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Na upływ czasu wskazują jednakowo różne zega
ry: i ten rokokowy w Radziejowicach i ten słonecz
ny z 1863 r. w warszawskim Ogrodzie Saskim. Dal
sze reminiscencje wokół czasu i zegara na okład
ce s. IV i w numerze na s. 39.

Akcja cmentarze: Powązkowskie medaliony i plakiety
Małgorzata Dubrowska, Andrzej Softan 2

NA OKŁADCE:

Dwór przed pierwszą wojną (4) 
Tadeusz S. Jaroszewski 7

Skanseny po 100 latach 
Mieczysław Kurzątkowski 13

Domy jak okręty 
Antoni J. Koseski 18

SPOTKANIA NA WSCHODZIE
Królewskie wizerunki w Tallinie 
Jerzy S. Majewski, Andrzej P. Stępień 21

Skąd pochodzi Madonna? 
Tomasz Kowalik 23

NASZ FELIETON Deptanie grobów 25

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
Ginący krajobraz
Małgorzata Drożdż-Szczybura 26

Akcja cmentarze: Beskidzkie krzyże 28

Zakliczyn - wojskowy cmentarz żydowski 
Adam Bartosz 30

ZBIORY I ZBIERACZE 
Większy od Allacha 
Janusz Miliszkiewicz 31

Z ZAGRANICY
Lista Światowego Dziedzictwa: Włochy (1)
Barbara Lenard 35
TO TEŻ SĄ ZABYTKI 
Wokół czasu i zegara 
Jerzy Chumiński 39

Akcja domy robotnicze: To BYŁ zabytek! 
Anna Ciałowicz 42
ROZMAITOŚCI
Z warsztatu historyka sztuki: Relikwiarz 
Zofia Kurzawa 45

Prawosławna cerkiew w Sosnowcu 
Edward Wieczorek 46

Akcja cmentarze: Grobowiec Czartoryskich w Sieniawie 
Wiesław Kula 49

Cmentarz we Wsoli 
Andrzej Kotecki 50

W Pilicy
Dariusz Rozmus, Andrzej Witek 52

Niecodzienne muzea: Lubelskie drogi 
Izabela Winiewicz 52

Pół wieku w szopie 
Jerzy Augustyniak 54

Synagoga w Widawie 
Jan T. Siclński 54

Listy 56

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK 
POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
5 (57) XV Warszawa 1991

ADRES REDAKCJI:
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
- Wydawnictwa, 00-052 Warszawa, 
ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 17, 
tel. 27-64-77

REDAKCJA:

Lidia Bruszewska 
(zastępca red. nacz.) 

Ewa A. Kamińska 
(sekretarz red.) 

Krzysztof Nowiński 
(redaktor naczelny)

KONSULTACJE: 
doc. dr Ryszard BRYKOWSKI 
prof, dr Tadeusz S. JAROSZEWSKI 
mgr Mieczysław KURZĄTKOWSKI

Współpracują:
Tadeusz Chrzanowski, Michał 
Gradowski, Janusz Miliszkiewicz, 
Jan P. Pruszyński, Janusz Sujecki, 
Tadeusz M. Trajdos, Andrzej Wa- 
wrzeńczak

Opracowanie graficzne
I techniczne: 
Izabela Malarska

Korekta:
Jolanta Zamojska 

Technologia:
Marek Domagalski

Numer zamknięto w czerwcu 1991 r. 
Redakcja zastrzega sobie prawo wpro
wadzania zmian I skrótów w materia
łach przeznaczonych do publikacji. Za 
treść reklam I ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada.

Skład, druk I oprawa w Zakładach 
Wklęsłodrukowych RSW „PKR", War
szawa, ul. Okopowa 58/72. Zam. 2670. 
Cena 10 000 zł.

Indeks 37732 ISSN 0137-222X



Od redakcji
Od nowego, 1992 r. „Spotkania z Zabytkami” 
będą ukazywały się CO MIESIĄC! Jako mie
sięcznik zamierzamy zamieszczać bardziej niż 
dotychczas aktualne informacje i tematy, a 
przede wszystkim częściej i szybciej docierać do 
Czytelników. Jeden egzemplarz naszego pisma 
będzie kosztował 12 000 zł (warunki prenumera
ty na s. 17), ale pojawi się w nim comiesięczny 
dodatek zatytułowany SPOTKANIA z WAR
SZAWĄ (szczegółowo o tym zamierzeniu redak
cji w następnym numerze pisma).
W tych „Spotkaniach” sporo spotkań z cmenta
rzami i przemijaniem czasu - do takich refleksji 
skłania nas jesienna aura i Święto Zmarłych. 
Wśród tematów związanych z .Akcją cmenta
rze” chcemy polecić artykuł o medalionach z 
nagrobków warszawskich Powązek (s. 2) - pier
wsze tego rodzaju opracowanie niezwykle cen
nych zabytków sepulkralnych. Takimi i innymi 
detalami dawnej sztuki znajdującymi się na 
cmentarzach warto zająć się nie tylko w War
szawie! Z kolei wędrującego przez Bieszczady 
fotografa zafascynowały znikające ślady po be
skidzkich cmentarzach (s. 28), zaś innego autora 
- grobowiec Czartoryskich w Sieniawie (s. 49). 
W nawiązaniu do ostatniego artykułu apeluje
my do Czytelników o informacje dotyczące fa
milijnych grobowców znajdujących się nie tylko 
w kościołach i na cmentarzach, ale także w 
dworskich i pałacowych parkach. Wiele z nich 
wymaga natychmiastowego ratunku.
Zwracamy także uwagę na inne artykuły: fascy
nujące dzieje zbiorów rodziny Kulczyckich (s. 
31), wydobyty z zapomnienia architektoniczny 
styl „domów jak okręty” (s. 18) i ostatni już odci
nek „serialu” o polskich dworach projektowa
nych i budowanych przed pierwszą wojną świa
tową (s. 7).
Przypominamy o naszej ankiecie z poprzednie
go numeru - odpowiedzi należy nadsyłać do 31 
listopada 1991 r.

UWAGA!
Poszukujemy współwydawcy „Spotkań z Zabytkami”, który 
byłby zainteresowany utrzymaniem pisma na rynku, wyda
waniem go w formie kolorowego miesięcznika i rozszerze
niem kręgu czytelników także poza granicami kraju. Warun
kiem jest utrzymanie niezależności redakcji i pisma - orga
nu Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Forma takiej współ
pracy - do uzgodnienia po zgłoszeniu pisemnej intencji pod 
adresem redakcji - 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 - 
do 31 grudnia 1991 r.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 
stycznia 1959 r. przetrwała 32 lata w niezmienionym sta
nie! Efekty działań, które ustawa ta spowodowała wi
doczne są przede wszystkim we wsiach i w miastecz
kach. Przewidywała ona - po upływie 40 lat od daty 
ostatniego pochówku - możliwość wykorzystania tere
nu cmentarza na inne cele. Dzięki temu zapisowi pozni
kało wiele cmentarzy nie wpisanych do rejestru zabyt
ków przez nieświadomość lub niedopatrzenie ówczes
nych służb konserwatorskich. Likwidacje te szczególnie 
dotknęły żydowskie kirkuty w całym kraju i cmentarze 
ewangelickie na Śląsku. Pomorzu. Mazurach i Warmii. 
Niejednokrotnie znajdowały się na nich nagrobki o naj
wyższych walorach artystycznych, zaś przede wszyst
kim były to - dla wyznawców tych religii - miejsca czci i 
szacunku. Dążąc do ich likwidacji szermowano argu
mentami o ich zaniedbaniu i braku kontynuacji pochów
ków. W ten sposób na miejscu cmentarzy pojawiały się 
autostrady, fabryki, sztuczne jeziora, osiedla mieszka
niowe.

Przesłanki humanistyczne i kulturowe, szacunek dla 
cmentarzy użytkowanych i opuszczonych - wymagały 
zdecydowanego prawa. Nowelizacja ustawy z 1959 r. 
opracowana została przez Radę Ministrów i ukazała się 
w „Dzienniku Ustaw" nr 64 z 18 lipca 1991 r. Główną jej 
ideą jest ńienaruszalność i upamiętnienie cmentarzy. 
Tylko za zgodą odpowiedniego Kościoła lub związku 
wyznaniowego cmentarz może zostać zlikwidowany, 
ale także wtedy miejsce po cmentarzu należy odpowied
nio upamiętnić.

Ta nowela ustawodawcza jest jakby przedłużeniem 
znowelizowanej w 1990 r. ustawy o ochronie dóbr kul
tury - obie mają na celu ochronę dziedzictwa historycz
nego i kulturowego. Szkoda, że wszystko to przychodzi 
tak późno. Szkoda, że w ustawie o cmentarzach nie ma 
mowy o użytkowaniu starych, opuszczonych cmentarzy 
przez ludzi innych wyznań, którzy dla „swoich" zmar
łych rozwalają nagrobki, pozostawiając tylko komory 
grobowe, a nad nimi wmontowują lastrikowe płyty - 
ludzie ci są wręcz do tego zachęcani, co należy nazwać 
po prostu chamskim wandalizmem!(zob.też „Nasz felie
ton").



przedsięwzięć szczególnie zaa- 
K W wansowanych należy praca nad
S U ■ ■ inwentaryzacją nagrobnych por- 

tretów. Cmentarz Powązkowski 
stanowi bowiem jedyną w 

swoim rodzaju galerię wizerunków kilku pokoleń 
Polaków zamieszkujących od blisko 200 lat Warsza
wę. Galerię tę tworzą kamienne posągi, popiersia i 
płaskorzeźby, porcelanowe fotografie, a także - sto
sunkowo liczne - metalowe medaliony i plakiety por
tretowe.

Akcja cmentarze

Małgorzata Dubrowska
Andrzej Sołtan

Powązko
wskie 

medaliony 
i plakiety

Od kilkunastu lat trwa nieprzerwanie 
akcja ratowania Starych Powązek, 
śledzona z uwagą przez wszystkich 
miłośników Warszawy. Każdy rok 

przynosi widoczne jej efekty - 
odnowione katakumby i podniesione z 

ruin kaplice, wyremontowane nagrobki, 
odtworzone z pietyzmem brakujące 

detale żeliwne i kamienne. Mniej 
spektakularne od dokonań 

konserwatorów, ale nie mniej ważne, są 
prowadzone równocześnie badania nad 

historią i zabytkami cmentarza. Służy im 
narastająca systematycznie 

dokumentacja opisowa i fotograficzna 
gromadzona przez Instytut Sztuki PAN, 

Instytut Historii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Ośrodek Dokumentacji 

Zabytków i inne instytucje. 

Zadanie zinwentaryzowania tej ostatniej kategorii 
powązkowskich wizerunków podjęte zostało przed 
trzema laty w ramach programu badawczego Mu
zeum Historycznego m.st. Warszawy. Rezultatem 
pracy jest złożony do druku w PWN katalog obejmu
jący przeszło trzysta medalionów i plakiet z podobiz
nami dawnych i wczorajszych mieszkańców stolicy - 
prezydentów państwa i miasta, polityków, przemy
słowców, kupców, urzędników, inżynierów, prawni
ków, lekarzy, dziennikarzy, kompozytorów, muzy
ków i przedstawicieli wielu innych profesji. Inwenta
ryzacją objęto wszystkie płaskorzeźby portretowe 
odlane w metalu w formie okrągłych lub owalnych 
medalionów i prostokątnych plakiet. Do zespołu tego 
włączono również plakiety konturowe oraz kilka me
talowych tablic, których elementem prócz inskrypcji 
był płaskorzeźbiony portret zmarłego ujęty z profilu 
bądź en face.
Najnowszym, bo powstałym zaledwie w ubiegłym 
roku, obiektem tej metalowej galerii jest brązowa 
plakieta z wizerunkiem znanego śpiewaka Jana Kie
pury pochowanego w Alei Zasłużonych, najstarszymi 
- żeliwny profil Apoloniusza Filleborna oraz dwa 
okrągłe brązowe medaliony z podobiznami Karola 
Kurpińskiego i śpiewaczki Ludwiki Rywackiej. 
Wszystkie trzy wykonano w latach pięćdziesiątych 
XIX w. i nie jest to dziełem przypadku. Wówczas 
bowiem przyjęła się u nas - zapoczątkowana jeszcze 
w pierwszej połowie tego stulecia - moda na płasko
rzeźbione wizerunki odlewane w brązie, cynku lub 
żelazie. Możliwość kilkakrotnej reprodukcji, a także 
dekoracyjny charakter medalionów odpowiadający 
stylowi i upodobaniom epoki sprawiły, że stały się 
one szybko ulubioną ozdobą nie tylko wnętrz mie
szkalnych, ale i cmentarzy. Odlewane w mniej lub 
bardziej renomowanych wytwórniach metalowe por
trety pełniły odtąd przez długie lata tę samą funkcję, 
co porcelanowe fotografie, będąc ich odpowiedni
kiem przeniesionym w bardziej kosztowny i szlache
tny materiał. W kręgach arystokracji, zamożnego zie- 
miaństwa i burżuazji umieszczanie na grobach porce
lanowych zdjęć uważano za pretensjonalny, „miesz
czański” zwyczaj, niezgodny z dobrym tonem i sma
kiem. Jedynym dopuszczalnym wizerunkiem zmarłe
go było popiersie lub medalion z płaskorzeźbą. Sfery 
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wyższe naśladowali w tym wysoko postawieni pra
cownicy administracji państwowej, dobrze sytuowani 
urzędnicy oraz przedstawiciele wolnych zawodów.
Blisko dwie trzecie przebadanych obiektów - to pra
ce sygnowane nazwiskami autorów (140) lub ich mo
nogramami (54), które w znacznym stopniu udało się 
rozszyfrować (42). Na podstawie wzmianek praso
wych lub informacji rodzinnych ustalono dodatkowo 
twórców jeszcze 44 prac nie sygnowanych, powięk
szając w ten sposób liczbę określonych autorsko 
dzieł na 226. Z wyjątkiem amatorów i kilku osób bli
żej nie znanych, nazwiska wykonawców owych me
talowych portretów są na ogół dobrze znane history
kom sztuki polskiej. Ślady swego talentu pozostawiła 
na Powązkach większość tych rzeźbiarzy, którzy w 
drugiej połowie XIX w. stanowili czołówkę arty
styczną Warszawy: Leon Myszkowski, Andrzej Pru- 
szyński, Władysław Oleszczyński, Bolesław Syrewicz, 
Antoni Olesiński, Teofil Godecki, Jan Woydyga, Lud
wik Pyrowicz. Nie inaczej sytuacja ta przedstawiała 
się w latach późniejszych, na co wskazuje lista arty
stów działających na terenie cmentarza przed pier
wszą wojną światową, a także w okresie międzywo
jennym. Są wśród nich m.in.: Pius Weloński, Wacław 
Szymanowski, Antoni Madeyski, Wincenty Trojano
wski, Jan Raszka, Konstanty Laszczka, Zygmunt 
Otto, Leopold Wasilkowski, Władysław Gruberski, 
Maria Gerson-Dąbrowska oraz reprezentowani 
szczególnie wielką liczbą portretowanych dzieł - 
Czesław Makowski i Bartłomiej Mazurek.
Druga wojna światowa, w szczególności zaś okres 
okupacji hitlerowskiej, zaciążyły w poważnym stop
niu na sztuce sepulkralnej Powązek. Wiele pomni

ków uległo zniszczeniu w czasie działań wojennych, 
w ich miejsce przybyły nieliczne. Równie skromnie 
zapisały się pod tym względem pierwsze lata powo
jenne. Powszechne zubożenie społeczeństwa, a także 
brak młodego narybku artystycznego i likwidacja 
wielu firm dysponujących urządzeniami do odlewu 
rzeźb, nie sprzyjały powstawaniu pomników o du
żych walorach artystycznych. Granit i piaskowiec 
wyparło nietrwale i tandetne lastryko, a miejsce bę
dącego dziełem artysty płaskorzeźbionego portretu z 
brązu zajął tani produkt - fotografia. W pleniącej się 
przeciętności rzadko można spotkać przykłady twór
czej myśli artystycznej. Mimo takiego stanu rzeczy w 
okresie powojennym pojawiło się na cmentarzu kil
kadziesiąt nowych medalionów i plakiet, o różnym 
wprawdzie poziomie wykonawstwa i inwencji. Nie
poradna amatorszczyzna sąsiaduje tu z dobrym rze
miosłem, a niekiedy nawet wybitnymi dziełami dłuta 
znanych rzeźbiarzy, jak np. Jerzy Jarnuszkiewicz, 
Barbara Zbrożyna, Stanisław Lisowski, Jan Ślusar
czyk czy Aleksander Żurakowski. Blisko połowa me
talowych portretów powstałych w. ostatnich czasach 
jest jednak anonimowa.
Skromniej aniżeli lista autorów modeli przedstawia 
się wykaz warsztatów, w których odlewano powąz
kowskie medaliony i plakiety. Na 302 skatalogowane 
pozycje sygnaturę odlewni ma zaledwie 66 obiektów. 
Jeżeli dodać do nich jeszcze 17, których miejsce wy
konania udało się ustalić na podstawie literatury, to 
otrzymujemy łącznie tylko 83 dzieła ze znaną prowe
niencją. Większość z nich powstała w renomowanej 
firmie brązowniczej Lopieńskich, co nie stanowi nie
spodzianki, zważywszy na blisko 150-letnią obecność

Warszawa, tel. (0-22) 628-09-18, 26-40-81, 26-50-51, w. 404, 520, 529





1. Żelazny medalion ucznia Gimnazjum Realnego w Warszawie Apoloniusza Filleborna z ok. 1855 r.
2. Brązowy medalion obywatela ziemskiego Kazimierza Apoznańskiego z 1907 r. (autor: B. Mazurek, odlany w firmie A. Drobczyńskiego)
3. Brązowy medalion dyrektora Komisji Rządowej Sprawiedliwości, członka Rady Stanu Teodora Wosińskiego z 1873 r. (autor: A. Pruszyński)
4. Brązowy medalion pisarza i działacza społecznego Konrada Prószyńskiego (Kazimierz Promyk) z 1908 r. (autor: Cz. Makowski)
5. Brązowy medalion malarza i grafika Stefana Dąbrowskiego z 1910 r. (autor: T. Skonieczny)
6. Brązowa plakietka Felicji Duszyńskiej z 1910 r. (autor: L. Wasilkowski)
7. Brązowy medalion autoportretowy rzeźbiarza Czesława Makowskiego z 1913 r, (odlany w firmie Braci Łopieńskich)
8. Brązowy medalion historyka sztuki Michała Walickiego z 1967 r. (autor: J. Jarnuszkiewicz)
9. Plakietka z brązu aktora Ludwika Sempolińskiego z 1981 r. (autor: L. Machowski)
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10. Plakietka z brązu dziennikarza i 
przemysłowca Konrada Olchowicza 
z 1925 r. (autor: W. Szymanowski, 
odlany w firmie J. Wasilewskiego) 

(zdjęcia ze zb. Muzeum Hist. m. st.
Warszawy)

przedstawicieli tej rodziny w polskim odlewnictwie 
artystycznym. Pozostałe są wytworem innych war
szawskich firm metalowych, jak np. Mintera, Frageta, 
E. Krasnosielskiego, J. Wasilewskiego, F. Witko
wskiego, A. Drobczyńskiego, L. Krantza czy S. Ro- 
smańskiego. Pochodzenie ponad 200 metalowych wi
zerunków pozostaje jednak nie znane. Niektóre z 
nich są zapewne produktem pracujących dla Pową
zek zakładów kamieniarskich dysponujących nie
rzadko także urządzeniami do odlewu rzeźb w brązie 
i cynku. Przykładem może być choćby czynna w la
tach 1890-1939 Fabryka Rzeźbiarsko-Kamieniarska 
Romana S. Lubowieckiego, która oferowała „biusty, 
portrety i figury” nie tylko z marmuru i kamienia, ale 
również z brązu. Znaczna część pozostałych - to od
lewy wykonane niewątpliwie przez samych rzeźbia
rzy w domowych pracowniach lub na ich zlecenie w 
przygodnych warsztatach rzemieślniczych.
Podana na wstępie liczba zachowanych na cmenta
rzu metalowych medalionów i plakiet portretowych 
odzwierciedla jedynie stan z okresu przeprowadzo
nej inwentaryzacji. Wielkość tej „galerii” podlegała 
jednak i podlega nadal ustawicznym zmianom. Z jed
nej strony bowiem pojawiały się stale i pojawiają 
nadal nowe obiekty, z drugiej natomiast trwa równo
cześnie od lat proces kurczenia się portretowego za
sobu. Przyczyny tego są różne - od strat wojennych 
poczynając, poprzez rezultaty „działalności” pseudo- 
kolekcjonerów, akty zwyczajnego wandalizmu, na 
niszczącym działaniu czasu kończąc. O tym, że nie są 
to tylko czcze słowa świadczy fakt, że już po zakoń
czeniu inwentaryzacji zginął kolejny obiekt - brązo
wy medalion z wizerunkiem artystki Ordon-Sosno- 
wskiej, zdobiący do niedawna grób rodziny Feistów

(kw. 173W-IV-1). Po wielu metalowych portretach 
pozostały jedynie wgłębienia na powierzchni płyt i 
obelisków nagrobnych, o istnieniu innych informują 
już jedynie wzmianki w dawnej prasie warsza
wskiej.
Mimo wszelkich strat i ubytków powązkowski zespół 
medalionów i plakiet pozostaje jedyną w swoim ro
dzaju kolekcją warszawskiego portretu, stanowiącą 
cenny materiał poznawczy dla badaczy różnych spe
cjalności. Nazwiska twórców tej kolekcji wypełniają 
niejeden rozdział w dziejach stołecznej rzeźby i arty
stycznego odlewnictwa metalowego. Obok dzieł wy
bitnych artystów nie brak tu autorów mniej znanych, 
a nierzadko wręcz amatorów. Bez względu jednak na 
to, czy są to prace wysokiej klasy, czy wytwory nie
jako „z drugiej ręki”, wszystkie one mają dziś dla nas 
wartość dokumentu, który jest nie tylko wykładni
kiem miary talentu rzeźbiarza czy odlewnika, ale tak
że świadectwem zmieniających się zwyczajów, mód, 
indywidualnych upodobań i tradycji.
Poza tym wszystkim należy zwrócić uwagę jeszcze 
na jedno: powązkowskie medaliony i plakiety - to nie 
tylko warsztat badawczy dla specjalistów, to także 
część dziejów Warszawy, złożona z losów poszcze
gólnych sportretowanych na nich ludzi, których pra
cy twórczej na rozmaitych polach niejedno zawdzię
czamy. „Przyjdzie czas - pisano w 1911 r. w „Tygod
niku Ilustrowanym” - i to niebawem, kiedy Powązki 
przestaną być cmentarzem grzebalnym, a będą już 
tylko historią. Klucz do odczytania tej historii powin
niśmy przygotować zawczasu”.

Małgorzata Dubrowska 
Andrzej Sołtan
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Tadeusz S. Jaroszewski

Dwór 
przed 

pierwszą 
wojną (4)

I
nne propozycje siedzib wiejskich

Obok nurtów rodzimych w architekturze pałaców 
wiejskich i dworów spotykamy wiele innych zjawisk- 
Na początku XX w. ciągle bardzo modny jest neogo- 

tyk, wystarczy przypomnieć pałac hr. Tomasza Zamoyskie
go w Jabłoniu koło Parczewa, wzniesiony w latach 1904- 
1905 według projektu dostarczonego przez wiedeńskie ate
lier Fellner i Helmer, ogromny pałac Zygmunta Kurnatp- 
wskiego w Gościeszynie koło Wolsztyna ukształtowany w 
latach 1904-1910 i przypominający siedzibę udzielnego 
władcy, wreszcie pełen fantazji i rozmachu pałac Wincen
tego Koziełła-Poklewskiego w Krasnym Brzegu w Mińsz- 
czyźnie, zbudowany tuż przed pierwszą wojną światową 
według projektu Eugeniusza Szrettera. Wszystkie trzy pa
łace należą do najpiękniejszych siedzib neogotyckich w 
Polsce i są świadectwem „zapatrzenia się” ich właścicieli na 
Anglię, znów bardzo modną wśród polskich ziemian. Osta
teczny kres siedzibom neogotyckim w Polsce położyła do
piero pierwsza wojna światowa.
Obok neogotyku mamy znakomity przykład willi włoskiej. 
Oto w 1910 r. Władysław Marconi gruntownie przebudo
wał pałac w Sannikach koło Gąbina dla Stefana Dziewul
skiego i jego żony Antoniny Marii z Natansonów, nadając 
tej siedzibie charakter nieregularnej willi włoskiej z wieżą. 
Jest to na terenie byłego Królestwa Polskiego bodaj najo
kazalszy i zarazem najpóźniejszy przykład tego typu sie
dziby.

Nie brak pałaców eklektycznych (np. pałac Goldstandów w 
Zaborowie pod Warszawą, ukształtowany w latacji 1903- 
1905 i skomponowany z przewagą form barokowych oraz 
pałac Mysyrowiczów w Falęcicach pod Grójcem, wybudo
wany w latach 1903 -1904, oba projektowane przez Franci
szka Lilpopa i Karola Jankowskiego). Przypomnijmy jesz
cze pałac Omiecińskich w Nieświeżu na Wołyniu, powstały 
przed rokiem 1914 i stanowiący przykład tzw. eklektyzmu 
rodzimego: budowla miała klasycystyczny portyk kolum
nowy pośrodku elewacji frontowej, ale i „polskie” renesan
sowe szczyty nad ryzaliatami skrajnymi. Podobny charak
ter ma pałac Ceglińskich w Janowie koło Mińska Mazowie
ckiego (powstały, jak się zdaje, w pierwszych latach bieżą
cego stulecia), zwieńczony stylizowaną renesansową atty- 
ką, ale jednocześnie nakryty łamanym dachem. Prawie nic 
o nim nie wiemy w obecnym stanie badań.
Wypada jeszcze zwrócić uwagę na kreację diametralnie 
różną w postaci pałacu Czetwertyńskich w Suchowoli na 
Podlasiu, ukształtowanego w latach 1900-1903 przez 
Franciszka Lilpopa i Karola Jankowskiego, i rozbudowa
nego w latach 1909-1914 według projektu Czesława Przy
bylskiego. Swobodna i nieregularna architektura tego pała
cu została skomponowana w nawiązaniu do idei domu 
wiejskiego Richarda Normana Shawa. Na gruncie polskim 
było to zjawisko wyjątkowe.

Secesja nie znalazła uznania wśród polskiego ziemiaństwa. 
W obecnym stanie badań możemy wymienić bodaj tylko 
wnętrza z dekoracją o motywach secesyjnych we wspom
nianym przed chwilą neogotyckim pałacu Kurnatowskich 
w Gościeszynie. Secesja - kierunek w oczach ziemiańskich 
fundatorów nader radykalny, zrywający z tradycją - nie 
pasowała do polskiej siedziby wiejskiej, która siłą rzeczy 
powinna być związana ze stylami dawnymi. Niechęć zie-
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1.2.3, Pałac Zamoyskich w Jabłoni: elewacja frontowa (1), fragment elewacji 
bocznej (2) i brama do parku (3)
4.5.6. Pałac Kurnatowskich w Gościeszynie: widok od frontu (4), fragment ele
wacji frontowej (5) i elewacja ogrodowa w 1912 r. (6)



7. Pałac Koziełt-Poklewskich w Krasnym Brzegu (rys. A. Grzybowskiego we
dług starej fotografii, 1990)

8.9. Pałac Dziewulskich w Sannikach: elewacja frontowa (8) i skrzydło boczne 
(9)

10.11. Pałac Goldstandów w Zaborowie: fragment elewacji frontowej (10) i ele
wacja ogrodowa (11)

12. Pałac Ceglińskich w Janowie koto Mińska Mazowieckiego, elewacja fron
towa

13. Próba rekonstrukcji bryły pałacu Czetwertyńskich w Suchowoli (oprać. E. 
Bergman)

14. Niedokończony pałac Czartoryskich w Sielcu Starym, elewacja od strony 
stawu

(zdjęcia: 1,3 - Jerzy Langda, 4,5,12,14 - Waldemar Baraniewski, 7,13 - Jacek 
Borowik. 8,9 - Andrzej Juszczak, 10,11 - ze zb. CAF)

miaństwa do secesji znakomicie oddał Karol Irzykowski w 
Pałubie, opisując przygotowania do budowy nowego pała
cu Strumieńskich w Wilczy. Całe sąsiedztwo gorszyło się 
wyborem tego właśnie stylu przez bohatera powieści Pio
tra Włoska-Strumieńskiego. „Wiedziano, że gmach ma być 
w stylu secesji, a już sama ta nazwa świadczyła o zbrodni: 
kto budował w stylu secesji, musiał być przez to samo 
socjalistą, anarchistą, ateistą, apostatą, nie był nawet Pola
kiem, ani go matka Polka nie karmiła”. Zresztą ani secesja, 
ani jakikolwiek kierunek zrywający z tradycją architektury 
dawnej nie mógł znaleźć w środowisku ziemiańskim uzna
nia.

Uwagi końcowe
Dokonany w ogromnym skrócie przegląd najważniejszych 

koncepcji siedzib wiejskich powstałych na samym począt
ku XX w. może wywołać uczucie zdumienia bogactwem 
pomysłów. Siedziby te budowało zamożne ziemiaństwo, na 
które składała się teraz nie tylko szlachta, ale i lgnące do 
niej bogate mieszczaństwo, chętnie nabywające majątki 
ziemskie. Szlachta, a zwłaszcza szlachta kresowa, odegrała 
wówczas dużą rolę społeczną, bodaj po raz ostatni w 
swych dziejach. Jak słusznie zauważył Konstanty A. Jeleń- 
ski, „nie jest to »arystokracja«, która - jak wiadomo w 
Polsce obejmowała tradycyjnie zaledwie kilkanaście mag
nackich rodów i do której nawet tytuły spoza ich ścisłego 
kręgu nie dawały przynależności. Nie są to już »karmazy- 
ni« - środowisko to obejmuje zarówno szereg rodzin »se- 
natorskich«, jak i potomków wzbogaconych z końcem 
XVIII i początkiem XIX wieku dzierżawców, podczas gdy
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zrujnowane rody senatorskie czy nawet magnackie już do 
niego nie należą. Nie istnieją zresztą jego ścisłe granice - 
stosunki towarzyskie na przykład utrzymuje ta nowa sto
sunkowo klasa bogatego ziemiaństwa zarówno z arysto
kracją, jak z uboższą, osiadłą, tradycyjną szlachtą”.

Jeleński piszę dalej, że bogate ziemiaństwo od Inflant po 
Ukrainę reprezentowało „polskość” w dworach bądź neo- 
klasycznych, o ganku z białymi kolumnami, bądź śwież
szych, imitujących angielski gotyk, „z »Revue des Deux 
Mondes« i »Revue de Paris« w bibliotece... świetną kon
wersacją francuską i czasem gorszą angielską, niezłym ku
charzem, stangretem w liberii i służącymi, czwórką cugo
wych koni, anglikami pod siodło, dorocznym wypadem do 
Karlsbadu, na Rivierę lub do Rzymu. To oni kontrolowali 
Bank Rolny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, kandydo
wali do Dumy i do Rady Państwa, zakładali gorzelnie, cu
krownie, cegielnie i tartaki. W kraju bez niezawisłości pań
stwowej i bez uprzemysłowienia - byli namiastką elity poli
tycznej i kapitalizmu”.

Siedziby ziemiańskie, które powstały, bądź tylko zostały 
zaprojektowane na początku XX w., odznaczają się - bez 
względu na styl - jedną cechą wspólną: starannym rozpla
nowaniem z myślą o wygodzie każdego mieszkańca. Po
mieszczeniem centralnym, wokół którego skupione były 
inne pokoje, był teraz obszerny hall z klatką schodową, 
pomyślany właściwie jako living room. Ogromną wagę 
przywiązywano również do usytuowania siedziby i do 
stworzenia jej odpowiedniej oprawy w postaci starannie 
skomponowanego ogrodu. Rzecz znamienna: większość 
powstałych lub tylko zaprojektowanych wówczas siedzib 
przypominała swoją powierzchownością bardziej pałace

11



niż dwory, jednakże właściciele nazywali je „demokratycz
nie” dworami w poczuciu swoistej solidarności z uboższymi 
sąsiadami.
Należy podkreślić przywiązanie zleceniodawców i projek
tantów do kształtu dworu lub pałacu uformowanego na 
przełomie XVIII i XIX w. Adolf Szyszko-Bohusz, projektu
jąc dwór w Niegowici, wyłamał się z tej konwencji, choć 
zaproponował siedzibę w stylu klasycystycznym. Sędzio
wie ocenili jego projekt jako wysoce artystycznie pojęty, 
stwierdzili, że autor przeprowadza we wszystkich częś
ciach projektu idee nowych poglądów architektonicznych, 
chwalili plan, jednakże zadekretowali na końcu werdyktu, 
iż projektowana budowla „mimo zalet nie odpowiada ani 
otoczeniu, ani sposobom życia naszego społeczeństwa, na- 
daje się dla kapitalisty, który by chciał mieć piękną a pełną 
nowych wrażeń rezydencję nad morzem na południu”.

Stosunkowo niewiele siedzib z początku XX w. przetrwało 
do naszych czasów w pierwotnej postaci. O przyczynach 
tego zjawiska już mówiliśmy, a były i takie obiekty, które z 
różnych powodów nie zostały wykończone. Wśród nich 
jest jeden, urastający do rangi symbolu nie spełnionych 
nadziei konserwatywnego odłamu polskiego ziemiaństwa. 
Mam tu na myśli wielki pałac w Sielcu Starym koło Jutro
sina, zaprojektowany przez Rogera Sławskiego na wzór 
późnorenesansowych polskich siedzib, rozpoczęty po 1913 
r. i nigdy nie ukończony. Miała to być rezydencja aspirują
cego do polskiego tronu ks. Olgierda Czartoryskiego, oże
nionego z arcyksiężniczką Mechtildis von Habsburg-Loth- 
ringen z Żywca, czyli ostatni pałac „królewski” w Polsce. 
Ten właśnie pałac w wyniku układu sił politycznych po 
zakończeniu pierwszej wojny światowej stał się symbolem 
nie spełnionego „Wielkiego Jutra” monarchistów polskich. 

Należy teraz postawić pytanie, czy coś wynikło z architek
tury pałaców i dworów powstałych przed pierwszą wojną 
światową dla obrazu artystycznego Polski Odrodzonej? 
Stosunkowo niewiele. Ziemianie tylko na początku dwu
dziestolecia międzywojennego mieli tyle siły ekonomicz
nej, by odbudować swe siedziby zniszczone w czasie woj
ny, później nie było to możliwe. Siedziby wzniesione w 
latach dwudziestych na ogół mieściły się znakomicie w ra
mach postulatów stawianych architektom projektującym 
dwory w Opinogórze i w Niegowici. Nurty rodzime, takie 
jak „styl dworkowy” czy „polski renesans”, znalazły po roku 
1920 zastosowanie w architekturze mieszkaniowej i w ar
chitekturze gmachów publicznych. Pierwszy z nich zamani
festował się w osiedlach tego rodzaju, co Żoliborz Oficer
ski w Warszawie czy też kolonie dla urzędników państwo
wych na Kresach Drugiej Rzeczypospolitej, natomiast dru
gi nurt objawił się m.in. w postaci Collegium Chemicum w 
Poznaniu i koszar w Mołodecznie. Cechy „stylu dworkowe
go” i „polskiego renesansu” wystąpiły następnie w okresie 
1949-1956, ale czy możemy ten okres, zwany potocznie 
socrealizmem, zinterpretować jako „Wielkie Jutro” w sto
sunku do tego, co działo się na początku wieku XX? Wąt
pię. Postulaty swojskości głoszone przed rokiem 1914 w 
odniesieniu do siedzib wiejskich zostały znów odgrzebane 
około 1980 r., kiedy nowe dwory zaczęły powstawać jak 
grzyby po deszczu. Może zatem te realizacje, których bę
dzie coraz więcej, należy uznać za „Wielkie Jutro” „stylu 
dworkowego”? Czas sam rozstrzygnie to zagadnienie.

Tadeusz S. Jaroszewski

PRZYPOMINAMY
Fundacja PRO AUXILIO Popularyzacji Ochrony i Ini
cjatyw Ratowania Zabytków ma konto: PBK III O/ 
Warszawa nr 370015-971658-132-3. Nie posiadamy 
zakładów produkcyjnych ani spółek, dysponujemy 
natomiast wiarą, że nie pozostaniemy sami - ocze
kujemy więc na sponsorów krajowych i zagranicz
nych. Jednym z celów Fundacji jest utrzymanie 
„Spotkań z Zabytkami” na rynku wydawniczym, aby 
mogły m.in. realizować zadania Fundacji. Mamy na
dzieję, że hojność sponsorów - którym na życzenie 
zapewniamy bezpłatną reklamę w naszym piśmie 
oraz wpis na Listę Ofiarodawców Fundacji - spowo
duje powrót „Spotkań” do poprzedniej objętości i 
nakładu, do zdjęć kolorowych wewnątrz pisma, do 
dobrego papieru I kartonu, jednym słowem - do ... 
Europy. Z odpowiedzi Czytelników na naszą ankietę 
związaną z wydaniem pięćdziesiątego numeru pi
sma wynika, że chętnie widzieliby „Spotkanią” w 
edycji obcojęzycznej jako formę promocji ochrony 
polskich zabytków za granicą - i ten krok uzależnio
ny jest od funduszy.

■ DOBRO KULTURY POLSKIEJ
■ RATOWANIE NARODOWYCH PAMIĄTEK I TRA
DYCJI
■ ROZWÓJ „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
- to podstawowe zadania Fundacji PRO AUXILIO. 
Zarząd Fundacji mieści się w siedzibie redakcji „Spotkań z 
Zabytkami”: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p„ 
pok. 17, tel. 27-64-77.

REMEMBER
The PRO AUXILIO Foundation for the Popularization 
of Historical Monument Protection and Rescue Ini
tiatives has Its bank account: PBK III O/Warszawa 
nr 370015-971658-132-3. We have no production e- 
stablishments or companies, but we do have faith 
that we shall not be alone - we await domestic and 
foreign sponsors. One of the aims of the Foundation 
is to keep „Encounters with Monuments” on the 
publishing market so that It can help In carrying out 
the Foundation’s tasks. We hope that the generosity 
of sponsors - for whom we provide gratuitous ad
vertising In our magazine on request and whom we 
enter on the list of the Foundation's Contributors - 
will make It possible for „Encounters” to return to 
its former volume and circulation, the colour photo
graphs inside, the good-quality paper and card
board, In a word - to... Europe. From our Readers’ 
answers to our questionnaire concerning the publi
cation of the fiftieth issue of the magazine, it ap
pears that they would be glad to see „Encounters” 
In a foreign-language version, as a form of promo
ting the protection of the Polish historical monu
ments abroad - and this step depends on funds.
■ THE BENEFIT OF POLISH CULTURE
■ THE RESCUE OF NATIONAL MEMENTOES AND 
TRADITIONS
■ THE DEVELOPMENT OF „ENCOUNTERS WITH 
MONUMENTS”
- are the basic alms of the PRO AUXILIO Founda
tion.
The managing board of the Foundation Is located In the 
editorial office of „Encounters with Monuments”: 00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 3rd floor, room 17, tel. 27- 
64-77.
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A
rtur Hazelius, twórca skansenu, pokazując 
publiczności oryginalne zabudowania chłop
skie wraz z ich pełnym wyposażeniem, uczy
nił ważny krok na drodze do uświadomienia 
ogółowi wartości kultury ludowej. Wyznaczył 

wiejskiej zagrodzie rolę do tej pory przysługującą tylko 
dziełom monumentalnym o wielkiej wartości historycznej i 
artystycznej. Dotychczas za godne zwiedzania uznawano 
jedynie zamki, okazałe pałace, dostojne świątynie, znako
mite ratusze. W skansenie udowadniano, że kultura jest 
pojęciem odnoszącym się nie tylko do elit, że mieszkanie i 
obejście chłopskie też do niej należy. Z czasem w podobny 
sposób muzealnictwo na wolnym powietrzu odkryło przed 
zwiedzającymi świat życia i pracy robotników fabrycznych 
i mieszczaństwa.

Mieczysław Kurzątkowski

Skanseny 
po 100 
latach

Przed stu laty, 11 października 1891 r. w 
Sztokholmie na wyspie Djurgarden, w 

miejscu dawnego szańca obronnego (po 
szwedzku - skansen) oddano do 

zwiedzania nową ekspozycję Muzeum 
Nordycznego. Swym charakterem 
odbiegała ona od dotychczasowej 

muzealnej praktyki wystawienniczej. 
Okazy etnograficzne rozmieszczono we 

właściwych dla nich miejscach w sześciu 
domostwach chłopskich przeniesionych 

tu z różnych regionów Szwecji. Owa 
ekspozycja jest uważana za początek 

muzealnictwa na wolnym powietrzu, dziś 
obejmującego ponad 2000 placówek, od 

małych, tworzonych przez jedno 
zabudowanie, po wielkie, prezentujące 

sto kilkadziesiąt obiektów na 
powierzchni sięgającej 250 hektarów.

Sprowadzając drewniane budowle do miasta, na teren na
leżący do muzeum, Hazelius przeobraził zabytki architek
tury drewnianej w eksponaty, uczynił z nich tworzywo do 
formowania ekspozycji stałej w krajobrazie. W tamtych 
czasach obiekty architektury niemonumentalnej - dla wy
rażenia ich mniejszej wartości zaliczane do budownictwa - 
nie były jeszcze uważane za zabytkowe. Zabudowaniami 
chłopskimi interesowali się etnografowie i miłośnicy ludo
wości. Taki stan rzeczy trwał jeszcze długo w XX w. Gdy 
architektura rodzima znalazła się w zasięgu działań służb 
konserwatorskich, zaczęto w skansenach widzieć miejsce 
schronienia dla zabytków drewnianych zagrożonych w ich 
środowisku macierzystym, co powoduje niekiedy do dziś 
konflikty między „ochroniarzami” i „skansenowcami”.

Pomysł muzeum na wolnym powietrzu nie pochodzi wy
łącznie od Hazeliusa, idea dojrzewała przez XIX w. Rów
nocześnie ze skansenem sztokholmskim realizowano po
dobne przedsięwzięcia w Oslo (1894), Lyngby koło Kopen
hagi (1901), Lillehammer w Norwegii (1904). Ale Hazelius 
pierwszy udostępnił publiczności nowego typu ekspozycję 
muzealną, i to w najważniejszej i najliczniej odwiedzanej 
spośród skandynawskich metropolii. Dzięki temu skansen 
sztokholmski do dziś pozostaje nie kwestionowanym ante
natem ideowym muzeów na wolnym powietrzu, a przez pół 
wieku był wzorcem dla nowo powstających placówek po
dobnego rodzaju.

Najbardziej żywotnym świadectwem oddziaływania Haze- 
liusowego dzieła jest przyjęcie wyrazu „skansen” przez fa
chowe i potoczne słownictwo na całym słowiańskim obsza
rze językowym i to nie tylko jako zwięzłe nazwanie mu
zeum na wolnym powietrzu. „Skansenami” bywają określa
ne różnorakie ekspozycje pod otwartym niebem. „Skansen 
rzeźb”, „morski skansen wojskowy”, „skansen broni cięż
kiej”, „skansen maszyn parowych” - to kilka przykładów 
zaczerpniętych z naszej prasy. Nierzadko wyraz „skansen” 
jest stosowany - trudno pojąć dlaczego - w odniesieniu do 
poddawanych rewaloryzacji zabytkowych dzielnic („za
twierdzono projekt przeobrażenia Starego Miasta Krako
wa w skansen”) czy nawet zupełnie normalnie utrzymywa
nych i użytkowanych zabytków („romański skansen”- to o 
Wzgórzu Tumskim w Płocku). Na wyżyny absurdu wzniósł 
się autor tytułu: Ciekawy skansen w podziemiach ratusza.
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1. Zagroda z Mora - pierwszy obiekt 
zabytkowy przeniesiony przez Artura 
Hazeliusa do skansenu w Sztokhol
mie w 1885 r.
2. Skansen w Sztokholmie
3. Muzeum na wolnym powietrzu w 
Hagen (Westfalia)
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„Skansenami” są też nazywane wsie z chałupami zamienio
nymi na domy letniskowe oraz nowo wznoszone budowle 
„neoregionalne”, służące celom turystyki i rekreacji (np. 
kemping „Pastewnik” w Przeworsku, komercyjne przedsię
wzięcie Fundacji Beskidzkiej w Koconiu koło Żywca). 
Słowo „skansen” rozpowszechniło się też w naszym języku 
jako przenośnia o wymowie pogardliwej i szyderczej, ma
jąca dosadnie wyrazić wstecznictwo, martwotę, obskuran
tyzm, kurczowe utrzymywanie jakiegoś negatywnego prze
jawu życia politycznego, społecznego, gospodarczego czy 
kulturalnego. A oto skromny wybór smakowitych przykła
dów: „Polska skansenem Europy”, „skansen ekonomiczny 
górnictwa i energetyki”, „skansen stalinowskiego totalita
ryzmu”, „skansen zastygłych struktur” (to o polskich insty
tucjach kulturalnych i artystycznych), „ludowy skansen po
lityczny”, „anachroniczne zachowania i inkwizytorskie 

mowy cytowane będą jako pomruki ze skansenu”...
Brak jest oznak, które wskazywałyby, że prześmiewcze 
stosowanie wyrazu „skansen” odbija się ujemnie na stosun
ku do muzeów o tej nazwie. Natomiast prawdziwie niebez
pieczne dla rzeczywistych skansenów jest przenoszenie 
tego terminu na budowle i ich zespoły, które nie są muzea
mi. Mąci to w głowach ludziom nawet zawodowo bliskim 
muzealnictwu i konserwatorstwu. W rzekomych „skanse
nach” nie obowiązują rygory ochrony dóbr kultury. Dopu
szczane są w nich różnorodne działania komercyjne i roz
rywkowe, wymagające przerabiania wnętrz i wprowadza
nia urządzeń technicznych oraz zamieniające wyposażenie 
- nawet jeśli są w nim przedmioty zabytkowe - w rekwizy
ty. Ze skansenami takie miejsca mają tylko tyle wspólnego, 
że budynki znajdujące się w nich są z drewna lub na drew
niane upozorowane i mają „regionalny” wygląd.
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4. Muzeum Wsi Orawskiej (Zuberec)
5. Muzeum Wsi Lubelskiej.- wnętrze miasteczkowej piwiarni 
(reprod.: 1-4 - Krzysztof Wasilczyk; fot. 5 - Henryk Guz)

Niebezpieczeństwo wynikające z pomieszania pojęć pole
ga na tym, że osoby, które zetknęły się z takimi „pseudo- 
skansenami” przenoszą ukształtowane na ich podstawie 
wyobrażenia na muzea na wolnym powietrzu i wyrażają 
niezadowolenie, że nie pełnią one funkcji rozrywkowo- 
hotelowych, ignorując zarazem ich funkcje ochronne i edu
kacyjne. Szczególnie groźne staje się to wówczas, gdy po
dobne przekonania wyrażają „czynniki” decydujące i opi
niotwórcze, co doprowadziło do degrengolady niejedno ze 
znaczących europejskich muzeów na wolnym powietrzu. 
Gdy więc coś nazywane jest skansenem, należy zadać sobie 
pytanie, czy spełnia wszystkie pięć wymogów stawianych 
każdemu muzeum, którymi są: gromadzenie dóbr kultury, 
ich przechowywanie, konserwowanie, naukowe opracowy
wanie i udostępnianie. W dzisiejszym rozumieniu skanse
nem jest muzeum, w którym: 1) oprócz przedmiotów kultu
ry materialnej i artystycznej znajdują się jako muzealia 
również obiekty budowlane (niekoniecznie drewniane); 2) 
w obiektach tych odtwarzane jest za pomocą oryginalnych 
przedmiotów urządzenie wnętrz; 3) ekspozycja rozciąga 
się również na krajobraz naturalny i kulturowy muzealne
go terenu; 4) budynki zestawiane w zespoły, ich wyposaże
nie oraz ekspozycja krajobrazowa odwzorowują wiary
godnie - to jest w sposób mający uzasadnienie w wynikach 

badań naukowych - warunki życia i pracy różnych społecz
ności, nie tylko wiejskich, w wybranych okresach przesz
łości. Taka jest - ujęta w dużym skrócie - treść bardzo dłu
giej definicji skansenu, zawartej w deklaracji Międzynaro
dowej Rady Muzeów (ICOM) z 1983 r. Jeżeli nie odpowia
da ona pewnym potocznym wyobrażeniom lub objaśnie
niom w encyklopediach i słownikach wyrazów obcych, to 
dlatego, że rozumienie muzeum na wolnym powietrzu pod
lega przeobrażeniom.

Myśl skansenowska ewoluuje równocześnie z poszerza
niem się zakresu badań nad historią stosunków społecz
nych, gospodarki i kultury. Od dziesięcioleci uwaga history
ków w coraz większym stopniu zwraca się ku warstwom 
nie będącym elitami, ku chłopom, robotnikom, drobnemu i 
średniemu mieszczaństwu. Skanseny, początkowo będące 
niemal wyłącznie muzeami wsi, też włączyły w zakres 
swych ekspozycji prezentację warunków życia i pracy tych 
warstw społecznych. Wychodzą tym samym naprzeciw ro
zbudzonym u publiczności zainteresowaniom światem 
dziadków, trochę na fali mody „retro”, często w poszukiwa
niu własnej genealogii. Dziś dla zwiedzających obiekty 
techniki oraz wyroby przemysłowe sprzed pół wieku są już 
niemal tak archaiczne, jak przed pięćdziesięciu laty socha. 
Dlatego są muzea na wolnym powietrzu, w których oprócz 
starych domostw chłopskich i mieszczańskich można zoba
czyć parowóz, a w szopie prezentującej pojazdy - automo
bile obok bryczek i furmanek. Warunki przestrzenne po
zwalają skansenom przechowywać i pokazywać zabytki, 
do których eksponowania nie nadają się sale muzeów kon
wencjonalnych.

„Eksponatowy” charakter budowli skansenowskich zobo
wiązuje do wybierania ich według metodycznie wypraco
wanych kryteriów, podobnie jak gromadzi się kolekcję (nie 
dotyczy to wypadków, gdy skansen powstaje w drodze 
przeznaczenia na muzeum zespołu budowli w miejscu ma
cierzystym oraz gdy muzeum zostaje obdarowane budyn
kiem przez hojnego dobroczyńcę, pokrywającego również 
koszty translokacji). Nie należy zatem widzieć w muzeach 
na wolnym powietrzu azylu dla każdego zagrożonego w 
terenie zabytku.

Przemiany w poglądach na muzea pod otwartym niebem, 
na sposób ich kształtowania i prezentowane przez nie treś
ci - nie pomniejszają wartości z dawna istniejących skanse
nów. Zgromadziły one obiekty i przedmioty dziś często już 
unikatowe, gdzie indziej nieosiągalne. Uformowane według 
dawnych zasad i upodobań stały się zabytkami historii mu
zealnictwa, a ich parkowy najczęściej charakter ma wiele 
romantycznego uroku.

W ciągu XX w. pojawiły się w krajobrazie Europy setki 
skansenów. Stały się one nowymi składnikami krajobrazów 
wiejskich i struktur miejskich. Są próbą zadośćuczynienia 
pokoleń doby uprzemysłowienia, urbanizacji i degradowa
nia środowiska za bezwzględność w unicestwianiu wartości 
stworzonych przez minione generacje. Są symptomami na
szego stulecia, podobnie jak port lotniczy lub koniczyna 
skrzyżowania autostrad.

Mieczysław Kurzątkowski
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Antoni J. Koseski

Domy 
jak okręty

W 1930 r. w Wielkiej Brytanii konstruktor 
pojazdów Charles Burney zbudował 

opływowy, tylnosilnikowy samochód nazwany 
„Burney Streamliners”, w którym do 

minimum - przy ówczesnych możliwościach 
technicznych - wyeliminowany został opór 

powietrza podczas ruchu. Formę samochodu 
zapożyczył z formy okrętu (ang. stream line), 

co przyczyniło się do nazwy stylu: 
Streamlining, Streamlined Moderne, 

Streamlined Style. Streamlined, jako termin 
pochodzenia amerykańskiego, oznacza „o 

liniach opływowych” i rozciągany jest w 
szerszym zakresie zarówno na samochody, 

autobusy, lokomotywy, samoloty, sprzęty 
gospodarstwa domowego, jak i architekturę 
o takich kształtach. „Streamlining, jedyny w 

swoim rodzaju amerykański styl kreowany 
raczej przez projektantów przemysłowych 

niż przez architektów, okazał się falą 
przyszłości” (J.L. Meikle, Celebrated 

Streamliners, „Architecture” AIA Journal, 
December 1983).

G
enezę „stylu okrętowego” w architekturze, rozu
mianego jako analogia architektoniczna z budow
nictwem okrętów, Peter Collins, profesor architek
tury na Uniwersytecie McGill w Montrealu, upa
truje w projektach Williama Vose’a Picketta. 
Właśnie Pickett wylansował „architekturę metalur
giczna” w 1844 r., operając się na zwolnieniu, że odlane żelazo nie 

daje się zastosować do ostrych kątów. Przykładem było dla niego 
budownictwo mostów i okrętów, gdzie przeważały - podobnie jak 
w ludzkim szkielecie - linie koliste i faliste. Stwierdził, że może to 
mieć zastosowanie także w architekturze.
W 1932 r. w książce pt. Horizons (Horyzonty) amerykański archi
tekt Bel Geddes przyjął Streamlining jako styl wzorcowy. Autor 
zawarł w niej szkice i zdjęcia modeli opływowych samochodów i 
autobusów, gładkich cylindrycznych pociągów, opasłych jak tor
peda statków oceanicznych i opływowych samolotów. Opływowe 
kształty uzasadnione były w wypadku nowoczesnych pojazdów, 
np. seryjnego samochodu „Lasalle” (proj. Harley Earle, 1934), po
ciągu „Burlington Zephyr” (1934) czy samolotu „Boeing 247 D”. 
Natomiast na polu architektury i sprzętów domowych, stały się 
formami dekoracyjnymi, nową Art Deco. Tu godzi się przypom
nieć, że w okręsie trwania właściwej Art Deco (w latach dwudzie
stych) Margit Kropholler zaprojektował dom na wzór arki Noego. 
Badacze sztuki lat trzydziestych zwracają uwagę, że ówczesna 
aerodynamiczna oplywowość wielu przedmiotów była już tylko 
symbolem nieuzasadnionym ich funkcjami, np. aerodynamiczne 
radia, lodówki, odkurzacze. Celem stosowania takich form było 
zwiększenie sprzedaży, bowiem wyroby upodabniano do ówczes
nego wzorca - ucieleśnionej w kształtach samolotu prędkości.
W architekturze definicję stylu zwanego Streamlined Moderne dał 
Donald J. Bush: „Odznaczał się połączeniem płaskich i zakrzywio
nych ścian, jasnym kolorytem i często zwieńczeniem srebrnych 
poręczy z rur otaczających tarasy. Ekstensywnie używano szkla
nych bloków szczególnie na zaokrąglonych ścianach i wokół drzwi 
wejściowych. Od czasu do czasu zaokrąglone okna równoważą 
elementy prostokątne". (D.]. Bush, Th,e Streamlined Moderne, New 
York 1975).
Tendencja do technizacji przy zachowaniu humanistycznych aspe
któw architektury (mieszkanie dla człowieka) znalazła odbicie w 
twórczości wielu projektantów, np.: willa „Les Heures Claires”, 
według projektu Le Corbusiera z 1928 r„ wzniesiona w 1930 r. w 
Poissy-sur-Śeine; pawilon grupy artystycznej „L’Espirit Nouveau”, 
projektu Le Corbusiera i Pierre Jeannereta, na Wystawie Świato
wej w Paryżu w 1925 r.; L’Hotel Latitude, projektu Georgesa Hen
ri Pingussona, zbudowany w latach 1931-1933 w Saint-Tropez;
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1. Los Angeles, Coca Cola Bottle Works (arch.
R.W. Derran, 1937)
2. Gdynia, budynek mieszkalno-biurowy Towa
rzystwa „Polskarob”, ul. Korzeniowskiego 8/10 
(arch. S. Płoski i K. Krzyżanowski, 1934-1935)
3. Gdynia, budynek mieszkalno-biurowy ZUS, ul.
10 Lutego 24 (arch. R. Piotrowski, 1934-1936)
4. Gdynia, budynek ZUS, ul. 10 Lutego, detal 
wnętrza parteru
5. Gdynia, budynek mieszkalny BGK, ul. 3 Maja 
27/29/31 (arch. S. Złotowski, 1936-1938)
6. Gdynia, Dom Żeglarza, al. Zjednoczenia 3 
(arch. B. Damięcki, 1937-1939)
7. Katowice, Dom Powstańca Śląskiego, ul. Ma
tejki 3 (arch. Z. Rzepecki, 1936)
8. Katowice, budynek mieszkalny, ul. Sktodo- 
wskiej-Curie 36 (przed 1938 r.)
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9. Warszawa, budynek mieszkalny, ul. Kopernika
36
10. Wrocław, dom towarowy, ul. Oławska (arch. E. 
Mendelsohn, 1927)
(zdjęcia: 2, 6 - Jarosław Żukowicz. 3 - Henryk
Poddębski, 4, 7-10 - Antoni Koseski)

dom dla samotnych przy ul. Kopernika we Wrocławiu, projektu 
Hansa Scharouna, zbudowany w 1929 r. na wystawę Werkbundu. 
Do formy statku nawiązują np. formy kominów Hollywood’s Pan 
Pacific Auditorium (proj. Wurdeman i Becket, 1935 r.); są one 
podobne do projektu Ericha Mendelsohna fabryki szkieł optycz
nych z 1917 r., w której Donald J. Bush widzi z kolei - poprzed
niczkę obserwatorium, tzw. Wieży Einsteina (1921 r.).
Terenem, na którym powstały najcelniejsze przykłady obiektów 
architektonicznych Streamlined, było wybrzeże Kalifornii. W 1931 
r. Norman Bel Geddes zaprojektował Dom Jutra, obiekt uważany 
za wyprzedzający i być może inspirujący wiele domów Moderne w 
tym czasie. Budowla ta pod względem planu - otwartego, asyme
trycznego - nawiązywała do Robie House F.L. Wrighta, zgrabne 
szczegóły przypominały bauhausowski Dessau, dachy-tarasy - 
projekty Le Corbusiera. Wnętrza cechowały krzywizny mebli, 
wbudowane urządzenia, błyszcząca stal krawędzi, dzieła sztuki, 
rośliny doniczkowe oświetlone przez rozległe okna.•'Kem Weber, 
architekt, a także scenograf filmowy, zaprojektował przebudowę 
sklepu z obuwiem Sommera i Kaufmanna w San Francisco (1936 
r.), wprowadzając zaokrąglone gabloty. Twórczą transpozycją 
form transatlantyków ^Normandie” i „Nieuw Amsterdam” na ar
chitekturę na lądzie był Aquatic Park Casino (obecnie Muzeum 
Morskie), powstały w 1935 r. Obiekt stanowił zespół architekto- 
niczno-rzeźbiarski usytuowany w parku z promenadą naprzeciw 
zatoki, z centralnym akcentem budynku Casino projektu Williama 
Moosera, podobnym do liniowca: zaokrąglone narożniki, cofnięte 
wyższe piętra, bulaje i balustrady okrętowe. Otoczenie domu ude
korowano rzeźbami zwierząt morskich, wnętrza - motywami 
wody, fauny i flory oceanu. Analogią „morskiej" treści i formy 
okrętu do Aquatic Park Casino jest Coca Cola Bottle Works w Los 
Angeles, dzieło architekta Roberta W. Derrana (1937 r.). Ta znako
mita przebudowa trzech biurowców w „dom-statek” o jednej fasa
dzie, nawiązuje wprost do motywów okrętowych z lukami, wąski
mi przejściami, otworami pokładowymi i promem, a także potrak
towaniem powierzchni ścian i obramień drzwi na wzór spawanej 
stali. Czołowym przykładem Streamlined Moderne z końca lat 
trzydziestych jest Johnsons’ Wax Company Administration Buil
ding w Racine w stanie Wisconsin, zaprojektowany przez Franka 
L. Wrighta. Lśniące zaokrąglone ściany elewacji wraz z okrągłymi 
rurami z pyrexu upodobniały tę budowlę do chromowych krawę
dzi auta Chryslera, zaś wspomniany już D.J. Bush porównuje ją do 
muszli.
Ewolucja form „opływowych” w Polsce zachodziła niejako w skali 

trzystopniowej. Pierwszym jej stopniem były domy z ćwierć- lub 
półokrągłymi narożnikami, o elewacjach przeprutych poziomymi 
pasami okien. Wiele takich przykładów występuje w Warszawie. 
Katowicach, Gdyni. W latach trzydziestych linia krzywa była jed
ną z form stosowanych programowo w architekturze. Pierwsi za
stosowali ją Bohdan Lachert i Józef Szanajca na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r. w pawilonie „Centroce- 
mentu” i na tejże wystawie Bohdan Pniewski w pawilonie firmy 
mód Bogusława Hersego; ten ostatni obiekt miał całkowicie prze
szklone półkoliste narożniki parteru i cofniętego piętra nad wysu
niętym półkolistym tarasem z okrętową barierką - relingiem. Dru
gi stopień - to szerokie stosowanie krzywizn w całych elewacjach, 
typowe dla tzw. neobaroku lat trzydziestych. Oczywiście nie 
wszystkie obiekty mające zakrzywione ściany mogą być sklasyfi
kowane jako Streamlined Moderne.
Najbardziej wyrafinowanym, trzecim stopniem były „dom\-okrę
ty”, typowe Streamlined, skupiające w swych bryłach o zaokrąglo
nych narożnikach i jasnych elewacjach, niekiedy bulaje, długie 
poziomy metalowych barierek balkonów i tarasów; wreszcie nad
budówki na dachu (często maszynownie wind) stylizowanych na 
„gniazdo kapitańskie”. Wizualnym dopełnieniem były maszty an
ten radiowych, w kontekście całości nabierające podobieństwa do 
oprzyrządowania statku. Bowiem dopiero indywidualne zestawie
nie powyższych form w konkretnym budynku decyduje o jego 
przynależności do Streamlined Moderne. Henryk Chudziński, ów
czesny krytyk i publicysta, na określenie powyższych zjawisk w 
architekturze Gdyni używa nazwy „styl okrętowy w architekturze”, 
pisząc m. in. „... buduje się w Gdyni okręty z cegły i cementu na 
lądziel”i dalej - „Styl ten (...) działając jedynie członkowaniem bry
ły - niewątpliwie jest w swych początkach tak samo symplicy- 
styczny, jak każdy prawdziwy styl - ale już na tyle wyraźny, że 
można dopatrzeć się w nim wyniku nowej myśli kulturalnej w 
Polsce” (H. Chudziński, Domy - ludzie - architekci, Gdynia 
1937).
Gdynia, ogniskując zarówno prekursorów architektonicznej 
„morskości” polskiej „bramy na świat”, entuzjastów postępu w nie
podległym od niedawna Państwie Polskim z dostępem do morza, 
jak i architektoniczne nowości, wydala autentycznie polską, two
rzoną przez polskich projektantów, „architekturę okrętową”, cho
ciaż pozostającą oczywiście w formalnych związkach ze Streamli
ned amerykańskim i europejskim.

Antoni J. Koseski
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'IZ' rólewskie
JX.wizerunki w Tallinie
Przy ulicy Pikk w Tallinie, nie
gdyś głównej, łączącej miasto 
poprzez „Morskie Wrota” z 
portem i zamieszkanej przede 
wszystkim przez bogatych kup
ców i rzemieślników, zachował 
się dom, przypominający pre
tensje, jakie do wielkości Rze
czypospolitej Obojga Naro
dów rościł jej monarcha Zy
gmunt 111 Waza, który w Pak
tach Konwentach z 1587 r. zo
bowiązał się wobec stanów na
rodowych włączyć do granic 
Królestwa Polskiego nowe zie
mie Liwonii. Obok Rygi i Par- 
nawy Tallin (Rewal) był trze
cim liczącym się ośrodkiem 
handlowym w Inflantach, łą
czącym zachód z Rosją, i to już 
przed 1285 r., kiedy ojcowie 
miasta powzięli decyzję o przy
stąpieniu do związku hanzeaty- 
ckiego. Pomyślnych transakcji 
z Nowgorodem nie zakłóciła 
zamiana panowania duńskiego 
na blisko dwustuletni protekto

rat kawalerów mieczowych, ani 
późniejsze rządy szwedzkie, 
bowiem gród był autonomicz
ny. Znaczenie i wpływy miały 
elitarne stowarzyszenia: Wiel
kiej Gildii i wydzielone z niej w 
1339 r. Bractwo Czarnogło- 
wych, będące w istocie hanzea- 
tycką kongregacją kupiecką. 
To ich przedstawiciele zasiada
li w pobliskim ratuszu.
Do Bractwa Czarnogłowych 
należeć mogli wyłącznie kupcy 
wyróżniający się znacznym 
majątkiem. Tak było przez kil
ka stuleci. W średniowieczu 
jego członkami byli przede 
wszystkim nieżonaci mieszkań
cy miast hanzeatyckich i pół- 
nocnoniemieckich. W XVIII w. 
rygory zaostrzyły się i od tego 
czasu wymagano od korporan
tów szlachetnego urodzenia. 
Siedziby Bractwa znajdowały 
się w pobliskiej Rydze i Tartu 
(Dorpat). Ranga Bractwa w 
pewnym stopniu odpowiadała 

pozycji, jaką gdzie indziej zaj
mowało Bractwo Świętego Je
rzego (np. Toruń, Gdańsk). W 
wypadku obydwu organizacji 
zachodzą podobieństwa. W 
Toruniu i Gdańsku ze skupiają
cego patrycjat miejski Dworu 
Artusa dopiero z czasem wyod
rębniły się elitarne bractwa. Po
dobny proces nastąpi! w Talli
nie, gdzie z łona Wielkiej Gildii 
w późniejszym okresie wy
kształciła się kongregacja 
Czarnogłowych. Członkowie 
korporacji w Gdańsku i Toru
niu wznieśli własne siedziby. W 
Gdańsku był to budynek przy
legający do zespołu bramnego 
ul. Długiej. Dom wyróżniał się 
nowatorską architekturą o nie
zwykle wysokim poziomie ar
tystycznym. Prowincjonalny 
kulturowo Tallin nigdy nie zdo
był się na tak nowoczesną ar
chitekturę.
Miejscem spotkań Czarnogło
wych od 1517 r. stała się wy

dzierżawiona od jednego z 
kupców kamienica przy ul. 
Pikk 26. Był to typowy budynek 
mieszkalny z diele (wielka sień 
z kuchnią) i dornse (ogrzewana 
izba) w przyziemiu oraz maga
zynem na wyższych kondygna
cjach. Za budynkiem znajdo
wało się podwórze, zamknięte 
przylegającymi do ul. Puhawai- 
mu pomieszczeniami gospo
darczymi. Dopiero w kilkanaś
cie lat później Bractwo Czar
nogłowych przejęło całą nieru
chomość, co umożliwiło rozbu
dowę domu.
Gruntowna przebudowa w la
tach 1531-1532 zmieniła znacz
nie pierwotne rozplanowanie 
działki. Rozebrano zabudowa
nia gospodarcze, a dawną ka
mienicę przedłużono do grani
cy posesji. Wtedy też powstała 
wielka sala, której sklepienie 
wspierały trzy ośmioboczne fi
lary. W czasie kolejnej przebu
dowy (1596-1600) dom otrzy
mał nową elewację frontową: 
trójosiowa fasada zwieńczona 
została dwukondygnacyjnym, 
wolutowym szczytem. Jej twór
cą był świeżo osiadły w mieście 
rzeźbiarz i architekt nider
landzki Arent Passer. Zgodnie 
z prawidłami architektury no
wożytnej elewacja uzyskała sy-

1. Portal domu Bractwa Czarnogło
wych; nad oknami królewskie wize
runki

21



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

3

2.3. Gtowa króla Zygmunta III Wazy 
(2) i królowej Anny Austriaczki (3) w 
polach nadokienników

(zdjęcia: Andrzej P. Stępień)

metryczną kompozycję, jed
nakże - podobnie jak wiele ma- 
nierystycznych budowli - bez- 
porządkową. Na osi pokrytego 
boniowaniem przyziemia wy
stawiono monumentalny, ka
mienny portal w formie ujętej 
pilastrami arkady. Umieszczo
nej nad wejściem i nakrytej 
trójkątnym naczółkiem płyci- 
nie przydano uszaki o nider
landzkim, wstęgowo-cęgowym 
ornamencie. Północny, manie- 
rystyczny detal ozdobił także 
pilastry, archiwoltę oraz wie- 

rzeje. Pole płyciny wypełnił 
podtrzymywany przez lwy kar
tusz z głową św. Maurycego - 
herbem Bractwa Czarnoglo- 
wych.
Ponad otworami okiennymi, w 
polach trójkątnych naczółków 
znalazły się płaskorzeźbione 
portrety Zygmunta III Wazy i 
Anny Austriaczki. Małżonko
wie, ukazani en trois quarts od 
wysokości ramion i ubrani w 
stroje hiszpańskie, akcentowa
ne wielkimi tarczami kryz, spo
glądają w stronę wchodzących. 

Artysta, niezbyt sobie radząc z 
kompozycją, spłaszczył naczół
ki. Nieporadnie skomponowa
ne zwieńczenia okien optycznie 
powiększyły umieszczone w 
nich przedstawienia. W polu 
fryzu między strefą przyziemia 
i pierwszego piętra wstawiono 
tarcze z herbami miast miesz
czących kantory związku han- 
zeatyckiego: Nowgorodu, Bru- 
gii, Londynu, Bergen.
Interesująca pod względem i- 
konograficznym dekoracja 
znalazła się na ścianie pier
wszego piętra. Dwa umieszczo
ne w płycinach reliefy wyobra
żają zakutych w turniejowe 
zbroje rycerzy na wspiętych 
koniach z wyciągniętymi przed 
siebie kopiami. Poniżej płasko
rzeźb wyryto dwa napisy: 
HELF GODT ALLE ZEIDT i 
GODT 1ST MEIN HULF. Trzy 
umieszczone w niszach całopo- 
staciowe przedstawienia: jedna 
Chrystusa, dwie - alegorie Po
koju i Sprawiedliwości ozdobi
ły też szczyt budynku, oddzie
lony fryzem dekorowanym lwi
mi maskami.
Czas powstania dekoracji rzeź
biarskiej domu Bractwa Czar- 
nogłowych zbiega się z ważki
mi wydarzeniami w stosunkach 
polsko-szwedzkich. W trzy lata 
po spotkaniu w Rewlu dwóch 
monarchów, Jana III - władcy 
Szwecji ze swoim synem, kró
lem Rzeczypospolitej - Zy
gmuntem III, ten ostatni znalazł 
się w Skandynawii, gdzie wraz 
z żoną Anną przyjął koronę po 
zmarłym ojcu. W 1598 r., chcąc 
powstrzymać narastającą opo
zycję, ponownie wylądował na 
północnym brzegu Bałtyku. Po
niósł jednakże porażkę i zmu
szony został do powrotu. Do 
drugiej połowy 1599 r. pozosta
wał jednak formalnie władcą 
Szwecji.
Dopóki Zygmunt III liczył na 
tron za morzem, nie spieszył się 
z wypełnieniem zobowiązań te
rytorialnych zawartych w Pak
tach Konwentach. Dopiero 
jego detronizacja przez sejm 
sztokholmski w 1599 r. oraz u- 
stanowienie regenta Karola Su- 
dermańskiego przy formalnym 
uznaniu królewicza Władysła
wa - syna Zygmunta III i Anny 
Austriaczki - za następcę tronu 
skłoniły króla do przyłączenia 
Estonii do Rzeczypospolitej. 
Dokument inkorporacyjny wy
dał w 1600 r. zaznaczając, że 
czyni to na żądanie stanów. Z 
punktu widzenia ’ interesów 
państwa posunięcie to okazało 
się tragiczne: niebawem Polska 
znalazła się w stanie wojny ze 
Szwecją, która mogła być natu
ralnym sprzymierzeńcem w 
konfliktach z Rosją. Z kilku
dziesięcioletnich wojen tych 
Rzeczpospolita wyszła zupeł
nie zrujnowana.
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Niedługo po wykończeniu fasa
dy budynku Czarnogłowych, w 
wyniku sprowokowanej przez 
Zygmunta III Wazę wojny pół
nocnej, Szwedzi zajęli Tallin, a 
wraz z nim znaczną część „do
minium maris Baltici”. Państwo 
polsko-litewskie na zawsze u- 
traciło iluzoryczne posiadłości. 
Dekoracja siedziby Bractwa 
Czarnogłowych pozostała jed
nak do dzisiaj, budząc zaklęte 
w kamień wspomnienie zmar
nowanej potęgi i zmuszając do 
chwili refleksji.
Czarnogłowi dzięki swojej po
zycji byli szczególnie odpowie
dzialni za losy miasta. Przy ich 
współuczestnictwie w rządach 
Tallin zażywał pokoju, spra
wiedliwości i dobrobytu. Ze
spół herbów czterech miast, w 
których znajdowały się fakto
rie, ukazywał zasięg kontaktów 
Bractwa Czarnogłowych, a tym 
samym uzasadniał jego rangę. 
Kartusz Związku umieszczony 
w tak doborowym towarzys
twie i do tego w eksponowa
nym miejscu nobilitował i na
dawał wiarygodność. Był swoi
stym listem polecającym o treś
ci łatwej do odczytania, glejtem 
przypieczętowanym króle
wskim znakiem. Na świadka 
istniejącego stanu i gwaranta 
zachowania ładu w przyszłości, 
a tym samym pomyślności gro
du a nade wszystko Bractwa, 
powołano obraną z „łaski 
Boga” parę monarszą, spoglą
dającą wzrokiem pełnym ła
skawości ku wejściu. Jedyny 
dawca wszelkich praw - Chry
stus Zbawiciel Świata błogo
sławi królestwo, miasto i Brac
two. Pojawienie się wyobraże
nia Salvadora Mundi razem z 
przedstawieniami ultrakatoli- 
ckiego władcy i jego pochodzą
cej z cesarskiego domu mał
żonki mogło też być świadomą 
manifestacją obrony wyznania 
protestanckiego, obowiązują
cego w Tallinie i w całej Śzwe- 
cji. Chrystus jest tu jednocześ
nie ucieleśnieniem wiary i jej 
protestanckiego credo. Władca, 
walczący w Rzeczypospolitej z 
postanowieniem Konfederacji 
Warszawskiej - umową o tole
rancji, w Skandynawii niero
zważnym postępowaniem spo
wodował usunięcie w 1595 r. 
katolików. Sam był nadal ak
ceptowany i niezbędny jako 
monarcha, ale jednocześnie do
magano się od niego przestrze
gania praw.
Wykonane przez Arenta Passe- 
ra popiersie Anny Austriaczki 
zgodne jest z wizerunkami zna
nymi z jej licznych portretów. 
Przedstawienia władców pro

pagowane były za pośrednic
twem powszechnych w tym 
czasie druków i medali. Praw
dopodobnie z nich artysta znał 
wygląd królowej. Habsburżan- 
ka była jedną spośród piętnaś- 
ciorga dzieci arcyksięcia styryj
skiego Karola i Marii, księżnej 
Bawarii. Nie została obdarzona 
przez naturę wielką urodą. Ar
tysta ukazując władczynię (po
dobnie jak twórcy wielu kon
terfektów) w pozycji en trois 
quarts nieco wyidealizował wi-< 
zerunek. Okazał się przy tym 
delikatniejszy niż twórca podo
bizny Elżbiety I na półfuntowej 
monecie z lat 1567-1570. Naj
pewniej te same źródła inspira
cji służyły do stworzenia por
tretu Zygmunta III. Wizerunek 
władcy znany był z licznych ob
razów, druków oraz znajdują
cych się w obiegu monet, za
równo polsko-litewskich, jak i 
szwedzkich. Wśród tych ostat
nich podobizna króla występu
je między innymi na bitych w 
mennicy sztokholmskiej w la
tach 1594-1599 nominałach: 2 
óre, 4 óre, 1 marce czy wreszcie 
talarze. Towarzyszące napisy 
informują o dziedzicznych tytu
łach.
Wizerunek Zygmunta III zdobi 
także awersy monet wypu
szczonych in Civitatis Revalle 
w latach 1597-1598. Tytulatura 
jest tu znacznie skromniejsza i 
jak w wypadku 1 óre ogranicza 
się do inskrypcji: SIGIS D G 
SVE-ET POL REX a na rewer
sie: MONETA NOVA CIVI 
REVAL 10 (Sigismundus Dei 
Gratia Svecorum et Poloniea 
Rex). Nie można także wyklu
czyć, że Passer, przybyły do 
Tallina z Niderlandów w 1589 
r., mógł być świadkiem spotka
nia Zygmunta III z Janem III 
Wazą.
Wspierające kartusz herbowy 
lwy są personifikacją cnoty 
męstwa, heroicznej siły i odno
szą się bezpośrednio do rycer
skiej tradycji Bractwa Czarno
głowych. Korespondują z pla
kietkami z wyobrażeniem ryce
rzy, poniżej których widnieją 
napisy odwołujące się do bo
skiej potęgi, sprawiedliwości i 
miłosierdzia. Personifikacje 
męstwa wskazują zarówno na 
fizyczną siłę potrzebną do ob
rony, jak i duchową gotowość 
członków Bractwa do ponosze
nia ofiar. Przedstawienia ście
rających się ze sobą w walce 
turniejowej rycerzy odnoszą 
się nie tylko do cnoty męstwa, 
lecz także czystości. Podobnie 
jak bracia rozwiązanego kilka
dziesiąt lat wcześniej rycerskie
go Zakonu Inflanckiego, ślubo

wali oni stan kawalerski. Sym
bolika heroiczna wzmocniona 
jest umieszczonym w centrum 
portalem o przekształconym w 
duchu manieryzmu porządku 
toskańsko-doryckim, z personi
fikacją boga wojny - Marsa. 
Na portalu tym opiera się aedi- 
cula wypełniona kartuszem 
herbowym Czarnogłowych. 
Jest ona symbolicznym zapi
sem obrazu grodu. Dopełnie
niem wizerunku są widniejące 
w szczycie budynku personifi
kacje pary cnót miejskich: 
Sprawiedliwości i Pokoju.
Zaprezentowane wartości sta
nowiły wyzwanie i cel Bractwa 
Czarnogłowych, którego po
myślność oznaczała bogactwo

miasta. Dobrobyt grodu zaś, w 
którym znajdowała się siedzi
ba, świadczył o bogobojności i 
uczciwości jego protektorów, 
przysparzając im potrzebnego 
w interesach zaufania.
Po wielu wiekach dzieje budyn
ku znowu związane są z Rze- 
cząpospolitą. Od kilku lat prace 
konserwatorskie prowadzą 
przy nim polscy konserwatorzy 
z PKZ. Pracują oni nad przy
wróceniem siedzibie Bractwa 
Czarnogłowych dawnej świet
ności, podobnie jak uczynili to 
już z innymi zabytkami Esto
nii.

Jerzy S. Majewski 
Andrzej P. Stępień

Skąd pochodzi 
Madonna?

Utrwalona w naszych dziejach 
tradycja wywodzi-obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej z krę
gów sztuki bizantyjskiej. Le
gendarne i nowsze odniesienia 
wizerunku Madonny do twarzy 
Barbary Radziwiłłówny utwier
dzają mit, przypisując zarazem 
rzeczywiste autorstwo obrazu 
nieokreślonej szkole malarstwa 
lub anonimowemu mistrzowi. 
Trud wyjaśnienia pochodzenia 
tak bardzo związanego z dzie
jami naszej kultury i tradycji 
narodowej wizerunku Matki 
Boskiej podjęła dzięki przy
padkowi - co już niejeden raz 
w dziejach historii sztuki pro
wadziło do rewelacyjnych od
kryć - historyk sztuki Maria 
Kałamajska-Saeed i ujawniła w 
pełnej zaskakujących stwier
dzeń książce Ostra Brama w 
Wilnie (PWN, Warszawa 
1990).

Ciągle jeszcze aktualny w od
niesieniu do licznych obiektów 

na kresach Przewodnik po Eu
ropie z 1909 r., opracowany 
przez Mieczysława Orłowicza, 
podaje, że do Ostrej Bramy 
można dojść ulicą Foksalną (od 
dworca kolejowego) lub ulicą 
Ostrobramską bd strony Stare
go Miasta w Wilnie i placu 
Teatralnego. „Obraz Najświęt
szej Panny Ostrobramskiej” - 
jak go wówczas nazywano - po 
dzień dzisiejszy jest przedmio
tem bezustannej adoracji i piel
grzymek Polaków odbywanych 
zespołowo i indywidualnie. 
Mało kto jednak zastanawia się 
nad tym, skąd się wziął, jak 
doszło do powstania Sanktua
rium, gdyż pomimo upływu 
czasu nie wydano rzetelnego, 
współczesnego przewodnika 
po Wilnie (nie licząc wznowie
nia jednego z tomów serii 
przedwojennej Cuda Polski).
1 dlatego owoce naukowych 
dociekań porównawczych za
wartych we wspomnianej 
książce są tak cenne. Początek
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1.2. Ostra Brama w Wilnie: widok na fasadę frontową (1) i tylną (2)
3. Obraz ostrobramskiej Madonny
(zdjęcia: 1 - Andrzej Wawrzeńczak, 2 - Tomasz Kowalik, 3 - Andrzej Brusze
wski)

dało przypadkowe zetknięcie 
się Autorki z wizerunkiem mie- 
dziorytniczym Matki Boskiej w 
bibliotece w Antwerpii. Zrazu 
taka parantela wydawała się 
nie do przyjęcia, lecz w miarę 
postępu badań okazało się, że 
pierwowzorem dla obrazu zna
nego z Wilna jest dzieło nider
landzkiego twórcy z 1580 r., 
wykonane według rysunku 
Martina de Vosa. Źródłem jest 
więc szesnastowieczny mie
dzioryt - co udowadnia autor
ka - a nie, jak dotąd przypu
szczano, wizerunek autorstwa 
mistrza wschodniej szkoły. 
Taki wniosek poparty licznymi 
dowodami - to ledwie mała 
cząstka wielu innych wiado
mości, które będą musiały zająć 
miejsce dotychczasowych 

domniemań i legendarnych wy
wodów.
W książce Marii Kałamajskiej- 
Saeed znajdujemy również 
wiele wiadomości dotyczących 
ostrobramskiego zespołu archi
tektonicznego. Wszak to ko
ronna część murów obronnych 
Wilna, a sama Ostra Brama ma 
piękny renesansowy kształt, 
zwieńczona jest Pogonią i 
przypomina czasy świetności 
tej ziemi. Autorka ukazuje tak
że Ostrą Bramę i Sanktuarium 
na tle tradycji polskich, zwłasz
cza religijnych i patriotycz
nych, aż po ostatnie lata.
Polecamy gorąco książkę i tym, 
którzy w Wilnie byli, i tym, któ
rzy się doń wybierają.

Tomasz Kowalik
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Deptanie grobów
Każdy naród uważa cmentarze za miejsca, 
którym należy się szczególna cześć. Polacy, 
przywiązani do tradycji, pielęgnujący wspom
nienia i pamiątki, traktują cmentarze jako 
miejsca święte. Całą naszą literaturę przeni
kają te uczucia. Przypomnijmy chociaż wier
sze Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, 
Wyspiańskiego, w których wyznaczali oni 
cmentarzom rolę narodowych sanktuariów. 
Niestety, od lat troska o miejsca wiecznego 
spoczynku dotyczyła tylko polskich cmenta
rzy. Nasz stosunek do obcych narodowo ne
kropolii zaczął zaprzeczać nie tylko nakazom 
religii, ale i wymogom cywilizacyjno-kulturo- 
wym. Zastąpiły je niechęć, fobie, urazy. Nie
nawiść do innych narodów. Nietolerancja. 
Słusznie oburzamy się na to, co zrobiono z 
dziedzictwem kultury polskiej na Wołyniu, 
Podolu czy cmentarzu Łyczakowskim. Tym
czasem wystarczy pojechać do pierwszego 
lepszego miasteczka na Dolnym Śląsku, by 
przekonać się, w jak okrutny sposób trakto
wane są na polskiej ziemi zabytkowe cmenta
rze niemieckie. Oczywiście wiemy wszyscy, 
jak wiele zła wyrządzili Niemcy Polakom. Pa
mięć o wydarzeniach sprzed 50 lat jest wciąż 
żywa i taka pozostać powinna. Ale czy to 
wszystko upoważnia nas do bezczeszczenia 
ludzkich prochów?
Na Dolnym Śląsku, Pomorzu, Mazurach gro
by poniemieckie są po prostu przejmowane 
przez Polaków. Tak jest prościej, taniej i... 
bardziej ekonomicznie. Wystarczy zamalo
wać obce napisy na płycie olejną farbą, a 
szczątki, na które natrafiono przy składaniu 
trumny do grobu, zakopać głębiej. Miłków, 
Ziębice, Wołów, Henryków, Lubomierz. Te 

miejsca oskarżają. Nie wykorzystane groby 
zostają zrabowane. Hieny cmentarne kradną 
złote zęby i biżuterię. Granitowe płyty nagro
bne wywozi się ciężarówkami - służą jako 
materiał budowlany. Nagrobki z gorszego 
materiału wykorzystuje się do budowy dróg. 
Tak jest i w innych rejonach kraju. Ludzie w 
Szczecinie-Dąbiu mówią, że miejski pawilon 
handlowy otacza murek wykonany z niemiec
kich płyt pomnikowych.
Aż ciśnie się na myśl porównanie z niemiecką 
„gospodarnością”, jaką wykazali się nasi cie
miężcy, wykorzystując w celach ekonomicz
nych nawet ludzkie zwłoki w obozach kon
centracyjnych...
Oto zabytkowe niemieckie nekropolie w 
Szczecinie i Świnoujściu. Nikt nie domyśliłby 
się przeznaczenia tych miejsc, patrząc na ba
wiące się tu dzieci, które wraz z pijącymi 
wódkę dorosłymi czują się jak w parku, a że w 
trakcie zabaw wyciągają ludzkie kości z kata
kumb...
Oto zabytkowy niemiecki cmentarzyk w Pa
symiu. Obóz rozbili tu harcerze. Nawet nie w 
dowód skautowskiej „odwagi”. Oni po prostu 
uważają ten teren za park. Tylko te ich obo
zowe totemy wykonane z wyciągniętych z 
trumien kości zakłócają sielski charakter całej 
sceny.
Dziś tak chętnie podkreślamy naszą religij
ność, niemal stuprocentową katolickóść. Ilu 
jednak z tych, którzy wszem i wobec deklaru
ją „jestem wierzący”, zastanawia się nad sen
sem tego stwierdzenia? Ilu po wyjściu z nie
dzielnej mszy idzie na spacer do „parku”, dep
cząc groby innych?

Felietonista
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Ginący
krajobraz

Wieś Udórz (wcześniejsza na
zwa Udorz) położona jest we 
wschodniej części Jury Kra
kowsko-Częstochowskiej. nad 
rzeką Udarką, dopływem Pili
cy. Najstarszy dokument doty
czący tej wsi pochodzi z 1231 r. 
- jest to akt, w którym komes 
Paksław darował Udorz kla
sztorowi bożogrobowców z 
Miechowa. W połowie XV w. 
Udórz stał się własnością Mi
kołaja Długosza Bambelskiego, 
herbu Wieniawa. Wieś liczyła 
wtedy 25 łanów i posiadała 
młyn oraz dwie karczmy, z któ
rych dziesięcinę płacono koś
ciołowi Św. Andrzeja w Kra
kowie; miała układ owalno-pla- 
cowy, który zachował się do 
początku XIX w. Pod koniec 
XVI w. właścicielem Udorza 
został Andrzej Koryciński i do 
1945 r. była to wieś szlachecka. 
Ostatnim jej właścicielem był 
Władysław Moes.
W Udorzu znajdowały się dwa 
folwarki: na północ od centrum 
wsi folwark nizinny - Udórz i 

na południe folwark podgórski 
- Wymysłów. Obecnie pier
wszy z nich zajmuje stadnina 
koni „Trzebnice”, drugi zaś - to 
teren PGR-u prowadzącego 
chów bydła.
Na zachód od wsi, na lesistym 
wzgórzu, zachowały się funda
menty i fragmenty murów 
przyziemia zamku rycerskiego, 
zbudowanego prawdopodob
nie w drugiej połowie XIV w. 
na planie wieloboku przez ro
dzinę Długoszów. Czas zatarł 
wszelkie informacje dotyczące 
właścicieli oraz przyczyn upad
ku zamczyska. Nie ma już śla
dów po karczmach z XV w. 
oraz po drewnianej karczmie 
zlokalizowanej w XIX w. na 
wschodnim krańcu wsi, zwa
nym „Pochulanką”. Wśród za
budowań południowego fol
warku wznosił się dwór, który 
został częściowo zniszczony w 
czasie wojny. Decyzję o jego 
całkowitym wyburzeniu podję
to w czasach stalinowskich. 
Była ona podyktowana wyłącz

nie względami ideologicznymi, 
a nie stanem technicznym o- 
biektu.
Na szczęście na przeszkodzie i- 
deologii nie stanął stary spi
chlerz, który przetrwał do dzi
siaj. Budynek ten, wzniesiony w 
1783 r., stanowi wspaniały 
przykład architektury fol
warcznej z XVIII w. na terenie 
Jury Krakowsko-Częstocho
wskiej. Zachował on swoją au

tentyczną formę i powinien być 
chroniony przed postępującą 
dewastacją. Zabytkowa dachó
wka, która stanowiła pokrycie 
dachu, już została wymieniona 
na płaską blachę. Do 1984 r. w 
spichlerzu mieściła się siedziba 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
która później została przenie
siona do obiektu użytkowego, 
typowego dla zabudowy wsi 
drugiej połowy XX w.



Spichlerz użytkowany jest o- 
becnie przez PGR jako po
mieszczenie magazynowo- 
składowe. Oczywiście użyt
kownik musiał „wzbogacić” 
bryłę budynku przez przybudo
wanie wieży silosa składowego 
pokrytego płytami eternitu fa
listego oraz wiaty.
W Udorzu zachował się też 
dom rządcy folwarku z XIX w. 
i stodoła wzniesiona w tym sa-

1. Niszczejące piękno w Udorzu
2. Stan i sposób użytkowania oraz 
rozbudowy spichlerza z XVIII w.
3. Piękne wykończenie otworów o- 
kiennych w spichlerzu
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4, Stodoła z XVIII w. z wymienionym pokryciem dachu - w miejscu strzechy 
płaska blacha
(zdjęcia: Tymoteusz Bąkowski)

mym okresie, co opisany spi
chlerz. Jeszcze pięć lat temu 
pokrywała ją malownicza 
strzecha, dziś zamieniona na 
płaską blachę. Oczywiście o 
wymianie pokrycia, tak jak w 
wypadku spichlerza, zadecydo
wały względy użytkowe i funk
cjonalne, a nie kulturowe i his
toryczne. Udórz był jedną z 
niewielu wsi w Polsce, gdzie 
jeszcze dziesięć lat temu spo
tkać można było zagrody okól
ne. Z roku na rok obserwuje się 
postępujące zniszczenie i de
gradację wszystkich zachowa
nych jeszcze materialnych 
przykładów kultury i historii 
budownictwa wiejskiego.
Nie jestem zwolenniczką 
„martwych” skansenów i nie 
bezzasadne są tutaj względy e- 
konomiczne i materialne. Ale... 
Stadnina koni w ostatnich cza

sach wzniosła budynek hotelo- 
wo-mieszkalny przeznaczony 
w części dla uczestników tzw. 
wczasów w siodle. Obiekt ten 
całkowicie odbiega od istnieją
cej zabudowy i charakteru re
gionu. Jest to kolejny architek
toniczny koszmarek. Sądzę, że 
uczestnicy wspomnianych 
wczasów znacznie wyżej, i to w 
wymiernych, „szeleszczących” 
wartościach, ceniliby sobie mie
szkanie w odrestaurowanej o- 
ryginalnej chałupie niż w cegla- 
no-betonowym bunkrze. Jest to 
oczywiście tylko jedna z możli
wości. Wszystkie bariery, łącz
nie z materialnymi i własnoś
ciowymi, można pokonać po
przez umiejętne zarządzanie i 
inwestowanie.

Małgorzata 
Drożdż-Szczybura

Akcja cmentarze

Beskidzkie 
krzyże

Kiedyś były tu wsie. Zostały 
zniszczone w czasie powojen
nych walk w Bieszczadach lub 
opuszczone przez brutalnie 
przesiedlaną ludność ukraiń
ską. Pozostały zarastające i 
niszczejące fundamenty chałup 
i nieliczne krzyże na dawnych 
cmentarzach, na których nikt 
już nie zapali zniczy.

Wiele w nich piękna, zadumy o 
przemijaniu i artystycznych 
wartości dziel sztuki. Takimi u- 
trwalił je Marek Hallada z Rze
szowa, autor licznych wystaw 
fotograficznych, beskidzki 
przewodnik, którego szlaki 
wiodły do miejsc odwiedza
nych przez ludzi bardzo rzad
ko.
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Akcja cmentarze

Zakliczyn - woj skowy 
cmentarz żydowski

W wielonarodowościowej ar
mii austriackiej nie brakowało 
oczywiście żołnierzy żydo
wskich. Szczególnie zacięte 
walki toczyły wojska austria
ckie w czasie pierwszej wojny, 
m.in. w Galicji Zachodniej na 
linii Dunajca i Białej, dokąd 
cofnął się spod Krakowa front 
wojsk rosyjskich prących na 

pamiętnienie walk. Z prowizo
rycznych mogił polowych zbie
rano wówczas ciała poległych 
żołnierzy obu armii i chowano 
je na odrębnych cmentarzach. 
Na terenie Galicji Zachodniej 
powstało w czasie tej akcji, 
przerwanej upadkiem monar
chii austro-węgierskiej, 400 wo
jennych cmentarzy. Są to za- 

cjalne kwatery wojskowe dla 
żydowskich żołnierzy. Urzą
dzano je podobnie jak pozosta
łe cmentarze wojenne, a cho
wano na nich zarówno poleg
łych Żydów z własnej armii, jak 
też z wrogiej armii rosyjskiej. 
Kwater takich utworzono 15, 
m.in. w Zakliczynie. Do dziś 
najlepiej zachowały się kwate- 

Zakliczynie nad Dunajcem, 
przy ul. 17 Stycznia, na połud
nie od drogi Żakliczyn-Grom- 
nik. W tym miasteczku Żydzi o- 
siedlili się dość późno i nie mie
li własnego cmentarza, zmar
łych chowali w Wiśniczu. Z nie
znanych przyczyn utworzono 
tu specjalny, niewielki cmen
tarz wojskowy, na którym po
chowano poległych w tej okoli
cy żołnierzy pochodzenia żydo
wskiego. W tej samej miejsco
wości istnieje również wojenny 
cmentarz chrześcijański.
Zakliczyński żydowski cmen
tarz wojenny oznaczony jest w 
rejestrze cmentarzy z pier
wszej wojny numerem 293. 
Jego powierzchnia wynosi za
ledwie 130 m2 i ma kształt pro
stokąta. Tylna ściana ogrodze
nia wykonana jest z betonu, po
zostałe boki z betonowych 
słupków łączonych łańcuchami.

Żydowski cmentarz wojskowy 
(fot. Adam Bartosz)

zachód od lata 1914 r. Na tej 
linii przez całą jesień aż do 
grudnia 1914 r. trwały boje wy
niszczające całe kompanie; nie 
przyniosły one zdecydowanej 
przewagi żadnej ze stron. Usta
bilizowany na linii wymienio
nych rzek front został przerwa
ny przez wojska austriackie 
pod dowództwem gen. Augusta 
Mackensena w czasie majowej 
ofensywy 1915 r. w kierunku 
Gorlic. Po przesunięciu frontu 
na wschód Austriacy zorgani
zowali specjalny Oddział do 
spraw Grobów Wojennych, 
którego zadaniem było upo
rządkowanie pól bitewnych i u- 

równo ogromne cmentarze 
kryjące zwłoki setek żołnierzy, 
jak też kilkuosobowe czy na
wet pojedyncze mogiły, wszyst
kie specjalnie zaprojektowane 
przez architektów skupionych 
w cmentarnym Oddziale.
Na cmentarzach tych chowano 
zarówno poległych żołnierzy 
armii austriackiej, jak też rosyj
skiej, bez względu na wyznanie. 
Wyjątkiem byli Żydzi, których 
zgodnie z prawem ustanowio
nym jeszcze przez cesarza Jó
zefa II (1784 r.) chowano od
dzielnie.
Na miejscowych cmentarzach 
żydowskich wydzielano spe- 

ry wojskowe na żydowskich 
cmentarzach w Bochni i Brze
sku. Zniszczone kwatery ziden
tyfikować można też w Tarno
wie i Bobowej. Nie ma śladu po 
kwaterach wojskowych na 
cmentarzach w Bieczu, Jaśle, 
Myślenicach, Krakowie-Pod- 
górzu, Ołpinach i Tuchowie. 
Nie zachowała się kwatera wo
jenna w Niepołomicach, choć 
sam cmentarz ocalał mimo 
zniszczenia. Resztki stel na
grobnych odszukać można w 
Gorlicach i Grybowie.
Pośród tych wojennych kwater 
ciekawostką jest dobrze zacho
wany i zadbany cmentarz w 

Z przodu znajduje się żelazna 
furtka. Na cmentarzu mieści się 
12 grobów pojedynczych z na
grobkami betonowymi w 
kształcie macew z wyrytymi 
gwiazdami żydowskimi. Na tyl
nej ścianie ogrodzenia cmenta
rza umieszczona jest stela z 
wnęką, w której wmurowano 
tablicę z napisem: UNS TO- 
TEN 1ST DEREN SCHRITT 
WILLKOMMEN DIE WUR- 
DIG SIND DER FRUCHTE 
UNSERE SIEGE („Nam poleg
łym mile są czyny tych tylko, 
którzy godni są owoców nasze
go zwycięstwa ”).

Adam Bartosz
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Większy
od Allacha

W piramidzie Cheopsa pogrze
bano lwowską rodzinę Kulczy
ckich, słynnych kolekcjonerów 
wschodnich kobierców. Pod 
koniec lat trzydziestych kopię 
egipskiego grobowca zbudo
wano w zakolu rzeki, trzy kilo
metry od Sanoka. Kiedy w 1974 
r. chowano prof. Jerzego Kul
czyckiego, trumnę trzeba było 
przeprawić na drugi brzeg 
Sanu. Niepostrzeżenie zapadł 
zmrok, wyszedł księżyc. Świat 
się odrealni! i zupełnie jak na 
łodzi Charona wielki kolekcjo
ner odbywał swą ostatnią dro
gę. Na przeciwległym brzegu 
rzeki, w świetle świec i pochod
ni, oczekiwała miejscowa lud

ność, pamiętająca rodzinę z 
przedwojennych, corocznych 
przyjazdów na wakacje.
W 1906 r. nic jeszcze nie zapo
wiadało, w jaki sposób Kul
czyccy przejdą do historii Pol
ski. Właśnie wtedy Włodzi
mierz Kulczycki (1862-1936), 
profesor i rektor Akademii We
terynaryjnej we Lwowie, zaku
pił pierwszy antyczny dywan 
perski, ponieważ znudził mu się 
widok zwykłego dywanu euro
pejskiego, jaki dotychczas zdo
bił mieszkanie w kamienicy 
przy ul. Kochanowskiego pod 
numerem 44. Już w dwa lata po 
tym pasja pochłonęła małżon
ków Kulczyckich do tego stop

nia, że odręcznie przepisali 
dwie niemieckie księgi o kobie- 
rnictwie, bo nie mogli ich zdo
być na własność i gromadzili 
wszystko, co wiązało się z ko
biercami. Dwadzieścia lat póź
niej zbiór liczył pół setki zabyt
kowych, unikatowych dywa
nów.
Powstała kolekcja ściśle zwią
zana z dziejami Polski. Prowe
niencja zabytków, z których 
część liczy po kilkaset lat, w 
większości jest dobrze znana, 
gdyż prof. W. Kulczycki z iście 
naukową pedanterią zbierał ra
chunki, na których odnotowy
wał dzieje tkanin. Na przykład 
jedna z nich służyła Janowi So
bieskiemu do nakrywania stołu, 
inne także związane są z odsie
czą wiedeńską.
W krótkim czasie prof. Włodzi

mierz Kulczycki stał się sławny 
przede wszystkim jako znawca 
kobierców. W 1910 r. wydał o 
nich swą pierwszą publikację. 
W 1926 r. zaprezentował ko
lekcję na pierwszej wystawie 
(zatytułowana „Wschód w 
Polsce”, odbyła się w Kamieni
cy Baryczków w Warszawie). 
Coraz tłumniej zaczęli odwie
dzać prof. Kulczyckiego cudzo
ziemcy. Miarą sławy kolekcjo
nera niech będzie wydarzenie, 
które jako anegdotę chętnie 
powtarzano we Lwowie. Oto 
pewien muzułmanin, oszoło
miony kolekcją Kulczyckiego, 
wykrzyknął: „Allach jest wielki, 
ale prof. Kulczycki jeszcze 
większy!”. Ukazały się kolejne 
książki, katalogi oraz specjali
styczne artykuły pisane przez 
prof. Kulczyckiego, w tym bo-

1. Jerzy Kulczycki w wieku 23 lat
2. Anna z Piotrowiczów Kulczycka (1991 r.)
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3. Domek pod Lwowem, gdzie w skrytce przechowywano kolekcję
4. Prot Jerzy Kulczycki w willi prof. Kazimierza Michałowskiego
5. W Galerii im. Kulczyckich dzieci wierzą, że dywany latają...
6. Wystawę w galerii wzbogacają zabytkowe sprzęty - lampa arabska z XVIII 
w.



daj najpopularniejszy w 3 i 4 
numerze „Sztuk Pięknych” w 
1929 r. W 1928 r. zbiór pokaza
no po raz drugi, tym razem na 
wystawie „Wschód Machome- 
tański” w Muzeum Dzieduszy- 
ckich we Lwowie. Krakowskie 
Muzeum Narodowe wystawiło 
kolekcję w 1934 r.
Po śmierci Ludwiki i Włodzi
mierza Kulczyckich, rodzinną 
pasję kontynuował ich syn, 
prof. Jerzy Kulczycki (1898- 
1974)- archeolog, teoretyk kul
tury materialnej, badacz dzie
jów starożytnego meblarstwa, 
autor licznych publikacji nau
kowych w języku polskim i nie
mieckim, przez lata sekretarz 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych we Lwowie. Jerzy 
Kulczycki nieocenioną wiedzę 
wyniósł z domu rodzinnego, 
dzięki temu w krótkim czasie 
mógł podwoić kolekcję, aby 
zgodnie z planem zakreślonym 
przez ojca reprezentowała 
wszystkie narody Azji Mniej
szej, Azji Środkowej, Iranu i 
Kaukazu.
We wrześniu 1939 r. kolekcję 
zdeponowano w Muzeum 

Dzieduszyckich, następnie Je
rzy Kulczycki zamurował ją w 
piwnicy swego domku na 
Snopkowie. Gdy w czerwcu 
1941 r. przyszedł sprawdzić za
wartość skrytki, trwały właśnie 
walki radziecko-niemieckie. 
Bomba spadła akurat na do- 
mek i przebiła strop, lecz nie 
eksplodowała. W rękopisie za
tytułowanym Pamiętnik wysta
wy Wschód w Polsce do dziś 
widać dziurę po odłamku, który 
weń się wbił. Kolekcjoner zo
stał ciężko ranny i to ocaliło mu 
życie... Jerzy Kulczycki poszu
kiwany był przez hitlerowców, 
zginąłby w pamiętnej egzekucji 
na Wzgórzach Wuleckich. Ge
stapowiec przyszedł do szpita
la, jednak uznał, że Kulczyckim 
nie warto się zajmować, bo i 
tak umrze z odniesionych ran. 
W 1945 r. w dziejach kolekcji 
pojawiła się Anna Piotrowicz, 
przyszła żona Jerzego Kulczy
ckiego, która przez kilkadzie
siąt powojennych lat ratowała 
zbiory, aby w końcu ofiarować 
je narodowi. Rodzina Piotrowi
czów również związana była z 
kobiernictwem i kulturą 

Wschodu. Zanim Piotrowiczo
wie przenieśli się do Lwowa, 
mieszkali w miejscowości Be- 
rezowica-Ostrów nad Seretem. 
W dniach rewolucji październi
kowej Ukraińcy wydali wyrok 
na zamieszkałych tu Polaków. 
Rozkaz likwidacji przesłano te
legrafem. Ukraiński telegrafista 
o nazwisku Groszek o całą 
dobę opóźnił wiadomość, aby 
Piotrowiczowie wraz z innymi 
polskimi rodzinami mogli u- 
ciec. Jeden z przodków rodziny 
miał wytwórnię dywanów w I- 
stambule, o czym mówi rodzin
na tradycja i Henryk Sienkie
wicz w Panu Wołodyjowskim. 
Ojciec pani Anny, radca praw
ny na kolei, w wolnych chwi
lach po raz pierwszy przełożył 
na polski mowy Buddy z ar
chaicznego języka pali. Zainte
resowania ojca udzieliły się 
córce. Wiedza zdobyta w domu 
rodzinnym w dość istotny spo
sób zaważyła na życiu pani 
Anny Piotrowicz. Otóż w 1945 
r. w czasie towarzyskiego spo
tkania mogła nawiązać rozmo
wę o buddyzmie z Jerzym Kul
czyckim. Dzięki temu przyszli 
małżonkowie się poznali.
W 1946 r. kolekcja po raz ko
lejny zadecydowała o życiu Je
rzego Kulczyckiego. W owym 
czasie poślubił Annę Piotro
wicz. Małżonkowie postanowi
li wyjechać do Polski, lecz pani 
Anna musiała pozostać jeszcze 
jakiś czas we Lwowie. Mąż 
obawiał się, że w komplikującej 
się sytuacji politycznej nie zdo
ła wywieźć kolekcji z ZSRR i w 
1946 r. małżonkowie rozstali 
się na kilka tygodni. Spotkali 
się ponownie po dziesięciu la
tach... Datę wywozu kolekcji 
później zatajano, a nawet celo
wo przeinaczano pisząc, że ko
bierce wywieziono w czasie 
wojny. Jeden z pracowników 
Ministerstwa Kultury opowia
dał mi, że w 1978 r. przed wy
stawą w Muzeum Etnograficz
nym ówczesny minister kultury 
polecił, aby w katalogu pomi
nięto rzeczywistą datę wywozu 
kolekcji, „bo jeszcze Moskale 
nam ją odbiorą”.
Po przyjeździe do Warszawy 
prof. Jerzy Kulczycki ukrył ko
lekcję w skrzyniach pod węg
lem w piwnicy u znanego przy
rodnika prof. Dynowskiego, za
mieszkałego przy ul. Hożej. 
Sam zaś, nie mogąc znaleźć lo
kum w zrujnowanej Warsza
wie, nocował w kajaku na przy
stani. Przypadek zrządził, że 

podczas służbowej podróży do 
Wrocławia Kulczycki nawiązał 
rozmowę z osobą podobną do 
innej, aresztowanej później za 
szpiegostwo. W następstwie 
tego przez siedemnaście mie
sięcy więziony był przy ul. Ra
kowieckiej. Żaden list wysłany 
do Lwowa nie dotarł do adre
satki. Profesor Jerzy Kulczycki 
odnalazł żonę dopiero w 1955 
r. Nie od razu jednak mógł do 
niej pojechać i przez rok mał
żonkowie jedynie korespondo
wali. Kościelny ślub Kulczy
ckich okazał się nieważny. Mu- 
sieli ponownie zawrzeć mał
żeństwo według... radzieckiego 
obrządku. Dopiero wtedy mog
li opuścić Lwów. Zamieszkali w 
niewielkiej, pozbawionej kuch
ni kawalerce przy ul. Rakowie
ckiej 6 na czwartym piętrze.

Jak w maleńkim pokoju z niszą 
kuchenną przechować sto kil
kadziesiąt zabytkowych tkanin, 
w tym pałacowe o ogromnych 
rozmiarach? W mieszkaniu 
przy ul. Rakowieckiej, metr nad 
podłogą zbudowano drugą 
podłogę. W wolnej przestrzeni 
złożono zabytki. Kulczyccy 
mieszkali tak przez osiem lat, 
aby w końcu na dwa lata za
mieszkać w willi archeologa, 
prof. Kazimierza Michało
wskiego, z którym Kulczycki 
przyjaźnił się i współpracował. 
W 1964 r. stan zdrowia prof. 
Kulczyckiego gwałtownie po
gorszył się i lekarze zalecili 
zmianę klimatu. Kulczyccy 
sprzedali na Wawel 64 pałaco
we kobierce, aby za uzyskane 
pieniądze przeprowadzić się w 
Tatry. Na polanie Lichajówki 
rozpoczęli budowę domu. Miał 
to być dom pracy twórczej dla 
naukowców, zwłaszcza przy
rodników, a jego wnętrze zdo
bić miała zachowana część 
zbioru.

Do góralskiej chaty Kulczy
ckich, jak do Mekki, pielgrzy
mowali znawcy i miłośnicy kul
tury Wschodu. Podziwiali ko
bierce, słuchali nagrań oriental
nej muzyki z bodaj najbogat
szej w Polsce płytoteki. Mimo 
że prof. Kulczycki nocował na 
budowie nowego domu i stale 
doglądał prac, inwestycja posu
wała się bardzo powoli. W tam
tych czasach tego rodzaju pry
watne inicjatywy nie mogły li
czyć na spełnienie. Budowy nie 
zakończono i dom nigdy nie 
stał się gniazdem rodzinnym 
Kulczyckich.
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7. Do góralskiej chaty pielgrzymowali 
niegdyś miłośnicy sztuki
8. Rodzinę Kulczyckich pochowano 
w piramidzie Cheopsa w Sanoku 
(zdjęcia i reprod.: Janusz Miliszkie- 
wicz)

W 1974 r., po śmierci prof. Je
rzego Kulczyckiego, jego żona 
podjęła starania o przekazanie 
kolekcji narodowi.

Po dramatycznych przejściach, 
dopiero 21 marca 1977 r. dosz
ło do podpisania aktu notarial
nego, którym Anna z Piotrowi
czów Kulczycka „darowuje 
Skarbowi Państwa - Urzędowi 
Miejskiemu w Zakopanem ko
lekcję 65 kobierców z XVII i 
XIX wieku. Miasto Zakopane 
zobowiązuje się w zamian do 
utworzenia stałej Galerii Ko
bierców Wschodnich im. Wło
dzimierza i Jerzego Kulczy
ckich, na terenie Zakopanego 

w sieci organizacyjnej Muzeum 
Tatrzańskiego im. Tytusa Cha
łubińskiego.”. Miasto zobowią
zało się również w tym samym 
paragrafie umowy do przeka
zania w ciągu dwóch lat osob
nego budynku dla galerii. W 
kwietniu 1981 r. na siedzibę 
zbiorów przeznaczono willę na 
Kozińcu, słynną tzw. Cyrankie- 
wiczówkę, będącą własnością 
Rady Ministrów.

Po dokonaniu darowizny Anna 
Kulczycka nie mogła sprawo
wać opieki nad kobiercami, nie
dostępnymi, bo zrolowanymi w 
muzealnych magazynach. Ów
czesna dyrekcja Muzeum Ta

trzańskiego wpadła na pomysł, 
żeby w „Cyrankiewiczówce”, 
którą placówka otrzymała wy
łącznie z przeznaczeniem na 
Galerię im. Kulczyckich, zorga
nizować stałą ekspozycję prac 
Stanisława Rząsy i Władysława 
Hasiora, zaś czasowo ekspono
wać tylko niektóre kobierce. W 
październiku 1982 r. Anna Kul
czycka kolejny list do Minister
stwa Kultury i Sztuki zakoń
czyła słowami: „... ciągle jeszcze 
staram się odpędzić dręczącą 
mnie myśl, że umieszczenie ko
lekcji w Zakopanem było oczy
wistym nieporozumieniem”. I 
ten kolejny list pozostał bez 
odpowiedzi.

Anna Kulczycka marzy o tym, 
aby społeczeństwo obejrzało 
kolekcję w całości, w całym 
przepychu, wraz z pałacowymi 
kobiercami znajdującymi się od 
1964 r. na Wawelu. Póki co wy
trwale zabiega o to, żeby część 
zbioru przechowywana w Za
kopanem przynajmniej raz do 
roku wystawiana była na widok 
publiczny w Galerii na Koziń
cu...

Jerzy Kulczycki często mawiał, 
że najszczęśliwszą godzinę ży
cia spędził siedząc samotnie w 
egipskiej piramidzie Cheopsa.

Janusz Miliszkiewicz
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Lista Światowego Dziedzictwa

AA^ochy (1)

Włochy na równi z Grecją 
są kolebką europejskiej 
kultury i cywilizacji. To ludy 
zamieszkujące Półwysep A- 
peniński przeniosły elemen
ty kultury i sztuki greckiej 
poprzez wieki aż do czasów 
nowożytnych, tworząc na 
jej bazie swoją wspaniałą 
kulturę łacińską. W odróż
nieniu od Grecji Włochy są 
krajem najbardziej nasyco
nym zabytkami spośród 
krajów europejskich, są nie
przebraną skarbnicą najw
spanialszych dzieł architek
tury i sztuki. Do „Konwen
cji w sprawie ochrony świa
towego dziedzictwa kultu
ralnego i naturalnego” U- 
NESCO Włochy przystąpi
ły w 1978 r. i dotychczas sie
dem obiektów z tego kraju 
zostało wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa 
(przedstawimy je w dwóch 
kolejnych numerach „Spo
tkań z Zabytkami").

Rzym - centrum historycz
ne. Wieczne miasto - to ok
reślenie nadane Rzymowi 
przez cesarza Hadriana w 
okresie największego rozk
witu Imperium Romanum 
nic nie straciło na aktual
ności. Od ponad dwóch i 
pół tysiąca lat nieprzerwa
nie miasto tętni życiem, roz
wija się i wykorzystuje dzie
dzictwo poprzednich poko
leń.
Historyczne centrum Rzy
mu obejmuje teren o po
wierzchni około 120 ha po
łożony w przeważającej 
części na lewym brzegu Ty- 
bru. Sercem miasta jest 
Piazza Venezia.- Plac We
necki, położony u podnóża 
Kapitolu w najbliższym są
siedztwie antycznego cen
trum. Stąd rozchodzą się 
główne arterie miejskie. 
Plac Wenecki zaznaczony 
jest w panoramie miasta 
olśniewająco białym, wiel

kim Ołtarzem Ojczyzny 
(Altare della Patria), wznie
sionym dla uczczenia Zjed
noczenia Włoch i króla 
Wiktora Emanuela II. Na 
stosunkowo małej prze
strzeni, w promieniu około 
1 km od Placu Weneckiego 
znajdują się wszystkie naj
ważniejsze zabytkowe bu
dowle Rzymu. Z czasów 
starożytnych są to: ruiny 
Forum Romanum, naj
większego publicznego pla
cu u stóp Kapitolu, z reszt
kami świątyń, bazylik, pom
ników, z budynkiem Kurii 
(d. siedziba senatu), Łukiem 
Śeptymiusza Sewera (203 
r.), przed którym Lapis Ni
ger - kwadratowy blok 
czarnego marmuru kryje, 
według tradycji, grób Ro- 
mulusa, Lukiem Tytusa (81 
r.), z prowadzącą przez Fo
rum Via Sacra, którą wkra
czały z południa do świątyń 
na Kapitolu triumfalne po
chody legionów rzymskich; 
Palatyn - kolebka Rzymu z 
ruinami domów patrycjuszy 
i pałaców cesarskich; Fo
rum Trajana ze słynną Ko
lumną wzniesioną według 
projektu architekta greckie
go Apollodora z Damaszku 
w 113 r. na cześć zwycięs
twa cesarza nad Dakami, 
pokrytą płaskorzeźbionym 
spiralnym pasem ze scena
mi podboju Dacji (podobna 
kolumna, choć nie tak pięk
na, wystawiona została w 
końcu II w. na cześć Marka 
Aureliusza na Piazza Co
lonna); Fora Cesarskie z 
brązowymi statuami cesa
rzy; Colosseum - amfiteatr 
Flawiuszów (72-80 r.), im
ponująca ogromem cztero
piętrowa, arkadowa budo
wla pamiętna męczeńs
twem pierwszych chrześci
jan; Łuk Konstantyna wy
stawiony nie opodal w 315 
r.; ruiny Term Karakalli 
(216 r.); Panteon, wspania
ła, okrągła, najlepiej zacho
wana budowla antycznego 
Rzymu, o niezwykłej kon
strukcji, wzniesiona przez 
Marka Agryppę (27-25 
p.n.e.) i rozbudowana przez 
cesarza Hadriana (120-125 
n.e.) z dodaniem kolumno
wego portyku. Kopuła Pan

teonu, wykonana z lekkiej i 
twardej lawy, ma 9-metro- 
wej średnicy otwór, przez 
który promień światła obie
ga w ciągu dnia całe wnę
trze; pierwotnie Panteon, 
poświęcony był wszystkim 
bóstwom, w 609 r. stał się 
kościołem katolickim, a od 
Zjednoczenia Włoch - 
mauzoleum grobowym kró
lów Italii. Castel San Ange
lo - monumentalne mauzo
leum grobowe cesarza 
Hadriana i jego rodziny (ok. 
130-139 r.) ma kształt wiel
kiego bębna posadowione
go na kwadratowej bazie, w 
IX w. zostało ufortyfikowa
ne i przekształcone na po
trzeby papieży w twierdzę, 
połączoną z Watykanem 
krytym gankiem w murze. 
Zamek położony na pra
wym brzegu Tybru łączy z 
centrum most zbudowany 
na pozostałościach mostu 
antycznego i ozdobiony 10 
figurami aniołów projektu 
Lorenza Berniniego.
Z czasów średniowiecza u- 
wagę przyciągają głównie 
kościoły i klasztory, bo
wiem od 313 r., kiedy Kon
stantyn Wielki edyktem me
diolańskim przyznał wol
ność religii chrześcijańskiej, 
one nabrały największego 
znaczenia. Wznoszone od 
IV w. z wykorzystaniem an
tycznych kolumn i brązów, 
zdobione mozaikami, prze
budowywane były i dekoro
wane z niezwykłym przepy
chem w następnych wie
kach, zwłaszcza w okresie 
renesansu i baroku. Waż
niejsze z nich to: bazylika 
większa S. Maria Maggio
re na wzgórzu Eskwilyn, 
zbudowana w V w. na 
miejscu świątyni Junony, z 
której wykorzystano we 
wnętrzu kolumny jońskie, 
ozdobiona mozaikami z V i 
XIII w.; arcybazylika S. 
Giovanni in Laterano, ka
tedra papieża jako biskupa 
Rzymu, „Matka i Głowa 
wszystkich kościołów świa
ta”, wzniesiona przez Kon-

1. Rozmieszczenie obiektów wpisa
nych na Listę Światowego Dziedzic
twa na terenie Włoch
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2. Widok z Palatynu
3. Forum Romanum
1. Panteon
5. Castel San Angelo
6. Fragment mozaiki (XII w.) w absy
dzie kościoła S.CIemente
7. Piazza Navona
8. Piazza del Campidoglio
(zdjęcia 1.2,4 - Barbara Lenard, rys 
Bolesław Kobielski)

stantyna w IV w., była wraz 
z otaczającymi ją pałacami 
laterańskimi siedzibą papie
ży do 1309 r., przebudowa
na gruntownie w XVI w. za 
Sykstusa V i w XVII w. 
przez architekta Francesca 
Borrominiego. Piękne kruż
ganki klasztorne - to dzieło 
Cosmatich z XII w. W są
siedztwie bazyliki znajduje 
się ośmioboczne Baptyste- 
rium (440 r.) z porfirowymi 
kolumnami podtrzymujący
mi sklepienie i Święte 
Schody (Scala Santa), które 
według tradycji sprowadzi
ła w 326 r. z Jerozolimy, z 
pałacu Poncjusza Piłata, 
matka Konstantyna św. He
lena. Zachwycają też: koś
ciół S. Pudenziana z mozai
kami z V w.; S. Prassede z 
wyłożoną mozaikami ma
leńką kaplicą S. Zeno z IX 
w., klejnotem sztuki bizan
tyńskiej, zwaną „rajskim o- 
grodem”; S. Clemente zbu
dowany w IV w. na pozo
stałościach rzymskich, z mi-

3
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treum (kult boga słońca Mi
try) na najniższej kondy
gnacji, w XII w. wybudowa
ny na nowo z jedynym za
chowanym atrium średnio
wiecznym w Rzymie, w ab
sydzie piękne mozaiki; S.S. 
Cosma e Damiano z VI w, 
w absydzie mozaiki - jedne 
z najstarszych i najpiękniej
szych w Rzymie; S. Maria 
dei Aracoeli wybudowany 
w VI w. na miejscu świątyni 
Junony na Kapitolu, prze
budowany w XIII w., do su
rowej nie wykończonej fa
sady prowadzą strome 
schody obok wejścia na Ka
pitol; S. Sabina na Awenty
nie z V w., z płaskorzeźbio
nymi drzwiami cedrowymi 
z tego okresu; S. Maria in 
Cosmedin (VI, VIII, IX, XII 
w.), dekoracja wnętrza - 
dzieło Cosmatich, w przed
sionku Bocca della Verita 
(Usta Prawdy) - kamienna 
okrągła płyta-maska, uży
wana według tradycji jako 
sprawdzian prawdomów

ności; S. Maria in Traste- 
vere przebudowywany od 
IV do XII w., z mozaikową 
fasadą i pięknymi mozaika
mi w absydzie, tytularny 
kościół Prymasa Polski; S. 
Maria Sopra Minerva - je
dyny gotycki kościół w 
Rzymie, wzniesiony na 
miejscu dawnej świątyni 
Minerwy, w kaplicach skar
by renesansowej sztuki ma
larskiej i rzeźbiarskiej, m.in. 
freski Filipina Lippi z 1489 
r. i posąg Chrystusa z krzy
żem dłuta Michała Anioła.
Z licznych budowli nowo
żytnych szczególne znacze
nie dla rozwoju architektu
ry europejskiej mają rzym
skie pałace renesansowe, 
jak Palazzo della Cancelle- 
ria z końca XV w. z dzie
dzińcem kolumnowym pro
jektu Donato Bramantego 
(pocz. XVI w.); Palazzo 
Farnese (arch. Antonio da 
Sangallo mł. i Michał A- 
nioł); Palazzo Spada z gale
rią kolumnową w ogrodzie
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projektu Borrominiego, 
oraz takie kościoły, jak del 
Gesu, wzniesiony dla jezui
tów według projektu Vig- 
noli w 1568 r. z bezwieżową 
fasadą G. della Porta, zapo
czątkowujący architekturę 
barokową; S. Ivo zbudowa
ny przez Borrominiego na 
dziedzińcu Sapienzy (uni
wersytet rzymski) w latach 
1642-1660, niezwykły w 
kształcie i dekoracji, o „wi
rującym” wnętrzu założo
nym na planie sześciopro- 
miennej gwiazdy, zwieńczo
ny latarnią - „korkocią
giem” i tegoż samego auto
ra kościół S. Carlo alle 
Quatro Fontane.
Charakterystyczne dla Rzy
mu są pięknie ukształtowa
ne place, tkwiące jak perły 
w gęstej zabudowie cen
trum miasta. Arcydziełem 
jest Piazza del Campidog- 
lio - plac rozplanowany 
według projektu Michała 
Anioła z 1536 r.; płaskie 
schody zwieńczone antycz
nymi posągami Dioskurów 
wprowadzają na plac oto
czony trzema pałacami: 
główny z wieżą - to Palaz
zo dei Senatori, siedziba 
Rady Miejskiej, po bokach
- Muzeum Kapitolińskie i 
Pałac Konserwatorów; na 
placu, pośrodku gwiazdy- 
rozety ułożonej z dwubarw- 
nych kamieni, statua konna 
cesarza Marka Aureliusza 
przeniesiona przez Michała 
Anioła z Lateranu. Inny 
plac - Piazza Navona - za
chował kształt i rozmiary 
dawnego stadionu Domi- 
cjana; obudowany pałacami
- z których największy Pa
lazzo Pamphili z sąsiadują
cym kościołem S. Agnese 
tworzy część pierzei za
chodniej - ozdobiony jest 
trzema fontannami: środko
wa Fontana dei Fiumi, 
wzniesiona przez Berninie- 
go, jest najbardziej malow
niczą fontanną Rzymu, 
symbolizującą cztery głów
ne rzeki świata. Piazza di 
Spagna - ten plac ozdobio
ny jest fontanną w kształcie 
łodzi, od której wznoszą się 
w górę tarasami, aż do koś
cioła S. Trinita dei Monti, 
słynne z festiwali kwiato
wych Schody Hiszpańskie. 

Placów są dziesiątki, prawie 
wszystkie ozdobione fon
tannami (choć są i typu tar
gowego, jak Campo dei 
Fiori), do kompozycji któ
rych wykorzystano m.in. o- 
beliski egipskie sprowadzo
ne niegdyś przez cesarzy 
rzymskich dla ozdoby mia
sta (np. na Piazza del Popo- 
lo, Piazza del Quirinale, 
Piazza Maria Sopra Miner
va). Najpopularniejszą z 
fontann jest Fontana di 
Trevi o fantastyczno-baro- 
kowej dekoracji, do której 
wodę doprowadza akwe
dukt z czasów Agryppy (19 
r. p.n.e.). Pieniążek wrzuco
ny do basenu fontanny za
pewnić ma powrót do 
Wiecznego Miasta.
Florencja - centrum histo
ryczne. Stolica Toskanii, poło
żona malowniczo w kotlinie 
nad rzeką Arno, otoczona zie
lonymi wzgórzami, jest jednym 
z największych na świecie sku
pisk wspaniałych dzieł archi
tektury, rzeźby i malarstwa. 
Równie bogata jest historia 
miasta od jego początków etru
skich po niezależną Republikę 
w wiekach XII-XIV, rządy Me- 
dyceuszy w XV w., krótkotrwa
łą tyranię mnicha Savonaroli i 
ponowną władzę Medicich - 
wielkich książąt Toskanii, aż do 
1737 r. Najwspanialszy rozkwit 
miasta przypada na wiek XV - 
rządy Cosima zwanego Starym 
i jego wnuka Lorenza il Magni
fico, znakomitych mecenasów 
sztuki i literatury. Florencja 
staje się kolebką renesansu 
włoskiego, który stąd emanuje 
na Europę.
Najważniejsze ośrodki w histo
rycznym centrum - to Piazza 
del Duomo i Piazza della Sig
noria. Przy pierwszym placu 
wznosi się katedra S. Maria del 
Fiore, zaczęta przez Arnolfa di 
Cambio w 1296 r., którą Filippo 
Brunelleschi, największy archi
tekt florencki, zwieńczył monu
mentalną kopułą dominującą w 
panoramie miasta, arcydziełem 
techniki (1434 r.). Obok znajdu
je się wysmukła Campanilla (82 
m), ostatnie dzieło Giotta, za
częta w 1334 r. Naprzeciw ka
tedry stoi ośmioboczny budy
nek Baptysterium (X-X1 w.?) w 
stylu romanizmu toskańskiego, 
we wnętrzu - mozaiki w typie 
bizantyńskim, w trzech porta

lach - płaskorzeźbione drzwi 
brązowe, we wschodnim Porta 
del Paradiso Lorenza Ghiber- 
tiego (1425-1452 r.). Elewacje 
wszystkich trzech budowli 
mają dekoracyjną okładzinę z 
kolorowych marmurów, co 
wraz z czerwienią pokrycia da
chów katedry daje wspaniały e- 
fekt kolorystyczny. Przy Piazza 
della Signoria dominuje Palaz
zo Vecchio (Arnolfo di Cambio, 
przełom XIII i XIV w.) - siedzi
ba władz miejskich, średnio
wieczna budowla zwieńczona 
krenelażami i wysoką wieżą (94 
m), z pięknym renesansowym 
dziedzińcem arkadowym we
wnątrz (Michelozzo). Na placu 
znajduje się fontanna Neptuna, 
pomnik Cosima I (Giambolog
na) oraz liczne rzeźby: grupa 
Judyty i Holofernesa Donatella, 
Dawid Michała Anioła (orygi
nał w Galerii Akademii) i inne. 
Pod arkadami Loggii della Sig- 
noria, zwanej też Loggią dei 
Lanzi (XIV w.), stoją rzeźby an
tyczne i renesansowe, m.in. Per- 
seusz z głową Meduzy Cellinie- 
go. Obok, w kierunku Arno Pa
lazzo degli Uffizi - wraz z Pa
lazzo Pitti, położonym po dru
giej stronie rzeki i połączonym 
krytym gankiem przez Ponte 
Vecchio - tworzy największą 
galerię malarstwa szkoły to
skańskiej, wszystkich szkół 
włoskich i szkoły flamandzkiej: 
ponad cztery tysiące obrazów, 
poczynając od dzieł Duccia, Ci- 
mabuego, Giotta przez Boticel - 
lego, Belliniego, Leonarda da 
Vinci, Michała Anioła, Raffaela, 
Tycjana po Rembrandta, Ru- 
bensa i van Dycka. Palazzo del 
Bargello mieści zbiory rzeźb 
Michała Anioła, Donatella, 
Verrocchia i innych. Palazzo 
Strozzi i Palazzo Medici-Ricar- 
di (w kaplicy „Pochód Trzech 
Króli” - wspaniały fresk Be- 
nozza Gozzoli, 1459-1463 r.) - 
to wybitne przykłady renesan
sowych pałaców florenckich. 
Skarbnicami sztuki są liczne 
kościoły: Or San Michele z 
rzeźbami Donatella i Verroc
chia; S. Croce (1295-1442) z 
grobowcami słynnych florent- 
czyków i freskami Giotta; obok 
Cappella Pazzi - małe arcy
dzieło sztuki renesansowej; S. 
Lorenzo z kaplicą Medyceuszy 
i grobowcami Lorenza i Giulia
na de Medici dłuta Michała A- 
nioła; S. Maria Novella (1279— 

1360) z freskami Ghirlandaja i 
Uccella; S. Marco z freskami 
Fra Angelico, a po drugiej stro
nie rzeki - S. Maria del Carmi
ne z freskami Masolina, Masac- 
cia i Filippina Lippi oraz rene
sansowy kościół S. Spirito pro
jektu F. Brunelleschiego (1444 
r.). Po tej samej stronie, na wy
niosłym wzgórzu, z którego po
dziwiać możemy panoramę 
Florencji, wznosi się kościół S. 
Miniato al Monte (XI-XII w.), 
najpiękniejszy romański zaby
tek miasta.
San Gimignano - centrum 
historyczne. To małe średnio
wieczne miasto, usytuowane na 
wzgórzu wznoszącym się w ła
godnym krajobrazie Toskanii, 
było niegdyś ważnym ośrod
kiem handlowym i kulturalnym. 
W jego malowniczej sylwecie 
dominują potężne, gęsto usta
wione wieże mieszkalne - dziś 
jest ich 13, dawniej było 70. 
Znakomicie zachowany pier
wotny charakter wąskich uli
czek, murów, bram, pałaców, u- 
fortyfikowanych domów i wież 
sprawia, że San Gimignano jest 
nieskażonym przykładem mia
sta charakterystycznego dla 
włoskiego średniowiecza - e- 
poki Dantego, który przybył tu 
w 1300 r. jako ambasador Flo
rencji. Piazza della Cisterna z 
trzynastowieczną fontanną, 
która dała nazwę placu, sąsia
duje z Piazza dell Duomo - z 
tego placu wchodzi się do ka
tedry pochodzącej z XII w., we
wnątrz której znajdują się fre
ski z XIV i XV w. Wokół placu 
katedralnego wznoszą się wie
że i pałace, m.in. Palazzo del 
Podesta (1239 r., przebudowa w 
1337 r.) z najwyższą wieżą 
Rognosa (51 m) i śmiałą arkadą 
zwaną Voltone, w której odby
wają się przedstawienia i festy
ny; obok wieży Grossa Palazzo 
Comunale(1298 r„ przebudowa 
w 1323 r.), wieża Chigi (1280 r.) 
i inne. San Gimignano jest też 
miastem rodziny Filippa Buo- 
naccorsi, humanisty, polityka i 
nauczyciela, który pod imie
niem Kallimacha przebywał na 
dworze królów polskich od 
1474 r. (w Polsce od 1470 r.).

Barbara Lenard
W tekście wykorzystano m.in.: A. 
Broż, Rzym, Watykan, Rzym 1982; 
R. Szałas, Wiochy, Warszawa 1988; 
Italie, Les Guides Bleus, Paris 
1968.
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Wokół czasu 
i zegara

Zegar zaakcentował swoją o- 
becność w kulturze w sposób 
niezwykle silny. Wynikło to z 
jego funkcji jako miernika cza
su, odgrywającego w życiu jed
nostki i społeczeństwa niezmie
rnie ważną rolę, będącego za
równo czymś bardzo dobrze 
znanym i bliskim, jak i czymś 
wymykającym się wszelkim 
próbom głębszego zrozumienia 
i zdefiniowania. Różnorodne są 
niepokoje związane z tą nie
możnością rozumienia czasu i 
jakby jego dwoistą naturą. Do
brze wykorzystany czas jest 
sprzymierzeńcem człowieka, 
ale równocześnie czas budzi 
lęk związany z przemijaniem i 
kojarzy się z całą grozą tajem
nicy ludzkiej egzystencji. Jest 
narzędziem organizującym 
rytm życia, a równocześnie siłą 
destrukcyjną i wrogiem czło
wieka. Czas jest przedmiotem 
rozważań myślicieli i poetów, 
ciągle jednak pozostaje wielką 
niewiadomą:
..Bije zegar godziny, my wtedy mówimy: 
»jak ten czas szybko mija!« - a to my 
mijamy".

(Stanislaw Jachowicz, Dziecię w lodzi) 

„Cicho - zegarek słyszę idący i serce... 
Czas i życie".

(Juliusz Słowacki, Na szczycie piramid) 

Te wszystkie aspekty relacji 
między człowiekiem i czasem, 

pozory rozumienia czasu, a w 
istocie jego niezrozumienie, 
twórcza i destrukcyjna rola 
czasu, względna szybkość jego 
upływu i inne - przenoszą się 
na zegar. Projekcja ta sprawia, 
że zegar traktowany jako źró
dło różnorodnych i często 
sprzecznych skojarzeń nabiera 
cech magicznych i staje się wy
razicielem naszych odczuć, nie
pokojów, a często także na
szych życzeń.
Zegarowe „memento mori” 
Przeniesienie tajemniczości i 
grozy upływu czasu na zegar 
wykorzystano w dydaktyce re
ligijnej, powiększając tę grozę 
przez zaopatrywanie zegarów 
w odpowiednie napisy lub wy
posażanie ich w symbole mar
ności życia doczesnego. Zegar 
stał się w ten sposób swoistym 
„memento mori". Zegar Marii 
Stuart miał postać trupiej cza
szki, a jeden z umieszczonych 
na nim napisów brzmiał: PAL
LIDA MORS AEQUO PUL- 
SAT PEDE PAUPERUM TA- 
BERNAS REGUMQUE TUR- 
RIS („Blada śmierć tym samym 
krokiem odwiedza lepianki u- 
bogich i zamki królewskie” - 
cytat z Pieśni Horacjusza). Na 
zegarze ratuszowym w Lipsku 
umieszczono napis: MORS 
CERTA, HORA 1NCERTA 
(„Śmierć pewna, godzina nie

pewna"). Józef Kraszewski od
bywając w latach trzydziestych 
ubiegłego wieku wędrówkę po 
Wołyniu widział zegar Jędrzeja 
Bazylewieża w Białym Kowlu: 
„Na zegarze, który stal w jego 
komnacie, stała śmierć u wierz
chu i inne symbola marności 
światowej” (J. Kraszewski, 
Wspomnienia Wołynia, Polesia 
i Litwy, Warszawa 1985). Wy
korzystywanie zegara jako 
symbolu przemijania i śmierci 
było powszechne jeszcze w u- 
biegłym wieku. Wizerunek ze
gara umieszczano na drukowa
nych klepsydrach zawiadamia
jących o śmierci i pogrzebie 
obok takich symboli, jak krzyż, 
kotwica, urna, czaszka i pisz
czele. Motywem zegara wska
zującego za kwadrans dwuna
stą ozdabiano krzyże mogilne, 
znaleźć go można również na 
ludowych drzeworytach o te
matyce religijnej z XIX w., jak 
też we współczesnej rzeźbie lu
dowej. Pieśń śpiewana przy 
łożu umierającego składała się 
z dwunastu zwrotek odpowia
dających kolejnym godzinom i 
jakby oplatała zegarową tar
czę:
„Żegnam cię, mój świecie wesoły, 
już idę w śmiertelne popioły, 
rwie się życia przędza, 
a czas w grób zapędza - 
bije pierwsza godzina.
(■.■)
Zegnam was, godziny cukrowe, 
momenta i dni koronowe, 
już zegar wychodzi, 
index nie zawodzi.
do wiecznego spania 
śmierć duszę wygania - 
już dwunasta godzina." 
Interesująca jest zbieżność 

treści i atmosfery tej pieśni z 
opisem wiejskiego pogrzebu 
przez Jana Kasprowicza: 
„Otwórzcie pochód, wy starsi z gromady. 
Psalm zanuciwszy, jak wam każę wiara! 
Czas już wyruszyć! Nie ma na to rady, 
Płynie ostatnia godzina zegara!"

(Jan Kasprowicz, Wojtek Skiba) 
O trwałości motywu zegara i 
„ostatniej godziny” w symboli
ce śmierci świadczyć może i 
współczesny napis nagrobny z 
cmentarza w Pleśnej: 
„Krótki byl czas życia twego, 
maloś poznał świata tego.
Czas i godzina za wcześnie ci wybita, 
lecz wola Boża taka była."
Warto zacytować również 
wierszowany napis ułożony 
przez wiejskiego organistę i u- 
mieszczony na krzyżu pośrod
ku cmentarza, a podany przez 
Marię Konopnicką:
„I nierychlo, nierychło godziny spływają, 
Ach, leniwe kwadranse rokiem się stają, 
Żelazne czasy moje i chwilowe wieki, 
Przez które z łez nie oschną powieki. 
Nieszczęśliwe kwadranse, przeklęte mi
nuty,
Niejeden z was przeminie i styczeń i 
luty.
I miesięczne promienie zgasną, i słońca, 
A nigdy się wieczność nie doczeka koń- 
ci- (Maria Konopnicka, Z cmentarzy)

Pomijając poziom artystyczny 
tego tekstu, z którego zresztą 
Konopnicka pokpiwa, stanowi 
on również dowód częstego 
kojarzenia odczucia przemija
nia i śmierci z zegarem.
Wiele napisów umieszczanych 
na zegarach przetrwało już tyl
ko w opisach literackich i nie 
da się ich przyporządkować 
konkretnym zegarom. Oto 
przykłady: VULNERANT

1. „Dni nasze jako cień na ziemi..." - 
głosi napis na zegarze słonecznym 
kościoła Mariackiego w Krakowie
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OMNES, ULTIMA NOCET 
(„ Wszystkie (godziny) ranią, os
tatnia zabija"), ULTIMA 
HORA NOCET („Ostatnia go
dzina zabija”), MEMENTO 
MORI („Pamiętaj, że u- 
mrzesz”).
Na ściennym zegarze kartuszo
wym z około 1850 r., pochodzą
cym z pracowni Antoniego Gu- 
genmusa, umieszczono napis w 
języku polskim: Z TYCH JED
NA BĘDZIE DLA CIEBIE OS
TATNIA. Tradycja umieszcza
nia na zegarach różnorodnych 
sentencji wyjętych z Biblii lub 
uznanych dzieł literackich jest 
bardzo stara. Świadczą o tym 
napisy na zegarach słonecz
nych, dopiero później zwyczaj 
ten przeniesiono na zegary me
chaniczne. Na zegarze słonecz
nym na kościele Mariackim w 
Krakowie łatwo odczytać taki 
napis: DIES NOSTRI QUASI 
UMBRA SUPER TERRAM 
ET NULLA EST MORA zna
czący: „Dni nasze jako cień na 
ziemi, a nie masz żadnego prze
dłużenia”. Niegdyś napis tęn 
był obszerniejszy, a pierwsza 
jego część zaginęła w czasie ja
kiegoś remontu. Natomiast 
cała jego treść (jest to cytat z 

biblijnej Księgi Kronik: I. Krn 
29,15) zachowała się w fabule 
powieści Tadeusza Kudlińskie
go Wygnańcy Ewy, wydanej w 
1932 r.

Zegar szczęścia
Jakkolwiek zaopatrywanie ze
garów w symbole marności 
świata i śmierci było częste, to 
jednak częściej chyba starano 
się nadać zegarowi charakter 
przedmiotu pobudzającego do 
radości i twórczego działania. 
Służyć temu celowi miała za
pewne tematyka ornamentyki o 
niezwykłym bogactwie moty
wów, tak by nabywca mógł wy
bierać wedle swojego gustu i u- 
podobania. Wśród motywów w 
zdobnictwie zegarów mamy 
więc architektoniczne, religijne, 
roślinne, zwierzęce, antyczne, 
myśliwskie, rolnicze itd. Zegary 
często miały rozweselać i roz
bawiać, takiemu celowi służyły 
różnorodne pomysły zegarmi
strzów, jak nadanie wahadłu 
formy huśtawki z laleczką czy 
małpką, urządzenie zegara w 
postaci wiatraka lub młyna, 
wprowadzenie ruchomych fi
gurek, gongów o pięknym 
brzmieniu i pozytywek wygry
wających różnorodne melodie. 
Dotyczy to zarówno zegarów 
wieżowych, a więc publicznych 
(wystarczy tu wspomnieć o 
„poznańskich koziołkach”), jak 
i zegarów domowych. Zacytuj
my opis zegarka, który otrzy
mał Ignacy Paderewski w pre
zencie imieninowym od same
go Patka: „Paderewski nacisnął 
guzik przy małym złotym bu
dziku. W tej chwili wieczko bu
dzika rozchyliło się na obie 
strony i wyfrunął mały koliber, 
cały z drogich kamieni, trzepo
tał skrzydełkami, które skrzyły 
się wszystkimi barwami tęczy. 1

2. Zegar zwieńczony amforą i udeko
rowany romantyczną sceną (XIX w.).
3. Zegar na poznańskim ratuszu z 
wesołymi koziołkami (1550 r.)
4. Śmieszny zegar domowy z dzie
ćmi bawiącymi się z królikiem
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5. 6 Różne, wykonane z fantazją wa
hadła zegarów szafkowych
(zdjęcia: 2 - Jerzy Chumiński, 4.5,6 - Robert Moździerz)

tak co godzinę zjawiało się to 
stubarwne maleństwo" (M. 
Hampel, Z łańcucha wspom
nień, Kraków 1985).
Z kolei zegarowy napis HO
RAS NON NUMERO NISI 
SERENAS („Godziny odliczam 
tylko szczęśliwe’’) miai widzieć 
Wojciech Kossak w domu Fer
dynanda Focha, marszałka 
trzech narodów. Napis ten za
pewne często umieszczano na 
zegarach, skoro powtórzył go 
Leopold Staff w wierszu Zegar 
słoneczny. A samo życzenie, by 
zegar wskazywał tylko szczęś
liwe godziny, powtarza się w 
naszych myślach nader często, 
świadectwem tego może być 
współczesny wiersz ludowej 
poetki spod Bochni Emilii Lalik 
Czas - zegar szczęścia. Oto 
jego fragment: 
„Czas - to godziny, 
Czas - życie nasze.
A miarą jego - wskazówka,
Która niech w koło wskazuje miłość! 
Radości, wśród koła cyfr, suka.
/a - zegar szczęścia
Wskazywał będę
Same szczęśliwe chwile! -

Na moją tarczę - spoglądnij proszę -
I przeszłość wspomnij mile."
Jeśli przyjąć, że jedną z dróg 
prowadzących do osiągnięcia 
szczęścia jest ustawiczna praca 
pozwalająca pokonać wrogi 
nam czas, „zabijać czas", to u- 
zasadnione będzie przytocze
nie tu nie istniejącego już napi
su - sentencji z zegara słonecz
nego w Wojniczu na ścianie pa
łacu Dąmbskich z początku 
XIX w. Jest to cytat z poezji 
Kazimierza Brodzińskiego, 
który w latach młodzieńczych 
krótko przebywał w Wojni
czu.
CHOCIAŻ NIE SKOŃCZYSZ, CIĄGLE 
RÓB.
CIEBIE NIE DZIEŁO PORWIE, LECZ 
GRÓB.
CHOĆ TU DLA CZYNU KRÓTKO 
NAS,
CZAS WSZYSTKO SKOŃCZY, BO MA 
CZAS.

Jerzy Chumiński
Autor prosi Czytelników o nadsyła
nie do Redakcji informacji dotyczą
cych napisów na zegarach. Szcze
gólną wartość miałyby zdjęcia i opi
sy zegarów.

Akcja domy robotnicze

O
BYŁ zabytek!

Sosnowiec jest typowym przykła
dem nagłego pojawienia się i gwał
townego rozwoju ośrodka miejskie
go w warunkach industrializacji 
wielkokapitalistycznej w drugiej 
połowie XIX w. Zaciążyło to na o- 
becnym kształcie struktury społecz
no-gospodarczej i przestrzennej 
miasta. Odkrycie i eksploatacja 
węgla kamiennego zadecydowały o 
rozwoju osad i wsi między Przem- 
szą a Brynicą. Już w 1806 r. urucho
miono pierwszą kopalnię, jednak 
dopiero po wybudowaniu w 1859 r. 
odgałęzienia kolei warszawsko- 
wiedeńskiej, prowadzącego z Ząb
kowic na Górny Śląsk, i otwarciu 
granicznej stacji kolejowej rozpo
czął się rozwój wielkiego przemysłu 
w rejonie przyszłego miasta Sos
nowca. Spowodowało to napływ 
ludności z całej guberni piotrko
wskiej oraz emigrantów ze Śląska. 
W 1822 r. w rejonie wsi Sosnowice, 
Pogoń i Ostra Górka mieszkało po
nad tysiąc osób, w 1860 r. - 6 tys., w 
1880 r. - 13 tys., a na początku XX 
w. już 32 tys. Na czoło wysunęła się 
wieś Sosnowice (Sosnowiec), dla 
której od lat osiemdziesiątych XIX 
w. starano się uzyskać prawa miej
skie.

23 czerwca 1902 r. na mocy specjal
nego ukazu carskiego Sosnowiec 
stał się miastem. W jego skład we
szły wsie i osady należące dotych
czas przeważnie do dóbr gzicho- 
wskich (własność von Kramsty) i 
modrzejowsko-sieleckich (własność 
hr. Renarda): Sosnowiec, Stary Sos
nowiec, Pogoń, Ostra Górka, Sielec, 
Radocha i osada Blumentala. Łącz
nie miasto obejmowało około 19 
km2, a liczba ludności w 1904 r. wy
nosiła 57 tys. (1914 - 118 tys.).

Układ urbanistyczny Sosnowca jest 
bardzo chaotyczny. W XIX w. wo
kół zakładów przemysłowych, zlo
kalizowanych na gruntach różnych 
właścicieli, powstawały osady ro
botnicze pozbawione najczęściej 
wody i kanalizacji. Do dziś zacho
wały się osiedla budowane przez 
właścicieli fabryk (np. kolonia dom- 
ków robotniczych przy ul. Staszica, 
wybudowana przez Gwarectwo hr. 
Renarda przed pierwszą wojną 
światową dla górników). Charakte
ryzują się one oszczędną i funkcjo

nalną, ujednoliconą architekturą. 
Budynki tego typu były zazwyczaj 
wznoszone z czerwonej cegły. O- 
siedla robotnicze miały własne klu
by, łaźnie, kantyny, piekarnie, szko
ły, szpitale. Innym typem osiedla ro
botniczego było skupisko domów 
prywatnych wznoszonych przez ro
botników, np. Środula.

W rejonie Sosnowca .ytuację mie
szkaniową komplikowały dodatko
wo przepisy obowiązujące w zabo
rze rosyjskim, które nie pozwalały 
na wznoszenie budynków w strefie 
przygranicznej bez specjalnych ze
zwoleń. W pasie 875 sążni (1867 m) 
od granicy nie wolno było wznosić 
jakichkolwiek domów bez specja
lnych zezwoleń, co uniemożliwiało 
zabudowę dużej części późniejsze
go Sosnowca. Przepisy te obcho
dzono, stawiając budynki nocą, po 
ogrodzeniu placów budowy wyso
kimi parkanami. Domy takie wzno
szono bez zachowania norm budo
wlanych i nadzoru technicznego. 
Nielegalnymi sposobami powstało 
60% budynków istniejących w Sos
nowcu w 1904 r. Zabudowa była 
chaotyczna i tandetna. Jeszcze w 
1921 r. 80% budynków miało nie 
więcej niż jedno piętro.

Na obrzeżach Sosnowca robotnicy 
wykupywali (za pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży rodzinnego gospo
darstwa we wsi, z której przybyli) 
małe parcele i stawiali na nich liche 
domki jedno- lub dwuizbowe. Było 
to osławione „budownictwo w kar
toflach” (daleko od powstającego 
centrum, na granicy miasta i tere
nów rolniczych).

Bezrobotni żyli w osiedlach' lepia
nek i półziemianek skleconych z de
sek, blach, starych drzwi. Ich osiedla 
o egzotycznych nazwach: „Abisy
nia”, „Pekin”, „Argentyna”, zniknęły 
dopiero po drugiej wojnie świato
wej. Bezrobotni trudnili się głównie 
nielegalnym wydobywaniem węgla 
z tzw. biedaszybów.

Kiedy budownictwo czynszowe za
częło się zbliżać do strefy „budow
nictwa w kartoflach”, rosły tam 
ceny działek, a robotnicy zmuszeni 
byli szukać parcel na dalszych tere
nach, odpowiadających ich możli
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wościom finansowym. Tak właśnie 
rozbudowywała się na początku 
XX w. dzielnica Pogoń. Bogatsze 
centrum Sosnowca zostało otoczo
ne wieńcem biednych skupisk ro
botniczych.

Jednocześnie wokół dworca kolei 
warszawsko-wiedeńskiej rozwijało 
się swoiste „city”. Pierwsze domy, a 
wśród nich okazałe kamienice, 
wzniesiono w miejscu, gdzie ul. Tar
gowa przecina ul. Modrzejewską. 
W szybkim tempie powstała ul. Ko
lejowa (obecnie Trzeciego Maja). 
W lesie wykarczowano ul. łwano- 
grodzką (dziś Dęblińska), z bagien 
wyłoniła się ul. Przejazdowa, na
zwana później Warszawską. Ulice 
te prowadziły z centrum w kierunku 
dworca kolei iwanogrodzko-dębliń- 
skiej.

Odrębną grupę obiektów architek
tonicznych Sosnowca stanowią pa
łace fabrykantów, otoczone niegdyś 
rozległymi parkami (pałac Schóna 
przy ul. Chemicznej, pałac Dietla 
przy ul. Żeromskiego, pałac Schóna 
przy ul. 1 Maja, pałac hr. Renarda w 
parku sieleckim).

W 1915 r. okupacyjne władze nie
mieckie włączyły do Sosnowca 
Konstantynów ze Środulą, Milowi- 
ce, Dębową Górę, Modrzejów i 
część Zagórza. Środula stała się 
dzielnicą, w której na zakupionych 
parcelach robotnicy stawiali skrom
ne domy. Kiedy do peryferyjnie po
łożonej Środuli zbliżyła się zabudo
wa ęzynszowa, jej zagony pocięto 
na małe parcele przeznaczone pod 

dalszą zabudowę. Na gruntach 
włościańskich powstała Dolna Śro
dula. W sąsiedztwie rozbudowało 
się osiedle baraków i lepianek u 
stóp katarzyńskiej hałdy.

Środula jest jedną z dzielnic Sos
nowca o udokumentowanej, boga
tej historii. Nazwa „Środula”. po
dobnie jak nazwa dzielnicy „Środ
ka” w Poznaniu, pochodzi od trady
cyjnie odbywanych tu co środę tar
gów. Już w 1645 r. istniała na Śro
duli osada karczmarska, leżąca przy 
bocznej drodze, biegnącej lewym 
brzegiem Przemszy, z Będzina 
przez Sielec do Mysłowic. Oprócz 
karczmy zapiski historyczne wy
mieniają dwie chałupy: Alberta Jan- 
czy i Sebastiana Pieczka. Obok tej 
osady, tuż nad brzegiem Przemszy, 
stało skupisko kilku chałup, zwane 
Środulką lub Piecuchem. Około 
1667 r. znana była na Środulce ro
dzina Migdałków. Do około 1880 r. 
istniał na Środuli folwark.

W drugiej połowie XIX w. Środula 
była własnością Gwarectwa von 
Kramsty, które wydzierżawiło ją 
Meyercholdowi. W 1883 r. Maizner 
Verein fiir Chemische Industrie in 
Frankfurt am Main (Mogunckie To
warzystwo dla Przemysłu Chemicz
nego we Frankfurcie nad Menem) 
założyło na Środuli fabrykę che
miczną „Gzichów”. Fabryka ta za
trudniała około 100 robotników, 
produkowała kwas octowy, siarko
wy, solny, chlorek wapnia i esencję 
octową. Na Środuli zlokalizowana 
była także fabryka waty Józefa Pa- 
lusińskiego, a w 1900 r. istniała tu 

jeszcze fabryka chemiczna G. Ott- 
mana i S-ki.

Pod koniec XIX w. powstało na 
Środuli osiedle robotnicze złożone 
z typowych, niskich domów pozba
wionych kanalizacji. Ta uciążliwość 
pozostała do końca istnienia starej 
dzielnicy; jeszcze kilka lat temu nie
czystości wylewano do rynsztoków. 
Dzielnicę cechowała regularna, bar
dzo schematyczna i gęsta zabudowa 
(szczególnie w zachodniej części) 
oraz nieekonomiczna siatka ulic. Na 
wschodzie Środulę z Zagórzem łąr 
czyły kolonie Zuzanna i Małe Zagó
rze.

Na przełomie XIX i XX w. na wyty
czonych parcelach wznoszone były 
domy z kamienia wapiennego po
chodzącego z pobliskich kamienio
łomów. Rzadziej do budowy uży
wano cegły. Na Środuli mieszkały 
rodziny robotników pracujących w 
pobliskich zakładach przemysło
wych bądź znajdujących zatrudnie
nie w innych dzielnicach Sosnowca. 
Mieszkańcy Środuli byli świadkami 
burzliwych wydarzeń 1905 r. - ma
sakry kilkudziesięciu robotników 
pod bramą pobliskiej huty „Kata
rzyna” („krwawa środa” 9 lutego 
1905 r.).

W okresie międzywojennym Śro
dula pozbawiona była urządzeń i 
budynków użyteczności publicznej; 
korzystała ze szkół i sieci handlo
wej Konstantynowa. Podstawowym 
materiałem budowlanym pozostał 
kamień wapienny, którego używano 
do brukowania ulic i budowy do
mów. Tuż przed wybuchem drugiej 

wojny światowej wzniesiono przy 
ul. Okrzei szkołę powszechną, któ
rej okazały budynek ostro kontra
stował z nędzną zabudową dzielni
cy.

Burzliwe były dzieje Środuli w ok
resie okupacji hitlerowskiej. W 1939 
r. wśród mieszkańców Sosnowca 
było około 30 tys. Żydów. W. paź
dzierniku 1942 r. władze okupacyj
ne zarządziły utworzenie getta na 
Środuli i w Starym Sosnowcu. Do 
dzielnicy Stary Sosnowiec kierowa
no ludzi starych i niezdolnych do. 
pracy. Na Środuli znaleźli się ludzie 
mający pracować w szopach zloka
lizowanych w centrum Sosnowca 
oraz na terenie getta (szopy Brauna 
i Goretzkiego). Warunki mieszka
niowe były tragiczne. W jednym po
koju gnieździło się 10—15 osób, bez
domni koczowali na ulicach. Sytua
cja pogorszyła się jeszcze, gdy oku
panci wydali nakaz, by do końca 
kwietnia 1943 r. przenieść na Śro
dulę Żydów z getta zlokalizowane
go na Starym Śosnowcu. W nocy z 
31 lipca na 1 sierpnia 1943 r. rozpo
częto likwidację getta. W wyniku 
trwających kilka dni brutalnych ła
panek około 10 tys. ludzi zaciągnię
to na dworzec kolejowy w Będzinie, 
skąd zostali skierowani do Oświęci
mia. Kilkaset osób zginęło na miejs
cu. Nieliczni znaleźli schronienie w 
tajnych przejściach przygotowa
nych przez żydowski ruch oporu, 
którego członkowie ostrzelali 
Niemców w rejonie ul. Wapiennej. 
Starzy mieszkańcy dzielnicy, po
wracający po wojnie do swych do
mów, często odnajdywali przedmio-

1. Zabudowa w pobliżu ul. Batorego
2. Wyburzanie zabudowy przy głównej ulicy Środuli (ul. Okrzei)
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3. Z lewej - charakterystyczny budy
nek przy ul. Matejki, z prawej widocz
ny nowy blok
4.5. Środula na planach Sosnowca: z 
1916 r. (4) i z 1987 r. (5)
(zdjęcia: Anna Ciałowicz)

la przez kopalnię „Sosnowiec” w re
jonie Środuli miało być zlokalizo
wane centrum zaglębiowskiego 
trójmiasta (Sosnowiec - Będzin - 
Dąbrowa Górnicza) z wzorcowym 
osiedlem mieszkaniowym pośrod
ku. Rozbiórka rozpadających się 
domów przybliżała realizację tych 
planów. Centrum miało skupiać 
handel, administrację i instytucje 
kulturalne. Sprzyjało temu położe
nie geograficzne Środuli między 
Sosnowcem, Będzinem i Dąbrową 
Górniczą. Plany te nie zostały zrea
lizowane.
W sierpniu 1990 r. zburzono ostat
nie już stare domy w zachodniej 
części dzielnicy. Zachowały się je
dynie nieliczne oryginalne budynki 
w części wschodniej, gdzie zabudo
wa była rzadsza i niższa. Zagłada 
kamiennej Środuli dokonała się w 
ciągu kilku ostatnich lat. Na miejscu 
starej dzielnicy wznosi się teraz 
nowe osiedle mieszkaniowe, pozba
wione dostatecznej sieci usług 
handlowych i placówek kultura
lnych.
Szkoda, że stara robotnicza dzielni
ca Sosnowca, pamiętająca początki 
tworzenia się organizmu miejskie
go, pozostanie już tylko na fotogra
fiach i dawnych planach miasta.

Anna Ciałowicz

ty pozostawione przez Żydów. 22 
marca 1989 r. znalazłam w ruinach 
rozbieranego domu na rogu ulic 
Matejki i Batorego fragmenty żydo
wskich gazet i książek (na kartach 
tytułowych można odczytać daty i 
miejsca wydania: Lemberg (Lwów) 
1822, Warszawa 1879).
Po drugiej wojnie światowej nie 
planowano na Środuli większych 
zmian. Nieekonomiczność zabudo
wy i peryferyjność położenia zade
cydowały, że starą Środulę skazano 

na zagładę. Miłośnicy Sosnowca 
mieli koncepcję zachowania auten
tycznego wyglądu dzielnicy. Wyma
gało to przeprowadzenia niezbęd
nych zmian ułatwiających życie 
mieszkańcom i stworzenia skansenu 
oryginalnego budownictwa robot
niczego. Plany te spełzły na niczym, 
bowiem zupełnie inne zamiary w 
stosunku do Środuli miał w latach 
siedemdziesiątych Edward Gierek. 
Planowano stworzenie tutaj cen
trum administracyjno-kulturalhego. 

Kopalnia „Sosnowiec” miała jak 
najszybciej wydobyć węgiel z po
kładów zalegających pod Środulą. 
W 1978 r. zakończono eksploatację 
złóż z okolic Dolnej Środuli i roz
poczęto wydobycie w rejonie Gór
nej Środuli. Nie wytrzymała tego 
stara kamienna zabudowa dzielnicy. 
Budynki zaczęły pękać i zagrażać 
bezpieczeństwu mieszkańców, któ
rych trzeba było przenieść do no
wych osiedli.
Po zakończeniu wydobywania węg-
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Z warsztatu historyka sztuki

Relikwiarz

W trakcie prac inwentaryzacyj
nych w kościele Św. Wojciecha 
w Poznaniu, prowadzonych dla 
potrzeb Katalogu Zabytków 
Sztuki w Polsce, uwagę moją 
zwrócił dość szczególny w for
mie relikwiarz patrona kościoła, 
określony na karcie konserwa
torskiej jako rokokowy. Przepro
wadzona analiza i badania ar
chiwalne pozwoliły rozszerzyć 
wiedzę na temat tego przedmio
tu.
Do czasu rozbiorów kościół Św. 
Wojciecha należał do zamoż
niejszych świątyń poznańskich. 
W czasach pruskich sytuacja 
zmieniła Się do tego stopnia, że 
kolejne remonty finansowano z 

wyprzedaży sreber ze skarbca 
kościelnego. Jedna z najwięk
szych wyprzedaży miała miejsce 
w 1832 r., kiedy spieniężonych 
zostało 15 srebrnych kielichów i 
14 paten oraz jeden kielich złoty 
z pateną. Kolejne wyprzedaże 
oraz dwie duże kradzieże w 
1849 i 1851 r. doprowadziły do 
poważnego zubożenia skarbca i 
braków w podstawowym, ko
niecznym sprzęcie liturgicznym. 
Łupem jednej z kradzieży (1849 
r.) padł także pacyfikał (relik
wiarz w kształcie krzyża) z relik
wiami patrona kościoła. Po tym 
wydarzeniu ówczesny arcybis
kup gnieźnieńsko-poznański ks. 
Leon Przyłuski, pochodzący z

parafii Św. Wojciecha, ochrzczo
ny w tym kościele i tu przystępu
jący do pierwszej komunii, ofia
rował w 1855 r. „drogą cząstkę z 
kości św. Wojciecha w katedrze 
gnieźnieńskiej zachowanych... 
Wzruszony tym darem pro
boszcz kościoła, ks. kanonik 
Franciszek Bażyński, stwierdził, 
że: ... Tak kosztowną pamiątkę
pragnąłbym umieścić w pacyfi
kale srebrnym, który ma się i 
wartością i piękną robotą od
znaczać." Jednak kasa kościoła 
była pusta, brakowało też mate
riału koniecznego do wykonania 
takiego dzieła.
Ks. Bażyński wiedział, że w ka
sie konsystorza generalnego 
przechowywane są sprzęty koś
cielne zabrane ze skasowanych 
przez zaborców klasztorów, któ
re w zależności od potrzeb roz
dzielane były innym kościołom. 
Zwrócił się Więc do arcybiskupa 
z prośbą o przydzielenie kościo
łowi srebrnego postumentu od 
pacyfikału pochodzącego z 
dawnego kościoła cystersów w 
Obrze. W sierpniu 1855 r. postu
ment stał się własnością koś
cioła Św. Wojciecha. Nadal bra
kowało jednak pieniędzy i mate
riału na górną, zasadniczą część 
relikwiarza. Aby je zdobyć, kole
gium kościelne postanowiło za 
zgodą arcybiskupa sprzedać 
srebra znajdujące się do tej 
pory na obrazie św. Wojciecha. 
Ich wyceną i sprzedażą zajął się 
złotnik poznański Edward Fied
ler. Z tej transakcji rozliczył się 
ks. F. Bażyński przed arcybisku
pem pisząc 5 listopada 1856 r.: 
„Z tych pieniędzy użyłem w na
stępujący sposób: 1° za relik
wiarz srebrny 12 próby (bez po
stumentu, bo ten już gotowy da

rował Najprzewielebniejszy Ar- 
cypasterz) w formie krzyża z 
promieniami złoconymi wycho- 
dzącemi od trumny, w której zło
żona cząstka kości ś. Wojciecha 
ważący 4 grzywny 6 łutów zapła
ciłem złotnikowi Fiedlerowi z ro
botą rzeźbiarską 86 Tal. 2° za 
futerał do tego relikwiarza 6-10 
fen..."
Wspomniany przez ks. Bażyń
skiego złotnik Fiedler (żyjący w 
Poznaniu w latach 1801-1865) 
zajmował się już wcześniej wy
ceną i sprzedażą sreber z koś
cioła Św. Wojciecha. Wykonany 
przez niego pacyfikał jest nadal 
w posiadaniu kościoła, a dzięki 
zachowanym archiwaliom udało 
się poznać historię jego po
wstania i osobę twórcy, bowiem 
na relikwiarzu nie odnaleziono 
żadnych znaków złotniczych. 
Relikwiarz skomponowany jest 
z krzyża i piramidalnej, stopnio
wej, prostokątnej stopy, której 
naroża i środkowe pola dolnego 
stopnia ozdobione są plastycz
nym, dolutowanym ornamentem 
rokokowym. Stopa, stanowiąca 
ongiś podstawę pacyfikału i - 
jak wiemy - pochodząca z koś
cioła cystersów w Obrze, wyko
nana została po połowie XVIII w. 
Na stopie, na silnie spłaszczo
nej gałce osadził Fiedler krzyż z 
trójlistnie zakończonymi ramio
nami i kulką na środkowym liś
ciu trzech górnych ramion. Na 
awersie, w miejscu skrzyżowa
nia ramion nad obłokiem u- 
mieszczona została podtrzymy
wana przez trzy aniołki szklana 
trumienka z relikwiami i leżącą 
na wieku postacią św. Wojcie
cha w stroju biskupim z wiosłem 
w ręku. Całość ujęta jest krę
giem płaskich złoconych pro
mieni, zwieńczonych infułą. Do 

1.2.. Pacyfikał (1) z relikwiami w szklanej trumnie, na której postać świętego 
(2)
(zdjęcia: 1 - Witalis Wolny. 2 - Grzegorz Kumorowicz)
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dolnej belki krzyża dolutowany 
został pastorał z głowicą o de
koracji neorokokowej. Rewers 
krzyża jest gładki, jedynie po
środku znajduje się owalne pu
dełko, w którym- umieszczona 
została pieczęć mniejsza arcy
biskupa Leona Przyłuskiego, 
przybita przezeń 31 maja 1856 
r.
Górna część pacyfikału zrobio
na przez złotnika Fiedlera nie 
odznacza się szczególną finezją 
wykonania i odzwierciedla za
pewne umiejętności twórcy. Na
tomiast kompozycja całości jest 
wynikiem pracy zleceniodawcy, 
to znaczy ks. Franciszka Bażyń
skiego i samego złotnika. 
Ksiądz Bażyński postarał się o 
otrzymanie gotowej stopy, poza 
tym od początku świadomie 
chciał kontynuować tradycję i 
dążył do tego, aby relikwiarz pa

trona kościoła miał formę krzy
ża, bowiem wcześniejszy, skra
dziony, był także pacyfikałem. U- 
mieszczenie relikwii w trumien
ce, na wieku której spoczywa 
postać świętego, nawiązuje do 
formy głównego relikwiarza 
świętego w katedrze gnieźnień
skiej, Natomiast rola znanego z 
artystycznych zainteresowań ar
cybiskupa Przyłuskiego spro
wadziła się w tym wypadku do 
ofiarowania zasadniczej części 
relikwiarza, czyli relikwii i goto
wej, upatrzonej przez ks. Bażyń
skiego stopy. Dzięki tym trzem 
osobom powstał relikwiarz, któ
ry jest przykładem tak często 
spotykanego w złotnictwie łą
czenia różnych czasowo i stylo
wo, a nierzadko przeznaczonych 
do innych celów elementów w 
nową całość.

Zofia Kurzawa 

Prawosławna cerkiew 
w Sosnowcu

stanu Włodzimierza Debila; wy
stąpił z projektem po tragicznej 
śmierci swoich dzieci (nie po
twierdzona w źródłach parafia
lnych wersja mówi o śmierci 
trzech córek pod kołami pocią
gów). Jego energia i upór w 
zdobywaniu środków sprawiły, 
że już po upływie 15 miesięcy 
od daty wmurowania kamienia 
węgielnego (15 sierpnia 1888 r.) 
stanął budynek cerkwi. Nie by
łoby to możliwe bez wsparcia 
sosnowieckich kupców i fabry
kantów. „Rocznik sosnowiecki i 
kalendarz na rok 1899” wymie
nia wśród fundatorów m, in, bra
ci Schoenów, Heinriecha Dietla, 
łódzkiego fabrykanta Scheible- 
ra, Heinzla, Gampera, Kuznickie- 
go, Loewensteina, Landaua i 
Mayerholda. Co dziwne - żaden 
z nich nie wyznawał prawosła
wia. Tenże rocznik podaje, że na 
cerkiew zebrano 24 771 rubli w 
gotówce i 18 000 w materiałach 
budowlanych.
28 listopada 1889 r. archirej lu
belski o. Ffawian poświęcił cer

kiew, zaś w następnym roku u- 
tworzono parafię prawosławną. 
Na początku pierwszej wojny 
światowej duchowieństwo pra
wosławne trzech sosnowieckich 
cerkwi i większość parafian e- 
wakuowano na wschód. Od 
tego czasu aż do 1940 r. cerkiew 
nie była użytkowana. Otwarto ją 
ponownie w czasie wojny, aby 
służyła duchową pociechą licz
nej rzeszy prawosławnych, prze
bywających w Sosnowcu i oko
licy na przymusowych robotach. 
Od czasu jej ponownego uru
chomienia z małymi „zakłóce
niami” funkcjonuje do dziś.
Cerkiew zbudowano z kamienia 
i cegły na planie krzyża greckie
go, według projektu architekta 
piotrkowskiego Prokofiewa (nie
stety ani dokumenty parafialne, 
ani dokumentacja konserwator
ska nie podają jego imienia). 
Reprezentuje ona typowy dla 
schyłku XIX w. eklektyzm, oparty 
na motywach bizantyjskich. W 
miejscu przecięcia się ramion 
krzyża, tworzących bryłę cerkwi, 

Zabytków związanych z prawo
sławiem szukamy zazwyczaj na 
wschodnich krańcach Rzeczy
pospolitej. O tych powstałych 
na zachód od Wisły mówi się i 
pisze z przekąsem jako o „pa
miątkach” po carskim zaborcy, 
zapominając o tym, że prawo
sławie istnieje na ziemiach pol
skich od pohad tysiąca lat. To 
fakt, że na ziemie etnicznie pol
skie i katolickie prawosławne 
cerkwie „przeszczepione” zo
stały za sprawą carskiego apa
ratu urzędniczego, kupców, 
przemysłowców, jednym sło
wem - zaborczego establish
mentu - i głównie jemu służyły, 
ale zaborcy uciekli na wschód 
już w 1914 r„ zaś cerkwie pozo
stały, głosząc wraz z innymi koś
ciołami chwałę bożą.
Nie sposób nie dostrzec z okien 
przejeżdżającego przez Sosno
wiec pociągu cebulastej cer
kiewnej kopuły. Tkwi w wieńcu 
starych drzew, dając świadec
two kunsztu dziewiętnasto
wiecznych budowniczych. Jest

to cerkiew pw. Wiery, Nadziei i 
Luby*, trzech córek św. Zofii, 
męczennic z czasów cesarza 
Hadriana.
Budowa cerkwi w Sosnowcu 
przy obecnej ul. Kilińskiego 
przypadła na okres gwałtowne
go rozwoju osady (wówczas 
jeszcze nie miasta), spowodo
wanego przeprowadzeniem 
tędy w 1859 r. odnogi kolei war- 
szawsko-wiedeńskiej, łączącej 
Królestwo Polskie z Górnym 
Śląskiem. Handel przygraniczny 
sprawił, że wokół stacji kolejo
wej i komory celnej zaczęła two
rzyć się tkanka przyszłego mia
sta i w ciągu zaledwie pół wieku 
Sosnowiec z małej wsi stał się 
60-tysięcznym ośrodkiem miej
skim.
Na terenach oddanych społe
czeństwu przez zarząd kolei roz
poczęła się budowa pierwszych 
obiektów - kościoła Najświęt
szego Serca Jezusowego, a nie
długo potem cerkwi. Za inicjato
ra budowy cerkwi uważa się na
czelnika komory celnej, radcę
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stoi ośmioboczna część central
na, zwieńczona cebulastą kopu- 
tą na bębnie z wieńcem okien, o 
wysokości 23,2 m (miary przeli
czone z rosyjskich).
Budynek cerkwi jest orientowa
ny. Wschodnią część zamyka 
trójbocznie zwieńczone prezbi
terium, zaś zachodnią - przedłu
żoną w stosunku do pozosta

łych - wieńczy wieża o wyso
kości około 31 m. Jej podstawę 
tworzy kwadrat, który przecho
dzi w górę w ośmiobok z arka
dowymi otworami dzwonnicy, 
nakrytej ostrosłupowym heł
mem. Po wybudowaniu cerkiew 
miała osiem dzwonów o łącznej 
wadze 18,411 tony. Do dnia dzi
siejszego zachowały się tylko 

1. Cerkiew od strony północnej
2: Portal głównego wejścia do cerk
wi
3. Proboszcz parafii ks. Sergiusz 
Dziewiatowski na tle ikonostasu

(zdjęcia: Józef Chojkowski)

cztery. Pod wieżą znajduje się 
kruchta z wejściem głównym o- 
zdobionym kolumnowym porta
lem. Podobne portale zamykają 
kruchty boczne od strony pół
nocnej i południowej.

Przebogatą elewację cerkwi 
tworzą belkowania, przerywane 
łukowato sklepionymi oknami 
oraz liczne gzymsy i ceglane 
wypusty, wzorowane na archi
tekturze bizantyjsko-ruskiej. W 
przeciwieństwie do bogatego 
zdobienia elewacji, wnętrze jest 
niezwykle ascetyczne, o jasnych 
klasycyzujących tynkach, stano
wiących znakomite tło dla kilku
nastu ikon w pięknych dębo
wych obramowaniach. W trakcie 
remontu cerkwi (1981-1984) 
prowadzono - z negatywnym 
skutkiem - poszukiwania malo
wideł pod tynkami.

Jak zwykle w budowlach sakra
lnych obrządku wschodniego, 
nawę oddziela od prezbiterium 
ikonostas, wykonany w okresie 
budowy cerkwi w moskiewskim 
warsztacie Lebiediewa. Na sos
nowiecki ikonostas składa się 
bogato rzeźbiona w dębie kon
strukcja oraz umieszczone w 
niej 14 ikon; wysokość ikono
stasu - 7 m, szerokość u pod
stawy - 5,4 m.

Ikony umieszczono w ikonosta
sie zgodnie z obowiązującym 
porządkiem. Centralny punkt - 
carskie wrota - zdobi sześć nie
wielkich ikon przedstawiających 
Matkę Boską Hodegetrię w ty
powym ujęciu, Zaśnięcie Matki 
Boskiej, św. Mikołaja Cudotwór
cę, Chrystusa Pantokratora, św. 
św. Adriana i Natalię oraz św.św. 
Piotra i Pawła. Po obu stronach 
carskich wrót - tzw. ikony na- 
miestne, przedstawiające petno- 
postaciowe ujęcia Matki Boskiej 
Hodegetrii i Chrystusa Naucza
jącego. Boczne, diakońskie 
wrota ozdobione są ikonami Ar
chanioła Michała (z lewej) i Ar
chanioła Gabriela (z prawej). 
Nad carskimi wrotami znajduje 
się prostokątna ikona przedsta
wiająca Ostatnią Wieczerzę, nad 
nią zaś największa w ikonosta
sie ikona Chrystusa Pantokrato
ra oraz ikona św. Włodzimierza 
(patrona Rusi) - z lewej strony i 
ikona przedstawiająca św.św.

Wierę, Nadzieję i Lubę wraz z 
ich matką św. Zofią - z prawej. 
Przed ikonostasem, w nawie u- 
mieszczono dwa boczne ołtarze, 
tzw. kioty (o wysokości 2,8 m), 
zbliżone stylem do ikonostasu: 
lewy z wizerunkiem Matki Bo
skiej Częstochowskiej, namalo
wany przez nie znanego autora 
w 1891 r. oraz prawy przedsta
wiający patronki cerkwi, wyko
nany przez malarza A.A. Gtazu- 
nowa w 1914 r. na zlecenie ini
cjatora budowy cerkwi, W. Debi
la.
Wnętrze zdobią ponadto dwie 
duże ikony malowane na płót
nie: Prorok Ozjasz (Izajasz?; 
oraz św. Mikołaj - obie nie zna
nego autorstwa. Do cieka
wszych ikon należą także: św 
Pantalejmon, św. Mikołaj Cudo
twórca, św.św. Borys i Gleb, św 
Barbara, św. Aleksandra oraz 
piękna płaszczenica (ikona haf
towana) Chrystusa złożonego 
do grobu, umieszczana w cen
tralnym miejscu cerkwi w Wielki 
Piątek.
Prawie wszystkie ikony skatalo
gowano w dokumentacji woje
wódzkiego konserwatora zabyt
ków w Katowicach, większość z 
nich poddana była konserwacji 
w 1988 r„ którą przeprowadził 
artysta konserwator Adrian Po- 
loczek.
Na zakończenie chciałbym 
wspomnieć także o innej sosno
wieckiej cerkwi Św. Michała. 
Zbudowano ją w 1905, zaś zbu
rzono w 1938 r„ kierując się tymi 
samymi motywami co przy bu
rzeniu soboru prawosławnego 
na Placu Saskim w Warszawie. 
Z tej zburzonej cerkwi Św. Mi
chała zostały dwie ikony malo
wane na płótnie: Matka Boska 
Pocieszycielka oraz Ukrzyżowa
nie. Wiszą one po bokach iko
nostasu jako milczący świadko
wie naszej nietolerancji.

Edward Wieczorek

* Rosyjskie imiona: Wiery, Nadieżdy 
i Liubwi - niesłusznie spolszczono 
na Wiarę, Nadzieję i Miłość i pod tym 
wezwaniem cerkiew figuruje w reje
strze zabytków (pod nr. 1242/80). U- 
żyta w tekście nazwa pochodzi z ka
lendarza prawosławnego wydanego 
w języku polskim, gdzie pod datą 17 
września figurują takie właśnie imio
na męczennic.
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ROZMAITOŚCI

Akcja cmentarze

Grobowiec Czartoryskich 
w Sieniawie
Zamysł utworzenia jednego wspól
nego grobowca rodzinnego na ziemi 
polskiej zrodził się w rodzinie książąt 
Czartoryskich na emigracji, wśród 
dochodzących kre.su swego życia 
dzieci - Adama Kazimierza i Izabeli z 
Flemingów. Projekt ten zostat urze
czywistniony na początku drugiej po
towy XIX w. przez Władysława Czar
toryskiego, zamieszkałego w Paryżu, 
i podyktowany był wieloma czynni
kami. Co prawda już w latach 1801- 
1803 wybudowano w Puławach kap
licę pałacową z przeznaczeniem na 
mauzoleum familijne, ale nikt tam nie 
został pochowany. Zmarły 20 marca 
1823 r. w Sieniawie fundator puła
wskiej świątyni Adam Kazimierz spo
czął w Warszawie w kościele Św. 
Krzyża. Po Powstaniu Listopadowym 
utracone Puławy nie mogły być bra-

dziesięć trumien, a do 1937 r. zgro
madziło się ich dwadzieścia. Człon
kowie rodziny umierali poza Sienia
wą, przede wszystkim za granicami 
ziem polskich, skąd przywożono tak
że wieńce nagrobne, będące praw
dziwymi i oryginalnymi dziełami sztu
ki rękodzielniczej.
W latach powojennych w grobowcu 
mieściła się kotłownia ogrzewająca 
kościół. Świadkowie wspominają, że 
„ciepło z dwu koksowników ustawio
nych pośrodku krypty ulatniało się 
do góry dwoma otworami w stropie i 
wychodziło na kościół". Trumny zo
stały ustawione za prowizoryczną 
ścianą, ale można tam było wchodzić 
bez przeszkód. Trwało to do około 
1974 r.; wtedy rodzina Czartoryskich 
zakupiła dla kościoła piec ogrzewa

ny ropą, przestała go do Szczecina, a 
następnie opłaciła transport do Sie
niawy. Piec zainstalowano po lewej 
stronie pod chórem, a grobowiec 
można było wówczas uporządko
wać. Trumny w większości ustawio
no na przygotowanych konstruk
cjach betonowych przy schodach 
wejściowych i przy oknie. Na począt
ku lat osiemdziesiątych odnowiono 
ściany i ołtarz, założono instalację e- 
lektryczną, wyremontowano posadz
kę i usunięto zacieki na koszt parafii, 
bo władze odmawiały pomocy. Nie
małą w tym zasługę miał ówczesny 
proboszcz, ksiądz Zbigniew Szeliga 
przy poparciu biskupa Ignacego To
karczuka z Przemyśla. W 150 roczni
cę śmierci twórczyni początków mu
zealnictwa polskiego Izabeli Czarto
ryskiej, 16 czerwca 1985 r. odbyła się 
w Sieniawie uroczystość złożenia 
kwiatów w krypcie i msza św. w koś
ciele. Wtedy też Adam Zamoyski, 
wnuk Czartoryskich ze strony matki, 
przedstawił projekt przebudowy 
krypty, mający na celu przede 
wszystkim zabezpieczenie trumien i 
utworzenie godnego tej rodziny 

ne pod uwagę jako miejsce na ro
dzinne mauzoleum. Wybór padł na 
Sieniawę, znajdującą się pod zabo
rem austriackim w tzw. Galicji, a więc 
na ojczystej ziemi i we własnym ma
jątku. Sieniawa uchodziła za ciche i 
spokojne miasteczko z zabytkowymi 
kościołami, parkiem, pałacem i ba
stionami po starym zamku Sienia- 
wskich.
Zdecydowano, że grobowiec znaj
dzie się pod kościołem parafialnym, 
usytuowanym w pobliżu parku i pała
cu, w którym zamieszkiwali Czarto
ryscy przyjeżdżając do Sieniawy. 
Kościół ten pierwotnie był drewniany 
(przed 1676 r.), później został prze
budowany na murowany, barokowy, 
według projektu G. Spazzio, a w la
tach 1749 -1750 kończony przez J.P. 
Capponiego. W połowie XIX w. roz
poczęto w nim budowę krypty gro
bowej. Miała to być krypta z ołtarzem 
i miejscem na dziesięć trumien nie
żyjących członków rodziny; przewi
dziano też w niej miejsce dla następ
nych. Przy jej budowie wykorzystano 
fundamenty transeptu. Wejście do 
krypty znajdowało się od strony ele
wacji południowej, na wprost wejścia 
wykuto okno; krypta otrzymała skle
pienie kolebkowe. Po prawej stronie 
sklepienia, w połowie długości kryp
ty umieszczono zamkniętą lunetę 
stropową, pod którą zaplanowano u- 
stawienie ołtarza. Wokół ołtarza za
częto ustawiać trumny. I tak po 1860 
r. przywieziono z Moszczan szczątki 
księżnej Izabeli Adamowej Czartory
skiej, „pani na Puławach", zmarłej w 
Wysocku koło Jarosławia w 1835 r. 
Następnie z Francji i z Wiednia spro
wadzono prochy jej dzieci i bliskich. 
W 1865 r. w krypcie znajdowało się 

1. Wejście do grobowca pod tran- 
septem kościoła
2. Na pierwszym planie trumna ks. 
Adama Jerzego Czartoryskiego z 
1861 r_, w głębi najstarsza trumna ze 
szczątkami Izabeli z Flemingów 
Czartoryskiej
(zdjęcia: Wiesław Kula)

mauzoleum. Koszty miała ponieść 
jego matka, współspadkobierczyni 
Hotelu Lambert. Jej życzeniem było 
spocząć po śmierci w tej krypcie 
obok ojca, a także sprowadzić szczą
tki swego najmłodszego brata pole
głego w Powstaniu Warszawskim, 
pochowanego na cmentarzu przy ul. 
Wałbrzyskiej w Warszawie. Tak też 
się stało 17 marca 1990 r. Na trumnie 
Ludwika Czartoryskiego, szesnasto
letniego powstańca, znajduje się na
pis: „Poległ śmiercią żołnierza w Po
wstaniu Warszawskim 24 IX 1944 r.", 
a poniżej do białoczerwonej wstęgi 
przymocowany jest nadany po
śmiertnie brązowy krzyż Powstania 
Warszawskiego. Ludwik zginął na 
Mokotowie w rejonie ulic Puławskiej, 
Wiktorskiej, Racławickiej i pogrzeba
ny został w zbiorowej mogile w po
bliskim parku Dreszera. Ekshumo
wany w 1945 r., rozpoznany został 
przez swą matkę po koszuli, w której 
wyszedł z domu do Powstania. 
Remont i przebudowę grobowca sie- 
niawskiego zakończono we wrześniu 
1990 r. przy udziale miejscowego 
„Igloopolu”. Po lewej i prawej stronie 
osi grobowca ustawiono na dębo
wych, solidnie i estetycznie wykona
nych katafalkach po 11 trumien z 
podpisami na postumentach. Na osi 
głównej znalazł się dawny ołtarz, sto
jący niegdyś po prawej stronie. Stoi 
on na podwyższeniu, od frontu ma 
trzy płyciny o motywach roślinnych, 
rzeźbione w drewnie. Głównym ak
centem ołtarza jest duży czarny krzyż 
z łacińskimi napisami po bokach. W 
krypcie położono nową posadzkę z 
jasnoszarych płytek imitujących mar
mur. Krypta zamknięta została czar
ną, kutą kratą, pośrodku niej otwiera
ne są dwuskrzydłowe drzwi, nad któ
rymi znajduje się jedyny element ko
lorowy - herb książąt Czartoryskich 
Pogoń. Po lewej stronie od schodów 
umieszczono dwie metalowe tablice: 
genealogiczną i zawierającą nazwi
ska spoczywających zmarłych, we
dług kolejności ustawionych w gro
bowcu trumien. Trumny są zróżnico
wane pod względem formy, wyko
nawstwa i zastosowanych materia
łów. Metalowe, sprowadzone z 
Wiednia, charakteryzują się bogatym 
zdobnictwem z motywami kwiatowy
mi i roślinnymi. Trumny paryskie z 
połowy XIX w. są skromniejsze, 
drewniane i obciągnięte aksamitny
mi tkaninami, z metalizującymi lis
twami pasmanteryjnymi. Późniejsze, 
z końca XIX i XX w., wykonane z 
drewna dębowego, mają metalowe 
uchwyty po bokach.
Rzadko pisujemy o rodzinnych gro
bowcach, choć ich dzieje mogą być 
niezwykle interesujące. Znajdują się 
one nie tylko na terenach dawnych 
dóbr ziemskich, jak w Sieniawie, ale 
także na cmentarzach. Warto pozna
wać i dokumentować ich dzieje!

Wiesław Kula
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(cokół ozdobiony płaskorzeźbami)

Akcja cmentarze

Cmentarz we Wsoli
Miejscowość Wsola - to dzisiaj 
przedmieście Radomia, położone 
przy niezwykle ruchliwym trakcie ko
munikacyjnym wiodącym z Warsza
wy do Kielc i do Krakowa. Nie opo
dal skrzyżowania dróg biegnących 
przez tę miejscowość leży cmentarz 
otoczony niskim, ażurowym, cegla
nym murem. Ogrodzenie to, szcze
gólnie w części tylnej, jest w wielu 
miejscach zdewastowane. Docho
dząc do bramy wejściowej, stajemy 
przed drewnianą kapliczką z figurą 
świętego. Jest ona w wielu miejs
cach uszkodzona, ale zachowana 
nawet w takiej .formie stanowi piękny 

chodzi z 1886 r.; spoczywa tu Wikto
ria Plenkiewiczowa. Napis na na
grobku jest już bardzo zatarty i moż
liwy do odczytania jedynie z niewiel
kiej odległości. Kolejny nagrobek ro
dziny z końca XIX w. ma ciekawą for
mę plastyczną: podstawę stanowi 
równoboczny stos nieregularnych 
kamieni, być może symbolizujący 
Golgotę: na stosie znajduje się wy
kuty w kamieniu krzyż o kształcie 
walcowatym, imitujący krzyż drew
niany. Najstarszy grób - Jana Kanie
go Plenkiewicza - pochodzi z 1894 
r.
Kolejny grobowiec - prosty w formie 2

przykład ludowej ciesiołki z tych 0-
kolie. W najbardziej oddalonej od 
bramy wejściowej części cmentarza 
znajdują się grobowce, które wyróż
niają się swym wyglądem. Grobo
wiec rodziny Plenkiewiczów został 
wzniesiony na początku lat dwudzie
stych. Jego podstawę stanowi pro
stokątna obudowa, w centralnej 
części znajduje się cokół, a na nim 
figura Chrystusa niosącego krzyż. 
Najstarszy pochówek - Mieczysława 
Plenkiewicza - odbył się w 1916 r. 
Rodzina ta ma na cmentarzu we 
Wsoli jeszcze inne groby. Jeden z 
nich wykonany został - jako jedyny 
na tym cmentarzu - z żeliwa. Krzyż 
jest obecnie odłamany, a cokół uległ 
licznym spękaniom i wymaga na
tychmiastowych działań konserwa
torskich. Pochowany tu został w 
1888 r. Jan Nepomucen Plenkiewicz, 
właściciel dóbr Klawty. Inny grób po-

należy do rodziny Grobickich, właś
cicieli dóbr Piastów i Wsola; najstar
szy napis na płycie pochodzi z 1893 
r.
Jednym z najstarszych pomników 
nagrobnych jest wystawiony na gro
bie małżeństwa Kuszewskich. Nie
zwykle piękna krata z kutego żelaza 
otacza cokół w kształcie prostopad
łościanu, z którego wznosi się ścięty 
stożek o podstawie prostokąta. W 
połowie wysokości został wyrzeźbio
ny na ozdobnym kartuszu herbowym 
znak rodowy. Jako pierwszy pocho
wany tu został w 1842 r. Ludwik Ju
nosza Kuszewski, dziedzic dóbr Bar
todzieje.
Jednym z ciekawszych na cmentarzu 
we Wsoli jest nagrobek proboszcza 
tutejszej parafii ks. Piotra Majewskie
go (zm. 1898). Podstawę stanowi 
stos nieregularnych kamieni, na nich 
wznosi się cokół zwieńczony krzy-

1. Drewniana kapliczka przed cmentarzem
2. Grobowiec rodziny Plenkiewiczów z początku lat dwudziestych
3. Zniszczona kapliczka cmentarna 
(zdjęcia: Andrzej Kotecki)

żem. Na nagrobku znajduje się infor
macja o twórcy tego pomnika - I. 
Kozińskim z Szydłowca.

Tuż obok tego grobu stoi kapliczka 
cmentarna, a właściwie jej ruina. Zo
stała ona zbudowana z czerwonej 
cegły na planie kwadratu. Niestety, 
nie ma na niej śladu tablic czy inne
go rodzaju inskrypcji informującej o 
fundatorach, dacie budowy lub wy
konawcy.

W najodleglejszej części cmentarza 
znajduje się, zupełnie zarośnięty roś
linnością, grobowiec rodziny Sotty- 
ków. Został wybudowany w kształcie 
zbliżonym do kaplicy,, lekko wpu
szczonej w ziemię.

Zaprezentowane przykłady nagrob
ków na cmentarzu we Wsoli dowo
dzą niezbicie, jak wielką wartość his
toryczną mogą mieć małe cmentarze 
i jaki bezcenny materiał źródłowy dla 
badaczy historii regionu stanowią. 
Obecnie realna jest groźba zniszcze
nia tego rodzaju nagrobków, bowiem 
trwa poszukiwanie miejsc dla no
wych pochówków. Należy mieć jed
nak nadzieję, że znajdą się ludzie, 
którzy nie tylko z racji pełnionych 
funkcji zawodowych, ale również z 
powodu zrozumienia sprawy za
troszczą się o te zabytki.

Andrzej Kotecki
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Pracownia Sztukatorska 

„AKANT” 
PIOTR SĘDECKI 

96-100 SKIERNIEWICE 
ul. PIŁSUDSKIEGO 38

(tel. grzecznościowy 46-98 - R. Miazek jubiler)

•

TO WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE 

W RENOWACJI ZABYTKOWYCH WNĘTRZ 

I ELEWACJI

WYKONUJEMY ROBOTY

► SZTUKATORSKIE
► STIUKOWE
► STOLARSKIE
► MALARSKIE
► MURARSKIE
► I INNE NIEZBĘDNE DO CAŁKOWITEGO WYKO

NANIA ŚWIADCZONEJ USŁUGI

WYKONUJEMY TAKŻE

SZTUKATORSKI WYSTRÓJ 

POMIESZCZEŃ REPREZENTACYJNYCH 

I MIESZKALNYCH

RESTOR
r. zał. 1984
Konserwacja Zabytków |
spółka z o.o.
00-582 Warszawa ul. I Armii W.P. 2/4/67 tel. 29-12-96

WYSPECJALIZOWANA 
W PRACACH 
KONSERWATORSKICH 
POLECA SWOJE USŁUGI 
W ZAKRESIE:
• prac konserwatorskich w zakresie 

architektury drewnianej i murowanej
• konserwacji ruchomych dóbr kultury
• pełnej dokumentacji konserwatorskiej

i studiów historyczno-urbanistycznych - 
od badań archeologicznych do projektów 
technicznych

• ekspertyz naukowo-badawczych
• wytycznych konserwatorskich do planów 

zagospodarowania przestrzennego
• planów szczegółowych i rewaloryzacji 

ośrodków staromiejskich

FIRMA WSPÓŁPRACUJE 
Z NAJWYŻSZEJ KLASY 
SPECJALISTAMI

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I KONSERWACJI 
ZABYTKÓW

,,RENBUD”sPółkazoo
87-100 Toruń, ul. Kościuszki 17, tel. 338-86 tir 555246 Renx PI

Przyjmie do wykonania:
• Pracownia Projektowa: kompleksowe prace projektowe wraz z aranżacją wnętrz w obiektach 
zabytkowych oraz osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych; Toruń, tel. 338-86
• Zakład Konserwacji Architektury: kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane, budowlane, 
remontowe, rewaloryzacja elewacji itp., tel. 338-86, 268-43
• Zakład Badań i Dokumentacji: konserwacja dzieł sztuki, ekspertyzy techniczne i technologiczne, 
programy konserwatorskie, badania laboratoryjne obiektów zabytkowych, obliczenia komputerowe 
PC XT i AT; tel. 338-86, 48-42-72 .
• Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych i Środków Produkcji: nietypowe prace stolarskie, 
ślusarskie, betoniarskie oraz usługi transportowe, montaż elementów do 10 T.; Czarne Błoto koło 
Torunia, tel. 819-89
• Dział Pośrednictwa i Doradztwa oferuje do sprzedaży materiały i środki:
• produkcji własnej: pustaki keramzytowe, płyty stropowe WPS, inne matowymiarowe elementy 
betonowe; stolarkę budowlaną, m.in. okna dachowe uchylne, środki do konserwacji elewacji
• firmy duńskiej „EGERNSUND”: dachówki o podwyższonych parametrach, cegły szlachetne
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Akcja cmentarze

W Pilicy

1. Brama i mur cmentarny
2. Fragment płyty nagrobnej 
(zdjęcia: Andrzej Witek)

się brama cmentarna zbudo
wana z cegły z wapiennym 
wypełnieniem. Ma ona około 
4,5 m wysokości i zwieńcze
nie dwuspadowe, przykryte 
czerwoną dachówką. Otwór 
bramy wieńczy tuk ostry, nad 
którym umieszczony jest o- 
strofukowy otwór prześwito
wy. Po lewej stronie zacho
wał się otwór na furtkę. Nie 
przetrwało założenie prze-

strzenno-parkowe w obrębie 
murów. Obecnie na obsza
rze cmentarza rośnie kilka
naście drzew, w większości 
lipy, z których najstarsze 
liczą około 100 lat. Zniszczo
ne są także nagrobki, któ
rych fragmenty można zna
leźć porozrzucane w gę
stych krzakach.

Dariusz Rozmus 
Andrzej Witek

Niecodzienne muzea

Lubelskie drogi

Niemiecka ludność prote
stancka zaczęła napływać 
do Pilicy po trzecim rozbio
rze, kiedy miasteczko zna
lazło się w granicach pańs
twa pruskiego. W 1801 r. na 
potrzeby ewangelików prze
kazano kościół Św. Walente
go na Zarzeczu, jednak gmi
na protestancka musiała być 
wówczas nieliczna, skoro 
nie była w stanie zaopieko
wać się powierzonym sobie 
obiektem. Druga fala prote
stantów pojawiła się tu w la
tach dwudziestych XIX w., 
kiedy w Królestwie Polskim 
pojawiło się zapotrzebowa
nie na wykwalifikowaną siłę 
roboczą. Do 1874 r. liczba e- 
wangelików stale wzrastała- 
było ich wówczas w Pilicy 
471. Intensywną działalność 
gospodarczą prowadził tu 
fabrykant Krystyn August 
Moes.

Pojawienie się licznego o- 
sadnictwa protestanckiego 
zaowocowało utworzeniem 
w 1851 r. filiału ewangelicko- 
augsburskiego w Pilicy. Pod 
koniec lat sześćdziesiątych 
nastąpił okres największego 
rozwoju tej gminy. Wybudo
wano wtedy w Pilicy dom 
modlitwy i założono cmen
tarz, który około 1868 r. oto
czono murem. Zajmuje on 
powierzchnię 0,193 ha i leży 
na obrzeżach miasta, w po
bliżu drogi do Złożeńca. O- 
becnie cmentarz otoczony 
jest zabudową złożoną z 
domków jednorodzinnych. 
Nekropolia ma kształt wielo
kąta, otoczonego już tylko 
fragmentami murów, który 
jest zniwelowany od strony 
północnój. Tu również nastą
piło obsunięcie skarpy. 
Zniszczeniu uległy narożniki 
muru. Najlepiej zachowała

Droga towarzyszy człowiekowi 
od początków jego istnienia, u- 
legając w ciągu wieków moder
nizacji i przekształceniom. „Dro
gi to też są zabytki"- zwrócił na 
to uwagę w „Spotkaniach z Za
bytkami" przed dziesięcioma 
laty inż. Władysław Filippoto. 
„Fakt istnienia w kraju setek ty
sięcy dróg publicznych z male
jącymi z roku na roku pozosta
łościami przeszłości zmusza do 
intensywnego działania na rzecz 
ratowania i ochrony zabytków 
drogownictwa"- pisał inż. Filip
poto, przytaczając jednocześnie 
historię rozwoju muzealnictwa i 
ochrony zabytków tego typu 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
1981).
Okręgowe Muzeum Techniki 
Drogowej i Mostowej w Zamoś

ciu zajmuje drugie piętro (74 m2) 
renesansowej kamienicy w za
chodniej pierzei Rynku Wielkie
go. Powstało ono jako Izba 
Techniki Drogowej i Mostowej, 
utworzona w 1979 r. z inicjatywy 
inż. Leona Sutota, byłego długo
letniego dyrektora Wojewódz
kiego Zarządu Dróg Publicznych 
w Lublinie, który uratował przed 
zniszczeniem przez okupanta w 
czasie drugiej wojny dużą część 
dziś prezentowanych zbiorów. 
Eksponaty pochodzą także z 
prywatnych kolekcji pracowni
ków Dyrekcji i Rejonu Dróg Pu
blicznych z tego terenu, a także 
od wielu innych ofiarodawców. 
Ich liczba przekracza 400, a bo
gaty księgozbiór liczy ponad 
100 pozycji.
Zwiedzanie Muzeum rozpoczy-
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dokumentacja techniczna i naj
cenniejsze pozycje księgozbio
ru. Wśród nich: projekt drogi 
między Chełmem a Dorohu
skiem z 1870 r., rękopiśmienne 
Sprawozdanie z budowy mostu 
na Bugu w Uścitugu z 1922 r. Do 
ciekawszych pozycji należy też 
skrypt z 1921 r. Budowa dróg i 
roboty ziemne według wykła
dów profesora Politechniki Lwo
wskiej A. Kunela. Liczne są zbio
ry ustaw i rozporządzeń drogo
wych z okresu międzywojenne
go. Na ścianach rozmieszczono 
fotografie starych nawierzchni i 
ginących zabytków przydroż
nych: drzew - okazów przyrody 
usuwanych przy poszerzaniu 
dróg, zajazdów drogowych, ko
szarek, karczm oraz kapliczek - 
dawnych latarni, ustawianych 
wówczas, gdy nie było jeszcze 
znaków drogowych w dzisiej
szym tego słowa znaczeniu. Nie 
zabrakło fotografii oryginalnego 
pomnika w Łopienniku, ustawio
nego w połowie drogi między 
Lublinem a Zamościem na pa
miątkę jej budowy w 1835 r. Mu

1. Siedziba muzeum w Zamościu
2. Tachimetr cylindryczny do pomiaru kątów i wyznaczania łuków z ok. 1840 
r.
3. Niwelator firmy T.H. Rosenberg z 1867 r.
4. Tablica Powiatowego Zarządu Drogowego w Zamościu z okresu międzywo
jennego
(zdjęcia: 1 - Izabela Winiewicz, 2-4 - Henryk Szkutnik)

Okręgowe Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej w Zamoś
ciu,
Rynek Wielki 1 (Dom Technika), tel. 64-21.
Otwarte we wtorki i czwartki w godz. 11 °°-1400.
Ponadto wycieczki studenckie i szkolne mogą zwiedzać w 
każdym dniu po uprzednim uzgodnieniu.

na się od poznania historii ro
zwoju dróg nagranej na taśmę 
magnetofonową. Budowa dróg i 
mostów od najdawniejszych 
czasów zajmowała ważne miejs
ce w rozwoju cywilizacji. Warto 
wiedzieć, że najstarszą drogą w 
Polsce była droga ruska, której 
odnoga przekraczała Wisłę w 
Sandomierzu, biegnąc dalej za
pewne południowym skrajem 
dawnego województwa lubel
skiego nad Bug i do Lwowa. 
Pierwszą drogę twardą w woje
wództwie lubelskim wybudowa
no z Puław do Końskowoli w 
1816 r. z inicjatywy księcia Ada
ma Czartoryskiego. Rozwój 
dróg Lubelszczyzny był wyni
kiem gospodarki rządu rosyj
skiego. Ważnym wydarzeniem 
dla rozwoju budownictwa dro
gowego na tych ziemiach stało 
się powołanie w 1819 r. admini
stracji drogowej pod nazwą Dy
rekcji Jeneralnej Dróg i Mostów, 
której pierwszym dziełem było 
wybudowanie drogi z Warszawy 
do Brześcia (tzw. traktu brze
skiego). Historię drogownictwa 
Lubelszczyzny w latach 992- 
1939 ukazują mapy rozpoczyna
jące ekspozycję. W gablotach 
po obu stronach pokazana jest 

zeum zgromadziło także makiety 
mostów, dawne instrumenty po
miarowe dolity, tachimetry i 
niwelatoryi narzędzia do ręcznej 
obróbki nawierzchni brukarskiej, 
a nawet stary klinkier z nie ist
niejącej już zamojskiej klinkierni. 
Swoistymi eksponatami są 
czapki dróżnicze tych, którzy re
perowali, sprzątali i utrzymywali 
drogi do 1973 r. Stosunkowo 
bliskiej przeszłości dotyczą em
blematy, dyplomy i fotografie 
związane z działalnością tej pla
cówki. Najnowsze pozycje księ
gozbioru - to opracowania doty
czące historii rozwoju dróg Lu
belszczyzny i Zamojszczyzny 
autorstwa inż. Leona Sułota i inż. 
Czesława Sobótka, który jest tu 
specjalistą do spraw ochrony i 
konserwacji.
Muzeum, jak każda placówka 
tego typu, pełni funkcję dydak
tyczno-wychowawczą. Jest god
ne polecenia nie tylko specjalis
tom - studentom czy uczniom 
szkół technicznych. Ta specy
ficzna ekspozycja może być 
doskonałym przerywnikiem w 
trakcie zwiedzania zabytków i 
innych muzeów Zamościa.

Izabela Winiewicz
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Synagoga w Widawie

Bombardowania i pożar Widawy 
w pierwszych dniach drugiej 
wojny światowej ominęły syna
gogę, choć znajdowała się bli
sko centrum miasteczka, przy 

rogu ulic Sieradzkiej i Bóżniczej. 
Przetrwała więc okres wojenny, 
lecz przez następne lata pozo
stawała bez opieki i konserwa
cji. Około 1956 r. niszczejącym 

1.2. Widawska synagoga przed 1956 
r. (1) i po przebudowie (2) 
(zdjęcia: Jan T. Siciński)

obiektem zainteresowała się 
miejscowa Ochotnicza Straż Po
żarna i jej członkowie po powo
łaniu komitetu odbudowy przy
stąpili do remontu. Kiedy po kil
ku latach kończono przebudowę 
bożnicy, prawie już całkowicie 
wyremontowanym gmachem 
zainteresowały się ówczesne 
powiatowe władze partyjne z t_a-

sku. Strażacy pod presją zrezy
gnowali z prawa dalszego użyt
kowania i budynek został prze
znaczony na zakład odzieżowy. 
Od chwili oddania do użytku 
miały w nim siedzibę różne 
spółdzielnie odzieżowe. Obec
nie mieszczą się tu Odzieżowa 
Spółdzielnia Pracy w Wieluniu i 
Zakład Odzieżowy w Widawie. 
W czasie przebudowy bryła po
została ta sama, ale uległy zmia
nie detale architektoniczne, po
wstały nowe otwory okienne i 
drzwiowe, a przez to zmienił się 
zasadniczo wygląd budynku.

Jan T. Siciński

Pół wieku w szopie
Prawie na przedmieściu Nowe
go Jorku, po drugiej stronie rze
ki Hudson, w Elisabeth w stanie 
New Jersey, w 1921 r. Wiliam 
Durant założył firmę Durant Mo
tor Company. Tu pod koniec lat 
dwudziestych produkowano 
m.in. podwozia samochodów 
ciężarowych. Zestawy takie (sil
nik i podwozie) trafiły m.in. do 
Krakowa. W firmie inż. Orlickie- 
go montowano nadwozia w 
kształcie niewielkiego autobusu. 
Gotowy zestaw przejęta firma 
Stefana i Piotra Bergmana, zaj
mująca się sprzedażą, i autobus 
zaczął pełnić swoją funkcję w 
komunikacji miejskiej Krakowa. 
W latach 1929-1939 po krako
wskich ulicach kursowały 33 
,,duranty". W 1931 r. autobus ku
pił p. Górski - mieszkaniec Po

ronina, a w rok później rozpo
czął regularną obsługę podróż
nych na trasie Poronin-Zakopa- 
ne. W 1939 r. właściciel schował 
,,duranta” do szopy i starannie 
go zamaskował. Tak starannie, 
że przetrwał w szopie 48 lat. Je- 
sienią 1987 r. autobus został 
przetransportowany specjalną 
platformą do Lodzi. Jego nowy 
posiadacz - mgr inż. Marek Za
brocki, właściciel stacji obsługi 
samochodów - chce zrekon
struować „duranta” i jeszcze tro
chę nim pojeździć. Nawiązał 
kontakt z działającym w USA 
„Durant Family Registry", skąd 
otrzymał specjalny certyfikat po
świadczający autentyczność au
tobusu. Wychodzący w Green 
Bay w stanie Wisconsin biuletyn 
zamieścił artykuł o odkryciu

-------------------------------- 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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Obecny stan autobusu „durant"
(fot. Jerzy Augustyniak)

„duranta" w Polsce, a istniejący 
w tym mieście klub właścicieli 
,,durantów” skupił ponad 400 
osób z całego świata’, m.in. In
donezji, Ameryki Południowej, 
Australii, Nowej Zelandii. Stwier
dzono, że znajdujący się w Lo
dzi autobus jest jedynym zacho
wanym pojazdem tej marki. Klub 
zaoferował pomoc w dostarcze
niu każdego elementu służące
go do rekonstrukcji wozu. Jest 
on zasadniczo w dobrym stanie, 
brakuje jedynie rozrusznika, 
gażnika i opon. Zachowały się 
nawet skórzane siedzenia w ka
binie dla pasażerów. A oto kilka 
szczegółów technicznych sa
mochodu: Durant typ L, nr ser. 
1860, silnik DURANT benzyno
wy, 4-suwowy, 6-cylindrowy, 
rzędowy, chłodzony wodą, moc 
45 KM. Napęd na tylne koła, ha
mulce mechaniczne na cztery 
koła, nadwozie konstrukcji me- 
talowo-drewnianej; może po
mieścić 16 pasażerów i dwie o- 
soby do kierowania.

Jerzy Augustyniak

Akcja ogrody

APEL
Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów 
Pałacowo-Ogrodowych zwraca się z uprzej
mą prośbą do właścicieli dworów i pałaców 
oraz ogrodników i planistów działających 
przed wojną i po wojnie przy zakładaniu lub 
pielęgnacji założeń ogrodowych o nadsyła
nie do publikacji wspomnień lub relacji o 
ogrodach i parkach, ich historii i czasach 
najnowszych, o ogrodnikach w nich zatrud
nionych i ich pracach.
Równocześnie celem dokumentowania ro
dzimych tradycji ogrodniczych zwracamy 
się z apelem o przekazywanie do specjalnie 
tworzonego ARCHIWUM-MUZEUM SZTUKI 
OGRODNICZEJ materiałów, dokumentów i 
dokumentacji dotyczącej działalności 0- 
grodników i Planistów, m.in.:
- życiorysów i innych dokumentów,
- książeczek mistrzowskich, dyplomów

uznania itp.,

- katalogów i cenników szkółek, dyplomów 
na konkursach oraz historii szkółek i 
plantacji,

- projektów, planów i inwentaryzacji ogro
dów, parków, szkółek i innych założeń 
zieleni,

- fotografii ogrodników, planistów lub o- 
biektów z nimi związanych,

- katalogów i cenników narzędzi ogrodni
czych,

- książek i druków ulotnych dotyczących 
ogrodnictwa.

Archiwum-Muzeum Sztuki Ogrodniczej 
mieści się w Zarządzie Ochrony i Konse
rwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w 
Warszawie przy ul. Szwoleżerów 9 - Biblio
teka (czynna w godz. 8.00-16.00 w dni po
wszednie z wyjątkiem sobót: tel. 21-62-41 
w. 245).
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ROZMAITOŚCI

Otrzymaliśmy tragiczny list od 
pani Elżbiety Predoń z Piotrko
wa Trybunalskiego, którego 
obszerne fragmenty publikuje
my: „Mieszkam w Piotrkowie 
przy ul. Rycerskiej 12. Budynek 
położony jest na Starym Mieście 
i jak inne kamienice w tym ze
spole zaliczony został do zabyt
ków. Budynek ten zagrożony 
jest tzw. śmiercią techniczną. 
Zniszczone są instalacje, a mury 
i mieszkańców atakuje wilgoć 
(...) Efektem jest moja choroba, 
która pozbawiła mnie całkowicie 

praw życiowych jako obywatela i 
zrobiła ze mnie inwalidkę. Wła
dze miasta są od lat bezsilne, 
gdyż poprawienie stanu budyn
ku wymaga ogromnych środ
ków finansowych. Dzieci, które 
tu mieszkają, są chore od lat, a 
matki nie mogą im pomóc (...) 
Piszę ten list, z włączonego ra
dia płyną słowa różnych posłów 
o wyborach, wyborcach i ordy
nacji wyborczej. Czy los Starego 
Miasta w Piotrkowie i ludzi tu 
mieszkających nie ulegnie zmia
nie?! (...) Zwracam się do Pańs
twa o pozwolenie na zamiesz
czenie mojego ogłoszenia na ła
mach »Spotkań z Zabytkami*, 
gdyż mimo że mam mieszkanie 
- jestem bezdomna, a przecież 
muszę ratować swoje zdrowie."

PILNIE WYNAJMĘ ZDRO
WE MIESZKANIE, NAJ
CHĘTNIEJ W DREWNIA
NYM DWORKU, W LESIE 
Elżbieta Predoń
ul. Rycerska 12
97-300 Piotrków Trybunalski 

Reklama rzetelna i tania
- tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich u- 
sług związanych z ratowaniem zabytków, a także 
wszystkie inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsy
łać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w 
wypadku instytucji podpis głównego księgowego). 
Po przyjęciu zamówienia przez redakcję należy 
wpłacić odpowiednią sumę na konto: Fundacja PRO 
AUXILIO PBK III O/Warszawa nr 370015-971658-132- 
3. Ceny: 3200 zł za jedno słowo w wypadku ogło
szeń tekstowych ze składu drukarskiego albo 
900 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 
450 000 - 0,5 strony, 225 000 - 0,25 strony oraz 
250 000 za pozostałe rodzaje reklam; w wypadku 
koloru zwyżka o 100%, a specjalnego opracowania 
graficznego przez redakcję o 50%. UWAGA: przy 
stałym rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub rek
lam) przysługuje zniżka 10%, przy zamówieniu pół
rocznym (3 ogłoszenia lub reklamy) - zniżka 5%.

My ze swej strony zwracamy się 
z gorącym apelem o pomoc dla 
pani Elżbiety Predoń. Prosimy 
także wojewódzkiego konse
rwatora zabytków w Piotrkowie 
Trybunalskim o zainteresowanie 
się tą sprawą.
Pan Jerzy Duda z Krakowa opi
suje wydawany od 10 lat krako

cji, dawnych narzędziach do bu
dowy dróg, starych maszynach 
drogowych oraz o klubach mi
łośników historii komunikacji 
miejskiej. Z okazji dziesiątego 
roku wydawania „Transportu 
Miejskiego” życzymy jego re
daktorom wytrwałości w upo
wszechnianiu wiedzy.

wski miesięcznik „Transport 
Miejski”, który - choć przezna
czony dla pracowników tech
nicznych i ekonomicznych ko
munikacji i drogownictwa - pu
blikuje interesujące artykuły z 
zakresu kultury technicznej, tra
dycji, pamiątek i dziejów komu
nikacji. W cyklu „Wiadomości z 
przeszłości" pisano już m.in. o 
początkach miejskiej komunika

Pan dr Aleksander Stukowski z 
Poznania przysłał nam zdjęcie 
przedstawiające słup bramy do 
pałacu w Jaszkowie koło Śremu 
w woj. poznańskim. Pałac po
chodzi z lat 1912-1918, otacza 
go park krajobrazowy z XIX w.; 
w pałacu znajduje się m.in. - jak 
widać na tabliczce - siedziba 
sołtysa... „chronionego pra
wem”.

Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" z 1991 r. można 
nabywać w redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 26-93-57). Cena 1 egz. wynosi 5 tys. 
zł.
Archiwalne I bieżące numery „Spotkań z Zabytkami" rozprowadzane są 
także przez księgarnie p. Marka Gacki:

Lublin, ul. Pstrowskiego 2, tel. 238-14
ul. Królewska 11, tel. 260-48
ul. Krakowskie Przedmieście 40 (DT „Centrum")

Zamość, ul. Kilińskiego 11 (DT „Hetman")

Kazimierz Dolny, ul. Rynek 2, tel. 10-558
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UWAGA CZYTELNICY! UWAGA BIBLIOTEKI!
UWAGA SZKOŁY!

Wydawnictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków posiadają do bezpłatnego przekazania - do 31 grudnia 1991 r. - 
następujące książki i czasopisma:
- z serii „Zabytki architektury I budownictwa w Polsce”

tom 24 „Woj. miejskie łódzkie” ss. 123 + mapa
tom 28 „Woj. ostrołęckie” ss. 140 + mapa
tom 31 „Woj. płockie ss. 139 + mapa
tom 36 „Woj. siedleckie” ss. 418 + mapa
tom 40 „Woj. suwalskie" ss. 102 + mapa 
tom 42 „Woj. tarnobrzeskie” ss. 271 + mapa 
tom 48 „Woj. zamojskie” ss. 188 + mapa

- z serii „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”

A
„Katalog rysunków architektonicznych...
... z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie" cz. 2 - miejscowości różne, ss. 276 + 
ilustr.
... ze zbiorów Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krakowie” ss. 206 + ilustr.
... z Akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Archiwum Głównym Akt Dawnych" ss. 451 + ilustr.
... ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie - Cracoviana cz. I" ss. 285 + ilustr.
... ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie - Cracoviana cz. II” ss. 390 + ilustr.
... z akt centralnych władz wyznaniowych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie” ss. 199 + 
ilustr.

B
„Ocalić przeszłość dla przyszłości. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-1944” ss. 138 + 
ilustr.
K. Skalski „Ochrona i przebudowa miejskich zespołów zabytkowych - Francja” ss. 90 + ilustr. 
„Muzea a nauczanie i wychowanie" ss. 140
„Z badań nad średniowieczną architekturą Kujaw i Wielkopolski Wschodniej” ss. 144 + ilustr.
M. Laskowska, B. Pawtowska-Wilde „Bibliografia zawartości wydawnictw muzeów w Polsce za lata 1973- 
1977” ss. 330
S. Skibiński „Odsalanie kamiennych obiektów zabytkowych" ss. 81 + ilustr.

C
J. Chudziakowa „Romański kościół benedyktynów w Mogilnie” ss. 53 + ilustr.
A. Spiss „Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu w Europie” ss. 162 + ilustr.
S. Januszewski „Zabytki techniki Dolnego Śląska" ss. 49 + ilustr.

- z wydawnictw pozaseryjnych
A. Źaryn „Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS. Zarys działalności i wybór dokumentów" 

ss. 268
M. Michałowska „Zabytkowe tekstylia kieleckie” ss. 156 + ilustr.
M. Kurzątkowski „Mały słownik ochrony zabytków” ss. 92
„Wykaz muzeów w Polsce" ss. 103

- czasopisma
„Spotkania z Zabytkami" (od 1986 do 1990 r.) 
„Ochrona Zabytków” (od 1987 r.) 
„Muzealnictwo" (od 1982 r.)

Wymienione tytuły książek i czasopism można otrzymać w siedzibie Wydawnictw ODZ - 00-052 Warszawa, ul. Mazo
wiecka 11, II p., pok. 18, tel. 26-93-57 - w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 9-14 lub pocztą (koszty przesyłki 
ponosi adresat). Pierwszeństwo mają stali czytelnicy „Spotkań z Zabytkami".



Cena 10 000 zł

Tempus fugit
...czyli „czas ucieka”: w pier
wszej połowie XVIII w. (1), na po- 
czątku XIX w. (2), w połowie ubie
głego wieku (3) i dzisiaj (4)


