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NA OKŁADCE:
W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawia II (Warszawa, pl. 
Bankowy 1) wystawionych jest 420 dzieł malarskich 
(XV-XX w.) - stale powiększany dar państwa Janiny i 
Zbigniewa K. Porczyńskich (prezes Fundacji Corroll- 
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lekcji - to m.in. „Matka i dziecko”, „Impresjonizm", 
„Dzieła z okresu świetności Rzeczypospolitej”.
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Od redakcji
W marcowym numerze spotykamy się z naj
większą rewelacją archeologiczną ostatnich lat 
- odkryciem w Podebłociu (s. 8). W tej leżącej 
nad tarasem Wisły, w pobliżu Dęblina wiosce 
ekipa Instytutu Archeologii UW, prowadzona 
przez prof, dra Jerzego Gąssowskiego, znalazła 
pokryte greckimi literami, gliniane tabliczki da
towane na IX w.! Cztery lata trwało badanie liter 
i dopiero pod koniec ub. roku przedstawiono to 
odkrycie na specjalnej wystawie w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Relacje zachodzące między dziedzictwem histo
rycznym a społeczeństwem - jakie były, jakie są, 
jakie powinny być - to ważny temat dla określe
nia naszej tożsamości w rodzącej się demokracji 
(s. 3). Z dniem dzisiejszym naszego kraju zwią
zane są także refleksje wokół obrazu „Stań
czyk” Jana Matejki (s. 20) - lekturę polecamy 
wszystkim. Polecamy także powrót - po pięciu 
nie zawinionych przez redakcję latach - do te
matu nowożytnych fortyfikacji (s. 10). Jak zwy
kle obok informacji ze Wschodu, niektórych 
bardzo niepokojących (s. 19), zachęcamy do wio
sennych wędrówek po kraju, np. w okolice Ma
kowa i Przasnysza (s. 21) oraz do przeczytania o 
pociskach i odznakach pułkowych jako przed
miotach mających wartości zabytkowe (s. 30, 
32). Natomiast spojrzenie na zabytki Francji 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa - to 
spojrzenie na zadbane piękno, wzbudzające na
szą zazdrość (s. 35).

W najbliższym numerze rozpoczniemy cykl arty
kułów z dziejów sztuki - od pradziejów po XX 
w. Tym samym spełnimy życzenia Czytelników, 
którzy przy okazji naszej ostatniej ankiety oraz 
w licznych listach dopominali się o tego rodzaju 
przegląd.

UWAGA!
Poszukujemy wspólwydawcy „Spotkań z Zabytkami”, 
który byłby zainteresowany utrzymaniem pisma na 
rynku i rozszerzeniem kręgu czytelników poza grani
cami kraju. Forma takiej współpracy - do uzgodnie
nia po zgłoszeniu pisemnej intencji pod adresem re
dakcji: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11.

Rok temu, w tym samym miejscu „Spotkania” (nr 1, 1991) 
pisały o obradach I Zjazdu Ziemiaństwa Polskiego i utworzeniu 
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Z jego statutu cytowa
ne były fragmenty związane ze zwrotem zagrabionych przez 
PRL majątków - PTZ uważało i nadal uważa, że zwrot ten 
może nastąpić tylko tam, gdzie „jest to fizycznie możliwe i gos
podarczo uzasadnione”. Towarzystwo nie wykazuje więc żad
nych krwiożerczych ambicji, choć pamiętając o ludzkich trage
diach i krzywdach w okresie wywłaszczania - miałoby do tego 
prawo.

Po kilku miesiącach dyskusji na temat ustawy reprywatyza
cyjnej, w lipcu ub. roku ukazał się jej projekt rządowy. Znalazł 
się w sejmowych komisjach, ale dyskusja nad nim odbyła się 
tylko raz; na dwóch następnych posiedzeniach nie było quorum, 
na kolejnym uzgodniono, że wobec kończącej się kadencji Sej
mu należy zostawić ten „pasztet" następcom. Jeśli więc dojdzie 
do zatwierdzenia ustawy przez nowe komisje i nowy Sejm, musi 
ona następnie uzyskać aprobatę Senatu, podpis Prezydenta, 
akty wykonawcze wprowadzane na różnych szczeblach zarzą
dzania. Spodziewać się należy różnych interpretacji, nieodzow
nych pomyłek, wyjaśnień sądowych itp. Do pełnego funkcjono
wania ustawy minie ponad rok! Następny rok stracony dla ża- 
bytków, które mogłyby być już odnawiane, a przynajmniej za
bezpieczane.

Także w przygotowaniu była w 1991 r. ustawa o gospodaro
waniu zabytkowymi nieruchomościami skarbu państwa, w pro
jekcie przewidująca Państwową Agencję Zabytkowych Nieru
chomości, która ma gospodarować (m.in. remontowanie, wynaj
mowanie, handlowanie) obiektami zabytkowymi. Agencja ma 
przeciwdziałać niszczeniu zabytków, których pozbywają się in
stytucje państwowe (np. PCR-y) i które ulegają szybkiej roz
biórce.

Na razie więc stan prawny w tym zakresie nie zmienił się. 
Pogłębiają się tylko zniszczenia czekających na remonty obie
któw zabytkowych, bowiem m.in. ze względu na słuszne rosz
czenia byłych właścicieli, zaprzestaje się ich remontowania. W 
terenie potężnieje chaos organizacyjno-prawny przy komunali
zacji obiektów, które przejmowane są przez gminy. Słabnie 
zainteresowanie nimi potencjalnych kupców, bowiem gminy 
stawiają im coraz większe żądania finansowe. W województwie 
bialsko-podlaskim w latach 1989-1991 nie sprzedano ani jedne
go obiektu zabytkowego, podczas gdy w poprzednich dwóch 
latach aż pięć z nich uzyskało właścicieli. Jakby nie patrzeć na 
przyczyny, o czymś to świadczy.

Jeszcze w roku ubiegłym „Spotkania z Zabytkami”prowadzi
ły bardzo chwaloną rubrykę „Kupić, nie kupić...”Ze względu na 
wymienione wyżej sprawy, przede wszystkim zaś na nie uregu
lowane kwestie własnościowe, zaniechały jej publikacji do c~a- 
su ustalenia statusu prawnego wszystkich obiektów zabytko
wych.

Bez jednoznacznego uregulowania tych spraw zamiast zam
ków, pałaców czy dworków będziemy mieli zabytkowe ruiny. 
Należy więc przede wszystkim wspierać jak najszybsze uchwa
lenie przez Sejm ustawy o gospodarowaniu zabytkowymi nieru
chomościami skarbu państwa. Jej projekt proponuje powołanie 
agencji powierniczej, która zajęłaby się zabytkami oddawanymi 
przez przedsiębiorstwa państwowe do czasu znalezienia dla 
nich odpowiedniego gospodarza lub właściciela.

A swoją drogą chwalone za powściągliwość PTZ mogłoby w 
tym miejscu wykazać większą operatywność, myśląc nie tylko o 
swoich majątkach, ale również o narodowej kulturze. Już bar
dzo niedługo ziemianie nie będą mieli do czego wracać, poten
cjalni kupcy co kupować, a „Spotkania z Zabytkami” o czym 
pisać...



3 przeglądy 
poglądy

★ ★ ★

Kolejny polski zespół zabytko
wy znajdzie się na Liście Świa
towego Dziedzictwa Kulturalne
go i Naturalnego UNESCO - 
stary ZAMOŚĆ. Decyzja została 
podjęta na corocznym posie
dzeniu Komitetu Światowego 
Dziedzictwa w grudniu 1991 r. w 
Kartaginie w Tunezji. Mamy na
dzieję, że ten doniosły fakt zmo
bilizuje wszystkich do otoczenia 
zabytku należytą opieką.

CZY ZDOŁAMY OCALIĆ - pod 
takim hasłem odbyta się w 
styczniu w Warszawie ogólno
polska konferencja służb ochro
ny zabytków i zaproszonych 
przedstawicieli stowarzyszeń. 
Nawiązywała ona do konferencji 
zorganizowanej przed dwoma 
laty w Książu; zajęła się tymi 
postulatami z Książa, które do
tychczas nie zostały spełnione. 
Obrady konferencji w Warsza
wie prowadzone byty w czterech 
grupach roboczych według po
działu na następujące zespoły 
tematyczne; I. Teoria- polityka — 
programy ochrony zabytków, II. 
Organizacja służb ochrony za
bytków, III. Finansowanie ochro
ny dóbr kultury, IV. Ochrona 
dziedzictwa kulturowego poza 
granicami Polski. Rozważając te 
zasadnicze kwestie dla spraw 
ochrony zabytków w Polsce, 
m.in. stwierdzono, że w warun
kach demokracji wszyscy oby
watele ponoszą odpowiedzial
ność za ocalenie spuścizny 
przeszłości dla przyszłości. Po
stulowano zacieśnienie współ
pracy między resortem kultury i 
sztuki a resortem ochrony śro
dowiska, zasobów naturalnych i 
leśnictwa w sprawie integracji 
działań, szczególnie w zakresie 
ochrony krajobrazu kulturowego 
oraz obszarów chronionych. 
Wobec zagrożeń spowodowa
nych zmianami własnościowymi 
uznano za bardzo pilne przyję
cie ustawy o gospodarowaniu 
zabytkowymi nieruchomościami 
skarbu państwa (zob. notatka w 
„Spotkaniach z Zabytkami”, nr 
2, 1992). W grupie zagadnień 

dotyczących finansowania och
rony dóbr kultury m.in. zwróco
no uwagę na konieczność stwo
rzenia systemu zachęt ekono
micznych dla właścicieli i użyt
kowników obiektów zabytko
wych - na remonty i konserwa
cję zabytków powinny być sto
sowane preferencyjne kredyty 
bankowe według zasad przyję
tych dla budownictwa mieszka
niowego. Podsumowaniem ob
rad konferencji była podjęta u- 
chwafa, w której uczestnicy po
zytywnie ocenili dotychczasową 
realizację reformy ochrony dóbr 
kultury oraz zwrócili się do mini
stra kultury i sztuki o przedsta
wienie zaproponowanych przez 
konferencję wniosków Radzie 
Ministrów i Parlamentowi, a tak
że skierowali prośbę o przeka
zanie Prezydentowi RP i Pryma
sowi Polski apelu o utworzenie 
■narodowej organizacji opieki 
nad zabytkami i dobrami kultury 
POLSKIE DZIEDZICTWO i obję
cie nad nią honorowego protek
toratu.

★ ★ ★

Opracowany został program 
prac konserwatorskich siedem
nastowiecznego FRESKU w 
dawnym kościele dominikanek 
w RACIBORZU (obiekt należy o- 
becnie do miejscowego mu
zeum). Na tym cennym malo
widle, przedstawiającym Zesła
nie Ducha Świętego, pojawiły 
się spękania, rozwarstwienia, u- 
bytki tynku, wykwity i naloty soli. 
Wystąpiło niebezpieczeństwo 
odpadnięcia znacznej części za
prawy wraz z polichromią. Zapo
biec temu mają prace konse
rwatorskie, których koszt wynie
sie około 160 min zł. Wstępne 
działania doraźne przy malowid
le zostały już wykonane. Rozpo
częcie właściwych prac konse
rwatorskich nastąpi pod koniec 
roku, po założeniu blokady prze
ciwwilgociowej.

★ ★ ★

Ratujmy ZABYTKOWE CER
KWIE! Tylko na terenie czte
rech województw południowo- 
-wschodniej Polski ponad 80 
obiektów budownictwa cerkiew
nego wymaga jak najszybszego 
rozpoczęcia remontów i prac 
konserwatorskich. Zagrożona 
jest cerkiew w Korczminie, w 
Chotyńcu, brak funduszy na 
kontynuowanie prac w cerkwi w 
Lukawcu, w Posadzie Ryboty- 
ckiej, w Szczebrzeszynie. Brak 
funduszy nie pozwala na podję
cie odpowiednich działań. Spo
łeczna Komisja Opieki nad Za
bytkami Sztuki Cerkiewnej opra
cowała program ratowania za
bytków najcenniejszych i naj
bardziej zagrożonych. Z powodu 
braku środków na jego realiza
cję zwraca się z apelem o po-

(fot. Ryszard Brykowski)

moc do wszystkich, którym nie 
jest obojętny los zabytków sztu
ki cerkiewnej w Polsce. Adres i 
konto Komisji: 00-672 Warsza
wa, ul. Piękna 44a; PBK III O/W 
370015-9700-189-856.

★ ★ *

Ustanowiony został urząd PEŁ
NOMOCNIKA RZĄDU ds. POL
SKIEGO DZIEDZICTWA KUL
TURALNEGO ZA GRANICĄ; u- 
rząd podlega Radzie Ministrów, 
a współdziała przede wszystkim 
z Ministerstwem Kultury i Sztuki 
oraz Spraw Zagranicznych. Do 
stałych zadań Pełnomocnika na
leży współpraca z policją w od
zyskaniu dóbr kultury nielegal
nie wywiezionych za granicę 
oraz ochrona polskiego dzie
dzictwa kulturalnego znajdują
cego się poza granicami nasze
go kraju. Zadanie na najbliższy 
okres - to m. in. ostateczne ure
gulowanie spraw dziedzictwa 
kulturalnego, które w wyniku 
drugiej wojny światowej dotych
czas nie zostały wyjaśnione.

★ ★ ★

(fot. Macie/ Bronarski)

Dawna IZBA POSELSKA w 
Zamku Królewskim w Warsza
wie odzyskała dekorację malar
ską. Prace rekonstrukcyjne 
trwały dwa lata. Opracowanie 
koncepcyjne autorstwa Barbary 
Wolff-Łozińskiej stało się inspi
racją projektu wykonanego 
przez Jacka Czeczota-Gawraka 
i Anny Kozłowskiej, której dzie
łem są malowidła. Wykonana 
dekoracja nawiązuje do drugiej 
połowy XVI w. i tradycji dekora

cji heraldycznych sal sejmo
wych. Wykorzystane przy tym 
zostały osiemnastowieczne ry
sunki inwentaryzacyjne 32 her
bów ziem i województw Korony i 
Litwy, przechowywane w Pań
stwowym Archiwum w Dreźnie. 
Herby te zarchaizowano, by na
dać im szesnastowieczny cha
rakter. Malowidła wykonane zo
stały - tak jak pierwotnie - tech
niką al fresco, co wymagało roz
wiązania wielu trudnych proble
mów technologicznych.

„Dla spuścizny artystyczne/ po 
MAI BEREZOWSKIEJ nie ma 
dziś nigdzie miejsca" - napisał 
Janusz Miliszkiewicz w ..Gaze

cie Wyborczej". Skatalogowane 
i wpisane do rejestru zabytków 
prace malarki do tej pory nie do
czekały się godnej ekspozycji. 
Spadkobierczyni kolekcji - Jad
wiga Kopijowska-Dąbrowska od 
wielu lat czyni starania o utwo
rzenie stałego muzeum Mai Be
rezowskiej - zwracała się w tej 
sprawie do Muzeum Literatury, 
Muzeum Historycznego miasta 
Warszawy, do pałacu w Radzie
jowicach - ale jej zabiegi nie 
przyniosły pozytywnych rezulta
tów. Nadal spuścizna artystycz
na malarki czeka na opiekuna 
dysponującego odpowiednim 
pomieszczeniem.

★ ★ ★

Podana przez nas (nr 1, 1992), a 
właściwie powtórzona za „Gaze
tą Wyborczą" informacja na te
mat odkrycia przez konserwato
rów amerykańskich szaronie- 
bieskiego tła w DAMIE Z ŁA
SICZKĄ Leonarda da Vinci oka
zała się nieścisła. Marek Ros
tworowski wyjaśnił, że nie było 
to odkrycie, lecz potwierdzenie 
znanego już od XIX w. faktu 
przemalowania tła obrazu. Kolor 
pierwotnego tła opisał w publi
kacji w 1952 r. konserwator Ru
dolf Kozłowski. „Krakowski ob
raz Leonarda da Vinci zawsze 
intrygował i pobudzał wyobraź
nię"- stwierdził Marek Rostwo
rowski.

przeglądy 
poglądy
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Janusz Bogdanowski

P
ostawa natomiast Krasickiego, zresztą bez zamiaru 
cofnięcia kola historii, dawała wyraz innemu zgoła 
stanowisku - nienaruszalności historycznej prawdy. 
Temu właśnie dziś zawdzięczać można przetrwanie 
zamku lidzbarskiego w jego prawdziwie średnio
wiecznej postaci.

Zarówno zresztą stanowisko Krasickiego, jak powszechniejsze 
ówczesnych mniej i więcej dostojnych zbieraczy, wyrażało aktyw
ny stosunek do pamiątek historii, niemniej jednak zamykało się w 
wąskim gronie określonej warstwy społecznej, nierzadko i wtedy, i 
później uznawanej przez znaczną część społeczeństwa za grono 
raczej nieszkodliwych dziwaków. Dopiero XIX i XX w., zmienia
jąc i rozpowszechniając pojęcie wartości dzieła historii oraz prze
kształcając jego charakter w pomnik, dobro kultury czy zabytek, 
stworzyły nową sytuację.’ Stopniowo „monumenty” te stały się 
własnością ogółu, kształtując nie tylko moralny obowiązek opieki 
nad nimi, ale wynikające stąd poczucie odpowiedzialności na rów
ni za europejską i rodzimą spuściznę historyczną, w ślad za tym zaś 
poczucie tożsamości. Ona też stała się obecnie jednym z wykładni
ków więzi społecznej, poczynając od skali miejscowej, poprzez 
regionalną i krajową, po - jak to się obecnie akcentuje - europej
ską, a nawet ogólnoludzką.
Tak to wspomniane na wstępie, skromne początki dostrzegania 
dziedzictwa, widziane symbolicznie przez pryzmat wybitnej, nie
mniej przecież jednostki, zaowocowały w ogólnej, bytowej już 
potrzebie także i naszego społeczeństwa. Choć różnie oceniane i 
różnie rozumiane, stały się integrującym dlań czynnikiem.

Spuścizna 
historyczna 

a społe
czeństwo

„Znajdziesz mnie zawsze w moim 
gotyckim zamku, w mym czerwonym 

pokoju...”, pisa! w 1781 r. z Lidzbarku 
biskup Ignacy Krasicki, wyrażając 

najkrócej to, co dawało mu codzienną 
satysfakcję, a zarazem wiązało z 

poglądami na postać otoczenia. Skądinąd 
zwolennik klasycyzmu, nie dopuszczając 

do przebudowy w tym duchu 
średniowiecznej warowni, stał się u nas 

jednym z pierwszych rzeczników 
szacunku dla rodzimej, historycznej 

spuścizny1 w jej nie naruszonej postaci. 
W tych to bowiem czasach 

rozpowszechniające się w sferach 
oświeconych „starożytnictwo” skupiało 

się wokół zbiorów i kolekcji nade 
wszystko antycznych, dla których 

tworzono klasycyzującą oprawę nowych 
siedzib i parków.2

Postawy
Odwołując się do myśli Boasa i Lovejoy’a4, Białostocki zwraca w 
swych pismach uwagę na dwoistość źródeł w postawach społecz
nych wobec tradycji, tkwiących u podstaw stosunku do historycz
nego dziedzictwa.5
Pierwsza - to koncepcja „złotego wieku”6, zakładająca, że czło
wiek osiągnął swoistą doskonałość dawniej, a w swej ewolucji 
oddala! się odeń. Powrócić zaś do owej doskonałości może dzięki 
szacunkowi dla tradycji i dążeniu do przywrócenia jej wartości. 
Druga - to koncepcja „postępu”’. W myśl niej przeszłość była bar
barzyństwem, a cały proces rozwoju prowadzi ludzkość ku nieo
kreślonemu bliżej dobrobytowi, dzięki nowościom technicznym i 
naukowym. W tym ujęciu koncepcja kultury mieści się w kategorii 
nieustannych przemian na domiar często bezkrytycznie pojmowa
nej nowoczesności.
Niezależnie od oscylacji pomiędzy tymi dwoma koncepcjami na
stępowało z biegiem naszego stulecia stale poszerzanie zakresu 
pojęcia tego, co dziś określa się mianem dziedzictwa czy też spuś
cizny historycznej. Na przełomie stuleci odnoszono doń pewne 
wybrane zakresy aktywności i twórczości człowieka, w rodzaju 
dawnych budowli, przedmiotów, piśmiennictwa. Ale już wkrótce 
po wstępnych i nie zawsze udanych próbach, nasi prekursorzy 
nowego widzenia historycznej spuścizny (Kolberg, Gloger, Tom- 
kowicz, Kłos, Łuskina, Witkiewicz), zaczęli doń włączać także np. 
sztukę ludową, rzemiosło, ogrody, a nawet krajobraz, sięgając w 
nowej twórczości ku regionalizmowi. Połowa stulecia, dalej posze
rzając zakres pojęcia dziedzictwa, dopełniła je mianem dóbr kul
tury, by jednak szybko dojść do jeszcze szerszego znaczenia - 
dziedzictwa historycznego. Teraz już dostrzeżono je w najszer
szym, tak materialnym (np. krajobraz kulturowy), jak również nie
materialnym (przestrzeń historyczna) wymiarze. Tym to sposobem 
już nie tylko np. ludowy strój, skrzynia i chata, ale też krajobraz 
średniowiecznej wsi, wraz z niwowym rozłogiem pól, stary most, 
fabryka i fort dawnej twierdzy znalazły się w obrębie tego pojęcia. 
Podobnie nie tylko przekaz historyczny, legenda i zwyczaj, ale też 
nazwa ulicy, granica miejscowości, dawna historyczna ziemia i 
szlak średniowieczny weszły w orbitę zainteresowań; ogółem to, 
co trafnie Amerykanie określili mianem dzieł ludzkiej pracy i twór
czości.8 Zatem określenie „dobro kultury” ze zdawać by się mogło 
szerokiego uogólnienia uległo zamianie w część tego, co stało się 
przedmiotem zainteresowań i opieki.
Patrząc z krakowskich Krzemionek - jak stwierdzał to Novak9 - z 
łatwością jednym rzutem oka ogarniamy wapienne skały, Kopiec 
Krakusa, miasto, dalekie przedmieścia, wsie i góry. Jakże trudno 
natomiast pojmujemy, że jest to w istocie zawarta w jednym kraj
obrazie ogromna perspektywa historii, od jej zarania, poprzez naj-
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różniejsze epoki, do dziś. Dodać zatem wypada, że o ile na wpół 
świadomy ogląd stanowi swoistą naturę człowieka, to prawdziwej 
jego percepcji trzeba się dopiero uczyć, by mieć pełną świadomość 
tego co go otacza. Uzyskać to zaś można rozpoczynając od perce
pcji wizualnej jego postaci, a więc krajobrazu, a kończąc na per
cepcji jego treści - to jest środowiska. Krajobraz jest bowiem po 
prostu fizjonomią środowiska. A więc to co mieści się w warstwie 
treściowej środowiska unaocznia się w jego formie, którą stanowi 
otaczający nas krajobraz. Zatem percepcja spuścizny historycznej 
w najszerszym współczesnym zrozumieniu następuje poprzez ob
raz naszego otoczenia. Rozszerza się ona poczynając od kamera
lnych wnętrz budowli (sale, pomieszczenia) i zawartych w nich ele
mentów (obrazy, książki), poprzez wnętrza krajobrazowe ulicy, 
placu, parku, doliny, aż po widnokrąg.10
To ogromne poszerzenie zakresu pojęcia dziedzictwa historyczne
go i złożoność jego percepcji zbiegło się cywilizacyjnie ze swoi
stym schyłkiem wspomnianej koncepcji „postępu", jako rzekome
go remedium na wszelkie potrzeby ludzkości.11 Dramaty zawarte 
w niszczycielskiej również warstwie postępu techniki, problemach 
środowiska, potrzebach pozafizycznych człowieka, przywołały na 
powrót wartości zawarte w kulturze i ogółem - spuściźnie przesz
łości.
Tu też nasuwa się refleksja do wspomnianej na wstępie postawy 
Krasickiego. Byłaby ona zapowiedzią trzeciej rodzącej się konce
pcji i postawy społecznej, obok „złotego wieku” i „postępu” - 
postawy „współistnienia”, szanującej pomniki przeszłości jako 
nieocenioną inspirację postępu drogą kontynuacji tradycji.

Rzeczywistość
Wobec przedstawionych rozważań jakże odmiennie jawi się rze
czywistość. Codzienność sprowadza praktyczne działanie do 
swoistej oscylacji pomiędzy gorsetem stworzonych - w końcu 

przez ludzi - uwarunkowań, m.in. prawnych i zwyczajowych, a 
uformowanych - też przez nich - stereotypów. Wszystko zgodnie 
ze znanym stwierdzeniem, że najpierw człowiek kształtuje swe 
otoczenie, a potem to otoczenie formuje jego. Ten bieg jakby 
toczącego się błędnego koła widać i w stosunku społeczeństwa do 
jego dziedzictwa.
Ograniczywszy tę wizję do problemu zabytków, nietrudno do
strzec, że wobec szerokiego horyzontu percepcji i postaw oraz 
wynikających stąd niepokoi, dyskusji i sporów, jakże twardo ście
rają się przeciwieństwa.
Architektura, na przykład, jako „branża” sprowadzona prawem 
budowlanym do podporządkowanej mu postaci, stworzyła na 
przekór wszelkim ideom również konkretne a zdegenerowane 
twory. Powstała m.in. urbanizacyjna postać wyobcowanych na 
działkach, bezładnie rozrzuconych w krajobrazie sześcianów na 
charakterystycznych wysokich podmurówkach. Przerażający 
świat stref podmiejskich. Jakby w krzywym zwierciadle przeciw
działanie z kolei poszło w kierunku wykoślawionej idei regionaliz
mu, propagowania obcych wzorów, modeli domów na wzór np. 
skandynawski, bawarski, amerykański z tak dziś np. modną prze
suniętą załamaniem kalenicą dachu. Na domiar ten zalew bezładu i 
naśladownictwa obcej nie tylko tradycji, ale i funkcji w naszym 
klimacie trwa, urągając wszelkim ideom na równi ze zdrowym roz
sądkiem. W tak pleniącej się zabudowie zabytek znika zarówno 
jako zagubiony w skali, jak i w chaosie otoczenia. Więcej, jakże 
często jest przebudowywany i rozbudowywany, a nawet niszczony 
przez architektów i nie-architektów, hołdujących zresztą oficjalnie 
zgoła odmiennym zasadom i teoriom. Dość przejrzeć wydawnic
twa i albumy, aby ujrzeć te oczywiste sprzeczności.12
Przechodząc do planowania przestrzennego, wypada go tym bar
dziej obciążyć odpowiedzialnością za część niemałych zniszczeń w 
naszym zasobie tak zespołów, jak i krajobrazów zabytkowych. 
Eufemistyczne stwierdzenie o jego „nieskuteczności” - to tylko 
część zagadnienia. Należy rozważyć raczej stwierdzenie, że (nie 
wchodząc w pierwotne zamierzenia) właśnie realizacja większości 
(sic!) opracowanych planów zagospodarowania dopełniłaby roz
miaru klęski. Tak więc w splendorze nierzadko nawet konkursów i 
„fachowych” komisji zniszczono wiele miast, aby wymienić repre
zentantów z różnych stron kraju, np. zabytkową Legnicę, Kamień 
Pomorski, Elbląg, Tomaszów Lubelski, a także w jednym z nieza
przeczalnych ośrodków „myśli planistycznej” - krakowski Kazi
mierz. Ale nie tylko miasta historyczne poniosły tu klęski, także 
wsie, by wspomnieć dziś już zdemonizowany przykład Starych i 
Nowych Maniowych. Długo by też można wyliczać listę starych 
parków, dziel dawnego przemysłu, fortyfikacji, aż po otwarty kraj
obraz, w którym np. panoramę Tatr przesłoniły blokowiska, tak 
fatalnie eksponowane z Równi Krupowej. Nie brakło też udziału 
w skali najszerzej rozumianego planowania przestrzennego - 
krajobrazowego, by raz jeszcze podać rażący, a zarazem tragiczny 
przykład zapory czorsztyńskiej, z konsekwencjami dla wszystkich 
skal działania, aż po formy architektury.
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1. Obraz przemian. Cywilizacja dru
giej połowy naszego stulecia doko
nuje przemian na nie spotykaną ska
lę. Potrzeba ochrony sięgnęła skali 
krajobrazu. Powstało pojęcie „krajo
brazu zabytkowego”, w którym u- 
trwaliły się historyczne przemiany w 
harmonijnej postaci. Po lewej - fra
gment Prądnika Korzkiewskiego ze 
starym osadnictwem harmonijnie 
wtopionym w malowniczą dolinę; po 
prawej - nowe rozproszone osadnic
two, dające wyraz postępującej de
wastacji krajobrazu.

2. Postawy. Ruina kazimierzowskie
go zamku (Będzin, XIV w.), do nie
dawna w pełni autentyczna, uszano
wana przez stulecia, została zgodnie 
z planem „odbudowana”, wbrew ni
kłej dozie prawdopodobieństwa ta
kiej czy innej pierwotnej jego posta
ci. Ambicje twórcze zostały zaspoko
jone, powstało też muzeum, zatem i 
funkcja nie może budzić wątpliwości. 
Ceną realizacji usankcjonowanej 
fantazji stał się autentyzm - miast za
bytku powstał na wpół falsyfikat.

3. Rzeczywistość. Historyczny fort 
(Kraków, Krzesławice fort 49, 1876) 
dobrze zachowany (u góry), w ciągu 
kilku lat został bez skrupułów po
chłonięty i zdewastowany bezplano- 
wymi ogródkami działkowymi i już 
planowo obudowany widocznym w 
głębi „blokowiskiem" (u dołu). Nie 
przeszkodził temu fakt, że jest to u- 
znany i udokumentowany Pomnik 
Walki i Męczeństwa, miejsce straceń 
1939-1945.

Czy wreszcie ci, którzy byli społecznie, moralnie lub formalnie 
odpowiedzialni za spuściznę historyczną, pozostają na marginesie 
tych przykładowo tylko przedstawionych niedostatków? Niestety, 
tu również nie wszystko można złożyć na karb „pozamerytorycz
nych presji” czy „nieprecyzyjnych” ustaw i rozporządzeń. Nade 
wszystko zaszkodziło ciasne, a zarazem jakże często wygodne 
widzenie zabytku, najchętniej jako budowli, obiektu nawet bez 
otoczenia. Nierzadko więc np. pozostawały dwory, a znikały parki. 
Zespoły zabytkowe niekiedy w swoisty sposób selekcjonowano, 
pozostawiając najlepiej zachowane bez wzajemnego związku. W 
miastach, zabezpieczając sieć ulic, zacierano podziały katastralne, 
zostawiając wnętrza bloków na kształt wspólnych, zaśmieconych, 
parkingowych majdanów. Strefy ochrony konserwatorskiej pozo
stawały swoistą fikcją, a nawet w wyobraźni nie potrafiono sięgnąć 
niekiedy do pojęcia ochrony panoram miast, nie mówiąc o zabyt
kowym krajobrazie. Brak zaś systemu uprawnień do działań kon
serwatorskich dla architektów i inżynierów stanął nie tylko u pod
staw często zalegalizowanej dewastacji, lecz również prowadził 
do pseudouczonych dyskusji w rodzaju ograniczania „swobody 
twórczej”.
Próba możliwie zwięzłego uchwycenia problemu zwraca relację 
ku publicystyce. Tym bardziej że rozległy temat rzeczywistości 
konserwatorskiej jest równie kontrowersyjny, jak nie przebada
ny.

Sprzeczności
Już Addison na początku XVIII w. w Spectatorze zwracał baczną 
uwagę na całość krajobrazową w sztuce,13 a w połowie XIX w. 
Ruskin i Viollet-le-Duc sprecyzowali podstawowe problemy kon
serwatorskie14. Tymczasem obraz ich konsekwencji do dziś pozo- 
staje nie znany wielu podejmującym na nowo dyskusję. Zatem 
brak rzetelnej wiedzy poczynił i czyni niemało spustoszenia za
równo w substancji zabytkowej, jak i w społecznej świadomości. 
Tak jawi się współczesny problem sprzeczności w rozumieniu sa
mego, ogólnego pojęcia zabytku, zabytku będącego wyrazem 
spuścizny historycznej. „Nieostrość” pojęcia zabytku skłania do 

podkreślenia, że jest on po prostu współcześnie zachowanym wy
razem, tak materialnym, jak i niematerialnym, dziedzictwa historii. 
Jego rozmiar i zakres może być - jak już wspomniano - bardzo 
różny. W materialnej postaci od przedmiotu do krajobrazu, a w 
niematerialnej - od nazwy miejscowej po dokument historii.
Nie dostrzegana często sprzeczność tkwi również w samej formie 
zabytku. Przysłowiowe niemal określenie zabytku jako destruktu 
lub rudery dotyczyć może jedynie strony stanu zachowania, nie zaś 
jego istoty. Istotą bowiem jest jego wartość dokumentalna. Tak 
więc te dwa ujęcia - znaczenie historyczne i stan zachowania - to 
dwa różne i często nie rozróżniane, podstawowe aspekty tego 
samego zagadnienia. Nie można bowiem oceniać przedmiotu, o- 
biektu czy tradycji głównie z punktu widzenia ich stopnia zacho
wania. Istota wartości leży pomiędzy tymi biegunami. Stąd często 
ogrom wartości drobnych pozostałości ruiny, by wymienić Ostrów 
Lednicki w przeciwieństwie do miernej masowej dawnej produkcji 
powielanego przedmiotu, choćby w najlepszym nawet stanie.
Współczesne sprzeczności w poglądach nawet znawców zagad
nienia już pod względem samego jego określenia, co i w jakim 
zakresie może być zabytkiem, jak też jego wartości - stanowi pod
stawowy problem. Dziedzictwo historyczne musi być jasno okreś
lone, aby stało się własnością społeczną. Im pełniejsza jest bowiem 
świadomość jego istnienia i określona postać, tym mocniejsze staje 
się poczucie więzi i tożsamości z tradycją, miejscową, regionalną, 
krajową czy jeszcze szerzej rozumianą.

Przyszłość
Złożona i zagmatwana współczesna postawa wobec naszej spuś
cizny historycznej niepokoi potrzebą jak najszybszego rozwikła
nia. Stanowi bowiem dla społeczeństwa jeden z fundamentalnych 
problemów związanych z tożsamością, dla konserwatorstwa pod
stawę wszelkich poczynań, wreszcie dla środowisk twórczych jak
że istotne pole działania. Rozważając kolejno te trzy obszary po
trzeb nie bez znaczenia staje się również uchwycenie ich hierarchii 
i kolejności.
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4. Sprzeczność. Stan obiektu czy 
zespołu stanowi inny problem, a 
jego wartość inny. U góry ul. Kupa 
(Kazimierz w Krakowie), to niegdyś 
główny ośrodek miasta żydowskie
go. W okresie powojennym ulica do
prowadzona do skrajnej dewastacji. 
Kilkakrotnie proponowane od 1972 r. 
koncepcje zabudowy zawsze przewi
dywały jej dowolność (czego zreali
zowany fragment widać po lewej), nie 
biorącej pod uwagę tradycji miejsca, 
urbanistyki historycznej i nielicznych 
żle zachowanych, lecz historycznych 
elementów. Na przykład w głębi wi
doczna bóżnica Kupa (XVI w.) i mur 
miejski (XIV w.). U dołu ul. Józefa 
(tamże) podobnie zniszczona. W 
miejscu po wyburzonych kamieni
cach z XVI-XVIII w. (po lewej) nie 
może powstać cokolwiek. W obu wy
padkach nie można dopuścić do 
„twórczej" swobody architekta 
sprzecznej z krajobrazem miasta, 
lecz rekomponować całość zgodnie 
z tradycją miejsca.

Dla społeczeństwa
Na czoło wysuwa się po prostu konieczność samookreślenia ze
społu środowisk związanych z szeroko rozumianym pojęciem za
bytku jako wyrazu dziedzictwa historii. Do przeszłości należą cza
sy, gdy wystarczał tu udział historyków sztuki, architektów czy 
archeologów. Krąg niezbędnych potrzeb udziału najróżniejszych 
specjalności podlega nieustannemu poszerzaniu. Tym bardziej 
więc niezbędne jest ustalenie pewnych „principiów”, w tym sprecy
zowania przedmiotu, wokół którego przyjdzie skupić poczynania 
na rzecz zabytków, oraz zdefiniowania zakresów działań na rzecz: 
ochrony, konserwacji i rewaloryzacji. Przy tym rewaloryzację na
leży rozumieć jako serię działań skupiających się wokół: adaptacji, 
integracji, ewentualnie rekonstrukcji i rekompozycji. Zwłaszcza 
tych ostatnich nie da się współcześnie ominąć wobec rozmiaru 
zniszczeń i konieczności sprostania również potrzebom swoistej 
dydaktyki społecznej.

Dla konserwatorstwa
Mając skonkretyzowany przedmiot, zakres i koncepcję działania, 
można przystąpić do autentycznego poszerzania świadomości 
społecznej. Postępowanie w tym względzie wymaga oddziaływa
nia poprzez swoistą edukację, obejmującą proces informacji i in
terpretacji, które powinny doprowadzić do zrozumienia potrzeby 

interwencji na rzecz zabytku. Informacja powinna zwrócić uwagę 
na zasób zabytkowy i następnie na rodzaj kontemplacji różnoro
dnych jego postaci. Z kolei poprzez interpretację, a zatem wytłu
maczenie również znaczenia i roli zabytku należy wzbudzić zain
teresowanie, którego konsekwencją byłaby własna penetracja i 
„odkrywanie” dla siebie walorów historycznych czy estetycznych 
dzieła. Dopiero to bowiem włącza w aktywne działanie. W ślad za 
tym rozwinąć się może skłonność do dalszego poznania, jak rów
nież do interwencji na rzecz uznania i poszanowania spuścizny 
historycznej, a zatem tak pożą'dana partycypacja społeczna w jej 
ochronie i utrzymaniu.

Dla środowisk twórczych
Sprawa polega też na ożywieniu i włączeniu do działania środo
wisk twórczych, przy czym podkreślić trzeba, że nie chodzi tu o 
zrozumiały z natury rzeczy udział w informacji, lecz nade wszystko 
o aktywny udział w zakresie kontynuacji tradycji, na wszelkich 
szczeblach tych środowisk, poczynając od miejscowej i regional
nej. Działanie zatem winno być zgodne z prawem „dobrej konty
nuacji” na wszelkich niezbędnych tu polach twórczości,15 w tym też 
np. architektury w jej regionalnym, rodzimym ujęciu. Ogólnie cho
dzi o twórczość opartą na znajomości „rzeczy”, wiedzy i świado
mości potrzeb związanych z umiejętnością i zdolnością twórczą.
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5. Przyszłość - interpretacja. Formo
wanie świadomości społecznej - to 
jeden z podstawowych problemów. 
Nawet w tak oczywistym z pozoru 
wypadku jak wnętrze zabytkowej uli
cy (u góry) nie każdy rozumie, że w 
tym wypadku właśnie sąsiedztwo 
gotyku z klasycyzmem nie jest wadą, 
lecz walorem miejsca, uwidoczniają
cym „perspektywę historii” (krako
wski Kazimierz, ul. Augustiańska). O 
ileż trudniejszym dla niektórych jest 
zrozumienie jedności zabytkowej, 
krajobrazu niemal pierwotnego z 
szałasami pasterskimi, będącymi 
wyrazem kultury cywilizacji paster
skiej (u dołu). Informacja oraz inter
pretacja stają się tu niezbędne (Tatry, 
Hala na Stołach).

(zdjęcia: Janusz Bogdanowski)

Celem winno tu być formowanie nowego, szeroko rozumianego 
krajobrazu, pejzażu otoczenia, w którym należyte miejsce zacho
wa to, co wymaga ochrony, obok tego, co trzeba konserwować, 
rewaloryzować, na koniec tworzyć nie - sprzeczne, choć będące 
innowacją - „nowe”, nie będące zaparciem się tradycji, lecz jej 
kontynuacją. Mówiąc o tym dążeniu bezkolizyjnego sąsiedztwa i 
wzajemnych związków między tradycją i postępem, można odwo
łać się do wspomnianej na początku trzeciej, obok koncepcji kul
tury „złotego wieku” i „postępu” - koncepcji „współistnienia”. Ta 
bowiem, nie negując ani przeszłości, ani potrzeb teraźniejszości, 
wzbogaca ponadpodstawową sferę jakości życia. Włącza w nią tak 
niezbędne poczucie tożsamości, wynikające z szacunku dla dzie
dzictwa historycznego i żywej tradycji.

Janusz Bogdanowski

Przypisy
1. Cytat za: J. Kott, Gorzki Krasicki, (w:) Wiersze wybrane, War
szawa 1964, s. 9.
2 T. Mikocki, Najstarsze kolekcje starożytności w Polsce, Wro
cław 1990.
3. J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków w Polsce w latach 
1795-1918, Warszawa 1975.

4. A. Lovejoy, G. Boas, Primitivism and Related Ideas in Antigui- 
ty. Baltimore 1935.
5. J. Białostocki, Innowacja i tradycja, (w:) Tradycja i innowacja, 
Warszawa 1981; zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 1989, s. 2.
6. Dosłownie, za J. Białostockim - op. cit., s. 9: „łagodny prymity
wizm”.
7. Dosłownie, za J. Białostockim - op. cit., s. 9: „ostry prymity
wizm”.
8. F. Tilden, Interpreting our heritage. Chapel Hill 1987 (oraz po
przednie wydania, wszystkie należące do oficjalnej doktryny służb 
konserwatorskich USA National Park Service, z lat 1957, 1967, 
1977).
9. J. Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze 
krajobrazu, Kraków 1976, s. 9.
10. Teoria wnętrz, tamże, s. 60.
11. L. Mumford, Technika i cywilizacja, Warszawa 1964.
12. Zob. np. P. Szafer, Nowa architektura polska. Diariusze, War
szawa 1972, 1979.
13. J. Addison, O rozkoszach wyobraźni, (w:) Teoretycy, artyści i 
krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa 1989.
14. Tamże.
15. Według Tatarkiewicza, za: J. Żórawski, O budowie formy ar
chitektonicznej, Warszawa 1984.
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Jerzy Gąssowski

Podebłocie
- sto lat 

przed 
chrztem?

W czasie badań archeologicznych 
wczesnośredniowiecznego zespołu 

osadniczego we wsi Podebłocie (gm. 
Trojanów w woj. siedleckim) natrafiono 

we wrześniu 1986 r. na trzy fragmenty 
tabliczek z wypalonej gliny, pokrytych 

zagadkowymi znakami pisma. 
Znaleziska te zostały wstępnie 

datowane na około połowę IX w. Są to 
więc pierwsze, znalezione w trybie 

regularnych badań naukowych, 
najstarsze zabytki piśmiennictwa 

we wczesnym średniowieczu 
na ziemiach polskich.

Z
espól osadniczy w Podebłociu składa się z grodu 
obronnego oraz trzech osad przygrodowych. Jedna z 
nich (stanowisko 2) przylega do grodu od wschodu, a 
dwie następne, położone blisko siebie, sąsiadują z 
nim poprzez strumień od zachodu (stanowiska 3 i 3a). 
Wreszcie na północ od grodu, na piaszczystym 
wzgórzu dopatrzono się śladów-ciałopalnych pochówków ludz

kich (stanowisko 4).
Cały zespół osadniczy egzystował od VII do początków XI w.; 
miał on dwie fazy osadnicze: pierwsza zakończyła się około poło
wy IX w., a druga rozpoczęła się po kilku lub kilkunastoletniej 
przerwie. Najpóźniej powstał gród obronny, bo już wtedy, gdy od 
stulecia istniały osady, czyli około początku VIII w. Gród został 
założony na cyplu wysoczyzny, królującej nad rozległą doliną za
lewową Wisły. W przybliżeniu miał kształt trójkątny, o bokach 
około 140 m. Od wschodu i północy broniony był wałami, które 
zachowały się do wysokości od 1,5 do 10 m. Od południa i zachodu 
stroma krawędź zbocza wysoczyzny zapewniała mu naturalną ob
ronność.
Fazy osadnictwa na grodzie są identyczne jak w pozostałych osa
dach, lepiej też można rozeznać ich ślady pomiędzy VIII a połową 
IX w. - gród obejmował około dwóch trzecich dziś widocznego 
zarysu i był broniony systemem podwójnych wałów przedzielo
nych fosą. W połowie IX w., w drugiej fazie osadniczej, gród został 
rozbudowany w kierunku wschodnim, kosztem osady z obecnego 
stanowiska 2. Został zbudowany nowy wał zewnętrzny i fosa, a 
poprzedni wał wewnętrzny uległ rozebraniu. Tym samym gród był 
nadal broniony dwoma wałami, zyskując około jednej trzeciej po
wierzchni.

W czasie istnienia obydwu faz osadniczych gród i osady zamiesz
kiwała ta sama lub blisko spokrewniona ludność słowiańska. Róż
nice są niewielkie, ale czytelne. W obu fazach osadniczych mieszka
no w domach półziemiankowych, na ogół o powierzchni 5x5 m. 
Podczas pierwszej fazy domy te były ogrzewane gliniano-kamien- 
nymi piecami kopułkowymi, stawianymi w „zimnym” (czyli północ
nym lub wschodnim) narożniku wnętrza. W czasie drugiej fazy 
jednak owe „zimne” narożniki zaopatrzone były w kamienne, ot
warte paleniska zamiast pieców. Ziemianki mieszkalne są też nieco 
płytsze, a cały obraz kultury trochę uboższy.
Prawie w środku grodziska znaleziono największą i najbogatszą 
ziemiankę mieszkalną (ok. 36 m2) z dużym piecem, która istniała w 
obu fazach, choć można zauważyć między obiema fazami przerwę 
w użytkowaniu. Budowę ziemianki w pierwszym okresie poprze
dzono ofiarą zakładzinową w postaci łba źrebięcia, złożonego 
przy narożniku. Wznowieniu osadnictwa towarzyszył nowy łeb 
tego zwierzęcia, który został odkryty w tym samym rogu domos
twa w kolejnej, wyższej warstwie kulturowej.

Szczególnie atrakcyjne okazały się odkrycia na stanowisku 3 osa
dy, w jej południowej części położonej w pobliżu obfitego źródła 
doskonalej wody pitnej. W dwóch pobliskich sobie ziemiankach 
natrafiono bowiem na wspomniane już na wstępie fragmenty gli
nianych tabliczek z napisami. Dwie z nich wystąpiły w jamie o 
kształcie owalnym, rozmiarach 4x2 m i głębokości 0,4 m, w której 
północno-zachodnim narożniku znajdowały się resztki glinianego 
pieca. Obok tego pieca odkryto fragmenty naczynia o niespotyka
nym zdobieniu - ornamentem były stylizowane słońca. Odkryto 
również dwa fragmenty glinianych tabliczek, pokrytych głęboko 
rytymi znakami pisma. W drugiej jamie, która miała wymiary 1x3 
m i głębokość 0,3 m, znaleziono obok innych zabytków fragment 
trzeciej tabliczki o największej liczbie znaków, ale płyciej ry
tych.

Obecność glinianego pieca w jamie pierwszej wskazuje, że znale
ziska pierwszych dwóch tabliczek należy odnosić do pierwszej 
fazy osadniczej, zapewne tuż przed połową IX w. Na taką też 
chronologię wskazują inne okoliczności, w tym liczne daty uzyska
ne z analiz węgla radioaktywnego (C14) z najbliższego otoczenia i 
z całej osady. Datowanie trzeciej tabliczki nie może być określone 
z taką precyzją, można jedynie zakładać - na zasadzie podobieńs
twa znaków i cech napisu - ich współczesność. Do takiego przy
puszczenia skłania też analiza innych zabytków z drugiej jamy.
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1, Tabliczka z fragmentem tekstu 
greckiego / /esos/ Ch/risto/s N/ika/

2, Tabliczka z fragmentem tekstu 
greckiego l/esos/Ch/risto/s

3, Tabliczka z nie odczytanym tek
stem, prawdopodobnie greckim

Brak tu jednak możliwości bezpośredniego powiązania z datami 
radiowęglowymi.

Znaki na obydwu tabliczkach z jamy pierwszej mają bardzo po
dobny charakter i układają się w podobną sekwencję, przy czym 
należy podkreślić w odniesieniu do wszystkich tabliczek, że stano
wią one tylko części większych tekstów. Tabliczki zostały przed
stawione zaraz po odkryciu wielu wybitnym epigrafom i znawcom 
dawnego pisma. Nieżyjący już epigraf i papirolog - prof, dr hab. 
Zbigniew Borkowski uznał je jako nieco uproszczone litery alfabe
tu greckiego, co stanowiło niemałe zaskoczenie. Opinia ta została 
potwierdzona przez inny autorytet - historyka prof, dra hab. Ta
deusza Wasilewskiego. Na wspomnianych dwóch tabliczkach z 
pierwszej jamy występują znaki, które profesor Wasilewski odczy
tuje jako greckie iota (i), sigma (s), chi (ch), będące we wczesnym 
średniowieczu szeroko rozpowszechnionym w chrześcijańskiej 
Europie symbolem Jezusa Chrystusa, także w strefie kościoła ła

cińskiego. Na większej tabliczce towarzyszy sekwencji tych zna
ków jeszcze grecka litera N (ny), która może oznaczać skrót sło
wa nika (zwyciężaj), przez co cały zapis mógłby oznaczać lesos 
Christos Nika - Jezu Chryste zwyciężaj. Trzecia tabliczka - z jamy 
drugiej - nie została dotychczas odczytana.
Z odmienną koncepcją wystąpił prof, dr hab. Edward Tryjarski, 
wybitny orientalista z Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. 
W jego koncepcji znaki tego pisma należą do runicznego alfabetu 
koczowniczych Pieczyngów, którzy w tym czasie zamieszkiwali 
stepy nadczarnomorskie. Proponowane odczytanie treści napisu 
nie układało się jednak w żaden sensowny tekst, co może być spo
wodowane jego fragmentarycznością.

W efekcie rozleglej, ogólnopolskiej dyskusji naukowej, prowadzo
nej przez wybitnych archeologów, historyków i lingwistów, która 
odbyła się wkrótce po publicznym ujawnieniu odkrycia, najwięk
sze uznanie zdobyła interpretacja „grecka” profesora Wasilewskie
go. Większości badaczy wydawała się ona najbardziej prawdopo
dobna w realiach badanego okresu i ogólnoeuropejskim kontekś
cie kulturowym. Wątpliwości budziła głównie kwestia, jak wyjaś
nić obecność chrześcijańskich tekstów prawie w samym środku 
Polski na sto lat przed oficjalnym przyjęciem chrztu, co jak wia
domo nastąpiło w 966 r. Szczególnie zagadkowe wydaje się także 
to, iż miejsce znaleziska niewątpliwie nie należało do żadnego z 
ważnych ośrodków powstającego państwa polskiego i było odda
lone od Moraw, stanowiących już wówczas najbliższe tym zie
miom państwo chrześcijańskie. Zastanawia ponadto mała ceremo- 
nialność znaleziska, jak gdyby znaki takie należały do normalnej, 
zgrzebnej rzeczywistości mieszkańców ówczesnego Podebłocia.
W dyskusji rozważano rozmaite wyjaśnienia, wysunięto też wątp
liwości co do zbyt wczesnego datowania, a nawet wiarygodności 
samego odkrycia i autentyczności zabytków. Wszystko dlatego, że 
odkrycie w Podebłociu burzy przyjęty porządek dotąd ustalonych 
poglądów. W dotychczasowej dyskusji nie przyjęto hipotezy o 
możliwości istnienia na naszych ziemiach jakichkolwiek rodzi
mych grup wyznaniowych chrześcijańskich przed okresem oficjal
nego przyjęcia przez rządzącą dynastię chrześcijaństwa jako reli- 
gii domu panującego i całego narodu. Tymczasem istnieją prze
słanki źródłowe, upoważniające do takiego domniemania. Dotych
czasowa literatura przedmiotu ani tym bardziej dyskusja nad ta
bliczkami nie brały ich pod uwagę.

Jak powszechnie wiadomo, w IX w. południowa Polska - czyli 
późniejsza Małopolska - stanowiła odrębne państwo, zwane Pańs
twem Wiślan. Z morawskiego Żywota św. Metodego, spisanego u 
schyłku IX w., dowiadujemy się, że: „Pogański książę, bardzo po
tężny, siedząc w Wiśle (Wiślech) urągał chrześcijanom i szkody im 
wyrządzał”. Z treści relacji wynika, że św. Metody ostrzegał go: 
jeśli tego nie zaprzestanie, to zostanie wzięty do niewoli i przymu
sowo ochrzczony na cudzej ziemi. Przepowiednia ta miała się speł
nić, co poświadcza zapisanie tego faktu jako dowodu proroczych 
właściwości św. Metodego.

W dyskusji nad tym dokumentem, uważanym za bezsprzecznie 
wiarygodny, uzgodniono, że chrześcijanie - o których mowa w 
tekście - mogli być tylko mieszkańcami Moraw, a owo wyrządza
nie szkód oraz urąganie - to najazdy anonimowego księcia Wiślan 
na Morawian. Nie przyjęto pod uwagę możliwości faktu wzięcia 
pod ochronę przez św. Metodego jakichś grup chrześcijan, którzy 
żyli na obszarze dzisiejszej Polski i podlegali uporczywym prześ
ladowaniom ze strony swego pogańskiego władcy.
Takie fakty znają historycy i dzieje wczesnego średniowiecza Eu
ropy. Już w VII i VIII w. były grupy nawróconych Słowian nad 
Dunajem. Św. Patryk, apostoł Irlandii, udał się jeszcze w V w. do 
tego kraju, by bronić prześladowanych tam chrześcijan w pogań
skim otoczeniu, a babka Włodzimierza Wielkiego - Olga była 
wraz z częścią swego dworu chrześcijanką, co wcale wówczas 
jeszcze nie doprowadziło do chrystianizacji Rusi. Może więc także 
znaleziska w Podebłociu świadczą o istnieniu grup chrześcijan w 
sercu Polski o sto lat przed oficjalnym chrztem?

Jerzy Gąssowski
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Andrzej Gruszecki

Fortyfikacja 
nowożytna (5)

Po pięciu latach przerwy 
wracamy do kontynuacji artykułów 

o fortyfikacji nowożytnej. 
Mamy nadzieję, że tym razem 

zachowana zostanie ciągłość tego cyklu 
(ode. 1 ukazał się w nr. 2, 1984, 

ode. 2 w nr. 3-4, 1985, 
ode. 3 w nr. 6, 1986, 

ode. 4 w nr. 1, 1987).

W
 Polsce wiek XVI był względnie spokojny. 
Ominęły nas krwawe wojny religijne 
wstrząsające Niemcami, później Francją i 
Niderlandami. Odnawiając „pokój wie
czysty”, uniknęliśmy bezpośredniego star

cia z coraz bliżej podsuwającą się potęgą turecką, jakkol
wiek nieoficjalnie zaangażowaliśmy się w walki na terenie 
ówczesnych Węgier. Szczęśliwie dla nas Niemcy były czym 
innym zajęte i podzielone, Zakon Krzyżacki uległ sekulary
zacji i osłabieniu, a Rosja zaczęła dopiero podnosić się i 
umacniać po niewoli mongolskiej. Pod koniec jednak tego 
rzeczywiście „złotego wieku” pojawiły się już, obok we
wnętrznych (omówionych w poprzednim odcinku, w nume
rze 1, 1987, s. 12), zewnętrzne czynniki konfliktogenne, któ
re doprowadziły do wyniszczających wojen w następnym 
krwawym stuleciu.
Po unii lubelskiej i związaniu z dynastią Wazów weszliśmy 
głęboko na wschód (Ukraina, Białoruś, tereny Rosji) i na 
północ aż po Inflanty (Łotwa i Estonia), wysuwaliśmy rosz
czenia do korony szwedzkiej, nie mówiąc już o próbach 
opanowania Rosji. Doprowadziło to już pod koniec XVI w. 
do wznowienia wojen z Rosją, następnie do wojen ze 
Szwecją i oczywiście z Turcją.

Wojny musiały znaleźć odbicie w fortyfikacjach, nie było 
ono jednak tak wielkie, jak by się wydawało. Na rozległych 
obszarach słabo zaludnionych stepowych kresów dużą rolę 
odgrywała kawaleria - lekka, sprawna, zdolna do szybkich 
manewrów. Tak działali Tatarzy i Kozacy i naszej szlachcie 
właśnie ta „rycerska” forma walki najbardziej odpowiadała, 
nie lubiła bowiem znoju piechoty i prozy długotrwałych 
inżynierskich oblężeń. Poza tym na budowę wielkich 
twierdz trzeba było mieć dużo pieniędzy, a tylko takie ob
warowania, przy licznych armiach i udoskonalonej artyle
rii, miały wtedy militarną wartość. We Francji, w Prusach, 
Austrii i Rosji bogaciły się miasta, a więc i kraj, umacniała 
władza królewska, narastał absolutyzm. Możliwa była dłu
gofalowa polityka oraz systemy inżynieryjnego zabezpie
czenia granic, np. francuskie twierdze Vaubana na wscho
dzie, twierdze pruskie zrazu od strony Austrii, później Ros
ji; podobnie austriackie od zagrożenia tureckiego, później 
od strony Prus, a następnie Rosji. Wreszcie umocnienia 
rosyjskie od strony Turcji, na Dalekim Wschodzie czy na 
przyszłym froncie zachodnim.

U nas było inaczej, szlachecka Rzeczpospolita miała wiele 
uroku, szczególnie dla szlachty, ale osłabiała władzę króle
wską i wywoływała tendencje odśrodkowe, refeudalizację 
oraz zbiednienie miast i wsi. Król nie miał pieniędzy, nie 
było zatem możliwości budowy systemów twierdz. Wcześ
niejsza stolica Kraków, położona przy gorącej granicy wę
gierskiej, w XVI w. zmodernizowana bastejami, w XVII w. 
sukcesywnie uzyskiwała przed fortyfikacjami średnio
wiecznymi bastiony i przed nimi kleszczowy wał jakby 
przedstoku. Warszawę ufortyfikowano w czasie wielkiego 
strachu po klęsce pod Cecorą, gdy kraj bez hetmanów sta
nął otworem przed Turkami. W latach 1621-1624 usypano 
ziemne obwarowania typu staroholenderskiego, lecz chyba 
niezbyt starannie, bo nie konserwowane szybko zniknęły. 
Twierdz państwowych, jak np. słynny Kamieniec Podolski,
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1. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 
wzniesiony przez wojewodę Krzy
sztofa Ossolińskiego zapewne w la
tach 1621-1644 i już za kilkanaście 
lat zdewastowany w czasie potopu. 
Według autora jest to intelektualna 
zabawa powiązania uważanej za 
doskonałą pięciobocznej gwiazdy 
fortyfikacji z wyszukanym narysem 
pałacu od elipsy przez czworobok 
do pięcioboku. W tym bajkowym za
łożeniu, uważanym wtedy za najpięk
niejsze w Polsce, było tyle wież, ile 
kwartałów w roku, tyle sal, ile miesię
cy, tyle reprezentacyjnych pokoi, ile 
tygodni i tyle okien, ile dni w roku.

Bar, później Kudak i Okopy Św. Trójcy, było bardzo mało. 
Pod tym względem lepiej prezentowały się fortyfikacje bo
gatych i bardziej niezależnych miast północnych, np. Gdań
ska, Elbląga czy Torunia.
Główny ciężar budowy twierdz siłą rzeczy spoczywał na 
magnatach, z których tylko nieliczni, najświatlejsi, budowa
li nowoczesne twierdze-miasta, jak Zamość, Nieśwież, Oły- 
ka, Brody czy Stanisławów. Były to jednak twierdze pry
watne, oczywiście osłaniały ludność i mogły być wykorzy
stywane do obrony kraju, ale nie zawsze, bo nierzadko 
magnaci buntowali się, wzniecali rokosze i występowali 
przeciw królowi.
W większości jednak magnaci zgodnie z duchem feudaliz- 
mu budowali i modernizowali zamki, ale były one już za 
małe. Nieraz cały zamek mieścił się w jednym bastionie 
normalnej twierdzy. Mimo to otaczano je najnowocześ
niejszą fortyfikacją bastionową, bo wymagał tego prestiż 
dumnego magnata. Adam Freytag w dziele Architectura 
militaris nova et aucta (1631 r.) podał tablice zmniejszające 
dla coraz bardziej zminiaturyzowanych fortyfikacji, by na
wet dwór można było modnym narysem bastionowym oto
czyć, i to ziemnym, stosunkowo niedrogim. Obiekty te 

przed zajazdem czy buntem chłopskim i tak mogły się ob
ronić. Normalna armia natomiast, podejmując obronę na
wet przy zamku, okopywała się w obszernych fortyfika
cjach polowych, np. Chocim i Zbaraż. Obrona niewielkiego 
klasztoru na Jasnej Górze była dla tych czasów nietypowa 
- pomijając bohaterstwo obrońców, należy pamiętać o 
skromnych siłach szwedzkich i traktowaniu przez nich kla
sztoru jako atutu w rozgrywkach politycznych, w związku 
z czym nie było ich celem zniszczenie klasztornej twier
dzy.
Na terenie Polski pojawiły się zamki bastionowe różnych 
szkół - od starowłoskiej do staroholenderskiej, jak Wiś
nicz, Pieskowa Skała i Danków czy bardziej obronne Krze
pice i Zbaraż, nieraz wyszukane i piękne jak Podhorce czy 
Krzyżtopór (moim zdaniem lepszy od słynnego dzieła Sca- 
mozziego w Caprarola pod Rzymem). Wiele z nich tworzy
ło typ „palazzo in fortezza”, bo były to rzeczywiście pałace 
w obwarowaniach: takie zamki budowano wtedy nie tylko 
w Polsce.
W XVIII w., w okresie szybkiego rozwoju nauki i techniki, 
podobnie jak fortyfikację staroholenderską porządkowano 
metody zdobywania twierdz, jakkolwiek ostatecznie sko-



2 dyfikował je Vauban pod koniec XVII w. Bardzo interesu
jące informacje na ten temat są zawarte w pierwszym pol
skim traktacie o fortyfikacji nowożytnej, napisanym w cza
sie „potopu” przez Józefa Naronowicza-Narońskiego. Po- 
daje on pięć sposobów zdobywania twierdz, językiem jędr
nym, pełnym uroku, a przy tym zrozumiałym. Oto sposoby 
Naronowicza-Narońskiego (wraz z komentarzem): „1. 
Pierwszy przez traktaty i dobrowolne poddanie". „2. Drugi 
przez prędkie ubieżenie albo przez fortele jakie”. Często 
stosowanym fortelem było wtargnięcie ukrytego w ciem
nościach oddziału po spuszczeniu mostu zwodzonego dla 
„posłańca z ważnym listem”. W Ćmielowie Szwedzi podob
no opanowali zamek przebrani za orszak weselny. Dla za
bezpieczenia przed zaskoczeniem mnożono liczbę mostów 
zwodzonych, które kolejno spuszczano i zaraz podnoszono 
w takiej sytuacji. Na zamku w Ogrodzieńcu znajdowały się 
trzy takie mosty.
„3. Trzeci przez wymorzenie głodem, morem, bezwodziem, 
gdy (woda) odjęta będzie, albo niedostatkiem kul, prochów 
etc., gdy się nie mają czym bronić, poddać muszą”. Znamy z 
wiersza Mickiewicza wykorzystanie moru czyli zarazy w 
Grenadzie, gdy chory na dżumę Almanzor przedostał się 
do oblegających Hiszpanów i ich zaraził. W tym samym 
celu w upalne dni przypuszczano szturm od nawietrznej 
strony i nie grzebano poległych. Wiatr wiejący na twierdzę

2. Prywatna twierdza Brody (szkoła holender
ska), założona przez hetmana Stanisława Koniec
polskiego w latach 1630-1635, jedna z najsilniej
szych na szlaku najazdów tatarskich i kozackich 
(wg oprać. O. Sosnowskiego). Widać proporcje 
fortyfikacji zamku i miasta, a zamek-cytadela był 
bardzo obszerny.
3. Klasztor na Jasnej Górze umocniony czworo
bocznym narysem bastionowym, posadowionym 
na skale (nie można było minować). Mimo maleń
kich, jak na twierdzę, wymiarów niezłomną posta
wą i bohaterską obroną przyczynił się do zwrotu 
w walkach ze Szwedami i zapoczątkował zwy
cięstwo.
4. Teoretyczny przykład z dzieła Naronowicza 
oblężenia z „aproszami" z redutami, paralelami i 
bateriami oblężniczymi (1,2. 3, 4 na Figurze Pier
wszej i W, Y na Figurze Wtórej). Dobrze widoczne 
„wyskoki" przez fosę (8, 9). Na górze rysunku 
zasłony z drewna dla kopaczy przed pociskami 
nieprzyjacielskimi, jakkolwiek, jak widać na ry
sunku, umiano już przesuwać oś okopów poza 
zasięg najgroźniejszych osi ostrzału nieprzyja
cielskiego.



od strony rozkładających się ciał według ówczesnej etiolo
gii przynosił zarazę. Bez wody nie można było się bronić, 
dlatego studnię na zamku lokalizowano w piwnicy pod 
mocnym sklepieniem (Wawel, Ogrodzieniec) lub pod kapli
cą (Janowiec), by osłaniała ją dodatkowo moc nadprzyro
dzona. Hetman Jan Tarnowski pisał, aby przy ostrzale zam
ku starać się w pierwszej kolejności spowodować zasypa
nie gruzem studni. „4. Czwarty przez kopaniny do szturmu 
aproszami (albo jako po polsku nazwać mogę okopowemi 
podstępami) przez minowanie z redut i bateryj działami 
albo wyrzuceniem prochy minami obron oblężonych bez 
szkody swych ludzi, gdzie w te dziury otwarte wpadając, 
szturmem porządnym dobywane bywają”. Inżynieryjna 
metoda polegała na kopaniu rowów z wałami, czyli przy
kop (okopów), które służyły do otaczania obozów oblega
jących wojsk, do osłaniania terenu oblężenia przed odsie
czą jako contrwallacja (Naronowicz prezentuje je na ry
sunku przedstawiającym oblężenia Diedenhofen i Bredy), a 
przede wszystkim do przybliżania się do twierdzy z połą
czeniem równoległymi okopami zabezpieczającymi (póź
niej u Vaubana paralelami, a później rokadami). Okopy 
zabezpieczano ponadto redutami (placami broni), a w odle
głości skutecznego ostrzału zakładano baterie artyleryj
skie, które prowadziły zmasowany ostrzał, aż do wykona
nia wyłomu. Wtedy następował szturm przez przygotowa

ne tzw. wyskoki przez fosę. Na ogół atakowano z dwóch 
stron, z tym, że jeden kierunek był pozorowany, aby zmylić 
obronę, która też się odpowiednio przygotowywała i stara
ła się ogniem i wypadami niszczyć baterie oblężnicze, co 
tak sugestywnie opisał Sienkiewicz przy obronie Jasnej 
Góry. Powszechnie stosowano minowanie - podkopy pod 
ziemią wykonywali górnicy, z drugiej strony kopali także 
obrońcy. Był to swoisty wyścig pod ziemią! Nasłuch tych 
prac prowadzono za pomocą grochu wysypanego na sita 
stawiane na ziemi - nawet niedostrzegalne drgania powo
dowały ruch ziaren. „5. Dobywanie miasta szaloną rezolu- 
cyją. Piąty sposób tyrański, bez wszelkich wojennych forte
lów gwałtownym nastąpieniem do szturmu, wyrównując 
rowy i okopy trupami swemi, a dopiero po swych trupach, 
straciwszy wojska kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, do 
miasta obrony gwałtem wdzierają się, a wpadszy do miasta 
stare, młode i niewiniątka obojej płci strasznie mordują 
zabijając, a prawie jako mówią i psa nie żywiąc, A takim 
sposobem Turczyn i Moskwicin zwykł miast dobywać... 
któremu błędowi i naród polski i Wielkie Księstwo Lite
wskie po części podległ, gdy miast i zamków lóźną czela
dzią... dawszy im nadzieję zdobyczy, a miasto gdy będzie 
zdobyte na łup im obiecawszy, gwałtownym szturmem i 
szaloną rezolucyją... częstokroć dobywają. Nie wyliczam 
przykładów, wspomnieć Tykocin, Warszawę i inne, pruskie
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5. Ważne miasto portowe Ryga w Inflantach było w naszym posiadaniu w 
latach 1581-1621. Jej potężnych, tworzących potrójną linię fortyfikacji nie po
trafili zdobyć Rosjanie w 1657 r. (rycina), ani Sasi w 1700 r. Na rycinie z epoki 
(wg rys. Dahlberga) widać prowadzony atak Rosjan wspartych flotą od połud
nia (z lewej strony) i pozorowany od północy (z prawej). Czytelne ufortyfikowa
ne obozy rosyjskie, reduty, podchodzące do umocnień miasta przykopy i bar
dzo interesujący zaczątek kontrwallacji osłaniającej Rosjan przed wypadami 
Szwedów z miasta.

(zdjęcie 3 - Andrzej Gruszecki)

miasta świeżo dobyte..."Niestety, jest to prawda. Warszawę 
Polacy zdobyli szturmem w czerwcu 1656 r. przy pomocy 
wojska złożonego głównie z chłopów-partyzantów i czela
dzi obozowej. Zamek w Tykocinie w styczniu 1657 r., gdy 
zamarzły rozlewiska Narwi, wzięty został bez przygotowa
nia artyleryjskiego. Hetman Paweł Sapieha spieszył woj
sko, które poszło jak burza - zdobyło błyskawicznie ufor
tyfikowany alumnat na lewym brzegu Narwi, umocniony 
klasztor na prawym brzegu, zamkowy bastion wielkiej 
ziemnej fortyfikacji i sam zamek. Szwedzi próbowali się 
poddawać, ale Polacy nie brali jeńców, choć hetman do 
tego zachęcał. Widząc to, Szwedzi zaczęli się wysadzać i 
dopiero gdy zamek walił się na głowy, ludzie oprzytomnieli 
i „zaczęli się skrzykiwać”, jak relacjonował naoczny świa
dek. Wydaje się, że lubiliśmy takie szaleńcze szarże, choć 
Naronowicz pisze, „że chrześcijańskie, porządne narody” 
winny twierdze opanowywać opierając się na czterech 
wcześniej podanych metodach, „aby ludzi nie tracić i krwią 
ludzką miast i państw nie nabywać”.

Andrzej Gruszecki

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ FORTYFIKACJI
Rozpoczęło działalność Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, na 
którego Walnym Zgromadzeniu w Zamościu w maju 1991 r. wy
braliśmy władze i wytyczyliśmy program działania na najbliższe 
lata. Mam zaszczyt być prezesem Zarządu Głównego. Powołuje
my pięć oddziałów: krakowski, północny z siedzibą w Toruniu, 
warszawski, wrocławski i zamojski.
W Towarzystwie grupujemy profesorów i naukowców, konserwa
torów zabytków i popularyzatorów, w tym wielu młodych. Należą 
do nas również wyżsi oficerowie. Działamy w trzech kierunkach: 
prac naukowych, konserwatorskich i popularyzacji połączonej ze 
społeczną opieką nad zabytkami. Planujemy konferencje naukowe 
w pierwszej kolejności dotyczące nowszej fortyfikacji od XVIII do 
XX w. dla stworzenia podstaw uporządkowania badań, ochrony i 
zagospodarowania najbardziej zagrożonych jej zasobów na zie
miach polskich. Organizujemy odpowiednio przygotowane wy
cieczki, jak do niemieckiego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnione
go z lat trzydziestych XX w., do dotychczas niedostępnej rosyj
skiej Twierdzy w Osowcu czy do zamków podolskich ze słynnym 
Kamieńcem Podolskim. Organizujemy koła młodzieżowe „poszu
kiwaczy skarbów” zatopionych w bagnach, zakopanych czy ukry
tych w lochach twierdz. A jest takich wiele, jak ciągle nie odnale
ziona słynna bursztynowa komnata, skrzynie prawdopodobnie z 
dziełami sztuki zakopane przez SS na wyspie jeziora koło Wilcze
go Szańca Hitlera lub bateria artylerii szwedzkiej, która w czasie 
potopu zatonęła w bagnie po zawaleniu się mostu na Liwcu koło 
zamku w Liwie.
Naszym marzeniem jest, by właśnie w Zamościu, nawiązując do 
Akademii Zamojskiej wielkiego kanclerza i hetmana Jana Zamoy
skiego, tworzyć ośrodek badań i szkolenia z komputerowym ban
kiem informacji dla Europy Środkowej. Chcemy, mając w Polsce 
materiały, pomagać kolegom na Ukrainie i w krajach bałtyckich. 
Węgrzy już proponują współpracę, podobnie Niemcy, interesują 
się Białorusini, Ukraińcy i Rumuni, a dążymy do federacji europej
skiej tego rodzaju towarzystw. Przyjmujemy zainteresowanych tą 
problematyką na członków naszego towarzystwa.

Andrzej Gruszecki
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Kołomyi
Około 60 km od Stanisła
wowa nad Prutem, przy linii 
kolejowej w kierunku Czer- 
niowiec, leży Kołomyja - 
miasto uważane za główny 
ośrodek Pokucia, żyznej ni
zinnej krainy rozciągającej 
się między Podolem i Kar
patami. Kołomyję miał za
łożyć w pierwszej połowie 
XIII w. król halicki z wę
gierskiej dynastii Arpadów, 
Koloman, i od jego imienia 
wywodzi się nazwa miasta. 
Na arenę historyczną Koło
myja wkroczyła dopiero za 
Władysława Jagiełły, który 
oddał ją w 1411 r. wraz z 
całym Pokuciem w zastaw 
wojewodzie wołowskiemu, 
a wykupiwszy założył w 

mieście klasztor dominika
nów i odnowił w 1424 r. 
prawa miejskie. Miasto na
leżało do szczególnie do
świadczonych przez histo
rię - wielokrotnie palone i 
niszczone przez Wołochów, 
Mołdawian, Tatarów i Tur
ków, odradzało się. Pomyśl
nie rozwinęło się jako cen
trum rolniczego regionu i 
ważny ośrodek handlowy w 
XIX w. Pod koniec tego 
wieku wraz z pojawieniem 
się zainteresowania kulturą 
Huculszczyzny, Kołomyja 
była jednym z ośrodków ro
zwoju huculskiej sztuki i 
rzemiosła, a także punktem 
wypadowym do wypraw w 
góry Czarnohory i Gorgan. 
W 1878 r. zawiązał się w 
mieście Czarnohorski Od
dział Towarzystwa Ta
trzańskiego, który urządzał 

wystawy etnograficzne i ut
rzymywał bazar wyrobów 
huculskich. W 1894 r. po
wstała tu zawodowa szkoła 
przemysłu drzewnego pro
pagująca motywy sztuki hu
culskiej.
W pierwszych latach nie
podległej Polski Kołomyja 
liczyła 45 tys. mieszkańców, 
w tym 20 tys. Żydów, 15 tys. 
Polaków i 9 tys. Rusinów. 
W przewodniku z tamtych 
lat pisano, że rynek koło- 
myjski „przedstawia się 
szczególnie malowniczo w 
godzinach porannych, lub w 
dni targowe gdy zapełnią 
go w swych barwnych stro
jach Huculi i mieszkańcy 
Pokucia”. (M. Orłowicz, Ilu
strowany przewodnik po 
Galicji..., Lwów 1919). Dzi
siejsza Kołomyja, która za
chowała swoje znaczenie 
jako centrum regionu, sta
nowi znakomity przykład 
dobrze zachowanego gali
cyjskiego miasta prowin- 
cjonalndgo o charaktery
stycznej architekturze z 

przełomu XIX i XX w. 
Zwarta zabudowa odzna
cza się wyrównaną wyso
kością jednego lub dwóch 
pięter, a elewacje domów 
zdobi bogata dekoracja o e- 
klektycznym, rzadziej sece
syjnym charakterze.
Centrum miasta wyznacza 
obszerny, wydłużony rynek, 
którego dominantę tworzy 
ustawiony nietypowo, bo 
narożnie ratusz, z ukośnie 
usytuowaną wieżąr Na ko- 
łomyjskim rynku stał przed 
wojną pomnik pochodzące
go z tych stron Frapciszka 
Karpińskiego. Po wojnie 
wzniesiono tutaj, być może 
na miejscu pomnika Kar
pińskiego, pomnik Lenina. 
We wrześniu 1990 r. po 
pomniku tym pozostały je
dynie resztki cokołu - Ko
łomyja, jako chyba jedno z 
pierwszych miast w Związ
ku Radzieckim, pozbyła się 
monumentu twórcy pańs
twa radzieckiego! Przy roz
biórce okazało się, że cokół 
pomnika zbudowany był z1. Kołomyja - zabudowa rynku
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2.3. Resztki cokołu pomnika Lenina 
na kotomyjskim rynku (2) i płyty na
grobne z cmentarza żydowskiego u- 
żyte do budowy tego cokołu (3)

4.5. Kamienica secesyjna (4) i daw
ny gmach „Sokoła” (5)

(zdjęcia: Krzysztof Stefański)

płyt nagrobnych zrabowa
nych z cmentarza żydo
wskiego - obecnie wyek
sponowano je u stóp re
sztek cokołu. Niespokojna 
przeszłość sprawiła, że Ko

łomyja nie może poszczycić 
się większą liczbą zabytko
wych budowli. Najważniej
szym zabytkiem miasta był 
z pewnością rzymskokatoli
cki kościół parafialny, 

wzniesiony w 1775 r. Jego 
twórca - to jeden z najwy
bitniejszych architektów 
późnego baroku na zie
miach polskich, Bernard 
Meretyn. Obecnie kościół 

ten już nie istnieje. Według 
informacji uzyskanych od 
miejscowej ludności został 
on całkowicie przebudowa
ny na magazyn handlowy. 
Zachował się natomiast sto
jący przy jednej z bocznych 
ulic kościół jezuitów z po
czątku naszego wieku, o ar
chitekturze łączącej formy 
neoromańskie i neogoty
ckie (jest to tzw. styl przejś
ciowy, znamienny dla bu
downictwa kościelnego Ga
licji przełomu XIX i XX w.) 
z elewacjami z czerwonej 
cegły licówki i wieżą w fa
sadzie. Kruchta świątyni zo
stała rozbudowana i zamie
niona na sklep meblowy, 
zaś wnętrze pełniło funkcję 
magazynu. Bryła budynku 
zachowała się w stosunko
wo dobrym stanie, choć na 
sklepieniu widać ślady za
wilgocenia. Wnętrze zosta
ło zdewastowane i pozba
wione wyposażenia, aczkol
wiek przetrwały polichro
mie z okresu międzywojen
nego. W październiku 1990 
r. w wyniku kilkumiesięcz
nych starań miejscowych 
Polaków nastąpiło oficjalne 
oddanie kościoła parafii 
rzymskokatolickiej. Do naj
ciekawszych obiektów Ko
łomyi zaliczyć trzeba dwu
piętrowy, narożny budynek 
mieszczący muzeum sztuki 
huculskiej, o bogatych ele
wacjach z elementami neo- 
renesansowymi i neobaro- 
kowymi. Na obrzeżach cen
trum miasta stoi charakte
rystyczny dawny gmach 
„Sokoła” (obecnie klub ofi
cerów Armii Radzieckiej), 
któremu towarzyszy ob
szerny stadion. Kilka kilo
metrów od centrum położo
ny jest dworzec kolejowy o 
ciężkiej architekturze, na
wiązującej do form Quatro- 
centa.

Krzysztof Stefański
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Czerwony kościół” 
w Mińsku

Świątynia ta jest jednym z nie
wielu ocalałych miejsc kultu re
ligijnego w Mińsku. Znajduje 
się w centrum miasta obok bu
dynków Białoruskiego Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Rady Najwyższej Białorusi.

Kościół powstał w wyniku ini
cjatywy katolickich mieszkań
ców Mińska, starających się od 
1904 r. o zezwolenie na budo
wę. Umożliwi! ją ukaz toleran
cyjny z 1905 r., pierwsze prace 
rozpoczęto dwa lata później 
według projektu warszawskie
go architekta Władysława 
Marconiego. Fundatorami byli 
polscy ziemianie z gminy słuc- 
kiej, Edward Woyniłłowicz i 
jego żona Olimpia, z domu Uz- 
łowska. Oni też postanowili, by 

patronami zostali - na pamiąt
kę ich dwojga zmarłych dzieci, 
Szymona i Heleny - święci o 
tych samych imionach.

Kościół został wybudowany z 
czerwonej cegły, stąd też mie
szkańcy Mińska mówią o nim 
najczęściej „czerwony kościół”. 
Jest neoromańską, trzynawową 
świątynią z transeptem. Po 
stronie północnej wznosi się 
jedna z trzech wież. Dwie niż
sze przylegają do prezbiterium.

Od strony południowej znajdu
je się kolumnowy krużganek. 
Dach jest pokryty czerwoną 
dachówką, pod nim biegnie o- 
zdobny fryz, zaś nad głównym 
wejściem umieszczono dużą 
rozetę. Przy kościele znajduje 
się również plebania. 

21 lutego 1910 r. nastąpiło uro
czyste poświęcenie świątyni 
przez księdza Witolda Czeczo
ta. Nabożeństwa odbywały się 
w nim do 1931 r. Wtedy stał się 
siedzibą Polskiego Klubu Ro
botniczego im. Róży Luksem
burg. W latach 1932-1936 w 
jego murach funkcjonował 
Państwowy Teatr Polski na 
Białorusi, po nim prowadził 
tam działalność Teatr Młodego 
Widza Białorusi. Po drugiej 
wojnie światowej kościół po
został nienaruszony. W 1945 r. 
stał się siedzibą Związku Fil
mowców Białorusi i zarazem 
miejscem spotkań towarzy
skich mińskiej nomenklatury. 
W tym czasie nawę główną po
dzielono na dwa piętra, na gó
rze umieszczając salę kinową, 

na dole zaś urządzono bar, re
staurację i biura.
Na początku 1990 r. katolicy 
mińscy rozpoczęli walkę z wła
dzami o zwrot świątyni Kościo
łowi katolickiemu. Organizo
wano wiece, dwukrotnie prze
prowadzono głodówki. 
Wszystko to zaś działo się nie
daleko siedziby Rady Najwyż
szej Białorusi. W marcu 1990 r. 
wskutek przedsięwziętych akcji 
władze oddały do dyspozycji 
wiernych część kościoła, ale na
dal odbywały się w nim projek
cje filmowe. Dopiero w kilka 
miesięcy później, w listopadzie 
cały kościół został przekazany 
księżom katolickim. 21 listopa
da 1990 r. nastąpiło uroczyste 
poświęcenie świątyni przez bis
kupa Białorusi ks. Tadeusza 
Kondrusiewicza. Obecnie dol
na część kościoła znajduje się 
w remoncie, zaś w części gór
nej odbywają się już nabożeńs
twa.

Szczepan Rudka
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Gdzie jest 
pomnik?

W artykułach poświęconych 
polskim kościołom we Lwowie 
zwracałem już uwagę (m.in. w 
Sprawie Polskiej i My na 
Wschodzie), że pospieszne i 
brutalne przechwytywanie tych 
świątyń przez obecną admini
strację ukraińską i wprowadza
nie do ich wnętrz przeważnie 
instytucji Kościoła unickiego 
(Ukraińskiej Cerkwi Katoli
ckiej), tworzy realne zagroże
nie dla zachowanej jeszcze 
spuścizny kultury polskiej w 
tym mieście. Parafialnym komi
tetom polskiej wspólnoty we 
Lwowie nowa władza systema
tycznie i złośliwie odmawiała 
praw do przejęcia kościołów, 
notabene wciąż w świetle pra
wa hipotecznej własności Koś
cioła rzymskokatolickiego.
Tak się stało m.in. w wypadku 
barokowego kościoła Św. Mi
chała Archanioła (karmelitów). 
W końcu marca 1991 r. kościół 
ten przywłaszczył sobie ukraiń
ski unicki zakon studytów i oto 
pierwsze efekty. W trakcie in
wentaryzacji m.in. tego kościo
ła w 1990 r. stwierdziliśmy za
chowanie naściennego kamien
nego nagrobka-pomnika gen. 
Józefa Dwernickiego. Jest to 
świetne dzieło rzeźbiarza Pary
sa Filippiego z 1864 r. Bohater 
Powstania Listopadowego, do
wódca w bitwie pod Stoczkiem, 
przeprowadził słynny rajd wo
łyński przeciw wojskom rosyj
skim. Po bitwie pod Boremlem 
jego korpus zmuszony był 
przejść na „austriackie” Podole 

i tam złożyć broń. Generał nie 
zaprzestał pracy narodowej 
m.in. na emigracji paryskiej. W 
1848 r. wrócił owacyjnie witany 
do Lwowa i przyjął defiladę 
polskiej Gwardii Narodowej. 
W 1857 r. zmarł w Lopatyniu. 
Jego pomnik u lwowskich kar
melitów został pomyślany jako 
wspomnienie zasług dla sprawy 
polskiej: emblematy i trofea 
wojenne, orły, znaki herbowe 
państwa polskiego, obszerna 
inskrypcja biograficzna. Zmar
ły ujęty w postaci półleżącej w 
mundurze generalskim spoczy
wa na wieku sarkofagu. Sym
bolikę tego dzieła głoszącą o- 
bowiązek walki o Polskę roz
pozna z łatwością każdy.
W czasie pobytu we Lwowie 18 
marca 1991 r. mogłem przyj
rzeć się któryś raz z kolei sta
nowi zachowania pomnika. 
Były liczne uszkodzenia (ins
krypcja, dekoracje „militariów”, 
ubytki w figurze), ale pomnik 
nadawał się do skutecznej kon
serwacji. Trzy miesiące później 
(22 czerwca) stwierdziłem na 
własne oczy, że pomnika 
nie ma. Ani śladu. Natych
miast zażądałem informacji od 
szanownych ojców studytów. 
Przysięgli zgodnie, że gdy 
„weszli” do kościoła karmeli
tów (26 marca 1991 r.) - to „ta
kiego pomnika już nie było”. 
Zadzwoniłem do bliskiego zna
jomego - konserwatora zabyt
ków Lwowa p. Włodzimierza 
Wójcika. Zaręczył mi, że po-

Przedwojenny widok pomnika gen. Dwernickiego w lwowskim kościele kar
melitów

przedni dysponent kościoła, 
czyli władze konserwatorskie 
nie wydały przed wejściem stu
dytów żadnych dyspozycji co 
do demontażu i przeprowadza
nia prac restauracyjnych pom
nika Dwernickiego. Był tam 
bez zmian.
Nieco później zwróciłem się z 

pytaniem do doc. Ryszarda 
Brykowskiego. Może jakaś wy
soka komisja dwustronna pod
jęła decyzję o konserwacji tego 
dzieła poza kościołem? Nic o 
tym nie wiedział. Następna pa
miątka polskiego Lwowa zo
stała strącona w nicość.

Tadeusz M. Trajdos

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

MAŁY SŁOWNIK 
OCHRONY ZABYTKÓW

M. Kurzątkowskiego
JESZCZE DO NABYCIA W WYDAWNICTWACH ODZ11!

Jest to pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o zabytkach, ich ochronie i organizacji. Zamówienia 
prosimy kierować pod adresem Wydawnictw ODZ 00-052, Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 
nr 18, tu również odbywa się sprzedaż (poniedziałki, środy, piątki, w godz. 9.00-14.00).



(fot. Wojciech Jankowski)

Wokół jednego zabytku

Stańczyk

W pustej zamkowej komnacie siedzi osa
motniony, nie zwracając uwagi na bawią
cych się za otwartymi drzwiami. Błazeń- 
ską laskę odrzucił daleko. Przed nim na 
stole leży karta z wiadomością o utracie 
Smoleńska (1514), co w toczącej się woj
nie z Moskwą znacznie osłabiło polsko- 
litewskie siły. Głęboko zadumany nad 
przyszłością Rzeczypospolitej zdaje się 
nie słyszeć dźwięków muzyki. Powagę 
myśli podkreślają rozpaczliwie załamane, 
splecione ręce.
Dlaczego Jan Matejko właśnie Stańczyka 
uczynił bohaterem tego przejmującego 
obrazu? Błazen nadworny Aleksandra Ja
giellończyka i Zygmunta Starego słyną! 
nie tylko z ciętego dowcipu, ale i odwagi 
mówienia prawdy królowi i możnym. Z 

uznaniem odnosili się do niego współcześ
ni, dla potomnych urósł do symbolu pra
wego stosunku do spraw państwa. Matej
ko, sam zaniepokojony o przyszłość Pol
ski, na pewno uznał ten symbol za godny 
odwołania się doń w czasach tak niespo
kojnych - obraz powstał w 1863 r. Być 
może malarz (Stańczyk ma twarz Matej
ki) sam czuł się śmieszny w tragicznym 
cierpieniu nad losami ojczyzny, cierpieniu 
na próżno. Można doszukać się też litera
ckich źródeł płótna. Pierwotny tytuł obra
zu brzmial: Stańczyk w czasie balu na 
dworze królowej Bony, kiedy wieść przy
chodzi o utracie Smoleńska, a poetycką 
inspiracją wizerunku zadumanego Stań
czyka był utwór Seweryna Goszczyńskie
go Król zamczyska (1842) - wizja prze
branego za błazna Machnickiego, szalo
nego dziwaka żyjącego tylko przeszłością 
kraju, zamieszkującego opuszczone ruiny 
zamku w Odrzykoniu.
Oddany tradycji i historii ojczyzny Matej
ko był wielkim romantykiem, Homerem, 
trybunem głoszącym za pomocą swych 
płócien miłość do kraju, jednocześnie tar
ganym poczuciem odpowiedzialności za 

los całego narodu. Czuł się odtrącony, nie 
rozumiany, samotny w swym bólu. Wie
dział jednak, że zobowiązany jest obudzić 
sumienia Polaków, przypomnieć im, o co 
powinni walczyć i uwrażliwić ich na 
przeszłość państwa. Dlatego wybrał Stań
czyka, dlatego do tej właśnie postaci i do 
tego obrazu nawiązywali poeci i pisarze. 
W epoce, w której powstało Wesele Wys
piańskiego (1901), obrazy Matejki ustana
wiały kanony patriotycznej hagiografii. 
Stańczyk, wręczający Dziennikarzowi ka- 
duczą laskę błazna z ironicznym rozka
zem „mąć tę narodową kadź" „zszedł” z 
obrazu Matejki. Wyspiański, powołując 
matejkowskiego Stańczyka do udziału w 
narodowym dramacie, wykorzystał goto
we wyobrażenie, a także treść, której sym
bolem stał się Stańczyk - mądry kryty
cyzm narodowy.
Spójrzmy na Stańczyka - słyszy trzesz
czenie murów Rzeczypospolitej, widzi 
klęskę złudnej polityki i przeczuwa jej 
konsekwencje. A był to przecież króle
wski błazen, tylko błazen...

Ewa A. Kamińska
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Między Przasnyszem 
i Makowem

Obszar dawnych powiatów 
przasnyskiego i makowskiego, 
obecnie administracyjnie włą
czonych do województwa o- 
strołęckiego, leży na skraju 
Wysoczyzny Ciechanowskiej i 
Równiny Kurpiowskiej, wciąż 
jeszcze silnie zalesionej, 
zwłaszcza w północnej części. 
Nie są to tereny szczególnie 
obfitujące w zabytki, toteż za
skakuje nas znaczna liczba (aż 
dziesięć) zachowanych muro
wanych kościołów gotyckich. 
Trzy z nich sięgają swą metry
ką XV w.: w Bogatem, Mako- 
wie oraz fara w Przasnyszu. 
Zwłaszcza te dwa ostatnie 
zwracają uwagę swoim planem 
i rozwiązaniem przestrzennym. 
Kościół makowski wzniesiony 
około 1490 r. (wnętrze prze
kształcone w XVIII i XIX w.), z 
fundacji zamożnego urzędnika 
mazowieckiego Stanisława 
Lipskiego (zarazem probosz
cza w Makowie) - stanowi 
rzadki na całym Mazowszu 
przykład trójnawowej bazyliki 
z prezbiterium węższym i za
mkniętym ścianą prostą. Tak 
zaprojektowane są na Mazo
wszu dwa tylko kościoły, oba 
późniejsze (z XVI w.), w An
drzejewie i Szczepankowie - 
odmienne zresztą przez wystę
powanie w obu z nich wież od 
zachodu. W makowskim koś
ciele warto zwrócić uwagę na 
portal zachodni, umieszczony 
w płytkiej wnęce zamkniętej od 
góry trzema półkolistymi ar- 
kadkami, nadwieszonymi na 
konsolkach. Tego rodzaju roz
wiązanie portali - zarówno 
głównych, jak i bocznych - jest 
dość charakterystyczne dla go
tyckiej architektury mazowie
ckiej. Spotykamy je w pobli
skich Czernicach Borowych i 
Pawłowie, a także na północ
no-zachodnim Mazowszu w 
Bożewie i Sierpcu (kościół be
nedyktynek).

Zbudowana w latach 1474- 
1485 fara w Przasnyszu ma 
bardzo interesujący plan. Jest 
to kościół jednonawowy z węż
szym prostokątnym prezbite
rium oraz parą dwuprzęsło
wych kaplic, flankujących nawę 

główną i tworzących niejako 
zredukowane i skrócone nawy 
boczne. Południowa z nich, fun
dacji Jana Kostki z Rostkowa, 
stolnika ciechanowskiego, jest 
grobową kaplicą rodu Kost- 
ków, z którego wywodził się 
św. Stanisław. Warto nadmie
nić, że niemal dokładną repliką 
planu fary przasnyskiej jest 
plan kościoła augustianów w 
Ciechanowie z początku XVI 
w. Wolno stojąca gotycka, 
czworoboczna wieża dzwonna 
przy farze przasnyskiej została 
zapewne wzniesiona równo
cześnie z kościołem w XVI w., 
podwyższona o górną, czyli 
trzecią kondygnację. Na Mazo
wszu zachowało się niewiele 
murowanych gotyckich dzwon
nic, bowiem najczęściej były 
wznoszone z drewna.

Trzeci kościół z XV w. - to 
świątynia w Bogatem, posta
wiona przed 1481 r. z fundacji 
Mikołaja Wąża z Dobrzanko- 
wa. Przy budowie brał zapew
ne udział murator z Bogatego, 
Jan Zawisza, wzmiankowany 
przy okazji wznoszenia kościo
ła w Drobinie. Niestety, otyn
kowanie kościoła zatarło jego 
cechy gotyckie.
Inne gotyckie kościoły pocho
dzą już z XVI w., kiedy ruch 
budowlany na Mazowszu o- 
siągnął swe największe natęże
nie, przy czym aż do końca wie
ku uprawiano formy stylowe 
wykształcone w poprzednich 
stuleciach, tj. w wiekach XIV i 
XV.
Z pierwszej połowy XVI w. po
chodzą kościoły w Dzierzgo
wie (po 1516), Czernicach Bo
rowych (około 1514), Krzyno
włodze Małej (przed 1522), Pa
włowie i Różanie. Wszystkie te 
świątynie są jednonawowe, w 
tym dwie salowe na planie pro
stokąta (Dzierzgowo i Pawło
wo), dwie z prezbiterium wy
dzielonym, zamkniętym trój- 
bocznie (Krzynowłoga Mała i 
pierwotnie Różan), zaś jedna z 
prezbiterium prostokątnym 
(Czernice Borowe). Najcieka
wszy jest kościół w Pawłowie, 
o czterech cylindrycznych, 
zwężających się ku górze skar

pach narożnych. Razem z pię
cioma innymi kościołami ma
zowieckimi z XVI w. (w Zakro- 
czymiu, Serocku, Cegłowie, 
Piasecznie i Głogowcu) należy 
on do nieprzebadanej jeszcze 
grupy kościołów z kolistymi 
skarpami, które w zasadzie opi
nają narożniki, ale także roz- 
członkowują elewacje. W Pa
włowie, podobnie jak w Seroc
ku, te wysokie, smukłe skarpy 
mają charakter typowo deko
racyjny, podczas gdy np. w Za- 
kroczymiu - przysadziste i ob
szerne, przybierają postać wie
życzek.
Kościół w Różanie, rozbudo
wany gruntownie w latach 
1907-1913, zachowa! pierwot
ne prezbiterium oraz zachod
nią część nawy, pełniące obec
nie funkcję dwóch kaplic bocz
nych przeorientowanego koś
cioła. Gwiaździste sklepienie 
we wnętrzu dawnego prezbite
rium z żeber o przekroju walka 
jest jedynym widocznym relik
tem dawnej przeszłości kościo
ła.
Wśród szczytów, którymi 
zwieńczone są kościoły w Bo
gatem, Makowie, Dzierzgowie, 
Czernicach Borowych i bernar
dynów w Przasnyszu - wyróż
niają się drobne i gęsto roz
członkowane szczyty w Dzierz
gowie i Czernicach Borowych; 
ten ostatni został powtórzony 
w kościele bernardyńskim w 
Przasnyszu, która to świątynia 
jest niezwykle znamiennym 
przykładem trwałości tradycji 
gotyckiej. Rozpoczęty w 1588 
r., a kończony na początku 
XVII w., zrealizowany jest w 
formach stosowanych gdzie in
dziej - na Ziemi Chełmińskiej, 
Warmii czy w Wielkopolsce - 
250 lat wcześniej. Kościół ber
nardyński powtarza ściśle uk
ład macierzystej świątyni w 
Bydgoszczy z lat 1545-1552, 
nawiązujący do rozwiązań 
przyjętych przez bernardynów 
już w drugiej połowie XV w. 
Do kościoła tego przylega kla
sztor (obecnie użytkowany 
przez ojców pasjonatów), 
wzniesiony w drugiej tercji 
XVII w. na typowym planie 

czworoboku wokół prostokąt
nego dziedzińca.
Wreszcie kościół w Karniewie 
z końca XVI w. łączy w sobie 
cechy stylów dwóch epok, na 
przełomie których został 
wzniesiony - gotyku i renesan
su. Plan trójnawowej hali z wy
dzielonym, prosto zamkniętym 
prezbiterium, ostrołukowe 
okna, oskarpowanie - to cechy 
gotyckie. Formy szczytu, arka
dowe podziały wnętrza - to 
świat form renesansu.

Inne style w architekturze sa
kralnej na tym terenie repre
zentowane są nader skromnie. 
Nie ma tu np. żadnych świątyń 
barokowych, a jedynie dwa 
kościoły zbudowano w for
mach klasycystycznych. Jeden z 
nich - w Krasnosielcu, z 1782 r., 
zapewne zaprojektował znany 
architekt tej doby Hilary Szpi- 
lowski. Drugi, w Płoniawach, 
zbudowany został w 1828 r. 
według projektu zaczerpnięte
go z wzorników architekto
nicznych, które Christian Piotr 
Aigner i Hilary Szpilowski roz
powszechniali w pierwszym _ 
trzydziestoleciu XIX w.

Pozostałe kościoły murowane 
pochodzą już z drugiej połowy 
XIX lub z XX w. Ich autorami 
bywali wzięci architekci war
szawscy. Na przykład warsza
wski uczeń Henryka Marconie
go - Adolf Schimmelpfennig, 
związany zresztą z tym tere
nem poprzez swą posiadłość w 
Krzynowłodze Wielkiej, zapro
jektował w drugiej połowie 
XIX w. neogotycki kościół w 
Rostkowie i neoromański w 
Chorzelach, zaś Stefan Szyller 
przebudował na początku na
szego stulecia wcześniejsze 
kościoły - gotycki w Różanie i 
klasycystyczny w Sieluniu.

Zachowało się kilka drewnia
nych, zabytkowych kościołów, 
przebudowywanych przeważ
nie w XIX i XX w. Najstarszy z 
nich w Węgrzynowie z 1698 r., 
następnie w Węgrze z 1730 r. z 
przylegającą murowaną, póź- 
nogotycką zakrystią, w Drąż- 
dżewie z 1744 r., w Zarębach z 
1775 r. Przed przeszło dziesię
ciu laty padł ofiarą pożaru 
może najciekawszy formalnie 
kościół w Gąsewie z lat 1792— 
1794, z dwuwieżową fasadą, o 
wnętrzu rozdzielonym na trzy 
nawy słupami, między którymi 
rozpięte były koszowe arkady. 
Z nielicznych w tym rejonie 
dworów już po drugiej wojnie
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1-4. Kościoły: Maków (ok. 1490 r.) (1), Dzierzgowo (po 1516 r.) (2), Pawłowo 
(przed połową XVI w.) (3), Przasnysz (1588-1618 i klasztor z 1637 r.) (4)
5. Sklepienie kościoła w Różanie z pierwszej połowy XVI w.
6. Bogate, chrzcielnica z XVIII w.
7. Portret Katarzyny Radzikowskiej z początku XVIII w. z dawnego kościoła 
bernardynek w Przasnyszu
8. Maków, krucyfiks z ok. pot. XVII w. z kościoła

zniknęły: alkierzowy dwór Wo- 
ronieckich w Glinkach, Mło
dzianowskich w Młodzianowie, 
Gniazdowskich w Szwelicach. 
Dewastowany jest osiemnasto
wieczny, alkierzowy dwór w 
Rzęgnowie czy pochodzący z 
połowy ubiegłego wieku neo
gotycki dwór w Obrąbiu. Za
chowały się natomiast: dawna 
oficyna zespołu dworskiego 
Narzymskich w Bogatem, 
skromne dworki w Gąsewie i 
Szczukach, dwory w Rosiko
wie i Krzynowłodze Wielkiej, 

pochodzące z drugiej połowy 
XIX w., wreszcie dworek w Su
chej, gruntownie przekształco
ny na myśliwski, otoczony par
kiem z okazami starodrzewu.
Z architektury użyteczności pu
blicznej zachował się baroko
wo-klasycy styczny budynek ra
tusza z około 1789 r. w Przas
nyszu, obudowany po pier
wszej wojnie światowej halami 
targowymi z drewnianymi pod
cieniami.
Wśród wyposażeń kościelnych 
warto wspomnieć o pięknej ro

kokowej chrzcielnicy w Boga
tem, oplecionej rzeźbionymi 
kwiatami, z czaszą w formie 
muszli, a także o chrzcielnicy z 
pierwszej połowy XVIII w. w 

Krzynowłodze Małej, której 
czaszę podtrzymują tłuste put- 
ta. Puklowane chrzcielnica i 
ambona w Krasnosielcu nie
wątpliwie zaprojektowane zo-
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9. Epitafium Adriana Szumskiego 
(zm. 1631) z dawnego kościoła ber
nardynów w Przasnyszu
10. Węgra, monstrancja z 1536 r. 
(zdjęcia: 1-5,9 - Maciej Bronarski, 
6-8, 10 - Jerzy Langda)

staty przez Hilarego Szpilo- 
wskiego - zapewne też autora 
kościoła - w którego wzorniku 
architektonicznym z 1824 r. pu
blikowane są podobne obiekty, 
widoczne na przekrojach typo
wych kościołów. Prawdziwym 
skarbem i obiektem klasy euro
pejskiej jest nastawa kabinetu 
(mebla skrzyniowego) z około 
1600 r. w zakrystii kościoła w 
Krasnosielcu, ofiarowana przez 
Krasińskich. Zdobiona trybo
wanymi w srebrze przedstawie
niami Caritas na płycinie drzwi
czek części środkowej, muzy
kujących puttów na plycinach 
szufladek oraz motywami 
kwiatowo-owocowymi - jest 
wyrobem być może augsbur
skim.

Nieliczne zabytkowe obrazy 
były często drastycznie prze- 
malowywane. Najstarszy malo
wany na desce w pierwszej po
łowie XVII w., przedstawiający 
św. Annę Samotrzeć zabrany 
został jeszcze przed wojną z 
kościoła w Różanie do Mu
zeum Diecezjalnego w Płocku. 
Z zachowanych na miejscu naj
ciekawszy jest obraz Matki Bo
skiej ze śpiącym Dzieciątkiem 
oraz św. Janem w Baranowie, 
zapewne będący starą kopią 
obrazu włoskiego. W zespole 
klasztornym kapucynek (daw
niej bernardynek) w Przasny
szu przechowuje się portret 
Katarzyny Radzikowskiej, ma
lowany przed 1703 r., z inicjała
mi „KR” „DB” i mylną datą 
„1607” oraz herbem Bogoria, u- 
chodzący niesłusznie za portret 
Elżbiety Mostowskiej, funda
torki kościoła.

Wśród rzeźb przeważają kru
cyfiksy, z których dwa - w Bo- 
gatem i Krasnosielcu - o ce
chach późnogotyckich pocho
dzą z XVI w. Wyróżniają się 
poziomem artystycznym baro
kowe krucyfiksy z XVII w. z 
Makowa, a z XVIII w. z Krzy
nowłogi Wielkiej. Wyjątkowa 
jest figura Chrystusa z grobu z 
przełomu XVI i XVII w. w koś
ciele w Zarębach, niezwykle 
ekspresyjna, o kończynach i 
szyi żłobionych grubymi po
stronkami żył i o torsie pokry
tym gronami guzów żeber.

Kościół w Makowie kryje w 
swym wnętrzu renesansowo- 
manierystyczny nagrobek Ję
drzeja Noskowskiego herbu 
Lada, starosty różańskiego i 
makowskiego, wystawiony w 
1591 r. Płyta z postacią zmarłe
go wspartego na łokciu, jakby 
w stanie uśpienia, ustawiona 
tuż nad ziemią ujęta jest boga
tym obramieniem architekto- 
niczno-rzeźbiarskim. Inny re
nesansowy nagrobek w koście
le w Pawłowie znajduje się o- 
becnie w niemal atrofijnym sta
nie, pozbawiony ornamentów i 
„wierzchniej” warstwy. Jest to 
piętrowy, trzyosobowy nagro
bek z ostatniej tercji XVI w., 
uchodzący za pomnik Barano
wskich, będący jednak raczej 
nagrobkiem rodziny Dzierzgo- 
wskich, wiązany w literaturze z 
pracownią Canavesiego. Sar
mackie epitafium Adriana 
Szumskiego (zm. w 1632 r.) w 

kościele pobernardyńskim w 
Przasnyszu, ze stojącą, ujętą w 
trzech czwartych postacią 
zmarłego z sumiastymi wąsami, 
w zbroi i szyszaku, podpartego 
pod bok, jakby wyglądającego 
z odrzwi lub okna, opatrzona 
jest długim napisem sławiącym 
rycerza, który „więcej zbroi i 
miecza, niż domu pilnował”.

Jak na całym Mazowszu, 
zwłaszcza północnym, zakry
stie kościelne przechowują 
wiele cennych obiektów złotni
czych - monstrancji, kielichów, 
puszek i relikwiarzy, prezentu
jących niejednokrotnie wysoki 
poziom artystyczny. Wyróżnia 
się tu późnogotycka monstran
cja wieżyczkowa w Węgrze, 
dzieło nie znanego złotnika 
„NH” lub „HN”, być może el
bląskiego, sprawiona w 1536 r. 
przez miejscowego proboszcza 
Jana Kretkowskiego. Cztery 
piękne kielichy późnogotyckie 
dochowały się do naszych cza
sów, w tym najstarszy z końca
XV w. w farze przasnyskiej, je
den z początku XVI w. w Pło- 
niawach i dwa z drugiej ćwierci
XVI w. w Krzynowłodze Ma
łej. Wysoką klasą artystyczną 
odznacza się renesansowy kie
lich z końca XVI w. w kościele 
w Czernicach, a także nieco tyl
ko późniejsze kielichy w Cho
rzelach i Szwelicach. W zakre
sie złotnictwa ciekawy zbiór 
stanowi zespół ponad 20 tabli
czek wotywnych z XVII-XIX 
w. w Duczyminie, z wyróżniają
cymi się wotami przedstawiają
cymi zwierzęta domowe.

Licznie też zachowały się na 
tym terenie szaty kościelne wy
konane z tkanin pochodzących 
nawet z końca XV w. (jak boki 
ornatu w Dzierzgowie) lub z 
XVI w. (w Chorzelach, Mako
wie, Szwelicach). Wysokiego 
poziomu tkaniny i hafty z 
XV1I-XVIII w. znajdujemy w 
ornatach wszystkich trzech 
kościołów przasnyskich.

Wreszcie często spotykane tu
taj krzyże ludowe i rzeźbione 
przydrożne figury świętych - w 
Budkach, Krukowie, Bindudze 
czy Krasnosielcu - przyciągają 
wzrok swym naiwnym wdzię
kiem i uproszczoną formą, oży
wiając krajobraz z tych oko
lic.

Izabela Galicka
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Zagadki cerkwi 
w Holi

Wieś Hola leży na Polesiu Lu
belskim, w granicach admini
stracyjnych województwa 
chełmskiego. W czasie Rzeczy
pospolitej szlacheckiej znajdo
wała się w Wielkim Księstwie 
Litewskim (woj. brzesko-lite
wskie) i graniczyła bezpośred
nio z należącym do Korony 
województwem ruskim. W 
1566 r. należała do dóbr króle
wskich. Była dużą wsią: liczyła 
42 zagrody uposażone w jed- 
nowłókowe działy z przydatka
mi oraz dwa beneficja popo- 
wskie, na które inwestyturę o- 
trzymali pop Stoma i pop Ma
kar. Pełny rejestr imion chłop
skich wskazuje na ruski (u- 
kraiński) charakter osadnictwa. 
Nad rozciągającą się na nizin
nym terenie wiejską zabudową 
dominowała drewniana cer
kiew.
Około 1700 r., w czasie wojny 
północnej wieś spaliły wojska 
szwedzkie. Przed 1890 r. wła
dze rosyjskie sprowadziły z 
Prus do Holi 26 rodzin staroo
brzędowców. Grunty wiejskie 
przez nich zasiedlone nazwano 
„Pobiedonoscewem” - na cześć 
Pobiedonoscewa, oberprokura- 
tora prawosławnego Synodu. 
Osadnictwo staroobrzędow
ców na tych terenach nie jest 
rozpoznane. Latem 1915 r. lud
ność ukraińską przesiedlono do 
guberni kazańskiej, skąd wróci
ła po kilkuletniej tułaczce. Wte
dy też wyjechali staroobrzę
dowcy, którzy do Holi już nie 
wrócili. Zagrody spaliła wyco
fująca się armia rosyjska.

Przed drugą wojną światową 
wieś liczyła ponad 150 nume
rów. Podstawowy trzon etnicz
ny stanowili Ukraińcy, mie
szkało także kilkanaście rodzin 
polskich i kilka żydowskich. 
Drugi okres deportacji ludności 
ukraińskiej przypadł na lata 
1945-1947. Przesiedlono ją do 
ZSRR oraz do województw ol
sztyńskiego i koszalińskiego. 
Część rodzin wróciła po 1954 r. 
W innych poukraińskich gos

podarstwach osiedliły się rodzi
ny polskie, mieszkające do cza
su wojny na Wołyniu.
Kontynuacją wielowiekowej 
kultury osadniczej Holi jest or 
ganizowany przez Halinę Ryb
czyńską Karabowicz skansen. 
Przedsięwzięcie jest społecz
nym fenomenem organizacyj
nym, finansowo i merytorycz
nie wspieranym przez służbę 
konserwatorską w Chełmie. 
Zarejestrowane zostało Towa
rzystwo Przyjaciół Skansenu w 
Holi. Obecnie skansen składa 
się z wiatraka typu „koźlak”, 
zbudowanego po 1930 r., prze
niesionego z Wołoskowoli, 
drewnianej chałupy poszytej 
strzechą z 1912 r. z Wyryk, 
drewnianej chałupy pobitej 
blachą oraz ludowych krzyży. 
Naturalną substancję zabytko
wą stanowi zachowany zespół 
cerkwi i dzwonnicy oraz trzy 
cmentarze grzebalne: unicki z 
drewnianą, klasycystyczną kap
licą Opieki Najświętszej Marii 
Panny, prawosławny i staro
obrzędowców. Bowiem w dzie
jach Holi, jak w niewielu wio
skach Podlasia i Chełmszczyz
ny było siedem wyznań i o- 
brządków; w tej jednej wiosce 
zaznaczyli swą obecność także 
staroobrzędowcy.
Pierwszą cerkiew wzniesiono 
przed 1566 r. Około 1700 r. spa
liły ją wojska szwedzkie. „Na 
popiele, po zgorzeniu holeń 
skiej pierwszej cerkwi...’’ zało 
żono podwaliny nowej drew
nianej świątyni. Prace budo
wlane i kompletowanie wypo
sażenia ciągnęło się do 1775 r.

1. Cerkiew w Holi, widok od połud
nia
2. Otta z boczny z ikoną Matki Bo
skiej Chełmskiej
3. Łączenie podwalin w północno-za
chodnim narożniku kruchty

(zdjęcia: Bronislaw Seniuk)

Cerkiew założono na trójdziel
nym wzdłużnym planie: babi- 
niec-nawa-prezbiterium. Przy 
prezbiterium znajdowała się 
zakrystia, a nad babińcem wie
ża dzwonna. Poziom prac bu
dowlanych, tempo budowy, 
nieprzestrzeganie remontów 
bieżących - wszystko to wpły
nęło na stan budowli. W latach 
1800-1803 rozebrano znajdują

cy się w złym stanie technicz
nym babiniec i dostawiono 
nowy. Obecnie jest to zachod
nia część nawy. Przebudowę 
połączono z generalnym re
montem całej cerkwi. W 1846 r. 
rozebrano znajdującą się w 
złym stanie nawę i prezbite
rium. Nową nawę - istniejącą 
obecnie - dostawiono do ba- 
bińca. Do wschodniej części 
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nawy dwustronnie przybudo
wano zachowane do dziś za
krystie. Rodzi się pytanie, czy 
autor projektu - architekt po
wiatu włodawskiego - nie 
wyodrębnił w planie części ka
płańskiej, czy jest to skutek u- 
proszczonej realizacji.

Trzecia faza przebudowy cerk
wi odbyła się w latach 1878— 
1879. Do zachodniej ściany bu
dowli dostawiono istniejący o- 
becnie babiniec (kruchtę). Ro
zebrano ścianę między babiń- 
cem z 1803 r. a nawą z 1846 r., 
otwierając w ten sposób do 
dziś zachowane salowe wnę
trze. W miejsce tradycyjnego, 
ludowo-barokowego wystroju, 
wprowadzono urzędowy, de
koracyjny styl rosyjski. Rzut i 
rozplanowanie wnętrza pozo
stały nie zmienione do dziś. W 
1941 r. spłonął strop i dach 
cerkwi. Remont prowadzono z 
przerwami w latach 1941-1957. 
W 1968 r. w miejsce zniszczo
nych gontów pokryto dach fali
stym eternitem.

Z przedstawionych przekształ
ceń budowlanych wynika, że 
zabytek nie stanowi material

nej kontynuacji osiemnasto
wiecznej cerkwi (wtórnie użyto 
część materiału rozbiórkowe
go?), jest natomiast przykła
dem nieprzerwanej kontynua
cji budowlanej. Cerkiew u- 
kształtowana w czasie pięciu 
faz budowlanych składa się z 
dużej nawy przykrytej dwuspa
dowym dachem, dwóch iden
tycznych niższych zakrystii 
przykrytych pulpitowo nasu
niętymi połaciami dachu nawy 
oraz z niższej kruchty pod da
chem dwuspadowym. Zrąb 
nawy ma konstrukcję wieńco
wą, bale zrębu grubość 16-18 
cm. W zachodniej części połud
niowej i północnej ściany znaj
dują się słupy - elementy kon
strukcyjne łączące babiniec z 
1803 r. i nawę z 1846 r. Ściany 
skleszczone są ośmioma para
mi lisic. Zręby zakrystii mają 
konstrukcję kombinowaną: wę
gły zewnętrzne łączone wień
cowo na jaskółczy ogon (osta
tki ścięte), ze zrębem nawy łą
czone na czop. Wieńcowo-słu- 
powy zrąb kruchty związany 
jest z nawą żelaznymi kotwami. 
Z zewnątrz ściany zaszałowane 
są pionowo deskami z listwo- 

waniem, wewnątrz - nie szalo
wane; strop płaski. Prezbite
rium oddzielone jest od nawy 
drewnianą balustradą i niekon- 
strukcyjną ścianą ikonostaso- 
wą, zbudowaną od strony ka
płańskiej z warstwy stolarskiej, 
od strony sali modlitw - z 
warstwy snycerskiej. Ikonostas 
architektoniczny, dwukondy
gnacyjny, zwieńczony trzema 
kokosznikami, wykonany zo
stał w 1879 r. Drewniany chór 
ma prostą balustradę.

Slupy łączące zrąb babińca 
(1803 r.) ze zrębem nawy (1864 
r.) mają wysokość około 333 
cm i są niższe od obecnego zrę
bu (około 450 cm). Czy oznacza 
to, że babiniec był pierwotnie 
niższy, a podwyższono go w 
czasie budowy nawy, kładąc 
widoczne obecnie cztery wień
ce wspólne dla niego i dla no
wej nawy? Jaki wobec tego 
mógł być stosunek wysokości 
zrębu babińca do zrębu starej 
cerkwi? Czy babiniec z 1803 r. 
był równy szerokości nawy, do 
której został dostawiony i jak 
te relacje kształtują się w sto
sunku do obecnie istniejącej 

szerokości cerkwi? Wszystko 
wskazuje na to, że stara cer
kiew nie mogła być węższa od 
obecnej.

Inna zagadka budowlana doty
czy rodzaju połączeń ciesiel
skich stosowanych w 1803 r. 
(dostawienie babińca do starej 
nawy). Zastanawia też, kiedy 
wstawiono dwa łączące słupy 
oraz dlaczego przy tych słu
pach, w miejscu zachodniej 
ściany nawy z około 1702 r. 
(zlikwidowanej w 1878 r.) wi
doczny jest tylko jeden ucięty 
bal w zrębie południowym, w 
zrębie północnym natomiast 
nie widać żadnych śladów lik
widowanej ściany. Wiadomo, 
że w końcu XVIII i na początku 
XIX w. w wielu drewnianych 
cerkwiach powiększano nawy, 
likwidując ściany dzielące 
nawy i babińce, przystawiając 
równocześnie nowe babińce, 
często już mniejsze. W ten spo
sób powiększono istniejącą 
cerkiew w Horostycie, Żesz- 
czynce i nie istniejącą w Kod- 
niu.

Bronisław Seniuk

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I KONSERWACJI 
ZABYTKÓW

„RENBUD” Spółka z o. o.

87-100 Toruń, ul. Kościuszki 17, tel. 338-86 tlx 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 małowymiarowe 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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Tkane 
obrazy

Sztuka tkania tapiserii sięga 
starożytności. Dowodzą tego 
malowidła ścienne w Egipcie i 
fragmenty tapiserii znalezione 
w tamtejszych grobowcach. 
Także malarstwo na wazach 
greckich ukazujące pracę tka
czek oraz mit o Penelopie 
wskazują na znajomość tej 
techniki w Grecji, skąd praw
dopodobnie poznał ją Rzym. 
Umiejętność ta znana była 
tkactwu koptyjskiemu (ozdoby 
tunik) i syryjskiemu od III w. 
Tapiserie jedwabne wyrabiano 
od VIII w. w Chinach i Egipcie, 
od XIV w. w Persji, zaś tapise
rie wełniane lub na bawełnianej 
osnowie w prekolumbijskim 
Peru. W Europie Zachodniej 
tkactwo tapiserii pojawiło się w 
XII w. w Niemczech, zapewne 
początkowo w klasztorach. 
Następnie powstały warsztaty 
w Paryżu (XIII w.) i ośrodki 
wyrobu w Arras, Brugii, Eng- 
hien, Tournai. Antwerpii (XIV 
w.). W drugiej połowie XIV w. 
tapiserie przestały być rzadkim, 
luksusowym przedmiotem i za
częły stanowić ważny element 
dekoracji wnętrz kościelnych, 
zamkowych, pałacowych, a na
wet ulic w czasie szczególnie 
ważnych wydarzeń i uroczy
stości, zaś tapiserstwo stało się 
istotną gałęzią rzemiosła tka
ckiego we Francji i Flandrii.
Największy rozwój dużych o- 
środków produkcji tapiserii - 
Arras i Tournai przypadł na 
okres panowania i mecenatu 
artystycznego książąt bur- 
gundzkich w południowych Ni
derlandach. Tapiserie z Arras, 
tkane z wełny, często z doda
tkiem nici metalowych złotych 
czy srebrnych, zyskały tak wiel
ką sławę, że stała się ona przy
czyną nazywania przez długie 
wieki wszelkich tapiserii arra
sami (arrazzi, arrazzo), chociaż 
niewiele z nich zostało wyko
nanych w tamtejszych warszta
tach. Arrasy ukazywały tematy 
staro- i nowotestamentowe, re

ligijne, miłosne, batalistyczne, 
rycerskie, np. Historia św. Piata 
i św. Eleutera, Ofiara serca, Bi
twa pod Roosebecke, Polowa
nia. Po upadku warsztatów w 
Arras ich miejsce zajął ośrodek 
tapiserski w Tournai, którego 
wyroby, pod wieloma względa
mi nowe, eksperymentalne w 
zakresie rozwiązań kolory
stycznych i efektów tkackich, 
osiągnęły najwyższy poziom 
techniczno-artystyczny. W cza
sach świetności warsztaty te 
wytwarzały tapiserie przedsta
wiające tematykę historyczno- 
heroiczną; najsłynniejszy był 
cykl trzech tapiserii: Dama z 
jednorożcem, Historia Ulissesa, 
Dzieje Aleksandra.

Na przełomie XV i XVI w. roz
głos uzyskały licznie powstają
ce warsztaty brukselskie, dzier
żące prymat do drugiej połowy 
XVIII w. Niezwykłą popular
ność przyniosły im głównie ta
piserie ze scenami polowań 
dworskich i festynów ogrodo
wych. Ilustrowano ponadto wy
darzenia biblijne, historyczne, 
tryumfy bogów, łowy itp., np. 
cykl tapiserii Dzieje apostol
skie według kartonów Rafaela 
tkanych przez Pietera van 
Aelst, Historia Scypiona we
dług projektu Giulio Romano, 
Łowy Maksymiliana - Bernar
da van Orleya, Apokalipsa - 
Pietera Pannemakera. W tech
nice tapiserskiej naśladowano 
bardzo udatnie dzieła malar
skie, wytwarzając w XVIII w. 
monumentalne tkaniny-obrazy, 
skomponowane zgodnie z ba
rokowymi zasadami operowa
nia światłem, iluzją perspekty
wy i głębi planów oraz bogatą, 
kontrastową paletą barwną.

We Francji w okresie XIV- 
XVII w. tkano tapiserie w 
Beauvais, Aubusson, Fointene- 
blau, Maincy, Felletin, Bellegar- 
de-en-Marche. W latach sześć
dziesiątych XVII w. powstały 
ponadto manufaktury króle

wskie w Paryżu, Beauvais i Au- 
busson-Felletin. Tapiserie z pa
ryskiej Manufacture des Gobe
lins - zwanej tak potocznie od 
nazwiska dawnych właścicieli 
budynku, w którym się mieściła 
- przybrała miano gobelinów i 
w ten sposób do dzisiaj często 
są, niesłusznie zresztą, nazywa
ne wszelkie tapiserie. Do naj
wybitniejszych dzieł sztuki ta
piserskiej w wiekach od XIV 
do początku XVI należą staro
francuskie mille fleurs (dosł. ty
siąc kwiatów; tło tapiserii po
kryte kwitnącymi roślinami lub 
ukwieconymi gałązkami), wer- 
diury (dominacja kolorytu zie
lonego w różnych odcieniach, 
flora i fauna, tj. pejzaże leśne, 
plany krajobrazu, liście i kwia
ty) i arrasy z przedstawieniami 
biblijnymi, mitologicznymi, ry
cerskimi. Późniejsze tapiserie z 
manufaktur królewskich cha
rakteryzuje nieco patetyczny 
styl barokowego klasycyzmu 
albo lżejsza tematyka i mniej
sze rozmiary, np. porty i tryum
fy morskie, bajki, sceny rodza
jowe, zabawy, pastorałki, chi- 
noiserie. Ponadto wyrabiano 
spore ilości naśladownictw 
dzieł malarskich, wykorzystu
jąc okazję do wykazania bie
głości warsztatowej i niekiedy 
tworząc wierne kopie obrazów, 
a także zyskujące coraz więk
sze powodzenie obicia meblo
we. Zwłaszcza w Beauvais tka
no według projektów dekora
torów (Oudry’ego, Hueta, Pille- 
menta) kompozycje małych 
rozmiarów do ozdoby mie
szkań, a obicia do krzeseł i ka
nap według kartonów malarzy 
kwiatów (Teyssiera, Cauveta, 
Ransona).

Od końca XV do końca XVIII 
w. w niektórych krajach Euro
py (Włochy, Anglia, Hiszpania, 
Polska) tkano tapiserie oparte 
na wzorach francuskich i fla
mandzkich, rzadko według kar
tonów malarzy rodzimych.

Tapiserie - to jednostronne, 
bardzo gęste, nieco sztywne, 
ale sprężyste, płaskie wyroby 
dekoracyjne o pręgowatej fak
turze tkackiej, wykonane za
zwyczaj z wysokogatunkowej, 

cienkiej wełny (czasem osnowa 
bawełniana lub lniana), niekie
dy z dodatkiem jedwabiu,czy 
nici metalowych złotych lub 
srebrnych, rzadko czysto jed
wabne. Tkane są na podstawie 
zaprojektowanego kartonu - 
niekiedy przez wielkich mala
rzy i dekoratorów, jak Rafael, 
Rubens, Goya, Boucher, Pille- 
ment - na krośnie pionowym 
lub poziomym (technika haute 
lisse lub basse lisse) splotami 
tapiserskimi z użyciem szcze
gólnych rozwiązań tkackich w 
płaszczyźnie, konstrukcji i ko
lorystyce wyrobu. Sploty tapi- 
serskie powstają na skutek pro
stopadłego, ukośnego lub krzy
wego wplecenia nitki wątku w 
nitki osnowy, które przebiega 
w prostym porządku przeplo
tów i pokryć, tj. nad nieparzy
stymi i pod parzystymi nićmi 
osnowy, a następnie odwrotnie, 
itd. Mają one mocno zagęsz
czoną budowę w efekcie silne
go dobijania do siebie wątków i 
mniej lub bardziej pręgowatą 
powierzchnię. Podobnie jak w 
technice kilimowej (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 2,1992, 
s. 27) osnowa tapiserii ukryta 
jest całkowicie pod różnokolo
rowymi, bardzo mocno zbitymi 
specjalnym grzebieniem nićmi 
wątku, tworzącego wielobarw
ną kompozycję i tak samo jak 
w kilimie nici wątków poszcze
gólnych barw przeplatają się 
tylko z częścią nici osnowy na 
przestrzeni przewidzianej w 
. * ekcie dla danej plamy 
barwnej. W przeciwieństwie 
jednak do kilimu, plamy barw
ne łączone są ze sobą zazwy
czaj przez zeszycie nicią albo 
już podczas tkania za pomocą 
specjalnych prostych czy po
dwójnych wiązań, a lewa stro
na tapiserii ma zwisające, ucię
te nitki wątków lub te wątki 
luźno przebiegające od plamy 
do plamy danego koloru.

Projektowane i wytwarzane do 
określonych celów użytkowych 
tapiserie ścienne, obiciowe, 
portiery, międzyokienne i wnę- 
trzarskie z biegiem czasu stały 
się wyczynem warsztatowym 
tapisjerów, mającym świadczyć 
o wirtuozerii tkackiej wyko-
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1. Tkanie tapiserii na tzw. krośnie poziomym
2. Fragment tapiserii niderlandzkiej
3. Tapiseria z kręgu franko-flamandzkiego „Polowanie na 
jednorożca" z ok. 1500 r.
4. Tapiseria francuska „Kąpiel” z cyklu „Życie szlachty" z 
ok. 1500 r.
5. „Święta rodzina" - tapiseria z warsztatu Henryka Rey- 
damsa Mt. z początku XVIII w.

(zdjęcia: 5,6 - Henryk Pieczul)
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6. Portiera z herbem Korycińskich z 
lat 1653-1658, Niderlandy Północne

nawców, naśladującej malars
two. Rzeczywiście, klasyczne 
tapiserie bardzo przypominają 
średniowieczne polichromie, 
renesansowe i barokowe obra
zy z rozmaitymi przedstawie
niami figuralnymi, krajobrazo
wymi, roślinnymi, zazwyczaj u- 
jętymi (od końca XV w.) wokół 
bordiurą, złożoną z motywów 
roślinnych, ornamentalno-ar- 
chitektonicznych, rzeźbiar
skich, figuralnych. Z zachowa
nych zabytków wynika, że ta- 
pisjerzy działając zgodnie z za
mówieniami i gustami odbior
ców, realizowali głównie mo
numentalne sceny biblijne, ha- 
giograficzne, mitologiczne, his- 
toryczno-heroiczne dla boga
tych i wysoko postawionych w 

hierarchii społecznej dyspo
nentów, a ilustracje romansów 
rycerskich, bajek, komedii, sie
lanek, wykonywali dla szer
szych kręgów odbiorców. 
Kompozycje kwiatowe i leśne, 
pejzaże, sceny polowań, insy
gnia kanclerskie i herby oraz 
tapiserie obiciowe cieszyły się 
popytem różnych stanów spo
łecznych.
Każda z tapiserii stanowi nie
powtarzalny okaz sztuki tka
ckiej i choć byłaby nawet wy
konana dwu- czy trzykrotnie 
według tego samego kartonu, 
jej jakość tkania, surowiec i pa
leta barwna czynią ją zupełnie 
odmienną w odbiorze estetycz
nym. Mimo nieuchronnej zmia
ny barw w ciągu wieków, stare 
tapiserie stanowią niedościg
nione, pełne harmonijnego ko
lorytu arcydzieła dawnej, nie
zmiernie żmudnej sztuki tapi- 
serskiej, których doskonale 
powtórzenia są nieosiągalne.

Marta Michałowska

Pamiątkowe 
pociski

Pamiątki pełnią różnorodne 
funkcje, przywołują wspomnie
nia minionych wydarzeń, ilu
strują nasze relacje, rozbudzają 
ciekawość, pouczają i wycho
wują, mogą też być dokumen
tem i dowodem rzeczowym. Za 
szczególnie cenne uważamy te, 
które nawiązują do ważnych 
wydarzeń z osobistego czy spo
łecznego punktu widzenia lub 
przeżytych emocji. Do takich 
właśnie trzeba zaliczyć pamią
tki wojenne, a wśród nich poci
ski i odłamki pocisków, które w 
niezwykle wyrazisty sposób i- 
lustrują fakty historyczne, gro
żące niebezpieczeństwa i oca
lenie. Posiadanie pocisku z pola 
walki jest dowodem śmiertel
nego zagrożenia, a jednocześ
nie świadczy o szczęściu właś
ciciela, jego sprawności, opera
tywności i umiejętności radze
nia sobie w trudnych sytua
cjach lub o „czuwaniu nad nim 
Opatrzności”. Ktoś pokazujący 
odłamek granatu, który spad! 

gdzieś blisko niego, może 
wzbudzić podziw u słuchaczy i 
skłonić ich do refleksji.

Niezwykle interesujące wydaje 
się, że zupełnie podobnie „de
monstrują” pamiątkowe poci
ski budowle, np. kościoły. W 
ścianę kościoła parafialnego w 
Wojniczu wmurowano trzy po
ciski na dowód, że kościół był 
ostrzelany w czasie pierwszej 
wojny światowej, a w drewnia
nej ścianie kościółka Św. Leo
narda, również w Wojniczu, 
znajduje się otwór - według 
tradycji ślad pocisku, który 
wbił się w nią, ale szczęśliwie 
nie eksplodował. Miało to stać 
się również w czasie pierwszej 
wojny; pocisk był zapalający. 
Tuż przy kościele w Domosła- 
wicach postawiono mały obe
lisk z napisem informującym, 
że w tym miejscu spadł pocisk, 
„ale kościoła nie uszkodził”.
„Chwali się” też kościół w O- 
strołęce swoim trwaniem, 

mimo wielu pocisków, które w 
niego uderzyły:
„A w ścianach kościelnych

od góry i dołu 
Kule duże, mniejsze sterczały

pospołu,
Wszystkie były z wojen, które 

kościół przeżył, 
Z kamienia, żelaza

w świątynie wróg mierzył, 
Ale mur był silny, opadłe

pokotem 
Jakiś ksiądz wmurował

w otwory z powrotem, 
By świadczyły długo, hen

dla potomności, 
Że się kościół oparł

szatańskiej tej złości”.

(Adam Chętnik, 
Jak Kurpiowie 

ze Szwedami wojowali, 
Warszawa 1986)

Niecelne czy tylko nieskutecz
ne pociski przyciągały zawsze 
uwagę żołnierzy i cywilów, a 
jest w tym zainteresowaniu po
zorna nieracjonalność, wyda
wać by się bowiem mogło, że te 
śmiercionośne przedmioty wy
woływać powinny tylko grozę i 
niechęć. Zainteresowanie to 
trzeba tłumaczyć satysfakcją z 
niepełnej skuteczności działań 
wroga, niecelne lub nie odno
szące zamierzonego efektu po

ciski stają się świadectwem 
jego niepowodzenia, a równo
cześnie naszej sprawności czy 
szczęścia, dowodzą naszej 
przewagi nad wrogiem i w tym 
sensie są rodzajem trofeum. 
Tak chyba trzeba rozumieć 
scenę opisaną przez M. Wań
kowicza, którą zaobserwował 
w czasie walki pod Monte Ca
ssino: „...jakiś oficer ugania się z 
kijem w ręku za chłopakami, 
którzy się rzucili zbierać od
łamki. Przerzucając z ręki do 
ręki rozpalone odłamki krzy
czą: „Zaraz, panie poruczniku”, 
i łypią okiem czy nie da się zna
leźć czegoś ciekawszego. Jeden 
chwali się podłużnym splintem, 
który rozłupał się w formie fa
listego kryształu malejskiego. 
Zupełnie jak dziewczęta, które 
leją wosk. Następne pociski i 
ryk porucznika kończą zdecy
dowanie te swoiste andrzej- 
ki...”
Odłamki i pociski, którymi za
słane były pobojowiska obu 
wojen światowych, od razu 
znajdowały różnorodne doraź
ne zastosowania praktyczne. 
Szewcom służyły jako kopyta 
do klepania skóry, urzędnikom 
jako przyciski na biurka, a 
chłopi odstraszali od pól dziki, 
uderzając w puste łuski po 
szrapnelach.
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Zachowanie pocisków jako pa
miątek w znacznym stopniu 
gwarantowało nadanie im cha
rakteru przedmiotów użytko
wych, często potrzebnych w 
życiu codziennym. Z materia
łów zebranych z pobojowisk 
wyrabiano więc: zapalniczki, 
lampy naftowe, flakony, zega
rowe wagi, pierścionki, popiel
niczki itp. Nie bez znaczenia 
był przy tym fakt, że mosiądz 
lub aluminium nie były, szcze
gólnie w czasie pierwszej woj
ny, metalami łatwo dostępnymi 

ki z aluminium dostarczanego 
przez Moskali w zegarach 
szrapnelowych, gdy tylko taki 
szrapnel wybuchnie, już kilku 
amatorów bada słuchem gdzie 
pada zegar i dotąd nie spoczną, 
aż go odnajdą aby oddzieli
wszy aluminiowe części od mo
siężnych, przetopić je na rurkę 
w kształcie zbliżonym do sy
gnetu, którą potem przecina się 
na kilka sztuk i wykańcza pierś
cionek scyzorykiem. Fabrykuje 
się również fajeczki z dwu kul 
rosyjskich wlutowanych w sie- 

miesięcy jakąś apokaliptyczną 
bestią, straszliwą zmorą, dła
wiącą ludzi tak w dzień, jak i w 
nocy. „Gruba Berta”, której od
łamki dzisiaj niejeden obywatel 
przechowuje na pamiątkę, była 
bardzo popularną w czasie in
wazji w Tarnowie, a odłamki 
jej były poszukiwane „na pa
miątkę”. Ślusarz Lenczewski z 
ul. Tuchowskiej sprzedawał ofi
cerom rosyjskim, żołnierzom i 
mieszkańcom poszukującym 
pamiątek, pięknie zdobione ka
wałki największych bomb. Wy- 

krzyżyk. Na dnach łusek wi
doczny jest znak fabryczny i 
data produkcji „1913”.
S. Stanuch w miniaturze litera
ckiej pt. Lampa („Gazeta Kra
kowska” z 23 I 1987) pisze o 
lampie zrobionej z mosiężnej 
łuski artyleryjskiej przywiezio
nej w czasie pierwszej wojny 
przez jego ojca z frontu au
striacko-włoskiego, gdzieś 
znad rzeki Isonso, gdzie wal
czył jako młodociany ochotnik. 
Początkowo była to lampa naf
towa, później została przero-

1. Pocisk z pierwszej wojny wmurowany w ścianę kościoła parafialnego w Wojniczu
2. Pojemnik wykonany z mosiężnej łuski i łuska znaleziona nad Dunajcem (pierwsza wojna)
3. Ozdobny flakon wykonany z łuski pocisku z pierwszej wojny na ołtarzu w kościółku Św. Leonarda w 
Wojniczu
4. Zegar z wagami wykonanymi z łusek pocisków z drugiej wojny

(zdjęcia: Rafaf Oćwieja)

i stąd wynikała dodatkowa a- 
trakcyjność tych wyrobów. 
Wytwarzanie takich przedmio
tów użytkowych miało więc 
dwa aspekty: realizowało zasa
dę zwykłego praktycyzmu na
kazującego wykorzystanie cen
nego materiału i równocześnie 
stwarzało uzasadnienie dla 
przechowywania tych pamią
tek - ich użyteczność gwaran
towała długie zachowanie i 
kontakt z nimi.
Często obróbka następowała 
już na froncie, gdzie dokony
wali jej sami żołnierze. Legio
nista W. Solek, pamiętnikarz i 
uczestnik bitwy nad Nidą w 
1915 r. odnotował: „Wdzień śpi 
się, czyta i fabrykuje pierścion- 

bie pod kątem, z których jedna 
służy do obsadzania w nią 
drewnianego cybuska, druga - 
papierosa”. Zestawiając ten 
.opis z wcześniej cytowanym 
fragmentem z Monte Cassino, 
łatwo dostrzec podobieństwo 
w zachowaniu się żołnierzy, 
choć opisane sceny rozgrywały 
się w różnych rejonach i w in
nych wojnach.
Duże zapotrzebowanie na ta
kie pamiątki często doprowa
dzało do zorganizowanej ich 
produkcji w celach zarobko
wych. Zacytujmy fragment z 
książki F. Szewczyka pt. Tar
nów podczas inwazji rosyj
skiej..., wydanej w 1932 t.: „Gru
ba Berta" była przez czas pięciu 

rabiano przyciski na papiery, 
podstawki do kałamarzy, lich
tarze, zapalniczki, pierścionki 
itp. i na tej nowej gałęzi prze
mysłu zarabiano sporo pienię
dzy”.
Pamiątkami mogą być nie tylko 
pociski wystrzelone przez wro
ga, ale także pochodzące z 
własnego wyposażenia. Na 
cmentarzu wojennym z pier
wszej wojny w Lukanowicach 
koło Wojnicza, na obelisku u- 
fundowanym przez samych 
żołnierzy, z trudnym do zaak
ceptowania przez nas napisem 
FUR GOT KAISER UND VA- 
TERLAND (Za Boga, Cesarza i 
Ojczyznę), ułożono z łusek na
boi karabinowych misterny 

biona na elektryczną. Opowia
danie kończy autor refleksją: 
„Przywiązałem się do tej lam
py. Dobrze mi się w jej świetle 
pisze. Nie tylko pomaga mi w 
pracy, ale rozsiewa delikatne 
światło rodzinnej legendy”.
Jest to przykład pamiątki ro
dzinnej, ale często pociski na
bierają charakteru pamiątek 
wspólnych dla wielu ludzi, a na
wet charakteru wotywnego. W 
sanktuarium maryjnym w Fati
mie znajduje się pocisk, który 
zranił papieża w 1981 r. Sam 
papież przekazał go w maju 
1991 r., w dziesiątą rocznicę za
machu.

Jerzy Chumiński
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Odznaki 
pułkowe

Na starych, pożółkłych zdjęciach 
przedstawiających wojskowych w 
mundurach często poniżej odzna
czeń spotykamy odznaki pułkowe. 
Były one wyróżnieniem za niena
ganną służbę w pułku i różne istnia

ły kryteria ich przyznawania: ofice
rowie otrzymywali odznakę po 
dwóch lub trzech latach, szeregowi 
natomiast jako nagrodę za wzoro
wą służbę, na wniosek dowódcy. W 
okresie międzywojennym odznaki

przyjęły się powszechnie w całej 
polskiej armii.
Polskie pułki przejęły te odznaki z 
armii zaborczych niemieckiej i ro
syjskiej. Utarło się przekonanie, że 
wywodzą się one z armii rosyjskiej, 
nie jest to jednak słuszne, bowiem 
już w 1916 r. powstała ustanowiona 
przez Komendanta Piłsudskiego 
odznaka „Za wierną służbę”. Pier
wszą odznaką pułkową w wojsku 
polskim była odznaka 1. Pułku Uła
nów Legionów Polskich (5 listopa
da 1916 r.) - „Odznaka połowa 1.

Pułku Legionów Polskich”. Z kolei 
odznaka 2. Pułku Legionów Pol
skich nawiązywała wzorem do od
znak armii austro-węgierskiej.
W ostatnim roku Wielkiej Wojny 
powstała duża liczba odznak o cha
rakterze dywizyjnym, pułkowym, 
wreszcie pamiątkowym. Te ostatnie 
upamiętniały ważniejsze bitwy oraz 
wydarzenia historyczne (np. odzna
ka „Za rozbrojenie Niemców w 
Warszawie”). Osobną grupę odznak 
stanowią te, które przyznawano za 
Obronę Lwowa. Razem z odmiana
mi znamy ich ponad dwadzieścia: 
często niedokładnie wykonane, nie 
ozdobione emalią, proste w wyko
naniu, lecz jakże bliskie Polakom.
Zasady nadawania odznak, aczkol

1. Odznaka pamiątkowa 2. Pułku Piechoty Legionów
2. Odznaka pamiątkowa 5. Pułku Piechoty Legionów im. Marszałka Józefa Pił
sudskiego
3. Odznaka pamiątkowa 9. Pułku Piechoty Legionów
4. Odznaka pamiątkowa 18. Pułku Piechoty
5. Odznaka pamiątkowa 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej
6. Odznaka pamiątkowa 37. Łęczyńskiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Po
niatowskiego
7. Odznaka pamiątkowa 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych
8. Zdjęcie kapitana Henryka DanowsKego; na mundurze widoczne odznaki:
25. Pułku Ułanów, 1 Pułku Ułanów Legionowych oraz 7. Pułku Piechoty Legio
nów

wiek zatwierdzone przez ministra 
spraw wojskowych, wykazywały 
znaczne różnice w zależności od 
zwyczajów i tradycji pułkowych. 
Dopiero w 1928 r. zunifikowano 
statuty odznak i zasady ich przyzna
wania. Ujednolicone zostały rów
nież wymiary odznak do około 4 
cm. Tym samym wiele odznak zo
stało zmniejszonych lub zmienio
nych na inne. Niektóre pułki w ok
resie międzywojennym miały dwa 
lub trzy wzory odznak (np. 17. Pułk 
Ułanów). Odznaki pułkowe wyko
nane były najczęściej z białego me
talu srebrzonego i oksydowanego. 
Znacznie rzadziej występowały od
znaki wykonane ze srebra, unikata
mi są odznaki złote. Te ostatnie wy
konane były na zlecenie lub jako 
nagroda dla prymusa za ukończenie 
szkoły (znane są „gapy” lotnicze na
dane przez dowódcę szkoły lotni
czej w Dęblinie).
Większość pułków posiadała od
znaki oficerskie emaliowane i żoł
nierskie bez emalii, lecz były rów
nież pułki mające odznaki nie ema
liowane (np. 1., 5., 14. P.P. czy 5. 
Baon Pancerny).
Przeważająca liczba odznak zapro
jektowana została na motywach 
krzyża, lecz nie było to regułą. Po
szczególne elementy nawiązywały 
do tradycji pułku, barwa odznaki - 
do jego barw lub kolorów broni. 
Ministerstwo Spraw Wojskowych 
zatwierdzając odznaki nadało im 
nazwę: „odznaki pamiątkowe puł
ków”.
Odznak nie wykonywała Mennica 
Państwowa, lecz pracownie grawer
skie. Powstaje zatem pytanie, w jaki 
sposób można odróżnić odznakę o- 
ryginalną od wykonanej współcześ
nie. Nie ma problemu, gdy odznaka 
jest wykonana ze złota lub srebra, 
ponieważ ma próby probiercze. 
Gdy materiałem jest natomiast me
tal srebrzony, należy sprawdzić czy 
odznaka jest bita na kontrę, czy ma 
gwint calowy, czy wreszcie jest sta
ra. Jeżeli ma nakrętkę - sprawdza
my, która firma ją wykonała (nie 
było grawera wykonującego 
wszystkie odznaki). Należy tu nad
mienić, że kopie odznak są wykony
wane od ponad 30 lat, a więc cechy 
starości nie są miarodajne. Przy od
znakach emaliowanych istotnym 
czynnikiem jest emalia trudna do 
podrobienia, lecz i w tym wypadku 
może nastąpić pomyłka w ocenie. 
Niewątpliwie pewne są odznaki 
przechowywane wraz z legityma
cją, stanowiące dla niejednego po
siadacza cenną pamiątkę rodzinną.

Zbigniew 
Dunin-Wilczyński
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Dla kolekcjonerów amatorów

Walka
z korozją (3)

STAL I ŻELIWO
Z żelazem - pierwiastkiem 
o symbolu Fe - mają do 
czynienia tylko nieliczni 
chemicy, i to rzadko. Więk
szość spotyka się na co 
dzień tylko ze stalą i żeli
wem. Stal jest stopem żela
za z małą domieszką węgla 
i śladowymi ilościami man
ganu i krzemu. Żeliwo - to 
stop żelaza z dużą ilością 
węgla. Przedmioty kute wy
konywane są ze stali, odle
wane z żeliwa. Nie powinno 
się więc mówić: „żelazne o- 
grodzenie” czy „żelazny 
gwóźdź”...

Dlaczego stal i żeliwo ko
rodują
Stal charakteryzuje niska 
odporność na oddziaływa
nie środowiska, dlatego 
szybko i łatwo ulega ata
kom korozji. Dotyczy to 
zwłaszcza przedmiotów 
stalowych przebywających 
długo w wodzie, wilgotnej 
ziemi albo pozostawionych 
w wilgotnym powietrzu. Ła
twy dostęp tlenu, wilgoć 
oraz zawarte w powietrzu, 
wodzie i ziemi „produkty 
cywilizacji” wywołują ak
tywną i przebiegającą 
nieustannie korozję stali. W 
związku z tym nasuwa się 
pytanie: dlaczego raz utwo
rzone produkty korozji stali 
i żeliwa, czyli odlewniczych 
stopów stali, powodują ich 
dalsze zniszczenie?
Na powierzchni stali i żeli
wa, przy współudziale po
wietrza, wilgoci i kwasów, 
powstają związki żelaza, 
głównie jego tlenki i wodo
rotlenki. Są one nietrwałe, 

ulegają rozkładowi, a po
wstające produkty atakują 
stal. Trzeba wiedzieć, że w 
przeciwieństwie do alumi
nium czy miedzi, które raz 
pokryte powłoką tlenkową 
długo i skutecznie opierają 
się atakom korozji, stal za
chowuje się zupełnie ina
czej.
Tlenki aliminium czy miedzi 
tworzą twardą, zwartą po
włokę, doskonale związaną 
z podłożem, która chroni 
metal podłoża przed dal
szymi atakami korozji. Na
tomiast produkty korozji 
stali i żeliwa tworzą gąb
czaste naloty luźno związa
ne z podłożem. Warstewka 
porowatych produktów ko
rozji stali jest jakby gąbką 
wchłaniającą i gromadzącą 
wilgoć. Reszty już można 
się łatwo domyślić - nastę
puje ciągły postęp proce
sów korozji, który po pew
nym czasie prowadzi do 
całkowitego zniszczenia 
stalowego przedmiotu.
Z punktu widzenia znisz
czeń dokonanych przez ko
rozję wśród stalowych wy
robów, dzielimy je na trzy 
podstawowe grupy. Do 
pierwszej należą wyroby 
stalowe już praktycznie nie 
istniejące, reprezentowane 
jedynie przez zmineralizo- 
waną mieszaninę produk-

1. Stan eksponatów oczyszczonych, 
niczym nie konserwowanych po kil
ku latach przechowywania w po
mieszczeniach nie ogrzewanych
2. Waga sprężynowa z XIX w„ o- 
czyszczona, nie konserwowana, po 
kilkunastu latach przechowywania .-. 
pomieszczeniu ogrzewanym 2

tów korozji (głównie wodo
rotlenków żelaza, piasku, 
ziemi albo iłu). O tym, czy 
zawierają one jeszcze ja
kieś szczątki rdzenia stalo
wego, informuje najlepiej 
zdjęcie rentgenowskie. W 
warunkach domowych ła
two to sprawdzić za pomo
cą magnesu czy też linijki i 
wagi. Magnes informuje nas 
od razu, czy przyciąga go 
rdzeń stalowy. Możemy też 
dany przedmiot zważyć i 
zmierzyć, obliczając w 
przybliżeniu jego masę 
właściwą. Nie zapomnijmy, 
że masa właściwa stali wy
nosi 7,8 g/cm3, a tlenków, 
wodorotlenków i innych 
produktów korozji żelaza 
od 2,4 do 4,9 g/cm3. Jeżeli 
więc z obliczeń wynika, że 
masa właściwa grotu osz
czepu czy sierpa wynosi 3-4 
g/cm3, to możemy być pew
ni, że mamy do czynienia 

już tylko z produktami ko
rozji. W takim wypadku 
bardzo ostrożnie czyścimy 
przedmiot z nadmiaru pia
sku i ziemi wodą z kranu, 
następnie wodą destylowa
ną, po czym w celu prze
rwania ataków korozji do
kładnie suszymy w tempe
raturze 60-70°C. Po wysu
szeniu eksponatu musimy 
go zakonserwować i utrwa
lić przez zaimpregnowanie 
(nasycenie) 10-15% benzy
nowym roztworem wosku, 
8-10% chloroformowym 
roztworem metakrylanu 
metylu lub 20% alkoholo
wym roztworem szelaku.
Drugą grupę stanowią 
przedmioty stalowe silnie 
skorodowane, ale zawiera
jące jeszcze zdrowy rdzeń. 
Aby go ratować i zabezpie
czyć musimy usunąć możli
wie jak najdokładniej wars
twę produktów korozji. Pa-
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miętajmy, że nie może być 
mowy o żadnych bruta
lnych mechanicznych meto
dach oczyszczania rdzy. 
Wykluczyć należy szlifierki, 
pilniki i papier ścierny. Mo
żemy się jedynie pokusić o 
rozpulchnienie i usunięcie 
produktów korozji metodą 
fizykochemiczną przez ką
piel w roztworach reduku
jących.
W tym celu do szklanego 
albo kamionkowego naczy
nia wsypujemy drobne 
wiórki albo opiłki aluminio
we. Na takiej warstwie kła
dziemy przeznaczony do 
konserwacji skorodowany 
przedmiot i napełniamy na
czynie roztworem o skła
dzie: chlorek sodu NaCl 80 
g, ocet spożywczy 10% 80 
cm’, woda do objętości 1 
dm’. Kąpiel trwa od 2 do 6 
dni. W tym czasie część pro
duktów korozji stali ulegnie 
roztworzeniu.* Reszta 

W wypadku, gdy znaleźli
śmy przedmiot w kilku ka
wałkach, nie wolno go spa
wać. Możemy go skleić kle
jem epoksydowym, np. epi- 
dianem lub aralditem, doda
jąc - w celu odpowiedniego 
zabarwienia - utartą na pył 
rdzę.
Trzecią grupę stanowią wy
roby stalowe pokryte tylko 
cienkimi warstewkami czy 
nalotami produktów koroz
ji. I chociaż w niektórych 
miejscach znajdują się głę
bokie wżery, sam rdzeń jest 
gruby, zdrowy, a korozja 
ma charakter powierz
chniowy. Przykładem może

3. Elektrochemiczna metoda roz- 
pulchniania wody: 1 - roztwór NaCl i 
kwasu octowego, 2 - konserwowana 
siekiera, 3 - wiórki aluminiowe

być stara kłódka, żelazko 
do prasowania czy klucz le
żący latami w piwnicy. W 
zależności od naszego 
„konserwatorskiego” wypo
sażenia, umiejętności i stop
nia zaangażowania się w 
sprawę, możemy zastoso
wać jedną z trzech metod 
usuwania rdzy: chemiczną, 
elektrochemiczną i elektro
lityczną,

Metody chemiczne
Jeżeli przy odrdzewianiu 
zdecydujemy się na metodę 
chemiczną - zresztą naj
prostszą do przeprowadze
nia - to na małą skalę w wa
runkach domowych spowo
dujemy takie same procesy, 
jakie stosuje się na co dzień 
w przemyśle. Do chemicz
nego roztwarzania produk
tów korozji zastosujemy 
10-15% roztwór kwasu sol
nego HC1 albo 10-15% roz
twór kwasu siarkowego. 
Przy odrobinie pomysło

Tabela 1

Temperatura °C 20 40 60 80

Ubytek g/h/m2 bez inhibitora 5,7 9,4 127 461

Ubytek g/h/m! z inhibitorem 0,1 0,3 0,7 3,2

spulchni się i rozluźni na 
tyle, że będzie można zasto
sować szczotkowanie. Po 
delikatnym usunięciu stalo
wą szczotką resztek pro
duktów korozji, płuczemy 
eksponat dokładnie zwykłą 
wodą, dwukrotnie gotujemy 
przez 30 minut w wodzie 
destylowanej, suszymy i 
konserwujemy roztworem 
wosku, oleju albo parafiną.

Tabela 2

Nazwa inhibitora Stężenie
g/dm3

Skuteczność 
hamowania 
trawienia 

%

klej stolarski 10 83,5
żelatyna 10 93,9
formalina 3 88,5
aceton 3 383
anilina 5 72,7
pirydyna 4 71,4
urotropina 7 94,0

wości i staranności możemy 
ograniczyć do minimum u- 
jemne skutki trawienia wy
robów stalowych w kwa
sach. Pomocne są tu tzw. in
hibitory, które powodują, że 
kwas trawi tylko produkty 
korozji (a więc tlenki i wo
dorotlenki), nie naruszając 
prawie wcale samej stali.
Zilustrujemy na konkre
tnym przykładzie skutki 
stosowania inhibitora w 
roztwarzaniu produktów 
korozji. Z jaką szybkością 
(wyrażoną w gramach na 
godzinę na metr kwadrato
wy) roztwarza się stal w 
10% kwasie solnym w róż
nych temperaturach bez in
hibitora i z inhibitorem po
kazuje tabela 1. Jak widać z 
tego zestawienia, korzyści z 
dodawania inhibitora do 
trawienia są bezsporne. 
Dlatego gorąco zachęcamy 
do ich stosowania. W tabeli 
2 podajemy zestawienie ła
two dostępnych inhibito
rów trawienia stali z zaleca
nym stężeniem (w g/dm’) 
kwasu oraz skutecznością 
hamowania trawienia.
Z dostępnych w handlu in
hibitorów korozji stosowa
nych na skalę przemysłową 
polecamy Sanar Cl i Sanar 
S, opracowane i sprzedawa
ne przez warszawski Insty
tut Mechaniki Precyzyjnej. 
Ich skuteczność hamowania 
trawienia stali przekracza 
96%. Sanar Cl dodawany 
jest do kwasu solnego, a Sa
nar S - do siarkowego, oba 
w ilościach po 2-3 g/dm’ 
kwasu.

Stefan Sękowski

★ Słowem „roztwarzanie” określa
my reakcje chemiczne, jakie zacho
dzą między metalami i ich związka
mi a kwasami i zasadami. W wyniku 
roztwarzania powstaje nowy zwią
zek chemiczny, podczas gdy przy 
rozpuszczaniu zachodzi tylko zmia
na postaci ciała stałego na roz
twór.

34



Z ZAGRANICY

Lista Światowego Dziedzictwa

rancja (2)
Kontynuujemy prezentację zabyt
ków Francji, wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa. Część 
pierwszą przedstawiliśmy w po
przednim numerze.
Fontainebleau - zespól pałacowo- 
ogrodowy. Jest to jedna z dawnych 
głównych rezydencji królewskich, 
obecnie kompleks rozmaitych sty
lowo budowli, zgromadzonych wo
kół pięciu dziedzińców. Z czasów 
najwcześniejszych pochodzi Cour 
Oval. Mieścił się tu zamek średnio
wieczny, z którego zachowały się 
fragmenty fundamentów oraz dwu- 
nastowieczna wieża. W okresie pa
nowania Franciszka I Fontaine
bleau stało się znaczącym ośrod
kiem sztuki renesansowo-maniery- 
stycznej (tzw. szkoła z Fontaine
bleau). Po 1527 r. budowniczy Gilles 
Le Breton założył czworoboczny, 
zabudowany Cour du Cheval Blanc 
oraz wzniósł nowe budowle przy 
Cour Oval (m.in. kaplicę St-Saturnin 
i Złotą Bramę). Z połączenia obu 
zespołów Galerią Franciszka I po
wstał trzeci dziedziniec - Cour de la 
Fontaine. Dekorację wnętrz wyko
nał zespól artystów pod kierunkiem 
Giovanniego Battisty Rossa i Fran
cesca Primaticcia. Za czasów Hen
ryka Il Philibert Delorme wykoń
czył Salę Balową i zaprojektował 
schody na Cour du Cheval Blanc (o- 
becne pochodzą z 1634 r.). W okre
sie panowania Henryka IV powsta
ły budowle przy Cour des Offices i 
Cour des Princes (z galeriami Jele
nia i Diany) oraz Brama Chrztu. Z 
kolei Ludwik XV zarządzi! wybu
rzenie południowego skrzydła przy 
Cour du Cheval Blanc, niszcząc tym 
sposobem słynącą ze wspaniałych 
dekoracji Galerię Ulissesa. Powstał 
tu nowy budynek autorstwa Jacque- 
sa Ange’a Gabriela. Na początku 
XIX w., gdy Fontainebleau stało się 
siedzibą Napoleona, usunięto skrzy
dło zachodnie. Godne uwagi są bo
gato dekorowane wnętrza pałaco
we, powstałe w okresie od XVI do 
XIX w. Otoczenie pałacu stanowi 
od strony północnej niewielki o- 
gród Diany, zaś od południa rozleg
ły park krajobrazowy ze stawem i 
kanałem, będący pozostałością 
dawnego założenia według projek
tu Andrć Le Nótrea.
Fontenay - opactwo cystersów. 
Powstało w 1118 r., z inicjatywy 

świętego Bernarda. Do naszych cza
sów zachował się komplet zabudo
wań: furta, piekarnia, zajazd i kuź
nia w części zewnętrznej, wyjątko
wo piękny dwunastowieczny kruż
ganek, do którego przylegają - ka
pitularz (XII w.) ze sklepieniem 
krzyżowo-żebrowym, refektarz, 
kuchnie, dormitoria oraz kościół 
(1147 r.). Jest to budowla trójnawo- 
wa, z transeptem, prezbiterium za
mkniętym linią prostą i nawą głów
ną, przesklepioną ostrołukową ko
lebką z gurtami. Opactwo w Fonte
nay należy do najlepiej zachowa
nych klasztorów cysterskich.
Nancy - Place Stanislas, Place de 
la Carriere, Place de 1'Alliance. 
Pod koniec XVI w. powstał tu za
bytkowy zespół urbanistyczny, w 
którego skład wchodzi średnio
wieczne Stare Miasto i regularnie 
rozplanowane Nowe Miasto. Król 
Stanisław Leszczyński w połowie 
XVIII w. zainicjował przeprowa
dzone na dużą skalę prace budo
wlane, w wyniku których powstał 
kompleks placów, łączący obie 
części Nancy i będący jednym z naj
lepszych przykładów rozwiązań 
przestrzennych w Europie. Archi
tektem tego założenia i autorem 
jednolitej stylowo, klasycystycznej 
zabudowy jest Emmanuel Herć de 
Corny. Place Stanislas (pierwotnie 
Royale) - pierwszy element kompo
zycji - jest idealnie proporcjona
lnym prostokątem o ściętych naro
żach. Swą wytworność zawdzięcza 
przede wszystkim wspaniałym, że
laznym kratom rokokowym w na
rożach i balkonom zdobiącym ele
wacje otaczających go budynków. 
Autorem tych dekoracji jest najzna
komitszy mistrz kowalstwa arty
stycznego tej epoki - Jean Baptiste 
Lamour. Przy południowej pierzei 
placu wznosi się monumentalny 
gmach ratusza, dwa narożniki zaj
mują fontanny poświęcone Neptu
nowi i Amfirycie, a pośrodku stoi 
pomnik króla Stanisława (1831). 
Północną stronę placu zamyka Łuk 
Triumfalny, ustawiony w 1757 r. na 
cześć Ludwika XV, flankowany 
przez parterowe pawilony. Za lu
kiem rozciąga się podłużny Place de 
la Carrićre, z zadrzewionym cią
giem spacerowym, zakończony 
dziedzińcem owalnym, otoczonym 
kolumnadą. Plac ten, przy którym 

mieści się Palais du Gouvernement, 
połączony jest bramami ze starszą 
częścią miasta i wspaniałym ogro
dem de la Pepiniere. Ostatnim ele
mentem założenia jest otoczony o- 
siemnastowieczną zabudową Place 
de 1’Alliance, połączony ulicą Mare- 
chal Lyautey z Place Stanislas.
Orange - teatr antyczny i luk 
triumfalny. Mieści się tu zespół bu
dowli rzymskich pochodzących z I 
w. p.n.e., pozostałych po dawnym 
mieście Arausio. Łuk triumfalny w 
Orange jest jednym z największych, 
jakie wznieśli Rzymianie. Płasko
rzeźby wieńczące jego trzy arkady 
sławią zwycięstwo nad Galami. Z 
kolei znajdujący się w mieście teatr 
- to najlepiej zachowany zabytek 
tego rodzaju nie tylko na terenie 
Galii, ale i na terytorium całego 
świata antycznego. Ogromne wra
żenie wywiera tylna ściana teatru, 
którą stanowi mur o długości 103 m. 
Pozostały na nim jeszcze dwa rzędy 
wystających kamieni, na których 
wspierały się maszty podtrzymujące 
zasłonę nad publicznością. Do dziś 
zachowały się tam schody, frons 
scenae oraz cesarski posąg Augu
sta.
Pont du Gard. Jest to most na rzece 
Gardon w pobliżu Nfmes. Stanowi 
on fragment rzymskiego akweduk
tu, zbudowanego w końcu I w. p.n.e., 
który zaopatrywał miasto w wodę. 
Składa się z trzech kondygnacji ar
kad (o wys. ok. 49 m i dł. ok. 275 m) 
z ogromnych ciosów kamiennych, 
układanych bez zaprawy. Pont du 
Gard został uznany za jedną z naj
słynniejszych budowli antycznych 
we Francji.
Saint - Savin - Sur - Gartempe. 
Mieści się tu dawne opactwo bene
dyktynów z romańskim kościołem 
St. Savin, budowanym w XI i XII w. 
W kościele znajduje się słynny ze
spół malowideł ściennych o bardzo 
bogatym programie ikonograficz
nym. W narteksiesceny z Apoka
lipsy, na wewnętrznej stronie ściany 
zachodniej - ogromna postać Pan
ny Marii na Majestacie. Imponujące 
sklepienie kolebkowe pokryte jest 
przedstawieniami o treści zaczerp
niętej z Genezis i Exodusu. W kapli
cach przy prezbiterium namalowa
no po osiem postaci świętych, a w 
krypcie - sceny z żywotów św. Savi
na i św. Cypriana. Te znakomicie 
skomponowane przedstawienia wy
konane są w bardzo oszczędnej ga
mie kolorystycznej (ugier żółty, u- 
gier czerwony i zieleń mieszane z 
farbą białą i czarną) i umieszczone 
na jasnych tłach.
Strasbourg - Grande Ile. To pięk
ne miasto leży nad rzeką 111, która 
dwiema odnogami otacza najstar

szą jego część. Najwspanialszym 
zabytkiem jest tu katedra Notre- 
Dame - trójnawowa bazylika z ro
mańskim chórem z absydą oraz go
tyckim korpusem nawowym i tran
septem. Znakomita fasada zachod
nia została wzniesiona w latach 
1284-1293 przez Erwina von Stein- 
bacha. Jej wieżę północną zbudo
wał w następnym stuleciu (1399— 
1419) Ulrich von Ensingen. Wień
cząca wieżę iglica pochodzi z XV w. 
Kaplice boczne dobudowywano w 
wiekach XIV, XV i XVI. Bogato 
rzeźbione portale fasady zachod
niej i obu ramion transeptu zawie
rają między innymi słynne grupy z
XIII w. - Cnoty i występki, Kościół i 
Synagoga, Mądre i głupie panny. W 
transepcie możemy podziwiać słyn
ny filar Aniołów z XIII w. Z bogate
go wystroju katedry należy wymie
nić jeszcze witraże, powstałe w ok
resie od XII do XV w. oraz siedem
nastowieczne gobeliny. Pozostałe 
zabytki tworzące ten cenny zespół 
urbanistyczny - to kościoły: St-Ś- 
tienne (XII w.), St-Thomas (XIII—
XIV w.) czy St-Pierre-le-Vieux (fra
gmenty z XV w.). W dzielnicy Petite 
France znajduje się wspaniały 
kompleks domów szachulcowych. 
W innej części Grande Ile mieszczą 
się interesujące domy z XVI w. (np. 
dom Kammerzell) oraz dawna ko
mora celna powstała w XIV i XV w. 
Z XVIII stulecia pochodzą znako
micie zachowane do dziś: teatr, ra
tusz, prefektura, szpital, kolegium 
jezuickie oraz dawny pałac biskupi 
(obecnie Palais Rohan), w którym 
umiejscowiono większość muzeów 
Strasbourga.
Vezelay - bazylika wraz ze wzgó
rzem. W IX w. założono tutaj opac
two benedyktynów, z którego do 
czasów obecnych zachował się ro
mański kościół de la Madelaine. 
Wznoszono go od XI do połowy 
XII w., a w XIX stuleciu był restau
rowany przez E. E. Viollet-le-Duca. 
Jest to trójnawowa bazylika ze 
wspaniałym sklepieniem krzyżo
wym, przekrywającym trzy nawy i 
zrytmizowanym półkolistymi gurta
mi, wykonanymi z dwóch różnią
cych się barwą gatunków kamienia. 
Z epoki romańskiej pochodzi jesz
cze narteks, natomiast chór z obejś
ciem i promienistymi kaplicami po
wstały na początku XIII w. Zacho
wały się również romańskie kapite
le w nawie oraz znakomity portal, 
gdzie na tympanonie widzimy po
stać Chrystusa w mandorli w chwili 
Zesłania Ducha Świętego z ogrom
nymi rękoma wyciągniętymi ku A- 
postołom. Z innych zabytków w Ve
zelay warto odnotować pozostałoś
ci średniowiecznych obwarowań,
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Z ZAGRANICY

1. Mont-Saint-Michel, widok ogólny 
z lotu ptaka
2. Umocnienia i schody
3. Kościół klasztorny - fasada
4. Krużganek klasztorny
5. Kaplica Św. Auberta
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starą zabudowę mieszkalną oraz 
siedemnastowieczną Wieżę Zegaro
wą.
Dolina Wezery - zespół jaskiń z 
malowidłami naskalnymi. W rejo
nie, gdzie Wezera uchodzi do rzeki 
Dordogne, w zespole masywnych, 
wapiennych wzgórz odkryto dużo 
jaskiń zamieszkanych ongiś przez 
człowieka paleolitycznego. Są to 
między innymi groty Cro-Magnon, 
La Madelaine, Le Moustier, Font-de 
Gaume czy Combarelles. Owe jas
kinie i schroniska skalne - to świa
dectwo najwcześniejszych przeja
wów sztuki w dziejach ludzkości 
(ok. 30-10 tys. lat p.n.e.). Spotykamy 
tu głównie ryty i malowidła naskal
ne, kamienne reliefy, niewielkie 
rzeźby z kości, rogu i kamienia oraz 
przedmioty codziennego użytku de
korowane rytym ornamentem. Naj
chętniej stosowanym motywem 
przedstawień są zwierzęta; postać 
ludzka pojawia się sporadycznie. Ze 
wszystkich grot w Dolinie najważ
niejsza jest grota Lascaux (odkryta 
w 1940 r.) z najpiękniejszym i najle
piej zachowanym we Francji zespo
łem paleolitycznych malowideł i ry

tów naskalnych, datowanych na ok
res magdaleński. Jaskinia składa się 
z wielkiej środkowej sali i dwóch 
korytarzy. Na ścianie głównej gro
ty, tzw. Sali Byków (dł. 30 m), widzi
my postacie bawołów, turów i 
krów; w niskich i wąskich koryta
rzach - dzikie konie i jelenie. W jas
kini odnajdujemy również przedsta
wienie człowieka w scenie ataku 
przez rannego bizona. Malowidła w 
Lascaux, wykonane farbami ziem
nymi, zdumiewają pewnością i swo
bodą wykonania, mistrzowskim u- 
chwyceniem ruchu, żywymi kolora
mi i światłocieniowym modelun- 
kiem.
Mont - Saint - Michel wraz z zato
ką. Jest to słynne opactwo benedyk
tyńskie, wyjątkowo malowniczo po
łożone na wyspie-wzgórzu, połą
czonej groblą ze stałym lądem. Ca
łość przedstawia widok tak zachwy
cający, że warto zapoznać się z tym 
miejscem bliżej. Historia tutejszego 
opactwa sięga VIII w. Wzniesione 
w owym czasie oratorium pod we
zwaniem św. Michała Archanioła 
(niestety nie zachowane do dziś) w 
szybkim czasie stało się miejscem 

kultu i celem licznych pielgrzymek. 
W 966 r. z fundacji normandzkiego 
księcia Ryszarda I rozpoczęto trwa
jące przez wiele lat prace przy ro
zbudowie opactwa. Na szczycie 
skały usytuowany jest kościół ro
mański (XI—XII w.) z prezbiterium 
w stylu gotyku płomienistego (ko
niec XV w.), piętnastowieczną kryp
tą oraz dziewiętnastowieczną wieżą 
na skrzyżowaniu naw. Obok mieści 
się trójkondygnacyjny gotycki bu
dynek klasztorny, nazwany La Mer- 
veille, wzniesiony w latach 1211— 
1228. Znajdują się w nim: Sala Jał- 
mużnicza i Sala Gościnna, oddzielo
ne od siebie rządem kolumn, refek
tarz po stronie wschodniej, spiżar
nia po zachodniej, Sala Rycerska 
podzielona trzema rzędami kolumn 
i krużganek (łączący klasztor z koś
ciołem), którego wytworne kolu
mienki rozstawione są w pięciobok. 
Do zespołu należy jeszcze jedena- 
stowieczna kaplica St-Martin, o- 
gród tarasowy, budynek mieszkalny 
mnichów oraz odkryty stosunkowo 
niedawno, bo w 1908 r., podziemny 
kościół karoliński. Skalisty brzeg 
wyspy umacniają występujące pro
sto z wody masywne mury obronne, 
oplatające wzgórze serpentyną aż 
po wierzchołek. Za ich pierścieniem 
pną się po zboczach ciasno stłoczo
ne zabudowania wiejskie, powstałe 
w XV i XVI stuleciu, z kościołem 
pochodzącym z tego samego okre
su. Od wieńczącego wzgórze kla
sztoru oddzielają osadę wysmukłe, 
potężne umocnienia, podparte gę
sto rozmieszczonymi skarpami.

Burzliwe są dzieje Mont-Saint-Mi- 
chel. Podczas wojny stuletniej, to
czonej przez Anglię i Francję, opac
two benedyktynów przez 30 lat sta
wiało skuteczny opór Anglikom. To 
właśnie z tego okresu pochodzi sys
tem umocnień. Sprawdził się on 
również w czasie wojen religijnych, 
prowadzonych w XVI w., kiedy to 
opactwo wytrzymało bohatersko 
oblężenie hugenotów, otwierając 
swoje bramy dopiero Henrykowi V, 
w 1595 r., po przyjęciu przezeń ka
tolicyzmu. Niestety, w kolejnych 
stuleciach nadeszły dla benedykty
nów lata klęski. Podczas Rewolucji 
Francuskiej klasztor zlikwidowano 
i zamieniono na więzienie, które 
mieściło się tu do 1863 r. W kolej
nych latach budynek służył jako 
muzeum. Wreszcie w 1965 r. bene
dyktyni powrócili na wzgórze, które 
na nowo stało się miejscem kultu, 
odwiedzanym i podziwianym przez 
liczne rzesze pielgrzymów i tury
stów z całego świata.

Z obiektów dziedzictwa naturalne
go z terenu Francji wpisano na Lis
tę Światowego Dziedzictwa przy
lądki Girolatta i Porto na Korsyce 
oraz rezerwat przyrody Scandola.

Ewa Kędzierska

W opracowaniu wykorzystano: A. 
Dulewicz, Słownik Sztuki Francu
skiej, Warszawa 1981; J. P. Cou- 
choud, Sztuka francuska, t. 1, II, 
Warszawa 1981.

wykonuje 
na zamówienia 
i według 
własnych 
wzorów

► witraże 
► lampy witrażowe
► artystyczne oszklenia
► naprawy i renowacje

Pracowania:
Śmigiel, ul. Zdrojowa 19, godz. 8-15
Adres domowy:
Poznań, ul. Szeherezady 36, godz. 8-20
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Zabytek, 
nie zabytek?

Dęblin - to mate miasto położone w 
delcie dwóch rzek: Wieprza i Wisły. 
Na terenie starego parku znajduje 
się jednopiętrowy patac. Po jego 
wschodniej stronie stoi niepozorny 
budynek z dwuspadowym dachem 

które zaprzeczyły moim dotychcza
sowym wiadomościom na temat bu
dynków.

W Katalogu Zabytków Sztuki w Pols
ce czytamy, że oficyny przed pała
cem były wzniesione zapewne w 

skim, nie ma tych dwóch budowli. W 
dalszych moich poszukiwaniach na
trafiłam na wprawdzie niepełną, ale 
dużo wyjaśniającą dokumentację z 
rozbudowy zespołu pałacowo-par- 
kowego w Dęblinie.

Szkic sytuacyjny Szkoły Lotniczej w 
Dęblinie z 1923 r. ukazuje teren pro
ponowany na jej rozbudowę. Jedy
nymi istniejącymi budynkami są pa
łac figurujący już na planie z 1841 r„ 
mały budyneczek o nie wyjaśnionej 
funkcji, kaplica na wyspie i pawilon 
ogrodowy przy bramie wjazdowej. 
Dokumenty z 30 sierpnia 1923 r. in
formują, że prostopadle do osi za

oraz rzędem prostych okien na pię
trze i parterze. Od północy poprze
dzają patac dwie jednakowe budo
wle. Są one piętrowe, o trzynastu o- 
siach okien. Od frontu mają po jed
nym wejściu z płytkimi portykami o 
czterech kolumnach toskańskich 
zbliżonych do siebie parami, pod
trzymujących trójkątny tympanon.
Historia tych trzech budynków bar
dzo mnie zaciekawiła. Pomijając bo
gatą przeszłość pałacu, chcę napi
sać o moim interesującym odkryciu. 
Przygotowując obszerne materiały 
na temat zespołu pałacowo-parko- 
wego w Dęblinie natrafiłam na plany, 

końcu XVIII w., być może według 
projektu architekta Dominika Merli
niego, a przebudowane w XIX i XX w. 
Tymczasem wiarygodny opis zespo
łu pałacowo-parkowego z 1836 r. wy
mienia tylko jedną oficynę, ustawio
ną frontem do północy i narożnikiem 
do pałacu. Opis w tym dokumencie 
nie odpowiada lokalizacji pozosta
łych oficyn. Nie uwzględniają ich naj
starszy znany plan osady pałacowej 
z 1837 r. oraz plan z 1841 r„ wykona
ny przez geodetę Ogilbę. Nawet na 
znajdującym się w Wojewódzkim Ar
chiwum w Lublinie planie z około 
1900 r„ wykonanym w języku rosyj

sadniczej i drogi zostaną zaprojekto
wane dwie osie drugorzędne. Pier
wsza, zachodnia, miała tworzyć 
kompleks mieszkalny dla oficerów- 
kawalerów z pałacem Jabłonowskich 
jako głównym motywem w obramie
niu czterech budynków mieszka
lnych. Inny dokument z 4 lipca pro
ponuje z kolei nie cztery, ale pięć 
budynków mieszkalnych. Z dalszych 
zapisów wynika, że Antoni Dygat - 
projektant całej odbudowy - w odre
staurowanym pałacu Jabłonowskich 
umieścił Kasyno Oficerskie. Fra
gment mapy sytuacyjnej z 22 lutego 
1927 r. pokazuje rozlokowanie istnie

jących lub proponowanych obie
któw. Budynki opatrzone numerami 5 
i 6 odpowiadają lokalizacji dzisiej
szych oficyn, a jak wynika z podpisu 
na wymienionej mapie są to domy 
oficerów-uczniów. Te dwie budowle 
istnieją w tym samym miejscu rów
nież na planie zespołu pałacowo- 
parkowego z 1987 r„ chociaż figurują 
pod inną nazwą. W moich rozważa
niach chciałabym wrócić do trzecie
go z wymienionych w tym tekście 
budynków, który z powodu niepozor
nego wyglądu został całkowicie po
minięty w Katalogu Zabytków Sztuki. 
Tymczasem pierwsza wzmianka 
właśnie o tym budynku pochodzi z 
dokumentu z 1807 r. Wymieniono 
tam oficynę kuchenną z alkierzem i 
oknami na kuchenny dziedziniec. 
Również dokument z 1836 r. wymie
nia oficynę murowaną, co potwier
dzają plany z 1841 r„ gdzie jest ozna
czona numerem 3 oraz z 1900 r., 
gdzie figuruje pod tym samym nume
rem. Jej plan wskazuje, że była pro
stokątna, o nieznacznie wysuniętych 
środkowych częściach elewacji pół
nocnej i południowej. W czasie pier
wszej wojny budynek ten został 
zniszczony, o czym informował w 
swojej książce Aleksander Król. An
toni Dygat odbudował oficynę praw
dopodobnie w formie dawnej, co wy
nika z planu przyziemia (1987 r.). Zo
stała więc zaadaptowana na jeden z 
budynków przeznaczonych do loka
lizacji powstającej w Dęblinie Oficer
skiej Szkoły Lotniczej.

Jakim zmianom uległa elewacja - nie 
wiemy. Na planie z 1987 r. obiekt 
nosi nazwę dawnego budynku mie
szkalnego. Natomiast zapis archiwa
lny z 1807 r. mówi, że budynek ten 
mieścił „sień, kredens, kuchnię, pie
karnię, spiżarnię oraz 10 matych po
koików i gabinecików. Miał drzwi od 
patacu i na dziedziniec kuchenny. O- 
ficyna stała frontem do pótnocy, na
rożnikiem do pałacu obrócona od 
zachodu, dach dachówką kryty, ko
minów murowanych cztery na dach 
wyprowadzonych, w 1760 wystawio
na, stan dobry".

Patrząc na architekturę tych budowli 
domyślam się, dlaczego autorzy Ka
talogu Zabytków Sztuki w Polsce 
sklasyfikowali je tak, a nie inaczej. 
Projektując dyskusyjne oficyny 
przed pałacem od północy, a więc 
od jego frontu, A. Dygat starał się tak 
dopasować je elewacją, aby tworzyły 
całość z zabytkową budowlą. Być 
może pobieżna i mało wnikliwa oce
na tych budynków sprawiła, że zo
stały one zabytkami o kilka stuleci 
starszymi niż są w rzeczywistości. 
Lekkie w linii, wysmukłe, „klasycy- 
styczne", dobrze grały swoją rolę bu
dowli z XVIII w. Obecnie trzeba je 
znacznie odmłodzić, bo faktem jest, 
że powstały po 1923 r.

Beata Wiak
38



Akcja cmentarze

Ewangelicy 
w Łyszkowicach
Na południe od Łowicza, w połowie 
drogi między Łyszkowicami a Kolo
nią Łyszkowice, wśród pól upraw
nych znajduje się cmentarz ewange
licki, na którym grzebali swych zmar
łych luterańscy mieszkańcy tych 
dwóch miejscowości. Pierwsza z

pochodziła z ziem etnicznie polskich, 
co niewątpliwie ułatwiało proces a- 
symilacji. Przebiegał on najszybciej 
w Łyszkowicach, gdzie - jak w każ
dym osiedlu fabrycznym - kontakty 
międzyludzkie były bardzo intensyw
ne. Ewangelickie rodziny z Kolonii

naście pomników nagrobnych oraz 
liczne fragmenty zniszczonych na
grobków.

Ukształtowane w czasie ostatniego 
zlodowacenia środowisko dostar
czało w nieograniczonej wręcz ilości 
bezpłatnego surowca na nagrobki, 
jakim były głazy narzutowe. Obrabia
no je, nadawano kształty kamien
nych słupów, w których osadzano 
żelazne krzyże. Równie często za
chowywano naturalną formę głazu, 
ograniczając się jedynie do ociosa
nia jednej ze stron, na której umiesz
czano napis.

Odrębną i niezwykle zróżnicowaną 
grupę tworzą pomniki nagrobne wy-

1. Grobowiec Majerów z 1888 r.
2. Nagrobki z głazów narzutowych
3. Złamany krzyż żeliwny na bezi
miennym grobie

(zdjęcia: Pawet Fijałkowski)

nich była i jest osadą fabryczną, dru
ga - typową wsią.

Kolonia Łyszkowice została założona 
około 1800 r. przez ewangelików 
przybyłych głównie z Wielkopolski i 
Kujaw. W Łyszkowicach (istniejących 
już w XIV w.) ewangelicy osiedli kil
kanaście lat później. W 1837 r. w Ko
lonii Łyszkowice mieszkało 16 rodzin 
ewangelickich (81 osób), posiadają
cych 15-morgowe gospodarstwa. 
Natomiast w Łyszkowicach mieszka
ło 12 rodzin. Jedynie dwie z nich ut
rzymywały się z uprawy ziemi, pozo
stali ojcowie rodzin byli rzemieślni
kami lub urzędnikami.

Większość tutejszych ewangelików 
była z pochodzenia Niemcami, ale, 
jak wspomniałem, znaczna ich część 

Łyszkowice żyły w znacznej izolacji. 
Toteż w 1921 r. w Łyszkowicach mie
szkało 87 ewangelików, ale tylko 8 
Niemców. Natomiast w Kolonii Ły
szkowice żyło 61 ewangelików, z któ
rych ponad połowa uważała się za 
Niemców. Sytuacja ta pozostawiła 
wyraźny ślad na łyszkowickim cmen
tarzu w postaci niemiecko- lub pol
skojęzycznych inskrypcji nagrob
nych.

Wejście na cmentarz wiodło niegdyś 
przez bramę, z której pozostały dwa 
murowane z cegły i otynkowane słu
py. Na prawym zachował się żeliwny, 
prosty krzyż. Przez środek nekropolii 
wiedzie szeroka aleja. Po obu jej 
stronach, wśród starych drzew i gę
stych krzewów, zachowało się kilka- 

konywane w działających w sąsied
nich miastach warsztatach odlewni
czych kowalskich i kamieniarskich, 
specjalizujących się w produkcji na
grobków. Nagrobki z szarego pia
skowca mają formę poziomych płyt 
lub obelisków. Powierzchnię tych 
drugich modelowano niekiedy tak, 
że naśladowała stertę skalnych blo
ków. Ozdobą cmentarza jest pomnik 
nagrobny w formie sarkofagu. Profi
lowane ściany boczne z płycinami 
zdobią kompozycje roślinne w naro
żach oraz tarcza z ornamentem ple
cionkowym (monogram?). Na płasz
czyźnie górnej, w otoczeniu wieńca, 
umieszczono inskrypcję, z której do
wiadujemy się, że spoczywają tam 
Luiza i Jan Majerowie, urodzeni w

Mannheim w Badenii, zmarli w Ły
szkowicach w 1888 r.

Zachował się kikut żeliwnego, ażuro
wego krzyża w stylu neogotyckim, a 
także złamany żeliwny krzyż o pro
stych ramionach z treflowatymi koń
cówkami i ozdobnie profilowanej 
podstawie z sylwetkami plączących 
aniołów. Jeden z grobów otacza ba
riera wykuta z żelaznych prętów.
Smutny widok przedstawiają groby 
rozkopane. Na jednym z nich zacho
wał się bezimienny nagrobek: ka
mienny słup, zwieńczony żelaznym 
krzyżem. Krzyż ten został zgięty tak, 
że pochyla się nad świeżo wykopa
nym dołem...

Paweł Fijałkowski

Jeniecki cmentarz w Markajmach
Około 2 km na wschód od Lidzbarku 
Warmińskiego, na terenie wsi Mar- 
kajmy (działka nr 128, w rejestrze za
bytków nr 3740) znajduje się naj
większy w regionie cmentarz z pier
wszej wojny światowej. O jego war
tości stanowi zachowany układ ale
jek, mogił w formie kopczyków oraz 
pomników małej architektury.
Oś główna biegnie aleją od kamien
nej piramidy ku odległemu o około 
100 m krzyżowi. Od głównej bramy 
do piramidy wiodą tarasowe schody; 
alejki przecinają się prostopadle. 
Cały cmentarz jest nieregularnym 
czworobokiem o powierzchni 1,08 
ha, nietypowym dla b. Prus Wschod

nich ze względu na wielkość. Tutej
sze cmentarze powstawały w miejs
cu śmierci żołnierzy i cywilów i liczyły 
zwykle kilkadziesiąt mogił; na innych 
terenach zwożono zwłoki z pobojo
wisk tworząc duże nekropolie. 
Cmentarz w Markajmach jest wyjąt
kowy i z innego powodu - to nekro
polia jeńców. Trudno jest odtworzyć 
jego dzieje. Brakuje dokumentacji, o- 
calał tylko niedokończony plan, w 
którym podano numery kwater i licz
bę pochowanych według narodo
wości. Trudno też o relacje ustne wo
bec niemal całkowitej wymiany lud
ności po 1945 r. Mimo to udało mi 
się zebrać nieco fragmentarycznych

1. Zrekonstruowana piramida
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danych. Ważnym źródłem informacji 
jest sam teren cmentarza, ocalały 
bowiem liczne mogiły z nazwiskami, 
kolorowe plakietki i datowane na
grobki Niemców.
W latach pierwszej wojny światowej 
znajdował się w Lidzbarku (wówczas 
Heilsberg) duży obóz jeniecki. Jego 
istnienie potwierdzają biuletyny Mię
dzynarodowego Czerwonego Krzy
ża. Relacje wskazują, że położony 
był na tzw. zydlągu, czyli osiedlu 
podmiejskim. Główną liczbę jeńców 
stanowili żołnierze rosyjscy, zapew
ne z rozbitych armii „Narew” gen. 
Samsonowa i „Niemen" gen. Ren- 
nenkampfa. Ponadto znajdowali się 
tu Rumuni, Francuzi, Brytyjczycy, 
Belgowie, Włosi i Serbowie. Zatrud
niano ich przy budowie kolei do Bar
toszyc (powstała w 1916 r.), w gos-

Pani Anna Urllch z Warszawy pi- 
sze: „Pracuję w bibliotece szkoty po
licealnej m.in. o kierunku obsługi ru
chu turystycznego. Dawniej kupowa
łam w księgarni „Spotkania z Zaby
tkami"- informator popularnonauko
wy, lecz nie czytywałam go dokład
nie. Na rok 1991 zaprenumerowałam 
wasze pismo i czytam je „od deski 
do deski", nie tylko z obowiązku za

2. Stela cementowa
(zdjęcia: Jacek Drążkowski

i Sławomir Skowronek) 

podarstwach rolnych oraz przy pra
cach budowlanych na terenie mia
sta.
Jesienią 1916 r. nastąpiła katastrofa: 
epidemia tyfusu plamistego (jedyne 
datowane groby podają czas maso
wych zgonów - wrzesień i paździer
nik 1916 r.). Powodem epidemii było 
zagęszczenie ludności związane z 
przybyciem niemieckich uchodźców 
z Wołynia lub nadejście dużych 
transportów jeńców z Bałkanów.
Układ i numeracja mogił zdają się 
wskazywać na dość przypadkowe 
początkowo chowanie zmarłych w 
lesie sosnowym pod miastem. Do
piero potem (było może już po woj
nie) cmentarz uporządkowano, nada
jąc mu obecną formę. Dębowa głów
na brama znajduje się od północy, 
teren wznosi się ku piramidzie, po
tem biegnie płasko (z lekkim spad
kiem ku zachodowi) do krzyża, na
stępnie zapada się głęboko, by na 
koniec znów wznieść się do góry. 
Przy takim układzie terenu rozmiesz
czono na cmentarzu liczne schodki. 
Cmentarz otoczono stalową siatką.
Jednym z okazalszych pomników 
nekropolii jest piramida poświęcona 
zmarłym Rosjanom. Otoczona kolu
mienkami połączonymi łańcuchem 
stanowi punkt centralny cmentarza. 
Zawierała niegdyś tablicę komme- 
moracyjną z żeliwa, wieńczył ją zaś 

wodowego w celu zdobycia informa
cji, lecz z prawdziwą przyjemnością. 
Wielu naszych słuchaczy wykorzy
stuje materiały zawarte w piśmie do 
ciekawych, oryginalnych referatów." 
Następnie opisuje cmentarz z pier
wszej wojny światowej w rodzinnej 
wsi Jednorożec w woj. ostrołęckim. 
Na cmentarzu spoczywają niemieccy 
żołnierze polegli w latach 1914 — 
1918. „Wszystko porasta zielsko i 
drzewa - pisze p. Urlich - ludzie 
kradną płyty z piaskowca i używają 
ich np. jako progów do stajni. Szko
da, że miejscowe władze nie intere
sują się tym zabytkiem."

Pan Marian Majewski ze Stargar
du Szczecińskiego napisał do nas w 
imieniu Koła Archeologiczno-Archi- 
tektonicznego przy Zespole Szkół 0- 
gólnokształcących nr 1 im. A. Mickie
wicza w Stargardzie. Koło to działa 
już ponad dwa lata, zajmuje się ba
daniem kościołów, cmentarzy i nie 
istniejących już na powierzchni ziemi 
grobowców. „Udało nam się urato
wać herby cynowe i tablicę z psal
mem pochodzące z krypty zniszczo
nej po 1945 r. kaplicy z XVIII w. w 
miejscowości Koszewo nad jeziorem

ołowiany orzeł carski. W głębi stoi 
krzyż z piaskowca ku czci Brytyjczy
ków, dawniej ozdobiony żeliwnym 
mieczem i angielskimi napisami. Wi
dać też ślady po jeszcze jednym, nie 
zidentyfikowanym pomniku.
Na cmentarzu występują dwa typy 
nagrobków: stele wysokie na metr i 
niewielkie nagrobki poziome. Na
grobki cementowe i piramidę wyko
nały warsztaty niemieckie, inne pom
niki powstały przy udziale zaintere
sowanych państw. Na przykład krzyż 
jest typowy dla cmentarzy brytyj
skich, zaś kwatery z grobami Rumu
nów oznaczono słupkami z emalio
wanymi plakietkami, znajdują się na 
nich rumuńskie napisy „Za ojczyznę, 
naród i króla", wizerunki flagi Rumu
nii i daty jej uczestnictwa w wojnie.
W latach międzywojennych cmentarz 
był starannie utrzymywany i licznie 
odwiedzany, corocznie odbywały się 
tu wiece antywojenne z udziałem we
teranów.
Po ostatniej wojnie rozpoczęła się 
dewastacja obiektu, przybrała na sile 
w latach siedemdziesiątych, aby w 
połowie lat osiemdziesiątych przy
brać katastrofalne rozmiary. Poszy
cie leśne całkowice zarosło cmen
tarz, niszcząc liczne pomniki. Ludzie 
rabowali wszystko: siatkę, łańcuchy, 
ozdoby metalowe, pompę. Czego 
nie zdołano zabrać - niszczono. Pa
dały stele, znikały potłuczone na
grobki, rozbito na kawałki carskiego 
orła, skradziono miecz z krzyża, za
jadły wandal wgryzł się głęboko w 
piramidę.
Kiedy w 1986 r. ujrzałem zieloną 
ścianę „dżungli" porastającej strasz
liwie okaleczony cmentarz, uznałem 
za możliwe jedynie spisanie ocala
łych nazwisk i przesłanie ich amba

Miedwie. Zabytki z krypty miały ulec 
przetopieniu, pochodzą one z XVIII 
w. i byty znakami rodzin von Óster- 
ling i von Kussow. "Namawiamy mło
dych zapaleńców do prowadzenia 
notatek ze swoich wypraw badaw
czych i do udostępniania ich łamom 
„Spotkań z Zabytkami”. Dotyczy to 
zresztą młodzieży z całej Polski.

sadom zainteresowanych państw. 
Otrzymałem podziękowania, cmen
tarz wizytował ambasador Rumunii 
lon Tesu oraz brytyjski major York. 
Wysłałem też apel do konserwatora 
w Olsztynie i dwa listy do „Spotkań z 
Zabytkami” (opublikowane w nr. 
6, 1987 i w nr. 4, 1988). Konserwator 
uczulił władze gminy na los cmenta
rza, lecz brakowało funduszy na jego 
ratunek.
Od mgra W. Knercera z Olsztyna o- 
trzymałem fotokopię planu cmenta
rza, co umożliwiło nową, systema
tyczną inwentaryzację, zwłaszcza 
spis nazwisk. Starałem się wykorzy
stać łamy gazety „Kurier Lidzbarski” 
dla popularyzacji zabytku, co przy
niosło efekt: pomoc zaoferowali żoł- 
nierze-ochotnicy, którzy usunęli po
szycie i odnaleźli fragmenty ozdób.
W 1990 r. Urząd Gminy zasilony 5 
min zł z województwa rozpoczął pra
ce, które trwają do dziś. W 1991 r. 
otrzymano 10 min zł. Wyremontowa
no i zrekonstruowano piramidę, 
schody, łańcuch, drogowskazy ka
mienne przy drodze dojazdowej, o- 
suszono bagienko na tej drodze, od
słonięto bruk na przedpolu cmenta
rza. Pracami zawiaduje p. Leopold 
Kosiński, wykonuje je zespół p. Ze
nona Drozda. Jako społeczny opie
kun zabytku stale śledzę postępy 
prac. Od początku pomagała mi gru
pa moich uczniów - członków Koła 
Historycznego przy Szkole Podsta
wowej nr 1 w Lidzbarku. Nawet jeżeli 
w naszych trudnych czasach zabrak
nie chwilowo pieniędzy, pozostanie 
liczne grono ludzi, którzy na tyle 
związali się z cmentarzem, że nie po
zwolą znów o nim zapomnieć. I to 
jest chyba najważniejsze.

Sławomir Skowronek

W artykule M. Kurzątkowskiego Lubel
skie karoserie („Spotkania z Zabytka
mi", nr 6, s. 40) nastąpiła błędna nu
meracja opisów ilustracji: nr 8 odnosi 
się do fot. 11; nr 9 odnosi się do fot. 8; 
nrWodnosi się do fot. 12: nr 11 odno
si się do fot. 9; nr 12 odnosi się do fot. 
10.

Reklama rzetelna I tania
- tylko w „Spotkaniach”!!!

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich usług 
związanych z ratowaniem zabytków, a także wszystkie 
Inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11), wraz z 
pisemnym zamówieniem (w wypadku Instytucji podpis 
głównego księgowego). Po przyjęciu zamówienia przez 
redakcję należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: Fun
dacja PRO AUXILIO PBK III O/Warszawa nr 370015- 
971658-132-3. Ceny: 4500 zł za jedno słowo w wypadku 
ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego albo 
1 500 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 750 000 
- 0,5 strony, 375 000 - 0,25 strony; w wypadku koloru zwyż
ka o 100%, a specjalnego opracowania graficznego przez 
redakcję o 50%.
UWAGA: przy stałym rocznym zamówieniu (12 ogłoszeń 
lub reklam) przysługuje zniżka 10%, przy zamówieniu pół
rocznym (6 ogłoszeń lub reklam) - zniżka 5%.
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Warunki prenumeraty 
„Spotkań z Zabytkami”

Cena 1 egz. - 12 000 zł. Wpłat w każdym terminie doko

nujemy na konto Zakładu Kolportażu SUNRISE, 01-506 

Warszawa, ul. Szenwalda 1, Bank Przemysłowo-Hand
lowy w Krakowie XIV O/Warszawa nr 320007-7588-136 

(z dopiskiem „Spotkania z Zabytkami” i podaniem, które

go numeru dotyczy wpłata). Dla prenumeratorów zama

wiających minimum 10 egz. - jeden dodatkowy egzemp

larz pisma. UWAGA: firma SUNRISE nie pobiera dodat

kowej opłaty za dostawę.

Prenumerata w Centrali Kolportażu 

„Prasa-Książka-Ruch”:

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na kwartał. Cena 

prenumeraty krajowej na I kwartał wynosi 36 000 zł, na 
II kwartał - również 36 000 zł. Prenumerata ze zleceniem 

dostawy zagranicę jest o 100% wyższa od krajowej. Wpła

ty na prenumeratę przyjmują: na teren kraju - jednostki 
kolportażowe „Ruch” i urzędy pocztowe właściwe dla 

miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora; na za
granicę - Zakład Kolportażu Prasy i Wydawnictw 00-958 

Warszawa, konto: PBK, XIII O/Warszawa, nr 370044- 
1195-139-11.

Dostawa zamówionej prasy następuje:

- przez jednostki kolportażowe „Ruch” w sposób uzgod
niony z zamawiającym,

- przez urzędy pocztowe - pocztą zwykłą lub na wskaza
ny adres, w ramach opłaconej prenumeraty z wyjątkiem 

zlecenia dostawy na zagranicę pocztą lotniczą do odbior

cy zagranicznego, której koszt w pełni pokrywa prenume

rator.

Termin przyjmowania prenumeraty na kraj i zagranicę - 

do 20 XI na I kwartał roku następnego, do 20 II - na II 

kwartał, do 20 V na III kwartał, do 20 VIII na IV kwartał.

UWAGA: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 

(cena 1 egz. 5 tys. zł) można nabywać w Wydawnictwach 

ODZ (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. nr 

18) w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-14.00, po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (lei. 26-93-57)

IDA1 minis
Najtańszy samochód zachodni 

Już jest!
Możesz go obejrzeć i kupić!

5 - drzwiowy, poj. sil. 800 ccm 
średnie zużycie paliwa: ok. 5 1/100 km 

Gwarancja - 365 dni 
nr homologacji 325

Samochody w ciągłej sprzedaży

CENA 55 min zł 
+ cło i podatek

Sprzedaż 
w Salonie Samochodowym 

„Wyścigi” 
ul. Puławska 266

Informacja:
tel. i fax. 43-66-40 

tel. 24-01-48 
43-14-41 

fax 24-00-35
Ł* 24-93-70
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Krzesła Thoneta
Oto krzesła z XIX i początku XX w. zaprojektowane i wykonane w słynnej, istniejącej do dzisiaj firmie Thoneta. Założona została 

przez stolarza Michaela Thoneta w 1819 r. w Boppard nad Renem, tu też powstały pierwsze wyroby. Thonet wypracował technologię 
warstwowego klejenia drewna i wyginania go w formie pasków. Gięte krzesła, a także inne elementy wyposażenia mieszkań, restau
racji, kawiarni ltd. były oszczędne w produkcji, stabilne, funkcjonalne i nawiązywały do obowiązujących w XIX i XX w. stylów. Zakłady i 
przedstawicielstwa handlowe Thoneta powstały na całym świecie. Między innymi w 1881 r. rozpoczął produkcję warsztat w Radomsku 
(Zakłady Przemysłu Meblarskiego).

Zwróćmy uwagę na wspaniałe formy prezentowanych tu najstarszych krzeseł przy stosowaniu bardzo oszczędnej dekoracji. Warto 
dodać, że tak modne ostatnio meble z rur metalowych, fabryki Thoneta zaczęły produkować już w latach dwudziestych naszego 
stulecia.
1. Krzesło wyprodukowane w Boppard - pierwszy wariant krzesła giętego ze sklejonych warstwowo wiązek forniru (1836-1842)
2. Fotel - widać tu wpływ wiedeńskiej secesji (1907 r.)
3. Oparcie krzesła w stylu rokoka wykonane z giętych pasków palisandru (1843-1847)
4. Oparcie z giętych wiązek prętów i forniru (1850-1855)
5. Krzesło ze spiralnie giętego drewna (przed 1873 r.)

(zdjęcia: Emanuela Cissowska)



SPOTKANIA
Z WARSZAWĄ

nr 3 • 1992 DODATEK UKAZAŁ SIE DZIĘKI DOBRODZIEJSTWU FIRM: „W. WĘGIELEK”, „BAZARNIK”, 
„BRACIA ŁÓPIEŃSCY” ORAZ FUNDACJI PRO AUXILIO

Redakcja:
zespół
„Spotkań z Zabytkami” 
oraz
Antoni J. Koseski
Ewa Kotus
Janusz Sujecki

Pytają nas Czytelnicy o zamieszczaną przy tytułowej winiecie Syrenkę. Ten właśnie herb - a modyfikacji Syreny było 
wiele - podoba nam się dzięki swojej prostocie, a poza tym pochodzi z okresu, w którym różne wydarzenia polityczne 
poprzedzały przeniesienie rezydencji królewskiej do Warszawy w 1596 r. Jest to pieczęć miasta Stara Warszawa (w 
odróżnieniu od drugiego miasta - Nowa Warszawa) z 1459 r. według rysunku Vossberga. Przedstawia jeden z najstar
szych wizerunków Syreny, bowiem wyobrąża ona pół kobiety i pół smoka, a wykształciła się z trochę niesamowitego 
tworu, który miał ludzką głowę, tors i ręce, ptasie skrzydła i tułów, nogi - wołu, a ogon - Iwa; ten symbol Starej War
szawy znany jest z opieczętowanego dokumentu z 1422 r. Obecnie, jak wiadomo, warszawska Syrenka - to pół kobiety i 
pół ryby. Znak ten ulega ostatnio wyraźnej deprecjacji: na tramwajach niknie wśród krzykliwych reklam, nie ma go na 
przystankach, ostatnio został wycofany z początku czołówki Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego, nawet na okładce 
cennego skądinąd informatora ..Cała Warszawa" z 1991 r. figuruje rysunek kolumny Zygmunta a nie Syreny. Władzom 
miasta i warszawiakom przypominamy, że Warszawa ma swój herb o kilkusetletniej tradycji!

W numerze m.in.:
Co z tą stołecznością?

■ Warszawa
według planu 1

■ Retusz kamienic 5
■ Warszawskie szkoły 6
■ Solec 8
■ Ulica Bednarska 11
■ Pałac Szlenkierów 13
■ Warszawskie firmy 14
■ Konstancin 15

Profesor Drozdowski ma głos
W każdym numerze dyskutujemy o stołeczności Warszawy. Główne pytania to: czy 
możemy w ogóle mówić o stołeczności naszego miasta i co najbardziej tej stołeczności 
przeszkadza. Postaramy się odpowiedzieć na nie za 4 lata - w 400 rocznicę uzyskania 
przez Warszawę stołeczności. Dzisiaj dalszy ciąg dyskusji w formie wywiadu z prof. dr. 
Marianem Markiem Drozdowskim - Prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i człon
kiem Obywatelskiego Komitetu Obchodów 400-lecia Stołeczności Warszawy.

W listopadzie 1991 r. prezy
dent m.st.Warszawy, Komi
sja Architektoniczno-Urba
nistyczna Rady Dzielnicy- 
Gminy Śródmieście i Sto
warzyszenie Konserwato
rów Zabytków zaprosili 
przedstawicieli warsza
wskich środowisk zajmują
cych się profesjonalnie lub 
społecznie ochroną zabyt
ków do wzięcia udziału w 
dyskusji nad Planem Ogól
nym Zagospodarowania 
Przestrzennego m.st.War- 
szawy. „Plan - jak zazna
czono w ilustrowanym pro
spekcie rozesłanym przed 
dyskusją - określa zasady i 
tworzy podstawy do komp
leksowego ksztaftowania 
zagospodarowania prze
strzennego na obszarze 
m.st. Warszawy”.
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1. Dawna Warszawa: ul. Marszałkowska w pobliżu ulic Sienkiewicza i Moniu
szki w 1930 r.

■ Czy o stołeczności 
Warszawy świadczy histo
ryczny fakt przeniesienia 
dworu króla Zygmunta III 
Wazy z Krakowa do War
szawy w latach 1596-1609? 
Krakowianie nie bez racji 
twierdzą, że stałe osadze
nie ośrodka władzy monar
szej w Warszawie nie było 
poparte aktem praw
nym. I mają rację! Po raz 
pierwszy Warszawa zosta
ła wymieniona jako stolica 
dopiero w Konstytucji 3 
Maja, w 1791 r.l

- Proces przejmowania 
przez Warszawę funkcji sto
łecznych - to cała epoka 
historyczna. Unia z Litwą i - 
co za tym idzie - żądania 
szlachty litewskiej zadecy
dowały o wyborze Warszawy 
jako stałego miejsca sej
mów, a następnie elekcji 
królewskich. To byt istotny 
atrybut stołeczności tego 
miasta, wynikający z aktów 
prawnych Sejmu, co nie o- 
znacza, że Kraków pozosta
wał nadal już coraz bardziej

symboliczną stolicą Rzeczy
pospolitej, miejscem skarb
ca, w którym przechowywa
no insygnia władzy króle
wskiej. Koronacja króla Sta
nisława Leszczyńskiego, a 
następnie Stanisława Augu
sta Poniatowskiego w War
szawie wzbogaciła funkcje 
stołeczne miasta nowymi, is
totnymi elementami. Tutaj 
pragnę podkreślić historycz
ne zasługi króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, z 
inspiracji którego Warszawa 
stała się nie tylko rezydencją 
królewską i rezydencją wielu 
dworów magnackich, konku
rujących z królem, ale jedną 
z najbardziej dynamicznych 
metropolii europejskich o 
wieloetnicznym składzie 
społecznym, w której rozwi
jał się manufakturowy prze
mysł, rzemiosło, garnizon 
wojskowy (ważny fakt kultu
rowy), wszelkiego rodzaju u- 
sługi, nauka, sztuka. Stąd 
wymienienie Warszawy jako 
stolicy w Konstytucji 3 Maja 
1791 r. podsumowywało 
wielki proces historyczny ro-

Na spotkaniu w Ratuszu przedstawiciele 
władz stolicy i zespół autorski poinformo 
wali zebranych, że Rada m.st.Warszawy u- 
znała za konieczne dokonanie aktualizacji 
nadal obowiązującego planu z 1982 r. W 
planie tym problematyka ochrony dóbr kul
tury była jedynie zasygnalizowana, toteż 
autorzy jego modyfikacji nawiązali kontakt 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
w celu uzgodnienia proponowanych zmian 
(tzn. określenia warunków wprowadzania 
nowej zabudowy lub realizowania projekto
wanych rozwiązań komunikacyjnych). 
Jolanta Tomasiewicz, reprezentująca woje
wódzkiego konserwatora zabytków, zwró
ciła uwagę na zależność między faktem no
welizacji Ustawy o ochronie dóbr kultury i o 
muzeach z 15 II 1962 r. i zmianą zadań i 
obowiązków konserwatora w odniesieniu 
do problematyki merytorycznej, podkreśla
jąc, że konserwator nie występuje w roli 
współautora, lecz uzgadniającego założe
nia planu. Zaznaczyła, że w planie brak 
punktu dotyczącego ochrony i kształtowa
nia środowiska kulturowego. Po zapozna
niu zebranych z przygotowanymi wytyczny

mi i wnioskami konserwatorskimi postulo
wała także połączenie zagadnień ochrony 
dóbr kultury i środowiska naturalnego. 
Zainteresowanie wzbudziły wystąpienia 
burmistrzów: Mokotowa - Lecha Króliko
wskiego i Śródmieścia - Jana Rutkiewicza. 
L.Królikowski wspominał o błędach w pla
nowaniu przynoszących do dziś bolesne 
konsekwencje. Planując, trzeba brać pod 
uwagę rosnące znaczenie prywatnej włas
ności. Ekonomiczny aspekt całego zagad
nienia jest bardzo istotny, gdyż idea ochro
ny zabytków nie może być sprzeczna np. z 
finansowymi interesami gmin. Burmistrz 
Mokotowa apelował o zachowanie najstar
szej sieci dróg miejskich oraz fortecznych, 
które nie powinny być gubione w procesie 
planowania. Na podkreślenie zasługuje po
stulat, by zachowywać obiekty charaktery
styczne dla krajobrazu z uwagi na materiał 
budowlany, użyty przy ich wznoszeniu (np. 
dom Granzowa w Kawęczynie). Burmistrz 
Śródmieścia Jan Rutkiewicz zaznaczył, że 
omawiany projekt powinien być ostatnim 
planem ogólnym m.st.Warszawy, opraco
wanym przez wytypowany zespół autorski; 

raz przyjętą wersję należy stale aktualizo
wać. J.Rutkiewicz skoncentrował się po
nadto na braku funduszy dla ratowania 
bezcennej zabudowy Śródmieścia. Czyn
sze w obiektach zabytkowych powinny być 
bardzo wysokie, co umożliwi właściwe ut
rzymanie takich budowli.
Wojciech Fijałkowski (Komisja Ochrony 
Zabytków Zarządu Głównego Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy) stwierdził, że pojęcie 
„ochrona dóbr kultury” powinno być rozu
miane szeroko i uwzględniać także opiekę 
nad krajobrazem i przyrodą. V\7yrazit niepo
kój o los wiślanej skarpy i postulował opra
cowanie studium oraz założeń konserwa
torskich w stosunku do obszarów wyma
gających szczególnej ochrony (np. Nato
lin). Strefy chronione należy wytypować i 
precyzyjnie określić ich zasięg.
Dyskutanci byli na ogół zgodni, że ochronę 
zabytków łączyć trzeba z problematyką e- 
kologiczną. Andrzej Gruszecki (Wydział Ar
chitektury Politechniki Warszawskiej) pytał 
autorów planu, dlaczego obszar Stacji Fil-

c.d. na str 4

2



zwoju funkcji naszego mia
sta.
■ Czy stołeczność War
szawy określało i określa 
tylko zlokalizowanie w niej 
ośrodka władzy politycznej 
Polski w XVII-XVIII w. i w 
okresach 1918-1939 oraz 
od 1945 do dziś?

- Jest rzeczą jasną, że nie 
tylko rezydencje królewskie 
w Warszawie, ale nowe funk
cje polityczne i kulturowe 
spełniane przez nasze mia
sto decydowały o jego sto
łeczności.
■ Czy Warszawa zasługu
je na miano stolicy ze 
względu na swój charakter 
miasta-symbolu?

- Warszawa od końca XVIII 
w. była stolicą niepokornego 
narodu, walczącego o nie
podległość i system republi- 
kańsko-demokratyczny.
Stąd obchody Insurekcji 
Kościuszkowskiej 1794 r. 

należy traktować jako część 
integralną obchodów sto
łeczności naszego miasta. 
Wzywam wszystkich war
szawiaków, a przede wszyst
kim intelektualistów i moją 
konfraternię historyków do 
starannego przygotowania 
obchodów 200-lecia Insu
rekcji, a przede wszystkim 
do wystawienia pomnika Ta
deusza Kościuszki w mieś
cie zwycięskiej Insurekcji. 
Warszawa ma wielki, nies
płacony dług wobec Naczel
nika.

Nie możemy także zapom
nieć, że Warszawa była stoli
cą zmagań powstańczych 
1830-1831 oraz 1863-1864. 
że Warszawa, obok Lodzi, 
była polskim centrum rewo
lucji, którą w naszym mieś
cie rozpoczęła pamiętna de
monstracja na pl. Grzybo
wskim 13 listopada 1904 r. 
W latach pierwszej wojny

stołeczność Warszawy była 
nie tylko formalnie przypom
niana przez uchwałę Zarzą
du Miejskiego, a następnie 
Rady Miejskiej w 1915 r., ale 
i przez fakt przebywania w 
naszym mieście elit kierow
niczych wszystkich politycz
nych nurtów walczących od 
1916 r. o niepodległość.

Czasy II RP, a w szczegól
ności okres prezydentury 
Piotra Drzewieckiego, czasy 
działań Rady Obrony Stolicy 
w 1920 r„ a następnie przys
pieszonej europeizacji mia
sta pod kierownictwem pre
zydenta Stefana Starzyń
skiego (1934-1939) przygo
towywały grunt dla trzech

2. Dawna Warszawa: pl. Trzech Krzyży między ul. Wiejską i al. Ujazdowskimi w 
1928 r.
3. Dawna Warszawa: pl. Napoleona, obecnie pl. Powstańców Warszawy, w 
1934 r.
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s wielkich wydarzeń historycz
nych, które byty symbolami 
stołeczności Warszawy: ob
rony wrześniowej miasta w 
1939 r„ powstania w getcie 
warszawskim w kwietniu 
1943 r. i powstania sierpnio
wego w 1944 r. Ten wielki 
kapitał warszawski wyeks
ploatowali komuniści i ich 
partnerzy w postaci wielkiej, 
autentycznie spontanicznej i 
społecznej akcji odbudowy 
stolicy i powołania Społecz
nego Funduszu Odbudowy 
Stolicy (SFOS).

■ Jaki model stołecznoś
ci Warszawy uważa Pan za 
najwłaściwszy?

- Centralizacja władzy mo
nopartii w Warszawie, etaty- 
zacja wszystkich przejawów 
życia społecznego zniszczy
ły w świadomości Polski 
prowincjonalnej prestiż na
szego miasta. Jest sprawą 
zrozumiałą, że w demokra
tycznym społeczeństwie, w 
stosunkach między dużymi 
polskimi metropoliami i re
gionami muszą istnieć więzi

partnerskie, a nie więzi do
minacji. Stąd model stołecz
ności Warszawy z czasów 
PRL należy do przeszłości. 
Wiadomo, że w dziedzinie 
handlu zagranicznego wiele 
funkcji stołecznych spełnia 
już *dziś Poznań. Główne 
centra polskiej polityki mor
skiej powinny znajdować się 
w Gdańsku i Szczecinie. 
Kraków, Wrocław, a w nie
których dziedzinach Łódź 
pełnią przewodnie funkcje w 
skali krajowej. Jest to sytua
cja normalna. Sygnalizuję 
jednak drugą niebezpieczną 
skrajność. Alternatywą War
szawy - stolicy, molocha 
biurokratycznego, nie może 
być sytuacja braku stolicy, 
totalnego podziału regional
nego kraju bez wspólnych 
założeń gospodarczych, po
litycznych i ośrodka promie
niowania kulturowego. Aby 
zachować należne miejsce 
Warszawy jako stolicy i me
tropolii w policentrycznym 
modelu III RP, niezbędna 
jest specjalna ustawa sej
mowa o samorządzie m.st.

Warszawy, która by podnio
sła prestiż i kompetencje 
prezydenta miasta i Rady 
Miejskiej, pochodzących z 
bezpośrednich wyborów de
mokratycznych. Dzisiejszy 
ustrój Warszawy jest tym
czasowy i praktyka funkcjo
nowania miasta podpowiada 
jego szybką zmianę.

■ Jakie działania powinny
- Pana zdaniem - towarzy
szyć przygotowaniom do 
obchodów 400-lecia sto
łeczności Warszawy?

- Myślę, że obchody 400-le

cia stołeczności naszego 
miasta powinny być uświet
nione następującymi inwe
stycjami: oddaniem pier
wszej nitki metra, odbudową 
ściany północnej pl. Teatral
nego z Ratuszem na czele, 
przystąpieniem do odbudo
wy Pałacu Saskiego, u- 
sprawnieniem komunikacyj
nym i zakończeniem prac 
nad nowymi symbolami sto
łeczności: mauzoleum w 
podziemiach Bazyliki Archi- 
katedralnej Św. Jana i pom
nikiem Marszałka Józefa Pił
sudskiego.

21 KWIETNIA - DZIEŃ WARSZAWY

W 1991 r. Rada Warszawy uchwaliła, że dzień 21 kwietnia 
jest świętem naszego miasta. Pod koniec XVIII w. to właśnie 
Warszawa inicjowała reformy dla miast Rzeczypospolitej, pod 
przywództwem Hugo Kołłątaja i Jana Dekerta. 21 kwietnia 
1791 r. Sejm uchwalił ustawę, która przyznała mieszczanom 
nietykalność osobistą, wolność w nabywaniu dóbr ziemskich, 
dostęp do urzędów oraz zniosła jurydyki, co scaliło miasto 
administracyjnie. Magistraty zostały podporządkowane cen
tralnemu organowi administracyjnemu - Komisji Policji, zaś 
plenipotenci poszczególnych miast mogli brać udział w po
siedzeniach Sejmu z głosami doradczymi. W ten sposób War
szawa uzyskała jednolite, nowoczesne władze samorządowe, 
a działo się to ponad 200 lat temu!

trów wyłączony został z klinu napowietrza
jącego i nie jest przedstawiony w planie 
jako teren biologicznie czynnej zieleni. Od
powiedzi udzielił zespół autorski: obszaru 
Filtrów nie objęto systemem regeneracji 
powietrza, co nie oznacza jednak, że ma 
zostać zabudowany, stanowi on kulturową 
wartość i jest chroniony jako całość. Nie
pokój A. Gruszeckiego i pozostałych dys
kutantów był w pełni uzasadniony, gdyż w 
ostatnim okresie Urząd m.st.Warszawy lan
sował projekt zabudowania części terenu 
zajmowanego przez Stację Filtrów.
Z propozycją wniesienia do planu dwóch 
dodatkowych zapisów wystąpiła Bożena 
Chmiel (Miejskie Biuro Projektów WAR- 
CENT). Jej zdaniem wprowadzić należy 
punkt dotyczący ochrony środowiska kul
turowego, co zagwarantuje ochronę zespo
łów wartościowych kulturowo: także tych, 
które nie znalazły się jeszcze w rejestrze 
zabytków. Warto ponadto wyraźnie zazna
czyć, że na obszarach o wartości historycz
nej działalność inwestycyjna powinna być 
podporządkowana zastanym rozwiązaniom 
przestrzennym.

a

Teresa Zarębska (Wydział Architektury Po
litechniki Warszawskiej), poinformowała 
zebranych o projekcie opublikowania Atla
su Miast Europejskich - przedsięwzięciu 
Instytutu Współczesnej Kultury Europej
skiej w Barcelonie. Wśród wytypowanych 
miast znalazła się także Warszawa. Atlas 
prezentować będzie rozwój przestrzenny 
miast w ciągu wieków, ukazany przez uję
cia kartograficzne. Wydział Architektury PW 
prowadzi obecnie badania mające stać się 
podstawą przyszłej publikacji. Przewiduje 
się również zaznajomienie czytelników At
lasu z przekształconym planem ogólnym 
Warszawy.
Listopadowa dyskusja w Ratuszu zapo
czątkowała fazę opiniowania zmodyfikowa
nego planu, który będzie uchwalony przez 
Radę m.st.Warszawy. Uwagi i wnioski zain
teresowanych, przesyłane Wydziałowi 
Gospodarki Przestrzennej Urzędu
m.st.Warszawy, mają pomóc przy sformu
łowaniu ostatecznej wersji dokumentu. Nie 
będzie to zadanie łatwe, jeżeli weżmiemy 
pod uwagę kilka szczególnie kontrowersyj
nych problemów, np. powracającą propo

zycję zabudowania części Stacji Filtrów, 
przeprowadzenie tras: Nowojagiellońskiej i 
N-S (tzw. „Tysiąclecia"), niszczących zabyt
kowy układ urbanistyczny Pragi i jej środo
wisko naturalne. Projekty te spotkały się ze 
stanowczym sprzeciwem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków i organizacji spo
łecznych, podobnie zresztą jak niepokoją
ce plany przebicia Trasy Świętokrzyskiej 
(kosztem wyburzenia zabytkowych kamie
nic) lub przeprowadzenia trasy komunika
cyjnej na Woli, zagrażającej bezpośrednio 
otoczeniu wolskich cmentarzy i lokalnemu 
układowi urbanistycznemu.
Plan ukazuje rozmieszczenie obiektów za
bytkowych, dając zarazem niewielkie poję
cie o zagrożeniach dla dóbr kultury, jakie 
spowodowałaby jego ewentualna realiza
cja. Jeżeli wspomniane wyżej koncepcje 
nie zostaną w najbliższym czasie odrzuco
ne, wówczas trudno będzie łączyć się z 
sugestią zespołu autorskiego, że plan go
dzić ma przyspieszenie procesów inwesto
wania w Warszawie z .Jednoczesnym za
chowaniem walorów przyrodniczo-kulturo- 
wych" miasta. Janusz Sujecki



Kamienice 
do retuszu
Wiele starych kamienic czynszowych w 
Śródmieściu nosi ślady zniszczeń wojen
nych. Często zdarza się, że kamienicy bra
kuje nawet kilku pięter. Ślady te, zatarte 
częściowo przez prowizoryczne powojen
ne odbudowy, dostrzega się rzadko. Ostat
nio w Warszawie w modzie są nadbudowy 
strychów. Tego rodzaju inwestycje wywołu
ją wiele sporów i protestów. Na ogół prote
sty te są słuszne, bo niestety, zdarza się, że 
dom zostaje oszpecony nadbudówkami 
przypominającymi psie budy albo gołębni
ki. Inwestorzy szukając lokalizacji najczęś
ciej upierają się przy nadbudowie domów, 
które nigdy nie byty wyższe. Tymczasem 
częściowo zniszczone, ,,ścięte” od góry 
śródmiejskie kamienice proszą się o nad
budowę, odtworzenie tego, czego braku- 
je.
Jeśli chodzi o tego typu inwestycje, na 
szczególną uwagę zasługuje kilka kamie
nic w Śródmieściu. Przy pl. Zbawiciela u 
zbiegu z Mokotowską stoi dwupiętrowa ka
mienica, wystawiona na początku naszego 
stulecia przez podstarszego cechu mura
rzy - Bronisława Pawłowicza. Licowana 
białą cegłą ma secesyjny wystrój, ale co 
najważniejsze - lecz kto o tym wie! - bra
kuje jej ostatniego piętra, które zostało ro
zebrane po wojnie. Kamienica ma trzy ścia
ny frontowe i gdyby odbudować brakującą 
kondygnację, uzyskałoby się wiele znako
mitych, efektownie położonych lokali. Dob
rym przykładem może być również kamie
nica Goldstanda przy pl. Dąbrowskiego 
(zob. nr 1, 1991). Gdyby znalazł się zamoż
ny inwestor, który by odbudował brakujące 
aż cztery piętra, a przy okazji odtworzył 
dawny wygląd elewacji!?
Pozyskiwanie lokali w coraz bardziej doce
nianych starych, solidnych budynkach, 
przeważnie w reprezentacyjnych miejscach 
miasta powinno być wystarczającą zachętą 
do inwestowania dla firm, przedsiębiorstw 
czy spółek. Wali się fantastyczna kamieni
ca przy ul. Marszałkowskiej 72, neogotyc
ka, projektowana przez Józefa Piusa Dzie- 
końskiego, mimo zdewastowania - wciąż 
przepiękna. Nie został w niej odbudowany 
fragment od strony ul. Skorupki, zniszczo
ny przez bomby. Podobnie wygląda kamie
nica przy ul. Poznańskiej róg Nowogrodz
kiej, której brakuje ostatniego piętra. Przy 
tej samej ul. Poznańskiej, tym razem przy

1. Narożnik ulic Hożej i Poznańskiej - kamienice 
niegdyś czteropiętrowe (z tyłu widoczne ocalałe 
oficyny w pierwotnej wysokości)
2. Ulica Smolna 36 - kamienica z wyraźnym bra
kiem jednego piętra
3. Narożnik ulic Nowogrodzkiej i Poznańskiej - z 
ostatniego piętra kamienicy ocalał tylko jeden lo
kal (widoczny w prawym rogu zdjęcia); przy okazji 
odbudowy można odtworzyć wystrój elewacji

(zdjęcia: Magda Zórawska) 

narożniku z ul. Hożą, stoi kamienica, z któ
rej czterech pięter ocalały tylko parter i 
pierwsze piętro. Obiekt jest pod ochroną 
konserwatorską i służba konserwatorska z 
radością powita kogoś, kto mógłby poważ
nie zająć się jego odbudową.
W al. Ujazdowskich 16 i 18 kamienicom też 
brakuje pięter. To samo widać przy ul. Bra
ckiej 18, Noakowskiego, w al. Jerozolim
skich, przy ul. Próżnej 12, Smolnej 36, przy 
ul. Zielnej obok gmachu PAST-y, przy ul. 
Chmielnej 26, Emilii Plater róg Wspólnej, 
Hożej 3, Żelaznej przy Pańskiej, Sienkiewi
cza, Boduena przy Jasnej, Chłodnej itd., 
itd. W porozumieniu z Urzędem Konserwa
torskim (wymienione obiekty to przeważnie 
bardzo wartościowe zabytki) z pożytkiem 
dla wszystkich stron można te braki uzu
pełnić. Działalność inwestorów przyniosła
by pożytek nie tylko im, ale również miastu 
i jego zabytkom.

Tomasz Lerski
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Warszawskie szkoły

Zamoyski
„Aby piękną zasadę święcenia półwiecza od dnia matury utrzymać, rozwinąć i 
umocnić, ku uciesze serc tych, którzy ów wiosenny dzień swego życia rozpa
miętywać będą, Szkole czcigodne] na chwałę, młodzi obecnej dla przykładu i 
zbudowania, Tobie Seniorze obecnego rocznika, laskę tę oddawam, napomi
nając Cię, abyś w roku przyszłym wici na cztery świata strony rozesłał, rozpro
szonych Kolegów następnego rocznika zgromadził, abyście tu, w tych murach, 
jako my dziś w przyjacielskim gronie się zebrali"- ta piękna, tradycyjna for
muła pióra Tadeusza Kwieka - to Apel Pięćdziesięciolecia Chrzanowiaków i 
Zamoyszczaków, wygłaszany co roku w dniu rozdania matur. Rozdanie matur 
w Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie - to niezwyczajna, pielęgnowa
na przez lata uroczystość ze specjalną scenerią i ceremoniałem, charaktery
styczna tylko dla tej właśnie szkoły. Na honorowym miejscu koło szkolnego 

organizuje zjazdy chrzanowiaków i zamoyszczaków i redaguje piękną kronikę 
szkoły, która przepisywana ręcznie przez artystę plastyka jest niepowtarzalną 
pamiątką. Zawiera unikatowe już w tej chwili podpisy najstarszych wychowan
ków, wielu bardzo wybitnych. „Nie ma drugiej szkoły w Polsce, mówię to z 
pełną odpowiedzialnością, która by miała tylu wybitnych wychowanków ze 
wszystkich dziedzin” - mówi mój starszy kolega. Bo szkołę naszą kończyli 
Stefan Kieniewicz, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Kuratowski, Jerzy Andrze
jewski, Melchior Wańkowicz, Witold Małcużyński, Wacław Jędrzejewicz, Kon
stanty Regamey i inni. W bibliotece Zygmunta Smorawińskiego znajduje się 
przeszło 20 książek z pięknymi dedykacjami stawnych absolwentów.

Szkołę założył w 1903 r. przy ul. Wielkiej (obecnie Poznańska) generał Paweł 
Chrzanowski. Obowiązywały tu wtedy rygory (zabór rosyjski), ale było w gim
nazjum „jedno jedyne miejsce, w którym zawsze można było mówić po pol
sku. to jest gabinet generała" - podkreśla w swych wspomnieniach jeden z 
najstarszych wychowanków Aleksander Śledziński. Generał zapewnił także 
szkole własną siedzibę, kupując dom przy ul. Smolnej. Uczniowie gimnazjum 
jako pierwsi po wybuchu strajku szkolnego wystąpili do władz z petycją doma
gającą się natychmiastowego wprowadzenia języka polskiego. Depesza z

sztandaru zasiadają w tym dniu szacowni panowie, często wielce utytułowani 
którzy ukończyli szkołę przed pięćdziesięciu laty. Przyglądają się ze wzrusze
niem młodym absolwentom odbierającym świadectwo dojrzałości, aby potem 
wziąć udział w misterium „matury pięćdziesięciolatków”. Najpierw jeden z naj
starszych wychowanków szkoły wygłasza odpowiednią mowę, po czym nastę
puje uroczysta chwila wbicia przez dostojnego maturzystę sprzed pół wieku 
pamiątkowego srebrnego gwoździa z wygrawerowanym rokiem matury do 
tzw. Buławy Pięćdziesięciolecia. Ze słowami zacytowanego wyżej pięknego 
Apelu buława zostaje przekazana następnemu rocznikowi pięćdziesięciolat
ków. Potem są już przemówienia i... wspomnienia. Niejednemu wychowanko
wi łza się w oku zakręci podczas tych uroczystości. Wychowankowie naszej 
szkoły to już przecież cztery pokolenia koleżanek i kolegów!

Historia i tradycje szkoły są kultywowane i pielęgnowane od bardzo wielu lat. 
To zasługa Stowarzyszenia Wychowanków, a przede wszystkim jego prezesa 
Zygmunta Smorawińskiego. Dzięki niemu istnieje małe muzeum szkolne, spod 
jego pióra pięć - sześć razy w roku wychodzi Komunikat Stowarzyszenia, 
spełniający funkcję informatora, a jednocześnie przyjacielskiego i towarzy
skiego łącznika między koleżankami i kolegami wszystkich roczników. Prezes 

wiadomością, że 2 września 1905 r. car podpisał reskrypt zezwalający, dotarła 
do szkoły 4 września, a już następnego dnia rozpoczęty się egzaminy. I tak po 
pokonaniu wielu biurokratycznych trudności 23 października odbyły się pier
wsze lekcje w pierwszej szkole z językiem wykładowym polskim. W 1906 r. 
świadectwa dojrzałości odebrali pierwsi maturzyści, a od 1908 r. matury uzy
skane w Gimnazjum Chrzanowskiego uznawały już wszystkie uczelnie świata, 
z wyjątkiem rosyjskich i pruskich. W 1914 r. szkoła straciła swojego wspania
łego opiekuna, a gazety pisały ....... zmarł w Warszawie wzorowy obywatel kra
ju, człowiek wysokiej kultury i gorącego serca, założyciel gimnazjum polskie
go, cieszącego się zasłużonym uznaniem - Generał Paweł Suche Komnaty 
Chrzanowski.”

W czerwcu 1915 r. ordynat Maurycy hraoia Zamoyski otrzymał pozwolenie na 
otwarcie gminazjum i za zgodą rodziców przejął wszystkich uczniów szkoły 
gen. Chrzanowskiego. Tak powstało Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maury
cego Zamoyskiego. 10 listopada 1918 r , a więc w wigilię dnia czczonego 
potem jako Święto Niepodległości, ogólne zebranie Towarzystwa uchwaliło 
zmianę nazwy instytucji na Towarzystwo im. Jana Zamoyskiego. Odtąd patro
nem szkoły został wielki hetman i kanclerz - Jan Zamoyski.
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1.2. Założyciel szkoły gen. Paweł 
Chrzanowski (1) i jej patron Jan Za
moyski (2)
3. Orkiestra szkolna w 1907 r.
4. Ogłoszenie o tzw. bazarze zorga
nizowanym w 1907 r. na rzecz ubo
gich uczniów
5. Gmach gimnazjum w 1945 r.
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Do miłych okresów w dziejach szkoły należy na pewno zaliczyć lata 1928— 
1937, kiedy szkoła posiadała swoje osiedle. Była to 34-morgowa kolonia wiej
ska niedaleko stacji Dębe Wielkie. Niestety, trudności finansowe zmusiły 
szkołę do sprzedaży osiedla; pozostały po nim tylko piękne wspomnienia i 
fragmenty dwutomowej kroniki. ., IV tej chwili znajdują się jeszcze zabytkowe 
dworki w całym kraju, które mogłyby być przydzielone szkołom i uczelniom. 
Rodzice na pewno pomogliby w renowacji, a korzyści byłyby przecież ogrom
ne. Jestem orędownikiem tej idei, którą kiedyś przekażę odpowiednim wła
dzom"- mówi Zygmunt Smorawiński.

W 1933 r. w związku z nową strukturą szkolnictwa w gmachu przy ul. Smolnej 
powstała szkoła powszechna i gimnazjum, a w 1937 r. liceum humanistyczne i 
matematyczno-fizyczne. Z tego okresu na uwagę zasługuje opiekuńcza dzia
łalność Rodzicielskiego Kota Szkolnego i Samopomocy Koleżeńskiej, w 1933 
r. przemianowanej na Samorząd Szkolny. Zygmunt Smorawiński (matura 1935) ' 
sięga pamięcią do tego okresu. „Szkoda, że teraz duży postęp techniczny 
odbywa się kosztem kultury. Osiem lat bytem w tej szkole i to co sobą repre
zentuję zawdzięczam jej i domowi rodzinnemu". Wspomina też wspaniałe 
bale. „Nie jestem zwolennikiem szkół koedukacyjnych, choć oczywiście nie ' 
jestem wrogiem kobiet; takie szkoły odbierają tajemniczość, którą dawały 
oddzielne szkoły żeńskie, wspólne bale, a potem spotkania ..."

Godna podziwu jest działalność szkoły podczas wojny. Nauczyciele liceum 
mieli nie tylko kwalifikacje fachowe i zdolności pedagogiczne, ale okazali się 
ludźmi bardzo odważnymi. Całą okupację hitlerowską prowadzili tajne komp
lety, w latach 1940-1944 odbyty się matury konspiracyjne. Budynek szkolny 
podczas wojny został doszczętnie wypalony od ul. Smolne,, natomiast zacho
wał się od ul. Foksal. Po wojnie krótko istniała tu prywatna szkoła Wojciecha 
Górskiego. Na skutek reform oświatowych od 1950 r. przemianowano ją na 
Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. W 
1958 r, po usilnych staraniach dyrektora dr. Jana Gada i grona pedagogicz
nego na mocy decyzji Ministerstwa Oświaty z 12 marca szkole na Smolne, 
przywrócona została nazwa im. Jana Zamoyskiego i w Warszawie znów poja
wili się uczniowie w „niebieskich maciejówkach", które nosiły całe pokolenia 
zamoyszczaków.

W 1960 r. na wniosek Dyrekcji i Rady Pedagogicznej władze oświatowe wyra
ziły zgodę, aby z jednej szkoły uczynić dwie; Szkołę Podstawową nr 219 i XVIII 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego.

„Przed wo/ną secesyjny fronton szkolnego budynku zdobiło pięć medalionów: 
Homera, Wergiliusza, Dantego, Puszkina i Mickiewicza"- opowiada Z. Smo
rawiński. „Umieszczone na wysokości drugiego piętra miały świadczyć o 
humanistycznym charakterze szkoły i jej przynależności do kręgu kultury świa
towej. Z okazji 80-lecia szkoły medaliony takie wykonane z utwardzonego 
gipsu przez twórców z Pracowni Sztuk Plastycznych zostały powieszone w auli 
szkoły. Te medaliony znalazły się w naszej Szkole nie przypadkiem. Przecież 
patronem jest kanclerz Zamoyski - wielki mecenas, opiekun nauki i sztuki". Na 
starym sztandarze szkoły znajdują się piękne słowa kanclerza: ZAWSZE TA
KIE RZECZYPOSPOLITE SĄ, JAKIE ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE.

Ewa Kamińska-Kotus
(absolwentka szkoły)
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Jest dzielnica:

Solec
W maju br. mija 610 lat od wyda
nia przez księcia mazowieckie
go Janusza I Starszego przywi
leju, mocą którego wieś Solec 
została podporządkowana ju
rysdykcji miejskiej Warszawy. 
Książęcy przywilej z 1382 r. za
twierdził darowiznę Solca dla 
miasta Starej Warszawy uczy
nioną przez warszawskich oby
wateli Piotra Bruna i Mikołaja 
Panczatkę. Położony nad Wisłą 
Solec łączył się ze Starą War
szawą drogą (obecna ul. Solec) i 
traktem w wąwozie obecnej ul. 
Tamka. Już w XII w. był miejs
cem najstarszej przeprawy 
przez Wisłę powiązanym z pra
wobrzeżnym Kamionem (Kamie
niem) i do pierwszej połowy XIII 
w. stanowił centrum osadnicze. 
Solec był terenem handlu solą 
pomorską (stąd nazwa) i jako o- 
sada targowa tworzył zaplecze 
handlowe grodu książęcego w 
Jazdowie. W 1262 r. gród został 
spalony przez Jaćwingów, po 
odbudowie nadal spełniał funk
cję miejsca sądów i narad ksią
żąt, chociaż około 1300 r. na te
renie późniejszego Zamku Kró
lewskiego istniał już gród wznie
siony przez księcia Bolesława 
II.
Nadwiślański Solec ulegał czę

stym powodziom, gdyż Wisła 
płynęła tędy inaczej niż dziś - jej 
szerokim łożyskiem byt obecny 
teren Stadionu X-lecia i część 
Parku Skaryszewskiego. Na le
wym brzegu leżała związana z 
Solcem Saska Kępa, stąd nazy
wano ją Kępą Solecką. W XVII w. 
Solec istniał jako rozległa jury- 
dyka (prywatne miasteczko), 
sięgając swym obszarem pod
nóża skarpy od zachodu, linii 
brzegowej Wisły od wschodu, 
obecnej Trasy Łazienkowskiej 
od południa i linii ul. Foksal od 
północy. Za czasów króla Sta
nisława Augusta Poniatowskie
go Solec został zabudowany 
głównie przez obiekty przemy
słowo-handlowe. Korzystne u- 
sytuowanie nadrzeczne sprzyja
ło budowie przystani obsługują
cych m.in. 33 magazyny i składy, 
browary, młyny i cegielnie. W 
okresie Królestwa Kongresowe
go Solec stał się wielką dzielni
cą przemysłową. W 1826 r. po
wstała tu rządowa fabryka ma
chin żelaznych (późniejsza fa
bryka Lilpopa, Raua i Loewen- 
steina Sp. Akc. przeniesiona na 
Wolę), w 1829 r. wielki młyn pa
rowy Lubieńskich, w 1848 r. - 
Warsztaty Żeglugi Parowej, w 
1856 r. rzeźnia oraz gazownia,

1. Nadwiślańscy przewoźnicy - rysunek Franciszka Kostrzewskiego

którą w 1888 r. przeniesiono na 
Czyste. Rozwój przemysłu w XIX 
w. wiązał się ze wzrostem liczby 
ludności robotniczej, zamiesz
kującej lokale bez gazu, wodo
ciągów i kanalizacji. Do legendy 
przeszedł zawód piaskarzy, pra
cujących na łodziach ręcznymi 
czerpakami. Uwiecznił ich Alek
sander Gierymski na słynnym 
obrazie P/askarze( 1887 r.). Dzie
łem malarza jest też Przystań na 
Solcu (1883 r.). Światek tutejsze

go lumpenproletariatu utrwalo
no w znanej piosence Czarna 
Mańka, którą w 1908 r. śpiewał 
Karol Hanusz w pierwszym war
szawskim kabarecie „Momus”: 
„Na Czerniakowskiej, Górnej, na 
Woli,/ W ciemnych spelunkach, 
gdzie życie wre..."(autorem tek
stu był Czesław Gumkowski). 
W latach 1904-1912 zbudowano 
na Solcu most i wiadukt im. ks. 
Józefa Poniatowskiego, który w 
1915 r. został częściowo wysa-

Figury na Solcu
Dzieje figury św. Barbary usytuowanej 
obecnie u zbiegu Solca i Ludnej są 
trudne do odtworzenia. Na podstawie 
zebranych fragmentarycznych mate
riałów nie można nawet stwierdzić, 
kiedy figura świętej znalazła się po raz 
pierwszy na Powiślu. W każdym razie 
pojawienie się tu patronki cieśli i mu
rarzy oraz chorych na dżumę, będącej 
orędowniczką wiernych w czasie bu
rzy i pożarów, wiąże się z istnieniem 
od XIV w. kościoła parafialnego Św. 
Barbary, na miejscu którego stanęła 
figura. Niszczony kilkakrotnie przez 
powódź kościół przeniesiony został w 
1594 r. przez Annę Jagiellonkę do U- 
jazdowa. Można więc zaryzykować 
przypuszczenie, że figura świętej poja
wiła się na Solcu w XVII lub XVIII w. 
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według legendarnych przekazów 
święta Barbara była córką bogatego 
poganina Dioskora, żyjącego w Niko- 
demii za czasów Maksymiliana. Uwię
ziona przez ojca w wieży za sprzyjanie 
chrześcijanom, przyjęła w więzieniu 
ich wiarę i chrzest, za co została ścię
ta.
Najstarszy opis figury św. Barbary z 
Solca zawdzięczamy ks. Franciszkowi 
Kurowskiemu, cenionemu badaczowi 
dziejów Warszawy, zmarłemu w 1857 
r. Od 1833 r. poświęcił się on całkowi
cie badaniom historii miasta, penetru
jąc zarówno archiwa, jak i każdy zaką
tek Warszawy. Ukoronowaniem jego 
wieloletniej pasji byta pozostawiona w 
rękopisie praca pt. Pamiątki miasta 
Warszawy. Dowiadujemy się z niej, że



dzony w powietrze przez cofają
cych się z Warszawy Rosjan. W 
dwudziestoleciu niepodległości 
Solec stanowił miejsce inwesty
cji budowlanych, niestety tylko 
fragmentarycznie ożywiających 
dzielnicę. Zrealizowano tu rów
nież wiadukt linii średnicowej 
(1929), gmach Związku Zawodo
wego Pracowników Kolei (1924— 
1928) mieszczący m.in. Teatr „A- 
teneum” założony przez S. Jara
cza, gmach ZUS-u przy ul. Czer
niakowskiej (obecnie Szpital im. 
prof. W.Orłowskiego), gmach 
ZNP (1930-1932) i szpital przy 
ul. Solec (1937). Podczas Po
wstania Warszawskiego ciężkie 
walki toczyły tu m.in. zgrupowa
nia AK („Kryski”, „Radosława”) i 
AL („Czwartaków”). W dniach 
16-21 września 1944 r. o Przy
czółek Czerniakowski walczyli 
powstańcy i żołnierze 3.DP I Ar
mii Wojska Polskiego. W wyniku 
tych walk Solec został znacznie 
zniszczony.
Po wojnie odbudowano go w 
nowej szacie; na miejscu daw
nych fabryk i kamienic robotni
czych w latach 1952-1964 zało
żono Centralny Park Kultury, 
wzniesiono osiedla mieszkanio
we: Ludna (1963-1966), Torwar 
(1965-1973) i 3 Maja (1972- 
1973). Przez tereny dawnego 
Solca w 1974 r. przeprowadzo
no Wisłostradę, a na południo
wym skraju Trasę Łazienko
wską. Do najnowszych budowli 
należą ciekawe architektonicz
nie hotele Orbis-Solec i kościół 

(proj. S.Marzyński) - oba przy ul. 
Zagórnej.
Najstarsze soleckie zabytki 
znajdują się przy ul. Solec. Pier
wszy z nich - to barokowy koś
ciół i klasztor trynitarzy, obecnie 
kościół parafialny Św. Trójcy (ul. 
Solec 61). Świątynię fundacji 
królowej Marii Kazimiery Sobie- 
skiej, która w 1693 r. sprowadzi
ła trynitarzy zajmujących się wy
kupem jeńców z niewoli ture
ckiej i tatarskiej, wzniesiono w 
latach 1699-1726. Kościół byt 
kolejno rozbudowywany (1880- 
1882, nawa i chór według pro
jektu B. Muklanowicza), znisz
czony w 1939 i 1944 r„ i odbudo
wany w latach 1946-1955 wraz z 
fasadą zrekonstruowaną w 1961 
r. W budynku sąsiedniego kla
sztoru mieści się Muzeum Ar
chidiecezji Warszawskiej.
Położony przy Wisłostradzie (ul. 
Solec 37) późnobarokowy pała
cyk Szymonowicza powstał o- 
koło 1770 r. dla barona Simona 
de Symonowicza, Ormianina 
wzbogaconego na handlu wi
nem. Odbudowany w latach 
1951-1953 po zniszczeniach 
wojennych z 1944 r. mieści o- 
becnie przedszkole; świeżo po 
remoncie, utrzymywany jest w 
dobrym stanie. Z XIX w. pocho
dzą klasycystyczne budynki: 
magazyn solny przy ul. Solec 63 
z około 1850 r„ obecnie zajmo
wany przez redakcję fotografii 
Krajowej Agencji Wydawniczej 
oraz dwa pawilony rzeźni przy 
ul. Solec 24 wzniesione w latach

2. Kościół i klasztor trynitarzy przy ul. Solec 61 (kościół 1699-1726, klasztor 
po 1773 r.); obecnie kościół parafialny Św. Trójcy i Muzeum Archidiecezji War
szawskiej

2 1 Figura św. Barbary u zbiegu ulic Solec i Lud
nej
2. Figura Chrystusa z krzyżem przy kościele 
Przenajświętszej Trójcy

(zdjęcia: Ewa Wartalska)

figura św. Barbary stała na murowa
nym graniastosłupie. Pełniejszy opis 
obiektu daje Ilustrowany Przewodnik 
po Warszawie z 1893 r., w którym czy
tamy ,,... sama figura pod względem 
artystycznym nic ciekawego nie 
przedstawia. Jest to graniastostup 
murowany, u góry którego mieści się 
za szkłem wyobrażenie Pana Jezusa 
niżej zaś św. Barbary. U spodu na ta
blicy marmurowej znajduje się napis 
ujęty w rymy częstochowskie opiewa
jący potrzebę uciekania się pod opie
kę św. Barbary w dniach nieszczęść i 
niedoli.”Ów złocony na marmurze na
pis brzmiał: „Św. Barbaro, która mie
szkasz w niebie, Proś za nami Pana w 

każdej potrzebie, oddal precz od nas 
powietrze morowe i racz uprosić dla 
nas lata zdrowe, a za wyświadczone 
ku nam opieki, Chwalić Ciebie bę
dzie m po wszystkie wieki. 7.09.1855 
r."

W XIX w. figura św. Barbary, będąca 
zawsze „w wielkim szacunku” u mie
szkańców Solca, była kilka razy odna
wiana ich kosztem. Czy czyniono to 
równie systematycznie na przełomie 
XIX i XX w. - nie wiadomo. Wiadomo 
natomiast, że przed 1914 r. nie było już 
towarzyszącego przedstawienia Pana 
Jezusa - na murowanym słupie stała 
jedynie figura św. Barbary. Przypu
szczalnie nie odnawiane przez na
stępne lata wyobrażenie świętej zo
stało zastąpione w 1931 r. przez nową 
figurę przedstawiającą patronkę z a- 
trybutem jej męczeństwa, tj. wieżą, w 
której była więziona, usytuowaną u jej 
stóp. W prawej dłoni trzyma kielich,
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3. Magazyn solny przy ul. Solec 63 (ok 1850 r.); obecnie KAW
4. Pałacyk Szymonowicza przy ul. Solec 37 (ok. 1770 r.); obecnie przedszko
le
5. Pawilon rzeźni przy ul. Solec 24 (1853-1856): obecnie Muzeum Azji i Pacy
fiku oraz Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Nepalskiej
6. Wiadukt i most Poniatowskiego

(zdjęcia: Antoni J. Koseski)

1853-1856 według proj. P. Fryd
rycha; dziś mieszczą Muzeum 
Azji i Pacyfiku oraz Zarząd Głów
ny Towarzystwa Przyjaźni Pol
sko-Nepalskiej.
Około 1776 r. książę podkomo
rzy Kazimierz Poniatowski, brat 

króla Stanisława Augusta, zało
żył na Solcu ogrody według pro
jektu Sz.B.Zuga. Po obu stro
nach wąwozu obecnej ul. Ksią
żęcej znajdowały się: na połud
niu ogród Na Górze, a na półno
cy ogród Na Książęcem. Stały w 

nich m.in. Minaret, Belweder, a- 
nanasownia, figarnia i teatr. Do 
dziś zachowała się podziemna 
rotunda teatru „Elizeum" o zde
wastowanym, wymagającym 
gruntownej rewaloryzacji wnę
trzu oraz fragment groty na o- 
becnym terenie Muzeum Woj
ska Polskiego.
Obrońców Solca podczas Po
wstania Warszawskiego upa
miętnia Pomnik Powstańców 
Czerniakowa i Żołnierzy I Armii 
WP oraz pomnik Chwata Sape
rom, złożony z trzech części 
znajdujących się w nurcie Wisły, 

przejściu podziemnym i w Parku 
Kultury.
Oprócz konserwacji kościoła, 
pałacyku i budynków dawnej 
rzeźni przy ul. Solec, najpoważ
niejszą pracą konserwatorską 
przy obiekcie zabytkowym był w 
latach 1985-1989 gruntowny re
mont mostu Poniatowskiego.
W 610 rocznicę przypisania Sol
ca Warszawie życzymy mu po
myślnych wiatrów od Wisły - 
oby wreszcie o czystej wodzie!

Antoni Jacek Koseski

5 przypominający świętą komunię, którą 
— przed straceniem Barbary przyniósł jej 
y) do więzienia anioł. W lewym ręku 
a, świętej widoczna jest palma - symbol 
c zwycięstwa, godło męczenników.
>.L.

Nowa figura świętej stanęła przypu- 
j~ szczalnie w miejscu poprzedniej, przy

ul. Solec, kilka metrów na północ od 
obecnej lokalizacji. Wykonana praw
dopodobnie w Zakładzie Św. Wojcie
cha, ustawiona była ówcześnie na ko
lumnie dwukrotnie wyższej i wydzielo
na z otoczenia metalowym ogrodze
niem. W dwudziestoleciu międzywo
jennym, podobnie jak i w XIX w. 
„czczona przez ludność catego Powi
śla", nie miała - jak pisał Tadeusz 
Przypkowski - „większej wartości ar
tystycznej”. Uszkodzona w czasie Po
wstania Warszawskiego, przeleżała 
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kilka pierwszych lat powojennych na 
terenie przykościelnym, zanim została 
odrestaurowana. W 1951 r. figura poja
wiła się ponownie na Powiślu w miejs
cu, w którym obecnie możemy ją oglą
dać.

W pierwszej połowię1 lat osiemdziesią
tych została przeprowadzona konse
rwacja figury św. Barbary i wówczas 
zdjęto z niej osiemnaście warstw far
by; jednocześnie wykonano odlew gi
psowy patronki dla stojącego przy ul. 
Solec kościoła Przenajświętszej Trój
cy. Figura ta była przypuszczalnie w 
XIX w. - podobnie jak i obecnie - je
dynym stojącym na ulicach Warszawy 
wizerunkiem św. Barbary.

Znacznie krótsza i mniej skompliko
wana jest historia dwóch figur: Chry
stusa niosącego krzyż oraz Chrystusa 

- Najświętsze Serce Jezusowe, stoją
cych na terenie cmentarza przy koś
ciele Przenajświętszej Trójcy na Solcu. 
Obie wykonane zostały w latach mię
dzywojennych w Zakładzie św. Woj
ciecha w Warszawie. Figura Chrystusa 
niosącego krzyż stanęła przed 1939 r. 
po północnej stronie kościoła. Zwró
cona w jego kierunku sprawiała wra
żenie, jakby zdążała do wnętrza świą
tyni. Dopiero w latach sześćdziesią
tych, gdy kościół odzyskał budynek 
klasztorny zajęty po odbudowie przez 
instytucje świeckie, wyobrażenie 
Chrystusa niosącego krzyż znalazło 
się po południowej stronie kościoła i 
stoi tu do dziś.

Druga figura Chrystusa stanęła po
czątkowo poza terenem kościelnym, 
po drugiej stronie ulicy, na wprost dzi-



Jest ulica: 1

Bednarska
Ulica Bednarska, pomimo swoich walorów zabyt- 
kowo-historycznych, nie doczekała się do dziś 
żadnego opracowania naukowego. Przeprowa
dzone w ostatnich latach badania zaowocowały 
wprawdzie ustaleniami dotyczącymi autorstwa 
czy datowania kilku budowli, ale uczyniły to w 
sposób wyrywkowy, nie ukazując złożonego pro
cesu ewolucji zabudowy.
Położona w sąsiedztwie Mariensztatu i łącząca 
Krakowskie Przedmieście z Powiślem, biegnie 
korytem dawnego strumienia, w wąwozie przeci
nającym krawędź skarpy wiślanej. Wąwóz ten, 
zwany pierwotnie „Drogą ku Wiśle” lub „Vistulam 
versus”, zyskał w XVI w. miano ulicy Gnojowej 
(„Vicus, dicta Gnojowa ulica"), w związku z wywo
żeniem tu wszelkich nieczystości miejskich. Wy
sypisko zaczęto likwidować już pod koniec tego 
stulecia, ponieważ walory widokowe z tarasu 
skarpy zachęcały do rozwijania w tym rejonie bu
downictwa o charakterze rezydencjonalnym. Po

Lata „potopu” unicestwiły całą zabudowę drew
nianą, a zrujnowany pałac otrzymały siostry kar
melitanki, które przerobiły go na klasztor w 1663 
r. Tak więc wszystkie już grunty po obu stronach 
Gnojowej stanowiły własność klasztorną, a roz
wój kwaterowych ogrodów i sadów nie sprzyjał 
parcelacji.
W 1743 r. zabudowę zwartą odnotowujemy znów 
tylko przy ul. Rzeźniczej. Były to dwie kamieniczki 
stojące frontem do Wąskiego i Szerokiego Kra
kowskiego Przedmieścia (hip. 371 i 373) i cztery 
domy drewniane (hip. 2669-72), do 1770 r. zastą
pione stopniowo przez kamienice piętrowe, dwu-

1. Ulica Bednarska w 1808 r. na podstawie planu 
Bacha: 1 - budynki, 2 - budynki drewniane
2. Ulica Bednarska 3/5 - łazienki Jezierskiego 
(ok. 1910 r.)

1611 r. na terenie należącym dziś do „Caritasu" 
(nr hip. 370) wyrosła piętrowa willa Andrzeja Bo- 
boli, zwieńczona renesansową attyką, wybudo
wana na miejscu starego dworu Mniszchów. 
Mury budowli wykorzystano po kilkunastu latach 
do wystawienia olbrzymiego, trzypiętrowego pa
łacu Adama Kazanowskiego.
Ulica składała się z dwóch odcinków: górnego, 
przecinającego dzisiejszy skwer na Krakowskim 
Przedmieściu i właściwego wąwozu, kończącego 
się na wysokości ul. Furmańskiej, gdzie ówcześ
nie przebiegała linia brzegowa Wisły. Odcinek 
górny powstał w wyniku parcelacji piętnasto- 
wiecznych ogrodów, należących do księży kano
ników i nosił miano ul. Rzeźniczej, od stojących tu 
domków rzeżników. Obok nich istniał w 1643 r. 
drewniany dwór Leśniowolskich. Rzeźnicza, być 
może tożsama z „Platea parva” (dokument z 1540 
r.), miała tylko 5,3 m szerokości. Poniżej tarasu 
skarpy ciągnęły się parkany, ogradzające sady 
należące do karmelitów i bernardynów.

siejszego pomnika upamiętniającego 
miejsce egzekucji w 1944 r. Otoczona 
dwoma drzewami, odgrodzona od uli
cy niskim parkanem, przetrwała w tym 
miejscu okupację i Powstanie Warsza
wskie. Dopiero w latach pięćdziesią
tych, na żądanie ówczesnych władz, 
została przeniesiona na teren przy
kościelny. Wtedy też dorobiono utrą
cone w czasie powstania dłonie.

Na tyłach kościoła Przenajświętszej 
Trójcy znajduje się również żeliwny 
krzyż z pozłacaną figurą Jezusa Chry
stusa, wystawiony w 1867 r. ze skła
dek miejscowych parafian. Z tyłu trzo
nu i ramion krzyża widnieje odlany z 
żeliwa napis: „Jezu Chryste zmiłuj się 
nad nami 1867 r.", na ramionach - 
„Któryś za nas cierpiat rany". Stanął 
on 4 grudnia 1867 r. na terenie niewiel

kiego ogródka, nie opodal parkanu 
dzielącego teren kościelny od fabryki 
ulokowanej w budynku obecnego mu
zeum archidiecezjalnego. Figura Jezu
sa Chrystusa rozpiętego na krzyżu zo
stała zniszczona w czasie Powstania 
Warszawskiego i zastąpiona w okre
sie powojennym przez nową, znacznie 
mniejszą. Również w latach powojen
nych, gdy skrzydło klasztoru zostało 
zwrócone kościołowi, parkan został 
rozebrany, a krzyż przeniesiony na tyły 
zabudowań kościelnych.

Pisząc o małych pbiektach kultu na 
Solcu nie można pominąć podwórzo
wej kapliczki umieszczonej na ścianie 
oficyny w domu nr 103. Jako podsta
wy kapliczki użyto niewiadomego po
chodzenia kamiennego elementu w 
formie konsoli pokrytej rzeźbiarską 
dekoracją, z motywem orła w koronie 

na tarczy herbowej ujętej w girlandy. 
Na nim, w kapliczce zbudowanej z 
czterech drewnianych słupków pod
trzymujących daszek stoi figura Matki 
Boskiej Królowej Pokoju. Matka Bo
ska przedstawiona została jako młoda 
dziewczyna o drobnej twarzy z dużą 
zamkniętą koroną na głowie. Ubrana w 
długą białą suknię i spływający na ple
cy, niebieski płaszcz trzyma w prawej 
ręce snop zboża, w lewej zaś gołąbka. 
Kapliczka zbudowana została, jak 
twierdzą starzy mieszkańcy domu, w 
1939 r„ a autorem figury był student 
ASP Tadeusz Ulatowski, mieszkający 
tu zięć właścicielki domu. Być może 
kapliczka zawieszona była w pier
wszych miesiącach wojny jako sym
bol zwycięskiej Polski.

Ewa Wartalska
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ka i trzyosiowe, zwrócone trójkątnymi szczytami do 
ulicy. Pod koniec XVIII w. dwie z nich nadbudo
wano. Zabudowę tego odcinka ulicy dopełniła w 
1768 r. potężna kamienica Wasilewskiego, której 
tyły sięgały do ul. Rzeźniczej. Dom ten stał tuż za 
zachowaną do dziś figurą Matki Boskiej Passa- 
wskiej.
W połowie XVIII w. ul. Gnojową wybrukowano, 
stare parkany zastąpiono murem, pojawiły się tez 
małe domki na gruntach karmelickich, w pobliżu 
ul. Furmańskiej. Szybkie cofanie się koryta Wisły, 
wskutek wysypywania wielkich ilości ziemi spod 
fundamentów oraz śmieci, a także w wyniku po
stępującego procesu osuszania miasta, umożli
wiło po 1750 r. budowę grobli w miejscu dzisiej-

3. Kamienica karmelitanek (pomiar H. Szpilo- 
wskiego z 1820 r.)

szego dolnego odcinka ulicy. Grobla prowadziła 
do pomostu drewnianego, stanowiącego zaczą
tek przyszłego mostu, obok zaś wykopano 140- 
metrowy basen portowy dla barek dowożących 
kamienie. Cały ten teren był często zalewany 
przez rzekę, która usiłowała powrócić do starego 
koryta. Krótko po 1760 r. poprowadzono wzdłuż 
Gnojowej kanał ceglany, odwadniający rejon Kra
kowskiego Przedmieścia. Jednocześnie wkro
czyła tu zabudowa w postaci nielicznych na razie 
dworków, stajni i wozowni, stawianych na rozpar
celowanych w końcu terenach ogrodowych. Naj
starszym obiektem murowanym był piętrowy 
dom Kleyna nr 27 (2675), wybudowany przed 
1770 r. i usytuowany szczytem do ulicy, wraz z 
równoległą oficyną. Relikty murów obydwu budo
wli zachowały się w stojącej tam obecnie kamie
nicy frontowej. W całości przetrwała ogromna ka
mienica nr 23 (2677), zbudowana w 1771 r. we
dług projektu Efraima Szregera i należąca nie
gdyś do karmelitów. Dwupiętrowy, trójsegmento- 
wy budynek o 15 osiach i korytarzowym układzie, 
usytuowany na szerokiej działce równolegle do 
ulicy, stanowi jeden z najwcześniejszych na tere
nie miasta przykładów wielomieszkaniowej ka
mienicy czynszowej.
Z kolei dwupiętrowa, trzyosiowa kamieniczka kar
melitanek nr 29(2674), wzniesiona około 1780 r. 
przypominała swym rozplanowaniem typowy 
dworek dwutraktowy, z czterema izbami na każ
dym piętrze. Dom miał wystawkę w dachu i ele
wację rozczłonkowaną lizenami, podobnie jak ka
mienica karmelitów. W tym czasie powstały dwu
piętrowe kamienice: Wasilewskiego - nr 31 
(2673), z wysoką czapą łamanego dachu i Jędrze- 
jewicza - nr 19 (5629) oraz piętrowe domy: Mora
wskiego - nr 13 (2691) i ślusarza Zdrojewskiego - 
nr 15 (2679), wybudowany w latach 1784-1785. 
Tradycyjny układ szczytowy reprezentowały dwie 
kamieniczki nr 18(2689) metrykanta koronnego 
Rogalskiego. W czasie wyrównywania biegu ulicy 
parter wyżej położonego domu został zasypany 
ziemią, tak że od frontu budowla wyglądała na 
jednokondygnacyjną. Obrazu zabudowy na stoku 
skarpy dopełniały stajnie i wozownie na posesji 
nr 17 (2678BC) oraz kuźnia pod numerem 16 

(2688B). W 1770 r. całemu ciągowi ulic Rzeźniczej 
i Gnojowej wraz z nowym dolnym odcinkiem na
dano nazwę Bednarska, ponoć od Jicznych o- 
siadłych tu bednarzy.
Mimo częstych powodzi (m.in. w 1774 i 1782 r.) 
zabudowywał się również dolny odcinek ulicy, od 
Furmańskiej i Sowiej do brzegu Wisły. W 1775 r. 
wystawiono wreszcie tzw. most łyżwowy, pływa
jący na łodziach, które odholowywano zimą do 
pobliskiego basenu portowego. Obok mostu pod 
numerem 1-5 (2814) wybudowano w 1776 r. ze
spół łazienek Jacka Jezierskiego, kasztelana łu
kowskiego, znanych bardziej jako dom schadzek. 
Budynek główny, usytuowany nad brzegiem rze
ki, ozdobiony był motywem medalionów rozwie
szonych na wstęgach. Jako autora projektu 
wskazuje się Szymona B. Zuga. W pobliżu wzno
siła się drewniana wieża, na którą dostarczano 
wodę za pomocą żurawia, a stąd do łazienek - 
korytem. Dziedziniec otaczały parterowe skrzydła 
przylegające do ulic Bednarskiej i Dobrej.
Przy dolnej Bednarskiej, poza kilkoma dworkami, 
wybudowano do końca XVIII w. tylko jedną ka
mienicę piętrową, o siedmiu osiach, nakrytą da
chem łamanym, należącą do niejakiego Obu- 
szyńskiego nr 12 (2687A) i murowany domek 
Szyfry Kin, powstały zapewne około 1800 r. pod 
numerem 9(2681).
Od momentu uruchomienia mostu gwałtownie 
wzrosło znaczenie ul. Bednarskiej jako jedynej 
arterii komunikacyjnej łączącej Śródmieście ze 
wschodnim brzegiem Wisły. Obok służby zamko
wej i pałacowej osiedli tu liczni rzemieślnicy, 
przede wszystkim szewcy. Wygodzie podróżnych 
służył, obok łazienek, pierwszy hotel, czy raczej 
zajazd „Podlaski”, umieszczony w drewnianych 
zabudowaniach na posesji nr 11 (2680), zaś po
czątek „przemysłowi" data manufaktura przędzal
nicza Abrahama Papengutha. Zakład ten, po
wstały przed 1784 r. na posesji karmelitów, za
trudniał 39 osób.
Okres koniunktury zakończył się w 1794 r„ kiedy 
ustępujące przed Rosjanami oddziały polskie 
spaliły most łyżwowy, odcinając ul. Bednarską od 
Pragi.

Jarosław Zieliński

Garnizonowy Kościół Matki Boskiej Królowej Polski (w latach 
1933-1945 Królowe) Korony Polskiej) miał bardzo 
urozmaiconą przeszłość. Od czasu budowy pier
wszej, drewnianej jeszcze świątyni dla zakonu pi
jarów w latach 1837-1915 był cerkwią prawosław
ną i dopiero po rekatolicyzacji i rekoncyliacji w 
1916 r. zaczął służyć jako kościół garnizonowy. 
W związku z tą zmianą świątynia utraciła całe 
wyposażenie wnętrza, zmianie uległ także wygląd 
zewnętrzny. Detale cerkiewne usunięto już po 
pierwszej wojnie, lecz fasada kościoła nie została 
w pełni zrekonstruowana. Po spaleniu w czasie 
powstania 1944 r. kościół został pieczołowicie 
odrestaurowany i pozyskał wyposażenie, zwie
zione przez wojsko dla Generalnego Dziekanatu 
WP w Warszawie z różnych kościołów na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych.

Nie zrobiono natomiast nic, aby powróciły na 
dawne miejsce rzeźby i inne elementy przekaza
ne w lalach 1830-1835 różnym kościołom archi
diecezji warszawskiej. Nie przywrócono np. pier
wotnego wyglądu fasadzie kościoła, którą wień
czyły trzy kamienne posągi. Dopiero pod koniec 
lat siedemdziesiątych zwieńczono )ą centralnie 
usytuowaną figurą Matki Boskiej Łaskawej (tytuł 
kościoła w latach 1660-1712), z ambarasującym 
skutkiem, ponieważ nie zgadzały się proporcje. 
Kilka lat temu ustawiono kolejną, większą figurę. 
Jest to jednak tylko jeden, centralny element 
trójczłonowej kompozycji figuralnej, której pozo
stałe człony stanowiły adorujące NMP symbolicz
ne zwierzęta - lew i niedźwiedź, będące atrybuta

mi pierwszych patronów kościoła w latach 1642- 
1656

Gdy w 1990 r. znów ustawiono rusztowania, aby 
odnowić fasadę na ingres biskupa polowego WP. 
można było żywić nadzieję, że odzyska ona swój 
pierwotny wygląd. Tak się niestety nie stało. Po
zostały puste cokoły, chociaż uzupełnienie bra
kujących elementów wyżej opisanej grupy rzeź
biarskiej nie byłoby zadaniem trudnym. Figura 
niedźwiedzia leży u wejścia do kościoła jezuitów 
(miejsce dawnej kruchty). Rzeźba Iwa jest zapew
ne nadal w parafii Rokitno, która ją zakupiła po 
zamknięciu kościoła w 1835 r. Nie chodzi nawet o 
odbieranie tych rzeźb obecnym właścicielom, 
lecz o wykonanie dokładnych kopii.

Gorzej obszedł się los z ruchomym wyposaże
niem wnętrza. Najważniejsze jego elementy prze- 
padły już to w XIX w . już to w 1944 r. Ołtarz głów
ny ustawiony w prawej bocznej nawie warsza
wskiej katedry rozebrano zapewne w czasie re- 
gotyzacji. Organy przeniesione do kościoła poje- 
zuickiego, oddanego wtedy pijarom, rozebrano w 
drugiej połowie XIX w., a mniejsze sprzęty prze- 
padły w 1944 r._ o ile me zostały usunięte juz 
wcześniej. Marmurowa osiemnastowieczna po
sadzka służyła do niedawna kościołowi pokame- 
dulskiemu na Bielanach; ostatnio polecił ją usu
nąć ks bp Romaniuk.

Jerzy Gofos
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Pałac 
Szlenkierów
Pałac Szlenkierów przy pl. Dą
browskiego - to jedna z najw
spanialszych siedzib plutokracji 
warszawskiej ostatnich lat XIX 
w., jedyna zachowana do dziś w 
stanie zbliżonym do pierwotne
go. Powstał w latach 1881-1883 
według projektu Witolda Lancie- 
go dla bogatego garbarza Karo
la Jana Szlenkiera. Wzniesiono 
go w linii zabudowy placu, z we
wnętrznym dziedzińcem otoczo
nym skrzydłami. Elewacja pała
cu od strony pl. Dąbrowskiego 
przypominała dawniej dzieła 
dojrzałego renesansu rzymskie
go, a portal z potężnymi atlanta
mi dźwigającymi balkon pier
wszego piętra (dziś nie istnieją
cy) wzorowany byt na portalu 
Palazzo Davia Bargellini w Bolo
nii. Z włosko-renesansową ar
chitekturą elewacji frontowej pa
łacu pozostawał w pewnej dys
proporcji stromy dach, częścio
wo przysłonięty balustradową 
attyką, przypominający dachy 
stosowane we Francji w okresie 
dojrzałego renesansu. Połącze
nie takie me stanowiło rzadkości 
w twórczości Witolda Lanciego, 
znamienne też było m.in. dla 
wiedeńskiego środowiska ar

chitektonicznego, pod którego 
wpływem Lanci pozostawał.

Parter pałacu zajmowały biura 
zarządu fabryk Karola Jana 
Szlenkiera (oprócz garbarni 
miał również fabrykę tiulu i fira
nek pod firmą „Szlenkier, Wydż- 
ga i Weyer"), pierwsze piętro za
jęte było w całości przez aparta
ment właściciela i jego rodziny, 
pozostałe pomieszczenia przez 
służbę i oficjalistów. Z wnętrz ut
rzymanych w duchu renesansu 
wyróżniała się okazała klatka 
schodowa z ciemnoczerwonymi 
trzonami marmurowych kolumn, 
kontrastującymi z białymi baza
mi i kapitelami. Dekorację ma
larską wnętrz wykonał techniką 
enkaustyczną Wojciech Gerson. 
Koszt budowy przekroczył 
300 000 rubli, a więc sumę wów
czas znaczną.

1.2. Elewacja frontowa pałacu przed 
1939 r. (1) i obecnie (2)

2 W 1922 r. dzieci Karola Jana 
Szlenkiera sprzedały pałac po
selstwu włoskiemu, podniesio
nemu niebawem do godności 
ambasady. W pałacu przepro
wadzono zmiany, które częścio
wo zatarły jego pierwotny cha
rakter. Włochom nie podobały 
się neorenesansowe wnętrza, 
nie podobała się również deko
racja malarska Wojciecha Ger
sona. Niektóre jej fragmenty zo
stały wówczas wymontowane ze 
ścian przez dawnych właścicieli 
i przekazane przez nich do Mu
zeum Narodowego w Warsza
wie.

W czasie Powstania Warsza
wskiego ucierpiało skrzydło 
frontowe. Ambasada włoska już 
w 1945 r. objęła budynek w po
siadanie i w 1946 r. przystąpiła 
do jego odbudowy; ukończono 
ją w roku następnym. Należy 
przypomnieć, że ambasada wło
ska tuż po wojnie była jedynym 
przedstawicielstwem dyploma
tycznym w Warszawie, które za
jęło swój dawny, przedwojenny 
lokal. W latach 1964-1965 pałac 
gruntownie wyremontowano;
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3.4. Obecne wnętrza ambasady włoskiej: jadalnia (3) i kominek (4) 
(zdjęcia: 1 - Archiwum Dokumentacji Mechanicznej,
3.4 - Teodor Hermańczyk)

wygląd, jaki wówczas otrzymał, 
zachował się do dziś.

Pałac Szlenkierów, który podzi
wiamy na pl. Dąbrowskiego, 
różni się dość znacznie od tego, 
jaki przetrwał do 1944 r. Zmiany 
zaszły zarówno w wyglądzie ze
wnętrznym, jak i we wnętrzach. 
Elewację frontową znacznie u- 
proszczono, rezygnując z nie
których elementów jej dekoracji. 
Nie odtworzono np. atlantów 
przy bramie podtrzymujących 
balkon pierwszego piętra, okna 
drugiego piętra pozbawiono ob
ramień, a boniowaną dawniej 
powierzchnię elewacji zamienio
no na gładką. Nie wyszło to pa
łacowi na dobre. Nie naruszone 
zachowały się elewacje od dzie
dzińca, a z wnętrz - klatka scho
dowa. Wielki salon i jadalnia na 
pierwszym piętrze otrzymały w

latach sześćdziesiątych nową 
klasycystyczną dekorację sztu- 
katorską wykonaną przez rze
mieślników z Włoch. Wnętrza re
prezentacyjne ambasady wyglą
dają okazale, szkoda jednak, że 
zniszczenia wojenne i później
sza restauracja zatarły ich spe
cyficzny dziewiętnastowieczny 
charakter.

Tadeusz S. Jaroszewski

Ze względu na brak funduszy 
zawieszamy ukazywanie się 
dodatku „Spotkania z Warsza
wę”. Czytelników serdecznie 
przepraszamy!

Warszawskie firmy

Honorowy 
Optyk
„Atoli i na nasze/ wystawie znajdowały się udoskonalone wyroby 
optyczne Jakóba Pik. mechanika-optyka w Warszawie, dowodzące 
prawdziwego w sztuce tej zamiłowania i znakomitego postępu, jako 
to: perspektywy polne i teatralne z szkłami achromatycznemi: dyop- 
tra, dowcipne narzędzie pozwalające widzieć co się dzieje w rozrzu
conych częściach jednegoż zakładu, dla przedsiębiorców fabryk 
bardzo przydatna, własnego p. Pik pomysłu; soczewki z szkła kry
ształowego, wklęsłe i wypukłe, od najmniejszych do 15 cali średnicy, 
co dowodzi na wysoką skalę urządzonego zakładu i w silne opatrzo
nego narzędzia; na koniec okulary ze szkła kryształowego, lornetki 
itp. przedmioty, starannie i dokładnie wykonane, jednające temu 
pożytecznemu przedsiębiorcy znakomite u nas wzięcie i zaufanie, na 
które ze wszech miar zasługuje". Tak pochlebną opinię otrzymał Pik 
już w pierwszym roku działalności, kiedy w 1845 r. zaprezentował 
swe wyroby na wystawie „płodów przemysłu krajowego" w Ratu
szu.

Jakub Pik urodził się w Częstochowie w 1806 r. W Warszawie pojawił 
się jako pracownik pomocniczy w tzw. Nowej Kosmoramie Narodo
wej, założonej w 1826 r. przez niejakiego F. Pika, być może ojca lub 
stryja. W1834 r. został uczniem Warszawskiej Szkoły Rabinów i Nau
czycieli, a po jej ukończeniu podjął praktykę w szlifierni szkieł oku
larowych Mateusza Ottona Bachmanna przy ul. Podwale (nr hip. 
522). W 1844 r. zarządzał zakładem Bachmanna, a w końcu tego roku 
odkupił go za 690 rubli srebrem i otworzył firmę pod nazwą Instytut 
Optyczny. W 1845 r. ożenił się z Miną z Rozenów; miał trzech synów i 
dwie córki. W rok później przeniósł firmę do pałacu Paca na ul. Mio
dową. Gdy w 1848 r. pałac został skonfiskowany, Pik przeniósł 
zakład do pałacu Józefa Dyzmańskiego również przy ul. Miodowej, 
gdzie prowadził go do 1886 r„ to jest do czasu, kiedy przekazał firmę 
synowi Michałowi.
Przez wszystkie lata pracy Jakub Pik wyrobił firmie ogromne uznanie 
i szacunek, czego wyrazem było nadanie mu w 1847 r. przez Komisję 
Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych tytułu Honorowego 
Optyka m.Warszawy. W jego Zakładzie Mechaniczno-Optycznym 
można było nabyć wszelkie nowe wynalazki, i to nie tylko w dziedzi
nie optyki. Pik reklamował firmę bardzo obszernymi ogłoszeniami 
zamieszczanymi w prasie, przewodnikach i kalendarzach warsza
wskich. Czytając je dzisiaj aż trudno uwierzyć, że oferował tak bogaty 
zestaw wyrobów i usług. A trzeba dodać, że wykonywał je we włas
nym warsztacie, w którym zatrudniał w 1871 r. 60 robotników; war
tość wyrabianych przedmiotów wynosiła 60 tysięcy rubli.
Jakub Pik utrzymywał też kontakty z „najznakomitszymi fabrykantami 
zagranicznymi i krajowymi”. W 1855 r. odbyt podróż po krajach Euro
py Zachodniej, zapoznając się z urządzeniami najbardziej znanych 
zakładów optycznych i mechanicznych. Zaowocowały również kon
takty nawiązane na wystawach. Oprócz udziału w wystawach w Ce
sarstwie, a więc w Petersburgu i Moskwie, swoje wyroby prezento
wał na różnych ekspozycjach w Europie i Ameryce. Można je było 
podziwiać na wystawach powszechnych i specjalnych w Londynie, 
Monachium, dwukrotnie w Paryżu, w Wiedniu i Filadelfii. Plonem tych 
prezentacji było przyznanie firmie 26 medali złotych i srebrnych oraz 
wielu listów pochwalnych.
W 1871 r. Jakub Pik otrzymał tytuł dostawcy Uniwersytetu Warsza
wskiego. Był też członkiem Paryskiej Akademii Rolnictwa, Przemysłu 
i Handlu oraz Towarzystwa Podniesienia Rzemiosł w Monachium. O 
zaszczytach, jakie otrzymała firma przypominał w ogłoszeniach rek
lamowych. Atrakcyjnie urządzona witryna wystawowa przy zakładzie, 
na której stały ogromnych rozmiarów termometr w oprawie z fabryki
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Warszawskie okolice
1’iU.

Zasjcayouy tytułem aenoroweco optyka m. Warszawy, medalami I pochwalnemi listami, za Wystawy 
'■» Moskwie. Londynie, jak również dwoma honorowemi medalami z ostatniej Powszechnej Paiyzkiej Wystawy, 

na Miodowej ulicy Ar. 497 lit. A, Konstancin
Zwraca uwagę Szanownej Publiczności na bogaty zapas rozmaitych 

przyrządów i uąrzędzi optycznych, fizycznych, chemicznych, matematycznych, gospodar
skich i cbirurzicznych. na strzelby i przyrządy strzeleckie i :. p. Stosunki jego 
z najznakotnitszemi fabrykantami zagranicznymi i krajowymi, jako też posiada
nie własnej fabryki, -lawują go w możności dostarczać od najtańszych okularów 
do najdroższych Cristal-de-Roche, od pojedyncz’ j lorynetki do najbardziej skom
plikowanego Teleskopu, od małego kartollomierza do najdroższych barometrów, 
termometrów, areometrow i hydrometrowi od malej maszynki do robienia masła do 
Pralni i machiny samoszyjąctj; > l zwykłej dubeltówki do najdokładniejszego sztu- 
cera i rewolweru: od troakaru do narzędzi akuszera i przyrządów lekarza, najnowszej 
konstrukcji. kassy ogniotrwałe niezrównanej doskonałości wyrobu, w najlepszym 
gatunku, w najtańszych cen ich. jak również, -prowadzenie w najkrótszym cza
sie przedmiotów żądanych. Oprócz tego Zakład powyższy zaopatruje wszelkie 
gabinetaZakładów Naukowych narzędziami: tizycznemi, matematycznemi, che
micznemu metereologicznemi i w ogóle instrumentami i przyrządami odnoszą- 
cemi się do różnych gałęzi nauk. Za dobroć rzeczy kupującym w jego Skła
dzie daje poręczenie. Wszystkie wyroby powyższego Zakładu opatrzone są 
herbem Cesarstwa.

Ogłoszenie firmy w Przewodniku warszawskim informacyjno-adresowym z 
1869 r.

Mintera i barometry, wabiła oko i przyciągała klientów. Helena Duni- 
nówna, autorka wspomnień o dziewiętnastowiecznej Warszawie, za
notowała, że sama często stawała przed oknem wystawowym zakła
du p.Pika „by choć trochę popatrzeć na malutkiego kapucyna, który 
wysuwał się z również malutkiego domku na pogodę, a krył się w 
nim gdy się zbierało na deszcz".
Dla podniesienia rangi zakładu Jakub Pik otworzył przy nim w 1869 r. 
gabinet fizyczny, będący swego rodzaju muzeum. Wyposażył go w 
różne narzędzia i machiny fizyczne, matematyczne, astronomiczne i 
chemiczne, umieścił w nim bogaty zbiór minerałów, kolekcję owa
dów, ptaków i preparatów anatomicznych oraz liczny zestaw numiz
matyczny. Zwiedzanie muzeum było bezpłatne, w jego pomieszcze
niach obywały się ponadto odczyty, pogadanki i zajęcia szkolne, w 
czasie których korzystano ze zgromadzonych zbiorów. Sam właści
ciel był prawdopodobnie również uczestnikiem tych spotkań i być 
może także prowadził pogadanki. Zdaje się to potwierdzać fakt przy
gotowania przez niego kilku specjalistycznych broszurek i artykułów 
poświęconych optyce. Muzeum funkcjonowało do 1874 r.
Rozległe interesy sprawiły, że J.Pik był człowiekiem dość zamoż
nym. W latach 1860-1884 był właścicielem kamienicy przy ul. Pod
wale (nr hip. 526). Przez jakiś czas miał też majątek ziemski Wola 
Krzysztoporska koło Piotrkowa Trybunalskiego. Nie skąpił jednak 
funduszy na potrzeby miasta. W 1863 r. zainstalował w Ogrodzie 
Saskim zegar słoneczny ofiarowany przez Antoniego Magiera - 

-astronoma i meteorologa. W tym samym roku pokaźną sumą zasilił 
kasę organizacji powstańczej. Przez 30 lat J.Pik pełnił obowiązki 
opiekuna ubogich gminy żydowskiej. Bez zbędnego rozgłosu prze
kazywał fundusze na cele filantropijne.
Jak już wspomniano, w 1886 r. przekazał firmę synowi Michałowi, a 
sam przeniósł się do nowego mieszkania przy ul. Senatorskiej 10. 
Drugi syn-Felicjan usamodzielnił się znacznie wcześniej; od 1873 r. 
kierował własnym Zakładem Mechaniczno-Optycznym przy ul. Nie
całej 2. Trzeci syn - Seweryn prowadził przedsiębiorstwo handlowo- 
techniczne. Brak jest bliższych danych o córkach. Jakub Pik zmarł 
11 stycznia 1897 r. i pochowany został na cmentarzu żydowskim w 
Warszawie. Zakład Michała (dawny Jakuba Pika) przetrwał, jak suge
rują to reklamy, do około 1930 r. Zakład przy ul. Niecałej 2 działał do 
1920 r, z tym że od 1897 r. firmę pod tym adresem prowadził 
Z.Pik.
Pamięć o firmie i jej założycielu trwała jeszcze dłużej. Wymieniano go 
w wierszach i piosenkach. To o Jakubie Piku Julian Tuwim ułożył 
kuplet pt. Staroświecki optyk do wodewilu Feliksa-Schoebera Pod
róż po Warszawie.

Wiesław Głębocki

Tego zabytkowego uzdrowiska 
na obrzeżach Warszawy nie 
trzeba przedstawiać czytelni
kom ..Spotkań z Zabytkami"; 
„Spotkania" pisały o nim dwu
krotnie (Konstancin w cyklu Pol
skie Zdroje, nr 2, 1985; Jeszcze 
o Konstancinie, nr 1. 1986). 
Obok interesującej i świetnej 
przeszłości tego niegdyś - ele
ganckiego i ekskluzywnego ku
rortu, jego licznych i zabytko
wych willi i pensjonatów projek
towanych przez najwybitniej
szych architektów z początku 
naszego stulecia, ukazaliśmy 
również stan tych obiektów, z 
których około 200 wpisanych 
jest do rejestru zabytków i pod
lega ochronie prawnej. Stan ten 
zaś wówczas - w 1985 r. - był 
opłakany. .
Przeznaczone w większości do 
letnich pobytów, pozbawione 
kanalizacji i bieżącej wody bu
dowle zasiedlone zostały po os
tatniej wojnie przez okoliczną u- 
bogą ludność lub też przez, ucie-

do nich obiektów, choć obligo
wało ich do tego prawo. O utrzy
manie budynków nie troszczyli 
się również lokatorzy - którzy 
przecież powinni to robić w do
brze pojętym własnym interesie 
- zrzucając te obowiązki na bez
radnych gospodarzy lub na wła
dze gminy, która była głównym 
właścicielem zabytkowych obie
któw.
W 1985 r. Konstancin był sen
nym, szarym miasteczkiem peł
nym zmurszałych, zdewastowa
nych willi, zapadłych ze starości 
dachów, okien przysłoniętych 
workami z folii, niezliczonych 
komórek i gołębników. Jak wy
gląda teraz, po sześciu latach, w 
nowej już rzeczywistości, która 
między innymi przywróciła pra
wa dawnym właścicielom i wye
liminowała wiele absurdalnych, 
ale dających poczucie bezpie
czeństwa przepisów, jak ten np., 
że prawo użytkowania lokalu za
gwarantowane jest przez fakt za
meldowania?

1. Willa na rogu ulic Mickiewicza i Matejki; w okresie międzywojennym pens
jonat dla kształtących się panien; w 1985 r. mieszkanka Konstancina alarmo
wała redakcję w sprawie szybkiej dewastacji obiektu, obecnie dzięki Stołecz
nemu Centrum Rehabilitacji zabytek został odrestaurowany

kinierów z Warszawy, którzy tu 
znaleźli tymczasowe lub stałe 
schronienie. W budynkach pro
jektowanych jako jednorodzinne 
zamieszkało po kilka lub nawet 
kilkanaście rodzin. Dawni właś
ciciele willi i pensjonatów utracili 
w większości prawa do swej 
własności, a ci, którzy je zacho
wali, nie mogli swobodnie decy
dować ani o tym, kto zamieszku
je ich budynki, ani też o wyso
kości czynszów płaconych 
przez lokatorów. W efekcie - po
nieważ czynsze były na ogół 
symboliczne - nie byli oni w sta
nie konserwować należących

Wejście kapitalizmu do Kon
stancina spowodowało wielkie 
zmiany. Już w latach osiemdzie
siątych miejscowość ta stała się 
modna wśród ludzi zamożnych. 
Kupowano tu działki, na których 
wyrastały budowane na ogół w 
fatalnym stylu, nowobogackie 
wille. Teraz proces ten jeszcze 
się nasilił, prowadzonych jest 
kilkadziesiąt tego rodzaju inwe
stycji i tylko niektóre ze wzno
szonych obiektów nawiązują 
poprzez kształt swej bryły do za
bytkowego charakteru otocze
nia. Fakt ten nie pozostaje bez 
znaczenia dla Konstancina trak-
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dualnych zabytków architekto
nicznych, ale jako zabytkowa i 
zorganizowana całość prze
strzenna powstała w określo
nym czasie (od początku stule
cia do lat czterdziestych) i jed
nolita pod względem historycz
nym.
Owe przetykanie zabytkowej 
struktury nowoczesnymi wtręta
mi jest groźne również z tego 
powodu, że rozległe niegdyś i 
regularnie wytyczone dziatki są 
na nowo „krojone”, tak aby po

między dwoma zabytkowymi 
budynkami wygospodarować 
miejsce na wybudowanie trze
ciego - właśnie tego nowoczes
nego. To zaś stanowi już jawne 
naruszenie nie tylko zabytkowej 
przestrzeni urbanistycznej, ale 
też intencji twórcy Konstancina 
hr. Witolda Skórzewskiego i po
wołanego przez niego Towa
rzystwa Akcyjnego Urządzania 
Ulepszonych Miejscowości Let
niczych. Towarzystwo to, przy
stępując do tworzenia wzorowe
go letniska w lasach konstan-

2. Postępuje natomiast niszczenie 
pensjonatu „Odpoczynek”; ewen
tualny kupiec musiałby zapewnić 
mieszkania dla kilkunastu rodzin
3. Willa ,,Amelin" należy dziś do Ta
deusza Wyganowskiego - wnuka 
Edwarda Natansona, twórcy i pier
wszego właściciela papierni w Je
ziornie
4. Pośród willi wyrastają nowoboga
ckie, kontrastujące z zabytkowym o- 
toczeniem pensjonaty
5. Willa „Ustronie" przy ul. Piasta nie 
remontowana od czasu budowy 
(zdjęcia: 1,2,4.5 - Zdzisław Skrok,
3 - Jerzy Szandomirski)

cińskich, wydało swoisty statut 
dla przyszłych jego budowni
czych i mieszkańców, w którym 
czytamy m.in.: „1. willa ze 
wszystkich stron powinna po
siadać fasady, 2. budynki me 
powinny mieć więcej niż dwa 
piętra prócz parteru, 3. na po
sesji nie może stanąć więcej niż 
jedna willa wraz z aneksami, 4. 
front willi winien być oddalony 
od ogrodzenia frontowego o co 
najmniej 12 metrów, boki jej zaś 
od granic sąsiednich dziatek o 
co najmniej 6 metrów.”

Niestety, przewidziano, że statut 
ten obowiązywać będzie tylko 
30 lat, dziś więc, gdy wiek Kon
stancina zbliża się do setki, jest 
on już nieaktualny, a coraz wię
cej zamożnych ludzi chce mie
szkać w modnej podwarsza
wskiej miejscowości.

O ile zabytkowy Konstancin 
straci zapewne na swym cha
rakterze w wymiarze przestrzen
nym, to jednak jego poszczegól
ne zabytki bez wątpienia skorzy
stają na obserwowanej w ostat
nich latach inwazji kapitalizmu. 
Odzyskanie praw własności 
przez wielu dawnych właścicieli 
i możliwość swobodnego dy
sponowania zdewastowanymi 
na ogół willami i pensjonatami, 
stworzyło swoisty rynek tych o- 
biektów. Zamożni ludzie kupują 
zabytkowe rudery oraz przywra
cają im dawny wygląd i funkcje, 

ulicami Konstancina, co 
widzimy pięknie odno- 
wyrastającą pośród ut

rzymanego ogrodu zabytkową 
bryłę. Przy wielu obiektach trwa
ją właśnie prace remontowe. 
Jednak większość zabytków 
Konstancina nadal straszy od
padającymi tynkami, zapadłymi 
dachami i brudem otoczenia. I 
one jednak szybko znalazłyby 
nabywców i opiekunów, gdyby 
nie... ich mieszkańcy.

Nabywcy nie kryją bowiem, że 
chcieliby móc dysponować ca
łym nabywanym obiektem. Cóż 
jednak zrobić z jego mieszkań
cami, szczególnie jeśli jest ich 
kilkunastu albo nawet kilkudzie
sięciu? Kupienie mieszkania dla 
każdej rodziny wymaga fortuny 
przekraczającej niejednokrotnie 
możliwości nawet bardzo za
możnych ludzi. Gmina, która for
malnie powinna zapewnić im 
mieszkanie, jest biedna i nie po
siada lokali. Właściciele chwyta
ją się więc przeróżnych sposo
bów, aby pozbyć się lokatorów: 
podnoszą czynsze, proponują 
odszkodowania, czekają na 
śmierć leciwych mieszkańców, 
niekiedy jednak kupują im mie
szkania. Żadna z tych dróg nie 
jest łatwa; wystarczy tu przyto
czyć przykład Piotra Nowickie
go, warszawskiego marszanda, 
który juz przed kilkunastu laty 
kupił willę „Pallas Athenae" za
mieszkaną przez lokatorów i do
tychczas nie może podjąć jej 
całkowitego remontu, gdyż 
część mieszkańców nadal po- 
zostaje pod jego dachem. Nie
mniej jednak dla tych ludzi 
skończyły się już „lekkie czasy”, 
prawo chroni ich wprawdzie 
przed wyrzuceniem na ulicę, ale 
już nie gwarantuje niskich czyn
szów i błogiego zamieszkiwania 
w cudzym budynku na cudzy 
koszt. Skargi lokatorów trafiły 
również do prasy („Gazeta Wy
borcza" nr 264 i 276 z 1991 r.). 
Biedni, na ogół starzy ludzie nie 
mają łatwego życia w naszych 
czasach, należy się im współ
czucie i pomoc. Nie można jed
nak zapomnieć, że zabytki też 
czekają na pomoc.

Zdzisław Skrok


