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W marcu pożegnaliśmy Profesora Wojciecha Kalino
wskiego. Kiedy w 1975 r. objął stanowisko dyrektora 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków, stało się jasne dla 
nas wszystkich, że działalność tej instytucji ulegnie za
sadniczej zmianie. I rzeczywiście - Profesor zajął się 
przede wszystkim organizacją ewidencji zabytków w 
kierunku jej unowocześnienia (komputeryzacja) i reali
zacji pełnego spisu zabytków, po raz pierwszy uwzględ
niającego obiekty z drugiej połowy XIX i z XX w.
W tym właśnie momencie - licząc na otwartość Profe
sora dla wielu spraw - wystąpiliśmy z dojrzewającą od 
kilku lat propozycją wydawania pisma o profilu popu
larnonaukowym. W ten sposób narodziły się „Spotkania 
z Zabytkami” - to właśnie Profesor „wychodził” (a w 
tamtych czasach nie było to łatwe!) zezwolenie, to Pro
fesor podpowiadał i akceptował układ pierwszego ze
szytu w 1977 r. (z modyfikacjami funkcjonuje on do dzi
siaj), to wreszcie Profesor przez minione lata był na
szym surowym recenzentem i jednocześnie troskliwym 
opiekunem przy wszystkich ostrych zakrętach pisma. 
Nie będziemy wymieniać piastowanych przez Profesora 
licznych godności w różnych instytucjach i organiza
cjach. Odwołujemy się w tym miejscu do przedstawio
nej v/ 1982 r. na łamach „Spotkań z Zabytkami” sylwetki 
Profesora, gdzie ukazaliśmy także wiele innych szczegó
łów z Jego życia. Energia, pasja działania, aktywność i 

wspomniana otwartość towarzyszyły Profesorowi do 
chwili przejścia na emeryturę (1989 r.) i przez ostatnie 
lata życia, kiedy porządkował swoją dokumentację fo
tograficzną (ponad 16 tysięcy zdjęć zabytków z całego 
świata!) i w dalszym ciągu wykładał ochronę zabytko
wych miast na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Trzeba dodać, że Profesor - jako specjalista w 
zakresie historii i rewaloryzacji miast - miał znaczny 
dorobek publicystyczny: około 200 rozpraw naukowych 
i artykułów popularyzatorskich (także w naszym pi
śmie), a niezaprzeczalnym sukcesem było doprowadze
nie do wydania monumentalnego dzieła pt. Miasta his
toryczne (Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1986), 
którego był redaktorem i współautorem.
W cytowanym artykule o Profesorze z 1982 r. na pyta
nie, co było dla Niego w życiu najważniejsze, odpowie
dział: „W życiu prywatnym - to, że przeżyłem (kampa
nię wrześniową 1939, obozy koncentracyjne, Powstanie 
Warszawskie 1944, oflagi jenieckie), w zawodowym - 
dorobek pisany i - jeśli można tak powiedzieć - doro
bek »mówiony«, czyli owo przekazywanie wiedzy in
nym, których mogę nazywać »moimi uczniami«”.
Kiedy na zawsze odchodzi ktoś bliski, przez długi czas 
wydaje się to po prostu nieprawdziwe...

Redakcja



Maria I. Kwiatkowska

Nieznany 
Lanci

Nazwisko Franciszka Marii Lanciego znane jest, 
i to nie tylko historykom sztuki. Włoski architekt, 

uczeń rzymskiej Akademii Św. Łukasza, w 1825 
r. przybył do Polski na wezwanie Małachowskich, ' 
aby pracować w ich majątku Końskie koło Kielc. 

Po kilku latach przeniósł się do Krakowa, gdzie 
w 1830 r. otrzymał stanowisko inspektora 

gmachów Akademii (m.in. restaurował groby 
królewskie na Wawelu), a w 1837 r. został 

architektem zakładów górniczych w Dąbrowie 
Górniczej. Od 1844 r. mieszkał w Warszawie; 

ożeniony z Polką Karoliną z Kawskich pozostał 
tu do swej śmierci w' 1875 r. Należał do bardziej 

wziętych architektów swego czasu: prócz prac 
związanych z piastowanymi stanowiskami, 

wykonał wiele projektów kościołów, pałaców, 
budynków im towarzyszących, tak gospodarczych, 

jak i ogrodowych oraz miejskich kamienic na 
zamówienia prywatne. Szczególnie związany był 

z rodziną Potockich, dla której pracował 
w Krzeszowicach (przebudowa pałacu), 

w Wilanowie (budynki gospodarcze oraz 
okoliczne folwarki: Gucin, Natolin, Służew), 

w Międzyrzeczu Podlaskim (pałac), w Krakowie 
i w Warszawie (m.in. kamienica 

przy Krakowskim Przedmieściu 17).

I
mię starszego syna Franciszka Marii - Witolda Lanciego także 
związało się z polską architekturą: był on autorem wielu wspa
niałych warszawskich kamienic wzniesionych w latach osiem
dziesiątych XIX w. Najmniej natomiast znane jest nazwisko 

młodszego syna Franciszką Marii - Franciszka Karola Lanciego. 
Domeną tego uzdolnionego artystycznie potomka włoskiego ar
chitekta była rzeźba, później także rysunek humorystyczny i litera
tura.

Urodzony w Krakowie około 1835r., młodość spędził w Warsza
wie, gdzie w 1853 r., po ukończeniu gimnazjum, wstąpił jako „wol
no przychodzący” na oddział rzeźby tutejszej Szkoły Sztuk Pięk
nych. Znalazł się więc w gronie uczniów profesora Konstantego 
Hegla, razem z rzeźbiarzami: Teodorem Rygierem, Andrzejem 
Pruszyńskim, Ludwikiem Kucharzewskim, Bolesławem Syrewi- 
czem i innymi.

Młodzież kochała swego profesora, choć potrafiła płatać mu nie
raz przykre figle. Malarz Adrian Głębocki, ich szkolny kolega, 
wspomina, jak raz „do stojącego na uboczu kapelusza (profesora) 
wsypali nieco miałkiego cukru, poczem wynalazł się jakiś pretekst 
pójścia do gabinetu gipsów, profesor wziąwszy kapelusz poszedł z 
uczniami; za powrotem, gdy usiadł do modelowania, nie mógł się 
opędzić przed muchami osiadającymi łysą głowę ''.Do figlarzy, za
bawiających swych kolegów, należał także młody Franciszek. 
„Lanci w kącie naśladował ustami heblowanie deski i rżnięcie piłką 
drzewa - wspominał Głębocki - miejscowy model widząc i słysząc 
jak obrzyna krzesło, przybiegł strwożony wołając, po co mi pan 
mebel psuje!, a zobaczywszy, że wcale i piłki nie ma - śmiech był 
ogólny”.

Po nauce u profesora Hegla, która dala Franciszkowi Karolowi 
Lanciemu podstawy rzemiosła rzeźbiarskiego, w październiku 
1857 r. wyjechał na dalsze studia do Rzymu, skąd właśnie wrócił 
jego starszy brat Witold. Mieszkająca tam rodzina ojca stanowiła 
dlań oparcie. Przez cztery lata uczęszczał Lanci do Akademii Św. 
Łukasza, ucząc się i praktykując w pracowni berlińskiego rzeźbia
rza Emila Wolffa, mieszkającego i pracującego, tak jak jego wielki 
mistrz Duńczyk Bertel Thorvaldsen, w Rzymie. W pierwszych 
dniach nauki u Wolffa, Franciszek, jak później zwierzał się dzien
nikarzowi „Gazety Codziennej” (1860 r.): „chodził i myślał, zwątpił 
nawet o swoich zdolnościach. Mistrz jego modelowa! kolosy jakby 
od niechcenia, marmur krajał jak cukier, a on jako początkujący, 
pocił się i kaleczył ręce”.

Po pewnym jednak czasie stało się widoczne, że nauka nie poszła 
na marne, bo w trakcie studiów w Akademii Lanci odznaczony 
został dwoma pierwszymi medalami (słusznie zatem prof. Hegel 
uważał go za uzdolnionego do rzeźby). Jeden medal otrzyma! za 
kompozycję grupy „Pożegnanie Abrahama z Agarą”, drugi - za 
wykonanie posągu z żywego modela. W 1860 r., bawiąc z krótką 
wizytą w Warszawie, pokazał na Krajowej Wystawie Sztuk Pięk
nych fotografię swej rzeźby, wykonanej także na konkurs w rzym
skiej Akademii, przedstawiającej „Marsa i Minerwę”.

Po ukończeniu akademickich studiów Lanci pozostał nadal w Rzy
mie, rozpoczynając samodzielną twórczość. Pierwszą znaczniejszą 
jego pracą, o której donosiła także warszawska prasa, był pomnik 
upamiętniający zmarłych stryjów: Michała, Fortunata i Wincentę 
Lancich, postawiony w jednym z bardziej znanych rzymskich koś
ciołów S. Maria Ara Coeli na Kapitolu. Warto może przypomnieć, 
że za projekt restauracji tego kościoła jego ojciec Franciszek Ma
ria otrzymał swego czasu złoty medal rzymskiej Akademii Św. 
Łukasza. Pomnik rodziny Lancich znajduje się tam w kaplicy Św. 
Anny, gdzie go odnalazłam; był zakurzony i zastawiony stosami 
krzeseł.

Jest to kompozycja przyścienna, sięgająca podłogi, z wysokim co
kołem i trzema prostokątnymi niszami podzielonymi kanelowany- 
mi, jońskimi pilasterkami, zwieńczona płaskim szczycikiem z o- 
zdobnym kartuszem herbowym. W niszach ustawione zostały po
piersia. Całość wykonana z białego marmuru, nie świadczy jednak 
o szczególnie wyróżniających się zdolnościach młodego twórcy.
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1.2. Pomnik rodziny Lancich (marmur) w kościele S. Mana Ara Coeli w Rzymie
(1) i popiersie Fortunata Lanci z tego pomnika (2)
3. Pomnik Tekli Świergockiej na warszawskich Powązkach (piaskowiec)

Z czasem, w miarę studiów i coraz bardziej zaawansowanej prak
tyki, młody rzeźbiarz zdobyć musiał pewną biegłość dłuta, skoro 
zyskiwać zaczął coraz większą wziętość, w czym z początku mogła 
trochę pomagać mu rodzina i jego włoskie nazwisko. Rzym w XIX 
w. był największym targiem sztuki. Tu zaopatrywali się w obrazy i 
rzeźby nie tylko handlarze, lecz najwięksi znawcy i esteci z całej 
Europy i Ameryki, ciągnąc za sobą rzesze snobizującej się pluto- 
kracji.

Toteż nie bez znaczenia dla młodego Lanciego i jego dalszej 
egzystencji w Wiecznym Mieście było to, że marmurową rzeźbę 
„Bachantki” jego dłuta kupił znany francuski literat i esteta „książę 
paryskich krytyków sztuki” Teofil Gauthier, zaś lord Wilhelm Har
court z Anglii nabył jego grupę „Śmierć Seneki”.

W połowie lat sześćdziesiątych Lanci uzyskał także poważne za
mówienie od znanego włoskiego bankiera (z którego usług korzy
stali również Polacy, m.in. Potoccy) Alessandro Torloniego, na 
wykonanie marmurowego posągu Improwizatora, poety Cino da
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Artysta z prawej strony. Pfu ' pfu ’ j>fu ’ 
Artysta z lewej Wrrrrrr..........

4 Wierny obraz iycslitcych stosunków dwóch Artystów tego samego fachu. 4. Rysunek satyryczny zamieszczony 
w „Kolcach”, nr 2,1875
5. 6. Karykatury: Lucyny Ćwiercia- 
kiewiczowej („Kolce", nr 20, 1875) (5) 
i Wacława Szymanowskiego („Kol
ce", nr 10, 1876) (6)

(zd/ęcia: 1,2,3 - Jerzy Langda)

Pistoia. Posąg ten ustawiony został w 1868 r. przed wyrestaurowa- 
nym, także z funduszy bankiera, teatrem Apollina w Rzymie, znaj
dującym się przy Lungo Tevere Tor di Nona. Niestety, figury tej 
nie znamy nawet z fotografii (która w 1866 r. znalazła się na war
szawskiej wystawie Towarzystwa Zachęty). Teatr Apollina bo
wiem został zlikwidowany w końcu XIX w., ustępując miejsca 
nowym budynkom. Co stało się z posągiem, dotąd nie wiemy. War
to zająć się wyjaśnieniem tej kwestii. Włosi nie są zbyt pochopni 
do niszczenia dzieł sztuki, mimo że są w nie bardzo zasobni.

Z kolei na zamówienie margrabiego Massimo Sant-d’ Azeglio, 
byłego deputowanego i znanego we Włoszech mecenasa sztuk 
pięknych, Lanci wykona! oryginalne, rzeźbione figury szachowe. 
Wyjątkowość ich polegała na tym, że przedstawiały one osoby 
i idee związane z sytuacją polityczną Włoch. Otóż w latach sześć
dziesiątych XIX w., a więc w czasie pobytu Lanciego w Rzymie, na 
Półwyspie Apenińskim zachodziły ważne wydarzenia, które do
prowadziły do zjednoczenia wielu dotychczasowych państewek w 
jedno państwo włoskie i do uzyskania niepodległości politycznej 
kraju. Tak więc królem „białych” uczynił Lanci uznanego w 1861 r. 
za króla zjednoczonych Włoch, dawnego władcę Piemontu - Wik
tora Emanuela II, królową zaś była „Italia oswobodzona”, a laufra
mi - dwóch głównych bohaterów dzieła zjednoczenia: premier 
Benso di Cavour i wieloletni bojownik o wolność nie tylko włas
nego kraju, Giuseppe Garibaldi. Pionki białe wyobrażały „atakują
cych garibaldczyków”, obóz zaś przeciwny reprezentowali „stron
nicy zasady non possumus”. Szachy te odlane zostały w brązie i 
zasiliły zbiory artystyczne margrabiego. Modele ich przywiózł 
Lanci do kraju, gdy w maju 1869 r. zawitał, w pełni powodzenia 
i sławy, do Warszawy.

Pobyt jego trwać miał tu krótko, kilka tygodni, podczas których 
korzystać mógł z udostępnionej mu pracowni dawnej (bo w 1865 r. 
ostatecznie zlikwidowanej) Szkoły Sztuk Pięknych. Tam dzienni
karz „Kuriera Warszawskiego” oglądał modelowaną przez nasze
go rzeźbiarza mitologiczną grupę, „skomponowaną jednak przez 
artystę samoistnie" - „Wenus z Amorem” opis jej zamieścił w 
swym piśmie: „Wenus w całym splendorze swoich wdzięków, sie
dząc na odłamie kolumny, pokazuje obok stojącemu amorkowi, 
symbol miłości, dwie synogarlice, które sfrunąwszy na rękę bogini 
w rozkosznym upojeniu patrzą na siebie. Głowę córy Zeusa i 
Dydony artysta wykonał według form antycznych: w wykonaniu 
zaś ciała bogini, oprócz studiów anatomii widnieje poczucie ideal

nego piękna. Amor również odznacza się wybornem modelowa
niem; jest to kilkuletnie pachole, kwitnące pięknością dziecięcą i 
urocze pulchnymi kształtami'. Grupę tę, jak informował dalej 
dziennikarz, zamierzał Lanci przekuć w karraryjskim marmurze i 
„za kilka tygodni przedstawić tutejszym miłośnikom sztuki w sa
lach wystawy". Zapowiedź ta, przynajmniej dotycząca wystawy w 
Towarzystwie Zachęty, nie została spełniona. Zresztą nie wiadome 
są także losy tego modelu, znanego jedynie z przytoczonego po
wyżej opisu. Opis ten jednak świadczy, że ta „samoistna” twór
czość Lanciego reprezentowała nurt neobarokowy (może i neoro- 
kokowy) rzeźby akademickiej, tak typowy dla ówczesnej rzeźby 
włoskiej.

W pracowni rzeźbiarza, z kolei dziennikarz „Kuriera Codzienne
go”, prócz modelu „Miłości”, jak nazwał omówioną powyżej grupę, 
oglądał także kilka popiersi portretowych, spomiędzy których 
„biust pana A.S. znanego tutejszego amatora śpiewaka, uderza 
zupełnem podobieństwem rysów”. Nic dziwnego zresztą, gdyż 
chodzi tu zapewne o Antoniego Stelmacha, kolegę autora, studiu
jącego wraz z nim w latach 1855-1857 rzeźbę w warszawskiej 
Szkole Sztuk Pięknych, który później stał się artystą muzycznego 
teatru, znanym i wziętym profesorem śpiewu. Lanci zobowiązał się 
również wykonać jeden z medalionów do ozdoby kolumnady po- 
bernardyńskiej na Krakowskim Przedmieściu, przerabianej wów
czas na nową salę wystawy Towarzystwa Zachęty do Sztuk Pięk
nych; wywiązał się z obietnicy modelując medalion z domniema
nym wizerunkiem Piotra Dunina, który przedstawiony komisji we 
wrześniu 1869 r. „bardzo się podobał", lecz nie wszedł (jak zresztą 
kilka jeszcze innych, różnych .autorów) do zestawu dziesięciu pła
skorzeźb umieszczonych w kolumnadzie.

Pobyt Lanciego w Warszawie, w zamierzeniu kilkutygodniowy, 
potem kilkumiesięczny, zaczął się przedłużać; chyba zrezygnował 
także z wyjazdu „w celach artystycznych” do Petersburga, o czym 
donosiła prasa zaraz po jego przybyciu do Warszawy w maju 1869 
r. Czyżby uwierzył, że w Warszawie nie zabraknie mu zamówień i 
zdoła utrzymać tu prestiż wziętego rzeźbiarza?

W grudniu 1869 r. Lanci wykończył „prześlicznie wykonany i po
dobieństwem rysów uderzający biust artystki dramatycznej" Hele
ny Modrzejewskiej, odnoszącej wówczas artystyczne triumfy na 
scenie warszawskiej. W maju następnego roku wymodelował po
sążek tej artystki („zpodstawą, prawie łokcia wysokości")w celach 
czysto już komercyjnych; gipsowe odlewy tej statuetki bowiem „u-



mieszczą! do zbycia” w księgarniach Senne walda przy ul. Miodo
wej i Hoesicka przy ul. Senatorskiej. „Kurier Codzienny” z maja 
1870 r. donosił nadto, że „p. Land zamierza w dalszym ciągu i w 
sposób podobny odtworzyć postać Żółkowskiego i innych celniej
szych iluminarzy sceny warszawskiej”. Z. tej zapowiedzi zrealizo
wana została chyba tylko statuetka Alojzego Żółkowskiego - syna 
wyśmienitego komika, którą Lanci wykańczał w lipcu 1870 r.

I... do Wioch już nie wrócił (a jeśli to chyba na krótko, by zlikwi
dować tam swą pracownię), mimo - jak zdążył w ciągu tych kilku 
miesięcy pobytu w Warszawie zorientować się - że żywot rzeźbia

rza w tym mieście należał wówczas do wyjątkowo trudnych i cięż
kich. Toteż o dalszej twórczości rzeźbiarskiej Lanciego niewiele 
już wiemy, poza informacją, że w 1873 r. wykonał nagrobek dla 
warszawskiej filantropki, „która poczyniła znaczne zapisy dla 
biednych" Tekli Świergockiej, postawiony na warszawskich Po
wązkach. Stoi on pod murem cmentarza od ul. Okopowej. Nagro
bek ten, wykonany, jak podawała prasa, „według wskazań budow
niczego Józefa Dietricha", szwagra Lanciego, który dał ogólną 
koncepcję bryły, nawiązuje do antykizującego ołtarza, ustawione
go na trapezoidalnym wysokim cokole. Ołtarz ów zamyka nastawa 
z gzymsem trójkątnie wyniesionym, której boki zdobią akroteria 
(naszczytniki), a pośrodku wieńczy dość masywna waza okolona 
wieńcem z liści dębu. Na przedniej ścianie, ujętej w boczne plyciny 
wypełnione motywem pochodni zwróconych zapalonymi głownia
mi w dół, znajduje się płasko Rzeźbiony profil głowy starszej ko
biety, której włosy przykryte są chustką, zawiązaną pod szyją; pod 
wypukłorzeżbą - napis grobowy.

1 na tym właściwie Lanci zakończył swą karierę rzeźbiarza (o póź
niejszych jego pracach rzeźbiarskich przynajmniej nic nie wiemy, 
choć do końca w spisie członków Towarzystwa Zachęty figurował 
jako rzeźbiarz). W lutym 1875 r. dowiadujemy się z prasy, iż „F. 
Lanci, syn znanego budowniczego” został świeżo nominowanym 
lektorem języka włoskiego na warszawskim uniwersytecie. Na 
wstępnej prelekcji, wygłoszonej przed kuratorem okręgu nauko
wego, rektorem uniwersytetu, przedstawicielami wszystkich fakul
tetów oraz licznie zgromadzonymi studentami „P. Lanci mówił o 
powstaniu i rozwoju języka włoskiego, o wpływie nań literatury i 
sztuki, przy czym przytaczał urywki z utworów wielkich poetów 
włoskich, nie pominając też autorów nowszych". Języka włoskiego, 
którym biegle władał, nauczał również Lanci w Konserwatorium 
warszawskim oraz w szkołach i na lekcjach prywatnych. Ale twór
czości artystycznej całkiem nie zaniechał. W pismach humory
stycznych, głównie w „Kolcach”, zaczęły ukazywać się śmiało ryso
wane gęsto kładzioną kreską rysunki humorystyczno-satyryczne, 
obnażające z dobroduszną ironią przywary natury człowieka i sto
sunków międzyludzkich oraz karykatury znanych ówcześnie po
staci, jak np. redaktorów pism warszawskich w 1875 r., czy prele
gentów odczytów publicznych w 1876 r., sygnowane F.L. Rysunki 
te śmiało „konkurowały” (choć zapewne nie miały takiego zamia
ru) z obok zamieszczanymi pracami takich asów „rysowanej hu- 
morystyki”, jak Franciszek Kostrzewski, Władysław Szymanowski, 
później Arkadiusz i Stefan Mucharscy, Wacław Sandecki i inni.
W rodzinie Lancich ten gatunek twórczości nie był wszak nowoś
cią. Ojciec Franciszka Karola - architekt Franciszek Maria był tak
że autorem wielu karykatur i humorystycznych portrecików róż
nych osobistości sobie współczesnych, z których kilkanaście prze
chowywanych jest w zbiorach w Nieborowie i Krzeszowicach. Być 
może, że po ojcu, który, jak pisano w 1849 r., „nie tylko pięknie 
buduje i rysuje, on jeszcze bawi, śpiewa i tańcuje”, odziedziczył 
młody Franciszek także pociąg do teatru. Najpierw było to ukła
danie „żywych obrazów”, jak w 1876 r. widowisko (pomysłu W. 
Gersona) w Teatrze Wielkim (z udziałem krakowskiej aktorki An
toniny Hoffmanowej) na korzyść domu schronienia zwanego Przy
tuliskiem. Później próbował swych sił jako dramaturg i także z 
pewnym powodzeniem. Miał napisać dla sceny „kilka utworów 
granych na deskach teatru Rozmaitości i na scenie teatrzyku Dob
roczynności", jak podano w nekrologu. W 1883 r. otrzymał nawet 
pierwszą nagrodę (150 rs) w konkursie dramatycznym Warsza
wskiego Towarzystwa Dobroczynności, za jednoaktówkę Roczni
ca ślubu, która następnie wystawiona została w teatrzyku tego 
Towarzystwa.

Pozostawał także wierny literaturze włoskiej. W ostatnich latach 
swego życia pisał komentarze do Boskiej Komedii Dantego, pozo 
stawione w rękopisie.

Zmarl 28 czerwca 1905 r. w Warszawie; pochowany został w gro 
bowcu rodzinnym na Powązkach.

Maria I. Kwiatkowska
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Z
amieszkałem w domu studenckim przy ul. Jabło
nowskich, skąd codziennie dochodziłem Plantami 
na Wawel. W Krakowie byłem po raz pierwszy w 
życiu. Profesora Szyszko-Bohusza poznałem na 
samym początku mej praktyki, gdyż wyjechał 
wkrótce z żoną i córką do Hiszpanii na miesięczny urlop.

Profesor Majewski wspomina

Spotkanie 
z Wawelem

Pierwszym zamkiem, do którego los 
skierował mnie jeszcze w mojej wczesnej 
młodości, był zamek na Wawelu. W 1930 
r. jako student trzeciego roku Wydziału 

Architektury Politechniki Lwowskiej 
otrzymałem dwumiesięczną wakacyjną 

praktykę studencką w Kierownictwie 
Odnowienia Zamku Królewskiego na 

Wawelu, kierowanego w tym czasie przez 
wybitnego architekta 

Adolfa Szyszko-Bohusza. 

Moja praktyka odbywała się w pracowni projektowej, za
poznałem się także z pracami prowadzonymi na budowie. 
W pracowni było dwóch czy trzech rutynowanych kreśla
rzy architektonicznych, budowę na zamku zaś nadzorował 
Henryk Krakowski. Roboty budowlane i konserwatorskie 
prowadzone były systemem gospodarczym przez własną 
brygadę murarzy, cieśli, kamieniarzy i niewykwalifikowa
nych pracowników, prace instalacyjne zlecano przedsię
biorstwom prywatnym na zasadzie przetargu.

Na Wawelu wykonywano w tym czasie strop żelbetowy 
kasetonowy nad Salą Senatorską, a kamieniarze odkuwali 
portale do skrzydła północnego oraz kamienne zwieńcze
nia kominów. Skrzydło wschodnie łącznie z Kurzą Stopą 
było już w tym czasie urządzone mobiliami i obrazami - 
część tego skrzydła w rejonie Kurzej Stopy pełniła funkcję 
pomieszczeń mieszkalnych Prezydenta RP. Praktyka na 
Wawelu dała mi okazję do poznania zabudowań Wawelu, 
przede wszystkim pałacu renesansowego, który nazywano 
zamkiem oraz katedry wawelskiej.

Wawel wyglądał wówczas inaczej niż dziś, np. budynek 
tzw. kuchni królewskich miał jeszcze kształt nadany mu po 
przebudowie przez Austriaków w drugiej połowie XIX w. 
Od południa i od zachodu wzgórza wawelskiego stały jesz
cze wówczas trzy wielkie budowle austriackie, wzniesione 
na cele koszarowe i szpitalne: zachował się z nich tylko 
jeden na zachodnim obrzeżu wzgórza. Istniały także stajnie 
królewskie znajdujące się na zachód od budynku króle
wskich kuchni. Wielki dziedziniec zewnętrzny, otoczony od 
wschodu, północy i południa murkiem, był ogrodem kwia- 
towo-warzywnym. Baszta Złodziejska miała kształt nadany 
jej przez Austriaków w drugiej połowie XIX w. Czasem 
wychodziłem na dach Baszty Senatorskiej, aby oglądać pa
noramę Krakowa i spojrzeć z góry na zespół budowli wa
welskich.

Kiedy dziś staram się odtworzyć wrażenia, jakie wówczas 
odbierałem chodząc po całym Wawelu, pałacu renesanso
wym i katedrze, pamiętam, że dominował nastrój tajemni
czości. Patrzyłem na kształty i formy architektoniczne bu
dowli wawelskich jak na coś doskonałego, nie bardzo by
łem jeszcze wówczas przygotowany do percepcji i analizy 
stylowych form architektonicznych, rzeźbiarskich i malar
skich. Zdawało mi się, że to, co istnieje na Wawelu, musi 
być szczytem doskonałości zarówno architektury, rzeźby, 
jak i malarstwa.

Wielki dziedziniec arkadowy zamku, imponujący rozmia
rem i wysokością, budził we mnie wrażenie zarówno monu
mentalności, jak i niezwykłości kształtu architektonicznego 
- takiej architektury nigdy jeszcze dotąd nie widziałem. 
Często chodziłem wówczas po komnatach zamkowych -
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1

1. Wizja romańskiej katedry i zamku 
na Wawelu wedtug Stanisława Nos
kowskiego (1920 r.)
2. Wizja zamku gotyckiego wedtug 
Adolfa Szyszko-Bohusza



3. Model ilustrujący koncepcję ar 
chitektonicznego ukształtowania 
Wzgórza Wawelskiego według Alfre- 
tia Majewskiego
4. Widok Wawelu od południa
5. Widok Wawelu z lotu ptaka 
(zdjęcia: 1,3 - Emil Rachwat, 2 - 
Bogdan Mrówka, 4 - Lech Kowal 
ski)



było już wtedy odnowione i urządzone przez Szyszko- 
Bohusza całe skrzydło wschodnie zamku oraz część skrzy
dła północnego przylegającego do Kurzej Stopy. Ogląda
łem z podziwem i nabożeństwem wnętrza tych komnat - 
tego rodzaju wnętrza widziałem po raz pierwszy w życiu. 
Stropy belkowe profilowane i polichromowane w sypialni 
króla Zygmunta Starego, niezwykle bogate gotycko-rene- 
sansowe obramienia drzwiowe, fryzy renesansowe, włoskie 
meble oraz słynne arrasy wawelskie - to był zaczarowany 
świat, po którym mógł krążyć wówczas młody student ar
chitektury.

W katedrze fascynowały mnie witraże Mehoffera, a ema
nujące w całym wnętrzu katedry wawelskiej kształty i ba
rwy stapiały się w umyśle studenta w niezwykły, tajemniczy 
świat sztuki, którego nie rozumiałem, ale odczuwałem i głę
boko przeżywałem. Chodząc po starym Krakowie, po jego 
kościołach, Collegium Maius, po raz pierwszy poznawałem 
zabytki architektury i sztuki tego niezwykłego miasta. Nie 
miałem wówczas jednak ani dostatecznej wiedzy ogólnej o 
sztuce, ani znajomości dziejów oglądanych zabytków, ani 

też krytycznego spojrzenia na to wszystko, co w Krakowie 
oglądałem.

Po ukończeniu praktyki na Wawelu otrzymałem świadec
two podpisane przez prof. Szyszko-Bohusza. Nie przeczu
wałem wówczas, że na Wawel jeszcze wrócę, i to na długo. 
Ponowne moje spotkanie z zamkiem na Wawelu nastąpiło 
w 1947 r., kiedy wiosną otrzymałem od prof. Minkiewicza 
propozycję objęcia stanowiska zastępcy kierownika Odno
wienia Zamku Królewskiego na Wawelu, gdyż 1 kwietnia 
1947 r. prof. Minkiewicz został kierownikiem, po przejściu 
na emeryturę prof. Szyszko-Bohusza. Ponieważ prof. Min
kiewicz jednocześnie był kierownikiem katedry na Wydzia
le Architektury Politechniki w Gdańsku i mógł przyjeżdżać 
do Krakowa tylko na kilka dni w ciągu miesiąca, chciał 
mieć na Wawelu stałego zastępcę. Na propozycję odpo
wiedziałem pozytywnie i od lipca 1947 r. zacząłem przyjeż
dżać z Wrocławia na Wawel. Po uzyskaniu służbowego 
mieszkania na Wawelu osiadłem w Krakowie na stałe.

Alfred Majewski
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Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pra

dziejowa (2)
Najnowsze badania nad początkami 

sztuki wskazują na związek jej pierwocin 
z pojawieniem się zaczątków myślenia 

symbolicznego (często niesłusznie 
zwanego w takim wypadku 
abstrakcyjnym) oraz mowy 

artykułowanej. Myślenie symboliczne - 
właściwe tylko rodzajowi ludzkiemu na 
pewnym etapie rozwoju biologicznego i 

społecznego - stało u podstawy wszelkich 
zjawisk z rozległej sfery kultury. Do 

niedawna sądzono, że tylko Homo 
sapiens sapiens (człowiek rozumny), 

gatunek, do którego my także należymy, 
a który pojawił się pomiędzy 50 a 40 

tysiącleciem p.n.e., mógł ze względu na 
swoje właściwości umysłowe i psychiczne 

tworzyć sztukę. Odkrycia ostatnich lat, 
zarówno archeologiczne, jak i 

antropologiczne, ujawniły jednak, że 
najdawniejszą sztukę zaczął tworzyć już 

Homo sapiens Neandrthalensis (człowiek 
neandertalski), bezpośredni poprzednik 

Homo sapiens sapiens.

P
oczątki tej sztuki mają charakter nie figura
tywny i nie przedstawiający. W chwili obec
nej mamy już sporo znalezisk zabytków 
sztuki stworzonych przez człowieka nean- 
dertalskiego z różnych części Europy, w tym 

także z Polski. Do takich należy żebro zwierzęce z 
Dziadowej Skały koło Skarżysk, pochodzące z okre
su mustierskiego (paleolit środkowy). Na jego po
wierzchni można zaobserwować serię ukośnych na
cięć o przekrojach w kształcie litery V, układających 
się w ciąg, który moglibyśmy nazwać ornamenta
lnym. Podobne znaleziska zostały dokonane we 
Francji i Hiszpanii, w pirenejskich jaskiniach La Qui- 
na oraz Ermitage, a także ze stanowiska Prvni Sluj 
koło Srbska w Czechosłowacji.

Początki sztuki przedstawiającej pojawiły się wraz z 
człowiekiem rozumnym (Homo sapiens sapiens). 
Wielu badaczy zwraca uwagę na możliwość związku 
tego zjawiska z ukształtowaniem się totemizmu, tj. 
takiego systemu organizacji społecznej, w którym 
poszczególne rody wywodzą swoje pochodzenie od 
mitycznego przodka z kręgu przyrody ożywionej lub 
martwej, jak ssaki, ryby, ptaki, płazy itp. lub nawet 
drzewa czy kamienie. Totemizm jest sposobem spo
łecznego rozwiązania problemu zakazu małżeństw 
między rodzeństwem czy krewnymi - niekiedy 
wszyscy członkowie dużego plemienia uważają się z 
punktu widzenia obyczajowo-prawnego za braci i 
siostry.

Totemizm wymagał wyraźnego zewnętrznego ozna
kowania symbolami ludzi należących do jednego 
związku pochodzeniowego, najczęściej w postaci 
malowideł na ciele, tatuażu lub też odpowiednich 
cech stroju. Znaki totemowe, najczęściej właśnie 
symbole zwierząt w postaci znaku, powszechnie ro
zumianego przez współtotemowców lub w postaci 
figuralnej, były zapewne wśród najwcześniejszych 
przedstawień sztuki w ogóle.

Za najwcześniejsze przejawy sztuki figuralnej w ma
larstwie jaskiniowym młodszego paleolitu uważa się 
obrysy dłoni ludzkich, które poprzedzają w czasie 
występowanie innych symboli zgeometryzowanych 
czy figuralnych. Są to obrysy płasko dociśniętych do 
ściany dłoni względnie ich odciski po umoczeniu w 
farbie. Niekiedy są to negatywy dłoni, uzyskane przez 
rozpylanie barwników mineralnych na przystawione 
do skały ręce. W licznych wypadkach na odciskach 
lewych dłoni brak jest jednego lub kilku palców, 
może na skutek rytualnych okaleczeń. Obrysy dłoni 
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spotyka się w malowidłach jaskiń pirenejskich Fran
cji i Hiszpanii, ale także aż na południe od równoleż
nika 46° w Argentynie, w jaskini Alto Rio Pinturas 
(prow. Santa Cruz) czy Canadón de los Manos Pinta
dos (prow. Chabut).

W tym samym cyklu pojawiają się niekiedy malowid
ła kółek, cętek, czerwone lub żółte zarysy meandrów 
lub linii falistych, wykonywanych przez pociąganie 
po ścianach jaskini kilkoma palcami dłoni zmoczonej 
w farbie. Tego typu wielokrotne linie faliste lub 
meandrowate noszą w nauce nazwę macaroni. Wy
konywano je także w podobny sposób w wilgotnej 
glinie, za pomocą palców lub wielozębnego narzę
dzia z drewna czy kości. Takie motywy przedstawień 
znamy zarówno z jaskiń pirenejskich, jak i ze 
wspomnianych jaskiń argentyńskich w Patagonii. Z 
jaskiń francuskich nad Wezerą pochodzą także mniej 
lub bardziej realistycznie wyobrażone przedstawie
nia męskich i żeńskich narządów rodnych.

Rysunki i ryty typu macaroni przekształcają się nie
kiedy w częściowe, konturowe wyobrażenia zwierząt, 
najczęściej tylko obejmujących głowy z rogami wi
docznymi we frontalnym ujęciu i linii grzbietowych. 
Czasami, jak w hiszpańskiej jaskini Altamira, z zawi
łego zarysu macaroni wyłania się realistyczny kontur 
głowy zwierzęcej, by dalej przekształcić się w chao
tyczne zygzaki. Nie wszędzie jednak z tego etapu 
rozwojowego sztuki zrodził się nurt realistyczny. Pa
leolityczna ludność południowej Ameryki nigdy nie 
przekroczyła fazy obrysów czy odcisków dłoni i wie
lokrotnych linii falistych.

Malowidła, rysunki i ryty późnego paleolitu występo
wały tylko w nielicznych jaskiniach - najwięcej na 
tzw. obszarze franko-kantabryjskim, czyli w rejonie 

Gór Pirenejskich, zarówno po stronie francuskiej, jak 
i hiszpańskiej. W większości znanych jaskiń nie odna
leziono żadnych śladów twórczości artystycznej, jeśli 
nawet obfitowały w liczne inne zabytki, związane z 
pobytem ówczesnych ludzi. Może to być skutkiem 
późniejszych nacieków na ścianach jaskiń, ale praw
da zapewne jest inna. Malowidła, freski czy płasko
rzeźby znajdowały się zawsze w dalekich, często 
trudno dostępnych głębinach rozległych pieczar - 
aby dojść do niektórych, trzeba było pokonać komi
ny skalne lub przebyć podwodne jeziora. Nie można 
ich było oglądać przy świetle dziennym. Tworzone 
były i oglądane przy ogniach pochodni, łuczyw lub 
prymitywnych lamp olejowych. Świadczą o tym 
znajdowane ślady osmaleń na ścianach lub zwęglo
nych resztek spalonego drewna.

1, Obrysy rąk na malowidłach w jas
kini Castillo (Hiszpania)
2. Macaroni przekształcające się w 
układy figuralne; ryty w jaskini Alta
mira (Hiszpania)
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3 B egnący dzik; malowidło w jaski 
ni Altamira
4 Koń na malowidle w jask.ni Las
caux (Francja)
5. Nosorożec na malowidle mono 
chromatycznym w jaskini Font de 
Gaume (Francja)
6. Fragment postaci jelenia na malo
widle w jaskini Lascaux

Sugeruje to obrzędową rolę tych przedstawień - za
równo abstrakcyjnych, jak i realistycznych - związa
nych z najgłębszymi tajemnicami rytuałów wtajemni
czenia lub czynnościami magicznymi. Wielu badaczy 
sądziło, uwzględniając zwłaszcza rzadkość przedsta
wień postaci ludzkiej i całkowity brak wyobrażeń 
świata roślinnego, że mamy tu do czynienia z magią 
myśliwską. Skądinąd wiemy, że ludzie tego czasu 
zdobywali swe pożywienie głównie drogą polowań, 
uzupełniając dietę zbieractwem roślin jadalnych.

Jerzy Gąssowski
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Zdzisław Skrok

Na dnie
Archeologia podwodna, która jako 

samodzielna dyscyplina nauki powstała w 
latach sześćdziesiątych naszego stulecia, 

swą niewątpliwą karierę zawdzięcza 
temu, że sięga w rejony jeszcze do 

niedawna niedostępne dla człowieka. To, 
co na lądzie niszczało w wyniku wojen, 

pożarów czy modernizacji, pod wodą 
czekało nietknięte na odkrywców. Na 

przykład dwa najstarsze okręty-muzea 
zachowane na powierzchni - 

amerykański „Constitution” i brytyjski 
„Victory” - pochodzą z drugiej połowy 

XVIII w., podczas gdy dwa odkryte i 
zbadane przez podwodnych archeologów 
najstarsze wraki - przy Cape Gelidonya i 
Ulu Burun u wybrzeży Turcji - datowane 

są na połowę II tysiąclecia p.n.e.

O
bok zatopionych portów wraki okrętów i 
statków handlowych należą do najcenniej
szych znalezisk archeologii podwodnej. W 
ciągu ostatnich trzydziestu lat zbadano ich 
dziesiątki, od starożytnych frachtowców z 
Morza Śródziemnego, przez średniowieczne kogi, hiszpań

skie galeony wypełnione skarbami Nowego Świata i ho
lenderskie żaglowce przewożące do Europy bogactwa 
Azji, aż po wraki wielkich okrętów liniowych zatopionych 
w niezliczonych bitwach morskich czasów nowożytnych. 
W wyniku tych odkryć wzbogaciły się nie tylko muzealne 
kolekcje, ale wzrosła też niezmiernie nasza wiedza o minio
nych cywilizacjach. Przez wiele stuleci bowiem, aż do XIX 
w. okręt był najdoskonalszym i najbardziej skomplikowa
nym wytworem myśli i rąk człowieka, a zarazem dziełem, w 
którym znajdowały zastosowanie prawie wszystkie wyna
lazki i umiejętności, znane w konkretnym czasie i w okreś
lonej kulturze. Dawne okręty stanowiły też kwintesencję 
cywilizacji, która je wytworzyła, a znajdowane dziś ich 
wraki są - jak wyraził się jeden z badaczy - swoistą kapsułą 
zatrzymanego czasu, obrazującą prawie kompletny wize
runek epok minionych.
Prawdziwość tych słów zilustrować może przykład trzech 
wraków wojennych żaglowców szwedzkich pochodzących 
z XVII w., znalezionych na dnie Bałtyku. Przykład ten jest 
interesujący nie tylko dlatego, że nasz kraj brał udział w 
zmaganiach o dominium maris Baltici we wspomnianym 
stuleciu, a polscy archeolodzy podwodni zbadali jeden z 
prezentowanych tu wraków. Jest on interesujący również z 
tego powodu, że chłodne i mroczne wody Bałtyku stwarza
ją niezwykle sprzyjające środowisko dla przetrwania 
wszelkiego rodzaju zabytków, również tych wykonanych z 
materiałów organicznych, które w ciepłych tropikalnych 
wodach giną na ogół szybko i bezpowrotnie, głównie za 
sprawą żarłocznego świdraka (terredo navalis).

„Wasa”
Ten reprezentacyjny galeon króla szwedzkiego Gustawa II 
Adolfa zwodowany został w 1628 r. i zatonął w czasie 
próbnej podróży na oczach króla i mieszkańców Sztokhol
mu. Przyczyną katastrofy była wadliwa konstrukcja kadłu
ba okrętu - zbyt mały balast - a przede wszystkim niewłaś
ciwe rozmieszczenie baterii dział, z których większość u- 
mieszczono na górnych pokładach, przenosząc w ten spo
sób środek ciężkości okrętu niebezpiecznie wysoko. Przy 
niespodziewanym szkwale okręt przechylił się niebezpiecz
nie, a przez otwarte furty dział na dolnych pokładach do 
wnętrza kadłuba wdarła się woda.
Okręt opad! na dno na głębokość 32 m i częściowo skrył się 
w mule. Tuż po katastrofie zdołano z niego wydobyć jedy
nie większość dział. Z czasem zapomniano nawet o miejs
cu, w którym spoczywa „Wasa”. Odnaleziono go ponownie 
w 1956 r. i podjęto decyzję o podniesieniu wraka, co nastą
piło w 1961 r. Oczom obserwatorów ukazał się wówczas - 
po 333 latach! - prawie kompletny, doskonale zachowany 
kadłub okrętu. Szybko jednak pojawiły się problemy, głów
nie związane z konserwacją tak ogromnego drewnianego 
zabytku. Wystawiony na działanie atmosfery „Wasa” nisz
czał w zastraszającym tempie. Szwedzcy konserwatorzy 
najpierw umieścili wrak w ogromnym hangarze, gdzie wy
tworzyli atmosferę o dużym stopniu wilgotności, a następ-
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1. Kadłub galeonu „Wasa" tuż po wydobyciu z morskiego dna
2. „Wasa" w suchym doku Beckholmen koło Sztokholmu w trakcie prac kon
serwatorskich

nie przystąpili do konserwacji drewna za pomocą glikolu 
polietylenowego (PEG). Ten pracochłonny proces stabili
zacji, wzmacniania i odgrzybiania 700 m3 drewna o po
wierzchni 14 tysięcy m2 zakończony został dopiero w 1988 
r. Samo zaś przedsięwzięcie miało charakter pionierski i 
techniki wypracowane przez szwedzkich konserwatorów 
dały podstawy nowoczesnej metodzie konserwowania za
bytków wydobytych z wody.
Równocześnie trwały prace badawcze wraka. Szczególnie 
imponujące okazały się elementy bogatej snycerki zdobią
cej kadłub okrętu. Składało się nań około 100 rzeźb i pła
skorzeźb przedstawiających sceny mitologiczne i histo
ryczne, a także herby Wazów. Inne interesujące znaleziska 
- to komplet przyrządów nawigacyjnych, fragmenty odzie
ży, zastawa stołowa, narzędzia ciesielskie i monety.
Obecnie wrak dostępny jest do zwiedzania w sztokholm
skim Muzeum „Wąsy”, gdzie obok częściowo zrekonstruo
wanego okrętu oglądać można również ekspozycję obra
zującą różne aspekty życia morskiego i rzemiosła związane 
z budownictwem morskim, nawigacją i uzbrojeniem w 
XVII w.

„Kronan”
W 1676 r. Szwecja była w stanie wojny z czterema pańs
twami: Danią, Norwegią, Holandią i Bawarią. 1 czerwca 
tego roku doszło do decydującego starcia między flotą 
szwedzką i duńsko-holenderską w pobliżu wyspy Olandia. 
Idąca niekorzystnym kursem eskadra szwedzka próbowała 
wykonać zwrot i złamać szyk nieprzyjaciela. W czasie tego 
manewru flagowy okręt floty szwedzkiej „Kronan” („Koro
na”) zbyt mocno przechylił się na burtę, nabrał wody przez 
furty dolnych baterii, a następnie eksplodował pociągając 
w odmęty Bałtyku około 800 ludzi z załogi. Przyczyny 
katastrofy były więc te same, co w wypadku „Wąsy”, choć 
na tym ostatnim śmierć poniosło „tylko” 50 osób.
Wrak „Kronana” odnalazł ten sam szwedzki archeolog 
podwodny, który odkrył „Wasę” i kierował wydobyciem - 
Anders Franzen. Zdarzyło się to w sierpniu 1980 r., po roku 
podwodnych poszukiwań za pomocą magnetometrów i 
podwodnych kamer telewizyjnych. Wrak spoczywał pod

grubą warstwą piasku i mułu, a jego kadłub - w przeci
wieństwie do kadłuba „Wąsy” - był rozerwany w wyniku 
eksplozji. Jednak pod względem liczby i różnorodności za
bytków „Kronan” okazał się prawdziwym rajem dla ar
cheologów i badaczy kultury materialnej XVII w.
Obok kilkudziesięciu armat ekspedycja Franzena wydoby
ła liczne, równie imponujące, co w wypadku „Wąsy”, rzeźby ►
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6

6, Resztki ..Solena" na rysunku wy
konanym w czasie badań podwo
dnych
7. Zastawa stołowa wydobyta z „So- 
lena"

i płaskorzeźby zdobiące kadłub „Kronana”, skrzynię z na
rzędziami lekarza okrętowego i komplet przyrządów nawi
gacyjnych, instrumenty muzyczne i skórzane oprawy ksiąg, 
pistolety i muszkiety, pieczęć herbową admirała, odzież i 
rzeczy osobiste załogi, naczynia szklane, cynowe i cera
miczne, beczki z winem i około pół kilograma złotych mo
net. Wydobyto też szczątki około 80 marynarzy, które po
grzebano na Olandii, na cmentarzu, gdzie spoczęły również 
ciała członków załogi „Kronana”, które morze wyrzuciło 
na brzeg tuż po katastrofie. W sumie katalog zabytków 
podniesionych z wraka liczył około 17 000 pozycji.

„Solen”
„Solen”, czyli „Słońce”, był szwedzkim galeonem uzbrojo
nym w 38 dział, należał do przeciętnych jednostek bojo
wych i ustępował poprzednim statkom tak pod względem 
wielkości i uzbrojenia, jak i artystycznego wystroju i stan
dardu wyposażenia. Zginął „śmiercią rycerską” 28 listopada 
1627 r. w czasie bitwy pod Oliwą, w której flota gdańska 
zwyciężyła silną szwedzką eskadrę blokującą od kilku mie
sięcy gdański port. Szwedzi, zagrożeni abordażem ze stro

ny polskiego „Wodnika”, woleli wysadzić swój okręt w 
powietrze niż poddać się gdańszczanom. Szyper „Solena” 
wrzucił płonącą żagiew do magazynu prochowego, okręt 
eksplodował, a następnie zapadł się pod wodę wraz z wie
loma członkami załogi. Jego wrak odnaleźli po 342 latach - 
20 października 1969 r. - nurkowie Polskiego Ratownictwa 
Okrętowego, przygotowujący redę dla będącego w budo
wie Portu Północnego. W rejestrze Gdańskiego Urzędu 
Morskiego wrak ten oznaczony został symbolem W-6 i 
dopiero po kilku latach badań archeologów podwodnych z 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, zidentyfiko
wany został jako okręt-samobójca z bitwy oliwskiej.
Badania te, które dały początek polskiej archeologii pod
wodnej na Bałtyku, trwały równe dziesięciolecie (w kilku 
sezonach uczestniczył w nich niżej podpisany), aż do 10 
września 1980 r. kiedy wyeksploatowany z luźnych znale
zisk i opróżniony z kamiennego balastu kadłub - a właści
wie te jego fragmenty, które ocalały z eksplozji i niszczy
cielskiej działalności fal - został wydobyty na powierz
chnię.

Spośród prawie sześciu tysięcy przedmiotów znalezionych 
w trakcie prac badawczych na specjalną uwagę zasługują: 
20 dział różnych typów i kalibrów, w tym działa pochodze
nia szwedzkiego, polskiego i ruskiego, przyrządy nawiga
cyjne, złote i srebrne monety szwedzkie, zastawa cynowa i 
ceramiczna, narzędzia ciesielskie, fragmenty odzieży i wy
posażenia osobistego załogi (mieszki, buty, kościane kla
mry, gliniane fajeczki). Znaleziono też zaledwie jeden przy
kład okrętowej snycerki - drewnianą rzeźbę przedstawia
jącą głowę rzymskiego rycerza. Odkryto wreszcie dwa 
szkielety członków załogi „Solena”, a na podstawie czaszek 
udało się odtworzyć ich fizjonomie.

Większość z tych znalezisk można oglądać na stałej ekspo
zycji w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. W 1985 
r. były one wystawiane w Muzeum „Wąsy” w Sztokholmie i 
w ten niejako symboliczny sposób „Solen” zawinął do ma
cierzystego portu, aby spotkać się ze swym królewskim 
rówieśnikiem.

Zdzisław Skrok
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Kolumna Mickiewicza 
we Lwowie

Spośród wielu pomników Ada
ma Mickiewicza wystawionych 
kiedykolwiek przez Polaków, 
chyba najciekawszy i najbar
dziej udany jest monument sto
jący do dzisiaj we Lwowie.
Początki działalności komitetu 
budowy pomnika wyłonionego 
w 1897 r. z Towarzystwa im. A- 
dama Mickiewicza we Lwowie, 
nie były zbyt obiecujące. Dosz
ło nawet do tego, że po inaugu
racyjnym zebraniu tego gre
mium, jego pierwszy przewod
niczący Władysław Łoziński 
zrezygnował ze swojej funkcji, 
gdyż nie widział możliwości 
pomyślnego przeprowadzenia 
sprawy uczczenia wieszcza we 
Lwowie. Całkiem inne nasta
wienie do pojawiających się na 
wstępie trudności miał nowy 
przewodniczący, profesor uni
wersytetu lwowskiego Ludwik 
Ćwikliński. On to zaczął inten
sywną akcję zbierania pienię
dzy potrzebnych do zrealizo
wania zamierzonego celu. Do
prowadzi! też do rozpisania na 
początku 1898 r. konkursu na 
pomnik Mickiewicza. Na wnio
sek jednego z aktywniejszych 
członków komitetu, znanego 
ówcześnie powieściopisarza A- 
dama Krechowieckiego, pod
stawowym wymogiem konkur
su było opracowanie projektu 
pomnika o charakterze kolum
ny, czyli kompozycji podobnej 
do warszawskiego pomnika 
króla Zygmunta III Wazy.
Pod koniec 1898 r. komitet dy
sponował 28 projektami, z któ
rych należało wybrać najlepiej 
spełniający oczekiwania. Trzy
nastoosobowy sąd konkurso
wy, w którego składzie znajdo
wał się m.in. Cyprian Godebski, 
orzekł jednogłośnie, że pier
wszą nagrodę w wysokości 
1000 koron (w użyciu były gul
deny czyli złote reńskie-złr i 
korony) otrzyma Antoni Popiel 
i on wykona pomnik dla miasta. 
To orzeczenie o przekazaniu 
projektu do realizacji jest bar
dzo ważne, gdyż zdarzało się 
dość często podczas konkur
sów na pomniki, że projekt wy
grywał, ale do jego realizacji 
nie dochodziło. Drugie miejsce 
przypadło pracującemu we 

Florencji rzeźbiarzowi z Kra
kowa Mieczysławowi Zawiej- 
skiemu, trzecie Wacławowi 
Szymanowskiemu, pracujące
mu w Paryżu.
Projekty Antoniego Popiela i 
Mieczysława Zawiejskiego 
przedstawiały Mickiewicza u 
stóp kolumny. Jednak w pro
jekcie Popiela zamiast gwiazdy 
wieńczył kolumnę znicz. Ina
czej też została przedstawiona 
grupa. Tym razem Mickiewicz 
patrzył geniuszowi prosto w 
oczy i wyciągał prawą rękę po 
lirę, którą geniusz mu podawał. 
W lewej ręce poeta trzymał ru
lon papieru, natomiast u jego 
stóp znajdowały się atrybuty 
poezji. Proporcje całego pom
nika były o wiele lepsze niż w 
poprzednim wypadku. Jedynie 
jeszcze sama podstawa była 
trochę przyciężka. Stąd po 
przyjęciu projektu do realizacji 
zalecono artyście, aby poczynił 
w swoim modelu kilka dosko
nalących go poprawek.
W czasie gdy Popiel dopraco
wywał model pomnika w swo
jej pracowni, urządzonej w 
dawnym pawilonie architektu
ry na terenach wystawy krajo

wej z 1894 r., komitet zabiegał 
o środki na realizację projektu. 
W tym okresie doszło ponow
nie do zmiany składu prezy
dium komitetu: prezesem zo
stał prof. Bronisław Radzisze
wski, a jego zastępcami prof. 
Roman Piłat i pisarz Adam 
Krechowiecki, na sekretarza 
wybrano dziennikarza Michała 
Rolle, zaś na skarbnika pra
cownika banku Kazimierza 
Zielińskiego. Zbieranie pienię
dzy w tym czasie i to na terenie 
Galicji nie było zadaniem ła
twym. Kwestę trzeba było pro
wadzić - jak określił współ
czesny dziennikarz - w społe
czeństwie ubogim i „przeskład- 
kowanym". Jednak mimo to, 
dzięki operatywności prezesa 
Radziszewskiego, udało się u- 
zyskać kilkudziesięciotysięczne 
subsydium od władz miasta. 
Resztę pieniędzy trzeba było 
jednak zdobywać głównie po
przez kwestę. Adam Krecho
wiecki zebrał w ten sposób 
25 000 koron (czyli 12 500 złr). 
Oprócz zbiórki pieniędzy waż
ne było jeszcze kupno odpo
wiedniego placu pod pomnik.
W maju 1899 r. dzienniki dono

siły, że Popiel przedstawi swój 
nowy projekt we wrześniu tego 
roku; prezentacja nowej wersji 
pomnika nastąpiła 16 listopada. 
Artysta zmienił w nim nieco 
podstawę, nadając jej bardziej 
lekki kształt, zmienił też wy
gląd trójnogu, w którym palił 
się znicz wieńczący kolumnę. 
Pewnego retuszu dokonano też 
w grupie poety i geniusza. Te
raz zamiast trzymać w lewej 
ręce rulon papieru, Mickiewicz 
podtrzymywał nią połę płasz
cza narzuconego na ramiona. 
Postaci Mickiewicza nadano 
bardziej naturalny wygląd 
przez skrócenie surdutu, w któ
ry był ubrany oraz bardzo nie
znaczną zmianę układu jego 
nóg. Nieznacznie została też 
zmieniona pozycja geniusza 
podającego lirę. Nowy projekt 
pomnika zyskał uznanie oce
niającej go komisji. Poproszo
no jedynie o lekkie poprawki 
kształtu głowicy kolumny.
Przygotowywany pomnik miał 
mieć 16 m wysokości. Cokół i 
kolumnę miano wykonać z gra
nitu, postać poety i geniusza 
oraz znicz i atrybuty poezji - 
odlać z brązu. Koszt wystawie-

1. Plac Mariacki przed ustawieniem 
kolumny Mickiewicza
2.3. Projekty kolumny Mickiewicza: 
Mieczysława Zawiejskiego (2) i Wa
cława Szymanowskiego (3)
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nia pomnika oceniano wtedy 
na około 60-70 tys. złr (czyli 
30-35 tys. koron). Ustalono też, 
że artysta skończy swoją pracę 
nad elementami monumentu do 
wiosny 1901 r
Planowany termin odsłonięcia 
pomnika okazał się nierealny. 
Na posiedzeniu komitetu budo
wy, które odbyło się 21 maja 
1901 r. ustalono, że kolumna 
Mickiewicza będzie gotowa 
dopiero na jesieni 1902 r. W 
trakcie wspomnianego posie
dzenia zastanawiano się też 
nad lokalizacją pomnika - na 
pl. Mariackim, w miejscu stoją
cej tam studni z figurą Matki 
Boskiej Niepokalanego Poczę
cia lub u wylotu Wałów Het
mańskich. Prasa sugerowała w 
sprawozdaniu z posiedzenia, że 
najprawdopodobniej miejscem 
tym będzie jednak wylot Wa
łów Hetmańskich. Ostateczną 
decyzję miano podjąć 24 maja. 
Poinformowano też wówczas 
zebranych, że z siedmiu ofert 
dostawy różowego granitu na 
kolumnę i cokół wybrano ofer
tę firmy Innoceto Pirovana z 

Mediolanu, która opiewała na 
64 000 koron (komitet dyspo
nował wtedy już sumą 106 000 
koron). Reakcja prasy na tę de
cyzję komitetu nie była przy
chylna. Dziennikarz „Kraju” pi
sał w 1901 r. „... czy nie należa
łoby raz zaniechać takich spo
sobów wyrażania hołdu wiel
kim ludziom, które pociągają 
za sobą konieczność wzboga
cania p. Pirovano o dziesiątki 
tysięcy koron - naszym ko
sztem?" Autor tekstu odnosił 
swoje żale pewnie do tego, że 
Pirovano był wcześniej do
stawcą kamienia na pomnik 
Mickiewicza w Warszawie i A- 
genora Gołuchowskiego we 
Lwowie. Kondycja finansowa 
komitetu nie była też w tym 
czasie najlepsza. Okazało się, 
że aby wykończyć pomnik, 
trzeba będzie zebrać jeszcze 
dodatkowe 40 000 koron, co w 
sytuacji biednego kraju, nęka
nego w tym czasie klęskami ży
wiołowymi, było zadaniem 
trudnym.
Zamówiony we Włoszech gra
nit z Baveno pod Mediolanem 

dotarł do Lwowa w lutym 1902 
r. i od razu został przekazany 
do pracowni kamieniarskiej 
Schimsera. Mimo tego pośpie
chu nie udało się dotrzymać ko
lejnego terminu odsłonięcia 
pomnika. W sierpniu 1903 r. 
prasa donosiła, że uroczystość 
złożenia kamienia węgielnego 
pod pomnik odbędzie się w os
tatnich dniach października 
1903 r., natomiast odsłonięcie 
gotowej kolumny nastąpi jesie- 
nią 1904 r. Wcześniej musiano 
jednak jeszcze wykonać ważne 
prace budowlane na pl. Maria
ckim. Otóż okazało się, że teren 
wybrany pod kolumnę był za
grożony przepływającą tam 
pod ziemią Pełtwią, stąd poja
wiła się potrzeba specjalnego 
fundamentowania pomnika. 
Musiano zastosować tutaj tzw. 
metodę Hennebiqua. Polegało 
to na wbiciu trzynastu specja
lnych ośmiometrowych pali - 
pilotów z żelbetonu w wykopa
ny już pięciometrowy dół. Na 
to należało położyć specjalną 
klatkę betonową wypełnioną 
ziemią i przykryć kolejną płytą 

betonową. Dopiero wtedy mo
żna było umieścić stopnie pom
nika, na nich cokół i samą ko
lumnę. Wykonawcami tych 
prac zostali lwowscy architekci 
Sosnowski i Zacharjewicz.
W czasie gdy architekci przy
gotowywali miejsce pod pom
nik, a kamieniarze toczyli ko
lumnę i wykonywali pozostałe 
prace nad cokołem, w wiedeń
skiej fabryce Teodora Srpeka 
(Serpeka) były odlewane figury 
Mickiewicza i geniusza oraz 
pozostałe brązowe elementy 
pomnika.
Wreszcie 25 października 1904 
r. pomnik był ukończony. Ko
lumna miała ostatecznie 21 m 
wysokości, figura Mickiewicza 
3,30 m, a sama kolumna z napi
sem ADAM MICKIEWICZ 
ważyła 16 ton. Płomień znicza 
wieńczącego monument został 
pozłocony. Front pomnika 
zwrócono w najbardziej ruchli
wą stronę pl. Mariackiego, w 
kierunku hotelu Europejskie
go.
Uroczystość odsłonięcia pom-
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4.5. Antoni Popiel (4) i jego kolumna 
na pl. Mariackim (5)
6. Fragment kolumny w 1990 r.

nika 30 października 1904 r. po
przedzona została dzień wcześ
niej specjalnym koncertem, 
podczas którego śpiewano 
pieśni do słów Mickiewicza 
oraz przedstawiono jeden akt 
Konrada Wallenroda. Po kon
cercie odbył się raut w salonach 
kasyna miejskiego. W niedzielę 
30 października odprawiono u

roczyste nabożeństwa: w kate
drze łacińskiej, ormiańskiej i u- 
nickiej oraz w kościele prote
stanckim i synagodze. Następ
nie tłumy mieszkańców Lwowa 
oraz różne delegacje udały się 
pod pomnik, gdzie dokonano u- 
roczystego odsłonięcia. Później 
przeszedł przed pomnikiem o- 
gromny pochód uczestników u

roczystości, którzy składali 
wieńce i kwiaty pod kolumną. 
Wieczorem odbyło się specjal
ne przedstawienie w teatrze i 
raut w salach ratusza dla za
proszonych gości.
Mimo wielu burz, które przeto
czyły się przez Lwów od 1904 
r., pomnik Mickiewicza dotrwał 
do naszych czasów nietknięty. 
Pozostał też na jego froncie 
polski napis, a z tyłu kartusz z 
herbem Rzeczypospolitej. Po 
ostatniej wojnie została nato
miast zniszczona figura Matki 
Boskiej, przeniesiona z miejsca, 
gdzie do dzisiaj stoi kolumna 
Mickiewicza, na placyk u wylo
tu Wałów Hetmańskich.
Z powodu usytuowania pomni
ka w centrum miasta, pod ko
lumną Mickiewicza wielokrot
nie odbywały się różne uroczy
stości i wiece. Na starych foto
grafiach możemy dzisiaj oglą
dać obok pomnika Mickiewi
cza pochód Polskiej Partii So- 
cjalno-Demokratycznej Galicji 
i Śląska, wizytę w mieście ge
nerała Hallera, a także prze
marsz Bractwa Kurkowego.

Aleksander 
Srebrakowski
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pA rzywrocony
Kościół parafialny Niepokala
nego Poczęcia NMP w Łopaty - 
nie, miasteczku położonym 65 
km na północny wschód od 
Lwowa, zbudowany został w 
1782 r. Fundatorem świątyni 
był kasztelan buski hr. Adam 
Myszka-Chołoniewski, a jego 
realizację inspirował ks. Szcze
pan Mikulski.
Budowa trzynawowego kościo
ła była wzorowana na świątyni 
w Hodowicy pod Lwowem, po
dobnie jak kościół w Buczaczu 
i Kołomyi (zob. nr 3,1992). Pro
jektant tej budowli Bernard 
Meretyn nosił tytuł nadworne
go architekta Augusta III Sasa. 
Jego dziełem były m.in. katedra 
greckokatolicka Św. Jura we 
Lwowie i ratusz w Buczaczu, 
zaliczane do najlepszych przy
kładów polskiej architektury 
rokokowej.
Wnętrze łopatyńskiego kościo

ła zdobił Stanisław Stroiński, 
nadworny malarz arcybiskupa 
lwowskiego Wacława Sierako
wskiego, twórca polichromii w 
katedrze łacińskiej we Lwowie 
oraz kościołów w Podkamie- 
niu, Tarnopolu, Leżajsku, Kry- 
stynopolu i Przemyślu. We 
wnętrzu znajdowało się epita
fium upamiętniające fundatora, 
a w podziemiach zabalsamo
wane, dobrze zachowane zwło
ki właścicieli Łopatyna. Po dru
giej wojnie światowej podzie
mia kościoła zostały splądro
wane, a resztki ludzkich szkie
letów wrażliwsi mieszkańcy 
miasteczka przenieśli na miejs
cowy cmentarz i złożyli w gro
bowcu. Wystroju rzeźbiarskie
go kościoła dokonał Jan Ob- 
rocki (z kręgu Pincla). Okazała 
świątynia była konsekrowana 
w 1828 r.
W ołtarzu kościoła umieszczo

no cudowny obraz Matki Bo
skiej - kopię jasnogórskiego 
wizerunku, powstałą w kręgu 
częstochowskiego malarstwa 
cechowego; kopia ta przez „po
cieranie” o obraz jasnogórski 
została pobłogosławiona. Za
kupiono ją w Częstochowie w 
1754 r. na prośbę Macieja Nie- 
stojemskiego, cześnika ciecha
nowskiego z Rytkowa w woje
wództwie bełzkim i zawieszo
no w jego domu. Wobec oznak 
cudowności obrazu Niestojem- 
ski postanowił wizerunek Ma
tki Boskiej umieścić w kościele 
pobliskiego Łopatyna. 5 lipca 
1756 r. obraz został uroczyście 
przeniesiony do kaplicy pała
cowej Mniszchów, a następnie 
tego samego dnia do starego, 
drewnianego kościoła i umiesz
czony w ołtarzu głównym. W 
1759 r. ks. Władysław P. Łu
bieński, arcybiskup lwowski, 
późniejszy prymas Polski i Li
twy, powołał komisję, która u- 
znała obraz za cudowny.
Kult Maryi objął nie tylko zie
mię łopatyńską, ale powoli roz
szerzał się na Wschodnich Kre
sach Polski, a nawet na Rusi i 
Litwie, jak świadczą o tym za
piski. O doznanych łaskach za 
wstawiennictwem Matki Bożej 
Łopatyńskiej świadczą także 
liczne wota ofiarowane przez 
wysłuchanych i uzdrowionych. 
Wiele z tych wot zaginęło lub 
zostało oficjalnie zabranych, 
np. podczas rozbiorów, w okre
sie drugiej wojny światowej, a 
110 wotów srebrnych i pozła
canych zostało skradzionych w 
nocy z 10 na 11 lutego 1984 r. z 
kościoła w Wójcicach. Owej 
nocy dokonano kradzieży ko
rony z głowy Matki Bożej. W 
1944 r., wobec zbliżającego się 
frontu i innych niebezpie
czeństw obraz Matki Bożej Ło
patyńskiej znalazł się pod opie
ką proboszcza, ks. Franciszka 
Byry i ludzi działających w 
konspiracji AK, wywieziony do 
Lipek koło Rudnika, następnie 
do Przendzeli koło Rzeszowa, 
a w 1946 r. umieszczono go w 
kościele w Wójcicach koło 
Nysy, gdzie osiedliła się więk
szość parafian z Łopatyna wraz 
z ks. F. Byrą.
Obraz M.B. Łopatyńskiej po
nownie został ukoronowany w 
dniu 10 sierpnia 1986 r. w koś
ciele Św. Andrzeja Apostoła w 
Wójcicach przez J. Em. ks. Kar
dynała Henryka Gulbinowicza. 
Srebrne pozłacane korony, obi
te szlachetnymi kamieniami 
(rubiny, szmaragdy, szafiry) 23 
września 1985 r. pobłogosławił 
papież Jan Paweł II podczas 
mszy św. w Castel Gandolfo, a 
trzymał je wówczas na rękach 
ks. proboszcz z Wójcie Kazi
mierz Kwiatkowski.
W 1933 r. decyzją wojewody 

tarnopolskiego kościół w Ło- 
patynie wraz z otaczającym o- 
grodzeniem, dzwonnicą, drze
wostanem i malowidłami ścien
nymi Stanisława Stroińskiego 
został uznany za zabytek z 
XVIII w.
Po zakończeniu drugiej wojny 
większość parafian Łopatyna 
musiała opuścić rodzime mia
steczko i w ramach tzw. repa
triacji, podobnie jak większość 
Polaków Kresów Wschodnich, 
osiedliła się na Ziemiach Odzy
skanych.
Tymczasem kościół w Łopaty- 
nie ulegał stopniowej dewasta
cji. Władza radziecka przezna
czyła zabytkowy obiekt na ma
gazyn materiałów budowla
nych, powodując tym samym 
niszczenie jego wewnętrznego 
wyposażenia. Rzeźby z ołtarza 
głównego pocięto i spalono w 
lokomobilu, zburzono ambonę 
i organy, zniszczono pamiątko
we tablice. Ocalał tylko drew
niany krucyfiks i dwa anioły, 
które znajdują się w muzeum w 
Olesku. Kilka obrazów z koś
cioła znalazło schronienie w 
dzwonnicy miejscowej cerkwi. 
Kościół był zamknięty przez 
prawie 50 lat i dewastowany. 
Częściowo zapadł się dach, 
zniszczono wieżę kościelną i o- 
gołocono ją z krzyża, dopro
wadzono do ruiny zabytkowe 
otoczenie kościoła. Zachowała 
się na ogół w dobrym stanie 
polichromia, dzieło Stroińskie
go, która jednak wymaga rych
łej konserwacji.
W 1989 r. powstał w Łopatynie 
komitet kościelny, który wystą
pił do władz radzieckich o 
zwrot kościoła wiernym wy
znania rzymskokatolickiego. 
Dużą aktywność w pracach na 
rzecz odzyskania kościoła wy
kazały Józefa Humeniuk, prze
wodnicząca komitetu i jej za
stępczyni Daria Buczkowska. 
Znacznego wsparcia udzielali 
parafianom w odzyskaniu świą
tyni duszpasterze katedry lwo
wskiej, a zwłaszcza ks. Ludwik 
Kamilewski i proboszcz z Wój
cie, ks, Kazimierz Kwiatkowski. 
Staraniem parafian Łopatyna i 
Wójcie oraz dzięki ich ofiar
ności przeprowadzono zabez
pieczający remont kościoła. 16 
czerwca 1991 r. mogła się od
być uroczystość powtórnego 
poświęcenia kościoła parafial
nego w Łopatynie. Parafianie z 
Wójcie ufundowali kopię obra
zu MB Łopatyńskiej, która 
znowu króluje w głównym oł
tarzu świątyni. Pozytywnie od
powiedziało na potrzeby koś
cioła Ukraińskie Towarzystwo 
Ochrony Zabytków Historii i 
Kultury, co rokuje również do
bre nadzieje na przyszłość.

Jan Tomaszewski
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Fortyfikacja 
nowożytna (7)

Jeszcze pod koniec XVII w. 
rozbłysnęła sława polskiego o- 
ręża za hetmana, później króla 
Jana Sobieskiego. Odniósł on 
wiele zwycięstw nad tracącą 
znaczenie, ale ciągle agresywną 
potęgą turecką. Znakomita 
była bitwa pod Chocimiem 
(1673), gdzie Turcy bronili się w 
ufortyfikowanym dawnym o- 
bozie polskim z 1621 r., szcze
gólnie zaś spektakularna - od
siecz Wiednia (1683), już nieste
ty nie wykorzystana politycz
nie. W 1699 r. odzyskujemy te
reny województw kijowskiego, 
braclawskiego oraz Podole ze 
słynnym Kamieńcem Podol
skim.

Wiek XVIII też był wojenny, 
jak poprzedni, ale z tragicznym 
dla nas finałem. Niestety, ak
tywność nasza znacznie spadła 
i coraz większy był udział ob
cych sił politycznych i obcych 
wojsk. W czasie wojny północ
nej (1700-1721) walczyły u nas 
również wojska szwedzkie, sa
skie i rosyjskie. Podobnie było 
w czasie polskiej wojny sukce
syjnej (1733-1736) i konfedera
cji dzikowskiej. Po stronie kró
la Stanisława Leszczyńskiego 
zaangażowały się nawet Fran
cja i Hiszpania, życzliwe były 
Szwecja i Turcja, ale Rosjanie i 
Sasi z wybranym na króla pol
skiego Augustem III opanowali 
kraj. Leszczyński był zmuszony 
schronić się w oblężonym 

przez Rosjan Gdańsku. Oczeki
wana odsiecz nie nadchodziła i 
król wymknął się w przebraniu 
chłopskim pod opiekę Frydery
ka Wielkiego. Bierni byliśmy 
wobec trzech wojen śląskich 
(1740-1763), w wyniku których 
Fryderyk II pruski zdobył od 
Habsburgów Śląsk, niegdyś 
polski.
Wreszcie zaczęliśmy się budzić, 
ale już za późno. W 1765 r. po
wstała w Warszawie pierwsza 
polska szkoła wojskowa: „Aka
demia Szlacheckiego Korpusu 
Kadetów J.K.M. i Rzplitej”, w 
1776 r. - Główna Szkoła Arty- 
leryczna, w 1780 r. - Wojskowa 
Szkoła Inżynieryjna, a w 1789 r. 
w Wilnie - Szkoła Korpusu In
żynierów. Zakładano również 
wojskowe szkoły prywatne. 
Kształciliśmy setki nowocześ
nie przygotowanych oficerów, 
wielu nastawionych bardzo pa
triotycznie.
Ostatni zryw typu pospolitego 
ruszenia szlacheckiego - to 
walcząca z armią rosyjską i 
królem konfederacja barska 
(1768-1772). Wyróżnił się tam 
płk Kazimierz Pułaski, później
szy generał walczący o wyzwo
lenie Stanów Zjednoczonych i 
Maurycy Beniowski słynny z 
niezwykłych późniejszych 
przygód. Konfederaci zaczęli 
od Ukrainy i Podola, opanowa
li twierdze w Barze, Berdyczo
wie i Okopy Św. Trójcy, działa

li i na innych terenach Polski i 
na Litwie, potrafili obronić Jas
ną Górę, długo opierali się na 
Wawelu.Po stłumieniu konfede
racji nastąpił pierwszy rozbiór 
Polski w 1772 r. Po nim próby 
odrodzenia uwieńczone Kon
stytucją 3 maja 1792 r., skon
trowaną nawet nieco wcześniej 
przez konfederację targowicką. 
W 1792 r. wybuchła ostatnia 
wojna niepodległej pierwszej 
Rzeczypospolitej z Rosją. 
Trwała dwa miesiące. Pod na- 
porem przeważających sił woj

sko polskie i litewskie ciągle się 
cofało, aż wódz naczelny król 
Stanisław August Poniatowski 
przystąpił do prorosyjskiej 
konfederacji targowickiej i wy
dał rozkaz zaprzestania walki. 
Nastąpił drugi rozbiór Polski 
(1792-1793). Wojsko było roz
goryczone, wielu oficerów wy
jechało za granicę i konspiro- 
wało. W 1794 r. wybuchła Insu
rekcja Kościuszkowska, zrazu 
zwycięska (Racławice, obrona 
Warszawy), ale po klęsce pod 
Maciejowicami i wzięciu ran-

ź5QO:t
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1. Okopy Św. Trójcy
2. Plan fortyfikacji Gdańska i ujścia 
Wisty z ok. 1660 r.
3. Plan Zamościa z 1704 r.

nego Kościuszki do niewoli po
wstanie upadło i nastąpił trzeci 
rozbiór Polski w 1795 r.

Jeszcze u schyłku XVII w. 
wznosiliśmy nowe twierdze. W 
1673 r. Stanisław Warszycki o- 
toczył dość zachowawczym 

ziemnym narysem bastiono
wym dwór w Łodygowicach na 
Śląsku. Z tego okresu mogły 
pochodzić ziemne bastionowe 
fortyfikacje zamku w Barano
wie. W 1680 r. Andrzej Potocki 
założył na Podolu w Stanisła
wowie bastionową twierdzę- 

miasto z jego rezydencją. W 
1692 r. hetman wielki koronny 
Stanisław Jabłonowski, wybit
ny dowódca, wzniósł niedużą 
twierdzę Okopy Św. Trójcy z 
załogą kilku tysięcy ludzi. 
Twierdza ta z umocnieniami 
mołdawskimi blokowała ture
ckie zaopatrzenie i ruchy woj
ska związane z utraconym 
przez nas Kamieńcem Podol
skim. Było to małe miasteczko 
na ważnym szlaku komunika
cyjnym, położone na wąskim 
przewężeniu, na „szyi skalistej” 
między Dniestrem i Zbruczem, 
do których opadały prawie nie
dostępne urwiska. Pod nadzo
rem generała artylerii Marcina 
Kątskiego dostęp od zachodu 
zamknięto ziemnym dziełem 
rogowym z murowaną bramą 
osłoniętą rawelinem, od wscho
du analogicznie koroną też z 
bramą i rawelinem. Barki dzieł 
były nowocześnie prostopadłe 
do linii obrony. To chyba już 
ostatnia nowo wzniesiona 
twierdza państwowa. Szybko 
straciła znaczenie po odzyska
niu Kamieńca.

Modernizowano i starsze 
twierdze, przede wszystkim 
prywatne. Świadczą o tym ich 
narysy odpowiadające rozwo
jowi fortyfikacji w drugiej po
łowie XVII w. (na Podolu zam
ki w Brzeżanach i Pomorza
nach, na Wołyniu zamki w Po- 
łonnem i Wiśniowcu czy kla
sztor na Jasnej Górze). W dru
giej połowie XVII w. moderni
zowano twierdzę Gdańsk, wte
dy najpotężniejszą w Europie 
Środkowej. Wielki kompleks 
miejski z przedmieściami oto
czyły ziemno-wodne fortyfika
cje bastionowe z podwójną 
fosą od strony zagrożenia. 
Lżejszą bastionowo-kleszczo- 
wą fortyfikacją objęto dominu
jącą nad miastem Biskupią 
Górkę, dalej wzdłuż Wisły wy
stępował Szaniec Wapienny i 
na drugim brzegu ciąg szańców 
i redut aż do rozbudowanego 
przy morzu Wisłoujścia. Twier
dzy tej nie zdołał zdobyć Bato
ry w 1576-1577, Szwedzi w 
1626-1629, i w 1655-1657 nawet 
nie próbowali jej oblegać; 
wierna królowi Stanisławowi 
Leszczyńskiemu skapitulowała 
dopiero w 1734 r. po 135 dniach 
wściekłego oblężenia przez 
Rosjan. Traciła znaczenie wie-
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lokrotnie niszczona twierdza 
bastionowa Elbląg, zrazu kon
kurencyjna dla Gdańska. Po
dobnie burzliwe dzieje miała 
rozbudowana w XVII w. ba
stionowa twierdza Toruń. Zra
zu polski Wrocław, ale już od 
dawna w obrębie monarchii 
habsburskiej, do końca XVII w. 
uzyska! jednolity system forty
fikacji bastionowych projektu 
Walentego Saebischa, autora 
wielu planów modernizacji 
zamków śląskich.
Dzięki badaniom Jana Zachwa
towicza mamy obraz moderni
zacji najznakomitszej naszej 
twierdzy prywatnej - Zamoś
cia, dokonanej w 1685-1694 
przez majora artylerii, inżynie
ra wojskowego i architekta 
Jana Michała Linka. Całkowi
cie przebudowano bastion 3, 
dawniej rozdzielony na dwa 
niefortunne bastioniki ze

4. Twierdza Kamieniec Podolski, wy
żej miasto w pętli skalistych brzegów 
Smotrycza
5. Nowy zamek w Kamieńcu Podol
skim (fragment planu Kamieńca z ok. 
1780 r.)
6. Fortyfikacje kościuszkowskie pod 
Saratoga nad Hudsonem w 1777 r.
7. Kraków „w okopach” (1794-1830) 
na tle obecnego planu miasta: tama- 
na linia w górze rysunku - tzw. okopy 
Kościuszki z 1794 r.
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względu na trudności posado
wienia na zalewowym terenie. 
Po przebudowie był on nowo
czesny, o radykalnie ostrym ką
cie i silnym wyładowaniu w 
przedpole, jakkolwiek zapew
ne nie mógł być bardziej po
większony, choć powinien, ze 
względu na zalew. W bastionie 
tym barki były odchylone pro
stopadle do linii obrony i dwu
poziomowe, co zwiększało ich 
siłę rażenia. Zgodnie z tenden
cjami nowoholenderskimi i 
francuskimi zwielokrotniono 
również linie ogniowe obrony 
przez wzniesienie narożnych 
murowanych kojców przed ba
stionami 4 i 5, później 7, i fos- 
brei od kurtyny 4-5 do bastionu 
6. Projektowano lub rozpoczę
to przedwał przed fosą od stro
ny wysokiego przedpola (od 
bastionu 5 do 7). Były to świet
ne prace modernizacyjne, które 
pozwoliły na odegranie przez 
twierdzę roli militarnej, nieraz 
znaczącej, w następnym stule
ciu.

W XVIII w. już niewiele pro
wadzono prac modernizacyj
nych fortyfikacji stałych. Publi
kacje Jana Giergielewicza i Ta
deusza Nowaka pozwalają na 
lepszy wgląd w modernizację 
najważniejszej twierdzy Rze
czypospolitej - odzyskanego 
Kamieńca Podolskiego. Turcy 
po jego oddaniu na początku 
XVIII w. otaczają wielkimi pła
skimi bastejami obóz warowny 
w Chocimiu bardzo blisko Ka
mieńca. Miasto Kamieniec Po
dolski, zaopatrzone w fortyfi
kacje średniowieczne z moder
nizacją bastejową, ma niezwy
kle obronne usytuowanie w 
prawie zamkniętej pętli Smo- 
trycza o skalistym niedostęp
nym brzegu od miasta lub 
przedpola. Jedyny dogodny do
jazd od wschodu jako przyczó
łek mostowy ryglował średnio
wieczny, zmodernizowany ba- 
stejowo za Zygmunta I i Stefa
na Batorego Stary Zamek i wy
sunięty przed niego w formie 
dzieła rogowego Nowy Zamek 
z czasów Zygmunta III i Wła
dysława IV, zrazu z murowa
nym oskarpowaniem, kleszczo
wym uskokiem i dwoma półba- 
stionami z orylonami i dwoma 
nadszańcami. W XVIII w. pro
wadzono prace modernizacyj
ne twierdzy, remontowano i u

macniano obwarowania miasta 
i zamków. Prace przybrały na 
sile w drugiej dekadzie i w dru
giej połowie XVIII w. za gen. 
Jana de Witte, a szczególnie 
pod koniec tego stulecia za gen. 
Józefa Ostrowskiego. Jak wi
dać z planu Kamieńca z ok. 
roku 1780, nie zmieniając pod
stawowego narysu Nowego 
Zamku przekształcono go na 
dzieło ziemne z przedwałem, 
powiększoną fosą, krytą drogą 
z dużymi placami broni oraz 
stokiem z rozpoczętym jego 
przekształcaniem z obu stron w 
wał z kolejną fosą i następną 
krytą drogą ze stokiem. Była to 
nowoczesna tendencja pogłę
biania obrony, tu aż do pięciu 
linii. Nie zadowalało to jednak 
obrońców i gen. Ostrowski w 
1791 r. proponował: „Ziemny 
zamek Kamieńca powiększyć, 
poszerzyć i cały terrain ziemi, 
który do miasta prowadzi 
nową fortyfikacją zająć..." Wi
zytujący wtedy twierdzę płk 
inż. Jan Bakałowicz (absolwent 
słynnej francuskiej akademii in
żynierii wojskowej w Mezie
res) uważał, że nie ma możli
wości finansowych realizacji 
tego planu. Proponował: „lepiej 
by było ziemnego zamku nie 
rujnować, tylko go wyrepero- 
wać, fosę poszerzyć, krytą dro
gę nowo usypać, pod kontr- 
skarpą dać galerię ze strzelca
mi..." a więc zrealizować zaczę
tą zewnętrzną linię obwarowań 
Nowego Zamku. Obawiam się, 
że niewiele już zrealizowano, 
bo w czasie wojny 1792 r. 
twierdza była blokowana przez 
Rosjan, a w 1793 r. nowy ko
mendant targowiczanin prze
kazał ją Rosjanom w ramach 
drugiego rozbioru Polski.
Dzięki badaniom twierdzy 
Kraków przez Janusza Bogda
nowskiego wiemy, że w 1706- 
1707 i przed połową XVIII w. 
umocniono Wawel i Podgórze 
w Krakowie. Wawel od połud
niowego wschodu i częściowo 
zachodu ujęto frontami klesz
czowymi, podobnie wzgórze 
Krzemionek. Kleszczowe u 
mocnienia Wawelu kontynuo 
wano w latach 1790-1793, do 
dając od południa płaski barba
kan i od północnego wschodu 
silny bastion.
Duże znaczenie roli magnaterii 
znalazło odbicie nie tyle w bu

dowie twierdz, co we wznosze
niu aż do klasycyzmu wspania
łych pałaców barokowych i ro
kokowych. Niektóre z nich 
wznoszono jeszcze w twier
dzach, jak w Wiśniowcu czy 
Zamościu, ale w większości 
były otwarte, jak Obroszyn, 
Ciążeń, Rydzyna, Białystok, 
Radzyń Podlaski, Wilanów czy 
Smiełów. Była to moda wzoro
wana na Wersalu Ludwika 
XIV, znajdującego odbicie w 
konstrukcji pałacu Fryderyka II 
Sansouci w Poczdamie czy w 
Carskim Siole (Jekatierino- 
wskij Dworiec Katarzyny II), 
tylko że tam granice osłaniały 
systemy twierdz i przy absolu- 
tystycznej władzy króla ro
zbrojenie wnętrza kraju było 
nawet nakazem. U nas było od
wrotnie, ale magnatów broniły 
nie tyle fortyfikacje, co silne 
prywatne wojska, a przede 
wszystkim koligacje i „protek
cje" obcych dworów.
Ostatnim akordom ginącej 
Rzeczypospolitej towarzyszyły 
już szybko wznoszone fortyfi
kacje do doraźnych walk, ra
czej typu polowego. W konfe
deracji barskiej działali instruk
torzy francuscy. Charles Du- 
moriez (później generał i mini
ster wojny we Francji) opraco
wał projekt sieci warownych 
punktów oporu. Zamek w 
Lanckoronie umocniono ziem
nymi fortyfikacjami z wysunię
tą na północ redutą. Obwaro
wano Tyniec, modernizowano 
Jasną Górę (raweliny). Kawaler 
Choisy wykonał szkic foryfika- 
cji Krakowa. W czasie wojny 
1792 r. płk inż. Jakób Jasieński, 
przygotowując obronę, umoc
nił Brześć, naprawiając starą 
redutę szwedzką i zamek oraz 
sypiąc wały.
Wreszcie wielki Tadeusz Koś
ciuszko, absolwent i instruktor 
Korpusu Kadetów w Warsza
wie, dla swych zdolności wysła
ny do Paryża dla dalszych stu
diów, który od 1776 r. walczył o 
wyzwolenie Stanów Zjedno
czonych, okazał się tak świe
tnym inżynierem wojskowym, 
że niejednokrotnie przechylał 
szalę zwycięstwa. Ufortyfiko
wał Filadelfię, wykonał kluczo
we obwarowania pod Sarato- 
gą, umacniał teren wzdłuż rzeki 
Hudson i zbudował słynną 
twierdzę na skale West Point 

blokującą tę rzekę, kierował 
pracami inżynieryjnymi pod
czas oblegania fortów Ninety 
Six. Jako generał powrócił do 
Polski i dzięki jego bohater
skiej i umiejętnej obronie pod 
Dubienką w 1792 r. uratował 
od klęski cofające się wojsko 
polskie. Będąc naczelnikiem 
państwa w czasie Insurekcji 
1794 r. zapewne nie mógł sku
pić się na fortyfikacjach, ale 
musiał mieć wpływ, może o- 
prócz Bakałowicza, na wznie
sienie pierwszego od prawie 
300 lat większego systemu ob
warowań Krakowa. Miasto o- 
słonięto od północy, w pewnej 
odległości od strony zagroże
nia, lukiem w zasadzie klesz
czowej linii okopów, które kil
kakrotnie przekształcane prze
trwały do około 1865 r. Była to 
idea modnego wtedy obozu 
warownego Rognata, mająca i 
polskie tradycje (Zbaraż, Cho
cim, Okopy Św. Trójcy). Obóz 
ten był zapewne potrzebny do 
koncentracji armii powstań
czej. Kościuszko również czu
wał nad umacnianiem Warsza
wy w lecie 1794 r. Przed wznie
sione w latach siedemdziesią
tych wały Lubomirskiego o ła
manym nieregularnym narysie i 
walorach raczej policyjno-po- 
rządkowych wysunięto w kilku 
liniach (do czterech) 107 ziem
nych baterii i redut otwartych 
od tyłu, by: „gdy wzięte nie mo
gły przeciwko nam służyć”. 
Były one zaopatrzone w drew- 
niano-ziemne schrony dla amu
nicji i ludzi oraz osłonięte sys
temem dodatkowych prze
szkód, jak ostrokoły i wilcze 
doły. Szczególnie silnie były u- 
mocnione Góry Szwedzkie. 
Kościuszko wprowadził pogłę
bienie obrony również przez 
wysunięcie Rakowca, Czernia- 
kowa i Marymontu oraz czyn
nik ruchliwości i elastyczności, 
co pozwalało na czynną obro
nę po raz pierwszy w Polsce 
tak przeprowadzoną. Armia 
polska w tych umocnieniach 
wytrzymała zwycięsko dwu
miesięczne oblężenie przez 
wojsko pruskie i rosyjskie. Ko
rzon uważa tę obronę: „za naj- 
chlubniejszą może kartę w his
torii Polski z XVIII w”.

Andrzej Gruszecki
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Akcja dwory

Adamowizna
- aż trzy dworki

Wizyta we wsi Adamowizna na 
południe od Grodziska Mazo
wieckiego, malowniczo rozpo
startej nad rzeczką Mrową, to 
jedno z największych zasko
czeń w czasie naszych cotygod
niowych wędrówek po Mazo
wszu. Znajdują się tu aż trzy 
dworki, wszystkie bardzo pięk
ne, a zarazem ważne dla dzie
jów kultury regionu. Mało kto 
zna te siedziby, sądzimy zatem, 
że warto je pokazać. Dwie z 
nich związane są z rodziną 
Chełmońskich, trzecia należała 
do Zofii Villaume-Zahrtowej i 
jej męża Gustawa. Zofia Zahr- 
towa była najserdeczniejszą 
przyjaciółką Zofii Nałkowskiej. 
Budując dom w Adamowiźnie 
przeznaczyła jeden z pokoi na 
górze dla pisarki, która bardzo 
polubiła tę miejscowość i czę
sto tu przyjeżdżała.

Związki rodziny Chełmońskich 
z Adamowizną rozpoczęły się 
w 1899 r., kiedy znany lekarz 
warszawski, dr Adam Cheł
moński (1861-1924), długoletni 
ordynator oddziału interni
stycznego szpitala Dzieciątka 
Jezus i brat słynnego malarza 
Józefa, kupił mały folwarczek 
w osadzie Stare (wchłoniętej 
następnie przez Adamowiznę). 
Nieoceniony Słownik Geogra

ficzny wymienia osadę Stare 
(odległą o 4 wiorsty od Grodzi
ska Mazowieckiego), w której 
znajdował się młyn wodny i 30 
morgów ziemi. Tu, na wzgórzu 
nad rzeczką Mrową, w natura
lnym parku krajobrazowym, na 
samym początku XX w. stanął 
niewielki drewniany dworek 
konstrukcji zrębowej, przenie
siony z okolic Kuklówki i na 
nowo złożony. Dworek po
środku elewacji frontowej ma 
ganek o czterech słupkach 
zwieńczony trójkątnym szczy
tem, a z tyłu - balkon przed 
wystawką wsparty na czterech 
słupach. Wysoki czterospado
wy dach sprawia, że siedziba ta 
wydaje się większa niż jest w 
istocie. Wdzięk i urok tej archi
tektury, doskonale zespolonej z 
pięknym otoczeniem, urzeka 
od razu odwiedzających to 
miejsce po raz pierwszy.

Następne pokolenie rodu Cheł
mońskich zamieszkało w innym 
domu, wzniesionym po drugiej 
stronie Mrowy. Fundatorem 
jego był dr Mateusz Chełmoń
ski (1892-1981), syn Adama, za
służony lekarz społecznik. 
Przebył w Rosji pierwszą woj
nę światową, Rewolucję Paź
dziernikową i wojnę domową. 
Po powrocie zamieszkał w Sta

rem i odtąd leczył niestrudzenie 
miejscową ludność. Przez wiele 
lat był lekarzem gminnym, kie
rował powiatową poradnią 
przeciwgruźliczą i przyjmował 
pacjentów w domu. „Ze swą 
wspaniałą brodą młodopolskie
go cygana, prostą młodzieńczą 
sylwetką, humorem i serdeczną 
życzliwością dla ludzi, doktor 
Chełmoński był postacią ma
lowniczą i niezmiernie popular
ną” - pisała Hanna Kirchner. 
Jego młodsza córka Maria (z 
męża Stefańska) i zięć konty
nuowali następnie powołanie 
lekarskie dynastii Chełmoń
skich.
Jak nas poinformował p. Piotr 
Stefański, wnuk dr. Mateusza 

Chełmońskiego, dom dziadka 
powstał około 1930 r., wybudo
wany według projektu archi
tekta Witolda Pokrowskiego. 
Jest to znakomity przykład tzw. 
stylu dworkowego. Drewniany, 
otynkowany na biało, wzniesio
ny na kamiennej podmurówce, 
ma plan prostokąta. Architekt 
wyposażył go w dwa czteroko- 
lumnowe portyki toskańskie 
(od frontu i od ogrodu) i nakrył 
wysokim łamanym dachem. W 
sumie jest to dworek jak z ob
razka Bronisławy Rychter-Ja
nowskiej. Wnętrza pełne pięk
nych starych mebli i obrazów 
(wśród których są również pej
zaże Józefa Chełmońskiego), 
mają niepowtarzalną atmosfe
rę. Odczuwa się na każdym 
kroku pietyzm, z jakim spadko
biercy dra Mateusza Chełmoń
skiego odnoszą się do jego sie
dziby.

Wreszcie trzeci dworek w Ada- 
mowiznie - to ulubione azylum
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1. Dworek dra Adama Chełmońskie
go od frontu
2.3. Dworek dra Mateusza Chełmoń
skiego od frontu (2) i od ogrodu (3)
4.5. Dworek Zahrtów od frontu (4) i 

,_od ogrodu (5)
(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

Zofii Nałkowskiej. Powstał na 
początku lat trzydziestych bie
żącego stulecia, projektowany 
również przez Witolda Pokro- 
wskiego i skomponowany 
przezeń także w tzw. stylu 
dworkowym. W odróżnieniu 
od domu dra Mateusza Cheł
mońskiego jest murowany, 
poza tym tak jak i tamten ma 
portyk od frontu i drugi od o

grodu, później przeszklony. 
Wysoki łamany dach kryje mie
szkalne poddasze. I ten dom za
chował do dziś wiele uroku, 
mimo że nowi właściciele bar
dzo go zaniedbali.

Zofia Nałkowska przylgnęła 
do tego dworku po sprzedaży 
w 1938 r. rodzinnego „domu 
nad łąkami", znajdującego się 

w Górkach koło Wołomina. Pi
sarka po raz pierwszy wspomi
na o domu Zahrtów w Adamo- 
wiznie w Dziennikach pod datą 
28 października 1937 r. Znacz
nie więcej uwagi poświęca mu 
w zapisie z dnia 3 sierpnia 1938 
r.: „Byłam przez trzy dni w A- 
damowiźnie, u Zosi, w jej no
wym domu. Jakże mi było do
brze! Wieś głęboka, daleka od 
świata, na polach szeregi snop
ków, nad krętą rzeczką Mrową 
mokre łąki, ozdobione zielony
mi kopicami olszyn, wyglądają 
jak park. Dobroć i rozum tej 
Zosi, długie rozmowy, napeł
nione losami ludzi, uczucie jak
by się było w domu rodzinnym, 
w sposób niezrozumiały od 
dawna zapomnianym”. Odtąd 
Adamowizna będzie się usta
wicznie przewijała przez 
Dzienniki Nałkowskiej. Pisarka 
spędziła tu trudny okres od 
końca lipca 1944 do lutego 
1945 r. i tu właśnie zastała ją 
nowa rzeczywistość.

Dom Zofii i Gustawa Zahrtów 
pełen był pięknych książek, ob
razów i różnego rodzaju pa
miątek. Wszystko to przepadło 
zniszczone przez upośledzoną 
na umyśle służącą opiekującą 
się 90-letnim Gustawem Zahr- 
tem, zmarłym w 1963 r. Na za
kończenie warto poświęcić mu 
trochę uwagi. Znakomity ga
wędziarz, choć podobno trochę 
kostyczny, był farmaceutą z za
wodu. Przez jakiś czas był in
spektorem farmaceutycznym 
miasta stołecznego Warszawy, 
a potem właścicielem apteki na 
rogu Chłodnej i Wroniej, przez 
którą w czasie wojny przecho
dziła pomoc dla getta. Aż dziw 
bierze, ilu niepospolitych ludzi 
przewinęło się przez Adamo- 
wiznę.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Przy pisaniu tego artykułu wyko
rzystano informacje p. Piotra Ste
fańskiego, Dzienniki Zofii Nałko
wskiej oraz komentarze do nich 
pióra dr H. Kirchner.
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Kościół
w Malborku

Po opanowaniu i skolonizowa
niu ziem dawnych Prusów, 
Krzyżacy zaprowadzili na nich 
zachodnią chrześcijańską orga
nizację kościelną, która okaza
ła się trwalsza od ich państwa. 
Widocznym śladem ich działal
ności jest m.in. budowa w XIII 
w. katolickiego kościoła Św. 
Jana Chrzciciela w Malborku. 
Pierwotny budynek, usytuowa
ny na krańcu podłużnego ryn
ku, w bezpośrednim sąsiedz
twie kamieniczek mieszczań
skich, skarpy nadnogackiej i 
fosy zamkowej, należał do die
cezji pomezańskiej z siedzibą 
w Kwidzynie. Już dokument lo
kacyjny miasta Malborka z 27 
kwietnia 1276 r. wspomina o 
plebanie miejskim nazwiskiem 
Gerard. Mianowały go - po
dobnie jak jego następców - 
władze Zakonu i właściwy bis
kup. W praktyce jednak władze 
zakonne proponowały swego 
kandydata, a biskup go akcep
tował, gdyż w sprawach wiary 
nie mógł wnosić zastrzeżeń. Na 
wieść o klęsce pod Grunwal
dem w 1410 r. korntur Henryk 
von Plauen kazał spalić miasto, 
przedmieścia i most na Noga- 
cie, a ludność i zapasy żywności 
zabrał na zamek. Z pożogi 
szczęśliwie ocalał kościół farny 
i ratusz. Również z oblężenia 
zamku przez wojska pod wo
dzą Władysława Jagiełły świą
tynia wyszła bez szwanku.
Tragiczna w skutkach okazała 
się dopiero wojna trzynastolet
nia (1454-1466), w wyniku któ
rej los kościoła został właści
wie przesądzony. Zburzono 
północną część nawy, a ogień z 
zamku rażący pozycje nieprzy
jacielskie doprowadził do za
walenia jednej ze ścian, przebi
cia murów prezbiterium i osła
bienia sklepień, które groziły 
zawaleniem. Po podpisaniu po
koju toruńskiego w 1466 r., 
Malbork znalazł się w grani
cach Królestwa Polskiego i od
tąd aż do pierwszego rozbioru 
w 1772 r. był siedzibą wojewo
dów i jedną z rezydencji króle
wskich. W 1467 r. przystąpiono 
do odbudowy kościoła, w wyni
ku której powstała zupełnie 
nowa świątynia, mająca tylko 
część starych fundamentów. 
Zrezygnowano ze starego za
rysu, nadając budowli cechy 
świątyni halowej, trójnawowej 

i sześcioprzęslowej, bez wyod
rębnionego prezbiterium. Koś
ciół nakryty został zespołem 
dwuspadowych dachów. Nad 
każdą nawą zbudowano wie
życzki wieńczące kosze mię- 
dzyspadowe, tworzące razem 
ze szczytami rodzaj gotyckiej 
attyki. Wieża z cegły na planie 
kwadratu miała podbudowę z 
ozdobnymi blendami i wyso
kim portalem. Nad częścią mu
rowaną zbudowano drewniane 
oszalowane belkowanie, służą
ce do zawieszania dzwonów, a 
całość nakryto ostrosłupowym 
dachem łamanym, zwieńczo
nym iglicą. Wieżę tę, ze wzglę
du na bliskość nadnogackiej 
skarpy, usytuowano od strony 
południowej.
Częściowo odbudowany koś
ciół oddano do dyspozycji 
wiernych w 1468 r., chociaż ro
boty wykończeniowe wraz z 
wieżą zakończono dopiero w 
1523 r. Najdroższy dzwon na 
wieży pochodził z 1502 r., a 
wieńcząca ją kula, która prze
trwała do 1945 r., miała złoce
nie z 1923 r. Przy kościele, 
zgodnie z ówczesnym zwycza
jem, znajdował się cmentarz 
grzebalny i plebania.
W okresie reformacji zaczęły 
docierać do miasta głoszone 
przez duchownych „nowinki re
ligijne”, które zyskały wielu 
zwolenników wśród mieszkań
ców ziemi malborskiej. W 1523 
r. król Zygmunt Stary zwrócił 
się do rady miejskiej, aby zaka
zała głoszenia nauki Marcina 
Lutra. Dwa lata później upom
niał ją i nakazał pod karą 
grzywny czterech tysięcy duka
tów schwytanie winowajców i 
odstawienie ich na zamek. Nie 
na wiele się to zdało, gdyż w 
1525 r. nawet biskup pomezań
ski Erhard von Queiss prze
szedł do obozu reformatorów, 
a sama rada albo sprzyjała im, 
albo bała się ludu. Wpływ re
formacji dał o sobie znać rów
nież w kościele Św. Jana 
Chrzciciela. Król Zygmunt Au-

1. Kościół Św. Jana Chrzciciela 
w 1991 r.
2 Drewniany krucyfiks
z potowy XV w.

(fot. 1 - Edward Tuszakowski) 

gust pozwolił wówczas na od
prawianie w świątyni nabo
żeństw luterańskich, ale tylko 
przy ołtarzu Męki Pańskiej i u- 
dzielanie komunii pod obiema 
postaciami, ale wyłącznie cho
rym i starcom. W praktyce 
mimo tych ograniczeń nabo
żeństwa katolickie i prote
stanckie odprawiano kolejno 
aż do czasów króla Zygmunta 
III Wazy.
17 lipca 1626 r. Malbork został 
opanowany przez wojska 

szwedzkie. Gustaw Adolf wy
dalił wówczas z miasta przyby
łych tu w 1607 r. jezuitów i udał 
się do fary, którą zastał za
mkniętą. Proboszcz ukrył się w 
obawie o swe życie. Wówczas 
król szwedzki, wziąwszy topór, 
sam wyrąbał drzwi i wszedłszy 
do świątyni oddał ją luteranom. 
Proboszcz został wydalony z 
miasta, a wikary przesiedział 
dziewięć tygodni w więzieniu. 
W czasie trzeciej wojny 
szwedzkiej, zwanej „potopem”,
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doszło do spalenia trzech za
chodnich przęseł kościoła. Za
mknięcie skróconej o jedno 
przęsło budowli zachodnią fa
sadą nastąpiło w 1668 r.
Od 1821 r. Malbork należał do 
diecezji warmińskiej i był sie
dzibą dekanatu. Tym samym 
parafia podlegała odtąd admi
nistracyjnie biskupom tej die
cezji. Przy wspomnianej farze 
w 1800 r. proboszcz Grąbcze- 
wski założył dwuklasową 
szkółkę dla chłopców, w której 
organista i kościelny uczyli reli- 
gii po polsku, a w 1831 r. klasę 
dla dziewcząt. Od tego czasu aż 
do pierwszych lat drugiej woj
ny światowej poza drobnymi 
pracami budowlanymi nie za
notowano istotnych zmian.
Do znacznych zniszczeń doszło 
dopiero w 1945 r. Chociaż 
świątynia nie podzieliła losu za
bytkowych staromiejskich ka
mieniczek, nie uniknęła znisz
czeń. Ksiądz Konrad Will - os
tatni proboszcz kościoła Św. 
Jana Chrzciciela, przebywający 
w Malborku w latach 1945- 
1957, wspominał po latach, że 
wieża kościoła była zwalona, 
sufit częściowo podziurawiony, 
a jedyny dzwon na wpół sto
piony zwisał na murze. Całko
witemu zniszczeniu uległa ple
bania, szczęśliwie ocalały skle
pienia kościoła, które prze
trwały pożar więźby dacho
wej.
Prace nad odbudową świątyni 
rozpoczęto od usuwania gru
zów, szklenia okien i zabezpie
czenia przed opadami atmosfe
rycznymi. Chodziło o to, aby 
jak najszybciej doprowadzić 
kościół do porządku i otwarcia, 
a przede wszystkim powstrzy
mać proces jego dalszej dewa
stacji. Prace porządkowe ukoń
czono 1 maja 1945 r. Następne
go dnia kościół został wyświę
cony przez Konrada Willa. Za
bezpieczone przez starostę po
wiatowego Augustyna Szpręgę 
dwie monstrancje i cztery kieli
chy zostały przekazane kościo
łowi. Pierwsze nabożeństwo w 
języku polskim odbyło się 3 
maja 1945 r. Odbudowa kościo
ła wymagała znacznych środ
ków finansowych, które prze
kraczały możliwości ówczes
nych władz miejskich i kościel
nych. W związku z tym powstał 
Komitet Odbudowy Kościoła, 
który wskazując na ogromne 
zniszczenia, wzywał wszystkich 
ludzi dobrej woli do współpra
cy i ofiarności na rzecz odbu
dowy. Przed Bożym Narodze
niem świątynia została za
mknięta z powodu zimna, a 
klucze przekazane proboszczo

wi kościoła Św. Jerzego. Tam 
też zostały przeniesione na kil
ka lat nabożeństwa z kościoła 
Św. Jana Chrzciciela.
Dzięki staraniom ks. Bronisła
wa Dąbrowskiego ordynariusz 
olsztyński ks. bp. Tomasz Wil
czyński dekretem z dnia 9 
kwietnia 1957 r. przydzielił koś
ciół księżom orionistom. Jesz
cze tego samego roku przy wy
datnej pomocy wiernych prze
prowadzono wodę do zakrystii, 
a w grudniu uruchomiono cen
tralne ogrzewanie. Ważną 
sprawą dla normalnego funk
cjonowania kościoła było wy
posażenie go w niezbędne pa
ramenty i utensylia. Dużej po
mocy udzielili ks. prałat Stanis
ław Kobyłecki i ks. Józef Wal
czak, którzy wypożyczyli na
czynia sakralne i szaty litur
giczne oraz ks. Prymas Stefan 
Wyszyński, który w 1958 r. 
przesłał jako dar ornaty, kapy 
wszystkich kolorów i kielich z 
monstrancją. Miejscowi koleja
rze ufundowali krzyż procesyj
ny, a kobiety haftowały chorą
gwie, zabiegały o sprawienie 
nowych obrusów > przygoto
wały feretrony, które później 
dziewczęta nosiły w czasie pro
cesji. 30 marca 1973 r. świątynia 
stała się kościołem parafial
nym.
17 czerwca 1976 r. wyświęcono 
i oddano do dyspozycji księ
żom orionistom nowy gmach 
plebanii. Równocześnie przy
stąpiono do odbudowy wieży 
dzwonowej związanej orga
nicznie z bryłą kościoła. Odbu
dowa wieży skończyła odbudo
wę malborskiej świątyni.
Na obecne wyposażenie koś
cioła składają się dwie chrzciel
nice z XIV w.: gotlandzka z wa
pienia i granitowa, cztery póź- 
nogotyckie ołtarze z około 
1500 r. i rzeźbiony w drewnie 
krucyfiks z połowy XV w., za
wieszony w kruchcie wieży. Na 
uwagę zasługują także rzeźbio
ne stalle z końca XV w., dwie 
płasko rzeźbione kwatery ołta
rzowe ze scenami „Zwiastowa
nia” i „Koronacji NMP” z oko
ło 1515 r., późnogotycka rzeźba 
Assunty, trójdzielne renesanso
we epitafium kamienne trzylet
niego Piotra Konopackiego z 
1589 r., barokowy ołtarz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z około 
1640 r., obrazy i świeczniki z 
XVII i XVIII w. oraz rokokowy 
ołtarz św. Stanisława Kostki. 
Dzięki pracy księży orionistów 
i ofiarności wiernych kościół 
stał się jednym z głównych o- 
środków życia religijnego 
miejscowej społeczności.

Wiesław Jedliński

ZAKŁAD 
CHIRURGII DRZEW 
M, Kubacki, K, Zbroński

90-369 Lodź
ul. Piotrkowska 204/210 m 175

zrzeszony
w Polskim 

Towarzystwie 
Chirurgii 

Drzew
wykonuje:

► wszelkie prace przy drzewach - pomnikach przy
rody

► prace przy drzewostanach w ramach zabytko
wych założeń ogrodowych

► prace przy zieleni parkowej, osiedlowej, przydroż
nej, cmentarnej

► ścinanie drzew w trudnych warunkach
► doradztwo techniczne w zakresie pielęgnacji i 

leczenia drzew ozdobnych (opinie, ekspertyzy, 
projekty, nadzory prac).
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Akcja domy robotnicze

Osiedle
w Tarnowie

Podstawowy zarys sieci kolejo
wej na ziemiach polskich za
czął się kształtować już w la
tach czterdziestych XIX w. Na 
terenie Galicji rozbudowę sieci 
kolejowej zapoczątkowała w 
1847 r. linia Kraków-Mysłowi- 
ce. W 1856 r. Kraków uzyskał 
połączenie z Wiedniem, w tym 
samym roku ukończono linię, 
która połączyła Kraków z 
Bochnią, Tarnowem i Dębicą. 
Linia ta została w 1858 r. prze
dłużona do Rzeszowa, w 1859 
r. do Przeworska, następnie 
Przemyśla (1860) i Lwowa 
(1861). W 1870 r. rozpoczęła 
pracę kolej na trasie Lwów- 
Brody-Terespol. W 1890 r. po
wstało połączenie Rzeszowa z 
Jasłem, a tym samym z linią 
podkarpacką.
Wraz z budową kolejowych o- 
biektów komunikacyjnych za
częły pojawiać się budynki nie
zbędne dla eksploatacji, ale 
także dla stworzenia lepszych 
warunków bytowych pracow
nikom kolejowym. Budowano 
więc na terenie Galicji osiedla 
kolejarskie, m.in. w Zagórzu, 
Nowym Sączu, Tarnowie.
Osiedle w Zagórzu, składające 
się z budynków mieszkalnych 
parterowych, drewnianych i 

murowanych, postawione zo
stało w latach 1872-1874, z fun
duszu emerytalnego dla pra
cowników lokomotywowni. 0- 
siedle to, jak i inne, budowane 
było przy współudziale pra
cowników kolejowych. Robot
nicy i pracownicy budujący 
domy wykonywali we własnym 
zakresie jedynie roboty ziemne 
i montaż, a same domy wzno
szono standardowo. W budyn
ku murowanym z poddaszem 
mieszkalnym z 1922 r. mieszka
li maszyniści, konduktorzy i pa
lacze. Elektryfikację osiedle o- 
trzymało w latach 1921-1922.

1. Plan osiedla kolejarskiego w Tar
nowie
2. Parterowa zabudowa ul. Prusa
3. Wejście do parterowego budynku 
.przy ul. Reja 3
4.5. Murowane budynki przy ul. Reja
11 (4) i Sportowej 6 (5)

Osiedle w Nowym Sączu za
częto budować w latach 1890— 
1910 w pobliżu zakładów na
prawczych. Znajdują się tutaj 
budynki murowane parterowe i 
piętrowe. Budynki wielorodzin
ne były budowane przez Ro
mana Silberbacha z Krakowa.
Osiedle kolejarskie w Tarno
wie powstało w związku z uru
chomieniem w 1922 r. nowo
czesnych zakładów napraw
czych taboru kolejowego. Bu
dujące się stopniowo osiedle 
służyło pracownikom zatrud
nionym przy wznoszeniu zakła
dów oraz pracownikom zatrud
nionym bezpośrednio przy na
prawie taboru, remontach itp. 
Pierwsze domy drewniane wy
budowano w latach 1914-1917, 
następne wznoszono z cegły.

Osiedle budowano niedaleko 
zakładów, ponieważ w intere
sie pracodawcy leżało, aby pra
cownicy mieszkali jak najbliżej

miejsca pracy. Usytuowano je 
w pobliżu torów kolejowych, 
na równinnym, obszernym te
renie. Zabudowa jest partero
wa i piętrowa z mieszkalnym 
poddaszem. Drewniane bu
downictwo parterowe było z 
reguły zamieszkane przez naj
biedniejszych pracowników 
kolei. Obok budynków znajdo
wały się komórki gospodarcze i 
ustępy dla każdej rodziny, 
wspólne studnie do czerpania 
wody dla każdego obiektu mie
szkalnego. Rodzina zamieszku
jąca taki sam segment domu 
posiadała równe co do wielkoś
ci ogrody z sadem. Pozostałą 
część osiedla kolejarskiego sta
nowiły murowane domy mie
szkalne ze spiżarkami, ustępa
mi oraz piwnicami; z tego po
wodu nie budowano przy nich 
komórek gospodarczych. Na 
terenie osiedla drogi były nie u- 
twardzone, budynki lokalizo
wano wzdłuż ulic, które w eko-

(zdjęcia: Lech Lichofai)
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nomiczny sposób rozwiązywa
ły komunikację osiedla.
Interesujące jest architekto
niczno-budowlane poznanie 
tych obiektów na wybranych 
przykładach. Budynki przy uli
cach: M. Reja nr nr 1-8, B. Pru
sa nr 1-8 i Ogrodowej nr 2 i 6 
są parterowe, nie podpiwniczo
ne, wielorodzinne o zabudowie 
szeregowej. Wejście do budyn
ku prowadzi przez werandę. 
Budynek składa się z pięciu i- 
dentycznych segmentów mie
szkaniowych, w każdym z nich 
przewidziano dwa oddzielne 
mieszkania, do których wcho
dzi się ze wspólnej w każdym 
segmencie sieni. Przed wejścia
mi do poszczególnych części 
budynku znajdują się werandy, 
które oprócz funkcji komuni
kacyjnych spełniały również re
kreacyjną. Każde mieszkanie 
składa się z kuchni, pokoju i 
spiżarki. Sień jest wspólna dla 
obu mieszkań. Kuchnia o po

wierzchni 15,8 m2 jest przeważ
nie również jadalnią. Kuchnie 
ogrzewał trzon kuchenny, wy
posażony w piec piekarski i pa
lenisko z płytą kuchenną. Pokój 
o powierzchni 24,7 m2, spełnia
jący funkcję pokoju dziennego 
i sypialni ogrzewany był pie
cem. Do spiżarki o powierzchni 
1,8 m2 wchodziło się z kuchni. 
Budynki te miały drewniane 
ściany szkieletowe, grubości 20 
cm, od wewnątrz otynkowane. 
Między drugim i trzecim se
gmentem każdy budynek ma 
mur ogniowy o grubości 30 cm.

Dach budynku jest dwuspado
wy o konstrukcji płatwiowo- 
kleszczowej, kryty dachówką 
zakładkową. Stropy drewniane, 
wysokość kondygnacji 2,80 m, 
fundamenty w postaci podmu
rówek z betonu o wysokości o- 
koło 40 cm, tynki wewnętrzne 
wapienne. W pomieszczeniach 
mieszkalnych oraz sieni i we

randzie podłoga jest biała, sto
larka okienna i drzwiowa niety
powa.
Budynki przy ulicach: M. Reja 
nr 11 i 12 oraz Sportowej 4, 6 i 
8 w części głównej miały trzy 
kondygnacje (trzecia kondy
gnacja - mieszkalne poddasze), 
natomiast w części bocznej - 
dwie (druga kondygnacja była 
mieszkalnym poddaszem). W 
budynkach przewidziano trzy 
typy mieszkań. Pierwszy - to 
mieszkania usytuowane w częś
ci centralnej budynku, do któ
rych wejścia prowadziły przez 
klatkę schodową. Mieszkania 
takie składały się z pokoju o 
powierzchni 21 m2, kuchni o 
powierzchni około 13 m2 i spi
żarki o powierzchni 1,3 m2. Na 
poddaszu przewidziane były 
dwa pomieszczenia spełniające 
jednocześnie funkcję kuchni i 
pokoju. Obok znajdowały się 
pomieszczenia przeznaczone 
na strych i dwa niewielkie słu
żące jako spiżarki o powierz
chni 1,3 m2 każda. Komunika
cja odbywała się przez klatkę 
schodową; na parterze wejście 
do mieszkania prowadziło 
przez pokój do kuchni i spiżar
ki, na piętrze natomiast przez 
kuchnię do pokoju. Drugi typ 
mieszkania składał się w części 
parterowej z kuchni o powierz
chni 13,4 m2, pokoju o powierz
chni 14,4 m2, niewielkiego 
przedpokoju, w części piętro
wej dochodził jeszcze jeden 
pokój o powierzchni 17,7 m2, z 
którego prowadziło przejście 
na strych. Komunikacja odby
wała się wewnętrzną klatką 
schodową łączącą część dolną 
z górną. Do kuchni prowadziły 
dwa wejścia, jedno bezpośred
nio z podwórza, a drugie przez 
pokój. Trzeci typ - to mieszka
nia w części bocznej budynku, 
do których wejścia prowadziły 
od strony ścian szczytowych. 
Mieszkania te są podobne do 
opisanych w typie drugim, róż
nią się głównie wielkością i usy
tuowaniem poszczególnych 
pomieszczeń.
Budynki mają ściany zewnętrz
ne z cegły o grubości 50-63 cm, 
ścianki działowe są również ce
glane. Środkowa klatka scho
dowa wykonana jest z żelbetu, 

spoczniki z lastrikową posadz
ką mają grubość 20 cm. Klatki 
schodowe wewnętrzne znajdu
jące się w mieszkaniach bocz
nych są drewniane, na belkach 
policzkowych. W pomieszcze
niach mieszkalnych podłogi 
wykonano z desek, ogrzewanie 
przewidziano piecowe (węglo
we), w kuchniach trzony ku
chenne służyły do przygotowy
wania posiłków i ogrzewania 
pomieszczeń. Dach zaprojekto
wano jako wielospadowy o 
konstrukcji drewnianej, pła- 
twiowo-kleszczowej.
Na podstawie przeprowadzo
nych analiz warunków mie
szkaniowych w budynkach o- 
siedla w Tarnowie możemy 
zaobserwować zróżnicowanie 
w programie i w standardzie 
wyposażenia, w zależności od 
stopy życiowej ich mieszkań
ców. Domy dla pracowników 
kolejowych wzniesione w la
tach 1914-1917 były - jak 
wspomniano - drewniane, nie 
miały żadnych urządzeń sanita
rnych (ustępy umieszczano w 
pobliżu). Brak było wodocią
gów i kanalizacji, wodę czerpa
no ze studni. Ponad połowę lo
kali mieszkaniowych było jed
no- lub dwuizbowych, gdzie 
dość obszerna izba spełniała 
funkcję kuchni i zarazem poko
ju i tu koncentrowało się życie 
rodzinne. Były to budynki 
wznoszone jak najmniejszym 
kosztem, czasami stosowano 
nawet materiał odpadowy.
Z kolei budynki stawiane na o- 
siedlu w 1922 r. i po uruchomie
niu Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego dla kadry 
technicznej były murowane, 
miały już wodociągi, kanaliza
cję i większe mieszkania.
Przedstawiony opis osiedla ko
lejarskiego w Tarnowie po
zwala przyjrzeć się, jak mie
szkali pracownicy na początku 
XX w., jakie mieli warunki so
cjalne w obrębie własnego o- 
siedla. Tarnowskie osiedle jest 
jednym z wielu, jakie wtedy ist
niały i daje ogólną orientację w 
ówczesnej sytuacji mieszkanio
wej w domach i osiedlach pra
cowniczych.

Jan Chałupski 
Lech Lichołai
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Szczątki 
Halifaxa

„ W nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 roku 
obserwowałem zestrzelenie alianc
kiego samolotu - zapali! się w po
wietrzu ostrzelany z niemieckiego 
myśliwca, słychać było detonacje 
pocisków, widoczne były na niebie 
ich świetliste ślady. Płonący samo
lot zatoczył luk, wyraźnie szukał 
miejsca do lądowania, zniżył lot i w 
tym momencie nastąpiła eksplozja, 
zapewne zbiornika paliwa. Samolot 
zamienił się w jaskrawą i pędzącą 
ku ziemi kulę ognia, byłem przeko
nany, że w chwili eksplozji musiała 
zginąć załoga. Potężny czterosilni- 
kowy samolot spad! na łąkę w Dę

binie Zakrzewskiej koło Wojnicza”. 
To fragment relacji świadka kata
strofy, w której zginęło pięciu Bry
tyjczyków, Kanadyjczyk i Australij
czyk. Pochowano ich na polecenie 
władz niemieckich na miejscu wy
padku. W dziewięć miesięcy póź
niej, 3 maja 1945 r. w czasie manife
stacyjnego pogrzebu, w którym 
wzięło udział kilka tysięcy osób, 
przeniesiono zwłoki lotników na 
cmentarz parafialny w Wojniczu: o- 
koło 1950 r. dokonano drugiej eks
humacji i szczątki złożono w kwate
rze żołnierzy brytyjskich na cmen
tarzu Rakowickim w Krakowie. Po 

47 latach od wypadku powstał na 
miejscu katastrofy samolotu Pom
nik Lotników Alianckich, wybudo
wany przez społeczeństwo Wojni
cza i Dębiny Zakrzewskiej. Uro
czyste odsłonięcie i poświęcenie 
pomnika odbyło się 4 sierpnia 1991 
r. i zgromadziło znów tysiące ludzi. 
Zestrzelony samolot typu Halifax 
był potężnym bombowcem przysto
sowanym do transportu broni, amu
nicji, materiałów dywersyjnych i in
nych o znaczeniu wojskowym. Dłu
gość jego kadłuba wynosiła 22 m, 
rozpiętość skrzydeł 30 m, a ciężar z 
ładunkiem mógł sięgać 30 ton. Wy
startował z bazy lotniczej w Campo 
Cassale koło Brindisi, na południo
wym cyplu Włoch na pomoc wal
czącemu podziemiu. Budowa pom
nika stała się okazją do dociekań 
historycznych, wielu jednak wątpli
wości nie udało się rozstrzygnąć. 
Nie wiadomo, co transportował sa

molot i czy dokonał zrzutu, nie wia
domo też. czy miał dokonać zrzutu 
dla powstańczej Warszawy, czy dla 
placówki Armii Krajowej o krypto
nimie „212”, nie wiadomo wreszcie, 
czy przygotowano zrzutowisko i 
oczekiwano jego przylotu.
Olbrzymia ilość materiału pozosta
łego ze strąconego samolotu zosta
ła użyta przez okoliczną ludność: ze 
stalowych części wykonywano słup
ki ogrodzeniowe, z blachy foremki 
do pieczenia ciasta i dna do garn
ków, aluminium przetopiono i zuży
to do wyrobu garnków i łyżek. Po 
kilku miesiącach w miejscu, gdzie 
spad! samolot nie pozostało nic. |e- 
dynie w domach zachowały się 
drobne przedmioty zabrane z miejs
ca wypadku: aluminiowe rurki, me
talowe butle, rozerwane w ogniu łu
ski pocisków, fragmenty przyrzą
dów pokładowych i używane jesz
cze foremki i garnki. Wszystkie te 
przedmioty mają dziś wartość pa
miątek i dokumentów. W czasie 
wspomnianej uroczystości odsło
nięcia pomnika wręczono taką pa
miątkę siostrze poległego lotnika. 
Na polu, gdzie spad! płonący samo
lot - ziemia do dziś nie wydaje plo
nów. Jeszcze teraz pługi wydoby
wają tu bryłki stopionego alumi
nium. Większy fragment mechaniz
mu sterowego samolotu znaleziony 
w czasie rozbiórki starej kuźni usta
wiono obok pomnika. Widać na nim 
ślady uderzeń pocisków, jest pa
miątką i dokumentem tragicznego 
epizodu drugiej wojny światowej.

Jerzy Chumiński

1.2. Resztki samolotu i jego wyposa
żenia
3.4 Fragmenty samolotu ze śladami 
po pociskach (3) umieszczone przy 
pomniku (4)

(zdjęcia: Rafał Oćwieja)
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Lista Światowego Dziedzictwa

Hiszpania (2)

Toledo
Wśród obiektów i zespołów 
zabytkowych Hiszpanii 
wpisanych na Listę Świato
wego Dziedzictwa Kultu
ralnego i Naturalnego na 
szersze omówienie zasługu
je centrum historyczne To
ledo - dawnej stolicy kraju, 
której zabytki reprezentują 
niemal wszystkie kręgi kul
turowe i epoki, jakie złożyły 
się na dziedzictwo tego kra
ju-
Miasto istniało już w cza
sach Imperium Rzymskiego 
(Toletum). W państwie Wi
zygotów (od 418 r.) było 

jednym z głównych ośrod
ków, a od 579 r. - stolicą 
państwa. Po zajęciu przez 
Arabów (711 r.) stało się sie
dzibą emirów, początkowo 
podległych kalifom Kordo- 
by, później niezależnych (w 
1012 r. emir Ismael-Dzi-El- 
Naum ogłasza się królem 
Toledo). Po śmierci ostat
niego władcy arabskiego 
przeszło pod panowanie 
króla Kastylii, który w 1085 
r. przeniósł tam siedzibę 
dworu. Funkcję stołeczną 
Toledo pełniło aż do XVI 
w., tj. do przeniesienia sie
dziby dworu do Madrytu 
przez Filipa II. Nadal jed

nak nosiło tytuł „Ciudad Im
perial y Coronada” (miasto 
cesarskie i koronowane).

Historyczna część Toledo 
położona jest na skalistym 
wzgórzu, otoczonym zako
lem rzeki Tag; stwarzało to 
dogodne warunki obrony. 
Od wschodu do miasta pro
wadzi most Alcantara, o 
konstrukcji rzymskiej, od
nowionej w 997 r. (Arabo
wie) i 1258 r. (Alfons Mąd
ry); w XV w. uzupełniono 
most wieżą strażniczą. Od 
północy - jedynej strony 
nie odgrodzonej wąwozem 

rzeki - broniły miasta mury 
obronne, których konstruk
cja i część bram (np. Puerta 
Vieja de Bisagra) pochodzi 
z czasów arabskich. Brama 
Słońca - Puerta del Sol - 
jest z kolei pięknym przy
kładem stylu „mudejar” 
(XIV w.).

Miasto zachowało wczes
nośredniowieczny układ ur
banistyczny z labiryntem 
wąskich, krętych uliczek o 
całkowicie nieregularnym 
przebiegu. Szczyt wzgórza 
zajmuje Alkazar - zamek 
wzniesiony na fundamen- 

1 Plan Toledo: 1 - Alkazar, 2 - Zocodover, 3 - muzeum Santa Cruz, 4 - 
katedra, 5 - ratusz, 6 - pałac Fuensalida, 7 - kościół Św. Tomasza, 8 - Dom El 
Greca, 9 - synagoga Del Transito, 10 - kościół S. Maria la Blanca, 11 - kościół 
i klasztor S. Juan de los Reyes, 12 - kościół S. Roman, 13 - kościół Ermita del 
Cristo de la Luz, 14 - Puerta del Sol, 15 - kościół Santiago de Arrabal. 16 - 
Puerta Vieja de Bisagra. 17 - most S. Martin, 18- most Alcantara, 19 - Castillo 
de San Servando
2. Widok ogólny Toledo
3. Puerta del Sol
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tach rzymskiego pretorium, 
wielokrotnie przebudowy
wany przez Wizygotów, A- 
rabów i władców chrześci
jańskiej Hiszpanii. Obecny 
kształt czworoboku pocho
dzi z czasów Alfonsa X, de
koracja - z okresu przebu
dowy renesansowej. Po 
zniszczeniach wojny domo
wej Alkazar odnowiono w 
latach sześćdziesiątych. Po
niżej Alkazaru położony 
jest dawny rynek - Plaza de 
Zocodover.
Drugą dominantą zespołu 
miejskiego jest gotycka ka
tedra, zbudowana w latach 
1227-1425 na miejscu po
przedniej. Pięcionawowa 
bazylika z transeptem ma a- 
symetryczną fasadę ze 
strzelistą wieżą po lewej i 
kopułową kaplicą mozarab- 
ską (1504 r.) po prawej stro
nie. Dekoracja architekto

niczna katedry stanowi 
wspaniałą „galerię” rzeźby 
gotyckiej, a jej wyposażenie 
- kolekcję bezcennych dzieł 
sztuki. Uwagę zwracają 
także późnogotyckie kruż
ganki i portale boczne: 
Puerta de los Leones i Puer- 
ta de la Feria.
W dawnym szpitalu z 1504- 
1514 r„ o pięknej architek
turze łączącej elementy go
tyckie i stylu „plateresco”, 
mieści się muzeum Santa 
Cruz. Jego zbiory malars
twa hiszpańskiego oceniane 
są jako drugie co do waż
ności po madryckim Prado. 
Ozdobą tych zbiorów są 
obrazy El Greca. Dzieła 
tego malarza zgromadzono 
także w tzw. Domu El Gre
ca. Nie jest wprawdzie 
pewne, czy rzeczywiście 
mieszkał w nim El Greco, 
lecz jest to przykład boga

tego domu toledańskiego z 
XIV-XV w., ze starannie 
odtworzonym urządzeniem 
wnętrz. W pobliżu, w koś
ciółku Św. Tomasza (S. 
Tome) znajduje się jeden z 
najsłynniejszych obrazów 
El Greca - „Pogrzeb hra
biego Orgaza".
Do najstarszych budowli 
miasta należą kościół S. Eu
lalia (559 r.) i maleńki koś
ciółek Ermita del Cristo de 
la Luz. Pochodzi on rów
nież z czasów wizygockich, 
w 980 r. przebudowano go 
na meczet (stąd elementy a- 
rabskie w jego architektu
rze), a w XII w. - ponownie 
na kościół.
Elementy mauretańskie lub 
stylu „mudejar” odnaleźć 
można także w kościele 
Santiago de Arrabal (XI- 
XII w.), wieżach kościołów 
S. Leocadia (XIV w.), S. Ro

man (XIII w.), S. Tomć, ple
banii S. Andres, pałacach 
króla Pedro, Casa de Mesa i 
Taller del Moro, wieży 
Magdaleny, klasztorze fran
ciszkanów i wielu innych o- 
biektach. Szczególnymi 
przykładami stylu „mude
jar” są dawne synagogi w 
południowej części miasta, 
dawnej dzielnicy żydo
wskiej (Juderia). Za najpięk
niejszą uchodzi dawna 
Główna Synagoga z przeło
mu XII i XIII w., w XV w. 
przekształcona w kościół S. 
Maria la Blanca. Filary z

4. Katedra
5. Fragment kościoła San Juan de 
los Reyes
6. „Pogrzeb hrabiego Orgaza" - ob
raz El Greca w kościele Św. Toma
sza

(zdjęcia: 4, 5 i rys. - Piotr Stępień,
3, 6- Grzegorz Micuła)
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kapitelami o misternej de
koracji podtrzymują pod- 
kowiaste luki, biel filarów i 
ścian skontrastowana jest z 
Czerwienią ceramicznej po
sadzki i ciepłym odcieniem 
stiuku. Delikatna koronka 
stiukowej dekoracji ozda
bia również ściany synagogi 
Del Transito (XIV'w.).
Jednym z najważniejszych 
zabytków Toledo jest koś
ciół i klasztor S. Juan de los 
Reyes, usytuowany na za
chodnim krańcu miasta. U- 
fundowany został przez 
królów katolickich - Izabe
lę i Ferdynanda - w 1477 r. 
jako wotum i mauzoleum 
królewskie. Budowany był 
niemal do końca XVI w., na 
skutek czego łączy późny 
„płomienisty” gotyk (styl i- 
zabeliński) ze stylem „pla- 
tersco” - należącym do 
wczesnego renesansu. Wy
jątkowo piękne są krużgan
ki klasztorne.

Wśród licznych pałaców to- 
ledańskich wymienić trzeba 
gotycki pałac arcybiskupi i 
pałac hrabiów Fuensalida (z 
początku XVI w.). Poza ob
rębem murów miejskich po
łożone są: Hospital de A- 
fuera (lub Tavera) - dawny 
szpital z renesansowym 
dziedzińcem, kościołem i 
cennymi dziełami sztuki; 
średniowieczny zamek Ca
stillo de San Servando - 
broniący niegdyś mostu Al
cantara; kaplica Ermito del 
Cristo de la Vega, której 
początki sięgają IV w.
Wyjątkowa atrakcyjność 
Toledo - jego zabytków, 
krajobrazu, tradycji (m.in. 
wyrób słynnej „stali tole- 
dańskiej”) - sprawia, że jest 
ono obecnie centrum tury
stycznym o znaczeniu euro
pejskim.

Piotr Stępień 

Dla kolekcjonerów amatorów

Walka
z korozją <5)

Niezależnie od dużej skutecz
ności wszystkich dotychczas o- 
mówionych metod usuwania 
produktów korozji ze stali i że
liwa, metody te mają też dwie 
cechy ujemne. Trudno stoso
wać je w wypadku eksponatów 
dużych, trudno też całkowicie 
usuwać za ich pomocą produk
ty korozji z eksponatów du
żych i jednocześnie silnie profi
lowanych.
Piękna kuta krata okienna, se
cesyjna żeliwna balustrada, za
bytkowy już dwuskibowy pług, 
żeliwny krzyż cmentarny, dzie
więtnastowieczna lampa ulicz
na czy dawny silnik spalinowy 
- są to eksponaty przestrzenne 
i często o bardzo rozwiniętej 
powierzchni. Dlatego dokładne 
oczyszczenie ich powierzchni z 
produktów korozji staje się 
prawie niewykonalne. Prawie, 
bo na szczęście jest i na to sku
teczny sposób: zastosowanie 
tzw. przetwarzaczy rdzy. Takie 
środki, opracowane w Instytu
cie Mechaniki Precyzyjnej w 
Warszawie, znane pod handlo
wymi nazwami Kompleksor i 
Vicorr, przetwarzają i stabilizu
ją produkty korozji stali oraz 
żeliwa, a równocześnie wytwa
rzają na ich powierzchni cien
ką, ochronną warstewkę. Sta
nowi ona doskonały podkład 
pod zestaw malarski.

Rewolucja w malowaniu
Zastosowanie do ochrony 
przed korozją preparatów 
Kompleksor i Vicorr złamało 
dwa podstawowe kanony sztu
ki malowania, głoszące, że 
przeznaczony do malowania 
eksponat, czy to stalowy, czy 
żeliwny, musi być całkowicie 
wolny nawet od śladów pro
duktów korozji i zupełnie su
chy. Trudno znaleźć kolekcjo
nera, a tym bardziej rzemieślni
ka, który z benedyktyńską 
cierpliwością szczotkami i 
skrobakami usunie całkowicie 
produkty korozji z silnika, ku

tego liścia, łańcucha czy żeliw
nej rzeźby. Najczęściej po kil
kunastu pociągnięciach stalową 
szczotką na czasem mokry ek
sponat nakładany jest szybko 
podkład miniowy, dzięki swej 
barwie idealnie maskujący 
resztki korozji w miejscach nie 
doczyszczonych. Po kilku 
dniach podkład miniowy zosta- 
je pokryty czarną farbą błysz
czącą, matową lub z odcieniem 
grafitu.

Po pewnym czasie zaczynają 
dawać znać o sobie resztki ko
rozji, nie usunięte poprzednio z 
powierzchni metalu. Pojawiają 
się pęcherze, pęknięcia, złu- 
szczenia powłok i tak rozpo
czyna się lawinowy proces ko
rozji podpowlokowej. Powsta
jące produkty korozji zwięk
szają swoją objętość i to właś
nie prowadzi do powstawania 
pęcherzy i odwarstwiania się 
farby.
Specjaliści od walki z korozją 
już dawno postawili sobie pyta
nie: skoro w wielu wypadkach 
tak trudno jest usunąć produk
ty korozji stali przed malowa
niem, to czy nie można by ich 
jakoś inaczej „unieszkodli
wić”?

W ten sposób narodziły się naj
pierw już nam znane odrdze- 
wiacze fosforanowe. Te prepa
raty, zawierające jako główny 
składnik kwas fosforowy, zu
pełnie skutecznie roztwarzają 
tlenki i wodorotlenki żelaza i 
wytwarzają cieniutką warstew
kę nierozpuszczalnych fosfora
nów. Pomimo wielu zalet, sto
sowanie odrdzewiaczy fosfora
nowych jest ograniczone, bar
dzo uciążliwe i mało skuteczne. 
Z tych doświadczeń narodził 
się nowy pomysł. Postanowio
no opracować taki zestaw che
miczny, który nie będzie roz
twarzał (popularnie mówiąc - 
rozpuszczał) produktów koroz
ji, ale od razu przetworzy je w 
związki trwałe, nierozpuszczal
ne w wodzie i chemicznie bier
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ne. Taki właśnie jest rodowód 
preparatów chemicznych 
Kompleksor i Vicorr.

Działanie i stosowanie
Omawiane preparaty - Komp
leksor i Vicorr - zawierają w 
swym składzie przetwarzacze 
rdzy, czyli substancje reagujące 
z tlenkami i wodorotlenkami 
żelaza, wiążąc je w nieaktywne 
i nierozpuszczalne związki me
taloorganiczne. Oprócz prze- 
twarzaczy rdzy zawierają sub
stancje błonotwórcze w postaci 
wodnej zawiesiny. Po przetwo
rzeniu rdzy i odparowaniu 
wody powstaje z niej cienka 
zwarta powłoka, doskonale 
związana z podłożem. Nie ma 
tu, jak we wszystkich innych 
farbach, żadnych toksycznych 
rozpuszczalników organicz
nych, co jest szczególnie ważne 
dla bezpieczeństwa, higieny 
pracy i ochrony środowiska. 
Wodna zawiesina, którą stano
wią przetwarzacze, wyjaśnia 
tajemnicę możliwości malowa
nia nawet mokrych wyrobów 
stalowych i żeliwnych: po pro
stu przetwarzacze rdzy działają 
tylko w środowisku wodnym i 
dlatego zawierają wodę.
Aby sposób zastosowania i me
chanizm zwalczania korozji za 
pomocą przetwarzaczy był 
skuteczny, przeznaczony do 
malowania przedmiot żeliwny 
czy stalowy musi być wolny od 
złuszczających się płatków 
produkcji korozji, ale mogą go 
pokrywać naloty korozji i, co 
ważne, przedmiot może, a cza
sem nawet musi być mokry. 
Kompleksor i Vicorr są świe
tnymi środkami do walki z ko
rozją metali, ale jednak nie 
środkami uniwersalnymi. Nie
rzadkie są przykłady zabytków 
metalowych zakonserwowa
nych Kompleksorem i powtór
nie skorodowanych po 2-3 la
tach. Przeanalizowanie przez 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
w Warszawie tego rodzaju 
przykładów ujawniło beztro
skę wykonawców. Kompleksor 
czy Vicorr zabezpiecza żeliwo i 
stal, gdy mamy do czynienia je
dynie z cienkimi nalotami ko
rozji, ale nie jest w stanie prze
tworzyć grubych, gąbkowatych 
czy złuszczających się płatami 
warstw produktów korozji. 
Niektórzy niefachowi czy nied
bali wykonawcy wychodzą po 
prostu z założenia, że Komp
leksor przetworzy każdą ilość 
rdzy. Dlatego pokrywają tym 
preparatem obiekty silnie sko
rodowane, zupełnie nie oczysz
czone albo niewystarczająco o- 
czyszczone. Aby uniknąć nie-

1.2. Kuta ze stali lampa zabezpieczona kompleksorem (dwie warstwy) po 8 
latach ekspozycji w pomieszczeniu zamkniętym nie wykazuje śladów korozji 
(1), kuta ze stali lampa zabezpieczona kompleksorem (dwie warstwy) i dodat
kowo powłoką lakieru poliwinylowego zawieszona na zewnątrz budynku rów
nież nie wykazuje śladów korozji (2)

(zdjęcia: Władysław P. Jabłoński)

porozumień, pamiętajmy 
Kompleksor i Vicorr można 
nakładać tylko na powierz
chnie oczyszczone już szczo
tkami, a więc metaliczne, po
kryte najwyżej nalotami koro
zyjnymi. Jeśli ten warunek zo
stanie dotrzymany, Komplek
sor spełni doskonale zadanie 
ochronne. Udowodniły to wy
niki ponad 18-letnich badań 
przemysłowych prowadzonych 
przez IMP.
Przetwarzacze nakłada się 
pędzlem. Barwa preparatu jest 
beżowa albo szara, ale już po 
paru minutach po nałożeniu na 
stal czy żeliwo mokra powłoka 
ciemnieje, a następnie czernie
je. Jest to oznaką prawidłowo 
przebiegającego procesu che
micznego, w wyniku którego 
tlenki i wodorotlenki żelaza 
przechodzą w nieaktywne i nie
rozpuszczalne związki meta
loorganiczne. Równocześnie z 
tym procesem chemicznym za
chodzi proces fizyczny odparo
wania wody i tworzenia się bło
ny powłoki. Ta powłoka jest 
bardzo dobrze związana z pod
łożem i stanowi świetny pod
kład pod normalną farbę czy 
lakier.
Proces odparowania wody ze 
świeżo nałożonej powłoki 

przetwarzacza musi zachodzić 
powoli, bo w przeciwnym razie 
produkty korozji nie zostaną 
całkowicie przetworzone. Jak 
już wspominaliśmy, reakcje 
chemiczne przetwarzania rdzy 
zachodzą tylko w środowisku 
wodnym. Dlatego żeby za bar
dzo nie przyspieszać parowa
nia wody, przetwarzaczami nie 
powinno się malować przed
miotów, wyrobów czy obie
któw silnie nagrzanych np. 
przez słońce. Trzeba też unikać 
malowania (nawet w cieniu) 
podczas dużych upałów. Gdy 
znajdziemy się w takich warun
kach, możemy nagrzany obiekt 
schładzać polewając go obficie 
wodą. Idealne warunki do ma
lowania przetwarzaczami za
pewniają latem wczesne godzi
ny poranne, np. po nocnej rosie, 
oraz okresy wiosenno-jesienne. 
Pamiętajmy, że właśnie z uwagi 
na wodną zawiesinę, przetwa
rzacze nie znoszą temperatury 
poniżej 5°C.

Jeszcze o zastosowaniach 
przetwarzaczy
Przetwarzacze rdzy mogą speł
niać podwójną funkcję: jako 
samodzielne powłoki antyko
rozyjne i jako podkład pod 
normalne zestawy malarskie. 

W pierwszym wypadku, gdy 
nie zależy nam specjalnie na es
tetyce (powłoki są czarne), np. 
przy zabezpieczaniu wnętrz 
pomników, zalecane jest 2-3- 
krotne nałożenie powłoki z 
przetwarzacza w odstępie 18- 
24 godzin. Przeciętne zużycie 
przetwarzaczy wynosi 1 kg na 
8-10 m2 zabezpieczanej po
wierzchni. W wypadku drugim, 
gdy zależy nam na doskonałym 
zabezpieczeniu obiektu, a 
zwłaszcza gdy chcemy mu na-_ 
dać odpowiednią kolorystykę, 
na podwójną warstwę z prze
twarzacza nakładamy odpo
wiedni zestaw malarski. Dopie
ro w tym momencie okazuje 
się, że właściwości obu naszych 
krajowych przetwarzaczy rdzy 
różnią się. Na powłokę z 
Kompleksora należy nakładać 
farby chlorokauczukowe, poli
winylowe i bitumiczne. Sta
nowczo natomiast nie polecane 
są tu popularne i tanie farby o- 
lejne ftalowe - nałożone na 
Kompleksor źle wysychają i 
nie dają pełnego zabezpiecze
nia antykorozyjnego. W wy
padku przetwarzacza Vicorr o- 
graniczeń takich nie ma. Na 
wytworzoną z niego powłokę 
możemy nakładać dowolny ze
staw malarski.
Na zakończenie jeszcze kilka 
uwag o właściwościach powłok 
i korzyściach wynikających ze 
stosowania przetwarzaczy. 
Wyschnięte powłoki mają dos
konałą przyczepność do podło
ża, nie są zmywalne wodą ani 
rozpuszczalnikami organiczny
mi. Chronią żeliwo i stal przed 
korozją w wilgotnym powie
trzu i w atmosferze wilgotnego 
SO2, są odporne na działanie 3- 
procentowego roztworu NaCI i 
mgły solnej w stopniu prze
wyższającym inne preparaty 
stosowane do gruntowania. 
Poza tym wyschnięte już po
włoki wykazują odporność na 
temperatury stałe i zmienne od 
-25 do +300°C, są elastyczne i 
bardziej odporne na uderzenia 
niż przeciętne powłoki lakiero
we. Przeciwkorozyjne i mecha
niczne właściwości powłok z 
przetwarzaczy wyschniętych w 
temperaturze pokojowej mo
żna zwiększyć przez wygrzanie 
podsuszonych powłok przez 
godzinę w temperaturze od 140 
do 200°C. Im dokładniej zosta
nie wysuszony podkład z prze
twarzacza, tym większą odpor
ność korozyjną uzyska cały ze
staw malarski.

Stefan Sękowski
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Dekoracje Wielkiego Refektarza

Starania o odbudowę zamku 
malborskiego rozpoczął na po
czątku XIX w. nadprezydent Prus 
Zachodnich Theodor von 
Schón. Dzięki niemu podjęte zo
stały prace rekonstrukcyjne na 
Zamku Średnim, trwające od 
1817 do 1850 r. W literaturze 
przedmiotu utrwaliły się one w 
postaci tzw. romantycznej odbu
dowy. Schón pragnął maksy
malnie podnieść wychowawczą 
rolę obiektu w kształtowaniu 
pruskiej świadomości narodo
wej, a celowi temu służyć miała 
wymowa aranżowanych na 
nowo wnętrz, m in. Wielkiego 
Refektarza.
W latach 1821-1822, zapewne z 
okazji 50-lecia powrotu Malbor
ka i okolic do pruskiej ojczyzny, 
w czternastu wielkich oknach 
sali założono witraże ufundowa
ne przez szlachtę i miasta z Prus 
Zachodnich (w 1772 r. stany 
pruskie w tej właśnie sali złożyły 
hołd Fryderykowi II). Dwa z nich 
projektował wybitny architekt i 
rysownik Karol Fryderyk Schin- 
kel (1781-1841), pozostałe Jo
hann Adam Breysig i jego uczeń 
August Lobgott Randt. Zasadni
czą treść witraży stanowiły her
by ofiarodawców.
Wystrój sali nie znalazł pod ko
niec XIX w. uznania w oczach 
konserwatorów niemieckich. 
Konrad Steinbrecht, kierujący 
wówczas odbudową zamku, 
skłaniał się ku przywróceniu 
średniowiecznemu wnętrzu sty
listycznej jedności, którą jego 
zdaniem psuty witraże o treści 
aktualnej tylko dla XIX w. Toteż 
w 1901 r. wymontowano je, a w 
1909 r. Franz Lauterbach (1865- 
1933) z Hanoweru wykonał 
nowe, przedstawiające 28 po
staci, po dwie w każdym oknie. 
Byli to: wodzowie narodu żydo
wskiego, starożytnej Grecji i 
Rzymu, bohaterowie legend nie
mieckich, królowie chrześci
jańscy, cesarz niemiecki i sied
miu kurfurstów, wielki mistrz i 
dostojnicy Zakonu Niemieckie
go. Towarzyszyły im herby, z re
guły na tarczach, proporcach i 
zbrojach. Steinbrecht nazwał 
cały cykl pocztem ,,najlepszych 
bohaterów". Zawierał się w nim 
znany w średniowieczu, także w 
państwie zakonnym, motyw 
„Dziewięciu Dobrych Bohate
rów”. Dzieło Lauterbacha nawią

zywało do przedstawień tego 
typu z końca XIV i początku XV 
w. Poczet dostojników Zakonu 
wzorowany był na malowidłach 
ściennych z zamku krzyżackie
go w Lochstedt.
W 1900 r. odsłonięto pozosta 
łości średniowiecznych poli
chromii figuralnych zdobiących 
środkowe pole tarczowe ściany 
północnej. Natchnęły one Stein-

ściany południowej, a prof. Au
gust Oetken (1868-1951) w 1915 
r. ściany północnej. Byty to wiel
kie i dynamiczne obrazy z histo
rii podboju ziem pruskich o du
żej wartości heraldycznej, bo
wiem większość postaci wyo
brażona tam została pod chorą
gwiami z własnymi godłami. 
Cykl tworzyły następujące sce
ny: bitwa nad rzeką Dzierzgoń w

1. Widok Refektarza przed 1945 r.
2. Bitwa nad rzeką Dzierzgoń - polichromia Hermanna Schapera: z lewej stro
ny chorągwie księcia pomorskiego Świętopełka i śląskiego Henryka I Broda
tego
3. Herby ofiarodawców z powiatu Dzierzgoń: polichromie Friedricha Schwar-
tinga (stan z 1959 r.)

(reprod.: Lech Okoński)

brechta pracującego nad no
wym wystrojem sali do tego, 
aby każde z pól tarczowych po
święcić osobnej postaci i wyda
rzeniu z historii Zakonu. Zgodnie 
z tą sugestią w 1910 r. prof. Her
mann Schaper (1853-1911) z 
Hanoweru wykonał polichromie 

1233 r„ przekazanie dwu pier
wszych okrętów wojennych Za
konowi przez margrabiego Miś
ni Henryka w 1234 r, odsiecz 
księcia Ottona z Brunszwiku dla 
oblężonej przez Prusów Bałgi w 
1240 r., założenie Królewca 
przez króla Czech Ottokara w 

1255 r„ stłumienie wielkiego po
wstania Prusów w latach 1266- 
1270 przez margrabiów bran
denburskich Otto i Johanna 
oraz przekazanie Zakonowi 
sztandaru Bawarii przez księcia 
Henryka w 1337 r.
Aby zachować pamięć o funda
torach odbudowy zamku z lat 
dwudziestych XIX w., ich herby 
wymalowano na ościeżach o- 
kien. Polichromie te wykonał w 
1916 r. malarz Friedrich Schwar- 
ting z Hanoweru. O bogactwie i 
różnorodności tej dekoracji 
świadczyć mogą liczby herbów: 
2 książęce, 4 baranowskie, 10 
hrabiowskich, 82 szlacheckich, 
6 miejskich. W zestawieniu z po
zostałymi godłami urzędów i 
monogramami daje to liczbę 
129 znaków i inskrypcji.
Całość obrazu dopełniał wyko
nany przez malarza Paula Klinkę 
w 1906 r. (zawieszony w 1910 r.) 
zestaw dwunastu herbów moż- 
nowładców wspomagających 
Zakon w walkach z Prusami 
(wśród nich byli m.in. książę po
morski Świętopełk, śląski Hen
ryk I Brodaty i król Czech Otto- 
kar) oraz dziesięć zworników z 
godłami baliwatów krzyżackich. 
Umiejscowienie Refektarza na 
Zamku Średnim dostępnym dla 
rycerskich gości z Europy Za
chodniej dawało okazję do za
prezentowania chwały i potęgi 
Zakonu. Wydaje się więc, że po
czynania konserwatorów rego- 
tyzujących wnętrze w latach 
1901-1916, ogólnie biorąc, były 
słuszne. Kontrowersje budzić 
mogą polichromie Schapera i 
Oetkena, jednak wyłącznie ze 
względu na formę, a nie treść, 
oraz zachowanie na ościeżach 
okien nazwisk i herbów fundato
rów prac z lat dwudziestych XIX 
w. Pomimo tego żałować należy, 
że neogotycki wystrój sali został 
zlikwidowany. Po 1960 r„ w cza
sie adaptacji wnętrz zafnkowych 
na potrzeby mającego powstać 
Muzeum Zamkowego, zdjęto i w 
większości zniszczono witraże, 
zworniki, świeczniki, boazerię i 
posadzkę. Batalistyczne poli
chromie Schapera i Oetkena 
oraz herby na ościeżach okien 
zostały zamalowane pobiałą wa
pienną. Uzyskany w ten sposób 
efekt większej przestrzenności i 
lekkości sali jest sztuczny, a 
twierdzenia, że jest pierwotny, 
nie wytrzymują krytyki. Pozosta- 
je jedynie nadzieja na odsłonię
cie tych dekoracji.

Ryszard Rząd
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Wioska fiesta 
w Miedniewicach
Ulubioną rozrywką publiczną Wło
chów i wszystkich ludów o tradycji 
łacińskiej byty od wieków festyny (wł. 
fiesta, fr. fete) publiczne, na które 
składały się maskaradowe, kostiu
mowe pochody, rydwany, kawalka
dy, tańce, niekiedy inscenizacje lub 
udramatyzowane dialogi i oracje, a 
wszystko to w plastycznej oprawie 
bram triumfalnych udekorowanych 
flagami, emblematami, mansjonów 
oświetlanych wieczorami bogatą ilu
minacją i uświetnianych pokazami 
ogni sztucznych i muzyką. Ten typ 
widowisk rozwinął się zwłaszcza w 
miastach włoskich w XVI i XVII w, i 
wraz z silną ekspansją kultury wło
skiej rozpowszechnił się prawie w 
całej Europie, nie wyłączając Polski.

Znane z naszej historii i dokładnie 
opisane przykłady takich „fet", jak je 
u nas nazywano, kojarzą się nam na 
ogół z kulturą dworską, czy z dużymi 
miastami. „Fety" organizowane były 
nierzadko przez zamożne parafie lub 
klasztory - zwyczaj żywy dotąd we 
Włoszech i krajach Ameryki Łaciń
skiej. Mamy liczne dowody, że orga
nizowano je także w naszym kraju, 
lecz w odróżnieniu od fet dworskich 
nie zawsze zachowały się ich opisy. 
Jednym z wyjątków jest opis uroczy
stości związanych z koronacją cu
downego obrazu w podłowickich 
Miedniewicach 7 czerwca 1767 r.' Na 
czas dwudniowej uroczystości z u- 
działem biskupów Jędrzeja Załuskie
go i Ignacego Krasickiego klasztor i 
kościół oraz cała miejscowość ozdo
bione zostały licznymi dekoracjami i 
okazjonalną architekturą.2 Oprawę 
muzyczną zapewniał chór i słynna 
kapela miedniewicka. Kostiumowe 
pochody i występy zostały zorgani
zowane przez mieszkańców Mied
niewic (ongiś miasteczka, a nie wsi). 
Niezła to musiała być zabawa dla 
dzieci z całej okolicy, gdyż z kilkulet
nich chłopców sformowano 25-oso- 
bowy oddział Murzyniątek, zwanych 
też Etiopczykami, w fantazyjnych, ko
lorowych strojach, z własnym do-

1-4. Przebrani mieszkańcy Miednie
wic i okolic w 1767 r.: mały „Etiop
czyk" (1), „porucznik turecki" (2), 
„chorążanka” (3) i jedna z bram 
triumfalnych (4) 

wództwem i kapelą: wódz - Szymek 
Czechowicz z Miedniewic, marszałek 
dywizji (oddziału) - Jaś Bednarczyk 
także z Miedniewic, fayfer (piszczek) 
- Sobuś- Ślusarczyk, tubicinator (trę
bacz) - Frąś Sieradczak, doboszyk - 
Kaźmirek Sieradczak. Pociesznie 
musieli wyglądać w takim przebraniu 
mazowieccy blondyni z oczerniony
mi buziami!
Nie zapomniano też o dziewczyn
kach. Regestr panienek maleńkich 
na koronację ubranych, z Miedniewic 
wymienia ich szesnaście. Owe 
zdrobniale określone Marysie, Jad- 
wisie, Anusie, Helki i Elżbietki, stano
wiły asystę dla 42 „chorążanek", czy
li starszych koleżanek niosących 
chorągwie ze stosownymi emblema
tami. Ich matki i starsze, zamężne 
siostry poprzebierały się za przed
stawicielki różnych narodowości, np. 
Chinki, Austriaczki (Tyrolki) itp. 
Istotnym elementem całej uroczy
stości były przemarsze grup kostiu
mowych i oddziałów wojskowych. W 
braku jakiegokolwiek garnizonu po
radzono sobie swoistą mobilizacją 
męskiej części miejscowej ludności. 
Z nieżonatych mężczyzn przybyłych 
z Guzowa, Wiskitek, Miedniewic, 
Woli Miedniewickiej, Orszowa, No
wej Wsi i Czerwonej Niwy sformowa
no regiment „Węgrów"’, czyli pie
choty węgierskiego autoramentu, dla 
którego sporządzono odpowiednie 
mundury, kapuzy i oporządzenie 
wojskowe. Czterdziestoosobową 
grupę statecznych, żonatych gospo
darzy przebrano w specjalnie na ten 
cel uszyte stroje tureckie, wyposażo
no w szable i toporki bojowe na wzór 
piechoty janczarskiej. Karabiny i ar
matki wypożyczono z arsenału sta
rostwa w Sochaczewie. Zakupiono 
też znaczną ilość prochu i rozpoczę
to sześciotygodniowe szkolenie pod 
kierunkiem byłych wojskowych, któ

rych mianowano podoficerami. Do
wództwo objął emerytowany oficer 
wojsk koronnych Ignacy Globusze- 
wski z Kalisza. Wykorzystano też 
mieszkających w okolicznych wsiach 
kilku wysłużonych kapelistów woj
skowych, fajfrów i doboszy - każdy 
pododdział miał swoją czteroosobo
wą kapelę lub przynajmniej dwóch 
doboszy. Oddziały te oddawały też 
salwy honorowe w trakcie ceremonii 
koronacyjnych. Natomiast do skom
plikowanych pokazów ogni sztucz
nych najęto specjalnych pirotechni
ków. W rejestrze wydatków figuruje 
pozycja: „inżenierowie od faierwerku 
przez2 wieczory317florenów". Wie
czorna iluminacja musiała być też 
rzęsista, skoro na samą oliwę do 
lamp wydano pokaźną wtedy sumę 
143 zł. Wszelkie koszty pokryła ks. 
Barbara z Duninów Sanguszkowa.
Z całą pewnością ani przedtem, ani 
potem Miedniewice nie byty świad
kiem podobnie świetnej uroczystoś
ci. Słabym echem dawniejszych zwy
czajów pozostały wielkanocny „ka- 
lichlorek” i czasem strażacka orkie
stra.

Jerzy Gołos

Przypisy

1. Istnienie tego rękopisu było wia
dome wąskiemu gronu historyków, 
ale szerzej nikt się nim dotąd nie zaj
mował. O wojskowych aspektach o- 
pisu koronacji przypomniałem w nie
wielkim artykule Staropolskie zaba
wy w wojsko na łamach „Nike” (mie
sięcznika społeczno-literackiego 
„Żołnierza Polskiego”) nr 1, 1989.
2. Szczegóły dotyczące oprawy litur
gicznej i plastycznej podaje A. Ję
drzejewski, Klasztor i kościół z obra
zem św. Rodziny w Miedniewicach, 
Częstochowa 1902, s. 35-45, jednak 
całkowicie pomija militarną, widowi
skową stronę programu uroczystoś
ci koronacyjnych.
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Krakowski zegarmistrz
Krakowskie zegarmistrzostwo, mimo 
licznych zachowanych zabytków i nie 
mniej licznych wzmianek archiwa
lnych, nie stato się dotąd przedmio
tem osobnej książki. Tymczasem w 
zbiorach muzealnych polskich i ob
cych, a także w krakowskich kościo
łach i klasztorach zachowało się kil
kaset (nikt jeszcze nie policzył tych 
obiektów) czasomierzy, z których 
najwcześniejsze pochodzą z pier
wszej połowy XVII w.
Wzmianki archiwalne są jednak 
wcześniejsze. Już bowiem w 1390 r. 
zapisano informację o kupnie powro
zu do wielkiego dzwonu i zegara, 
który znajdował się na wieży kościo
ła Mariackiego, zaś przed 1412 r. 
przybył do Krakowa i przyjął prawo 
miejskie pierwszy znany nam zegar
mistrz Thomas. W 1591 r. krakowscy 
zegarmistrzowie należeli do jednego 
cechu z kowalami i ślusarzami. We-

1. Zegar wieżyczkowy Łukasza 
Weydmana wykonany w Krakowie w 
1648 r. (w zb. British Museum)
2. Zegar kaflowy z drugiej ćwierci 
XVII w. wykonany przez Łukasza 
Weydmana (dawniej w posiadaniu 
sakramentek w Pławniowicach)

(rys. Elżbieta Samek-Czapla) 

dług statutu z 1585 r. kandydat ubie
gający się o tytuł mistrza musiał „u- 
robić zegar dostateczny na cztery 
granie, w którym mają być i ukazy
wać liczbę godzin i całego zegara i 
półzegara i kwatery, ma też być exci- 
tarz, który ma być warowny i ochę- 
dożny swoją proporę/ą”.lnteresujące 
światło na sprawy warsztatowe rzuca 
wzmianka zawarta w statucie wspól
nego cechu zegarmistrzów, ślusarzy 
i rusznikarzy Kazimierza i Stradomia 
z 1625 r.: „też zegarmistrze ztotem 
robią i kować muszą jako i ślusarze i 
muszą się zegarmistrze do ślusa- 
rzów z robotą swą znosić".
Zachowały się pierwsze zegary sto
łowe krakowskiej roboty z około po
towy XVII w. Są one sygnowane 
przez Łukasza Weydmana z zazna
czeniem, że wykonane zostały w Kra
kowie. O zegarmistrzu tym brak - jak 
twierdzą historycy - wiadomości ar
chiwalnych, stąd zapewne nie wystę
pują one w tak obszernym dziele, ja
kim jest Cechowe rzemiosło metalo
we, zarys dziejów do 1939 r, wydane 
w 1972 r. Przetrwały jednak jego 
dzieła i to niebagatelnej wartości ar
tystycznej. Sławę Weydmana ugrun
tował wspaniały wieżyczkowy zegar 
z 1648 r„ niegdyś własność króla 
Jana Kazimierza (posiadał w swym 
zbiorze 38 zegarów), obecnie prze
chowywany w British Muzeum w 
Londynie. Zegar ten wyróżnia bardzo 
rozbudowana sylweta, na którą skła
da się czworoboczna wieża zwień
czona hełmem z okrągłą latarnią, 
wsparta na cokole podtrzymywanym 
przez posążki lwów. Wygrawerowa
no na nim sceny z Księgi Rodzaju z 
odpowiednimi czterowierszami ła
cińskimi. Z kolei przednią ściankę 
zegara zdobią grawerunki przedsta
wiające dwa anioły oraz sygnatura 
Lucas Weydman Cracov A.D. 1648., 
na dolnej tarczy ze skalą widoczny 
jest krajobraz z architekturą, tylną 
ściankę pokrywa miejski krajobraz i 
wizerunki św. Barbary i św. Anny. 
Boczne ścianki zegara - to dwie i- 
dentyczne, grawerowane płyty szkla
ne z alegorycznym przedstawieniem 
płonącej świecy zdmuchiwanej przez 
wiatr. Przedstawienie to objaśniają 
napisy pozostające w związku z 
funkcją przedmiotu: Splendor venes- 
cens (znikający blask) i Aliis In ser- 
viendo consumer (zużywam się w 
służbie innym). Wzorem dla tych 
przedstawień było dzieło Symbola 
Divina et Humana, wydane w Pradze 
w latach 1601-1603.
Udało się także zidentyfikować drugi 
zegar roboty Weydmana (1634?). 
Znajdował się w muzeum klasztor
nym kamilianów w Taciszewie koło 
Gliwic (obecnie już nie istniejącym). 
Ofiarowany tam został przez sakra- 
mentki pochodzące ze Lwowa, które 
osiedliły się w pałacu w pobliskich 
Pławniowicach. Zegar ten należał do 
powszechnego w XVII i XVIII w. w 

Polsce typu zegarów kaflowych, zwa
nych także żabami, ze złoconą obu
dową. Rozmiary czasomierza byty 
niewielkie - około 8x10x10 cm. Po
zioma tarcza miała tylko jedną wska
zówkę. Napędem zegara była sprę
żyna, jak można się domyślać, z bęb
nem wyrównawczym. Ścianki bocz
ne były przeszklone, nóżki ozdobne; 
zegar sygnowano: Lucas Weidman 
Cracov. Zegary wykonane przez 
Weydmana reprezentują dwa najbar
dziej rozpowszechnione typy stoło
wych czasomierzy. Pierwszy z nich - 
to zegary wieżowe, które wyrabiano 
poza Krakowem, także w Wilnie (pra
ce Jakuba Gierke), drugi - zegary 
kaflowe, których zachowało się 
znacznie więcej, typ ten bowiem 
trwał do drugiej połowy XVIII w.; trze
ci typ - to rzadko spotykane zegary 
monstrancjowe.
Warto wreszcie zdać sobie sprawę z 
faktu, że Weydman nie był jedynym 
zegarmistrzem czynnym w Krakowie. 
Pracowali tu bowiem: Grygier Bem, 
który sprzedawał własne wyroby 
(1584), Piotr Dawignollos (1592), Wolf 
Breiner (1631) i Paweł Dęgen (zm. po

1636 r.). Sporo zegarmistrzów działa
ło tu także w drugiej połowie XVII w. 
Zachowały się nawet ich prace, warte 
osobnego omówienia.
Przypomnienie osoby Weydmana łą
czy się z problemem zachowanych 
zespołów sztuki zegarmistrzowskiej 
w Krakowie. Bogaty zbiór zegarów, w 
tym krakowskich, posiada Muzeum 
Historyczne miasta Krakowa. Istniała 
nawet specjalna ich ekspozycja na 
drugim piętrze kamienicy przy ul. Św. 
Jana 12 (obecnie zamknięta - właś- 
cielem jest Towarzystwo Miłośników 
Zabytków Krakowa). Sporo zegarów 
ma również krakowskie Muzeum Na
rodowe (Muzeum Czartoryskich oraz 
Oddział w Nowym Gmachu), wresz
cie Muzeum Uniwersytetu Jagielloń
skiego i Państwowe Zbiory Sztuki na 
Wawelu. Szkoda tylko, że od wielu lat 
nie urządzono żadnej wystawy zega
rów ani nie podjęto myśli pokazania 
na specjalnej ekspozycji krako
wskich zegarów od XVII do pierwszej 
potowy XX w. Znając materiał zabyt
kowy jestem pewien, że taka wysta
wa byłaby niezmiernie.interesująca.

Jan Samek

Krzeszów - 
700-lecie fundacji

Fragment malowidła ściennego z 
1735 r. pod chórem organowym w 
kościele poklasztornym po konse
rwacji

Bez metaforycznych odgłosów fanfar 
rozebrano pod koniec listopada 
1991 r. dwudziestoletnie rusztowania 
zasłaniające szczelnie wspaniałą fa
sadę cysterskiego kościoła klasztor
nego Wniebowzięcia NPM w Krze
szowie, postawionego w latach 
1728-1735. Wieloletnie prace konse
rwatorskie przywróciły dawną świet
ność monumentalnym rzeźbom wy
konanym na początku XVIII w. przez 
czesko-śląskich rzeźbiarzy: Ferdy
nanda Brokofa i Antoniego Dorańla. 
Liczni turyści będą mogli wreszcie 
podziwiać jedno z najwybitniejszych 

dzieł baroku na Śląsku. Należy przy
pomnieć, że w bieżącym roku przy
pada jubileusz 700-lecia piasto
wskiej fundacji w Krzeszowie.
Do zakończenia prac, prowadzonych 
dotąd przede wszystkim z budżetu 
państwa, pozostała jeszcze elewacja 
południowa oraz niezbędna konse
rwacja wystroju wnętrza. Niestety, 
przy dzisiejszym kryzysie ekono
micznym konserwacja może trwać 
dłużej niż budowa całego komplek
su, trwająca tylko siedem lat! Nie
wątpliwie ten jubileusz, jak i otwarcie 
granic przyciągnie do Krzeszowa 
nowe rzesze zainteresowanych. A to 
zobowiązuje do energicznych i kon
sekwentnych prac rewaloryzacyj
nych.

Wojciech Kapałczyński
39



ROZMAITOŚCI

Niecodzienne muzea

W spichrzach 
na Ofowiance
Znaczna część zbiorów Centralnego 
Muzeum Morskiego (CMM) w Gdań
sku od niedawna znajduje się w za
bytkowym zespole spichrzów na 
wyspie Otowianka, na rozlewiskach 
Mottawy w Gdańsku. Tutaj też przy
cumował jako obiekt muzealny pier
wszy zbudowany po wojnie rudo- 
węglowiec „Sołdek”. Przebudowane 
w XVIII i XIX w. spichrze noszą orygi
nalne nazwy: „Panna” z około 1600 
r„ „Miedź" z XVII w. i „Oliwski” z XV 
w. Dowozi do nich także zabytkowy 
prom „Motława".
W spichrzach znajdują się zbiory po

święcone trzem tematom: archeolo
gii podwodnej, dziejom dawnym oraz 
współczesnym problemom gospo
darki polskiej nad Bałtykiem. Kolek
cja archeologiczna - to zabytki wy
dobyte z dna Zatoki Gdańskiej w la
tach siedemdziesiątych. Pochodzą 
one z wraka szwedzkiego galeonu 
„Solen" zatopionego w czasie bitwy 
pod Oliwą w 1672 r. (zob. artykuł Na 
dnie, s. 14) oraz z tzw. miedziowca - 
statku pochodzącego z ostatniej de
kady XIV w„ zatopionego w 1424 r. 
na skutek pożaru (ślady spalenizny); 
tak dokładne datowanie ustalono za 

1. Spichrze na Otowiance i przycumowany „Sotdek"
2. W trakcie badań „miedziowca" - płetwonurek pokazuje plaster wydobytej 
miedzi

(fot 1 - Tomasz Kowalik)

pomocą badań izotopowych. Z leżą
cego na głębokości 16 m „miedziow
ca" wydobyto prawie kompletny ła
dunek: okrągłe plastry czystej miedzi 
(w sumie około 2 ton), sztaby żelaz
ne, wiązki klepki dębowej, deski, 
smołę i popiół drzewny w beczkach; 
przetrwały one prawie nienaruszone 
wewnątrz szczątków wraku.
Inny temat wystawy - to dzieje „Pol
ski Morskiej” od wczesnego śred
niowiecza po dzień dzisiejszy. Kolek
cja ta udostępniona została przed 70 
rocznicą zaślubin Polski z morzem 
(20 lutego 1990 r.). Przedstawione tu

są dzieje polityczne, gospodarcze i 
kulturalne uzupełnione plonami ma
rynistycznej twórczości artystycznej. 
CMM zyskało więc znacznie lepsze 
warunki do pokazania swych zbio
rów i ujawniło zapasy magazynowe. 
Za tę ekspozycję w zabytkowych spi
chrzach nad Motławą w 1989 r. Mu
zeum zostało wyróżnione, a jego dy
rektor - nieżyjący już Przemysław 
Smolarek z zespołem - uznani za au
torów najciekawszego wydarzenia 
muzealnego.

Tomasz Kowalik

Szanowna Redakcjo!
Przeglądając stare numery „Spo

tkań z Zabytkami" przeczytałam arty
kuł M. Gradowskiego „Tajemniczy 
bocian”(nr 1, 1986), a potem notatkę 
„Jeszcze o tajemniczym bocianie" 
(nr 5, 1987). Chciałabym w związku z 
tym dorzucić informację, która po
twierdza domniemanie autora, że 
„bociany" służyły jako szczypce do 
kostek cukru. Moja koleżanka bo
wiem ma „bociana", którego podaro

wała jej matka jako szczypce do cu
kru, a w rodzinie „bocian" ten znaj
duje się od około 1OO lat. Zwykle jest 
zaczepiony o specjalny uchwyt 
srebrnej cukiernicy, ale może też 
stać. W środku „bociana" widoczne 
są wizerunki dwóch niemowląt w be
cikach. Łączę pozdrowienia i życze
nia pomyślności w redagowaniu tak 
ciekawego i pożytecznego pisma.

Anna Splss
Kraków

Szanowna Redakcjo!
W nawiązaniu do interesującego 

artykułu p. Ryszarda Brykowskiego 
„W Urtowie" warto może podać, że 
Karo! Lipiński we wczesnej młodości 
jakiś czas związany był także z inną 
miejscowością na Kresach - z Łopa- 
tyniem (koło Brodów), gdzie w dwor
skiej orkiestrze Ksawerego hr. Cho
łoniewskiego grywał na wiolonczeli. 
O tym okresie życia wybitnego 
skrzypka i kompozytora nie wiedzą 
nawet jego biografowie. Nawiasem 
mówiąc, Julian Horoszkiewicz, ze 
wspomnień którego zaczerpnąłem tę 
informację, sugerował, że siła nabyła 
przy wiolonczelowym smyczku była 
podstawą wielkiego tonu gry na 
skrzypcach, z jakiej Karol Lipiński 
słynął w Europie. Łączę wyrazy sza
cunku.

Tadeusz Kuklz 
Niemodlin

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich usług 
związanych z ratowaniem zabytków, a takie 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. Wpłata dokonana do dnia 
10 każdego miesiąca zapewnia dostawę pisma w 
następnym miesiącu. Wpłat dokonujemy na konto 
Zakładu Kolportażu SUNRISE, 01-506 Warszawa, 
ul. Szenwalda 1, Bank Przemysłowo-Handlowy w 
Krakowie XIV O/Warszawa nr 320007-7588-136 (z 
dopiskiem „Spotkania z Zabytkami" i podaniem, 
którego numeru dotyczy wpłata). Dla prenumerato
rów zamawiających minimum 10 egz. - jeden dodat
kowy egzemplarz pisma. UWAGA: firma SUNRISE 
nie pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. Wszel
kie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. 
telefonu: 39-17-52.

Prenumerata w Centrali Kolportażu 
„Prasa-Książka-Ruch”

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na kwartał. 
Cena prenumeraty krajowej na kwartał wynosi 
36 000 zł. Prenumerata ze zleceniem dostawy za
granicę jest o 100% wyższa od krajowej. Wpłaty na 
prenumeratę przyjmują: na teren kraju - jednostki 
kolportażowe „Ruch” i urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumera
tora; na zagranicę - 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 
uzgodniony z zamawiającym,
- przez urzędy pocztowe - pocztą zwykłą lub na 
wskazany adres, w ramach opłaconej prenumeraty 
z wyjątkiem zlecenia dostawy na zagranicę pocztą 
lotniczą do odbiorcy zagranicznego, której koszt w 
pełni pokrywa prenumerator.
Termin przyjmowania prenumeraty na kraj i zagrani
cę - 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 Zaby
tkami" 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 (tel. 26- 
-93-57).

Najtańszy samochód zachodni 
Już jest!

Możesz go obejrzeć i kupić!

MARUTI-SUZUKI
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
24-93-70



3

Zamki w Polsce
1. Ruina zamku książąt mazowieckich w Ciechanowie - warow
nia wystawiona dla obrony północnej granicy Mazowsza ok. 1429 
r.; zachowały się mury obwodowe i dwie wieże
2. Toruń - ocalały element zamku krzyżackiego zniszczonego 
przez toruńskich mieszczan w 1454 r.; jest to tzw. gdanisko, czyli 
wieża latrynowa połączona arkadami z zamkiem; zamek budowa
no w drugiej połowie XIII w., gdanisko ok. 1270 r.
3. Nidzica - jedna z dwóch wież siedziby krzyżackiego wójta 
zakonnego postawionej w latach 1380-1400, przebudowanej w 
XVI w.; w zamku mieszczą się obecnie instytucje kulturalne
4. Świecie - ruina zamku krzyżackiego z lat 1338-1349; dużą 
rzadkością w budownictwie krzyżackim XIV w. jest cylindryczna 
forma wieży narożnikowej 0'ednej z czterech)
5. I wreszcie Malbork - most nad fosą i północne skrzydło zamku 
średniego; budowany w kilku etapach (XIII-XVI! w.) był w latach 
1309-1457 stolicą państwa zakonnego, siedzibą wielkiego mi
strza

(zdjęcia: 1 - Zygmunt Malinowski, 4 - Agnieszka I Włodek Bilińscy,
5 - Bogdan Kornatowskl)


