zwykłe” ogrodzenia posesji (s. 40)? A kto 
znajdzie w sobie tyle siły, aby konsekwentnie i z 
zaangażowaniem uczyć dzieci i młodzież poszano
wania dla przeszłości (s. 13)? Kto wreszcie może 
napisać o architekturze szarych, nie wyróżniają
cych się niczym domów robotniczych w swoim ro
dzinnym mieście (s. 44)? Takich przykładów do
starcza każdy kolejny numer „Spotkań”. I to jest 
właśnie nasza nadzieja, że nie wszystko musi zo
stać zniweczone.

W następnych numerach będziemy kontynuo
wali temat polskich dworów przed pierwszą wojną 
światową, anonsujemy, że w kolejnym numerze 
spotkamy się z zabytkowymi parkami i ogrodami 
oraz z wieloma nieznanymi zabytkami, bowiem 
„ars longa, vita brevis” („życie krótkie, sztuka dłu
ga”), co też rozumiemy jako maleńkie światełko 
nadziei, przynajmniej dla zabytkowej sztuki.

UWAGA: Warunki prenumeraty numerów 4, 5 i 6 
- na s. 55.

Obecny rok. zaczynający ostatnie dziesięciolecie XX w., jest 
szczególną okazją do refleksji nad naszą przeszłością. Obchodzimy 
lub będziemy obchodzić rocznice wielu znaczących wydarzeń. 
Wśród nich jedną z najbardziej istotnych jest dwusetlecie uchwale
nia Konstytucji 3 Maja.

Chyba żadna ustawa nie wywarła tak dużego wpływu na kształt 
naszej państwowości. Właśnie ów akt ustawodawczy sprzed dwóch 
wieków umocnił władzę państwową, stworzył nowoczesny rząd i 
dal początek tradycji polskiego parlamentaryzmu. To było napraw
dę wiele jak na owe czasy.

Pamiętajmy jednak, że Konstytucja 3 Maja i poprzedzający ją 
Sejm Czteroletni nie powstały w próżni - były rezultatem przemian 
w gospodarce, polityce, nauce, a przede wszystkim kulturze i sztuce 
polskiej epoki Oświecenia. Intelektualny klimat tych czasów umoż
liwiła opieka samego króla, który subwencjonował uczonych i arty
stów. zamawiał u nich dzieła i tworzył instytucje umożliwiające im 
działalność. Mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego umożli
wił rozkwit nauk matematyczno-przyrodniczych, oświaty (Colle
gium Nobilium, Szkoła Rycerska, Komisja Edukacji Narodowej), 
architektury (budownictwo królewskie, zwłaszcza Łazienki, oraz 
magnackie i mieszczańskie: D. Merlini, P. Aigner. J. Kubicki, S.B.

Zug). Postępowe tendencje Oświecenia wpłynęły na ukształtowanie 
się ogólnonarodowej kultury i języka, rozwój poezji (S. Trembecki, 
I. Krasicki), narodziny nowożytnej powieści polskiej (I. Krasicki. F.S. 
Jezierski). Z inicjatywy Stanisława Augusta powstał w 1765 r. Teatr 
Narodowy, pierwszy publiczny, zawodowy teatrze sceną wystawia
jącą sztuki w języku polskim.

„Tłuste lata”przeżywało malarstwo (B. Canaletto, F. Smuglewicz, 
A. Orlowski, P. Norblin - który uchwalenie Konstytucji uwiecznił w 
pełnym ekspresji obrazie; akwafortę J. Łęskiego - według rysunku 
Nor blina publikujemy wyżej).

Były to więc świetne czasy dla kultury, która umocniła się wów
czas na tyle, że pozwoliła przetrwać późniejsze niepowodzenia poli
tyczne, rozbiory, powstania i wojny, a także narzucony ustrój poli
tyczny, a co najważniejsze - pozwoliła Polakom zachować tożsa
mość narodową. Dziś przyszło nam żyć w wolnej niepodległej 
Rzeczpospolitej Polskiej. Spełniły się marzenia pokoleń. Pamiętaj
my jednak, że mamy obowiązek chronić wspólną narodową wartość 
- kulturę. Niełatwo o to w naszej młodej demokracji. W sytuacji, 
kiedy kończą się państwowe dotacje, otwiera się pole do działalnoś
ci dla możnych. Niech roztoczą nad kulturą mecenat wzorem Sta
nisława Augusta. Niech ta dziedzina życia doczeka się ponownej 
nobilitacji. Bez wyznaczenia kulturze doniosłej roli w odrodzonym 
państwie nasz marsz ku Europie znacznie się przedłuży. To trzeba 
wiedzieć i zrozumieć.

1



Mirosław Borusiewicz

Kryzys sztuki 
czy kryzys 

społeczeństwa?
Kryzys - to ostatnio modne słowo i 

pozornie powszechnie zrozumiałe. Jeżeli 
przyjmiemy jego powszechne rozumienie 

za wystarczające w rozmowie potocznej 
dotyczącej spraw ogólnie pojmowanego 

rynku wewnętrznego czy wewnętrznej 
sytuacji politycznej kraju - nie 

popełnimy chyba zbyt wielkiego błędu. 
Refleksja nad stanem sztuki w Polsce i 

poza jej granicami czy nad sytuacją 
społeczną, wymaga jednak pewnych 

uściśleń terminologicznych.

K
ryzys możemy starać się zdefiniować biorąc 
za podstawę medyczne rozumienie tego ter
minu. Dotyczy ono w tym wypadku takiej 
fazy choroby, w której rozstrzyga się, czy 
własne siły organizmu wystarczą do ozdro- 
wienia. Oczywiście, zakończenie tak rozumianego kryzysu 

może być dwojakie: wyzdrowienie lub tzw. zejście. W 
praktyce żaden lekarz nie patrzy z założonymi rękami na 
kryzys u pacjenta, lecz już w jego trakcie stara się choremu 
pomóc. Dobry lekarz pomaga lub przynajmniej nie szko
dzi. Pozostając nadal przy medycynie możemy stwierdzić, 
że w określonej sytuacji nie przezwyciężą kryzysu wewnęt
rznego siły tego, kto mu podlega: pacjent doświadcza włas
nej bezsilności wobec obiektywnego faktu choroby tylko 
dlatego, że jest skazanym na bierność podmiotem, przejś
ciowo pozbawionym możliwości pełnego rozporządzania 
swoimi siłami (...).
Kryzys jako faza choroby charakteryzuje się najczęściej 
pewnymi symptomami, objawami, na podstawie których 
możemy rozpoznać sytuację pacjenta i czasem rokować o 
jego wyzdrowieniu.
Życie społeczne kształtowane jest przez wiele czynników 
dalece do siebie niepodobnych, często o bardzo różnym co 
do siły oddziaływaniu. Myślę tu o polityce, ekonomii, tech
nice. nauce, sztuce itp. Wszystkie te dziedziny rozwijają się 
we wzajemnym uwarunkowaniu i specyficznej proporcji w 
stosunku do samych siebie, lecz zawsze łącznikiem między 
nimi było i jest społeczeństwo jako podmiot. Zachwianie 
owych uwarunkowań i proporcji wypacza funkcjonowanie 
podmiotu, czyni społeczeństwo chorym. Choroba społe
czeństwa oddziałuje na wszystkie jego funkcje i instytucje, 
nawet jeżeli pierwotnie były one zdrowe i nie brały udziału 
w powstaniu kryzysu. Zastanówmy się, jakie symptomy 
współczesnego życia społecznego wskazują na taki jego 
stan.

1. Konsumpcyjność. W rozwiniętych demokracjach za
chodniej Europy, Ameryki Północnej, w Japonii, Australii i 
kilku dalszych, znaczny w ostatnich latach wzrost zdolnoś
ci wytwórczych, postęp w organizacji działania, szczegól
nie gospodarczego, oraz sprawność społecznego podziału 
pracy spowodowały, że zaangażowana w proces bezpo
średniej produkcji coraz mniejsza grupa ludzi wytwarza 
coraz więcej coraz tańszych towarów dla reszty społe
czeństwa. Początkowo prowadziło to do kryzysów nadpro
dukcji. (...) Stopniowo mechanizmy regulacyjne rynku i wy
ważony interwencjonizm państwowy w praktyce zlikwido
wały kryzys, utrzymując w dalszym ciągu wysoki stopień 
nasycenia rynku towarami konsumpcyjnymi, które w ten 
sposób stawały się tańsze i łatwiej dostępne. Rozwinięta 
reklama, sięgająca nierzadko po bardzo subtelne środki 
psychologiczne, socjologiczne, wspomagana specjalnymi 
dziedzinami sztuki (plakat, reklama handlowa, opakowa
nie), spowodowała stopniową zmianę znaczenia tych dóbr. 
Przedmioty o określonych funkcjach użytkowych stały się 
znakiem możliwości finansowych, poziomu życia, środowi
ska użytkownika itp. Takie właśnie znaczenie zaczęło sta
nowić o ich wartości i atrakcyjności, dlatego zaczęto o nie 
zabiegać. Oczywiście, sprawa jest daleko bardziej skompli
kowana (...), a komplikuje się jeszcze, gdy rozpatrujemy 
sytuację w państwach rozwijających się i w Polsce. Istnieje 
tu coś, co sprawia, że mimo braku wzmiankowanych przy
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czyn skutek daje się i tu zauważyć. To dyskretny urok dob
robytu w państwie permanentnego niedostatku. (...) Nie 
trzeba zmieniać samochodu co dwa lata, jak to sugerują 
reklamy w USA czy Austrii, wystarczy w ogóle mieć samo
chód, by być odbieranym jako człowiek z innego świata. (...) 
Stosunkowo ścisłe kontakty z rodziną i znajomymi za
mieszkałymi za granicą, filmy fabularne produkcji zachod
niej, coraz popularniejsze programy video, muzyka roz
rywkowa, home-computers - to jest to, co pociąga egzoty
ką. często nieosiągalną, fascynuje, co jest źródłem informa
cji, rozrywki i... prestiżu. Należymy przecież, mimo wszyst
ko, do kultury zachodnioeuropejskiej. Oto dwie przyczyny 
tego samego zjawiska.

2. Chaos aksjologiczny. Skutkiem konsumpcyjnego stylu 
życia, jak i samodzielnym symptomem kryzysowej sytuacji 
społecznej, jest zjawisko nazwane przeze mnie chaosem 
aksjologicznym: wynik pospiesznej konsumpcji ciągle no
wych rzeczy, których zmiana nie jest spowodowana ich 
zużyciem, a jedynie modą, naciskiem otoczenia czy przyję
tym poziomem życia. Wyklucza to przywiązywanie zbyt
niej wartości do przedmiotów, natomiast wartości nabiera 
ostentacyjna konsumpcja. Deprecjacja wartości przedmio
tów nie pociąga jednak za sobą zmniejszenia się ich ilości 
w życiu, przeciwnie, jest ich coraz więcej, stają się coraz 
mniej potrzebne do wypełniania konkretnych czynności, 
pełniąc dodatkowo zupełnie inne funkcje społeczne niż te, 
do których zostały przeznaczone ich pierwowzory. Dob
rym przykładem takiej fetyszyzacji przedmiotu jest naby
wanie drogiego, wysokiej klasy sprzętu muzycznego hi-fi i 
stałe jego ulepszanie przez osoby o bardzo miernym słuchu 
i prymitywnych preferencjach muzycznych. (...)
Z drugiej strony, wspomniany przeze mnie chaos jest rów
nież symptomem kryzysu społecznego, w wyniku którego 
obowiązujące dotychczas powszechnie wzory zachowań 
lub modele układów społecznych tracą dotychczasowy sza

cunek, są coraz częściej negowane w piśmie, mowie i u- 
czynkach, lecz rzadko zastępowane przez inne pozytywne 
wzorce. Przykładem niech będzie zmiana atrybutów tzw. 
bohatera pozytywnego, a często całkowita utrata wzorca 
osobowościowego do naśladowania.
Osłabienie systemu norm moralnych na skutek zmiany po
staw eschatologicznych daje efekt celnie ujęty przez Do
stojewskiego w Braciach Karamazow, a sprowadzający się 
do stwierdzenia: „Boga niet - ot’ca w mordu można"... Alie
nacja pracy i jej następstwa, tak przekonująco przedsta
wione przez Karola Marksa, okazały się widoczne nie tylko 
w systemie schyłkowego imperializmu i rozwiniętego kapi
talizmu. Praca przestała być wartością samą w sobie - stała 
się koniecznością. Jak pisze poeta: „... praca nie jest radoś
cią, człowiek nie jest najwyższym celem, praca jest potem 
śmiertelnym. Boże kiedy wracam do domu chciałbym spać, 
lecz sen jest tylko pasem transmisyjnym, który podaje mnie 
następnemu dniu...”(wiersz Adama Zagajewskiego Filozo
fowie, (w:) Sklepy mięsne. Kraków 1975). Gorzka, lecz zna
komita obserwacja socjologiczna.

3. Rozluźnienie więzi społecznych. W parze i w ścisłym 
związku z zasygnalizowanymi zaledwie zmianami systemu 
wartości i rozszerzaniem się konsumpcyjności życia spo
łecznego idzie zjawisko jego atomizacji, spowodowane 
m.in. słabnięciem, a czasem całkowitą destrukcją, tradycyj
nych więzi społecznych. Więzi sąsiedzkie czy nawet rodzin
ne mogą być tego dobrym przykładem. Ich trwanie w do
tychczasowej formie przestaje być atrakcyjne, natomiast 
alienacja jednostki jest bardzo często zbyt wysoką ceną za 
uzyskaną w ten sposób swobodę. Osłabienie więzi, o któ
rych mowa, zwanych często na gruncie socjologii „pierwo
tnymi” w sensie ich naczelności dla życia społecznego, po
woduje w konsekwencji rozpad społeczeństwa na struktu
ry i związki oparte na innych niż pierwotne zasadach, do 
których m.in. należą specyficznie przekształcone więzi po
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wstałe na bazie wykonywanego zawodu, więzi polityczne, 
więzi władzy. (...) 

4. Obojętność. W Polsce można ostatnio zaobserwować 
dodatkowe zjawisko, którego w takim wymiarze nie da się 
potwierdzić w krajach zachodnich czy nawet rozwijają
cych się. W powiązaniu z przemianami wartości, rozluźnie
niem tradycyjnych więzi społecznych, osłabieniem roli tra
dycji (w czym się mieści specyficzny stosunek do własnej 
przeszłości i ambiwalentna jej oficjalna ocena), w powiąza
niu z „polskim efektem komercyjnym”, o którym już 
wspomniałem, nieuniknione staje się poczucie frustracji, 
zawodu, a następnie - przynajmniej w części społeczeńs
twa - zobojętnienie na jakiekolwiek impulsy. Aktywność 
znacznej części populacji przejawia się jedynie w zabie

gach o możliwie duże sumy 
do dyspozycji zdobywane 
przy możliwie małym wysił
ku. Wartością staje się nie 
pełnia życia osiągana przez 
pracę, kontakt z pięknem, 
poczucie bycia potrzebnym 
innym ludziom, lecz możli
wie wygodne i bezproble
mowe życie, bez trosk ma
terialnych, innymi słowy - 
pełna lodówka, pełny 
brzuch, czasem jakaś roz
rywka: film kryminalny, re
cital popularnej piosenkar
ki czy wódeczka w miłym 

gronie... Wizyty w galeriach, na koncertach czy na premie
rach teatralnych wynikające z zainteresowania programem 
artystycznym są udziałem wąskiej grupy ludzi - tych, któ
rzy z tego żyją, lub jeszcze węższej - tych, którzy z tego 
czerpią satysfakcję.
Obojętnieją sprawy porządku społecznego, jego organiza
cji, estetyki życia codziennego, problemy działalności spo
łecznej (praca społeczna z ludźmi typu samokształcenie, 
twórczość amatorska itp.). Obojętnieją problemy pracy za
wodowej, poza wysokością miesięcznego uposażenia, 
wzrasta alienacja polityczna, człowiek buduje na swój pry
watny użytek namiastkę rzeczywistych stosunków między
ludzkich i stosunków z przedmiotami.

5. Patologia. Sprawą o wadze zasadniczej stają się proble
my do niedawna jeszcze marginalne, które nie ważyły na 
funkcjonowaniu zbiorowości jako całości. Są one, jak i 
wszystkie poprzednie, elementem struktury przyczyn i 
skutków wzajemnie się określających i z siebie wynikają
cych. Mówię tu z jednej strony o alkoholizmie i wzrastają
cej narkomanii, szczególnie w młodszych warstwach społe
czeństwa, z drugiej zaś o demoralizacji całych grup zawo
dowych, wiekowych i środowisk, które choćby z racji swe
go funkcjonowania powinny być wolne od tych cech. Koru
pcja urzędników, służby zdrowia, wzrost przestępczości, 
szczególnie w aspekcie drobnych kradzieży i włamań, są 
faktami powszechnie znanymi, stają się negatywnym przy
kładem, bardzo silnym w sytuacji rozprzężenia społeczne
go. Bezradność organów ścigania wobec przestępstw pos
politych, bez względu na to, czym spowodowana, jest za
chętą do ich popełniania. Nieodpowiedzialność za podej

mowane decyzje w sferze administracyjno-politycznej, 
brak jasności i niejednolitość przepisów prawa, stosowane
go często w sposób dowolny w zależności od czynników 
pozaprawnych - to bezpośrednie przyczyny cynizmu, po
działów społecznych o rozmiarach przepaści, to urucho
mienie reakcji lawinowej, której koniec jest już tylko wy
buchem lub upadkiem w czarną dziurę.

Udowadnianie społecznego charakteru sztuki jest w chwili 
obecnej wyważaniem otwartych drzwi. Coraz powszech
niejsza staje się świadomość, że proces twórczy jest proce
sem społecznym, tyle że realizowanym przez jednostkę. 
Adresatem też jest społeczeństwo lub przynajmniej grupa 
społeczna. (...) Wyraźnie też widać, że sztuka zmieniająca 
się wraz ze społeczeństwem w ciągu lat i wieków była z 
jednej strony emanacją sil umysłów, materializacją filozofii 
i sposobu życia członków zbiorowości, z drugiej zaś kształ
towała ową zbiorowość w sposób bardzo niekiedy subtel
ny, ale zdecydowany. Oddziałując bezpośrednio na elity 
intelektualne, finansowe i polityczne społeczeństw, wraz ze 
wzrostem dobrobytu i demokratyzacją ustrojów obejmo
wała swym zasięgiem coraz szersze warstwy społeczne. 
Można więc powiedzieć, jak sądzę, że w tym sprzężeniu 
zwrotnym sztuka-społeczeństwo głos sztuki brzmiał coraz 
donośniej, a jej rola zwiększała się. Czy są zatem zauważal
ne symptomy kryzysu sztuki?
Na temat sytuacji, w jakiej się znalazła sztuka w ostatnich 
latach, mówi się i pisze dość dużo. Często pojawia się także 
motyw kryzysu czy nawet śmierci sztuki. Temat jednak sam 
w sobie nie jest taki nowy i z różnym natężeniem podno
szony jest od lat prawie dwustu, kiedy to Heine pierwszy 
sformułował termin „śmierci sztuki”, a Hegel przeprowa
dził drobiazgową analizę tego zjawiska (G. W. F. Hegel, 
Wykłady o estetyce, t. 1-3, Warszawa 1964-1967). Mając 
za sobą ową dwustuletnią dyskusję oraz bogatsi o drama
tyczne nieraz zjawiska występujące w tym czasie w kultu
rze w ogólności, a w sztuce w szczególności, możemy, jak 
sądzę, bez specjalnych wątpliwości wskazać na kilka dość 
wyraźnie zarysowanych symptomów napięć wewnętrznych 
w tej dziedzinie życia zbiorowego.

1. Komercjalizacja. Zjawi
sko związane silnie z po
wstaniem tzw. kultury ma
sowej. Wzrost możliwości 
technicznych w dziedzinie 
powielania tekstu i obrazu, 
rewolucyjny rozwój technik 
przekazu i przesyłania in
formacji oraz przedmiotów, 
wzrost przeciętnego pozio
mu wykształcenia w szere
gu bardziej rozwiniętych 
społeczeństw, postępująca 
demokratyzacja życia w ich 

części, silne i wielokierunkowe działanie presji rynkowej - 
oto w skrócie kilka z wielkiej liczby źródeł zjawiska zwa
nego kulturą masową. Przeznaczona dla jak najszerszego 
odbiorcy, kultura artystyczna straciła swój elitarny poziom. 
Poddana prawom gospodarki towarowo-pieniężnej stała 
się elementem rynku - towarem, tym lepszym, im łatwiej 
się sprzedającym. Oczywiste w tym kontekście jest spłyce
nie treści i formy, powielanie sprawdzonych wzorów, uła
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twianie odbioru posunięte do prymitywizacji, brak więk
szych ambicji artystycznych, ograniczenie strony estetycz
nej do mody panującej wśród szerokich rzesz odbiorców. 
Związane z tym mankamenty nie ominęły sztuki sensu 
stricto, będącej integralnym elementem kultury.

Najłatwiej dostrzec skutki 
komercjalizacji w literatu
rze, dramacie, filmie, muzy
ce, ale widoczne są i w sztu
kach plastycznych. Rozwój 
handlu obrazami doprowa
dził do wytworzenia się ok
reślonego rynku, a nawet 
mody na poszczególnych 
artystów, szkoły czy style, 
przy czym zwiększony po
pyt rzadko szedł w parze z 
rzeczywistym poziomem 
artystycznym i wartością 
estetyczną. Rozpowszech
nianie w setkach tysięcy eg
zemplarzy reprodukcji ob

razów w formie pocztówek, albumów, katalogów oraz re
produkcji „udających oryginały”, spowodowało kształto
wanie się mody na poziomie gustów nieco tylko bardziej 
wyrobionej kulturalnie publiczności, która stanowiła rynek 
na ten towar. Moda ta, prócz stylu, obejmowała także 
tematykę.
Mimo innych „zasad" funkcjonowania rynku oraz różnic 
ideologicznych, sytuacja w krajach Europy Wschodniej i w 
Polsce w gruncie rzeczy była i po części jest podobna. Zau
ważalne tu resentymenty przejawiające się w społecznych 
preferencjach w dziedzinie szeroko pojętej kultury pogłę
biają w praktyce zjawisko komercjalizacji. Jedyną zaporą 
przeciwko nadmiernemu spłycaniu i upraszczaniu kultury 
są bariery administracyjne, przez swą obcość na gruncie 
tworzenia i odbioru nawet skomercjalizowanej sztuki po
głębiające jedynie chaos swymi działaniami opartymi na 
zasadzie negacji, zakazu czy pośredniego przymusu. Trze
ba jednak pamiętać, że nie cała sztuka podlega komercjali
zacji. Stawia to jednak niekomercyjnych twórców w trud
nej sytuacji. (...) 

2. Chaos aksjologiczny. W ścisłym związku z powyższymi 
zjawiskami pozostają mniej może widoczne przejawy, kto 
wie jednak, czy nie groźniejszej choroby.
Można założyć, że każde dzieło sztuki reprezentuje dwa 
rodzaje wartości. Pierwsza to wartość przesłania. Dzieło 
zwracając uwagę widza na prezentowane treści, stawia 
przed nim hierarchię wartości, będącą przypomnieniem, 
podkreśleniem lub nawiązaniem do systemu obowiązujące
go we współczesnym autorowi społeczeństwie. Druga - to 
wartość samego dzieła jako przedmiotu estetycznego. Sta
je ono na cenzurowanym jako przedmiot oceniany z punk
tu widzenia techniki artystycznej, stylu, zgodności formy z 
treścią, w końcu - estetyki. Wartości te, a szczególnie pier
wsza, były rejestrowane przede wszystkim z punktu widze
nia funkcji sztuki w społeczeństwie. Miała ona za zadanie 
„nie tylko się podobać, ale również być społecznie użytecz
na, doskonalić ludzi, wypełniać ich wczasy w godny czło
wieka sposób" (W. Tatarkiewicz, Klasyczne a nowoczesne 

rozumienie sztuki, (w:) tegoż Droga przez estetykę. War
szawa 1972, s. 288-294). Mimo zmiany stylów rozumienie 
roli sztuki pozostało właściwie nie zmienione aż do przeło
mu XIX i XX w. Pojawiły się wtedy koncepcje „sztuki dla 
sztuki”, dającej tylko wzruszenie i w ten sposób wypełnia
jącej swe jedynie istotne zadanie. Mimo że koncepcje te nie 
stały się powszechnie obowiązujące, wywołały wstrząs, 
szczególnie wyraźny na gruncie dociekań estetycznych 
(Patrz: Kryzys estetyki. Materiały Międzynarodowej Kon
ferencji Estetycznej - Kraków 16-20 września 1979, Kra
ków 1983). (...)
Wstrząs, o którym mowa, spowodował przede wszystkim 
zmianę kryteriów wartości w ocenie dzieła oraz zmusił 
odbiorcę do przyjęcia zmienionej konwencji odbioru. Idea 
dzieła została wzbogacona o aspekty pozaartystyczne i 
pozaestetyczne (ruch kontestatorów). „Artysta żąda dziś od 
publiczności nie tylko akceptacji swego dzieła, lecz posta
wy aktywnej, uczestnictwa w jego działalności twórczej. 
Wymaga od odbiorcy wysokiego stopnia inteligencji, by 
umiał przeniknąć ukryte znaczenie jego dzieła i zrozumieć 
nieczytelne na pierwszy rzut oka aluzje (...)" (M. Gołasze
wska, Problem kryzysu w sytuacji estetycznej, (w:) Kryzys 
estetyki. Kraków 1983). Innymi słowy, można powiedzieć, 
że wyznawane przez odbiorców i twórców wartości sztuki 
przestały się pokrywać jeszcze bardziej, niż to mogło zaist
nieć w przeszłości.
Przemiany, jakim ulegało społeczeństwo, były także bez 
wątpienia jedną z przyczyn utraty lub przynajmniej istot
nego osłabienia eschatologicznej funkcji sztuki, pomocnej 
w rozstrzyganiu o rzeczach nieprzemijających. Przyniosło 
to w konsekwencji kolejną zmianę wartościowania dzieła - 
stało się ono czymś ulotnym, tymczasowym i doczesnym, 
bez dawnych transcendentnych odniesień, pogłębiając ten
dencję stymulowaną przez kulturę masową - rozrywko- 
wości sztuki.

Można więc zaryzykować 
twierdzenie, że zmiana spo
łecznej funkcji sztuki jest 
nierozerwalnie związana ze 
zmianą aksjologicznego jej 
aspektu, brak zaś jednolitej 
struktury wartości - która 
stając się powszechną, za
stąpiłaby starą - powoduje 
dezorientację i częste trud
ności w percepcji nie tylko 
u przeciętnego odbiorcy, 
ale i u krytyka.

3. Stagnacja. Kłopotom z 
umasowieniem sztuki i (wszystkie rys. Małgorzata Tabaka)

zamieszaniu w problematy
ce wartościowania dzieła towarzyszy zjawisko nazwane 
przeze mnie stagnacją. Polega ono na prostym wzroście 
liczby przedmiotów estetycznych, bez odpowiednich kon
sekwencji jakościowych czy ideowych. Koniec wieku XIX 
z jego rewolucją impresjonistyczną zapoczątkował lawinę 
stylów, kierunków, czy - jak kto woli - sposobów oddzia
ływania artystycznego w sztukach tradycyjnych (malars
two. rzeźba, muzyka, literatura), jak i powstanie nowych, 
będących swego rodzaju hybrydami tradycyjnej sztuki i 
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nowej technologii (kino), czy w końcu zmianę zakresu i 
rozumienia zjawiska istniejącego dotąd jako rzemiosło ar
tystyczne, teraz awansowanego, określanego terminami 
„wzornictwo przemysłowe” czy „formy użytkowe”.
Lawina ta składała się ze stosunkowo krótkotrwałych, cza
sem efemerycznych koncepcji stylistycznych, podbudowy
wanych zazwyczaj programem najczęściej raczej negatyw
nym niż pozytywnym (futuryści, dadaiści). Oczywiście, 
większość przemian stylistycznych, jeżeli nie wszystkie, po
legała na negowaniu czy nawet rozbijaniu tego, co stare, by 
na gruzach budować nowy, wspaniały świat, który miał to 
do siebie, że po jakimś czasie sam stawał się stary i był 
negowany. Obroty tego koła w XX w. stały się nadzwyczaj 
szybkie, lecz sztuka jako całość zasadniczo pozostawała w 
miejscu. Spacer po jakiejkolwiek galerii sztuki współczes
nej jest tego najlepszym dowodem. (...)

4. Kryzys nowości. Gwałtowny rozwój w XX w. nauki i 
techniki nie pozostał bez wpływu na estetykę dzieła i jego 
miejsce w społeczeństwie. Spowodował także powstanie 
nowych dziedzin sztuki i sięganie po nowe tworzywa arty
styczne. Poza powstałym u schyłku XIX w. filmem, który 
bez mała od samych narodzin wykorzystywano jako two
rzywo artystyczne, pojawiły się radio-i telewizja, nie tylko 
łączące rolę informacyjno-publicystyczną z artystyczną, ale 
tworzące nowe jakości (przedstawienie, film telewizyjny 
czy serial; słuchowisko radiowe). Ostatnio kolejne'nowalij- 
ki to wprowadzenie do muzyki instrumentów elektronicz
nych, gwałtowne rozpowszechnianie się video, coraz częst
sze wykorźystywanie laserów. (...) Powstanie nowych moż
liwości ekspresji, w dodatku bardzo agresywnych, z jednej 
strony daje nadzieję na ciekawe osiągnięcia artystyczne, z 
drugiej zaś - na pewno nie ułatwia sytuacji sztuk tzw. kla
sycznych. Problem nie polega może wyłącznie na tym, cze
go obawiano się przed niewielu jeszcze laty, że telewizja 
odbierze widzów teatrowi czy kinu, radio zaś i płyta gra
mofonowa, nie mówiąc o magnetofonie, odbiorą słuchaczy 
salom koncertowym. Właściwie nic takiego się nie stało, 
albo inaczej - sprawa polega na wzroście liczby osób ma
jących codzienny kontakt z np. muzyką, a w większej gru
pie zawsze większe'są szanse na znalezienie ludzi na tyle 
zainteresowanych spotkaniem z żywym wykonawcą, by in
stytucja filharmonii jeszcze nie umarła.
Zgadzam się natomiast z poglądem, że może zaistnieć rów
nież negatywny wpływ nowych mediów na percepcję kla
sycznej sztuki - jednak raczej przez odbieranie czasu, cza
su poświęcanego dotychczas na refleksję, na spokojny, 
kontemplacyjny kontakt ze sztuką. Tempo narzucane 
przez mass-media, przekazujące również treści estetyczne, 
jest tak zawrotne, że owa kontemplacyjność jest zgoła nie
możliwa albo wymaga ciągłych wyborów - a więc wielkie
go wyrobienia. (...)

Naszkicowałem tu bardzo schematycznie symptomy kryzy
su w społeczeństwie i w jednym z przejawów życia spo
łecznego - w sztuce. (...)
Sprzężenie zwrotne między społeczeństwem a sztuką, czy 
szerzej - kulturą, podobne jest w gruncie rzeczy do powią
zań żywego organizmu człowieka i jego świadomości. 
Przed kilku laty upominanie się społeczeństwa o właściwe 
podejście władz do służby zdrowia, oświaty i kultury odby
wało się pod hasłem: służba zdrowia - zdrowie narodu, 
ęświata - wiedza narodu, kultura - świadomość narodu. 
Świadomość organizmu chorego po jakimś czasie ulega 
deformacji - i odwrotnie: kłopoty ze świadomością, tożsa
mością, samowiedzą, osłabiają również odporność orga
niczną człowieka. Jest to oczywiście tylko przenośnia, aluz
ja do tego, co dzieje się w społeczeństwie - zachodzą tu 
zjawiska daleko bardziej skomplikowane. Zdani jesteśmy 
zatem na probabilistykę i przypuszczenia - tym prawdopo
dobniejsze, im na rzetelniejszych podstawach oparte.
Czego chory organizm oczekuje od świadomości? Racjo
nalizacji schorzenia, wskazania dróg leczenia i pomocy. 

Czego chore społeczeństwo oczekuje od kultury, a szcze
gólnie od sztuki? Podobnej pomocy w rozwikłaniu trapią
cych problemów. Jeżeli sztuka nie odpowiada na auten
tyczne pytania społeczne, nie daje recept na ratunek lub 
choćby nadziei na wyzdrowienie - traci swe znaczenie spo
łeczne, ludzie szukają gdzie indziej pomocy. (...)
Z czego składa się zamówienie społeczne? Widzę dwa pod
stawowe jego aspekty: programowo-polityczny i formal- 
no-estetyczny. Aby je sformułować, zleceniodawca musi 
użyć kategorii wynikających z samowiedzy, ze znajomości 
historii narodu i jego tradycji w sztuce, z celów, do jakich 
dąży w swym rozwoju. Owa samowiedza - tu i teraz - ma 
określony poziom i bardzo trudno jest wspiąć się na wyż
szy, mimo że istnieje do tego odpowiednia motywacja. O- 
bowiązujące programy szkolne, szczególnie w zakresie ję
zyka ojczystego, historii czy propedeutyki filozofii, z pew
nością nie windują młodego pokolenia na zawrotne wyży
ny wiedzy na temat korzeni kulturowych, gleby, z której 
wyrosło, a która może jeszcze do reszty wyjałowić się nie 
dała. Obowiązujące programy w zakresie nauki języków 
obcych są dokładnym zaprzeczeniem preferencji społecz
nych i poczucia rzeczywistości.
Coraz częściej też się okazuje, że przemiany w świadomoś
ci społecznej są już bardzo głębokie - dają się dostrzec na 
poziomie obyczajowości życia i zachowania, na poziomie 
pryncypiów i wartości codziennych, nieodświętnych. Wy
kształcone przez wieki tradycyjne sposoby zachowania, 
będące również elementem konsolidacji społecznej, 
wzmacniające wewnętrzne wię’zi - są podkopywane lub w 
stworzonych obecnie warunkach okazują się anachroniz
mem. kultywowanym przez bardzo nielicznych. Trudno się 
zresztą dziwić, skoro codziennie w telewizji nachalnie pre
zentowane są programy rojące się od przykładów chams
twa, bezczelności i cynizmu. Prócz spraw jedzenia, ubrania, 
problemów mieszkaniowych, nasz sposób bycia jest rów
nież elementem naszego bytu, a przecież pewien znany 
myśliciel powiedział, że byt kształtuje świadomość! Nic 
więc dziwnego, że sytuacja, w jakiej przyszło nam żyć, uczy 
„zaradności” w najgorszym znaczeniu tego słowa, nato
miast na pewno nie stwarza potrzeby kontaktu z pięk
nem.
To, że w innych krajach również możemy się dopatrzyć 
przejawów kryzysu w sztuce, w niczym nie zmienia faktu 
naszej dramatycznej sytuacji na tym polu. Tym bardziej że, 
mimo wspólnych objawów - przyczyny kryzysu nie są jed
nakowe. Nasz jest spowodowany dodatkowo tragiczną sy
tuacją społeczną.
Stefan Morawski wymienia trzy przyczyny, jak to ujął, „po
dawania w wątpliwość praktyki artystycznej": fetyszyzm 
towarowy, zanik głębokiej i spontanicznej wiary religijnej 
oraz paraliżujący brak poczucia sensu egzystencji. (Ref
leksje nad motywem „śmierci sztuki", (w:) Kryzys estetyki. 
Kraków 1983). Są to te cechy spdłeczne, które określają 
stan sztuki, a jednocześnie są symptomami tego, co powie
dziano powyżej. Nadzieją, moim zdaniem, może jedynie 
napawać stwierdzenie Maurice’a Denis, że historia sztuki to 
wieczne zaczynanie od nowa. Prędzej czy później czeka 
nas to również w sferze społecznej, bo. jak powiedział Sta
nisław Barańczak: „Piękno naszej rzeczywistości tak zapie
ra dech, że ktoś bardziej wrażliwy może się udusić".

Mirosław Borusiewicz

Powyższy tekst stanowi obszerne fragmenty artykułu opublikowa
nego w książce Kryzysy w sztuce (PWN, Warszawa 1988, s. 237- 
249), będącej zbiorem referatów z sesji Stowarzyszenia History
ków Sztuki z 1985 r.
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Tadeusz S. Jaroszewski

Dwór 
przed 

pierwszą 
wojną (u
„Zapaliły się okna we dworze 

W białym dworze, w ganku z winogradem, 
Świerszcze strzygą tak mocno - mój Boże - 

Gwiazdy świecą na niebie takiem bladem.
Płynie woda, płynie srebrna woda 

Pod księżycem z daleka - z daleka... 
Czego szkoda ci? czego ci szkoda? 

Że ta rzeka - ucieka ?”

T
ak zapytywała Bronisława Ostrowska w jed
nym z najpiękniejszych swoich wierszy Biała 
godzina, napisanym w Zarzeczu nad Sanem 
pod wpływem nieprawdopodobnej urody pej
zażu, w którym osadzony był stary dwór. 
Szkoda mi uciekającej rzeki - odpowiadam poetce. Szkoda 

mi tego, co bezpowrotnie odpłynęło, szkoda mi szczególnie 
końca artystycznej epoki zamkniętej definitywnie przez 
wybuch pierwszej wojny światowej. Niniejsza wypowiedź 
będzie dotyczyła tylko małego wycinka końca tej epoki, 
mianowicie działalności budowlanej polskich ziemian w 
ciągu pierwszych kilkunastu lat bieżącego stulecia. Powsta
łych wówczas bądź tylko zaprojektowanych dworów i pa
łaców żal mi najbardziej, jestem bowiem głęboko przeko
nany, że nigdy przedtem ani potem nie stworzono na tery
torium Rzeczypospolitej przedrozbiorowej tylu i tak pięk
nych siedzib wiejskich. Przyjrzyjmy się im z bliska sine ira 
et studio, zapomnijmy o ulubionym przez polskich history
ków sztuki kryterium czasu rozumianym jako kryterium 
wartości. To nieprawda, że koślawy kościół w Gieczu, chlu
ba polskich mediewistów i zmora mojej młodości, jest wię
cej wart od dworu w Koźminku tylko dlatego, że powstał 
nieco wcześniej. Pałace i dwory, które za chwilę zobaczy
my, na ogół nie wyglądają najlepiej. Pozbawione zazwy
czaj z racji młodego wieku opieki konserwatorskiej, często 
nie figurujące w rejestrze zabytków, rujnowane bezkarnie 
przez rodzimych barbarzyńców, rzadko kiedy nadają się do 
pokazania. Tyle tytułem ostrzeżenia.
Nieprawdą jest, że pierwsze czternaście lat XX w. - to tyl
ko rodzenie się „stylu dworkowego" - pierwszej propozycji 
stylu narodowego, która zyskała aprobatę polskich sfer 
posiadających. Należy pamiętać o próbach zastosowania 
„stylu zakopiańskiego" do siedzib ziemiańskich, o ciągle 
modnym stylu gotyckim, o polskim renesansie, wreszcie o 
baroku. Wszystkie te zjawiska występowały jednocześnie! 
Należy pamiętać również o „stylu krajowym" wylansowa- 
nym przez ks. Zygmunta Czartoryskiego z Rokosowa i 
mającym zastosowanie na terytorium Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego. Zdecydowana większość powstałych wów
czas pałaców i dworów nawiązywała do tradycji architek
tury rodzimej, ale zdarzały się również kreacje na wskroś 
kosmopolityczne, nie mające z kulturą polską nic wspólne
go. Siła ekonomiczna polskiego ziemiaństwa na początku 
bieżącego stulecia musiała być wielka, świadczy o tym 
mnogość wznoszonych od nowa pałaców i dworów. Archi
tektura ich przypominała pod pewnymi względami dopala
jącą się świecę, która tuż przed zagaśnięciem rozbłyska na 
krótko jak fajerwerk. Tak właśnie było z architekturą po
wstających wówczas siedzib, zdumiewającą badaczy bo
gactwem i różnorodnością pomysłów.
W Polsce Odrodzonej było już zupełnie inaczej. Ziemiań- 
stwo zniszczone ekonomicznie przez wojnę nie było w sta
nie podjąć przedsięwzięć budowlanych na tak wielką skalę, 
jak przed wojną. Jako siła polityczna schodziło na plan dal
szy. Rok 1914 wypada zatem uznać jako zakończenie epoki 
w dziejach tej grupy społecznej, jest to również definityw
ne zakończenie wieku XIX, jak dowodził kiedyś Mieczy
sław Porębski. Zanurzmy się teraz odważnie w świat pała
ców i dworów obszernych i wygodnych, oświetlonych elek-
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trycznością i skanalizowanych, wyposażonych we wszyst
kie możliwe urządzenia, dzięki którym pobyt na wsi był 
przyjemny i urozmaicony.

Nieprzydatność stylu zakopiańskiego
„Szanowny Panie - pisał do Stanisława Witkiewicza 6 
sierpnia 1899 r. dziedzic Dłużewa na Mazowszu, Stanisław 
Dłużewski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli zie- 
miaństwa w byłym Królestwie Polskim - Tak ogromnie 
jestem zaabsorbowany myślą wybudowania sobie domu w 
stylu swojskim, a muszę się do tego wkrótce zabrać, że 
będąc w obawie, czy czasami prace SzPana nie odłożą w 
pamięci mą prośbę na dalszy plan, ośmielam się przypom
nieć Jego pamięci oraz najuprzejmiej prosić, jeżeli to moż
liwe, o przyspieszenie. Przepraszając za natręctwo pozo- 
staję z głębokim szacunkiem Stanislaw Dłużewski". Pan na 
Dłużewie chciał koniecznie rozpocząć budowę domu jesz
cze przed zimą i zasypywał Witkiewicza ponagleniami w 
sprawie projektu nowego dworu. Grymaśna zakopiańska 
wyrocznia w sprawach architektury swojskiej uparcie mil
czała, dopiero 10 listopada Dłużewski mógł zawiadomić 
Witkiewicza o nadejściu planów i o zaręczynach z Anną 
Werner. Pisał, że oboje z narzeczoną zachwycają się rysun
kami projektowymi. Miało to być okazałe drewniane do
mostwo na planie wydłużonego prostokąta, wzniesione na 
wysokiej kamiennej podmurówce, parterowe i częściowo 
piętrowe, nakryte wysokim podhalańskim dachem, ożywio
nym smukłymi ozdobnymi kominami. Do budowy dworu w 
Dłużewie według projektu Stanisława Witkiewicza osta
tecznie nie doszło. Na folwarku wybuchł groźny pożar, któ
ry zniszczył zabudowania gospodarcze i zgromadzony ma
teriał na budowę nowego dworu. Po tej klęsce Stanisław 
Dłużewski otrzeźwiał w zapałach do zakopiańszczyzny, 
rozsądnie zrezygnował z pomysłu budowy drewnianej sie
dziby i rozejrzał się za nowym architektem. Wybór dziedzi
ca Dłużewa padł tym razem na Jana Heuricha młodszego, 
rozpoczynającego wówczas swą wielką karierę artystycz
ną. Zaprojektowany przez Heuricha dwór nawiązywał do 
klasycyzmu schyłku XVIII w. i przypominał polskie dwory 
powstające pod koniec panovyania Stanisława Augusta. 
Siedziba ta rozpoczęła w byłym Królestwie Polskim zjawi
sko „stylu dworkowego”. Jeszcze do niej wrócimy.

W 1901 r. zwrócił się do Witkiewicza z zamówieniem na 
projekt dworu w Lańcuchowie koło Lublina Jan Stecki, 
jeden z czołowych przedstawicieli orientacji narodowo- 
-demokratycznej wśród polskiego ziemiaństwa. „Styl zako
piański”, utożsamiany powszechnie ze stylem narodowym, 
doskonale odpowiadał orientacji Steckiego i stąd wybór 
Stanisława Witkiewicza jako autora projektu. Dziedzic 
Łańcuchowa był człowiekiem rozsądnym i postanowił wy
budować dwór murowany. Witkiewicz zgodził się i dostar
czył zamówiony projekt, dając tym samym swoistą ripostę 
oponentom zarzucającym mu, że wynaleziony przez niego 
styl nie nadaje się do budowli murowanych. Dwór w Lań
cuchowie wybudowano w latach 1903-1904; jego ceglane 
ściany otrzymały fakturę naśladującą na pierwszy rzut oka 
udatnie drewniane bale. Powstał dwór pretensjonalny, a 
przy tym ciemny i niezbyt wygodny, tak samo nie pasujący 
do krajobrazu Lubelszczyzny, jak „zakopiańska" willa „Jo- 
lancin” do zabudowy Milanówka pod Warszawą.
Należy jeszcze dodać, że dwór w Lańcuchowie brzydko się 
zestarzał. Pozbawiony gontowego pokrycia dachu i drew
nianych balustrad balkonowych stracił swoisty wdzięk. 
Wiemy z całą pewnością, że były inne próby zastosowania 
„stylu zakopiańskiego" do architektury siedzib wiejskich w 
Kongresówce. Projekt murowanego dworu zamówili u Wi
tkiewicza, przypuszczalnie w 1899 r., Kleniewscy z Klucz- 
kowic koło Opola Lubelskiego, z prośbą o projekt pałacu 
zwróciła się do artysty w 1900 r. ks. Pawłowa Woroniecka. 
Do realizacji tych projektów nie doszło. Dwór w Lańcu
chowie nie wywołał rezonansu. Nie spodobał się zbytnio 
ani sąsiadom, ani szerszym kręgom ziemiaństwa. Nie paso
wał do krajobrazu, zresztą moda na siedzibę wiejską nieba
wem uległa zmianie.

Konkurs na dwór w Raszkowie
i triumf kosmopolityzmu

12 lutego 1903 r. bogaty posiadacz ziemski z Podola, Paweł 
Juriewicz, ogłosił za pośrednictwem Delegacji Architekto
nicznej konkurs na dwór w Raszkowie nad Dniestrem. W 
tekście warunków konkursu użyto terminu „dwór”, w rze
czywistości jednak chodziło o okazały pałac składający się 
z piętrowego domu mieszkalnego, połączonego z nim bu
dynku kuchennego i budynku maszynowni z wieżą ciśnień.
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1. Projekt S. Witkiewicza dworu w 
Dtużewie z 1899 r. (zt>. Muzeum Ta
trzańskiego w Zakopanem)
2.3.4. Dwór w Lańcuchowie: elewa
cja frontowa (2), narożnik południo
wo-zachodni (3) i elewacja północna 
(4)
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Opodal miała się znajdować stajnia cugowa i powozownia. 
Położenie nowej siedziby było wprost bajeczne: pałac miał 
stanąć na skraju wysokiego w tym miejscu, bo siedemdzie- 
sięciometrowego brzegu Dniestru. W kierunku rzeki, na 
południe, miała być zwrócona elewacja ogrodowa budowli. 
W warunkach konkursu określono niejasno, że „Dwór o 
piwnicach parterze i piętrze winien być zaprojektowany w 
charakterze staropolskiego dworu - pałacu, nie willi, na tle 
form odrodzenia stosowanych u nas w końcu XVIII wieku". 
Niezbyt precyzyjnie to sformułowano, nic zatem dziwnego, 
że wyniki konkursu były zaskakujące.

Projekt, który otrzymał pierwszą nagrodę, wykonany przez 
znanego warszawskiego architekta Henryka Stifelmana, 
proponował pałac skomponowany w duchu późnego baro
ku, nie mającego zupełnie cech polskich; przypominał do 
złudzenia produkcje wiedeńskiego atelier Fellner i Helmer. 
Projekt francuskich architektów Berthauda i Graviera, wy
różniony drugą nagrodą, przedstawiał z kolei pałac o ce
chach architektury francuskiej pierwszej połowy XVIII w. 
Formy późnego baroku proponowali również architekci: 
Franciszek Lilpop i Karol Jankowski, Tadeusz Stryjeński i 
Franciszek Mączyński. Oba te projekty, wyróżnione „za
szczytnymi wzmiankami", także nie wykazywały związków 
z architekturą polską. Cech rodzimych możemy się dopa
trzeć w wyróżnionym trzecią „zaszczytną wzmianką” pro
jekcie Władysława Żychiewicza, który proponował pałac o 
cechach późnego renesansu i wczesnego baroku, przypo-



5.6. Patac w Raszkowie, projekt H. 
Stifelmana, widok od frontu (5) i plan 
parteru (6)
7.8. Projekt B. Berthauda i A. Gravie- 
ra patacu w Raszkowie: widok od 
frontu (7) i plan parteru (8)
9. Projekt patacu w Raszkowie T. 
Stryjeńskiego i F. Mączyńskiego, wi
dok od frontu
10.11. Projekt patacu w Raszkowie 
K. Jankowskiego i F. Lilpopa: widok 
od frontu (10) i od strony Dniestru 
(11)
12. Projekt patacu w Raszkowie W. 
Żychiewicza, widok od frontu
13. Projekt patacu w Raszkowie 
B.PIeszczyńskiego, widok od frontu 
(reprod. 5-13 z „Architekta" IV, 1903, 
z.6)
14. Część środkowa patacu w Anto
ninach w 1911 r.



15. Projekt W. Marconiego pałacu w 
Żołudku z lat 1907-1908, elewacja o- 
grodowa
16. Pałac w Raszkowie w latach 
dwudziestych
(zdjęcia i reprod. 1,5 — 14. 16- Jacek 
Borowik, 2,3,4 - Grzegorz Grątko- 
wski, 15 - Henryk Romanowski)

minający trochę pałac biskupów krakowskich w Kielcach. 
Związki z tradycją rodzimą wykazywał również projekt 
Bolesława Pleszczyńskiego zgłoszony poza konkursem: ar
chitekt proponował jako zwieńczenie ryzalitów szczyty bę
dące swobodną trawestacją motywów polskiego renesansu 
i baroku.
Znane nam z publikacji projekty konkursowe pałacu w 
Raszkowie są świadectwem popularności neobaroku, który 
w tym czasie w Polsce okrzepł ostatecznie. Jak gdyby do
pełnieniem ich jest wspaniale przebudowany przed 1906 r. 
pałac Potockich w Antoninach na Wołyniu, któremu Ferdi
nand Fellner nadał piętno późnego baroku, dalej pałac 
Czetwertyńskich w Żołudku, zaprojektowany w latach 
1907-1908 przez Władysława Marconiego i wybudowany 
kilka lat później, bodaj najpiękniejszy późnobarokowy pa
łac w Polsce, wreszcie pałac Ziethenów w Smolicach, bar
dzo wiedeński, powstały około 1910 r.
Zakończenie konkursu na pałac w Raszkowie było również 
zaskakujące. Otóż Paweł Juriewicz wybrał do realizacji nie 
znany nam projekt, skomponowany w duchu renesansu 
francuskiego. Po zakończeniu robót budowlanych siedzibę 

wspaniale wyposażono. Z relacji Antoniego Urbańskiego 
wiemy, że we wnętrzach znajdowały się cenne boazerie 
stylowe, częściowo autentyczne, sprowadzone z Francji. 
Wielki salon utrzymany był w stylu Louis XIV, mały salon 
był empirowy, w hallu górnym umieszczono bibliotekę i 
ozdobiono ją autentyczną boazerią z czasów Ludwika XVI. 
W sali jadalnej rozwieszono gobeliny, a na klatce schodo
wej, prowadzącej do biblioteki, umieszczono kolekcję pa
sów słuckich - bodaj jedyny akcent rodzimy. W sumie pa
łac w Raszkowie był jeszcze jednym, choć trochę spóźnio
nym triumfem tzw. kostiumu francuskiego. W nurcie rodzi
mym nie sposób go umieścić. 1 jeszcze jedno: Paweł Jurie
wicz, jakby wiedziony przeczuciem zbliżającej się katastro
fy dziejowej, sprzedał Raszków na kilka lat przed wojną 
Feliksowi Bernatowiczowi, z wyłączeniem umeblowania 
pałacu. W dwudziestoleciu międzywojennym mógł sobie 
pogratulować tej decyzji, Raszków bowiem został po stro
nie radzieckiej.

Tadeusz S. Jaroszewski
(Ciąg dalszy w następnym numerze)
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Opiekun
Jerzy Osypiuk - nauczyciel techniki w 

Szkole Podstawowej w Targowej Górce 
(gm. Nekla), wychowawca klasy, opiekun 

samorządu uczniowskiego i szkolnego 
koła fotograficznego, przewodniczący 

Koła Młodych Opiekunów Zabytków w 
Targowej Górce i społeczny opiekun 

zabytków. Jego hobby - to praca z 
młodymi ludźmi, wśród których 

popularyzuje idee ochrony zabytków i 
wzbudza zainteresowanie historią. Swoje 

doświadczenia zdobyte w czasie 
codziennych kontaktów z młodzieżą 
przedstawił w szkicu „Kształtowanie 

postaw patriotycznych młodzieży poprzez 
propagowanie przeszłości ziemi 

rodzinnej.” Za wychowawcze walory tego 
opracowania otrzymał w 1989 r. nagrodę 

Kuratora Oświaty i Wychowania.

U
dowodni! Pan, że patriotyzmu można uczyć 
w szkole, co - biorąc pod uwagę metody wy
chowawcze stosowane w minionym 45-leciu 
- brzmi trochę nieprawdopodobnie...

- Kształtowanie patriotycznych postaw mło
dzieży zawsze było jednym z podstawowych zadań szko
ły-

■ Jednak różnie bywało z jego realizacją. Nie wystarczy 
przecież bazowanie na suchej wiedzy podręcznikowej, 
uparcie propagującej głównie wzorzec bohatera-prole- 
tariackiego internacjonalisty, aby rozwinąć w uczniach 
miłość i szacunek dla ojczyzny.
- W swojej pracy z młodzieżą kierowałem się zasadą wy
rażoną przez Szweda Artura Hazeliusa (1833-1901), inicja
tora organizowania muzeów etnograficznych pod otwar
tym niebem: „... drzewo jest mocniejsze, gdy głębiej korze
nie zapuszcza". Wychowanie patriotyczne wymaga sięga
nia do tradycji narodu zawartych w historii, ale trzeba też 
kształtować pozytywne emocje wobec środowiska, w któ
rym młodzież mieszka, popularyzować historię najbliższej 
okolicy.

■ Temu celowi służyło zorganizowanie przez Pana ucz
niów wystawy narzędzi i maszyn rolniczych dawniej tu 
używanych 2

- Oczywiście był to jeden z elementów mojego progra
mu nauki historii, która rozwija przywiązanie młodzieży do 
ziemi ojczystej. Z inicjatywą zorganizowania tej wystawy 
wystąpili sami uczniowie, oni znaleźli większość ekspona
tów, oni je oczyścili, wykonali tabliczki informacyjne, opra
cowali projekt wkomponowania wystawy w krajobraz 
wiejski. Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem; 
przejeżdżające przez Targową Górkę pojazdy bardzo czę
sto zatrzymują się, aby jadący w nich dokładniej mogli 
obejrzeć eksponaty. Sprawia to moim podopiecznym ol
brzymią radość. Dzięki wystawie młodzież mogła poznać 
takie zabytki, jak stare żelazka na węgiel lub duszę, sierpy, 
kamień żaren do mielenia mąki, drewniane naczynie do 
wyrabiania ciasta (niecka), łopata do pieczenia chleba, no- 
sidła do wody (szońdy), cierlice do obróbki lnu, kołowrotki 
do przędzenia wełny, kieraty, żniwiarki. Zaangażowanie 
uczniów w realizację tego pomysłu wpłynęło na wzmocnie
nie więzi między szkołą a środowiskiem, nauczyło młodych 
poszanowania dla wytworów rąk ludzkich i tradycji, zain
teresowało historią.

■ Historia to również ludzie, ludzie żyjący do dziś, 
świadkowie dawnych zdarzeń...
- Tak, i ich wspomnienia są wspaniałym źródłem wiedzy o 
przeszłości. Dlatego starałem się zainspirować uczniów do 
utrwalania wspomnień najstarszych mieszkańców Targo
wej Górki. Spisywane, nagrywane na taśmie magnetofono
wej opowieści sięgające lat odzyskania niepodległości po 
pierwszej wojnie światowej, Powstania Wielkopolskiego, 
okresu międzywojennego czy okupacji hitlerowskiej niosą 
wiele cennych informacji, wzbogacających naszą bazę dy
daktyczną. Losy ludzi znanych uczniom, żyjących w ich 
środowisku, jak np. dziadków kolegów szkolnych: pana 
Kaczmarskiego z Kokoszek (ucieczka z obozu jenieckiego, 
praca w niemieckich zakładach zbrojeniowych) czy pana 
Zgóreckiego (emigracja „za chlebem” w okresie międzywo
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jennym) są ciekawą ilustracją zdarzeń historycznych po
znawanych z podręcznika historii. Moi wychowankowie 
dotarli też do dwóch świadków egzekucji 25 Polaków 
przywiezionych tu 22 V 1941 r. przez hitlerowców z Fortu 
VII w Poznaniu - Piotra Urbaniaka ze Stępocina i Piotra 
Frąckowiaka z Małej Górki. Zapoznałem uczniów również 
ze wspomnieniami mieszkańców, które zostały opubliko
wane lub są dostępne w formie rękopisu. Obowiązkową 
lekturą dla młodzieży stały się wspomnienia Stefana Plu
cińskiego z Targowej Górki Tragizm mojego dzieciństwa, 
umieszczone w zbiorze Wysiedlenie i poniewierka (Poznań 
1985). Popularyzuję historię wsi, odsyłając uczniów do po
wieści Wacława Gąsiorowskiego Księżna Łowicka, której 
akcja rozpoczyna się w parku w Targowej Górce, gdzie 
spotykają się generał Antoni Amilkar Kosiński, kapitan 
Ignacy Prądzyński i major Walerian Łukasiński, aby radzić 
nad możliwością walki o niepodległość ojczyzny.

■ Pan również stara się odkrywać i opisywać nieznane 
dzieje Targowej Górki.
- Do podjęcia tego rodzaju oddziaływań wychowawczych 
zachęciły mnie słowa Józefa Ignacego Kraszewskiego: „nie 
ma nic naturalniejszego nad chęć poznania i wyśledzenia 
historii miejsc, które nas dzisiaj pod jakimkolwiek wzglę
dem zajmują (...) Gdyby każdy znajomych sobie okolic sta
rał się poznać szczegółowie choćby nie bardzo odległą 
przeszłość, ale tę, której szczątki tkwią w niej jeszcze, gdy
by każdy spisywał dzieje takie, złożyłaby się wprędce zaj
mująca bardzo historia wewnętrznego życia kraju”.
Przy kościele w Targowej Górce spoczywa Karol Karśni- 
cki (1806-1870), przyjaciel Piotra Wysockiego, uczestnik 
Powstania Listopadowego, porucznik saperów w wojnie 
1831 r. To postać prawie nie znana (pominięta w Wielko
polskim Słowniku Biograficznym) '] zapomniana, a przecież 
czynami swoimi zasługuje na pamięć potomnych. Opraco
wałem biografię Karśnickiego, która ukazała się w 22 nu
merze „Przemian Ziemi Gnieźnieńskiej” w 1988 r. Od lat 
zajmuję się badaniem biografii gen. Antoniego Amilkara 
Kosińskiego (1769-1823); jego imię w 730-lecie Targowej 
Górki otrzymała szkoła podstawowa, w której pracuję. Ży
ciorys Kosińskiego opublikowałem w „Przemianach Ziemi 
Gnieźnieńskiej”, nr 50. 1986 r.

■ Kim był gen. Kosiński? Jakie są jego związki z Targo
wą Górką?
- Kosiński był uczestnikiem Powstania Kościuszkowskie
go, współtwórcą Legionów Polskich we Włoszech. Ostat
nie lata życia (1811-1823) spędził w Targowej Górce, wieś 
była wówczas jego własnością. W 1923 r„ w setną rocznicę 
śmierci, przeniesiono ciało generała na poznańską Skałkę, 
do kościoła Św. Wojciecha. Miejsce pierwotnego spoczyn
ku generała znajduje się pod opieką moich uczniów. Zad
baliśmy o to, aby odbudowano stylowy płot, otaczający do 
1943 r. grób Kosińskiego.

■ W jaki sposób przygotowywał Pan szkołę do przyję
cia imienia patrona?
- W ciągu trzech lat (1986-1988) oczekiwania na nadanie 
nowo wybudowanej szkole imienia Antoniego A. Kosiń
skiego (kontrkandydatem na patrona był gen. Karol Świer
czewski) organizowałem Święta Patrona, w czasie których 
prowadziłem turnieje wiedzy o życiu i działalności genera

ła. Uczniowie wykazali się znajomością pozapodręczniko- 
wej wiedzy historycznej. Okazało się, że postać zupełnie 
nie znana stała się dla młodzieży kimś bliskim. Przymioty 
generała są dla uczniów wzorcem do naśladowania, tym 
łatwiejszym do przyswojenia, że żył on w tym samym śro
dowisku, wśród ich przodków. W szkolnej Izbie Pamięci 
urządziliśmy ekspozycję poświęconą patronowi. Znalazły 
się tu wspomnienia, kroniki i dokumenty związane z dzia
łalnością Kosińskiego, fotografie miejsc, w których przeby
wał, portrety jego współpracowników. W izbie tej odbywa
ją się lekcje historii i lekcje z zakresu edukacji historycznej, 
organizowane w ramach narad klasowych.
Uroczystość nadania szkole imienia generała i 730-lecia 
Targowej Górki odbyła się 15 X 1988 r. Przedstawiciele 
młodzieży złożyli wówczas ślubowanie wierności ojczyź
nie; na płycie nagrobnej patrona szkoły, przed odsłoniętą 
tablicą upamiętniającą 730-letnią historię Targowej Górki, 
na miejscu egzekucji 25 Polaków oraz przed obeliskiem w 
uporządkowanym przez młodzież parku, gdzie Kosiński 
spotykał się z Prądzyńskim i Łukasińskim, pojawiły się wią
zanki kwiatów. W tym dniu każdy mieszkaniec Targowej 
Górki odczuł związki z tradycją, historią tej ziemi.

■ Historii i patriotyzmu uczy też popularyzowanie idei 
ochrony zabytków.
- I wiedząc o tym w roku szkolnym 1988-1989 zorganizo
wałem w szkole Kolo Młodych Opiekunów Zabytków. 
Pracy koła przyświecają takie cele, jak: wycieczki do za
bytkowych miejsc naszego regionu, uświadamianie społe
czeństwu konieczności dbania o pamiątki przeszłości naro
dowej, ratowanie i zabezpieczanie przed niszczeniem obie
któw na terenie Targowej Górki i okolic.



1. Jerzy Osypiuk wśród młodzieży
2. W trakcie renowacji tablicy patro
na szkoły gen. A. Kosińskiego
3. Członkowie Kola Młodych Opie
kunów Zabytków przygotowują ek
sponaty na wystawę dawnych narzę
dzi i maszyn rolniczych

■ Czy propaguje Pan jeszcze jakieś inne formy pobu
dzania aktywności uczniów?
- Prowadzę zajęcia w szkolnym kole fotograficznym, li
cząc młodzież umiejętności dokumentowania teraźniej
szości, współpracuję z muzeami i bibliotekami, włączając w 
tę działalność uczniów, zachęcam ich do zamieszczania w 
scenariuszach imprez szkolnych fragmentów wspomnień 
ludzi znanych uczniom, do zapraszania tych ludzi na uro
czystości szkolne.

■ Skąd otrzymuje Pan środki finansowe na realizację 
wszystkich tych przedsięwzięć?
- Źródła finansowania są różne. Znaczna ich część - to 
dary instytucji, z którymi współpracuję, pozostałe zostały 
zgromadzone przez Społeczny Komitet Obchodów 730- 

lecia Targowej Górki i młodzież szkolną, rozprowadzającą 
cegiełki - ulotki z historią miejscowości czy okolicy.

■ Czy uważa Pan, że korzystając z tych doświadczeń 
inni nauczyciele mogą osiągnąć podobne sukcesy?
- Zależy to wyłącznie od ich cierpliwości i zaangażowania. 
Mamy w kraju wspaniałą młodzież, trzeba tylko chcieć do 
niej trafić.

■ Życzymy tego wszystkim nauczycielom, Panu zaś - 
nowych pomysłów i ciągłej satysfakcji z pracy.

Rozmawiała: Ewa A. Kamińska
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Anna Staniaszek

Gniazda rodzinne

Przetrwał...
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu krajobraz 

wiejski między Radomskiem a 
Piotrkowem Trybunalskim wyglądał 

zupełnie inaczej. Stało tam wiele dworów 
i dworków, które prawie w całości 
bezpowrotnie zniknęły. Dworki w 

Sobakowie, Sobakówku czy 
Szczukocicach były ośrodkami 

gospodarstw o powierzchni 100-200 
hektarów i oczywiście po narodzinach 

Polski Ludowej podlegały reformie 
rolnej. Szczęście miały te, w których 

założono szkoły czy biura kombinatów 
rolnych - wtedy przetrwały. Niestety, 

przeważnie zostały rozgrabione - 
najpierw przez oddziały niemieckie, 

potem radzieckie, wreszcie przez 
miejscową ludność już po podziale ziemi.

T
aki los spotkał dwór Madalińskich (potomków 
generała) w Sobakowie. Rozkradzione tam zo
stały nawet wspaniałe, mozaikowe posadzki. 
Ten dworek, a właściwie jego ruiny pamiętam 
jeszcze z wczesnego dzieciństwa (lata sześć
dziesiąte). Teraz pozostały tylko resztki parku, po domu nie 

ma nawet fundamentów. Zniknął też z powierzchni ziemi 
stylowy pałacyk w Szczukocicach czy dworek w Szczepa- 
nowicach. Dworek w Żuchowicach (gm. Gorzkowice) prze
trwał w prywatnych rękach od czasów przedwojennych. 
Historia tego dworku sięga połowy XIX w. Został zbudo
wany w latach pięćdziesiątych XIX w. Duży majątek ziem
ski, obejmujący tereny kilku dzisiejszych wsi i liczący 2000 
ha, istniał tam wcześniej. Oprócz parku z XIX w. zachował 
się spichlerz z początku XX w. - dwupiętrowy, zbudowany 
z polnych kamieni, z ogromnymi, sklepionymi piwnicami, 
specjalną chłodnią do przechowywania mleka dobudowa
ną z tyłu budynku, oraz kapliczka z rzeźbą Św. Jana Nepo
mucena z XVIII w.
Dom, jak wszystkie polskie dworki, ma ganek, ale bez ko
lumn. Składa się z dwóch części: starszej z niższymi poko
jami oraz dobudowanej później drugiej, która nadała 
dworkowi charakter bardziej reprezentacyjny. Trzy nowe 
pokoje są wyższe. Salon ma dębową, dwukolorową po
sadzkę. Ale to jedyny taki pokój, pozostałe mają zwykłą 
podłogę z desek. We wszystkich pokojach zachowały się 
okiennice. Dworek na pewno był własnością średnioza
możnej rodziny. Świadczy o tym jego kubatura: jedenaście 
pokoi o różnej powierzchni - największy, salon, ma 63 m2. 
dochodzi do tego niewielka (dziś już nie istniejąca) trzyiz
bowa oficyna.
Majątek przed parcelacją przeprowadzoną przez właści
ciela w 1912 r. należał do pp. Żakowskich. Na cmentarzu 
parafialnym w Gorzkowicach jest ich grób zbudowany w 
formie kaplicy, kryjący prochy trzech osób: Amelii ze 
Szweykowskich Żakowskiej (zm. 1887), Marii Reginy z 
Moychów Żakowskiej (zm. 1892) i ośmioletniego Zygmusia 
Żakowskiego (zm. 1890). Karolek Żakowski ma piękny 
grobowiec na starym cmentarzu w Piotrkowie Trybunal
skim, w Gorzkowicach znajduje się tylko tablica poświęco
na jego pamięci. Może dramat trzech kolejnych rodzinnych 
pogrzebów wpłynął na wystrój wnętrz dworku? Obecny 
właściciel opowiadał, że przy remoncie odkryto najstarszą 
warstwę farby: ściany salonu były pomalowane na kolor 
ciemnoszary, co musiało wyglądać dość niesamowicie, bo 
pokój jest wyjątkowo ciemny, osłonięty ogromnymi drze
wami (np. platan ma już 300 lat!).
Po parcelacji majątku powstały cztery wsie: Żuchowice, 
kolonia Żuchowice, Grabostów i Porosłe. Wokół dworku 
pozostała niewielka, licząca 43 ha resztówka z parkiem, 
dwoma stawami, niewielkim kawałkiem lasu i kilkoma hek
tarami łąk. W 1926 r. mająteczek został kupiony przez 
powiatowego lekarza weterynarii w Radomsku, Tadeusza 
Próchnickiego, dziadka obecnego właściciela.
Historia rodziny Próchnickich, pieczętującej się herbem 
Korczak, sięga dość odległych czasów. Pochodził z niej Jan 
Andrzej Próchnicki, arcybiskup lwowski, żyjący za pano
wania Zygmunta III Wazy (jego biografia pióra Mieczysła
wa Gębarowicza została wydana przez „Znak” w 1980 r.). 
Inny przodek był osobistym sekretarzem Stanisława Augu
sta Poniatowskiego. Rodzina jednak szybko zubożała. 
Pruchnik koło Jarosławia, gdzie do dziś znajdują się ruiny 
zamku, był posagiem jednej z panien i przeszedł w inne 
ręce (ostatnim właścicielem Pruchnika był hr. Szembek).
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Apolinary Próchnicki za udział w Powstaniu Styczniowym 
został zesłany na Sybir. Skonfiskowano mu również mają
tek Starczewizna koło Ciechanowa. Zwykle, polskie losy... 
Wrócił jednak. Legenda rodzinna głosi, że w czasie wizyty 
Aleksandra 11 w Warszawie jego córeczka podała carowi 
prośbę o zwolnienie. Mimo utraty majątku wykształcił 
dzieci. Jeden syn był jednak tylko urzędnikiem kolei war- 
^zawsko-wiedeńskiej. Również inni synowie ukończyli stu
dia. Z tamtego pokolenia warto wspomnieć architekta, Fe
liksa Próchnickiego, współautora projektu trasy W-Z w 
Warszawie i adiutanta marszałka Piłsudskiego Stanisława 

Próchnickiego (o jego tajemniczej śmierci pisze Marian 
Romeyko w Przed i po maju). Tadeusz Próchnicki (ur. 
1885) nie zapomniał rodzinnych tradycji niepodległościo
wych. Za udział w strajku szkolnym dostał na terenie byłej 
Kongresówki „wilczy bilet”, maturę zdawał więc w dalekim 
Tomsku. Został lekarzem weterynarii. W Rosji poznał swo
ją przyszłą żonę, córkę gen. Franciszka Żelechowskiego. 
Marię. Ojciec narzeczonej wielkiej kariery w armii carskiej 
nie zrobił, bo w nieodpowiednim momencie ożenił się z 
Polką. Tadeusz Próchnicki brał udział w walkach o niepod
ległość. Był żołnierzem gen. Dowbora-Muśnickiego, potem
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4. Spichlerz z początku XX w.
(zdjęcia: Mariusz Baryfa)

ochotnikiem w wojnie 1920 r. Zamieszkał na stałe w Ra
domsku i po kilku latach stać go było na kupno majątku.

Z tamtych czasów zostało tylko umeblowanie salonu: 
wspaniałe biurko z medalionami przedstawiającymi kró
lów polskich, ogromna biblioteka z XIX w., ciekawa nie 
tylko ze względu na zawartość (najstarsza książka została 
wydana w 1736 r.), ale również jako mebel, stylowa, popu
larna u schyłku XIX w. serwantka. Z najciekawszych doku
mentów rodzinnych pozostał skrypt dłużny z oryginalnym 
podpisem księcia Józefa Poniatowskiego opiewający na 
„czerwonych złotych dwa tysiące w zlocie ważnym, holen
derskim. obrączkowym” z 4 kwietnia 1795 r. Z obrazów 
zachował się wizerunek ułana pędzla najmłodszego z Ko
ssaków Jerzego, pejzaż Zygmuntowicza, scena z wojny 
1920 r. pędzla Jarenbacha, ucznia Wojciecha Kossaka, kil
ka portretów rodzinnych. Dokumentem dni minionych jest 
też album zawierający fotografie z lat dwudziestych i trzy
dziestych, z dowcipnymi podpisami, np: „przyjechało parę 
osób” (licząc głowy łebkiem szpilki - było ich 401).
Tadeusz Próchnicki był również z zamiłowania botanikiem. 
Dzięki niemu park żuchowicki, mimo że niewielki, znalazł 
się w katalogu zabytków przyrody. Na powierzchni 1,5 ha 
rosną drzewa, które można zobaczyć prędzej przy rezy
dencjach magnackich niż obok skromnego dworku. Do 
najciekawszych okazów należy wymieniony 300-letni pla
tan, drzewo popularne na południu Europy i w północnej 
Afryce, stuletni buk czerwonolistny, jesion płaczący posa
dzony na sztucznie usypanym pagórku, który tworzy natu
ralną altanę, miłorząb - „drzewo szczęścia i miłości”, po

chodzące z Chin (jego igły zrosły się w liście o oryginalnym 
kształcie wachlarza). Właściciele dworku twierdzą, że czar
na brzoza (ma bardzo wysoki pień i strzępiaste liście) roś
nie tylko w trzech parkach w Polsce. Również rzadkością 
jest orzech japoński. Poza tym w parku rosną popularne w 
naszym kraju klony, dęby, graby, wiązy, modrzewie, lipy i 
cisy, które tworzą aleje. Zachwycają jednak sędziwym wie
kiem i kształtem.
Wojna nie zniszczyła dworku, choć żołnierze z kwaterują
cych tam oddziałów niemieckich i radzieckich ukradli 
wszystko, co można było wynieść. Tadeusz Próchnicki zo
stał aresztowany po donosie, że w jego domu odbywają się 
zebrania polityczne. Zginął w Oświęcimiu w lutym 1943 r. 
Jego syn, również Tadeusz, po wojnie chciał za wszelką 
cenę utrzymać rodzinny dom. Nie ujawnił swojej działal
ności w Armii Krajowej, więc zapłacił za to więzieniem. 
Podobnie jak ojciec został lekarzem weterynarii. Długie 
lata pracował po to, aby tylko utrzymać dom i gospodars
two. Nie było to łatwe. Dostawy obowiązkowe, progresyw
ne podatki niszczyły ekonomicznie duże gospodarstwa na
leżące do „wrogich klasowo elementów”. Na szczęście te 
złe lata przeminęły. Teraz właścicielem dworku jest jego 
syn, mechanizator rolnictwa z wykształcenia, również Ta
deusz Próchnicki. Marzy o tym, by przeprowadzić kapita
lny remont domu. Może znów będzie wyglądał tak, jak ów 
„dworek w słońcu” na zdjęciu z 1928 r.? I będzie kultywo
wał rodzinne tradycje, oprócz jednej. Jego żona twierdzi, 
że gdy będą mieli syna, ochrzczą go inaczej: Tadeusz brzmi 
zbyt staroświecko.

Anna Staniaszek
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owroty (2)
1. Podkamień - klasztor dominika
nów na Górze Różańca Św., ufun
dowany w 1464 r. przez Piotra Ce- 
browskiego, zniszczony został 
przez Tatarów w 1519 r. Zakonnicy 
powrócili na początku XVII w. i od 
tego czasu klasztor stopniowo zy
skiwał na znaczeniu, stając się dzię
ki słynącemu łaskami obrazowi 
„Pani z Podkamienia” wielkim o- 
środkiem pielgrzymkowym katoli- 
ków-łacinników i unitów oraz pra
wosławnych; otrzymał nazwę „Czę
stochowy Podola”. Obecnie istnieją
cy kompleks obronno-klasztorny 
powstał w XVII i XVIII w. (np. koś
ciół rozpoczęto budować w 1612 r., 
alumnat wystawiono w 1730 r., zą- 
łożenie fortyfikacyjne w kształcie 
gwiazdy, obwiedzione murem z ba
sztami. ukształtowane zostało osta
tecznie w połowie XVIII w. przez 
płk. artylerii Krzysztofa Dahlkego, 
wieżę przebudował lub wzniósł 
nową w 1760 r. arch, ksiądz Paweł 
Giżycki). Ustawicznie niszczony i 
odbudowywany, poniósł dotkliwe 
straty w czasie działań wojennych 
1915 r., gdy spłonęła biblioteka, ar
chiwum i znajdujące się tam liczne 
dzieła sztuki. Po 1945 r. budowlę 
przeznaczono na zamknięty zakład 
dla upośledzonych. Obraz „Pani z 
Podkamienia” znajduje się w akade
mickim kościele dominikanów wę 
Wrocławiu. Na zdjęciu: fragment 
murów obronnych i wieża kościel
na.
2. Poczajów - wielki, bazyliański o- 
środek pielgrzymkowy Kościoła 
Wschodniego, wzmiankowany w 
1527 r., początkowo prawosławny, 
od 1720 r. unicki (greckokatolicki), 
po rozbiorach ponownie przekaza
ny prawosławnym przez władze ro
syjskie. Obecny kościół i klasztor 
powstały z fundacji Mikołaja Po
tockiego, starosty kaniowskiego 
(zm. 1782 i pochowanego w stroju 
pokutnika w podziemiach świątyni), 
wzniesione w latach 1771-1779 
(arch. Godfryd Hoffman ze Śląska); 
budowę kończył w 1785 r. arch'. 
Piotr Polejowski ze Lwowa (autof 
m.in. barokowej przebudowy kated
ry lwowskiej i budowy kościoła 
franciszkanów w Przemyślu); jest to 
monumentalny zespół utworzony ż 
trójnawowej świątyni, o potężnej, 
spiętrzonej bryle, nad którą domi
nuje kopuła na ogromnym tambu- 
rze (przy niej nawet dwie wieże fa
sady wydają się nikłe) oraz z wiel
kiego, czworobocznego, z licznymi 
aneksami klasztoru. Zespół rozbu
dowywany był w ciągu XIX w. oraz 
w latach 1906-1912. Na zdjęciu: 
widok ogólny na fasadę cerkwi.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

3. Krzemieniec - słynny ośrodek 
polskiej nauki i kultury stworzony 
przez Komisję Edukacji Narodowej 
na bazie przejętego w 1775 r. kole
gium i dóbr jezuickich; początkowo 
utrzymywano tutaj szkoły akademi
ckie (wykładowcy pochodzili m.in. z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), w 
1803 r. powołano Liceum Krzemie
nieckie, zamknięte przez rosyjskie 
władze zaborcze w ramach represji 
po Powstaniu Listopadowym, prze
niesione w 1833 r. (biblioteka, zbio
ry, pomoce naukowe) do Kijowa 
dało początek tamtejszemu uniwer
sytetowi. Przy drewnianym kościele 
parafialnym, uposażonym w 1538 r. 
przez królową Bonę. Marcin Szy- 
szkowski, biskup łucki, osadził w 
1606 r. franciszkanów. Budowa mu
rowanego klasztoru i kościoła roz
poczęta została ok. 1636 r., prawdo
podobnie z fundacji Wiśniowie- 
ckich. Zespół kościelno-klasztorny 
był przebudowany w XVIII w., zaś 
po Powstaniu Styczniowym przeka
zany został rosyjskiej cerkwi pra
wosławnej i do dzisiaj pozostaje w 
jej użytkowaniu. Na zdjęciu: widok 
ogólny na kościół.

4. Załoźce - w miejscowości istnieją 
ruiny zamku z 1510 r. Parafię zało
żył i uposażył Jan Kamieniecki, 
dziedzic na Olesku. Kolejny kościół 
wzniesiony został na początku XVII 
w. zapewne przez Wiśniowieckich 
(w kryptach kościoła pochowani 
byli Konstantyn Wiśniowiecki, wo
jewoda ruski - zm. 1641 i jego syn 
Janusz - zm. 1636). Kościół jedno- 
nawowy, prostokątny, zamknięty 
pięciobocznie z takimiż kaplicami, 
tworzącymi rodzaj transeptu, pre
zentuje późne formy bizantyńsko 
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(plan trójkonchowyj-gotyckie (o- 
strołukowe okna i resztki żebro
wych sklepień). Opuszczony po 
1945 r. stopniowo popadł w ruinę. 
Na zdjęciu: ogólny widok ruiny 
kościoła od strony prezbiterium.

5.6. Wisniowiec - Jeremi Korybut 
Wiśniowiecki, książę na Zbarażu. 
Wiśniowcu i Lubniach (ten z Og
niem i mieczem), wojewoda ruski, 
wzniósł około 1640 r. obronną rezy
dencję (z której zachowane są częś-



ciowo fortyfikacje) oraz ufundował 
klasztor karmelitów bosych. Koś
ciół, klasztor i pałac spalone zostały 
przez Turków w 1675 r. Odbudowę 
klasztoru i rezydencji rozpoczął o- 
koło 1720 r. książę Michał Serwacy 
Wiśniowiecki, kanclerz wielki Wiel
kiego Księstwa Litewskiego. Nowy 
kościół wzniesiono w latach 1720— 
1723, rzekomo na murach poprzed
niego. według projektu arch. Jakuba 
Dapre Blangeya, majora króle
wskiego; przyozdabianie wnętrza 
świątyni trwało do 1740 r.; klasztor 
zbudowany został w latach 1726- 

1738. W 1764 r. pożar zniszczył da
chy kościoła i klasztoru; odbudowa
ne w 1768 r. W ramach represji za 
Powstanie Listopadowe w 1832 r. 
nastąpiła kasata klasztoru i przeka
zanie budowli rosyjskiej cerkwi 
prawosławnej. Pożar w 1863 r. po
nownie zniszczył dachy, wnętrze 
było stopniowo rabowane i dewa
stowane, w 1907 r. nastąpiło roze
branie części klasztoru. Karmelici 
bosi powrócili w 1931 r. i od 1933 r. 
rozpoczęli odbudowę ruin. W 1944 
r. kościół został podpalony przez 
U PA, w drugiej połowie lat sześć

dziesiątych jego ruiny zostały wysa
dzone w powietrze; resztki klaszto
ru przebudowano. Obecny pałac, 
wzniesiony po 1720 r., został znacz
nie przekształcony w końcu XVIII 
w., z tego czasu pochodzi park zało
żony przez arch. D. Miklera. W cza
sie obu wojen światowych pałac był 
niszczony, następnie odbudowywa
ny; ostatnia powojenna restauracja 
została dokonana w 1950 r., wów
czas zmieniono gruntownie układ 
wnętrza. Na zdjęciach: zachowana 
brama kościoła (5) i frontowa ele
wacja pałacu (6).

7. 8. Zbaraż - miasto położone nad 
rzeką Gniezną. z obronnym zam
kiem. dzięki Henrykowi Sienkiewi
czowi wsławione obroną w 1649 r., 
dowodzoną przez księcia Jeremiego 
Korybuta Wiśniowieckiego (obroną 
zamku dowodzili Jan i Marek So- 
biescy). Zamek położony na pła
skim wzgórzu, usuwającym się stro
mą ścianą ku miastu, założył w la
tach 1627-1631 książę Jerzy Zbara
ski (zm. 1631), kasztelan krakowski; 
budowę bastionowego zamku roz
poczęto według projektu znakomi
tego wówczas teoretyka sztuki ob
ronnej arch. Vincenzo Scamozziego 
z Wenecji; ostateczny jednak układ 
zamku odbiega od projektu i nie
którzy badacze łączą budowę z na
zwiskiem arch. Henryka van Peene. 
Po wygaśnięciu rodu Zbaraskich w 
1631 r. zamek przeszedł w ręce Wiś- 
niowieckich, potem Potockich, któ
rzy go odbudowali i na nowo urzą
dzili po zniszczeniach zadanych 
przez Turków (zdobyty w 1675 r.) i 
Rosjan (poddany im w 1734 r.). Od 
połowy XIX w. popadł stopniowo 
w ruinę; w czasie pierwszej wojny 
światowej wojska rosyjskie roze
brały dachy i wysadziły część forty
fikacji. W ostatnich latach podjęto 
odbudowę.

Klasztor z kościołem bernardynów 
ufundował w 1637 r. książę Jerzy 
Zbaraski; ówczesne założenie miało 
charakter obronny. Obecne rozległe 
założenie kościelno-klasztorne po
wstało po połowie XVIII w. z fun
dacji Stanisława Potockiego, het
mana wielkiego koronnego. W ar
chitekturze kościoła (trójnawowy, o 
dwuwieżowej wklęsłej fasadzie) 
można dopatrywać się pewnych po
wiązań ze Śląskiem; jego autorem 
był arch. Antoni Gans z Karniowa 
(on też zbudował kościół w Pszowie 
na Górnym Śląsku w latach 1746— 
1755). Wyposażenie kościoła póź- 
nobarokowo-rokokowe z drugiej 
połowy XVIII w., m.in. 15 ołtarzy 
(zachowanych 13, mocno zniszczo
nych), z rzeźbą rokokową (tzw. 
szkoły lwowskiej) autorstwa Anto
niego Osińskiego, rzeźbiarza lwo
wskiego oraz późnobarokowa, iluz- 
jonistyczna polichromia (mocno u- 
szkodzona i zagrożona na sklepie
niu nawy głównej), malowana przez 
Stanisława Stroińskiego (autora 
m.in. malowideł w katedrze we 
Lwowie oraz w kościołach w Kry- 
stynopolu. Leżajsku itd.) Kościół o- 
puszczony po 1945 r. powrócił do 
wiernych w 1989 r. Na zdjęciach: 
główny korpus zamku (7) i zespół 
klasztorny (8).
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9. Tarnopol - kościół dominikanów 
należy do najcenniejszych późno- 
barokowych dzieł architektury pol
skiej. Powstał z fundacji Józefa Po
tockiego, hetmana wielkiego koron
nego w latach 1773-1778. według 
projektu architekta amatora Augu
sta Moszyńskiego, szambelana kró
lewskiego. stolnika wielkiego ko
ronnego, dyrektora budowli króle
wskich. Świątynia ta, o trójnawo- 
wym, zwieńczonym okazałą kopułą 
korpusie, założonym na planie wy
dłużonego, zbliżonego do elipsy o- 
śmioboku ze ściętymi bokami, za
mkniętego od frontu dwuwieżową 
fasadą, od wschodu zespołem utwo
rzonym przez wydłużone prezbite
rium z zakrystiami, jest przykładem 
układu centralno-podłużnego, na
wiązującego do austriackich kościo
łów eliptycznych z początku XVIII 
w.: podobne rozwiązania zastoso
wano m.in. w kościele dominikań
skim we Lwowie oraz w kościołach 
w Lubelskiem (Chełm, Lubartów, 
Włodawa), a w bardziej sprymity- 
zowanej formie w kościele bonifra
trów w Lublinie czy parafialnym w 
Ostrowie Lubelskim. Kościół tarno
polski został opuszczony po 1945 r. 
i przekazany unitom w 1990 r. Jego 
wnętrze zdobią freski Stanisława 
Stroińskiego wykonane po połowie 
XVIII w. Na zdjęciu: ogólny widok 
kościoła od frontu.

(tekst i zdjęcia: 
Ryszard Brykowski)



ara
w Drohobyczu

Podania miejscowe doszukują 
się początków katolickiej gmi
ny w Drohobyczu jeszcze w 
czasach Kazimierza III Wiel
kiego, u progu panowania pol
skiego (1340), w starej osadzie 
warzelni solnych Zwarycz, na 
bagnistej nizinie. Z kazimierzo
wską fundacją łączono wiado
mość o najstarszym drewnia
nym kościele parafialnym Ma
rii Panny (przy ul. Bednarskiej), 
rozebranym i przeniesionym w 
końcu XVIII w. do wsi Nowo- 
szyce.
W rzeczywistości jednak nowe 
miasto prawa niemieckiego, 
zresztą tak dla polskich, jak i 
ruskich osadników, powstało 
dopiero za Władysława 11 Ja
giełły, na nowym miejscu, na 
wzgórzu wyniesionym ponad 
teren żup solnych, a pierwszym 
jego znakiem była królewska 
fundacja kościoła parafialnego 
Mafii Panny wedle przywileju 
w 1392 r. W roku 1422 Jagiełło 
powierzył wójtostwo Droho
bycza, a co za tym idzie organi
zację miasta na prawie magde
burskim sławnemu rycerzowi i 
jednemu z najbliższych powie
rników - Janowi Mężykowi z 
Dąbrowy, herbu Wadwic, cześ- 
nikowi nadwornemu, staroście 
generalnemu Rusi w latach 
1427-1433, od 1433 r. pierwsze
mu wojewodzie ruskiemu. W 
1460 r. Kazimierz IV Jagielloń
czyk objął Drohobycz pełnią 
praw miejskich, od tego czasu 
rozwijał się on w nowym 
kształcie ustrojowym i teryto
rialnym.
Najbardziej monumentalną bu
dowlą wewnątrz miasta była o- 
czywiście katolicka fara, do po
czątku XVIII w. jedyna tu świą
tynia tego wyznania. Prawo
sławne cerkwie znajdowały się 
w znacznej odległości na 
przedmieściach, zaś edykt kró
lewski z 1540 r. na życzenie raj
ców nacji polskiej zakazywał 
budowy „cerkwi ruskich” w sa
mym mieście. Tradycja droho- 
bycka obstaje przy wzniesieniu 
w 1392 r. od razu murowanego 
kościoła gotyckiego. Parafia 
dostała od Jagiełły bogate upo
sażenie wraz z należącą do ple
banii wioską Dobrowlany, 
przeniesioną w 1418 r. na pra
wo średzkie. Jagiełłowy kościół 
zniszczał w czasie tureckiego 
napadu na Drohobycz w 1498 r. 
Odbudowany został w dotych
czas zachowanej gotyckiej for
mie, w cegle i kamieniu. We

dług inskrypcji ściennej pod 
kommemoracyjnym malowi
dłem poświęcenia dokonał ar
cybiskup lwowski Bernard Wil
czek w 1511 r. Na ścianie pre
zbiterium odkryto datę „1526”. 
Jego obecna struktura architek
toniczna pochodzi więc z po
czątku XVI w. Na historycznej 
ziemi przemyskiej stanowi je
den z najwybitniejszych klej
notów późnego gotyku.
Sama świątynia była szczegól
nie usytuowana. Tworzyła ob
ronny szaniec miasta, dawała 
ostatnie schronienie (refugium) 
polskim mieszczanom w razie 
napadu wroga. Trzeba bowiem 
pamiętać, że Drohobycz nie 
miał ani murów obronnych, ani 
zamku z prawdziwego zdarze
nia (poza dworem wójtowskim 
od 1422 r., a potem „zamecz
kiem” starościńskim). Otaczały 
go tylko ziemne wały z drew
nianym parkanem i fosa. Toteż 
teren farny już w czasach Ja
giełły otoczono osobnym ro
wem wodnym oraz ziemnym z 
palisadą, umocnionym trzema 
drewnianymi basztami. Z rynku 
do fary prowadziła ulica zakoń
czona nad fosą dębowym mos
tem zwodzonym. Dochodził on 
do bramy przejazdowej w 
przyziemiu potężnej trzypię
trowej wieży murowanej (dziś 
dzwonnicy), wzniesionej w 
1551 r. przez Jana Grędosza, 
budowniczego z Przemyśla. 
Wieża ta stanowiła kluczowy e- 
lement obrony zarówno miasta, 
jak i fary. Wszystkie wymienio
ne tu obiekty inkastelowane, 
wraz z cmentarzem przykoś
cielnym, domkami plebanii i 
szkoły farnej, uległy ruinie w 
końcu XVIII w. (z wyjątkiem 
wieży) i zostały zlikwidowane 
w latach 1789-1825. Sam budy
nek kościoła również miał cha
rakter obronny: na strychu pod 
stromym dwuspadowym da
chem znajdował się rząd strzel
nic zamurowanych w czasach 
austriackich.
Fara drohobycka jest trójna- 
wową halą ze sklepieniem 
wspartym na filarach ośmio- 
bocznych. Tylko w prezbite
rium uchowało się pierwotne 
sklepienie gotyckie - żebrowe 
gwiaździste. Dwu- i półprzęsło- 
we prezbiterium o wysokości 
równej korpusowi zamknięte 
jest trójbocznie. Do dziś zacho

wała się też opięta uskokowymi 
skarpami bryła kościoła i 
schodkowe szczyty elewacji 
wieńczące zachodnią i wschod
nią ścianę korpusu halowego. 
Kościół jest bezwieżowy, o 
przestronnym i jasnym wnę
trzu, oświetlonym dużymi ok
nami.
Do najstarszych elementów 
wystroju należą bez wątpienia 
kamienne podobizny ogromnej 
stopy, dłoni i głowy, wmurowa
ne wysoko w zewnętrzny mur 
prezbiterium. Według podania, 
są to resztki posągu bożka po
gańskiego, zachowane z pole
cenia Jagiełły na znak triumfu 
chrześcijaństwa, a kamienna 
kula poniżej - to symbol boch
na chleba sprzedawanego po 
denarze w czasie budowy fary. 
Pewniejsze jest jednak przypu
szczenie, że utrwalono tu 
szczątki posągu jakiegoś świę
tego, wykopane w pobliżu mia
sta, a kula stanowi pamiątkę 
najazdu Jerzego II Rakoczego, 
ks. Siedmiogrodu w 1657 r. 
Bardzo oryginalnie zaplanowa
ne były pierwotne wejścia do 
tego kościoła. Istniały tylko 
dwa portale - od północy i od 
południa, ściana zachodnia 
(frontowa) była ślepa. Portal 
północny został zamurowany 
po 1648 r. z powodu profanacji: 
od tej strony kozaccy i tatarscy 
napastnicy po zdobyciu miasta 
wdarli się do fary mimo obrony 
mieszczan i dokonali okrutnej 
rzezi zebranej tam ludności. W 
końcu XVIII w. dobudowano w 
tym miejscu kaplicę Matki Bo
skiej Różańcowej ku czci ofiar. 
W tym samym czasie (1790) 
wzniesiono też nową kruchtę 
przed portalem południowym, 
w 1882 r. ją odnowiono. Dlate
go też tylko jako legendę nale
ży traktować przekaz, że owo 
wejście to „brama Mężyka” - 
pomnik zwycięstwa pod Grun
waldem, rzekomo ufundowany 
po 1422 r. przez wójta - ryce
rza Jana Mężyka z Dąbrowy 
(istotnie wybitnego uczestnika 
tej bitwy) w postaci gotyckiego 
portalu zwieńczonego w pła
skorzeźbie pierwotnie wizerun
kiem „dwóch mieczy” (obecnie 
krzyży), herbami Polski i rodo
wym Wadwic (obecnie miej
skim) i opatrzonego minusku- 
łową inskrypcją dewocyjną. W 
dzisiejszej postaci portal jest 
niewątpliwie dziełem neogoty- 
ku i wcześniejszych przeróbek 
z końca XVIII w. Nie od rzeczy 
będzie przypomnieć, że obok 
„bramy Mężyka”, Polacy z Dro
hobycza ufundowali w 1898 r. 
(do dziś istniejącą) tablicę ku 
czci Mickiewicza w setną rocz

nicę jego urodzin. Główny o- 
becnie portal kościoła (zachod
ni) został przebity dopiero po 
1648 r„ a kruchtę, przyziemie 
chóru muzycznego i przęsło 
„organowe” - zbudowano w 
czasie rekonstrukcji fary u 
schyłku XVIII w.
Kościół ma bogatą historię. E- 
rygowany w 1392 r. pod patro
natem królewskim, zarządzany 
przez miejskich plebanów, zo
stał w 1558 r. oddany jako be
neficjum kapitule katedry 
chełmskiej. Do 1789 r. pozosta
wał w zarządzie komendarzy 
wyznaczonych przez kanoni
ków chełmskich (mimo stałej 
podległości parafialnej diecezji 
przemyskiej), co nie przyniosło 
farze pożytku. Komendarze 
dbali bardziej o dochody kapi
tuły niż o stan kościoła. Strasz
nym wstrząsem był napad ko
zacki w 1648 r. - rabunek, rzeź, 
splądrowanie zakrystii i skarb
ca farnego. Dopiero za czasów 
austriackich w 1789 r. przywró
cono probostwo miejskie uwol
nione od zarządu kapituły; 
chełmskiej. Wtedy właśnie eks- 
jezuita, nowy proboszcz ks. Ig
nacy Jarocki, z pomocą cesar
ską i miejską, dokonał grun
townej renowacji świątyni. 
Korpus nawowy otrzymał 
nowe sklepienia, w trójprzęsło- 
wych nawach bocznych - krzy
żowe, w nawie głównej - jed
nolite z lunetami, pokryte w ca
łości malowidłami iluzjoni- 
stycznymi „in sotto di su”. W 
otwartych emporach nad skraj
nymi od wschodu przęsłami 
naw bocznych utrzymano skle
pienia krzyżowo-żebrowe. 
Warto nadmienić, że w lewej 
emporze mieściła się wspaniała 
biblioteka parafialna - kilka ty
sięcy inkunabułów i starodru
ków. Dziś zostały tu gołe półki 
i pulpity. W 1790 r. powstał 
chór muzyczny (zachował się 
do naszych czasów) z parape
tem o wklęsłym zarysie, zdobny 
stiukowym ornamentem roko
kowym.
Najważniejszym dziełem ks. 
Jarockiego było zlecenie wyko
nania w latach 1789-1790 no
wej polichromii wnętrza. Obję
ła ona sklepienia naw i prezbi
terium oraz niemal wszystkie 
ściany. Wykonał ją Andrzej So
lecki, dzierżawca w Krechowi- 
cach, obierając dwie maniery. 
Na sklepieniach naw wprowa
dził barokowe kompozycje z i- 
luzjonistyczną architekturą i 
scenami religijnymi. Natomiast 
na ścianach oprócz iluzjoni- 
stycznych motywów! architek
tonicznych i dekoracyjnych u- 
mieścił kompozycje ukazujące 
dzieje miasta i kościoła, z boga-
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1, Fara w Drohobyczu
2, Portal w południowej ścianie fary
3, Ołtarz w kaplicy Matki Boskiej Ró
żańcowej (1790 r.)
4.5. Freski z 1794 r.: „Sakrament Po
kuty" (4) pod chórem muzycznym i 
fresk upamiętniający przywileje ce
sarskie (5) nad tym chórem
6. Fresk w nawie bocznej z pier
wszej połowy XVI w. przedstawiający 
diakona





7. Fresk „in sotto di su” z 1793 r. w 
sklepieniu nawy głównej 
(zdjęcia: 1,2 - Stanislaw Kryciński, 3- 
7 - Piotr Antoniak)

tą inskrypcją. Motywy te, choć 
utrzymane w stylu prowincjo
nalnego rokoka, stanowią du
żej wagi dokument historyczny. 
Na sklepieniu prezbiterium So
lecki namalował sceny Znale
zienia i Podwyższenia Krzyża 
Św., nieco niżej na ścianach u- 
mieścił portrety dobrodziejów 
fary: królów Polski Jagiełły, A- 
leksandra, Stefana Batorego, 
Zygmunta 1 Starego, Zygmunta 
III Wazy oraz cesarzy: Marii 
Teresy, Józefa II i Leopolda II.

W latach 1792-1793 powstały 
freski w nawie głównej: na tę
czy Sąd Ostateczny, na sklepie
niu - „Traditio clavium” („Wrę
czenie kluczy św. Piotrowi”) 
czyli założenie Kościoła. 
Wszystkie sceny na sklepie
niach są dobrze zachowane. W 
południowej nawie bocznej u- 
chowały się freski dekoracyjne, 
a na jej sklepieniu sceny 
Opatrzności Bożej, Joachima i 
Anny, i aniołów. Znakomicie 
zachowały się na ścianach fary 
sceny historyczne: „Kazimierz 
Wielki nadający Drohobyczo

wi herb i prawa miejskie”, „Ja
giełło fundujący kościół para
fialny”, „Arcybiskup Bernard 
Wilczek poświęcający farę 
1511 r.”, „Józef U nadający Dro
hobyczowi przywileje wolnego 
miasta królewskiego”, „Leo
pold II oddający farze wieś 
Dobrowlany 1790 i Franciszek 
II przywracający prebendę 
wieczystą kaznodziei farnego 
1792”, „Rzeź mieszczan przez 
Kozaków 1648”. Wszystkie te 
kompozycje mają w ozdob
nych malowanych kartuszach 
inskrypcje w języku polskim. 
Zachowało się też epitafium ku 
czci renowatora fary ks. Igna
cego Jarockiego (zm. 1805) ze 
stosownym napisem, wystawio
ne kosztem jego następcy 
Franciszka Faygela. W przyzie
miu chóru muzycznego prze
trwała kapitalna kompozycja 
Soleckiego z około 1794 r. 
przedstawiająca „Sakrament 
Pokuty”: po obu stronach kon
fesjonału przystępuje do spo
wiedzi klęcząca para szlachec
ka w tradycyjnych szatach „sar
mackich”, za nimi na swą kolej 
czeka para modnie ubranych 
„po europejsku”. Oglądamy e- 
pizod utrzymany w duchu Po
wrotu posła Niemcewicza, So
lecki wykazał się tu podobnym 
zmysłem obserwacji.

Uchowały się nie tylko freski 
Soleckiego; udało się wydobyć 
spod tynku w kilku miejscach 
nawy głównej stare malowidła 
z pierwszej połowy XVI w., 
świadectwa późnogotyckiej i 
renesansowej historii tej świą
tyni. W północnej nawie bocz
nej są to postacie diakonów z 
kadzielnicami, w nawie głów
nej przy tęczy postać św. Krzy
sztofa z Jezuskiem i tronująca 
królewska (albo książęca) po
stać w czerwonym płaszczu ob
darowująca ubogich i żebra
ków; niestety, w obecnym sta
nie zniszczenia trudna do iden
tyfikacji.
Do faktów najbardziej donio
słych należy zaliczyć przetrwa
nie wybitnego dzieła rzeźby re
nesansowej z 1574 r„ grobow
ca alabastrowego Katarzyny 
Ramułtowej, żony żupnika dro- 
hobyckiego Jana Ramułta (zob. 
nr 3., 1991), dłuta mistrza lwo
wskiego, krakowianina z po
chodzenia Sebastiana Czeszka. 
Wykuta po polsku wierszowa
na inskrypcja kommemoracyj- 
na została częściowo zniszczo
na już w 1648 r. przez Koza
ków i Tatarów szukających w 
tym grobie złota. Nagrobek 
Ramułtowej przeniesiono do 
nawy głównej w 1789 r., pier
wotnie stał w prezbiterium. O- 
calały też tablice rzeźbione 
kommemoracyjne z napisami 
poświęconymi historii fary 
bądź sławnych drohobyczan: w 
prezbiterium ku pamięci jezuity 
Marcina Laterny zamordowa
nego przez piratów szwedzkich 
w 1598 r„ o przywilejach Józefa 
II i Leopolda II dla fary, o bene
ficjum kaznodziei. Olbrzymie 
tablice poświęcone całej histo
rii kościoła, wiszące niegdyś na 
lewej ścianie prezbiterium, zło
żono obecnie blisko portalu 
głównego. Napisy są w pełni 
czytelne. Miejmy nadzieję, że 
tablice wrócą na swoje miejsce. 
Przetrwało też wiele mniej
szych tablic kommemoracyj- 
nych, m.in. inskrypcje odnajdu
jemy we wspomnianej kaplicy 
Matki Boskiej Różańcowej, 
gdzie w latach 1790-1800 wy
konano bogatą stiukową deko
rację ścian w stylu rokoko. Są 
tu też epitafia księży drohoby- 
ckich; zagładzie uległ jednak 
obraz ołtarzowy Matki Boskiej 
Różańcowej.
Na chórze muzycznym udało 
się odnaleźć przepiękny krucy
fiks z odrąbanymi, ale zacho
wanymi obok rękoma. Jest to 
niewątpliwie rzeźba z dawnej 
tęczy (według opisu z 1903 r.). 
W 1786 r. krzyż, na którym wi- 
siała figura Chrystusa, miał 
zniszczyć piorun, przedosta
wszy się przez otwór sygnatur
ki. Wówczas nietkniętą figurę 
przeniesiono po uroczystym 
nabożeństwie na wielki ołtarz 

(1789). Wedle tradycji pochodzi 
z „czasów erekcji kościoła”, w 
istocie jest dziełem baroku. 
Czas na wyliczenie zniszczeń. 
W prezbiterium stoi obecnie 
prowizoryczny ołtarz z obra
zem Wniebowzięcia Marii. Z 
poprzedniego ołtarza baroko
wego (1610). kolumnowego, 
złoconego i malowanego, fun
dacji starosty Mikołaja Danile
wicza, nic nie zostało. Zaginął 
tablicowy obrazek Bogurodzi
cy w stylu „bizantyjskim”, we
dług podania wzorowany na 
obrazie ze starego katolickiego 
kościółka NMP przy ul. Bed
narskiej, a pierwotnie na „ru
skiej ikonie”, z dawnej cerkwi 
zwaryckiej. Brak też obrazów 
Św. Bartłomieja (współpatrona 
fary) i Wniebowzięcia Marii, 
malowanych przez Andrzeja 
Soleckiego. Zagłada dotknęła 
też rzeźbione stalle przeniesio
ne tu w 1781 r. z kościoła kar
melitów, skasowanego przez 
Józefa II.
W farze stało niegdyś 13 ołta
rzy. W 1903 r. Gątkiewicz opi
sał cztery ołtarze: Św. Antonie
go, Przemienienia (1781), Boże
go Ciała i Św. Trójcy (oba z 
1790 r.), z ciekawymi rzeźbami, 
reliefami i obrazami, fundowa
ne przez cechy miejskie. Barba
rzyństwo najnowszej epoki 
skazało je na zupełne zniszcze
nie. Wyjątkową tragedią jest u- 
nicestwienie obrazu „Wniebo
wzięcie Marii” (1610) pędzla 
Tomasza Dolabelli, sławnego 
malarza krakowskiego z pier
wszej połowy XVII w., wiszą
cego pierwotnie w ołtarzu 
głównym, od końca XVIII w. 
przeniesionego na filar nad 
grobowcem Ramułtowej.
Można jednak utrzymać dla 
potomności tak wiele: grobo
wiec Ramułtowej, epitafia i ta
blice, większość malowideł 
ściennych, a nade wszystko 
samą architekturę. Na koniec 
trzeba przypomnieć, że od 
grudnia 1989 r. fara w Droho
byczu wróciła do rąk prawowi
tego właściciela: rzymskokato
lickiej parafii reprezentującej 
miejscową wspólnotę polską. 
Parafia ta pozostaje pod ju
rysdykcją diecezji przemyskiej.

Tadeusz M. Trajdos
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NASZ FELIETON

Kultura
w naszej demokracji! ?

(rys. Małgorzata Tabaka)
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Wokół jednego zabytku

99Skradziony 
pocałunek”

Na wystawie w Metropolitan Mu
seum of Art w Chicago w 1990 r. mo
żna było podziwiać liczne, wspaniałe 
obrazy. Uwagę przykuwało między 
innymi niewielkie płótno Jean Hono- 
re Fragonarda z lat osiemdziesiątych 
XVIII w. zatytułowane „Skradziony 
pocałunek”. Rokokowa piękność i 
galant, niewielkie wnętrze i widoczna 
przez półotwarte drzwi do drugiej 
komnatki grupka osób. W katalogu 
wystawy obraz ten opatrzono nastę
pującą informacją: „Jean Honore 
Fragonard (1732-1806) The Stolen 

Kiss, late 1780 s. Oil on canvas, 45x55 
cm. The Hermitage, Leningrad. A 
Loan Exhibition from the USSR ... A t 
the end of the eighteenth century The 
Stolen Kiss belonged to Stanislaw 
August Poniatowski, a lover of 
Catherine the Great whom she made 
king of Poland. It was sent from Po
land and deposited in the Hermitage 
in 1815” - „J.H. Fragonard (1732- 
1806). Skradziony pocałunek, olej na 
płótnie, wymiary... Wystawa wypoży
czona z ZSRR... W końcu XVIII w. 
»Skradziony pocałunek« był włas

nością Stanisława Augusta Poniato
wskiego, kochanka Katarzyny Wiel
kiej, która uczyniła go królem Polski. 
W 1815 r. umieszczony w Ermitażu". 
Wiadomo, że obraz ten był uprzed
nio w pałacu w Łazienkach, wiado
mo, że jak większość zbiorów króle
wskich był jure caduco wywieziony 
do Rosji. Wiadomo, że klauzule trak
tatu ryskiego z 1921 r. przewidywały 
zwrot kolekcji królewskiej, której 
część odzyskano. Czy „Skradziony 
pocałunek” nadal ma być skradzio
ny? Jan P. Pruszyński
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1. Pomnik; św. Trójcy 
Szczawnicy (tzw. Stup Morowy) pp, 
zakończeniu prac konserwatorskich 
- w kotku aniołek z wąsami. . ,

O pracach polskich 
konserwatorów przy pomniku
Św. Trójcy, tzw. Morowym . 
Słupie w Bańskiej Szczawnicy Ap.
na Słowacji pisaliśmy już r 
w 1986 r. (nr. 4) „Przegląd Tygodm&wy” 
z 9 grudnia 1990 r. doniósł o . _wnr~tw:a|1
ciekawym, a znanym tylko 
wąskiemu kręgowi osób
aspekcie tych prac. Dla ^1
Czytelników „Spotkań” mamy
relację z pierwszej ręki - ®
kierownika prate w Bańskiej - r- 
Szczawnicy Mfy" 
Urbapo wśkiego



Z WARSZTATU KONSERWATORA

Jesień 1981 -r. była trudna i peł
na napięć nie tylko w kraju. Po
lacy znajdujący się w tym cza
sie na terenie „bratnich krajów 
socjalistycznych” zetknęli się ze 
zmasowaną kampanią propa
gandową i działaniami wiado
mych służb skierowanymi prze
ciwko „Solidarności”. Nie ina
czej było na Słowacji. Propa
ganda wykraczała tu poza 
ramy oficjalnych środków 
przekazu, rozpuszczano niewy
bredne dowcipy o Polsce i Po
lakach, podsłuchiwano nasze 
rozmowy telefoniczne, tropio
no wszelkie „solidarnościowe" 
materiały, ograniczano kontak
ty- 
W takiej atmosferze dobiegały
końca trwające od trzech lat 
prace konserwatorskie przy 
pomniku Św. Trójcy w Bań
skiej Szczawnicy. Wspólnie ze 
słowackimi historykami sztuki 
z Bratysławy dokumentowałem 
znajdujące się w tej części Sło
wacji inne, zachowane prace 
rzeźbiarza Dionizego Stanet- 
tiego - autora szczawnickiego 
monumentu. W pobliskiej Prie- 
vidzy fasadę popijarskiego koś
cioła z połowy XVIII w. zdobią 
rzeźby przypisywane S.tanettie- 
mu. U stóp jednej z nich (św. 
Rocha) siedzi pies, którego gło
wa jest kryptoportretem nie
znanego mężczyzny. Musiał on 
narazić się osiemnastowieczne
mu artyście, bo ten sportreto- 
wał go wyjątkowo złośliwie! 
Wracajmy jednak do Bańskiej 
Szczawnicy. W ramach prac 
konserwatorskich mieliśmy 
m.in. zrekonstruować brakują
ce uskrzydlone główki anioł

ków z otoczenia Madonny - 
centralnej postaci pomnika. I 
tak też się stało, tyle że prie- 
vidzki kryptoportret zainspiro
wał nas do artystycznej zemsty 
za antysolidarnościową kam
panię: jednemu z aniołków wy
rosły wąsy Lecha Wałęsy! Wą
saty aniołek został zamontowa
ny u stóp Madonny na wyso
kości około 7 m i z dołu, dla nie 
wtajemniczonych był praktycz
nie niewidoczny.
Prace konserwatorskie zakoń
czyły się 27 października 1981 
r. i powróciliśmy do Warszawy. 
W pierwszych miesiącach stanu 
wojennego doszły nas wieści o 
zdemontowaniu główki z pom
nika przez słowacką służbę 
bezpieczeństwa - któryś ze 
Słowaków postanowił zbić na 
wąsatym aniołku polityczny 
kapitał. Życie pokazało, że nie 
na długą metę. Dla nas w trud
nym czasie stanu wojennego 
wspomnienia z Bańskiej 
Szczawnicy były pewną pocie
chą, choć zmąconą trochę oba
wą o losy naszych słowackich 
przyjaciół.
W marcu 1984 r. w Warszawie 
ten sam zespół konserwato- 
rów-rzeźbiarzy wykonał nową 
główkę aniołka. Została ona 
przewieziona do Bańskiej 
Szczawnicy i zamontowana na 
pomniku. Wąsaty aniołek prze
szedł do legendy, a na przekór 
oficjalnej wersji mówiącej o 
komisyjnym zniszczeniu głów
ki - utrzymuje się w Bańskiej 
Szczawnicy przekonanie, że 
ktoś zdołał ją uratować.

Michał W. Urbanowski

2. Fragment rzeźby św. Rocha w 
Prievidzy z psem o ludzkiej gtowie (w 
kółku)
3.4. Aniołek z wąsami na Slupie Mo
rowym (drugi od góry) (3) i historycz
ne zdjęcie tegoż (4)
(zdjęcia: 1 - Jerzy Szandomirskl. 2 - 
Zuzanna Bencekova. 3.4 - Andrzej 
Stasiak)



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

(jTietrzwałd tuowany jest widoczny już z 
daleka kościół. Poniżej niego 
rozpościera się malownicza 
wieś, której początki sięgają 
połowy XIV w.

Na skraju południowej Warmii, 
tuż przy granicy z Mazurami, 
położony jest Gietrzwałd. 
Zwany niekiedy Częstochową 
Północy z racji rozwiniętego tu 
już w XVI w. kultu Matki Bo
skiej oraz głośnych objawień, 
które wydarzyły się w 1877 r. 
Wieś, licząca obecnie około 800 
mieszkańców, usytuowana jest 
przy trasie Olsztyn-Ostróda, o- 
koło 20 km na południowy za
chód od Olsztyna. Położona w 
pięknej krajobrazowo okolicy, 
charakteryzującej się niewielki
mi wzniesieniami, podzielony
mi szachownicami pól. łąkami 
lub porośniętymi lasami. Na 
jednym z tych wzniesień usy-

Gietrzwałd wzmiankowany był 
po raz pierwszy w 1352 r. z ra
cji nadania przez Warmińską 
Kapitułę Katedralną dekretu 
lokacyjnego, w którym okreś
lano granice parafii oraz loko
wano wieś. Na mocy tego de
kretu zasadźca Dittrich lub Dit- 
ter otrzymał 70 włók ziemi na 
prawie chełmińskim, z tego on 
sam w użytkowanie dostał 8 
włók, a na uposażenie plebana 
przeznaczono 5 włók. Od na
zwiska zasadźcy utworzona zo
stała niemiecka nazwa wsi Die- 
trichswalde, następnie spolsz
czona na Dzietrzwałd, Jet- 
rzwałd, a w końcu - Giet
rzwałd.
Z dokumentu wizytacyjnego 
wiadomo, że w połowie XVII 
w. we wsi znajdowało się 17 
gospodarzy-gburów, działał 
młyn oraz1 dwie karczmy. W 
1789 r. we wsi było 59 domów, 
a mieszkańcy w zdecydowanej

1. Fragment warmińskiej wsi Gietrz
wałd
2.3. Usytuowany na wzniesieniu 
kościół (2) i jego elewacja północno- 
zachodnia (3)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

większości mówili po polsku. 
Według danych zawartych w 
Słowniku Geograficznym Kró
lestwa Polskiego w 1876 r. 
„Gietrzwałd liczy ok. 1000 mie
szkańców; z wyjątkiem jednej 
familii są wszyscy Polacy i ka
tolicy: trudnią się oprócz kilku 
kupców i rzemieślników upra
wą roli i hodowlą bydła. W 
miejscu jest szkoła katolicka”. 
Kiedy został wzniesiony pier
wszy kościół i jak wyglądał - 
nie wiemy. Wiadomo tylko, że 
w latach 1405-1409 probosz
czem gietrzwałdzkim był ks. 
Jan Sterchen. Można przypu
szczać, że już wówczas stał tu 
kościół. Pierwsza świątynia, o 
której przetrwały informacje, 
została konsekrowana 31 mar
ca 1500 r. Był to murowany, 
jednonawowy kościół gotycki, 
wzniesiony na podmurówce z 
kamieni polnych, z płaskim 
drewnianym stropem oraz wie
żą pobudowaną od strony za
chodniej, w górnej partii drew
nianą. Kościół otrzymał we
zwanie Narodzenia Najświęt
szej Marii Panny. W latach 
późniejszych pojawiło się dru
gie wezwanie - Św. Jana E- 
wangelisty i ŚŚ. Apostołów 
Piotra i Pawła. Pod koniec XVI 
w. kościół został poddany re
montowi i częściowo przebu
dowany. Nadano mu wtedy re
nesansowy wygląd, polegający 
głównie na tym, że ostrołuko- 
we otwory okienne otrzymały 
kształt prostokątny. W aktach 
wizytacyjnych z XIX w. stwier
dzono potrzebę remontu koś
cioła. W okresie objawień, gdy 
do Gietrzwałdu napływały licz
ne pielgrzymki, stała się ko
nieczna rozbudowa świątyni. 

Remont i rozbudowa odbyły 
się w dwóch fazach: w latach 
1863-1869, kiedy proboszczem 
był ks. Józef Jordan i w latach 
1878-1884, gdy proboszczem 
był ks. Augustyn Weichsel. W 
tym drugim okresie przebudo
wę i rozbudowę kościoła pro
wadzono według projektu ów
czesnego architekta diecezjal
nego Arnolda Guldenpfeniga, 
który nadał kościołowi obecny 
kształt. Projekt zakładał, zgod
nie z ówczesną modą i tenden
cjami, rozbudowę w stylu neo
gotyckim. Autor w sposób uda
ny bardzo harmonijnie połą
czył starą gotycką część - po
zostawiając prawie bez zmian 
jej historyczny kształt i wygląd 
- z nową, neogotycką. Powięk
szone zostało trzykrotnie pre
zbiterium, a przez dobudowa
nie nawy poprzecznej z empo- 
rami nadano kościołowi formę 
krzyża rzymskiego (zamiast 
dawnego planu prostokąta). 
Wzniesiono również murowa
ną wieżę na miejscu dawnej, 
częściowo drewnianej.
W najbliższym otoczeniu koś
cioła znajduje się plebania 
wzniesiona w 1915 r., a obok 
niej, przy dziedzińcu kościel
nym, usytuowana jest murowa
na kaplica Św. Józefa z drew
nianymi krużgankami. Dom 
Diecezjalny, dawny Dom Piel
grzyma, wybudowany został w 
latach 1908-1910 (powiększo
ny i rozbudowany w 1932 r. po 
pożarze). Mieszkają w nim o- 
piekujące się pielgrzymami 
Siostry Katarzynki oraz mieści 
się Ośrodek Katechetyczny. 
Przy kościele stoi dawna orga
nistówka, wzniesiona po 1884 r. 
Obecnie, tuż za plebanią przy

32



drodze, został wzniesiony nowy 
Dom Pielgrzyma. Poza tym w 
najbliższym sąsiedztwie koś
cioła są trzy kapliczki, z któ
rych jedna została postawiona 
w 1877 r. w miejscu objawień, 
tuż przy starym (już nie istnie
jącym) klonie.
Bezpośrednio z objawieniami 
związane jest źródełko, które w 
czasie jednego z objawień zo
stało pobłogosławione przez 
Matkę Boską na prośbę wizjo
nerek i zebranych wiernych. 
Stąd bierze się wiara w cudow
ne właściwości wody. Do źró
dełka prowadzi aleja wysadza
na grabami, wzdłuż której roz
mieszczone są drewniane kap
liczki różańcowe. Zostały one 
wykonane w latach 1976-1977 
i postawione na miejscu daw
nych, które uległy zniszczeniu. 
Źródełko znajduje się obecnie 
w zagłębieniu obudowanym 
kamieniami. Nad miejscem, 
gdzie wypływa woda, umiesz
czone są trzy marmurowe pły
ty. na których przedstawiony 
jest Mojżesz uderzający laską 
w skałę oraz Izraelici pijący 

wodę. Obok źródełka znajduje 
się metalowa altana z figurą 
Matki Boskiej w mandorli. o- 
zdobionej liśćmi klonu.
Kult Matki Boskiej narodził się 
tu bardzo wcześnie i jest zwią
zany z obrazem Matki Boskiej 
Gietrzwałdzkiej, znajdującym 
się obecnie w ołtarzu głównym 
kościoła. Jest to obraz typu Ho- 
degetrii; przedstawia postać 
Matki Bożej trzymającej na 
ręce Dziecię Jezus, prawą rącz
ką błogosławiące, a lewą 
wsparte na książce. Pierwsza 
informacja sporządzona przez 
biskupa Kromera o obrazie i 
kulcie pochodzi z 1583 r., a ko
lejne akta wizytacji informacje 
te potwierdzają, z tym że do 
początku XIX w. miał on naj
prawdopodobniej charakter lo
kalny i dopiero w pierwszej po
łowie XIX w. objął również są
siednie parafie.
Przełomowym momentem w 
historii kultu Matki Boskiej 
Gietrzwałdzkiej stały się obja
wienia, które trwały od 27 
czerwca do 16 września 1877 r. 
Głównymi wizjonerkami były

4. Plebania z 1915 r.
5. Kaplica Św. Józefa, w głębi Dom 
Diecezjalny
6. Kapliczka w pobliżu Domu Die
cezjalnego
7. Kapliczka w miejscu objawień 
zbudowana w 1877 r.
8.9. Wspaniała aleja grabowa (8) 
prowadząca do obudowanego źró
dełka (9)
10. Księgarnia Samulowskiego roz
poczęła sprzedaż polskich książek w 
1878 r.

(zdjęcia: Wiktor Knercer)

dwie dziewczynki: licząca 13 
lat Justyna Szafryńska oraz 12- 
letnia Barbara Samulowska. 
Dziewczynki widziały Matkę 
Boską na tle starego klonu sto
jącego w pobliżu kościoła. 
Wieść o objawieniach roznio
sła się bardzo szybko i nabrała 
dużego rozgłosu ze względu na 
to, że Matka Boska mówiła do 
dziewczynek w języku takim, 
„jakim mówią w Polsce”. W 
swoich objawieniach wskazy
wała na konieczność codzien
nego odmawiania różańca oraz 
zaprzestania pijaństwa. W od: 
powiedzi na pytanie obiecała 
rychłe objęcie opuszczonych 
na Warmii parafii przez księży, 
a także mówiła o szybkim za
kończeniu prześladowań w za
borze pruskim i rosyjskim. Wy
powiedzi te poruszyły Pola
ków, dodały im nadziei i otu
chy. W ten sposób Gietrzwałd 
stał się ośrodkiem kultu maryj
nego i ośrodkiem polskości. W 
1878 r. uruchomił tu polską 
księgarnię Andrzej Samulo- 
wski, a dwa lata później drugą 
polską księgarnię założył Anto

ni Sikorski. W 1888 r. utworzo
no bibliotekę Towarzystwa 
Czytelni Ludowych, w czasie 
plebiscytu powstała szkoła pol
ska.
Pierwszym spontanicznym 
przejawem kultu stały się piel
grzymki. Przybywali tu nie tyl
ko mieszkańcy Warmii, ale tak
że Polacy z trzech zaborów. 
Wiadomość o ukazaniu się Ma
tki Boskiej dotarła prawie na
tychmiast do Holandii, Belgii,. 
Francji, Hiszpanii, Portugalii, 
Włoch i Ameryki. W czasie 
trwania objawień Gietrzwałd 
odwiedziło ponad 300 tysięcy 
pielgrzymów, a w okresie póź
niejszym, według obliczeń 
władz niemieckich, przybywało 
tu około 100 tysięcy ludzi rocz
nie.
Władze pruskie na objawienia 
zareagowały wrogo, uznając 
fakt ten za manifestację poli
tyczną o charakterze narodo
wym. polskim, a także za zabo
bon i oszustwo. Posypały się 
kary na księży, w tym także na 
proboszcza gietrzwałdzkiego 
ks. Augustyna Weichsela, na 
pielgrzymów i mieszkańców 
Gietrzwałdu. Obie dziewczynki 
w obawie przed prześladowa
niami musiały opuścić rodzinną 
wieś.
Od zakończenia drugiej wojny 
światowej sanktuarium gietrz
wałdzkim opiekują się księża 
kanonicy regularni laterańscy. 
W 1967 r. papież Paweł VI u- 
dzielil zgody na koronację ob
razu Matki Boskiej Gietrz
wałdzkiej, której dokonał kar
dynał Stefan Wyszyński. W u- 
roczystości brał udział metro
polita krakowski kardynał Ka
rol Wojtyła, który jako papież 
Jan Paweł II odwiedzi w tym 
roku Gietrzwałd.

Wiktor Knercer
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Tereny dawnych powiatów wyszko
wskiego i ostrowsko-mazowieckie- 
go, wchodzące od czasu nowego 
podziału administracyjnego w ob
ręb województwa ostrołęckiego, o- 
pierają niemal całą swoją południo
wą granicę o Bug. Ten najdłuższy ze 
wszystkich dopływów Wisły był już 
od wieków X i XI jedną z ważniej
szych dróg handlowych łączących 
nasz kraj poprzez Prypeć z Rusią 
Kijowską, a na interesującym nas 
odcinku dolnego biegu rzeki po
wstały liczne grody, po których dziś 
nie zachowały się w terenie żadne 
ślady. Gród w Nurze bronił północ
no-wschodnich granic księstwa ma
zowieckiego przed napadami Ja 
ćwingów, Litwinów, potem Krzyża
ków. Należący do biskupstwa płoc
kiego gród w Broku osłaniał rozwi
niętą na podgrodziu osadę z targo
wiskiem i komorą celną. Również 
gród w Brańsku (dziś Brańszczyk) 
wzmiankowany około 1239 r. stano
wił wraz z dochodami z komory cel

nej uposażenie biskupstwa płockie
go. Wreszcie gród w Kamieńcu 
(dziś Kamieńczyk), jedyny z tej gru
py położony na lewym brzegu 
Bugu, bronił przeprawy przez rze
kę, a wzniesiony tu dwór myśliwski 
byl ulubionym miejscem pobytu 
dworu książęcego, później króle
wskiego. Wszystkie powstałe tu o- 
sady przygrodowe, obdarzone w 
ciągu XV w. prawami miejskimi, 
przeżywały w następnym stuleciu, 
dzięki splawnej rzece, świetny okres 
rozwoju gospodarczego, jako o- 
środki handlu zbożem i produktami 
leśnymi. Opiewana w poemacie Flis 
przez Sebastiana Klonowica (zm. 
1602) spławność nie była jedyną za
letą Bugu. Rozlewista, pełna zakoli, 
kapryśnie wijąca się wśród ukwie
conych ląk rzeka przydawała rów
nież niezwykłych walorów krajo
brazowych powstałym tu osadom i 
ich najbliższemu otoczeniu. 1 tak 
malownicze położenie Broku i Wy
szkowa docenili blisko czterysta lat 1

2
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1.2.3. Brok: wieża dawnej rezydencji 
biskupów płockich z lat 1617-1624 
(1), kościół parafialny zbudowany 
przed 1526 r. (2) i jego wnętrze (3) 
4.5. Wyszków: obelisk z herbami 
Wazów postawiony po 1655 r. (4) i 
kielich z ok. 1620 r. (5)
6. Pałac z ok. 1780 r. w Rybienku
7.8. Andrzejewo: kościół parafialny z 
lat 1526-1605 (7) i jego wnętrze (8) 
9.10. Barcice: kościół parafialny z 
1758 r. (9) i ołtarz boczny z ok. 1640 r. 
(10)

temu płoccy biskupi wznosząc tu 
swe letnie rezydencje. Najwcześ
niejszą z nich była renesansowa wil
la zbudowana w Broku w latach 
1617-1624 dla biskupa Henryka Fir
leja. Usytuowana na wysokiej skar
pie nad brzegiem Bugu budowla ta 
była połączeniem koncepcji wło
skiej willi z tradycją polskiego, re
nesansowego dworu. Na szczycie 
zachowanej do dziś szczątkowo 
wieży znajdował się taras widoko
wy - „belweder” - z którego rozta
czał się piękny widok na rzekę. Tu 
spisywał słynne Żywoty biskupów 
płockich następca Firleja, wybitny 
historyk, wszechstronnie wykształ
cony humanista - Stanisław Lubień
ski, zaś jego przyjaciel, poeta Ma
ciej Kazimierz Sarbiewski sławił 
Bug i Narew w łacińskich strofach. 
Tu właśnie „polski Horacy” napisał 
Pochwałę Bogu i Odę do Narwi, z 
owymi wiarygodnie wówczas 
brzmiącymi zwrotami, dziś budzą
cymi już tylko smutne refleksje: „O 
Bugu, czystszy nad szklane kryszta
ły"...
Nieco późniejszą od brokowskiej 
była letnia rezydencja w Wyszko
wie innego biskupa płockiego. Ka
rola Ferdynanda Wazy, syna króla 
Zygmunta III. Dotknięty w ostat
nich latach życia melancholią, mło
dy jeszcze syn i brat królewski, bis
kup płocki i wrocławski, książę o- 
polski i raciborski, dokonał tu swe
go żywota w 1655 r. Ślad jego byt
ności zachował się do naszych cza
sów w postaci marmurowego obe
lisku zdobnego z czterech stron 
.królewskim herbem Snopek. Być 
może projektował go Giovanii Bap
tysta Gisleni, wybitny architekt i 
scenograf dworu Wazów. Podobny 
obelisk stojący na drugim krańcu 
Wyszkowa został rozebrany przed 
rokiem 1830.
W dobrym natomiast stanie prze
trwał do naszych czasów pałac bis-
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kupa inflanckiego (później żmudź- 
kiego) Jana Stefana Giedroycia, 
wzniesiony w Rybienku (dziś w ob
rębie Wyszkowa) około roku 1780, 
będący dziełem wybitnego twórcy z 
kręgu warszawskich architektów 
doby Oświecenia. Być może rezy
dencja ta powstała na miejscu owej 
siedemnastowiecznej siedziby Ka
rola Ferdynanda. Pałac położony na 
wysokiej skarpie Bugu, otoczony 
rozległym niegdyś parkiem, został 
ozdobiony we wnętrzach ciekawy
mi polichromiami, przypisywanymi 
Janowi Bogumiłowi Plerschowi, 
pieczołowicie odnowionymi w la
tach 1955-1957 po zniszczeniach w 
czasie drugiej wojny światowej. 
Niestety, wartość artystyczną tych 
malowideł lekceważyli sobie przez 
następne lata młodociani użytkow
nicy mieszczącego się tu do niedaw
na domu poprawczego i dziś nale
żałoby przeprowadzić ponowną ich 
konserwację.
Losy dwóch drewnianych dworów z 
XVIII w. zostały już przesądzone. 
Doprowadzone do skrajnej ruiny: 
dwór w Pogorzelcu nad Liwcem, z 
charakterystycznym, mansardowym 
dachem, oraz dwór w Woli Mystko- 

wskiej, z klasycystyczną polichro
mią we wnętrzach - przestały już 
być kłopotem dla władz konserwa
torskich. Tyle o architekturze świe
ckiej tych terenów.
Więcej szans ze względu na stabil
ność i ciągłość użytkowania miały 
obiekty sakralne. Najstarszy, goty
cki kościół w Andrzejewie formę 
swą uzyskał w wyniku długotrwałe
go procesu budowlanego (1526— 
1605) i był wznoszony pod opieką i 
z fundacji biskupów płockich. Jest 
to budowla bazylikowa, z wieżą od 
zachodu, z przetrwałymi w prezbi
terium i zakrystii sklepieniami 
gwiaździsto-sieciowymi z żebrem 
przewodnim, nawiązującymi do 
form stosowanych w architekturze 
Prus i Pomorza. Przestrzenne wnę
trze świątyni prezentuje się znacz
nie korzystniej niż to zapowiada jej 
przysadzista i nieco nieforemna 
bryła. Kościół w Broku (budowany 
w latach 1542-1545 i ukończony w 
1560 r.) należy do charakterystycz
nej grupy mazowieckich, renesan
sowych kościołów powstałych w 
trzeciej ćwierci XVI w. Ich gotyckie, 
oskarpowane bryły kryją nowożyt
ne, w pełni już renesansowe wnę

trza. Grupę tę wyodrębnił Włady
sław Tatarkiewicz, zaś Jerzy Chy- 
czewski przypisał autorstwo Janowi 
Baptyście Wenecjaninowi, czynne
mu przy przebudowie płockiej ka
tedry. Są to: kolegiata w Pułtusku, 
kościoły w Chruślinie, Cieksynie. 
Brochowie, Św. Jerzego w Warsza
wie na Nowym Mieście (nie istnieją
cy od XIX w.) oraz kaplica przy fa
rze we Włocławku. Kolejni badacze 
włączyli do tej grupy kościół w So
bocie (Andrzej Łotysz), farę Św. 
Bartłomieja w Płocku (Robert Kun
kel) i kościół w Pomiechowie (Kata- 
log Zabytków Sztuki, z. 10, t. X, d. 
woj. warszawskie, pod red. I. Gali
ckiej i H. Sygietyńskiej, Warszawa 
1987). Charakterystyczną cechą 
tych wszystkich kościołów są „tune
lowe" wnętrza, sklepione kasetono
wą, ornamentowaną kolebką, 
przyścienne półfilary połączone wy
sokimi, półkoliście zamkniętymi ar
kadami oraz dekoracyjne pasy ar
kadowych wnęk na gzymsie pods- 
klepiennym, pierwotnie (podobnie 
jak i kasetony sklepień) wypełnione 
malowidłami, o czym świadczą od
kryte w 1969 r. w kościele w Broku 
fragmenty, następnie konserwowa

ne w latach 1971-1977. Jedyny na 
tym terenie zespół klasztorny w Za
rębach Kościelnych wzniesiono w 
1765 r. dla reformatów. Jest to przy
kład skromnej, prowincjonalnej, 
późnobarokowej architektury dru
giej połowy XVIII w. z typowymi 
dla reformackich wnętrz uprosz
czonymi, ciemnobrązowymi ołta
rzami, ożywionymi pełnymi eks
presji rzeźbami świętych zastygłych 
w dramatycznych pozach.
Malowniczo usytuowany na wyso
kiej skarpie Bugu kościół w Wy
szkowie, zbudowany w 1797 r., 
znacznie uszkodzony w obu woj
nach światowych, reprezentuje for
my klasycystyczne i dominuje w 
skromnej panoramie miasteczka 
oglądanej zza rzeki. Pozostałe mu
rowane kościoły pochodzą prze
ważnie z XIX w. Najciekawsze z 
nich - to obszerne, neogotyckie 
świątynie projektowane przez zna
nego architekta Józefa Piusa Dzie- 
końskiego w Długosiodle, Popowie 
Kościelnym i Kamieńczyku. Skrom
ny, drewniany kościółek w Barci
cach z 1758 r. „grał” swą rolę w fil
mie Lotna Andrzeja Wajdy, zaś 
drewniana świątynia w Porządziu
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11.12 Porządzie: kościół parafialny z 
lat 1925-1930 (11) i feretron z końca 
XVIII w. (12)
13. Rzeźba Matki Boskiej z Dziecią
tkiem z drugiej połowy XIV w. w Po
rębie
14.15. Długosiodło: rzeźby św. Ro
cha (14) i św. Sebastiana (15) z pier
wszej połowy XVII w.
(zdjęcia: 1 - Jerzy Szandomirski, 
2,37.8 - Jerzy Langda, 4-6,9- 
12,14,15- Stefan Deptuszewski, 13 - 
Witalis Wolny)

autorstwa Stefana Szyllera z lat 
1928-1930 zadziwia skalą, rozma
chem i slowiańsko-skandynawskimi 
filiacjami. Z wyposażeń wnętrz nie
wiele obiektów dochowało się do 
naszych czasów. Do najcieka
wszych należy piękna, renesansowa, 
bogato rzeźbiona ambona w koś
ciele w Porębie nad Bugiem, ozdo
biona figurkami śś. ewangelistów i 
apostołów, z koszem wspartym na 
figurze św. Andrzeja i z widniejącą 
na jego plecach datą „1652". Wczes- 
nobarokowe. boczne ołtarze w koś
ciele w Barcicach z około 1640 r. 
należą do licznej grupy obiektów z 
tego czasu i powstały zapewne w 
kręgu płockim, stanowiąc charakte
rystyczne wyposażenie wielu świą
tyń tej diecezji związanych z kla
sztorem płockich norbertanek. Cie
kawy jest też barokowy ołtarz 
boczny w Broku z 1744 r.. ukształto
wany jako „Drzewo Jessego”, z gło

wami proroków umieszczonymi w 
kielichach kwiatów wyrastających z 
leżącej u podstawy ołtarza figury 
proroka Jessego i otaczających 
wieńcem owalny obraz ołtarzowy. 
Zasługują też na uwagę piękne, du
żych rozmiarów, rzeźbione, roko
kowe feretrony w kościołach w Po- 
rządziu i Wyszkowie. Wśród słabe
go na ogół malarstwa wybitną po
zycją jest obraz „Śmierć świętego 
Benedykta", namalowany około 
1648 r. przez Michała Willmana, 
wybitnego malarza śląskiego, znaj
dujący się w kaplicy w Loreto, nale
żącej do Zgromadzenia Sióstr Ma
tki Boskiej Loretańskiej reguły św. 
Benedykta, dokąd przeniesiono go 
po wojnie ze zniszczonego pocys- 
terskiego kościoła w Lubiążu.
W rzeźbie czołowym obiektem jest 
gotycka figura Matki Boskiej Tro
nującej z Dzieciątkiem z drugiej po
łowy XIV w., niewątpliwie pocho
dząca z terenu Prus lub Pomorza. 
Odkryta została ona w Porębie nad 
Bugiem, w przydrożnej kapliczce na 
krańcu wsi, w czasie inwentaryzacji 
zabytków dawnego powiatu o- 
strowsko-mazowieckiego; w latach 
1972-1973 po przeprowadzonej 
konserwacji umieszczono ją w 
bocznym ołtarzu kościoła. Wśród 
późniejszych rzeźb wspomnieć na
leży obiekty z kościoła w Długo
siodle. Najciekawsza, późnogotyc- 
ka rzeźba Chrystusa Frasobliwego 
(kilkakrotnie wzmiankowana w lite
raturze naukowej) znajduje się od 
kilkunastu lat w Muzeum Diecezja
lnym w Płocku, a jej kamienną ko

pię umieszczono w fasadzie budyn
ku muzealnego. Na miejscu pozo
stały natomiast wczesnobarokowe 
rzeźby z pierwszej połowy XVII w.: 
św. Sebastiana i św. Rocha. Ta os
tatnia łączy się z żywym tu kultem 
tegoż świętego, potwierdzonym od 
czasu zarazy w 1630 r. licznymi, do 
dziś zachowanymi, wotami.
Wśród wyrobów złotnictwa na po
czesnym miejscu znajduje się mon
strancja z Lubotynia Starego, ufun
dowana w 1638 r. przez proboszcza 
lubotyńskiego, zarazem kanonika 
regularnego, którego tożsamość 
kryją inicjały S.P. W wieżyczkową, 
gotycką jeszcze strukturę wpaso
wano cały repertuar form renesan
sowych i wczesnobarokowych oraz 
figurki świętych: Katarzyny, bisku
pów Wojciecha i Stanisława oraz 
Matki Boskiej prezentującej Dzie
ciątko. Najstarszą jednak metryką 
legitymuje się kielich z Wyszkowa, 
wykonany w pierwszej połowie XV 
w. z popiersiami sześciu świętych 
męczenniczek na rombowych gu
zach spłaszczonego nodusa. Kielich 
ten ofiarował kościołowi wyszko
wskiemu w 1539 r. Piotr Gamrat, 
biskup krakowski, zaufany doradca 
królowej Bony, będący w latach 
1509-1518 proboszczem w Wy
szkowie. Sporo cennych obiektów 
złotniczych - kielichów, puszek, re
likwiarzy z XVII w. - zachowało się 
w Andrzejewie. Broku, Brańszczy
ku, Ostrowi Mazowieckiej. Później
sze, osiemnastowieczne naczynia 
kościelne przeważnie są dziełami 
znanych gdańskich złotników.

Zgromadzony wokół obrazu Matki 
Boskiej w kościele w Wąsewie 
zbiór około 30 tabliczek wotyw
nych z XVIII i XIX w. reprezentuje 
zróżnicowany poziom wykonaws
twa": od prymitywnych i nieudol
nych, acz nie pozbawionych wdzię
ku. do warsztatowych wyrobów 
znanego warszawskiego złotnika 
Karola Malcza.
Wśród tkanin zasługują na uwagę 
ornaty w Lubotyniu Starym, uszyte 
z wielkowzorzystego. ciemnozielo
nego adamaszku włoskiego; w wy
robie tego typu tkanin przodowały 
w XV i XVI w. Florencja i Wenecja. 
Również importem jest tkanina za
stosowana w kolumnie ornatu w 
Żużeli, wykonana z białoamaranto- 
wego wzorzystego aksamitu, wy
produkowanego w Turcji na przeło
mie XVI i XVII w. Haftowany o- 
siemnastowieczny ornat w kościele 
filialnym w Zarębach pomnaża licz
ną grupę wykonanych według tego 
samego wzoru ornatów znajdują
cych się w farze w Węgrowie oraz 
w kilku kościołach na Podlasiu i Lu- 
belszczyźnie.
Jak wynika z pobieżnego przeglądu, 
na omawianym terenie, w większoś
ci jeszcze zalesionym (pozostałości 
wspaniałej niegdyś Puszczy Białej!) 
i liczącym stosunkowo niewiele o- 
biektów architektonicznych, zacho
wało się jednak nieco zabytków o 
wybitnych wartościach historycz
nych i godnym uwagi poziomie ar
tystycznym.

Hanna Sygietyńska
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Akcja dwory

Paplin -
dwór Cieleckich

Do najciekawszych i dobrze 
zachowanych dworów szlache
ckich na Podlasiu należy z pew
nością dwór w Paplinie, poło
żony w ładnym niegdyś parku, 
przy szosie z Węgrowa do Ło
chowa. Uroku okolicy dodaje 
przepływająca obok dworu od
noga Liwca, którego główny 
nurt znajduje się nieco dalej na 
zachód.
Majątek Paplin, leżący na po
graniczu Mazowsza i Podlasia, 
należał na początku XVIII w.

do Jana Stanisława Glinki, her
bu Trzaska, pisarza ziemskiego 
nurskiego, po nim dziedziczył 
Paplin i Wolę Paplińską jego 
wnuk Andrzej Glinka, pro
boszcz suchożebrski. W 1760 r. 
sprzedał on dobra Józefowi 
Garczyńskiemu, skarbnikowi 
drohickiemu. Z kolei Konstanty 
Garczyński sprzedał majątek w 
1838 r. Konstantemu Cieleckie
mu, herbu Zaremba, byłemu o- 
ficerowi Wojsk Polskich (był 
porucznikiem 2. pułku strzel

ców konnych w Powstaniu Lis
topadowym). W rękach rodziny 
Cieleckich Paplin pozostał do 
1944 r. W naszym stuleciu ko
lejnymi właścicielami majątku 
byli: Zygmunt Cielecki (zm. 
1916), a następnie jego syn Jan 
(1880-1957).
Majątek był dobrze prowadzo
ny, na wysokim poziomie ut
rzymane były zwłaszcza łąki. 
Później założono na nich rozle
głe stawy rybne, do których 
wodę tłoczono za pomocą 

1.2. Widok dworu w Paplinie: od 
frontu (1) i od ogrodu (2)

/zdjęcia: Piotr Marcinkowski)

pompy zużywającej duże ilości 
drewna z pobliskich lasów 
dworskich. W latach między
wojennych majątek znacznie 
zmalał wskutek parcelacji 
przeprowadzonej w latach 
1928-1929 i sprzedaży ziemi 
chłopom. W czasie okupacji za
rządzał nim niemiecki treuhan- 
der, a w 1944 r. Jan Cielecki zo
stał zmuszony do opuszczenia 
rodzinnego domu. Zamieszkał 
wówczas w Stoczku Węgro
wskim, a następnie na Dolnym 
Śląsku.

Modrzewiowy dwór barokowy 
wzniesiony został około poło
wy XVIII w, dla Glinków lub 
Garczyńskich. Po 1877 r. został 
częściowo przebudowany 
przez architekta Władysława 
Mierzanowskiego (1848-1919). 
Budynek jest parterowy, częś
ciowo podpiwniczony, układ 
wnętrz ma dwutraktowy. Do 
dworu wchodzi się przez zabu
dowaną werandę, z sieni zaś do 
dalszych pomieszczeń. Nad we
randą znajduje się piętrowa 
wystawka zwieńczona falistym 
szczytem. Mieści ona pokój, 
dawniej gościnny, do którego 
prowadzą schody z parteru. 
Pozostałą część piętra zajmuje 
strych. Od strony ogrodu znaj
duje się murowany portyk ce
glany, tynkowany, o czterech 
kwadratowych filarach i półko
listych arkadach.

Osobliwością architektoniczną 
Paplina była drewniana brama 
wjazdowa do dworu, tzw. sam
borze. która niestety spłonęła 
przed 1900 r. Ten dawny zaby
tek budownictwa opisał Kazi
mierz Władysław Wójcicki w 
„Kłosach” (nr 179 z 1868 r.) 
oraz Zygmunt Gloger w swojej 
Encyklopedii Staropolskiej (t. I, 
s. 203, Warszawa 1900); za
mieszczono tam także ryciny 
pokazujące wygląd tej budowli. 
Wójcicki tak o niej pisał: „Ob
szerny ten dworzec, w środku 
zdobi wyniosła drewniana wie
ża, z bramą, która całą budowlę 
dzieli na dwie równe części, 
pod wieżą jest tak zwana fa- 
cyata na piętrze, z dwoma ok
nami, gdzie były gościnne po
koje. Drogocenny to zabytek, 
godny zwrócenia uwagi tak ar
tysty malarza, jak i badacza 
przeszłości naszej, który śledzi 
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zabytki architektury swoj
skiej”.
Obecnie od wielu lat we dwo
rze mieści się szkoła rolnicza 
kształcąca okoliczną młodzież. 
Dwór przetrwał lata powojen
ne w dobrym stanie, zachowały 
się też resztki parku z połowy 
XIX w. z kilkoma pięknymi

okazami drzew. Z zabudowań 
gospodarczych w dobrym sta
nie przetrwała oficyna z 1877 r. 
(proj. W. Mierzanowski). Moc
no już zniszczone są natomiast 
budynki w podwórzu: stajnia 
oraz spichlerz z drugiej połowy 
XIX w.

Piotr Marcinkowski

Akcja dwory

Z Suchedniowa 
do muzeum

Przykładem jakże typowych 
losów polskich dworów jako 
mieszkań i jako centrów życia 
był zbudowany w latach 1858- 
1859 dwór w Suchedniowie, w 
województwie kieleckim. Zna
ny dziś jako dwór Tarczyńskie
go budynek, przeniesiony (po 
demontażu w końcu 1973 r.) do 
Parku Etnograficznego - Mu
zeum Wsi Kieleckiej w Tokarni 
koło Chęcin, jest ozdobą kolek
cji i wyróżnia się wśród budo
wli tu zgromadzonych. Mo
drzewiowy, kryty deskami 
dwór składa się z dwóch części: 
korpusu i przybudówek na 
podmurówce z piwnicą, w któ
rej ma być urządzona kawia
renka dla turystów. Od frontu 
wita przybysza oparty na drew

Dwór z Suchedniowa w parku etno
graficznym

(fot. Tomasz Kowalik) 

Typowy polski dwór wedle ro
dzimej tradycji ukształtował się 
jako siedziba rodzinna właści
cieli ziemskich. Byl dla nich 
mieszkaniem, dla otoczenia o- 
środkiem administracji, nie
rzadko ogniskiem życia kultu
ralnego, a w latach przełomów 
często schroniskiem dla spi
skowców, uchodźców, po
wstańców, emisariuszy spraw 
narodowych. Wedle klasycz
nej definicji dwór był centrum 
posiadłości ziemskiej, a więc e- 
lementem struktury wiejskiej 
gospodarki rolniczej. Miał 
część mieszkalną, reprezenta
cyjną oraz część gospodarczą, 
służebną i integralnie związaną 
z częścią zasadniczą.

nianych kolumnach daszek-ga- 
nek. Całość nakryta dachem 
naczółkowym krytym gontem 
robi swojskie wrażenie. Ob
szerna sień prowadzi do części 
mieszkalnej, pomieszczeń ku
chennych, pokoi reprezentacyj
nych oraz służbowych, a więc 
jest tam zarówno alkierz, jak i 
gabinet, bawialnia i pokój dla 
służby. Dziś wszystkie te po
mieszczenia, w których znajdu
ją się meble i sprzęty domowe z 
przełomu XIX i XX w., ukazują 
typowe cechy wnętrza dwor
skiego pełniącego wie'e funkcji. 
Wyposażone skromnie, ale gu
stownie, z uzupełniającymi wy
strój bibelotami, ceramiką, ob
razami, sztychami, a nawet pa

miętnikami panieńskimi po
zwalają na chwilę zapomnieć, 
że jesteśmy w muzeum.
Pierwszy właściciel dworu z 
Suchedniowa - Wincenty Tar
czyński był odpowiedzialny za 
ówczesny urząd pocztowy i 
stację koni rozstawnych na 
ruchliwym trakcie między War
szawą i Krakowem. Wpłynęło 
to na przeznaczenie i - co waż
niejsze - użytkowanie dworu 
oraz sprawiło, że był on obiek
tem o znaczeniu publicznym, a 
więc utrzymywano go w dos
konałym stanie aż do końca 
XIX w. Z chwilą przejęcia 
transportu pocztowego przez 
kolej we dworze urządzono 
szkolę powszechną i mieszka
nie dla nauczyciela. Kolejne 
przeznaczenia dobrze oddają 
istotę określenia „burzliwe 
dzieje”. Dwór - jako położony 
w centrum wsi, a potem na za
pleczu suchedniowskiej fabryki 
metalowej - był siedzibą sądu 
grodzkiego, następnie kaplicą 
prawosławną i ostatecznie stał 
się miejscem dla klubu inteli
gencji suchedniowskiej, co wta
jemniczeni komentują z przy
mrużeniem oka, gdyż był to w 
istocie swoisty klub „książki i 
prasy”, ale w bardzo pierwotnej 
formie, bo z wyszynkiem.
Jak zapewniają opiekunowie 
muzeum, skansen w Tokarni 
będzie uzupełniany nowymi o- 
biektami (ale skąd na to fundu
sze?), m.in. dworowi Tarczyń
skiego mają towarzyszyć spi
chlerz z końca XVII w. z Rogo
wa i podobny budynek z pier
wszej połowy XVIII w. ze Zło
tej, ośmiorak służby dworskiej 
z Rudy Pilczyckiej, stodoła 
oraz stajnie z oborami. Zanim 
do tego dojdzie, już dziś można 
w Muzeum Wsi Kieleckiej 
przeżywać emocje sportowe, 
bowiem „na etacie” są dwa ko
nie do jazdy wierzchem oraz w 
zaprzęgu do bryczki, teren jest 
pofałdowany, zalesiony, a nie 
opodal stoi wspaniały zabytek 
- zamek w Chęcinach, co u- 
możliwia atrakcyjne wędrówki 
(teren skansenu stanowi prawie 
90 ha pól i lasu).
Część dworu wykorzystywana 
jest też do urządzania okreso
wych wystaw plastycznych lub 
etnograficznych. Jesienią 1990 
r. można było w nim podziwiać 
kolekcję naczyń miedzianych 
ze zbiorów prywatnych i Mu- 
zum Narodowego w Kielcach.

Tomasz Kowalik
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TEZ SA ZABYTKI

Ogrodzenia
i balustrady

W Wojniczu i najbliższej okoli
cy zachowało się niewiele ku
tych ogrodzeń, balustrad i 
bram wjazdowych wykonywa
nych przez kowali lub wyspe
cjalizowane warsztaty. Są one 
systematycznie usuwane i za
stępowane nowymi, robionymi 
już metodą spawania. Nie za
wsze jest to uzasadnione, gdyż 
stare ogrodzenia często nadają 
się jeszcze do remontu, mają 
duże walory estetyczne i swoi
sty urok staroci. Niniejsze o- 
pracowanie ma na celu zwróce
nie uwagi na te stare, zabytko
we już elementy małej archi
tektury i przekonanie właści
cieli o celowości ich zachowa
nia.
Większość tych zabytków po
chodzi z okresu międzywojen
nego, a niektóre z początku 
wieku lub nawet z końca ubie
głego stulecia. Ustalenie daty 
ich powstania i warsztatu, w 
którym zostały wykonane, nie 
jest łatwe i wymagałoby osob
nych dociekań. Przybliżoną o- 
rientację w czasie powstania 
tych zabytków można uzyskać 
pośrednio na podstawie daty 
budowy domu - w wypadku 
bram, bramek i balustrad bal

konowych, oraz z treści napi
sów inskrypcyjnych - w wy
padku balustrad cmentarnych i 
ogrodzeń figur przydrożnych. 
W Wojniczu w okresie między
wojennym działało kilka kuźni, 
nie jest jednak wiadomo czy e- 
lementy te były w nich wyra
biane, czy sprowadzane z in
nych miejscowości. Nie spoty
ka się na tych zabytkach sygna
tur wykonawców.
Wykonywano je z fabrycznie 
wyrabianego żelaza profilowa
nego, jak pręt o przekroju o- 
krągłym lub kwadratowym, 
piaskownik, kątownik i inne, o- 
becnie już nie produkowane. 
Stosowano łączenie za pomocą 
nitowania, zgrzewania („na 
chyc”) oraz skuwek („na bun- 
cik”); nie używano śrub. Deko
rację uzyskiwano przez wygi
nanie (czasem skręcanie) ele
mentów konstrukcji i wyklepy- 
wanie ich końcówek oraz mon
towanie wykonanych z blachy 
rozet, gwiazdek, lilijek, kwia
tów itp.
Do tej pory zachowało się za
ledwie kilka kutych bram wjaz
dowych i bramek, w okresie 
międzywojennym było ich kil
kadziesiąt. Były drogie ze 

względu na cenę surowca i 
wkład pracy potrzebny do ich 
wykonania, niewielu właścicieli 
mogło sobie na nie pozwolić. 
Przeważały różnego rodzaju 
drewniane wrota stosowne do 
ogrodzeń z dranek, sztachet, 
parkanów i wiklinowych pło
tów. a posiadanie ogrodzenia z 
siatki na podmurówce oraz ta
kich bram było ambicją właści
cieli i nowoczesnym akcentem 
w architekturze miasteczka. W 
konstrukcji skrzydeł bramy i 
furtki wyróżnić można trzy 
kondygnacje: 1) dolny pas do
stosowany do trudnych warun
ków eksploatacji (wilgoć, śnieg, 
tarcie o podłoże, narażenie na 
uderzenia), 2) środkowe prosto
kątne pole podzielone na trój
kąty płaskownikami biegnący
mi wzdłuż przekątnych i mają
cymi na celu usztywnienie kon
strukcji oraz 3) dekoracyjne 
zwieńczenia spełniające rów
nież funkcję dodatkowego za
bezpieczenia przed niepowoła
nymi gośćmi. Ornamentykę 
środkowego pola stanowią u- 
formowane z piaskownika luki 
w postaci esownic, spiral itp., 
które również służą usztywnie
niu konstrukcji i dają oparcie 
siatce rozpiętej na całej po
wierzchni pola. Miejsce połą
czenia płaskowników biegną
cych wzdłuż przekątnych za
słonięte jest gwiazdą, rozetą 
lub krążkiem wykonanym z 
blachy. Konstrukcję wzmacnia

ją zamocowane nitami trójkąt
ne kawałki blachy w narożach 
prostokątnych pól. Naturalna 
tendencja projektantów i wy
konawców do zdobienia ogro
dzeń symetrycznymi i powta
rzającymi się wzorami napoty
kała trudność wynikającą z 
różnego kształtu trójkątów w 
środkowej kondygnacji skrzy
dła bramy i furtki. Rozmiesz
czone bowiem w tych trójką
tach elementy zdobnicze nie 
mogły być identyczne ani co do 
wymiarów, ani co do kształtu. 
Projektant zmuszony byl do 
rozwiązania problemu polega
jącego na zachowaniu jednoli
tego „stylu” dekoracji przy u- 
względnieniu zmienności wy
miarów i kształtów elementów 
zdobniczych. Doskonałą syme
trię i powtarzalność wzoru mo
żna było uzyskać tylko wtedy, 
gdy pole skrzydła było kwadra
tem; zapewne takie rozwiąza
nie stanowiło ułatwienie dla 
wykonawcy, ale spotykane jest 
rzadko.
Dolny pas skrzydła bramy i fur
tki, pozbawiony dekoracji, naj
częściej wypełniała blacha, na
tomiast górne piętro, stanowią
ce zwieńczenie, było bogato 
zdobione. Charakterystycznym 
i powtarzającym się w wojni
ckich bramach i bramkach ro
dzajem ornamentyki zwieńcze
nia jest wzór nawiązujący do 
motywu akantu. Interesujące, 
że powtarza się on zarówno w
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1. Brama przy ul. Tarnowskiej w 
Wojniczu
2. Oryginalna „attyka" innej bramy 
przy ul. Tarnowskiej
3. Przykłady bram wjazdowych z fur
tkami
4. Charakterystyczne dla Wojnicza 
zwieńczenia bram
5. Kuty krzyż nagrobny na cmenta
rzu w Wojniczu

dekoracji balustrad, jak i dość 
niespodziewanie w ornamenty
ce krzyży mogilnych.
Takie główne założenia kon
strukcyjne kutej bramy wjaz
dowej i bramki dla pieszych, u- 
kształtowane zapewne w dru
giej połowie ubiegłego wieku, 
zachowały się bez zmian w 
większości współczesnych kon
strukcji, mimo zupełnie nowych 
możliwości, jakie stworzyła do
stępność nowych materiałów i 
technologii - głównie dostęp
ność rur i łatwość łączenia za 
pomocą spawania. Wyłamywa
nie się z tego dziewiętnasto
wiecznego kanonu, w tym i re
zygnowanie z symetrii, odbywa 

się jedynie wyjątkowo, wyma
ga bowiem od wykonawcy i 
właściciela parceli odwagi i u- 
miejętności nieskrępowanego 
myślenia.
Na cmentarzu parafialnym w 
Wojniczu znajduje się kilka
naście kutych balustrad otacza
jących mogiły ziemne, płyty i 
inne monumenty nagrobne. Ich 
konstrukcja składa się z czte
rech słupków narożnych, do 
których przymocowane są pła
skowniki (po dwa wzdłuż każ
dej linii) wyznaczające, podob
nie jak w bramach i furtkach, 
trzy kondygnacje. Pionowe 
pręty oraz elementy dekoracyj
ne ujęte są między podwójnymi 

płaskownikami i połączone z 
nimi za pomocą nitowania. De
koracja środkowego piętra 
częściej przedłużona jest do 
górnego, stanowiącego zwień
czenie balustrady, rzadziej do 
dolnego. W bogatszych roz
wiązaniach górne, a czasem na
wet dolne piętra mają własną 
dekorację, nie będącą przedłu
żeniem dekoracji środkowego 
pasa.
Balustrada podzielona jest na 
prostokątne pola wyznaczają
ce rytm konstrukcji, a powta
rzanie się elementów zdobni
czych wywołuje efekt wielo
krotności symetrii, której osia
mi są elementy pionowe. W 

niektórych rozwiązaniach ist
nieją również poziome osie sy
metrii w odniesieniu do mniej
szych lub większych partii o- 
grodzenia. Występowanie ta
kich osi symetrii znacznie 
wzbogaca walory dekoracyjne 
i wywołuje wrażenie dynamiki 
(punkty przecięcia się piono
wych i poziomych osi symetrii 
są środkami symetrii; wrażenie 
dynamiki spowodowane jest 
symetrią środkową). Brak po
ziomych osi symetrii czyni o- 
grodzenie uboższym i wywołu
je wrażenie statyki.
Linie ornamentu charakteryzu
ją się łagodnymi krzywiznami i 
punktami przegięcia i układają
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6. Przykłady balustrad nagrobnych

(zdjęcia: Karo! Madeja: rys.: Jerzy 
Chumiński)

się we wzory o znanej symboli
ce. jak serce, kotwica, lilijka 
oraz geometryczne: koło. owal, 
gwiazda, rozeta, spirala, esow- 
nica. Zakończenia pionowych 
prętów są bardzo różnorodne, 
przez umiejętne wyklepywanie 
żelaza uzyskiwano ostrza, kul
ki. gałki, krzyżyki, gwiazdki, 
kwiaty i pąki kwiatów. Zakoń
czenia słupków narożnych są 
bogatsze i okazalsze, przykła
dem może być rozdzielenie 
górnej części na trzy segmenty 
imitujące łodygi rośliny i za
kończone odkutymi w blasze 
różami: dwie rozkwitłe nachy
lone ku dołowi i jeden pąk na 
pionowej łodydze (być może 
jest to metafora śmierci). 
Zwieńczenie balustrady obok 
funkcji dekoracyjnej pełni rów
nież funkcję ochronną broniąc 
dostępu do mogiły, stąd częste 
są ostre zakończenia piono
wych prętów. Niektóre ogro
dzenia mają małe bramki z 
prostym zamkiem na kluczyk. 
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Dolne piętro balustrady jest 
najmniej ozdobne i przeważnie 
wypełniają je pionowe pręty 
zakończone płaskim cięciem, o- 
strzem, rozklepane w stopkę 
lub rozwidlone. Często koń
cówki wmontowane są w płytę 
nagrobną lub podmurówkę.
Nagrobne balustrady z wojni
ckiego cmentarza, w przeci
wieństwie do wcześniej omó
wionych bram wjazdowych i 
furtek, robią wrażenie dobrze 
opracowanej produkcji seryj
nej - świadczy o tym precyzja 
wykonania i brak śladów indy
widualnego zmagania się wy
twórcy z materiałem. Ten typ 
ogrodzeń pomijany jest w lite
raturze dotyczącej kowalstwa 
ludowego.
Powyższe uwagi odnoszą się 
prawie w całości do kutych o- 
grodzeń figur przydrożnych, 
tak jeśli chodzi o materiały, jak 
i sposób konstrukcji i zdobie
nia. Główną różnicą jest to, że 
obejmują one obszar zazwy
czaj kwadratowy, podczas gdy 
ogrodzenia mogilne najczęściej 
ograniczają pole prostokątne. 
Taki typ ogrodzeń i balustrad 
ukształtował się zapewne jako 
wypadkowa splotu warunków, 
spośród których trzeba wymie

nić dostępność i różnorodność 
produkowanego fabrycznie 
materiału, opanowanie kowal
skich technik łączenia i formo
wania żelaza oraz przemożny 
wpływ zdobnictwa charaktery
stycznego dla różnych stylów, a 
podpatrywanego w architektu
rze i różnych dziedzinach rze
miosła artystycznego, jak np. w 
meblarstwie. W ornamentyce 
dopatrzeć się można motywu 
akantu, rocaille, a nawet goty
ckich łuków i maswerków, na
tomiast trudno dostrzec wpły
wy czy kontynuacje ludowych 
wzorów zdobniczych. O ile o- 
gólny zarys konstrukcji narzu
cony został rodzajem materiału 
i technologią, to wybierając ro
dzaj ornamentyki wytwórcy 
mieli możliwość wniesienia 
własnej inwencji. Spowodowa
ło to wytworzenie się różno
rodności wzorów, choć jedno
cześnie liczba ich jest ograni
czona - co zapewne wynikało z

trudności technologicznych i 
pracochłonności.
Produkowano również ogro
dzenia żeliwne o odmiennym 
rysunku ornamentu, które oka
zały się mniej trwałe od balu
strad kutych. Po drugiej wojnie 
światowej, wraz z upowszech
nieniem się techniki spawania 
gazowego i elektrycznego, za
przestano wyrabiania kutych i 
żeliwnych ogrodzeń, a łatwość 
łączenia za pomocą spawania 
stworzyła warunki do wy
kształcenia się nowych wzorów 
ornamentyki. Przeważa w nich 
ornamentyka geometryczna, a 
charakteryzuje ją możliwość u- 
zyskania niepowtarzalności 
motywów.
Stare kute ogrodzenia o łago
dnych liniach i doskonałej 
kompozycji wybijają się na tle 
współczesnych rozwiązań - 
warto je zachować!

Jerzy Chumiński

Pracownie 
Sztukatorskie 
Mistrzów 
JOLANTY 
WALKOWSKIEJ 
40-150 Katowice 
ul. Walecznych 6 
tel. 585-404 
PAWŁA KĘSY 
Łódź
ul. Gogola 11/13 
Tel. 483-298

• odtwarzanie 
elementów sztukatorskich 
według dawnej dokumentacji 
rysunkowej i fotograficznej

• rekonstrukcje i renowacje
• wystrój wnętrz 
według projektów własnych
i powierzonych
• montaż,
prace z narzutu i sztablatury
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kopie

MEBLI
ANTYCZNYCH
wykonuje art. plastyk konserwator

ROBERT ŚNIADEWICZ
Milanówek

ul. Kościelna 5a
tel. 58-30-11 wew. 564

z? UWAGA! UWAGA!

H \ Reklamujcie sięmni 1 ■ w ” Spotkaniach
\ z Zabytkami”.

\ [ / Jest to wspaniała sprawa -j tania reklama ;
/ | i znakomity efekt!!!I Szczegóły na s. 55

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

• MEBLI STYLOWYCH,
• DREWNIANACH ELEMENTÓW 

WYSTROJU WNĘTRZ.

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

Oferuje konserwację i naprawę:

I
« MEBLI ZABYTKOWYCH
• DREWNIANYCH ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ

• POZŁOTNICTWO RAM I SZTUKATERII

-------------- --------------UWAGA!------------------------------

MAŁY SŁOWNIK 
OCHRONY ZABYTKÓW

M. Kurzątkowskiego 
JESZCZE DO NABYCIA W REDAKCJI!!

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

Kolonie
w Bielsku-Białej

Akcja domy robotnicze

Miasta Bielsko i Biała wraz z 
przyległą okolicą podlegały w 
XIX w. gruntownym prze
kształceniom natury ekono
micznej, które w konsekwencji 
doprowadziły do stworzenia 
bielskiego włókienniczego o- 
kręgu przemysłowego. Okręg 
ten powstawał w dwu etapach 
określających jego zasięg tery
torialny, jak również strukturę 
produkcyjną1.
Głównym kierunkiem produk
cji było włókiennictwo wełny, 
oparte na licznych, ale stosun
kowo niewielkich zakładach 
przemysłowych, wytwarzają
cych wyroby najwyższej jakoś
ci, uznane na rynkach świato
wych. Przetwórstwo wełny u- 
zupełniały fabryki związane z 
przemysłem wyrobów juto
wych, lnianych i konopnych. 
Ponadto w ścisłym związku z 
przemysłem włókienniczym 
pozostawał fakt tworzenia na 
obszarze okręgu fabryk i zakła
dów produkujących maszyny i 
narzędzia włókiennicze. Tu 
również niektóre z przedsię
biorstw zyskały duże uznanie 
na rynkach międzynarodo
wych, jak na przykład: „Georga 
Josephyego Spadkobiercy, Fa
bryka Maszyn i Odlewnia Żela
za w Bielsku” (założona w 1851 
r.) czy „Georg Schwabe, Fabry
ka Maszyn Tkackich i Elektro- 
motorów w Bielsku” (założona 
w 1875 r.).
Bielski włókienniczy okręg 
przemysłowy kształtowało 
wiele czynników o charakterze 
środowiskowym i historycz
nym. Pośród tych pierwszych 
należy wyróżnić: czystą górską 
wodę, surowiec opałowy w po
staci drewna z górskich lasów, 
a następnie węgla kamiennego 
z kopalń w pobliskich Czecho
wicach. czy też sprzyjający uk
ład komunikacyjny. Wśród 
czynników historycznych naj
ważniejsza wydaje się wielo
wiekowa tradycja rzemieślni
cza pozwalająca organizujące
mu się przemysłowi bazować 
na wysoko wykwalifikowanych 
fachowcach. Około połowy 
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XIX w. pojawia się bardzo 
ważny czynnik natury socjolo
gicznej określany mianem „na
cisku ludnościowego”2. Jego is
totą był wzrastający napływ do 
miasta ludności wiejskiej, cał
kowicie zrujnowanej ekono
micznie, pochodzącej głównie z 
górskich osad Beskidów. Dzie
więtnastowieczny przemysł 
włókienniczy Bielska i Białej 
korzystał szeroko z możliwoś
ci, jakie dawał tego typu rynek 
pracy. Natomiast Rady Miej
skie starały się skutecznie ogra
niczać osiedlanie ludności po
chodzenia wiejskiego na obsza
rze miast. Stąd też, pomimo du
żego nasycenia przemysłowe
go, nie spotykamy w obu mia
stach dzielnic robotniczych, tak 
typowych dla innych ośrodków

2

lica Michałowicza stała się osią 
rozdzielającą całość kolonii na 
dwie zasadnicze części: na po
łudnie od niej zlokalizowana 
jest jednostka najstarsza „A” 
(1891-1892) oraz jednostka „B” 
z lat 1903-1905, natomiast w 
kierunku północnym zakoń
czono budowę kolonii jednost
ką „C” (1909-1911).
Teren pod zabudowę jednostki 
„A” został zakupiony w 1891 r. 
przez „Bielitz-Bialaer Allge- 
meiner Krankenkassenverein 
in Bielitz” (Bielsko-Bialska Po
wszechna Kasa Zapomogowa 
w Bielsku). Gotowe do za
mieszkania domy wpisano do 
Ksiąg Wieczystych Przedmieś
cia Żywieckiego w roku na
stępnym. Jednostka „A” składa 
się z dwupiętrowego domu 

wielorodzinnego, zorientowa
nego równolegle do ul. Micha
łowicza oraz dwu rzędów dom- 
ków parterowych w otoczeniu 
ogrodów. zlokalizowanych 
prostopadle do budynku dwu
piętrowego.
Dom dwupiętrowy, wieloro
dzinny jest przykładem budow
nictwa typu koszarowego. Ma 
trzy klatki schodowe zaakcen
towane od strony fasady nie
znacznym ryzalitem, który 
wieńczy rozbudowany szczyt w 
formie trójkąta. Poza ryzalita
mi klatek schodowych fasadę 
artykułują proste układy gzym-

przemysłowych XIX w. Jest to 
kolejna, specyficzna cecha włó
kienniczego okręgu przemysło
wego Bielska-Białej.
Jedyna kolonia domów robot
niczych powstała na peryfe
riach Bielska w latach 1891 — 
1911. Składa się z zespołu 
trzech wydzielonych jednostek 
zlokalizowanych przy obec
nych ulicach: Michałowicza, 
Kamińskiego i Robotniczej. U



1. Szkic sytuacyjny kolonii domów 
robotniczych: „A" -z lat 1891-1892, 
„B" - z lat 1903-1905, „O" - z lat 
1909-1911
2.3. Jednostka „A": budynek wielo
rodzinny (2) i jeden z domków parte
rowych (3)
4.5. Jednostka „B": fasada domu 
wielorodzinnego (4) i domek szere
gowy (5)

sów: wieńczącego, międzykon- 
dygnacyjnych i cokołowego. 
Budynek wykonany jest z cegły 
o jednolitej kolorystyce natu
ralnej czerwieni. Domki piętro
we w otoczeniu ogrodów u- 
trzymane są w tej samej co bu
dynek koszarowy stylistyce. 
Kolejnym etapem w kształto
waniu kolonii była budowa jed
nostki „B” w latach 1903-1905, 
powstałej z funduszy „Fabrik- 
sparkasse der Firma Josephy's 
Erben, Bielitz” (Fabryczna 
Kasa Oszczędnościowa Fabry
ki Josephy'ego w Bielsku). Jed
nostka została zlokalizowana 
wzdłuż obecnej ul. Robotni
czej. W jej skład wchodzi duży. 

wielorodzinny dom dwupiętro
wy oraz podwójny rząd szere
gowych domków z niewielkimi 
ogródkami.
Jednostka „B” jest również wy
konana z cegły, o zróżnicowa
nej jednak kolorystyce. Ele
menty artykułujące fasady, a 
więc gzymsy, narożniki, naczół
ki okienne i parapety zewnętrz
ne są wykonane z cegły koloru 
żółtego. Dom dwupiętrowy ma 
trzy klatki schodowe wyekspo
nowane w fasadzie płytkimi ry
zalitami. Cokół tego budynku 
wykonany jest w boniowanym. 
piaskowcu.
Ostateczny kształt kolonii na
dała jednostka „C”, budowana 
w latach 1909-1911, na północ
nych obrzeżach ul. Michałowi
cza. W skład jednostki „C” 
wchodzą dwa domy wielomie- 
szkaniowe, wybudowane sump
tem „Gemeinnutzige Baugee- 
sellschaft fur Arbeiterwohn- 
hauser GmbH Bielitz” (Ogól- 
noużyteczna Spółka Budowla
na Domów Robotniczych z o- 
graniczoną odpowiedzialnością 
w Bielsku). Są to duże, dwupię
trowe domy założone na planie 
zbliżonym do litery „H”. Wyko
nane z cegły o jednolitej kolo
rystyce naturalnej czerwieni. 
Klatka schodowa jest umiesz
czona w części południowej 
budynku i podobnie jak w po

przednio przedstawionych bu
dowlach została zaakcentowa
na w elewacji nieznacznym ry
zalitem. Te dwa budynki wy
różnia silnie wyeksponowany 
gzyms pomiędzy parterem a 
pierwszym piętrem.
Kolonia domów robotniczych 
w Bielsku reprezentuje dwie 
zasadnicze tendencje w tanim 
budownictwie socjalnym końca 
XIX i początku XX w. Spoty
kamy tu przykłady popularne
go w dużych ośrodkach prze
mysłowych budownictwa typu 
koszarowego. Są to duże, wie
lorodzinne budynki utrzymane 
w jednolitej konwencji styli
stycznej. najczęściej w stylu ce
glanym prostym. Mieszkania w 
tych domach są jedno- bądź 
dwuizbowe. Obok tego kierun
ku w kolonii występują domki 
jednorodzinne, szeregowe lub 
bliźniacze, usytuowane w oto
czeniu ogrodów. Styl tych dom
ków jest również jednolity, po
wiązany z formą domów ko
szarowych. Tak więc te dwie 
tendencje łączy w pewną ca
łość właśnie jednolitość kon
wencji stylistycznej’.
W chwili obecnej stan całej ko
lonii, jak i jej poszczególnych 
elementów, jest w dalszym cią
gu dobry. Solidność wykonania 
wytrzymuje próbę czasu. Bu
dynki nadal pełnią funkcję mie
szkalną. Nieznaczne zmiany 
zostały wprowadzone w syste
mach instalacyjnych oraz w 
stolarce budowlanej (wymie
niono okna i większość bram). 
Układ przestrzenny również 
jest zachowany bardzo czytel
nie, bowiem do dnia dzisiejsze
go nie wprowadzono na terenie 
kolonii obcych akcentów archi
tektonicznych.

Kolonia domów robotniczych 
w Bielsku zrodziła się w sposób 
przemyślany, wpleciona w rea
lizację idei urbanistycznej mia
sta stabilnego i bogatego, po
trafiącego połączyć wielowie
kową tradycję z zasadniczymi 
zmianami czasów industrializa
cji w XIX w.
Bielsko wprowadza pewną 
zmianę w uznawanej dotąd op
tyce widzenia czasów powsta
wania i kształtowania się prze
mysłowych form gospodar
czych. Wizja „dzikiego kapita
lizmu” popularyzowana przez 
dziesiątki lat w sposób skutecz
ny zniekształciła obraz dzie
więtnastowiecznych przeobra-
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6.7,8. Jednostka „C": budynki wielo
rodzinne (6), zachowana stolarka 
drzwiowa (7), powiązanie przestrzen
ne z widoczną na drugim planie jed
nostką „A” (8)

(zdjęcia: Marek Władyka)

żeń cywilizacyjnych. Industria
lizacja była, jak każde zjawisko 
w dziejach cywilizacji, proce
sem złożonym, o wielu obli
czach. Procesem, w którym 
przenikały się wzajemne ele
menty destrukcji i stabilności 
europejskiej kultury. Wypraco
wała nowe jakościowo czynni
ki kulturowe, w tym również 
sposób widzenia człowieka i 
miejsca. Bielsko stanowi intere
sujący materiał dla tego typu 
rozważań, w których należy 
również zaakcentować proble
matykę budownictwa socjalne
go.

Kazimierz Kąsek

Przypisy

1. E. Kopeć, Zasięg przestrzen
ny bielsko-bialskiego włókien
niczego okręgu przemysłowe
go. Próba lokalizacji historycz
nej. „Zaranie Śląskie”, z.2,1970, 
s. 283-293. Autor analizuje pro
blem powstania, rozwoju tery
torialnego i zmian struktura
lnych.
2. E.M. Hoover, Lokalizacja 
działalności gospodarczej, 
Warszawa 1962, s. 72-76.
3. E. Chojecka, Architektura i 
urbanistyka Bielska-Białej 
1855-1939, Katowice 1987, s. 
64-65.
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Lista Światowego Dziedzictwa

W^gry
Ten mały kraj, o powierzchni 
niewiele większej niż jedna 
trzecia Polski, zachwyca różno
rodnością krajobrazu i cieka
wymi zabytkami 1000-letniej 
kultury. Do „Konwencji w 
sprawie ochrony światowego 
dziedzictwa kulturalnego i na
turalnego” UNESCO (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 
1990, s. 45) przystąpiły Węgry 
dość późno, bo dopiero w koń
cu 1985 r. Utworzony został 
Węgierski Komitet Narodowy 
ds. Konwencji pod patronatem 
Ministerstwa ds. Budownictwa 
i Rozwoju Miast i dotychczas 
na Liście Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego i Natu
ralnego UNESCO znalazły się 
dwa zespoły zabytkowe z tere
nu Węgier: 1) panorama obyd
wu brzegów Dunaju w Buda
peszcie wraz ze Starym Mia
stem Budy oraz 2) kompleks 
budownictwa ludowego we wsi 
Hollókó.
Budapeszt - panorama brze
gów Dunaju i Stare Miasto w 
Budzie. Miasto to. którego oś 
urbanistyczną stanowi Dunaj, 
uważane bywa za jedną z naj
piękniejszych stolic europej
skich. Na lewym brzegu Duna
ju dominuje charakterystyczna 
sylwetka Parlamentu, na pra
wym - Wzgórze Zamkowe z 
historyczną zabudową Budy. 
Obydwa brzegi łączy osiem 
mostów. Najstarszy z nich - 
Most Łańcuchowy (375 m dłu
gości i 48 m wysokości) - został 
wybudowany w 1849 r.; w cza
sie ostatniej wojny - podobnie 
jak pozostałe mosty - wysa
dzony w powietrze, ale już w 
1949 r. jako pierwszy po wojnie 
odbudowany.
Budapeszt jednolitym organiz
mem miejskim stał się dopiero 
w 1873 r., po formalnym połą
czeniu trzech odrębnych miast: 
Obudy, Budy i Pesztu, których 
historia sięga czasów rzym
skich. Położona na prawym 
brzegu Dunaju, obecnie rozbu
dowująca się peryferyjna dziel

nica Obuda (Stara Buda) była 
miastem założonym przez Rzy
mian pod nazwą Aquincum, 
które w IV w. liczyło prawie 50 
tys. mieszkańców. W V w., po 
rozpadzie imperium rzymskie
go, uległo zniszczeniu. Obecna 
ekspozycja wykopalisk archeo
logicznych ukazuje odsłonięte 
liczne zabytki z czasów rzym
skiej świetności tego miejsca. 
W połowie XIII w. na Wzgórzu 
Zamkowym - również usytuo
wanym na wysokim, prawym 
brzegu Dunaju - powstała 
Buda, regularne miasto, oto
czone murami obronnymi: do 
naszych czasów dotrwały ich 
fragmenty wywodzące się z 
różnych epok, niektóre zostały 
wzniesione w ubiegłym, a na
wet naszym stuleciu, jak np. 
malowniczy zespół Bastionu 
Rybackiego powstały w latach 
1901-1902. Na południowym 
cyplu Wzgórza znajduje się 
kompleks budowli Zamku Kró
lewskiego. Jego początki datu
ją się na połowę XIII w. Kolej
ni władcy rozbudowywali za
równo siedzibę królewską, jak i 
jej otoczenie. W czasie pano
wania tureckiego zamek uległ 
zniszczeniu. W XVIII w. został 
rozebrany i na jego miejscu 
zbudowano pałac barokowy (z 
203 komnatami) Marii Teresy. 
Na przełomie XIX i XX w. pa
łac poddano znacznej rozbudo
wie i liczył wówczas aż 860 po
mieszczeń. Po zniszczeniach 
drugiej wojny światowej obiekt 
został odbudowany; na podsta
wie szczegółowych badań ar
cheologicznych i architekto
nicznych starano się przywró
cić budowli jak najwięcej ele
mentów gotyckich.
Północny płaskowyż Wzgórza 
Zamkowego zajmuje częścio
wo średniowieczna, częściowo 
barokowa zabudowa Starego 
Miasta Budy. Przed drugą woj
ną światową zabudowa ta utra
ciła w znacznej mierze swój za
bytkowy charakter, ale podjęte 
po wojnie prace konserwator

1, Rozmieszczenie obiektów wpisa
nych na Listę Światowego Dziedzic
twa na terenie Węgier

skie starały się przywrócić 
znajdującym się tu obiektom 
ich dawny wygląd. Wśród sta
romiejskiej zabudowy dominu
je kościół Macieja (pierwotnie 
Matki Boskiej). Wzniesiony zo
stał w stylu gotyckim w latach 
1255-1269. później był wielo
krotnie przebudowywany, np. 
wysoka wieża południowa po
chodzi z 1470 r., z okresu pano
wania króla Macieja Korwina. 
W czasie okupacji tureckiej w 
latach 1541-1686 kościół za
mieniony został na meczet i w 
1686 r. zniszczony. Na począt
ku XVIII w. został odbudowa
ny, a po gruntownej przebudo
wie w latach 1874 -1896, doko
nanej według projektu archi
tekta Frigyesa Schulka, otrzy
mał obecną formę. Mimo tych 
licznych przekształceń zacho
wały się pierwotne fragmenty 
wnętrza kościoła, rzeźby, ołta
rze, niektóre kaplice.
W północno-zachodniej części 
Starego Miasta znajdują się 
dawne koszary austriacko-wę
gierskie; obecnie mieszczą się 
tu zbiory Muzeum Historii Wo
jen. Obok koszar ocalała wieża 
kościoła Św. Marii Magdaleny, 
który powstał w XIII w.; w cza
sie ostatniej wojny został znisz
czony, pozostałe resztki roze
brano, pozostawiono tylko 
wieżę.
Zabytkowy zespól Starego 
Miasta w Budzie, będący przy
kładem historycznej kontynua
cji, obecnie stanowi centrum 
kulturalne i turystyczne Buda
pesztu i jednocześnie żywą 
dzielnicę mieszkaniową.
Objęta ochroną konserwator
ską, piękna panorama Budape
sztu doskonale widoczna jest z 

innego wzgórza na prawym 
brzegu Dunaju - z Góry Gel- 
lerta (św. Gellert był zakonni
kiem przybyłym z Italii, który 
w 1406 r. został strącony ze 
wzgórza do rzeki za nawraca
nie na wiarę chrześcijańską). 
Na szczycie góry stoi twierdza 
wzniesiona w 1851 r. przez Au
striaków, u stóp - biją źródła 
gorących i ciepłych wód mine
ralnych; wykorzystywano je 
już w średniowieczu do kąpieli, 
a w 1566 r. Turcy zbudowali tu 
kąpielisko, które przetrwało do 
dziś.
Położony na lewym, płaskim 
brzegu Dunaju - Peszt również 
swoją historią sięga czasów 
rzymskich, w wiekach średnich 
był kwitnącym samodzielnym 
miastem, a w drugiej połowie 
XIX w. przeżył wielki rozwój 
budowlany. Większość znaczą
cych budowli Pesztu pochodzi 
z tego ostatniego okresu; re
prezentują one architekturę 
historycyzującą, eklektyczną i 
secesyjną, w węgierskiej wersji 
tego stylu wykorzystującej ele
menty sztuki ludowej.
Najbardziej monumentalnym 
gmachem w tej części miasta, 
stanowiącym jednocześnie cha
rakterystyczny komponent pa
noramy Budapesztu, jest budy
nek Parlamentu. Wzniesiony 
został w latach 1885-1904 we
dług projektu łmre Steindla i u- 
ważany był wówczas za jedną z 
największych budowli świata: 
ma 268 m długości, 118 m sze-
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rokości i 96 m wysokości (do 
szczytu środkowej kopuły). Jest 
przykładem typowego dzie
więtnastowiecznego eklektyz
mu - całe założenie neobaro- 
kowe, a detale bogato dekoro
wanych elewacji ze strzelistymi 
wieżami - neogotyckie. Z tego 
samego okresu (1851-1905) po
chodzi też największa świąty
nia Budapesztu - bazylika Św. 
Stefana.

Hollókó - zespół budownic
twa ludowego. Wieś Hollókó 
leży na północy Węgier. 100 
km od Budapesztu, w pięknym 
otoczeniu krajobrazowym. 
Ochroną została objęta tzw. 
stara wieś, która stanowi jądro 
osady, założonej przez grupę 
etniczną Paloców. Zabudowa 
wsi usytuowana jest wzdłuż 
drogi, na wąskich, krótkich 
działkach. Z dawnym rozplano
waniem wsi oraz strukturą jej 
zabudowy harmonizują też 
domy odbudowane po pożarze 
w latach 1909 -1911. Domy te - 
z kamienną podmurówką - ce
glanymi ścianami oraz podpar-

3



2. Zamek Królewski na Wzgórzu 
Zamkowym w Budzie
3. Widok na kościół Św. Macieja i 
Bastion Rybacki
4. Fragment zabudowy Starego Mia
sta w Budzie
5.6 Wieś Hollókó - przyktady zabu
dowy
7. Wnętrze izby domu w Hollókó 
(fot. 2 - Tamas Mihalik, rys. Bolesław 
Kobielski) 

dowany. Obszar wsi dopełnia 
250-hektarowy teren winnic, 
sadów i pastwisk, objęty ochro
ną przyrody. Nad wsią góruje 
małe wzgórze, na którym znaj
dują się ruiny średniowieczne
go zamku.

Na początku lat sześćdziesią
tych podjęto w Hollókó bada
nia etnograficzne i architekto
niczne mające na celu opraco
wanie programu konserwator
skiego zabudowy wsi i określe
nia wytycznych jej dalszego ro
zwoju. Przy opracowaniu tego

tymi krokwiami dachami - za
chowały tradycje dawnego lu
dowego budownictwa Palo
ców. Dachy są dwuspadowe, 
kryte dachówką, z otworem 
dymnym, oraz czterospadowe, 
o drewnianym szczycie z pół
szczytem dolnym. Pierwotne, 
bardzo wysunięte okapy zastą
pione zostały podpartymi 
drewnianymi słupami weranda- 
mi-gankami, zaś ganki szczyto
we biegną również wzdłuż 
ścian bocznych. Pod gankami 
szczytowymi znajdują się od
dzielne wejścia do kuchni, spi
żarni i stajni. Z kuchni wchodzi 
się do głównej izby, pod którą 
mieści się piwnica o kształcie 
zależnym od rzeźby terenu. Bu
dynki gospodarcze usytuowane 
są szeregowo obok mieszkal
nych.
Na niewielkim wzniesieniu w 
centrum wsi znajduje się koś
ciół, pierwotnie zbudowany w 
stylu gotyckim, później przebu- 

programu uwzględnione zosta
ły również aspekty turystyczne 
miejscowości oraz potrzeby lo
kalnej ludności. W 1972 r. zabu
dowa wsi została objęta nadzo
rem konserwatorskim, a jej 
centrum uznano za zabytek; 
był to pierwszy na Węgrzech 
chroniony zespół architektury 
ludowej.
Prace konserwatorskie we wsi 
koordynuje Państwowy In
spektorat Zabytków. Odbudo
wane zgodnie z przeprowadzo
nymi wcześniej badaniami his
torycznymi i architektoniczny
mi budynki stanowią obecnie 
wyjątkowo cenny zespół bu
downictwa wiejskiego.

L.B.

W tekście wykorzystano: B.Kovśc- 
si, Konwencja UNESCO o ochronie 
światowego dziedzictwa kulturalne
go i naturalnego, tłum. A. Engel- 
mayer, „Muemlek-Vedelem", nr 2, 
1988 oraz P. Burchard, Węgry. War
szawa 1988.
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Kupić, 
nie kupić... 
(pod redakcją Hanny Krzyżanowskiej)

STANIN
(gm. Stanin, woj. siedleckie)

DWÓR

Stanin położony jest w połud
niowo-wschodniej części woje
wództwa, w odległości 14 km od 
Lukowa w kierunku południowo- 
zachodnim. Pierwsze źródła ar
chiwalne wymieniają jako wtaś 2

1. Dwór w Staninie
2. Plan sytuacyjny: 1 - dwór. 2 - oficyna, 3 — stajnia 
('rys, Wojciech Jankowski)

cicieli Stanina Jarczewskich 
herbu Nałęcz, których gniazdo 
rodowe znajdowało się w pobli
skim Jarczewie. Wybudowany 
przez nich dwór byt budowlą 
obronną, postawioną na sztucz
nie usypanym wzniesieniu oto
czonym fosą. Został zniszczony 
w okresie wojen szwedzkich. W 
1644 r. dobra stanińskie prze
szły na własność Grabskich, na
stępnie Firlejów, a w drugiej po
łowie XVII w. Wilczewskich, któ
rzy w latach 1660-1673 odbu
dowali posiadłość.. Kolejnym 
dziedzicem dóbr został w 1715 r. 
Kuropatnicki ożeniony z Wilcze
wską. W następstwie małżeńs
twa Kacpra Załuskiego z Franci
szką Kuropatnicką w 1720 r. ma
jątek na okres całego stulecia 
przeszedł w ręce Załuskich. W 
1821 r. dobra przejęli Osieccy, a 
stary dwór po odnowieniu i mo
dernizacji byt ich siedzibą przez 
pierwszą połowę XIX w. Gustaw 
Osiecki odsprzedał majątek w 
1853 r. Lucjanowi Kobylskiemu. 

Kolejnymi właścicielami dworu 
zostali w 1865 r. Wiktor i Idalia 
Klimkiewiczowie, a następnie, 
jeszcze w tym samym roku, Po- 
marnaccy, do których należał aż 
do 1947 r.
Poważną odbudowę i rozbudo
wę dworu poprowadził po znisz
czeniach z czasu Powstania 
Styczniowego Stanisław Pac- 
Pomarnacki, zatrudniając do 
tych prac warszawskiego archi
tekta Adolfa Schucha. W tym 
czasie dobudowano do korpusu 
głównego dwa boczne alkierze 
oraz wysoki kolumnowy portyk 
w porządku toskańskim.
Opuszczony od ponad trzydzie
stu lat dwór zamienił się w ruinę. 
Do dzisiaj zachowały się jedynie 
ściany i sklepienia nad piwnica
mi. Z rozległego nieregularnego 
parku pozostało zaledwie kilka 
zabytkowych drzew. Po remon
cie, a właściwie odbudowie, o- 
biekt może być przeznaczony 
na cele mieszkalne, socjalno- 
kulturalne, dom pracy .twórczej.

Informacje szczegółowe
Materiał:
Kubatura:
Powierzchnia:
Liczba kondygnacji:
Liczba pomieszczeń:
Właściciel:
Użytkownik:
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania:
Stan zachowania:
Zakres robót
Sposób załatwienia sprawy:

cegła
3200 m3
1070 m2
2
10
Urząd Gminy w Staninie
brak
mieszkanie, funkcja kulturalno-so- 
cjalna, dom pracy twórczej 
ruina
odbudowa
decyzję o przekazaniu podejmie 
wójt gminy w Staninie; informacji u- 
dziela również Biuro Badań i Doku
mentacji Zabytków w Siedlcach, ul. 
Zbrojna 3, 08-110 Siedlce, tel. 394- 
58.
Uwaga: nie przewiduje się trudnoś
ci w przejęciu obiektu.

(opracował: Cezary Ostas)

WARKAŁY
(gm. Miłakowo, woj. olsztyń
skie)

DWÓR

Wieś Warkaty (dawna nazwa 
Warkallen) założono jako wieś 
pruską już w 1398 r. W literatu
rze brak jest wzmianek na temat 
dworu. Na podstawie jego cech 
stylowych możemy przypu
szczać, że powstał po połowie 
XIX w, W 1922 r. jako właściciela 
Warkał wymienia się Adolfa 
Waschau. Cafy majątek obejmo
wał wówczas 467 ha. Po wojnie 
obiekt użytkowany był przez 
PGR Miłakowo na biura i mie
szkania.
Dwór usytuowany w parku o po
wierzchni 2,9 ha, w zakolu rzecz
ki Mitakówki. W sąsiedztwie 
dworu - duży folwark przesło

nięty parawanem drzew. Przed 
dworem - kolisty podjazd z 
kępą świerków i lip. We wsi 
znajduje się grupa starych dę
bów odnotowana jako pomnik 
przyrody. Dwór wzniesiony na 
planie prostokąta z dwiema 
kwadratowymi wieżami od 
wschodu. Parterowy, podpiwni
czony, z piętrowymi wieżami 
flankującymi również piętrowy 
ryzalit frontonu. Przy elewacji tyl
nej - parterowa przybudówka. 
Główną bryłę dworu przykrywa 
dach dwuspadowy. Zamknięte 
płasko wieże zwieńczone są 
krenelażem i czterema sterczy- 
nami. Główne wejście na osi e- 
lewacji frontowej poprzedzone 
jest tarasem ze schodami. Układ 
wnętrz nieregularny, przerobio
ny w czasie, kiedy dostawiono 
przybudówkę.



1. Elewacja boczna dworu w Warkatach
2. Plan parteru
(lot. Bogusław Chlebowicz, rys. Joanna Wańkowska-Sobiesiak)

Informacje szczegółowe
Materiał:
Kubatura:
Powierzchnia użytkowa: 
Liczba kondygnacji: 
Liczba pomieszczeń: 
Właściciel:
Użytkownik:
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania:
Stan zachowania:
Informacje:

murowany z cegły, otynkowany
3117 m3
438 m2
2 w części przedniej, 1 w tylnej
14
PGR Miłakowo
brak

mieszkanie
średni, odnowiona część elewacji 
Wojewódzki Konserwator Zabyt- 

' ków, 10-959 Olsztyn, ul. Zwycięstwa
7/9 tel. (889) 241-31 w. 402

(opracowała: Joanna Wańkowska-Sobiesiak)

STOLNO 
(gm. Miłakowo, woj. olsztyń
skie)
DWÓR
Dwór usytuowany 2 km od drogi 
Miłakowo-Orneta i 50 m od rzeki

Pasłęki. Znajduje się na niewy
sokim wzniesieniu, u stóp które
go przepływa rzeka ograniczają
ca rozległy park (6,5 ha) otacza 
jący dwór od strony wschodnie 
i południowej.

Od 1444 r. Stolno znajdowało 
się w posiadaniu rodziny von 
Kuehnheim. Już w 1521 r. źródła 
wymieniają dwór szlachecki. W 
XIX w. zbudowano we wsi neo
gotycki kościół należący do pa
rafii w Miłakowie. Obecnie ist
niejący dwór wzniesiono około 
połowy XIX w., być może w 
miejscu starszego. W jego są
siedztwie bowiem jeszcze w la
tach sześćdziesiątych stała sza- 
ćhulcowa stodoła z XVIII w., kry
ta dachem siodłowym zwień
czonym chorągiewką z herbem i 
częściowo czytelną datą: ,,17..”. 
Po wojnie użytkowany byt przez 
PGR w Miłakowie na mieszkania 
i przez GS na sklep. Z tego cza
su pochodzą nieznaczne prze
róbki w obiekcie.
Dwór wzniesiony na planie wy
dłużonego prostokąta z niewiel
ką przybudówką od zachodu. 

Parterowy, wysoko podpiwni
czony, z płaskimi, piętrowymi ry
zalitami na osi elewacji fronto
wej i ogrodowej. Od strony o- 
grodu taras. Dwór przykrywa 
dwuspadowy dach kryty da
chówką holenderską, pod nim - 
mieszkalne poddasze. Elewacje 
dłuższe trzynastoosiowe, o ryt
micznie rozmieszczonych ok
nach: sutereny, parteru i koli
stych otworów w ściance kolan
kowej nad parterem. Detal archi
tektoniczny skromny: naroża 
budynku ujęte pilastrami prze
chodzącymi ponad okapem w 
czworoboczne filarki. Podobnie 
zaakcentowano ryzality. Ryzalit 
frontowy trzyosiowy, poprzedzo
ny schodami z murowaną balu
stradą. Na osi ryzalitu otwór 
głównego wejścia. Układ wnętrz 
dwutraktowy, z sienią i salonem 
na osi.

2

1. Elewacja frontowa dworu w Stolnie
2. Plan parteru
(fot. Bogusław Chlebowicz. rys. Joanna Wańkowska-Sobiesiak)

Informacje szczegółowe
Materiał:
Kubatura:
Powierzchnia użytkowa:
Liczba kondygnacji:
Liczba pomieszczeń: 
Właściciel:
Użytkownik:
Proponowany rodzaj zago
spodarowania:
Stan zachowania:
Zakres robót:

Informacje:

murowany z cegły, otynkowany 
5704 m3
1176 m2
1
13 i 4 na poddaszu
PGR w Miłakowie 
brak

mieszkanie, ośrodek kolonijny 
dobry
odbudowa stropów i ścianek dzia
łowych na poddaszu
Wojewódzki Konserwator Zabyt
ków, 10-959 Olsztyn, ul. Zwycięstwa 
7/9, tel. (889) 241-31 w. 402

(opracowała: Joanna Wańkowska-Sobiesiak)
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Akcja cmentarze

Piotrkowska 
nekropolia
Powstanie Starego Cmentarza 
Katolickiego w Piotrkowie Try
bunalskim datuje się na rok 
1830, Wcześniej grzebano zmar
łych przy kościołach: farnym, 
bernardyńskim i franciszkań
skim. Do dziś zachował się fra
gment takiego cmentarza przy 
klasztorze bernardynów.
Cmentarz piotrkowski założony 
został w północnej części mia
sta, w odległości pół kilometra 
od centrum. Do cmentarza pro
wadziła aleja wysadzana cztere
ma rzędami kasztanów. Pier
wszą kwaterę po lewej stronie 
alei otrzymał cmentarz prawo
sławny, drugą katolicki, trzecią 
ewangelicki. 16 maja 1855 r. na
czelnik powiatu-polecił dozorowi 
kościelnemu otoczenie cmenta
rzy murem, wykonanie wspólnej 
bramy wjazdowej, wybudowanie 
trupiarni, izb dla grabarza oraz 
izby obdukcyjnej. 12 maja 1872 
r. rząd guberniany ustalił opłaty 
za pogrzeb I klasy - 10 rubli, II 
klasy - 7 rubli, III klasy - 4 ru
ble.
W końcu XIX w. na cmentarzu 
katolickim znajdowało się 300 
nagrobków. Do dziś zachowało 
się około 70 zabytkowych pom
ników sztuki kamieniarskiej z 
drugiej potowy XIX i pierwszej 
połowy XX w. Kilka pomników 
uległo zniszczeniu w czasie dru
giej wojny, ale trzeba ze smu
tkiem stwierdzić, że wiele na
grobków zostało zniszczonych 
już po jej zakończeniu w wyniku 
nieprawidłowego prowadzenia 
administracji cmentarza. Obec
nie nekropolia znajduje się pod 
ochroną konserwatorską. Roz
poczęto także systematyczną 
konserwację najbardziej wartoś
ciowych pomników.
Na wyglądzie piotrkowskiego 
cmentarza zaważyła - w pozy
tywnym sensie - bliskość War-

1. Najstarszy nagrobek Ignacego 
Zagórskiego z 1854 r.
2. Zniszczony nagrobek Emilii Rejn- 
stejn
3. Neogotycka kaplica fundacji Ka
rola Burharda z 1873 r.
4. Kaplica rodziny Juttnerów z 1897 
r.
5. Rzeźby dzieci F. Cenglera na gro
bie rodziny Końskich

(zdjęcia: Mariusz Baryta)
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szawy. Stamtąd czerpano wzo
ry; także nagrobki kute w rodzi
mych firmach kamieniarskich, 
przede wszystkim w zakładzie 
Karbowskiego, mają cechy cha
rakterystyczne dla pomników 
powązkowskich. Sztuka nagrob
kowa reprezentuje drugą poło
wę XIX i początek XX w. Najstar
szy zachowany grób pochodzi z 
1848 r.; pochowana jest w nim 
Florentyna Zahorska. Nagrobek 
uległ zniszczeniu i do dziś prze
trwała tylko tablica inskrypcyjna, 
którą wmurowano w symbolicz
ny cokół. Wśród najstarszych 
grobowców występuje typ kla- 
sycystycznych, prostych brył 
pionowych z charakterystyczny
mi zwieńczeniami w postaci waz 
czy krzyży. Przy budowie tych 
pomników wykorzystano . ele
menty dekoracji architektonicz
nej, które wybierano z neoklasy- 
cystycznych motywów orna
mentalnych, a więc fryzy ozda
biano antycznymi motywami, 
meandrami, stosowano podwie
szone girlandy kwiatowe, wień
ce opasane wstęgami, atrybuty 
militarne, herby szlacheckie czy 
symbole odpowiadające zami
łowaniom- zmarłego. Motywy 
świeckie miały w tym typie na
grobków przewagę nad sakra
lnymi, jedynie krzyż wieńczący 
całą bryłę stanowił akcent reli
gijny. Do najstarszych tego ro
dzaju nagrobków i w ogóle naj
starszych zachowanych należy 
pomnik Ignacego Zagórskiego z 
1854 r„ członka Towarzystwa Ar
cheologicznego w Petersburgu i 
Berlinie. W sąsiedniej kwaterze 
zachował się zniszczony w du
żej mierze nagrobek Emilii z Ro- 
senthalów Rejnstejn. Ze schod
kowego cokołu ozdobionego

dwiema skrzyżowanymi po
chodniami wyrasta prosta stela 
zwieńczona gzymsem, na któ
rym stał krzyż. Ornamentyka jest 
bogatsza niż w poprzednim na
grobku.
Spośród nagrobków w pełni od
dających cechy klasycystycz- 
nych budowli wymienić trzeba 
także grób rodziny Ratuld z 1858 
r. Na prostym cokole wyrastają
cym z poziomej płyty otoczonej 
metalową balustradą postawio
no stelę zwieńczoną pięknie wy
kutą w piaskowcu wazą przykry
tą chustą. Gzyms zdobią palme
ty i motyw roślinny. Całą stelę 
ramują proste pilastry.
Pomniki oparte na tradycji archi
tektury klasycystycznej, aczkol
wiek tworzone za pomocą ogra
niczonych środków ekspresji, 
są najdalsze od brzydoty i kiczu 
nieobcych nagrobkom repre
zentującym pozostałe style. 
Bezosobowość i chłodna po
prawność tych form, bazujących 
głównie na elementach architek
tury i ornamentach, zmniejszała 
ryzyko taniego sentymentaliz
mu. Przeciwstawiając się konce
pcjom klasycystycznej kompo
zycji, pojawiły się na piotrko
wskim cmentarzu także malow
nicze kompozycje naśladujące 
kopczyki z kamieni polnych, po
kryte roślinną dekoracją o zna
czeniu symbolicznym. Piaskow
cowe krzyże naśladują skrzyżo
wane naturalnie pnie drzewa, 
czasem przewiązane chustą ze 
starannie wymodelowanym 
węzłem lub częściej ozdobione 
wieńcem polnych kwiatów. Ro
mantyzm wprowadził na cmen
tarz rzeźbę rodzajową o tematy
ce sielankowo-religijnej i spo
łecznej. Wątek narracyjny zaczął 
odgrywać istotną rolę w treści 
pomnika.
Najprawdopodobniej nawiąza
nie do ludowego nagrobka usy
panego z kamieni miało swój 
społeczny i patriotyczny aspekt. 
Ten typ pomnika pojawił się w 
latach sześćdziesiątych XIX w., a 
więc bezpośrednio po Powsta
niu Styczniowym i stał się bar
dzo popularny aż do pierwszej 
połowy XX w. Na cmentarzu 
piotrkowskim do najbardziej 
charakterystycznych przykła
dów takiego nagrobka należą 
rzeźby na mogiłach Stefana Wo
jewódzkiego z około 1894 r. i ro
dziny Soczków z 1898 r.
Znajdują się tu także dwie pięk
ne kaplice. Pierwsza z nich jest 
neogotycką budowlą wzniesio
ną z fundacji Karola Burharda w 
1873 r. Kaplica postawiona jest 
na planie prostokąta, na osi 
wschód-zachód. Wybudowano 
ją z czerwonej cegły. Fasada



kaplicy, stanowiąca zamknięcie 
głównej alei, jest prostokątna, 
zakończona u góry trójkątnym 
frontonem, z którego szczytu 
wyrasta strzelista sygnaturka. 
Po bokach ustawiono dwie ster- 
czyny. Portal jest ostrołukowy, 
ozdobiony prostym ornamen
tem w postaci płytkich prosto
kątnych występów wypełnio
nych rozetkami. Nad nim znaj
duje się okrągłe okno z witra
żem. We wnętrzu zasługuje na 
uwagę krucyfiks w ołtarzu z figu
rą Ukrzyżowanego Chrystusa 
dłuta Bolesława Syrewicza, zna
nego rzeźbiarza, który pozosta
wił wiele znaczących rzeźb na 
warszawskich Powązkach. Nie 
opodal, w północnej części 
cmentarza, stoi druga kaplica 
wzniesiona ku pamięci Augusta 
i Katarzyny Juttnerów. Wybudo
wała ją w 1897 r. znana i ceniona 
firma warszawska J. Norblina. 
Obydwie kaplice górują nad 
szeregami nagrobków nekropo
lii piotrkowskiej. O ile pierwsza 
może razić zbyt dosłownym na
śladownictwem gotyku, o tyle 
druga zachwyca szlachetnością 
linii, prostotą i elegancją formy. 
Usytuowana na tle otaczające, 
zieleni stanowi bardzo piękną 
kompozycję architektoniczną.

Wspominając o rzeźbie dzie
więtnastowiecznej trzeba zwró
cić uwagę na pomniki na gro
bach dzieci. Do najciekawszych 
a jednocześnie najstarszych na
leży nagrobek trojga dzieci prof. 
Jordana Kańskiego. Autorem 
rzeźby jest Faustyn Cengler, 
znany z Powązek z pełnych uro
ku rzeźb postaci dziecięcych. 
Nagrobek wykonany jest z pia
skowca. Na cokole artysta u- 
mieścił półkolistą podstawę, na 
której znajdują się figurki dwoj
ga dzieci podtrzymujących nie
mowlę trzymające w dłoni krzy
żyk. Podstawę otacza skrzydlaty 
smok. Realistycznie oddane fi
gurki na wpół ubranych dzieci 
przypominają barokowe putta. 
Dość często występuje na gro
bach dziecięcych postać anioł
ka; czasem wieńcząca cokół 
rzeźba jest odlewem, jak w wy
padku nagrobka Stasia Peche z 
około 1895 r„ sygnowanym na 
cokole przez Józefa Karbo
wskiego. Na płycie inskrypcyj- 
nej tego pomnika wykuto epita
fium autorstwa Marii Konopni
ckiej, pisane na specjalne za
mówienie i nigdzie nie publiko
wane:

„A/a wieczny sen, na cichy sen 
Otulon bądź w tym grobie 
I obyś nie czuł ciężkich tez 
Co płyną tu po tobie 
I matki płacz i ojca jęk 
U niebios cichnie proga

Bo tam odkwita zwiędty kwiat
I żyjesz ty u Boga",

Stary cmentarz piotrkowski ok
reślić można mianem dziewięt
nastowiecznego, ponieważ 
właśnie rzeźba nagrobna z dru
giej potowy tego stulecia wpły
nęła w zasadniczym stopniu na 
kształt i atmosferę nekropolii. 
Znacznie skromniejszy od słyn
nych cmentarzy polskich, stano
wi jednak zespół form rzeźbiar
skich i architektonicznych będą
cych obrazem myśli twórczej 
ówczesnych rzeźbiarzy i kamie
niarzy.

Na płytach nagrobnych - cza
sem o mniejszej wartości arty
stycznej - znaleźć można nazwi
ska wielu ludzi zasłużonych dla 
miasta i kraju. Warto wymienić 
choćby nagrobek Tytusa Chy- 
liczkowskiego - poety i sędzie
go, grób rodziny Reymentów 
(takie nazwisko nosili przodko
wie pisarza) - ojca i brata Wła
dysława Reymonta oraz jego 
siostry Marii - matki malarza 
Mieczysława Jakimowicza, po
mniki Kazimierza Stronczyńskie- 
go - archeologa, Michała Rawi- 
ty-Witanowskiego - działacza 
społecznego, grób Żarskich czy 

groby rodziny Stefana Grota- 
Roweckiego - komendanta AK. 
Na piotrkowskim cmentarzu po
chowani są też bohaterowie 
walk o niepodległość, lekarze, 
urzędnicy. W większości nie są 
to wybitne nazwiska, wymienia
ne w podręcznikach historii, jed
nak nie można ich nosicielom 
odmówić zasług dla rozwoju 
miasta i wkładu w rozwój społe
czeństwa. Dlatego i o nich warto 
pamiętać, a groby ich otaczać 
staranną opieką.

Piotr Gajda 
Mariusz Baryła

Akcja cmentarze

Stary cmentarz 
w Ostrowie Wielkopolskim
Ostrowski cmentarz, nazywany 
w mieście „starym”, położony 
jest między pl. Bankowym (stro
na zachodnia), ul. Wysocką 
(strona wschodnia) i parkiem im. 
Karola Marcinkowskiego (strona 
północna). Południową część 
cmentarza zamyka dziedziniec 
Szkoły Podstawowej im. Ewary
sta Estkowskiego. Nie wiemy na 
pewno, kiedy cmentarz został 
założony, ale jest zaznaczony na 
mapie miasta z roku 1784. Na 
podstawie tego dokumentu 
mamy prawo sądzić, ze nekro
polia ma już ponad dwieście 
lat.
Przychodziliśmy tutaj przed woj
ną jako uczniowie gimnazjum na 
lekcje historii i rysunków. Rów
nież dzisiaj można tutaj rzadko, 
bo rzadko, ale jednak spotkać 
uczniów z nauczycielami.
Sprawa ochrony i zachowania 
tego zabytku wypłynęła w 1980 
r., kiedy plan miejskiego archi
tekta przewidywał likwidację 
cmentarza i przeprowadzenie w 
tym miejscu ulicy, którą chciano 
nazwać obwodnicą (jaka ob
wodnica przechodzi przez cen
trum miasta?). Zachowane ne
gatywy nagrobków, grobów i wi
doków ogólnych cmentarza z lat 
pięćdziesiątych, sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych umoż
liwiły mi przygotowanie wystawy 
fotograficznej „Uratujmy dla po
tomności", która zawierała po
nad pięćdziesiąt prac. Ekspozy
cja cieszyła się ogromnym u- 
znaniem; przede wszystkim 
spowodowała odstąpienie od 
projektu zagłady cmentarza. 
Zainteresowano sprawą ochro
ny zabytków władze miejskie i 
parafię, do której należy cmen

tarz. Wybierano kilka razy komi
tety do zachowania zabytkowej 
nekropolii, ale poza składaniem 
deklaracji niczego nie robiono, 
bowiem na takie cele zawsze 
brak jest pieniędzy. Właściwie 
poprzestano na przeprowadze
niu inwentaryzacji cmentarza 
przez wojewódzkiego konse
rwatora. Napisano wiele artyku
łów o naszej nekropolii, ja sam 
opublikowałem zdjęcia grobów 
zasłużonych ostrowian, nie tylko 
w różnych czasopismach regio
nalnych, ale także wojewódzkich 
i ogólnopolskich. Bez odzewu. 
W 1989 r. powstał w mieście 0- 
strowski Klub Katolików, które
go jednym z celów działania sta
ło się zachowanie starego 
cmentarza dla potomności. 
Członkowie klubu zaprosili mnie 
na prelekcję o starym cmenta
rzu, którą zilustrowałem barwny
mi przezroczami. I tak zaczęła 
się nasza współpraca; wspomo
gły nas Wydział Kultury i Sztuki 
Urzędu Miejskiego, Ostrowskie 
Towarzystwo Kulturalne i... datki 
od osób prywatnych, także ta
kich, które nie mają na tym 
cmentarzu grobów swoich bli
skich, a chodzi im o ochronę 
tego obiektu.
Oto kilka biogramów osób po
chowanych na starym cmenta
rzu; biogramy te świadczą o du
żej wartości historycznej nekro
polii. Józef Kajzer urodził się 25 
listopada 1843 r. w Ostrowie 
Wielkopolskim. Weteran Po
wstania Styczniowego i Wielko
polskiego, walczący pod pseu
donimem „Wężyk", więzień Cy
tadeli poznańskiej. Zmarł pod
czas defilady w Poznaniu, dnia 
23 stycznia 1933 r„ w siedem

dziesiątą rocznicę Powstania 
Styczniowego. Antoni Chiżyń- 
ski, urodzony 31 maja 1811 r. 
Weteran z 1831 r„ były poseł na 
sejm pruski. Zmarł 1 październi
ka 1886 r. Józef Bronkański 
(właściwe nazwisko Cichocki) u- 
rodzony około 1810 r. Do Po
wstania Listopadowego zgłosił 
się jako ochotnik. Brał udział w 
walkach pod Ostrołęką, Róża
nami, Rajgrodem i w Warszawie. 
Zmarł 18 czerwca 1884 r. Warto 
dodać, że był on dziadem słyn
nego polskiego archeologa Jó
zefa Kostrzewskiego. Ks. Augu
styn Szamarzewski urodził się 
21 .stycznia 1832 r. Patron pol
skich spółek zarobkowych. W 
1886 r. został proboszczem w 
Ostrowie Wielkopolskim. U- 
czestnik Powstania Styczniowe
go. Zmarł nagle 8 maja 1891 r. w 
Ostrowie. Anastazy Cywiński, u- 
rodzony w 1824 r„ zmarł w 1871 
r. Nauczyciel wyższy w gimnaz
jum w Ostrowie. Tablicę na jego 
grobie ufundowali koledzy i ucz
niowie. W naszym gimnazjum u- 
czył w latach 1855-1871. Był 
polonistą i poetą. Na jego na
grobku widnieje napis: „Odno
wiła kl. I b Państwow. Gimn. Mę
skiego w 1939 r." Antoni Broni
kowski do naszego gimnazjum 
przybył jako nauczyciel w 1851 r. 
Przez siedem lat pełnił funkcję 
dyrektora gimnazjum. Dokonał 
przekładów dzieł Homera, Plato
na, Ksenofonda, Tucydydesa, 
Plutarcha i Herodota. Pozostawił 
po sobie również dwa tomiki 
poezji: Kwiatek Wielkopolski i 
Moje marzenia. Zmarł 7 kwietnia 
1884 r. Witold Leitgeber urodził 
się 12 listopada 1870 r. Po stu
diach w Poznaniu i praktykach 
księgarskich w Ostrowie, Po
znaniu, Lwowie, Einsiedeln w 
Szwajcarii i w Kolonii w Niem
czech, wrócił w 1897 r. do Ostro
wa. Drukował i wydawał dla mło
dzieży polskiej różne książki i 
broszury, za co został areszto
wany i skazany na rok twierdzy. 
Ten zasłużony i wybitny księ
garz zmarł 6 lipca 1903 r.
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ROZMAITOŚCI

Nie tylko czas dokona) dewasta
cji cmentarza, przyczynili się do 
niej też ludzie. Znikały tablice z 
białego lub czarnego marmuru, 
całe nagrobki, metalowe ogro
dzenia grobów, a w grobowcach 
urządzano meliny. Dziś staramy 
się te szkody naprawić - przy
stępujemy do rekonstrukcji 
zniszczonych nagrobków braci 
Roweckich, grobu ks. Kompałły, 
tablic nad mogiłami Antoniego 
Bronikowskiego oraz Jana t_a- 
dubca. Naprawiono ogrodzenie 
murowane z okresu powstania 
cmentarza, odnowiono m.in. 
groby Augustyna Szamarze
wskiego, Franciszka Kutznera,

1. Ogólny widok cmentarza z gro
bowcem Idżkowskich
2. Nagrobek ks. Jana Kompałły (zm. 
1844)
3. Nagrobek ks. Augustyna Szama
rzewskiego (zm. 1891)
4. Nagrobek Józefa Bronkańskiego

(zdjęcia: Marian Kostrzewski)

Wincentego Głębockiego, gro
bowiec rodziny Bojanowskich, 
dwie bramy wejściowe, zakon
serwowano niektóre metalowe 
ogrodzenia grobów. Wyrówna
no miejsca po ekshumacjach 
(na wieść o likwidacji cmentarza 
ostrowianie zaczęli przenosić 
prochy swoich bliskich na inne 
cmentarze) i wywieziono ziemię. 
Nadbudowano płotem metalo
wym (na razie w części) niskie 
ogrodzenie cmentarza. Choć 
niektórzy oficjalnie deklarowali 
naprawę figur i grobów, ale do 
tej pory nic nie zrobili, sądzimy, 
że prace nadal będą trwały i za
chowamy stary cmentarz dla po
tomnych. Pragniemy także stwo
rzyć lapidarium nagrobków oraz 
wykonać tablice (groby symbo
liczne) ostrowian, którzy zginęli 
na różnych frontach drugiej woj
ny światowej, zostali zamordo
wani w więzieniach i obozach 
koncentracyjnych.
Chcemy również ustanowić za
kaz przejazdu rowerami przez 
cmentarz i wprowadzania tu 
psów; nie przystoi to powadze 
miejsca, o czym nie wszyscy pa
miętają. Ostatnio od strony ul. 
Wysockiej, naprzeciw wejścia 
na cmentarz urządzono postój 
dla samochodów - musimy go 
natychmiast zlikwidować.

Marian Kostrzewski

Temu, 
który wskrzeszał
Są ludzie, którym takie określe
nie me zaszkodzi, bowiem ich 
praca zaśługuje na niejeden 
pomnik. Do nich należy profesor 
doktor architekt Jan Zachwato
wicz, zmarły w 1983 r„ wybitny 

historyk architektury i wielce za
służony właśnie w dziedzinie o- 
wego wskrzeszania najwspa
nialszych warszawskich zabyt
ków. Wśród nich czołowe miejs
ce zajmuje Stare Miasto, przy-

llot Tomasz Kowalik)
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wrócone Warszawie poczynając 
od odsłonięcia staromiejskich 
murów. Równie wybitnym dzie
łem Profesora była odbudowa 
Bramy Lwowskiej w Zamościu.
Wojna znosząca niejeden bez
cenny obiekt z powierzchni zie
mi wyzwalała jednocześnie 
przeogromny wysiłek zmierzają
cy do przywrócenia pamiątek 
przeszłości. W wypadku War
szawy i jej staromiejskiej zabu
dowy, uznanej za pierwszopla
nowe zadanie do wykonania po 
drugiej wojnie, zarówno mury 
obronne, jak i wspaniała katedra 
Św. Jana musiały zostać właś
nie wskrzeszone; stało się to 
dzięki staraniom Profesora Za
chwatowicza.

To On byt pierwszym powojen
nym konserwatorem zabytków 
polskich, to Jemu przypadła w 
udziale największa troska o za
bytki architektury i ich odnowę. 
Wiemy, że nie wszystkie zdołał 
ocalić przed bezmyślnym wan
dalizmem, wiele jednak dziś 
przypomina Jego wysiłek. Za
sługą Profesora jest uspołecz
nienie troski o zabytki, pomno
żenie kadr zawodowców i spo
łeczników, stworzenie sieci in
stytucji oraz wyspecjalizowa
nych służb konserwatorskich. 
Od 1925 r. był wykładowcą na 
Wydziale Architektury Politech
niki Warszawskiej, od 1952 r. 
członkiem PAN, w latach 1945— 
1957 generalnym konserwato
rem zabytków, w 1950 r. otrzy
mał nagrodę państwową I stop
nia. a w 1957 r. nagrodę ministra 
kultury i sztuki. Najwybitniejsze 
prace Profesora-to odsłonięcie 
staromiejskich murów obron
nych w latach 1936 -1938 w 
Warszawie, a po wojnie rekon
strukcja i restylizacja w latach 
1948-1954 warszawskiej kated
ry Św. Jana.

Ku pamięci człowieka wybitnie 
zasłużonego dla stolicy i jej 
dziedzictwa kulturowego, który 
przywrócił Warszawie staromiej
ski zespół zabytkowej architek
tury obronnej, sakralnej i świe
ckiej, u wylotu ul. Szeroki Dunaj 
na Podwale, opodal Baszty Pro
chowej i Barbakanu, staraniem 
Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków na głazie narzutowym 
umieszczono tablicę przypomi
nającą dzieło Profesora.

(TK)

Pan Andrzej Laskowski z Ja
sła pisze: „14/ czasie wakacji 
1990 r. wybrałem się do Dąbro
wicy koło Lublina, gniazda ro
dzinnego magnackiego rodu 
Firlejów. Wiedziałem, że znajdu- 
ią się lam stosunkowo dobrze 
zachowane relikty manierystycz- 
nego pałacu, zbudowanego w 
latach 1610-1630, częściowo 
nawet restaurowane w latach 
1956-1957. Na miejscu z przera
żeniem zobaczyłem, że w szla
chetną bryłę wieży »wrasta« 
okazała, trzypiętrowa kamienica 
(na zdjęciu) - siedziba... plebanii 
proboszcza parafii Dąbrowica, 
ks. Taracha. A dworek z XIX w. - 
dotychczasowa siedziba pleba
nii - jest rozbierany!"

Pani doc. dr hab Hanna Szy
dłowska ze Skawiny namawia 
nas do ukazania zbiorów Jerze
go Dunin Borkowskiego w 
Krośniewicach i nawiązu/e do 
artykułu J. Kochańskiego ,,Sule
jówek czeka" (nr 5. 1990), który 
przeczytała z mieszanymi uczu
ciami. ,,Nie kwestionuję ko
nieczności wsparcia remontu 
posiadłości Marszałka. Myśla- 
tam nawet, zęby przekazać do 
przyszłego muzeum pamiątki le
gionowe z walk 1920 r. których 
mam mnóstwo. Nie mogę się 
jednak jakoś przekonać, aby 
dołożyć się do budowy przed
szkola. ośrodka zdrowia i mie
szkań dla mieszkańców Sulejó
wka. Mieli przecież 40 lat, żeby o 
tym pomyśleć." I kończy: „Chęt
nie będę finansowo uczestni
czyć w remoncie posiadłości 
Marszałka, ale wtedy, kiedy 
domy te wrócą już do rąk Jego 
Córek, które na pewno chętnie 
urządzą tam muzeum ku pamię
ci Ich Wielkiego Ojca."

Z kolei pan Piotr Iwan z Kielc 
proponuje, aby w „Spotkaniach" 
publikować encyklopedyczne 
informacje na temat wszystkich 
dworów, pałaców i zamków w 
Polsce.

Pani Kinga Ignaciuk z Biało
brzegów informuje nas o dal
szych losach willi „Brzozy” w 
Nałęczowie (zob. nr nr 6. 1986. 3, 
1987. 4. 1987 i 3, 1988). „Za każ
dym razem, gdy przechodzę 
obok niej, widzę nowe zniszcze
nia, ostatnio coraz większe dziu
ry w dachu, przez które spływa 
woda. Po pięknych drzwiach ka
setonowych nie ma już śladu, 
wyrwane są ramy okienne, ka
mienie ze ścian, rozebraniu u- 
legły piece i podłogi. Obiekt ten 
około dwóch lat temu został o- 
grodzony wysokim parkanem i 
zamknięty bramą, teraz ogro

dzenie zostało rozebrane przez 
okolicznych mieszkańców na 
deski. Czy naprawdę nikt i nic 
nie może powstrzymać tego 
procesu?! (...) Nie wiem, do 
kogo zwracać się z apelem o ra
towanie willi »Brzozy«, jej trage
dia porusza mnie niejako oso
biście - pamiętam ją z dziecińs
twa, gdy jeszcze była zamiesz
kana. Siedzę także losy innych 
obiektów projektowanych przez 
J. Witkiewicza i ten właśnie jest 
najtragiczniejszy."

Pan Henryk Świerżewski z 
Siemiatycz przysłał opis cmen
tarza wojennego z 1915 r. w Sie
miatyczach, do którego bramę 
wejściową odnowili miejscowi 
rzemieślnicy / Towarzystwo 
Przyjaciół Siemiatycz; ustawili 
także dwa cokoły betonowe z 
tablicami.

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 pi
semnym zamówieniem (w wypadku instytucji podpis głów
nego księgowego). Po przyjęciu zamówienia przez redak
cje należy wpłacić odpowiednia sumę na konto: Fundacja 
PRO AUXILIO PBK III O/Warszawa nr 370015-971658-132- 
3. Ceny: 3200 zł za jedno słowo w wypadku ogłoszeń tek
stowych ze składu drukarskiego albo 900 000 zł za rekla
mę zajmującą 1 stronę druku, 450 000 - 0,5 strony, 225 000 
- 0,25 strony oraz 125 000 za pozostałe rodzaje reklam; w 
wypadku koloru zwyżka o 100%, a specjalnego opracowa
nia graficznego przez redakcję o 50%. UWAGA: przy sta
łym rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub reklam) przysłu
guje zniżka 10%, przy zamówieniu półrocznym (3 ogłosze
nia lub reklamy) - zniżka 5%.

Warunki prenumeraty na numery 4, 5, 6, 1991:
Cena: 10 000 zł za jeden egz., za trzy numery - 30 000 zł. Wpłaty należy doko
nać do 31 maja b.r. na konto Zakładu Kolportażu „SUNRISE". 04-113 Warsza
wa, ul. Łukowska 3/226, Państwowy Bank Kredytowy XIII O/W-wa nr 370044- 
6044-136 (z dopiskiem: „Spotkania z Zabytkami").
Dla prenumeratorów zamawiających minimum 10 egz, - jeden dodatkowy 
egzemplarz pisma. UWAGA: firma „SUNRISE" nie pobiera dodatkowej opłaty 

za dostawę. Czytelnicy, którzy zaprenumerowali „Spotkania z Zabytkami” na 
drugie półrocze 1991 r. w Centrali Kolportażu „Prasa-Książka-Ruch", otrzyma
ją czasopismo według starych zasad.

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

Wnętrza
IZBA - pomieszczenie, zasadniczo o funkcji mieszkalnej; nazwa 
dawniej stosowana do pomieszczeń wszelkich budynków*  (domy 
miejskie, dwory, zamki), także do pomieszczeń innych niż mie
szkalne, np. izba sądowa; obecnie głównie w odniesieniu do bu
downictwa ludowego.

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

KOMNATA - początkowo (w XVI w.) izba ogrzewana komin
kiem (włoskie: caminata, stąd nazwa); później nazwa używana w 
odniesieniu do wnętrz mieszkalnych i reprezentacyjnych w rezy
dencjach (zamki, pałace, dwory) niezależnie od sposobu ogrzewa
nia.

SALA - obszerne pomieszczenie, głównie o przeznaczeniu repre
zentacyjnym, zazwyczaj wyróżniające się dekoracją architekto
niczną, np. sala balowa, biblioteczna, audiencjonalna, tronowa.

POKÓJ - pomieszczenie mieszkalne; nazwa stosowana w odnie
sieniu do budownictwa miejskiego i dworów od XIX w., w odnie
sieniu do pałaców - na oznaczenie mniejszych pomieszczeń; 
współcześnie - do wszelkich budynków mieszkalnych, a także po
mieszczeń biurowych.

ALKOWA - wyodrębniona część większego pomieszczenia (ko
mnaty. pokoju) przeznaczona zasadniczo na loże; często oddzielo
na kotarą. Czasem alkową nazywany jest mały pokój sypialny.

HALL - 1) duża sień mieszkalna w angielskiej architekturze śred
niowiecznej i renesansowej; z sieni tej prowadziły przejścia do 
innych pomieszczeń; 2) reprezentacyjne pomieszczenie wejściowe, 
poczekalnia lub sala recepcyjna w budynkach użyteczności pu
blicznej, rezydencjach lub budynkach mieszkalnych o wysokim 
standardzie.

GALERIA - podłużne, otwarte lub dobrze oświetlone pomiesz
czenie o funkcji głównie komunikacyjnej, łączące dwie części tego 
samego budynku lub odrębne budynki; także przejście w grubości 
murów, z otworami na zewnątrz (np. rodzaj loggii) lub do wnętrza 
(np. galeria tryforyjna w katedrach gotyckich); w pałacach galerią 
nazywana jest długa sala oświetlona z jednej strony rzędem okien. 
łącząca dwie części budynku; niekiedy galerią nazywane są zada
szone ganki umieszczone na zewnątrz murów budynku.

EMPORA - rodzaj balkonu, galerii lub małego pomieszczenia, 
usytuowanego w poziomie piętra i otwartego do wnętrza budynku 
(głównie kościoła - np. nad nawami bocznymi lub wejściem za
chodnim). przeznaczonego dla dworu, zakonnic, chóru lub zwięk
szenia liczby miejsc dla wiernych. Może występować w kilku kon
dygnacjach.

ANTRESOLA - niskie pomieszczenie, wydzielone w górnej części 
z przestrzeni kondygnacji budynku; nazwa używana w odniesieniu 
do budynków mieszkalnych.

MEZZAN1NO - półpiętro, w nowożytnej architekturze pałacowej 
niska kondygnacja umieszczona zwykle nad parterem i właściwym 
piętrem lub jako ostatnia, przeznaczona na pokoje dla służby lub 
inne pomieszczenia pomocnicze.

AMFILADA - ciąg pomieszczeń (trakt - zob. cz. 1) połączonych 
kolejno ze sobą otworami drzwiowymi umieszczonymi na jednej 
osi; układ amfiladowy jest charakterystyczny dla rezydencji XVI- 
XVIII w.

UKŁAD KORYTARZOWY - układ pomieszczeń z korytarzem 
jako głównym ciągiem komunikacyjnym, z którego wejścia pro
wadzą do usytuowanych wzdłuż niego pomieszczeń; w XIX w. 
zastępuje stopniowo amfiladę.

BAZYLIKA - 1) skrótowa nazwa układu bazylikowego budowli 
sakralnej, w którym nawa główna jest zdecydowanie wyższa od 
naw bocznych i oświetlona własnymi oknami, umieszczonymi nad 
nawami bocznymi; 2) starożytna budowla sądowo-targowa; 3) ty
tuł kościoła związany z określonymi przywilejami i funkcją w 
organizacji kościelnej.

HALA - 1) nazwa wielkiego, jednoprzestrzennego wnętrza o roz
maitym przeznaczeniu, np. hala targowa, dworcowa, fabryczna 
(przemysłowa); 2) skrótowa nazwa układu halowego budowli sa
kralnej, w którym wszystkie nawy mają jednakową wysokość; 
nawa główna oświetlona jest za pośrednictwem naw bocznych.

Elementy wystroju
PLAFON - duże pole dekoracyjne w centralnej części sufitu lub 
podniebienia sklepienia (zwłaszcza zwierciadlanego), wypełnione 
dekoracją malarską lub rzeźbiarską i ujęte w ozdobne obramie
nie.
FASETA - zaokrąglenie (wklęsłe) naroża między sufitem i ścianą. 
dawniej zwykle wzbogacane ozdobnym profilowaniem i ornamen
tami w tynku lub stiuku; rzadziej: podobne opracowanie narożnika 
dwu ścian.

BOAZERIA - drewniana okładzina ścian wnętrza; w dawnej ar
chitekturze wykonywana zwykle jako konstrukcja z ram wypeł
nionych płycinami; czasem zdobiona złoceniem, dekoracją malar
ską i snycerską.
PANNEAU - kwadratowa lub prostokątna plycina w drewnia
nym, stiukowym lub rzadziej kamiennym obramieniu, wypełniona 
malowidłem lub płaskorzeźbą; stosowana jako element dekoracji 
ściany, boazerii itp.; panneau umieszczone nad drzwiami - zob. 
supraporta (cz. 5).
Urządzenia ogrzewcze
PALENISKO - wydzielone, stałe miejsce rozpalania ognia: 1) w 
najprostszych budynkach.(np. chaty prehistoryczne, szałasy pa
sterskie) umieszczone bezpośrednio na gruncie, polepie itd.; 2) 
część urządzenia ogrzewczego.
KOMINEK - urządzenie ogrzewcze z paleniskiem umieszczonym 
we wnęce w ścianie, na poziomie podłogi lub niewiele powyżej; 
wnęka ujęta jest zazwyczaj w węgary (pionowe elementy kon
strukcyjne na bocznych krawędziach otworu) i nadproże (pozio
my element konstrukcyjny przekrywający otwór kominka - por. 
cz. 5, portal). Ponadto nad otworem kominka może znajdować się 
okap (nachylone ku ścianie przekrycie paleniska - nie mylić z oka
pem dachu, cz. 9) lub dekoracyjna nadstawa z dekoracją rzeźbiar
ską. malarską lub (od XVII w.) lustrem. Do wyposażenia kominka 
należały często:
ruszt - żelazna (kuta) krata na dnie wnęki; na ruszcie paliły się 
drewna, a pod nim zbierał się popiół;
wilk - stojak (zazwyczaj z kutego żelaza) na szczapy drewniane; 
ekran - stojak z napiętą na nim tkaniną, ustawiany przed komin
kiem, gdy żar był zbyt duży.
PIEC - urządzenie ogrzewcze do gotowania, pieczenia (piec ku
chenny, chlebowy) i ogrzewania wnętrz (piece mieszkaniowe), 
obejmujące palenisko, jego obudowę i różnorodne elementy aku- 
mulujące ciepło i odprowadzające dym:
popielnik - umieszczona poniżej paleniska komora, w której zbie
ra się popiół:
okap - przekrycie przestrzeni nad paleniskiem, umożliwiające od
prowadzenie dymu do kanału dymowego (komina);
nadstawa - górna część pieca, umieszczona na głównym trzonie, 
zazwyczaj różniąca się od niego kształtem i dekoracją;
przypiecek - poszerzenie dolnej części pieca w formie ławy lub 
półki; występuje głównie w budownictwie ludowym;
zapiecek - przestrzeń pomiędzy piecem i ścianą budynku, o wy
miarach umożliwiających wejście; czasem z miejscertt do siedzenia 
lub spania;
ogrzewacz - dostawiony do pieca kuchennego murowany trzon z 
kanałami, przez które przepływają spaliny z paleniska do komina; 
nagrzany w ten sposób ogrzewacz oddaje ciepło do pomieszcze
nia;
czopuch - poziomy lub pochyły kanał, odprowadzający spaliny z 
pieca do komina;
komin - pionowa konstrukcja zawierająca jeden lub kilka kana
łów dymowych lub wentylacyjnych; różnica ciśnień (zależna od 
wysokości komina) powoduje naturalny ciąg powietrza w kana
łach.
W następnym numerze: elementy ornamentów.
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Kalwaria Pactawska
Wieś położona 24 km od Przemyśla, założona przez Andrzeja Maksymiliana Fredro herbie Bon- 
cza (1620-1679) w drugiej połowie XVII w. Równocześnie Fredro ufundował warowny, ale drew
niany klasztor i kościół franciszkanów: zespół ten został wymurowany w latach 1770-1775. W 
kościele znajduje się słynący od XVII w. obraz Najświętszej Marii Panny (przeniesiony z Kamieńca 
Podolskiego), koronowany w 1882 r. Nadanie w 1671 r. przywileju uzyskiwania odpustów sprawiło, 
że wokół klasztoru powstawać zaczęły kapliczki związane z kultem pasyjnym, a następnie maryj
nym. który trwa do dzisiaj. Przyjrzyjmy się kilku zdjęciom wykonanym w Kalwarii Pacławskiej mię
dzy 11 i 15 sierpnia, kiedy każdego roku odbywają się tu uroczystości Wniebowzięcia.
1. Nawa główna kościoła Znalezienia Krzyża Św.
2.3. Kapliczki z około połowy XIX w. w czasie sierpniowych uroczystości
4. Przenoszenie figury Matki Bożej przez rzekę Wiar - zwaną w tym miejscu Cedronem - z koś
cioła do kaplicy Grobu Matki Bożej
5. Figury z połowy XIX w. Chrystusa Ogrodnika ( z lewej) i św. Marii Magdaleny (kamień wyskro
bany z tych figur jeszcze w naszym stuleciu miał leczyć bóle zębów); wokół drewniane krzyże

(zdjęcia: Lech Kowalski)


